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J. E. vysk. V. Brizgys aktualiais klausimais
Patyręs, kad J. E. vysk. V. Briz

gys grįžo iš Austrijos, „Žiburių" 
redaktorius atsilankė pas jį ir 
paprašė pasidalinti mintimis su 
„Žiburių" skaitytojais apie savo 
kelionę bei kitais aktualiais klau
simais. Jo Ekscelencija maloniai 
sutiko ir atsakė į jam pastatytus 
klausimus.

— Kokiu tikslu buvote išvykęs 
1 Austriją? — buvo pirmiausia 
paklaustas J. E. vysk. V. Brizgys.

■— Pas J. E. Metropolitą rugsėjo 
mėn. 1—2 d. d. įvyko pasitarimas, 
kuriame be jo ir manęs taip pat 
dalyvavo ir vysk. V. Padolskis. 
Buvo aptarti mūsų emigruojančios 
visuomenės religinio aptarnavimo 
reikalai ir mūsų kunigų emigraci
joj dislokacijos klausimas. Taip 
pat nutarta deleguoti atstovą prie 
UNESCO Lietuvos Arkivyskupo 
Metropolito vardu. Toliau buvo 
apsvarstyta sunkioj medžiaginėj 
būklėj atsidūrusių studentų absoL- 
ventų padėtis. Nutarta padaryti 
žyęjių jiems padėti. Taip pat nu
tarėm padaryti žygių, kad keletą 
asmenų gautų stipendijas pastudi
juoti kai kurių Europos kraštų val
stybinę ir socialinę santvarką. Bu
vo numatyti trys kraštai: Portu
galija, Belgija ir Olandija. Dėl 
kandidatų kreipsimės į kompete- 
tingus pasauliečius, kad jie juos 
mums nurodytų. Taip pat buvo 
aptartas tojimesnis darbas mūsų 
kolegijos Romoje. Toliau, išleidus 
Naują Testamentą, psalminą ir 
paruošus enciklikų rinkinį, buvo 
svarstyta ką duoti sekančiu leidi
niu. Tam tikslui buvo nutarta pa

BALF-o atstovė Europoje I. Rovaitė Augsburge: viršuje (kairėj) — atstovė sutinkama prie stovyklos, 
(dešinėj) — lankymosi metu Haun stettene, dipi. inž. archt. J. Mulo ko dirbtuvėje; apačioj (kairėj) — 
stoyklos krautuvėje viešniai rodomas vienos dienos maisto davinys, (dešinėj) — „Žiburių** redakcijoje 

V. Račkausko ir Don. Sulaičio nuotr.

ruošti pasauliečiams katalikams 
teologinių tiesų vadovą, ir buvo 
numatyti žmonės, kuriuos kviesim 
šį darbą paruošti. Iš kitos pusės 
J. E. Arkivyskupas turi paruošęs 
ir gali duoti į spaustuvę Šv. Rašto 
VI tomą, kurį sudaro visas Nau
jasis Testamentas su lotynišku 
tekstu ir plačiais komentarais. To
liau galima pastebėti, kad šiais 
metais visi Lietuvos vyskupai turi 
atsilankyti Romoje ir padaryti 
popiežiui reliaciją, ir todėl J. E. 
Arkivyskupas greitu laiku vyksta 
į Romą.

— Kaip Jūsų Ekscelencija ver
tinate lietuvių tremtinjų religinį ir 
moralinį gyvenimą?

— Kapelionai konstatuoja reli
ginio gyvenimo pakilimą. Žinoma, 
jis ne visose stovyklose vieno
das. Kai kuriose stovyklose besi
mokančio jaunimo pamaldumas 
yra labai pastebimas, o kai ku
riose jis yra labai silpnas. Tačiau 
yra asmenų, kurie religija ir da
bar nesidomi. Iš kito pusės reikia 
konstatuoti, ]cad padoriajai visuo
menės daliai kartais trūksta savi
garbos. Pav., jie patys į komitetus 
išsirenka tokius asmenis, kurie 
viešosios dorovės nepaiso, arba 
kai kuriose stovyklose yra įsivy
ravę papročių, kurie su viešuoju 
padorumu nesiderina.

— Kaip Jūsų Ekscelencija trem
ties jaunimo auklėjimo padėti ver
tinate? Kokios būtų reikalingos 
korektyvos?

— Pats jaunimo mokslinimas 
nėra mano dalykas, tačiau reikia 
pastebėti, kad mūsų mokykla šiems 

laikams yra nepraktiška. Ką jau
nuolis, išėjęs gimnaziją, moka? Nei 
stenografijos, nei mašinraščio nei 
buhalterijos. Jis tinka tik univer
sitetui, o ne kam kitam. Taigi, 
pasilikta prie tos pačios progra
mos kaip ir Lietuvoje.

Tarp mūsų jaunimo organizaci
jų iš vienos pusės ir mokyklos 
bei tėvų iš kitos — kartais trūksta 
darnumo. Organizacijų vedėjai už
miršta savo kompetenciją — kad 
organizacijos mokyklai ir tėvams 
auklėjimo darbe yra tiktai pagel- 
binis veiksnys ir kad jos jaunimo 
auklėjime yra tik tiek pateisinti
nos, kiek jos bendradarbiauja su 
mokykla ir tėvais. Taip pat gal 
per didelis procentas yra tėvų, 
kurie per mažai domisi savo vaikų 
auklėjimu.

— Ar tremties spauda atlieka 
savo visuomeninę paskirtį? Kokie 
būtų pageidaujami pakeitimai?

— Man atrodo, kad, atsižvelgiant 
j sąlygas, kuriose gyvename, bene 
buvo perdaug mažaverčių leidinių. 
Taip pat pergausu neapgalvotų už
simojimų: vienas kitas žurnalas 
pasirodęs vieną du kartu ij, dėl 
savo retumo įtakos nepadaręs, 
nustoję ėjęs.

— Kaip numatoma emigracijos 
atveju organizuoti lietuvių katali
kų religinį gyvenimą ir išlaikyti 
jų religinę bendruomenę?

— Kai nėra tikslaus emigraci
jos bendro plano, tai sunku iš 
anksto nusakyti bet kurios paski
ros srities planą. Sekame, į kurią 
šalį nuvažiuoja mūsų tautiečių, ir 
darome pastangų atitinkamą kiekį

lietuvių kunigų į tuos kraštus 
nukreipti. Yra vienas kitas visai 
apgailėtinas faktas, kad kunigas 
į kur nors emigruoja, iš savo 
vyskupo leidimo negavęs. Taip pat 
kunigų paskirstymu emigracijoj 
domisi ir Vatikanas ir jis padės 
padaryti tai, kas bus mūsų pagei
daujama.
— Ar populiari pasaulio katalikų 
tarpe Lietuvos laisvės byla ,ir kas 
jų daroma mums šioj srity padėti?

— Kiek mūsų reikalas yra po
puliarus pasaulio katalikų tarpe, 
mes galime orientuotis ir iš mūsų 
spaudos. Bendrai reikia pasakyti, 
kad tik katalikai ne dviprasmiškai 
rėmė mūsų bylą; kitos srovės kai 
kuriuose kraštuose tik dabar pra
deda apsispręsti.

— Kas pasaulio katalikų daro
ma mūsų tremtiniams paremti ir 
padėti jiems įsikurti naujuose 
kraštuose?

— Manau, kad JAV katalikų 
veikla tremtiniams padėti yra ži
noma. Šiuo metu JAV episkopatas 
vykdo vajų surasti asmenų, kurie 
duotų darbą ir butą atvykstantiems 
tremtiniams. Apskritai iš visų 
kraštų jaučiama žymj katalikų pa
rama tremtiniams. Neretas ir iš 
nekatalikų ieško sau paramos pas 
katalikus. Pailiustruojant šiuo at
žvilgiu nuotaikas paminėtinas yra 
vieno Kolumbijos diplomatinėj tar
nyboj esančio asmens susirūpini
mas: jis, pirmiausia pabrėžęs, kad 
esąs ne katalikas, prašė įspėti 
visus į Kolumbiją vykstančius, kad 
ten nuvykę pagelbos ieškotų tik
tai pas katalikus.

— Ką galėtumėt pasakyti apie 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje?

J. E. VYSK. V. BRIZGYS 
Tolumoj matosi pilis, kurioj yra Scheinfeldo lietuvių stovykla

— Kiek yra žinoma, Lietuvoj iš 
įlyskupų tėra likęs tik vienas 
vyskupas Paltarokas. Daugiau yra 
žinių apie bendrą padėtį Suvalki
joj. Apie kitas diacezijas mažiau 
žinoma.

— Kokios yra lietuvių katalikų 
dvasininkijos prieauglio perspek
tyvos Lietuvoje ir tremtyje?

— Kas liečia Lietuvą, tai sunku 
pasakyti, kokios bus perspektyvos; 
tremty, lyginant su tremtinių skai
čium, pašaukimų nėra mažai. Jei 
visa lietuvių bendruomenė iš Vo
kietijos emigruotų, tai iš anksto 
sunku pasakyti, kur mums pavyk
tų susikurti panašų židinį, kokį 
turime Eichstaett'e. Bet ir tokiu 
atveju savo židinį mes turėsim, 
būtent, kolegiją Romoje. Yra vil
ties, kad Romoj galėsim patalpinti 
didesnį klierikų skaičių. Norėčiau 
pastebėti, kad vysk. Padolskiui 
yra pavykę gauti stipendijų mūsų 
klierikams įvairiuose kraštuose 
išlaikyti.

Dar buvo norėta Jo Ekscelenci
jos paklausti apie jo dabartinius 
darbus bei ateities planus, tačiau 
jis atsisakė ką nors plačiau pasa
koti, pažymėdamas, kad apie atei- 
tites darbus nėra ko šnekėti —kai 
jie bus atlikti, bus matyti. Po pa
sikalbėjimo Jo Ekscelencija iš sa
vo pusės gyvai domėjosi mūsų 
spaudos bei tremtinių gyvenimu ir 
teiravosi apie jų padėtį. Pats Jo 
Ekscelencija gyvena kukliame na
mely prie lietuvių stovyklos 
Scheinfelde, kartais jis išvyksta į 
Regensburgą, kur karmelitų vie
nuolyne turi taip pat apsistojimo 
vietą.
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Laiškai is okupuotos Lietuvos^
Lietuvos Respublikos Rymo kataliku laiškas

Šventajam Tėvui Pijui XII
Vatikane

,Šv. Tėve, katalikų Ganytojau!

Mes, Lietuvos Respublikos Ro
mos katalikai, šaukiamės Jūsų 
Šventenybės užtarymo. Mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus pavedimu 
esi visų mūsų katalikų Vadas ir 
Ganytojas.

Naikinami, terorizuojami, alkani, 
nuogi, kraujuose paplūdę, likę be 
jokių net žmoniškų natūralių tei
sių, nuo pasaulio visiškai izoliuoti, 
prašome Jūsų globos ir pagalbos. 
Gyvename aštuntus teroro ir smur
to okupacijos metus. Gyvybės kai
na perduodame Jums savo tautos 
kančių istorijos raštą, rodydami 
XX amžiaus bedievybės — komu
nizmo gėdą, demaskuodami pasau
lio akyse niekšingąjį melą apie 
Tarybų Sąjungoje religijos laisvę. 
Kol baisus okupantų smurtas mū
sų nepasmaugė, rašome tikrąją 
tiesą, savo tautos žiauriąją trage
diją. Šis raštas yra mūsų Tėvynės 
mirties testamentas.

Mūsų Tėvynė Lietuva Vytauto 
Didžiojo laikais buvo didelė ir ga
linga. Varnos mūšyje, gindama 
krikščionybę, sulaikė turkų verži
mąsi į Europą. Mūsų graži kalba 
yra vienintelė senovės • indų- 
sanskritų liekana. Mūsų šalis nėra 
turtinga, bet darščių lietuvių ran
komis ji išmaitino ir aprėdė savo 
žemės vaikus. Baltįjos jūra švel
niai skalauja mūsų žemės pakraš
tį. Mus beveik iš visų pusių supa 
nekatalikiškos tautos. Rusų carų 
imperializmas, šimtametinėse ko
vose mūsų ramią tautą naikino ir 
siaubė, kol, susidėję su prūsais ir 
austrais, pasidalijo mūsų kraštą. 
Caras jėga norėjo mus surusinti 
ir suprovaslavinti. Pusę šimtmečio 
buvo uždraudęs lotynų raidėmis 

. spaudą, kad mes įprastume prie 
rusiško raidyno. Nuostabiai atspa
ri buvo mūsų tauta. Trys didieji muj tiesiame rankas. Jos kruvinos, 

.sukilimai kardu ir ugnimi buvo kaip įj mes patys. Nebijokite susi- 
sutriuškinti. Joki pažadai aukštos teršti. Tai mūsų pačių kraujas, per 
vietos lietuvio nesuviliojo. Knyg- trejis metus okupantų-azijatų lie- 
nešiai iš užsienio slapta nešė lie- jamas. Liejame ne lašais, bet upe- 
tuvišką knygą. Rusų surengtomis nais. Tėvynėje ir žemė ir dangaus 
Kražių skerdynėmis stebėjosi vi- mėlynė apšviesta mūsų sodybų 
šaš pasaulis, kur lietuvių tauta gaisrais — vien kraujas. Vasarą 
parodė meilę Katalikų Bažnyčiai ir nesuskuba saulė kraujo išdžiovin- 
Tėvų Žemei. ti, žiemą: speigai — jos sušaldyti.

Po didžiojo karo mus užplūdo iš Mūsų motinų ir vaikų ašaros, ka- 
visų pusių bolševikų — azijatų R« apjuosia mūsų kaklą, api- 
ordos. Kol tapome laisvi tūkstan- Plauna mūsų pasruvusį kraują,, ir 
čiai jaunuolių turėjo paguldyti sa
vo galvas. Laisvoje Tėvynėje ne

Mūsų 
šimt- 
tikėti 
nesą-

Laimingi tie, kurie mirė ir ne
mato kas dabar Tėvyn'ėje vyksta. 
Šv. Tėve, atleisk mums, kad mes 
gyvieji, pavydime įnirusiems. Ką 
mes išgyvename, jokia žmogaus 
vaizduotė nėra to sukūrusi ir ne
gali sukurti. Tai primena senovės 
didžiausius, totorių antplūdžius.

Iš mūsų atėmė ne tik žemę, na
mus, sunaikino miestus, vienkie
mius, bet atėmė net ir minties 
laisvę, protavimą. Mus pavertė 
visiškais dvasios vergais, 
kultūra pasuko mažiausiai 
mečiu atgal. Mes turime 
praeito amžiaus visokioms
monėms, kurias senai persirgome 
Žiūrėdami į apiplyšusius okupan
tus, mes turime tikėti, kad pas 
juos visko yra, kad tik pas juos 
tėra kultūra, kad visame pasauly
je badas ir vargas, kad tik jų dė
ka mes dabar geriausiai gyvena
me, nors mūsų vaikai jau užmiršo, 
kas yra cukrus, mėsa, sviestas. 
Okupantai išrinko mums „seimą" 
buvusių vagių, svetimtaučių, gir
tuoklių, įvairių perėjūnų, avantiū
ristų sudėtyje.’ Tiek kandidatų, 
kiek „seimo" narių. Patys juos iš
statė, įiatys surašė ir durtuvais 
varė už juos ,*,balsuoti". Mus iš
didžią lietuvių tautą. Dieve, ko
kios baisios buvo dienos! Į debe
sis lėkė balsavimo patalpoą. Ša
lia urnų kraujo upeliai tekėjo. Že
mė krauju pasruvo. Kas laisvės

ragavo, vergijoj nebus. Tas ne
vertas laisvės, kas negina jos. 
Patriotai, nepergyvendami tos die
nos patys krito durtuvais persiver- 
dami širdis. Nuo okupanto tankų, 
lėktuvų ūžimo, dundėjo mūsų 
miestai ir kaimai. O vis dėlto ne
balsavome. Okupantų melas per
viršijo visokį įsivaizdavimą. Jie 
paskelbė mūsų „vienbalsį" prašy
mą įsijungti į Tarybų Są
jungą. Tai buvoi smurto ir 
gėdos valanda< Šv. Tėve, kada 
okupantas su savo tankais ir dur
tuvais pridusino, tai mūsų žemė, 
akmenys, uolos šaukė prieš baisią
ją klastą. Audros su perkūnijomis 
griaudė ir drebino žemę prieš tą 
baisųjį melą. Tos baisios dienos 
tūkstančius lietuvių Sibiro kator
gose pražudė. O vis dėlto, mes di
džiuojamės, kad laisvę labiau my
lime, kaip savo gyvybę.

1941 metų birželio mėn. per tris 
dienas be teismo, be tardymo) su
gaudė su vaikais, seneliais, ligo
niais apie 40 000 lietuvių, sukimšo 
į galvijinius vagonus ir be duonos 
kąsnio, be vandens išvežė į Sibirą. 
Tos 3 dienos lietuviams liks am
žiams siaubo dienomis. Mes matė
me pakelėse išmetamus senelių la
vonus, naujagimius kūdikius. Ir 
šiandien mūsų akyse skamba alps- 
tančiųjų vagonuose priešmirtinės 
giesmės gaida. Mūsų akys matė 
bučiuojančius paskutinį kartą Tė-

kulto laisvė, ypač provoslavų baž
nyčiai. Svarbiausias motyvas — 
per Maskvos patriarchą sujungti 
{vairių tdutų (bulgarų, graikų, ru
munų, a'rijų ir pan.) provOslavus, ’ 
sustiprinti provoslavizmą ir tuo 
būdu plėsti tose tautose savo įta
ką. Laikinai leisdami religijos kul
tą, jie apsidraudė, kad religija tar-* 
nautų tik komunizmo sustiprini
mui ir imperializmo įtakai svetur. 
Naujai paskirti provoslavų šventi
kai vargu kuo skiriasi nuo NKVD 
žvalgybos agentų. Jų pareiga per 
cerkvę pravesti valdžios mintis, 
pranešinėti žmonių nuotaikas ir 
nurodyti nepatikimuosius. Klau
sant naujų šventikų pamokslų neį- ■ 
manoma rasti bent dalelę krikščio
niško mokslo. Tik neapykanta ki
toms santvarkoms, kerštas, melas 
ir bolševikinė propaganda. Dievas 

iv ovn-v v .vUUU Yra savotiškai rusiškas, panašus
sugrįžta azijatiška okupacija. Ken- Leninui. Prgvoslavų 'bažnyčia yra 

azijatų dabartinį tik žvalgybos įstaiga po religine 
iškaba.

Stalino konstitucija duoda tik 
religinio kulto apeigų laisvę ir 
tuo pačiu garantuoja visišką anti
religinę propagandą. . Antireliginę 
propagandą valstybė varo visu sa
vo aparato pajėgumu. Religija vie
šai gali praktikuoti tik religinio 
kulto apeigas, o religinės propa
gandos vesti visiškai neleidžiama. 
Todėl ir šiandien Tarybų Sąjungo
je net provoslavai neturi religinės 
spaudos ir pamokslų beveik nėra, 
išskyrus religinį kalendorių. Reli
ginių filosofinių knygų, laikraščių 
visai nėra ir negali būti. Iš užsie
nio religinė knyga taip pat neį
leidžiama. Tokiu būdu religija ne
gali plėstis, pasidalyti naujomis 
mintimis ir naujoji karta nebegali 
naujo mokslo šviesoje pilnai pa
žinti religijos. Visų pakraipų pa
sauliniai mokslai 'toli prašoks sa
vo metodais ir patyrimais senus 
religinius metodus. Anot bolševi
kų, praeis kelioliką metų, seniai 
išmirs, o jaunimas matydamas re
ligijos atsilikimą moksle, nepažan
gumą moksle, savaime nuo religi
jos atsigręš. Tas jų samprotavimas, 
kiek praktika rodo, yra teisingas 
nes mokslo, meno, spaudos ben
dradarbiavimas yra būtina prie
monė bet kokiai pažangai. Tokią 
religinio kulto apeigų laišvę taiko 
ir- Lietuvai. Katalikų kunigai įturi 
būti žvalgybos agentai. Atsiskirti 
nuo Romos, visur talkininkauti 
valdžiai, vienu žodžiu, būti val
džios reikalų įrankiu. Lietuvių ka
talikai su tuo nesutiko. Prasidėjo 
baisus terorizavimas, naikinimas. 
Šis teroras yra slaptas, oficialiai 
viskas yra tvarkoje, bet praktika - 
yra baisi. Ir kada kalba Maskvos 
aukštieji politikai yra malonu ir 
gera klausyti, kai tuo tarpu slapta 
duodami kiti nurodymai. It kuo 
valdininkas bus Religijos atžvilgiu 
žiauresnis, tuo jis geresnis. Joks 
įstatymas jo nevaržo. Vienintelis 
įsakymas — spausk, daryk ką no
ri, tik kad nebūtų viešų skandalų. 
Šio teroro kelios priemonės.’

vų Žemę. Tai matėme patys. Žiū
rėjome i dangų ir lūpos šnabždėjo 
Galybių Viešpačiui priesaiką — 
Laisvė arba mirtis. Anų metų oku
pacijos balansas daugiau kaip 
100 000 aukų.

P,o to seka vokiška, o dar vėliau

čiame naujos 
smurtą. Tada buvo tik gaivališkas 
siautimas, dabar gi jau planingas 
tautos išnaikinimas surusinimas. 
Tam tikslui įgyvendinti skiriamas 
maždaug dešimties metų laikotar
pis. Dar šešį metai ir mūsų tautos 
turi nebūti. •

85 procentai lietuvių tautos yra 
Rymo katalikai. Religijos įtaka bu
vo ir yra labai stipri. Mūsų tau
toje yra ypatinga pagarba reiškia
ma Šy. Marijai. Anot Pijaus XI 
Lietuva yra Marijos žemė. Mūsų 
krašto pakelėse labai daug kryžių 
smuikelių. Tai tautos kančios sim
bolis. Bolševizmas gerai žino, kad' 
kol nepakirs religijos įtakos, tol 
tauta bus atspari. Todėl religijai 
ir tenka ' samrkiausias smūgis. 
Pagal bolševikų vadus, religija 
taip priešinga bolševizmui, kaip 
vanduo ir ugnis. Todėl prieš karą 
Tarybų Sąjungoje buvo panaikin
tos visos religijos ir jų papročiai. 
1943 metais susidarė naujos ap
linkybės. Užsienio opinijai patai
syti oficialiai buvo leista religijos

NEŽINOMO LIETUVIO SKUNDAS
broliams ir sesems, esantiems uz tėvynės ribų

Sveikiname jus, laikinai neteku
sius tėvynės. Lietuvos. Pasyeikini-

visiems 10—15 metų Sibiro kator
gos. Tokios Sibiro katorgos, kurią 
vos pasiekę pusė krinta.

Mus baudžia už viską. Mes taip 
mylime savo tėvynę Lietuvą, kad 
geriau čia krintame kiek galima 
brangiau pardavę gyvybę, kaip 
vykstam į Sibirą. Nes tikime, kad 
mūsų lavonais patręšta Lietuvos 
žemelė bus-trąšesnė ateities vie
nybei, ir tėvų Žemės meilei. Mes 
dantimis įsikandę laikomės Tėvų 
Žemės, kol okupanto buožė sudau
žo mūsų galvas. Užmerkiame akis 
su pilna burna šventos žemės, kad 
kiti ją labiau pamiltų. Ir mylime 
ją, prieš visą pasauli didžiuoja
mės. Ant tėvynės aukuro per tris 
metus padėjome daugiau kaip 
100 000 brolių ir sesių. Pusė jų 
Sibire, pusė guli savoj žemelėj.

bė mūsų januoliams mokiniams, 
kurie augo laisvoje tėvynėje ir 
nenešė okupanto saitų. Šešiolik
mečiai surakintomis rankomis drą
siai, pakėlę galvas, eina mirti už 
tautų laisvę. Mūsų senolių didvy
rių aukos neprilygsta prieš tų jau-, 
nuolių drąsą ir panieką okupan
tams. Nebuvo atsitikimo, kad iki 
mirties mušamieji ir kankinami iš
duotų savuosius. Kas laisvės raga
vo vergu nemirs.

mes, pažvelgę į gaisrus ir smurto 
____ __ veiksmus, užmirštame kovos nuo- 

beprišk'ailėme pilnų trijų milijonų vargi ir dar su didesne jėga gina- 
žmonių. Per 23 laisvės metus ne me tėvU žem«- Brol,ai ,r seses' 
■tik kad toli palikome Rytų kraš- nepamanykite, kad- aš jus noriu 
tus, bet konkuravome ir su Vaka- graudenti, perdėti tautos kančias, 
rais. Deja, 1939 metais pasaulinis 1940-41 metai Jūsų išgyvenu, tėra keUame ankšlaI, Ieš
karas iš visų pusių apsupo mūsų tlk sesehs dabartines kovos. Jokia 
darbščią ir ramią tautą. Per Len- vaizduotė ar plunksna jos pavaiz- 
kiją vėl priartėjo 200 milijonų azi- duoti negali. Ant miestelių aikščių 
jatų — bolševikų. Iš karto tik ba- apiplėSU, nuogi guli musų vyrų 
zės, o vėliau visiška okupacija, lavonai. Budeliai juos pasmaugė. 
Trys milijonai prieš 200 milijonų Jie nori mus atgrasyti nuo tėvų 
galėjome tik mirti už laisvę. žemas- Is lan9U šešta. Gal kas at- 

. sišauks. Tai žabangos naujoms
-------- ’ aukoms. Ir taip kelias dienas. Mo

tina, sužadėtinė, sesuo neištveria praeiti veltui. Pavasaris eina Ne- 
* ELTOS PRIERAŠAS. — Abudu neapsikabinus lavono. Tada šimtai muno 2____ —. L7_.  ______
raštai gauti iš Lietuvos. Su atitin- budelių, kaip alkanų vilkų gauja, upės bėgimo. Garbė mūsų kovoto- 
kamais vertimais ir paaiškinimais puola gimines ir net pažįstamus, jams, kurių senųjų jau tik menkas' 
jie perteikti, kam jie skirti. Juose Naujos Sibiro aukos. Jokia mo- likutis. Kaip didvyriškai jie guo- 
neieškotina diplomatiniam . raštui kykla, jokia darbovietė jų nepri- džia mūsų mažuosius. Gąrbė kuni- 
priimto stiliaus, ar raportui reika- ims. Sibiras ar miškas lieka jų gams (iš 1000 likusių per trejis me- 
lingo ramaus tono. Juose reikia 'prieglauda. Nerasime vienkiemio, tus - jų 400 Sibire ar pogrindyje), 
žiūrėti tų nuotaikų, kurios vyrauja buto ar net kambario, kuriame ne- kurie skatina mus tėvynės meilei, 
kovojančioje tautoje apskritai ir vyktų baisioji tautos tragedija. Be Tik vienas tebėra laisvas vysku- 
kiekviename skyrium. padėties, amžiaus, luomų skirtumų pas. Koks okupantų smurtas. Gar-

200 milijonų moderniškai ginkluo
tą okupantą, kovojame už Tėvų 
Žemę trys milijonai. Nė vienas 
kraštas už laisvę nėra tiek pagul
dęs aukų per tris metus kaip mes. 
Mes laimėsime, mūsų reikalas tei
singas. Tėvynė laisvę atgaus.

Tiek aukų negali budeliams

krantais. Nebeužtvenksi

Atvyko suimti Lietuvos Tėvų 
Pranciškonų Kretingoje. Varpai su
šaukė žmones. Budeliai tėvą vie
nuoli subadė ir vos gyvą įmetė j 
sunkvežimi. TAUTINĖ BAŽNYČIA

Jau nuo 1944 m. daroma di- 
tau-

Minia čekistus apmėtė akmeni
mis. Antrieji Kražiai. Broliai ir džiausiąs spaudimas įsteigti 
sesės, didžiuokimės laisve, kuri tinę bažnyčią, panašiai kaip pada- 
davė tiek daug didvyrių. Kovoje rė atimtoje iš Lenkijos^ Ukrainos 
netekę rankų, nors dantimis kan- dalyje. Pažadais intrygomis, paga- 
dame okupantą. Jie mūsų bijo, liau baisiais šantažais ir siiėmi- 
Paskirai nesirodo, duris laiko ant mais, gundė . ypač veiklesnius ku- 
kelių užraktų. Mes didžiuojamės, nigus, kad jie pradėtų vesti propa- 
kad partijai parsidavėlių lietuvių gandą prieš bažnytinę vyriausybę, 
yra nedaug. Joks prievartavimas neva už jos neveiklumą, įkeltų 
ar smurtas jų eilių nedidina. Dau- naujų bendradarbiavimo minčių ir 
gumas pavardžių šiose eilėse yra tuo sudarytų aktyvistų būrelį, — 
nelietuviškos. Kiekvieną parsida- tautinės bažnyčios branduolį. Tuo 
vėlį, šnipą mes kišame po velėna, pačiu laiku valdžios spauda nuo

lat rašo apie Popiežiaus išdavys- 
’ Mes liūdime, matydami' mūsų tęs: Roma yra tautų išgamų, bu- 
senius generolus, pulkininkus pa- dėlių landynė. Popiežius buvo ir 
sislėpusius, skudurais apsidengu- yra lietuvių tautos išdavikas, Po
stus, gatves šluojančius, gyvulius piežius yra tautų ir Lietuvos lais- 
ganančius. Vargšai žmonės. Jie vės priešas Nr. 1 ir t. t. Lietuvos 
per ilgai caro jungą nešė, per tikintieji išklauso, nes tai privalo- 
daug caro nagaikų lupti. Bijo gar- ma, bet nieko negirdi. Bendrininkų 
bingai mirti. (Bus daugiau) nesusiranda. (Bus daugiau>

2



1948. X. 2. 51 (161) ŽIBURIAI 3 PSL.

Dailė okupuotoje Lietuvoje BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Rugsėjo paukščiai

Iš paskįrų spaudos numerių, ku
rie pasiekia mus iš anapus gele
žinės uždangos, yra sunku nuose
klesnę nuomonę susidaryti. Juk 
tarybinėse valstybėse visados vis
kas „klesti", o apie tai, kas tary
biniam valdžios žmogui ne prie 
širdies — nekalbama, pasitenkina
ma vied konstatavimu paprasto 
fakto, kad tas ar kitas žmogus kur 
nors pasitraukė, išvažiavo, k*hd jo 
jau nebėra. Ir vargas kiekvienam, 
kuris nemoka ir nesugeba šokti, 
kaip jam grojama.

Argi nežinom, kaip buvo pir- 
maisiaisis rusų okupacijos metais, 
argi menas nebuvo apsiribojęs 
plakatais bei partijos asmenų por
tretais, kaip ir kitose srityse —' 
liaupsinimais ir pataikavimais. O 
jei pasitaikydavo tikrųjų meno 
kūrinių, jie išvysdavo pasaulį per 
neapdairumą ar per nepaprastą 
kūrėjo sugebėjimą suderinti meną 
ir vyriaujančią madą. Taigi šis 
mano pranešimas yra daugiau re
gistracinio pobūdžio, tai tik žinių 
subūrimas iš paskirų šaltinių. Tai 
atskiri duomenys be komentarų, 
kuriems, kaip sakau, trūksta tie
sioginės, pirminės medžiagos, pa
čių meno objektų.

Iš visų pranešimų išaiškėja, kad 
okupuotoje Lietuvoje yra trys dai
lės mokyklos. Viena — Vilniuje, 
Vilniaus Valstybinis Dailės Insti
tutas; antra — Kauno Valstybinis 
Taikomosios Dekoratyvinės Dailės 
Institutas ir trečioji — Vidurinė 
Dailės Mokykla Kaune. Paskutinio
joj mokslą pradeda jaunuoliai 11— 
12 metų amžiaus. Mokslo kursas 
trunka 7metus, ir toje mokykloje 
dabar mokosi apie 70 jaunuolių. 
Tačiau neskelbiama, kas tai mo
kyklai vadovauja ir kas joje veda 
atskirus skyrius. Nenoromis gal
voji, kad jauni diegai čia lenkiami 
grynai Rytų kryptimi ir mokytojai 
jiems parenkami be „dėmių".

Kauno Valstybinio Taikomosios 
ir Dekoratyvinės Dailės Instituto 
meninius pasiekimus aptaria Bo- 
lesl. Matusa savo apžvalgoje, įdė
toje „Literatūros ir Meno“ žurna
le, kurioje įvertina busimųjų daili
ninkų tarybinius pasisekimus mo
kyklos metinės parodos proga. Sis 
vertinimas darytas žiūrint pro bol
ševikinius akinius. Galima tačiau 
suvokti ir esamą tikrąją padėtį 
Lietuvos meno pasaulyje, kurios 
recenzentas neaprašinėja.

Iš dail. B. Motuso apžvalgos 
paaiškėja, kad kilimų studijai (da
bar pavadintai katedra) vadovauja 
doc. L. Truikys. Monumentalios 
tapybos fakultetui ir mozaikai va
dovauja prof. R. Kalpoikas. Kera
mikos skyriui — prof. Strolis ir 
doc. J. Mikinaš. Taikomosios gra
fikos skyriui vadovauja doc. T. 
Kulakauskas ir doc. A. Kučas. 
Monumentalios dekoratyvinės ta
pybos fakultetui vadovauja prof. 
S. Ušinskis. Monumentalios skulp
tūros skyrių veda Stalino premijos 
lauretas prof. J» Mikėnas.

Vilniaus Dailės Akademija da
bar vadinama Valstyb. Dailės In
stitutu. Tapybos fakultetą veda de
kanas doc. V. Mackevičius, antrą 
kursą veda doc. L. Vaineikytė. 
Prof. A. Gudaičio studijoje taip 
pat tapybos mokomasi. Grafikos 
fakultetas vadovaujamas prof. M. 
Bulakos, skulptūros fakultetui va
dovauja P. Aleksandravičius.

Taigi šios dvi mokyklos perfo?- 
muotos ir joms suteiktas paaukš
tinimas, studijas pavadinus —-fa
kultetais, Studijų vedėjus deka
nais, dėstytojus — docentų ir pro
fesorių vardais. Nors B. Motusa 
metinę parodą Įvertino visai pa
lankiai ir entuziastiškai, nors jis 
palinkėjo ir toliau tęsti pradėtą

PAULIUS AUGIUS

naują tarybinę tematiką, tačiau 
jauti, kad nei tas entuziazmas, nei 
toji pakili nuotaika nėra nuoširdi.

Greit po to „Tarybų Lietuvoje" 
buvo išspausdintas straipsnis, pa
sisakąs prieš atskirus dailininkus: 
Staniką, prof. Viendžinskį, Šileiką 
ir Trurkį, nes, girdi, pastarieji visai 
pamiršę, kur jie gyvena ir. ko turi 
siekti savo darbais. Esą jau seniai 
esąs laikas užmiršti Vakarų kul
tūros garbinimo mitą, nes dabar 
reikią viską pasukti Rytų kryp
timi ir į visa žiūrėti iš šio taško. 
Taip pat kritiškai pasisakoma ir 
prieš šūkį „menas menui". Šios 
visos buržuazinės išperos turinčios 
užleisti vietą realistiniam sveikam 
darbo žmonių „laisvam menui".

Tačiau keisčiausia, kad’ ir tok^ 
komunistų simpatikas M. Bulaka 
irgi gauna papeikimų ir yra kartu 
priskiriamas prie tos grupės, kuri 
nesidomi realistine masių temati
ka, bet ieško kažkokio degeneruo
to buržuazinio ir, savaime supran
tama, netikusio ir nusikalstamo 
meno raugo. Iš čia aiškėja, kad

luojamas iš Parnaso, į jo vietą 
pastatant kitus, labiau sugebančius 
žiūrėti jų dėsnių. Nevisi dailinin
kai randami tose minėtose dailės 
mokyklose, bet gi tie pastarieji 
aktyviai dalyvauja tarybinės kū
rybos plėtime, daugiau ar mažiau 
išugdydami savo individualybę.

Žymiausia figūra bene bus A. 
Žmuidzinavičius, kuris yra apdo
vanotas Lietuvos T. S. R. Nusipel
niusio Meno Veikėjo titulu. Jis ir 
toliau vysto palaipsniui realistinį 
peizažą. Karts nuo karto išgirsta
me ir B. Palaimos, Jankaus, Ušins- 
kaitės pavardes — minimi kaip' 
teatro dekoratoriai.

Išleidžiamų Valstybinės Leidyk
los naujųj4 knygų iliustratoriais 
labai dažnai minimi Kulakauskas, 
Kučas, Rauduvė, Palys, Tarabildie- 
nė, Jomantas, Tarabilda, Jurkūnas 
ir daug visai dar lig šiol nežino
mų iliustratorių.

Iš čia minėtųjų reiktų atskirai 
sustoti prie Rauduvės, kuris gal 
daugiausiai dirba knygos apipavi
dalinimo ir iliustracijos srityje; jis

bolševikų okupuotoje Lietuvoje ne buvo, be to, pasiųstas suruošti lie- 
visi dailininkai suprato partinius tuviškosios knygos parodą Mas- 
reikalavimus bei principus, nęįsi- kvoje 400 metų sukakties proga, 
gilino į bolševikų meno dogmas, Pati gi svarbiausioji figūra tary- 
nemokėjo arba nenorėjo savo kū- binio meno raidoje ar tik nebus

DABAR, kai saulėtam rugsėjy skris pro mus į pietus 
Iš tolimos tėvynės paukščiai ir ilgais sparnais pamos 
Į ten, kur žmogui žemėj trūksta vietos, 
Į ten, kur siaučia piktos pūgos ir ledai žiemos;

Kai kryžkelėj klausysiuos jų skurdaus klykimo
Kadaise mūsų, dar vaikų, nesuprastos nostalgijos giesmės, 
Gal ten girdėsiu aš gimtų miškų graudinantį ošimą, 
Gal verksmą žūstančios lietuvių giminės? ...

Dabar, skaudžiai šaltam vidurnakty sustojęs, 
Regėsiu brangias tėviškės žvaigždes jų dideliuos sparnuos 
Ir jųjų būrio klegesy girdėsiu mirčiai palikto artojo 
Krauju ir ašarom rašytą aidą nutrauktos dainos.

Kai pakely numes pavargę mūsų ežerų laukinės žąsys 
Po baltą plunksną iš gėlos sukruvintų sparnų, 
Pabus širdy nutilusi rauda, kaip židinys užgesęs, 
Atsižerės, kaip sauja Didžiojo Šeštadienio šventos

Ugnelės pelenų ...

Dabar, tu tik dabar, širdie, tartum žaizda, pabudus
Gal bėgsi paskum tolstančius į nežinią paukščius,
Gal geisi žiemą šaltąją užmigt, kaip miega dirvoj rugio grūdas, 
Kad, tartum mirus, pramiegotum žiemą šaltąją ir vėjus-pamotės 

pirštus rūsčius.

O gal dangop iškėlusi rankas tu šauksi juos, kad grįžtų,
Kad grižtų tėviškės namų Prisikėlimo šventę nešdami su tavimi 
Pavasarį, kai žemė žydi milijonais ametistų,
Kai tam žydėjime širdies tikėjime tu ir kalėjime gyvent imi...

Dabar, kai saulėtam rugsėjy skrisdamos į pietus 
Iš tolimos tėvynės gervės gieda geliančiu skausmu, 
Regi, širdie, kiek daugel žmogui žemėj Dievo duota vietos, 
Ir kaip jos maža tam, kurs be gimtų namų...

ryboje jas reikšti ir įgyvendinti, dailininkų politrukas V. Jurkūnas.
Aišku, nesutikti su tais reikalavi- Revoliucijos sukakties spalio tris- x
mais - reiškia liautis apskritai dešimtosios proga Jurkūnas pasi- tini» Pernelyg gausių pareikalavi- 
dirbti, liautis apskritai kurti, nes žadėjo kurti tik idėjini tarybinį mų <rukumus. nes rlabar esą tslet- 
visoks kitoks meno pasireiškimas, meną. Savuose pasisakymuose jis dūlama nepalyginamai didesni kny- 
nesutinkąs su tarybiniais reikalą- reikalauja paruoš(i daugiau grali- sų aražai neSu lai buvo daroma 
vimais, bus partinės šluotos nuš- kų, kad galėtų užpildyti dabar- (Perkelta į 4 pusi.)

ten Ueiuviskni įttokancin sudauš'
ATSISVEIKINANT SU KANADON IŠVYKSTANČIU PROF. DR. ADOLFU ŠAPOKA

„Manau, kad kiekvienas, iš
vykdamas į užjūrius, išsiskir
damas iš tremties bendruome
nės“, atsakė prof. Dr. A. Šapo-
ką, paklaustas, su kokia nuo-

Su prof. Dr. A. Šapokos iš
vykimu lietuviai tremtiniai Vo
kietijoj nustoja vieno iš akty
viausių savo veikėjų. Po išlai
svinimo atvykęs iš Bambergo

taika jis išvyksta iš Vokietijos į Augsburgą, jis gyvai įsijungė 
*į Kanadą, „jau
čiasi lyg išplėšia
mas iš dirvos au
galas. Juk, šiaip, 
ar taip, mes čia 
buvome jau pri
giję, apsipratę su 
kasdienybe ir 
įdėję savo sielos 
į naujai kuriamą, 
kad ir laikiną, 
tryvenimą. Gaila, 
kad tenka nutol
ti nuo čia jau su
siformavusio lie
tuviško kultūri
nio gyvenimo.Bet 
gaivina viltis, kad 
ir ten yra nema
žai lietuvių, lie
tuviškai plakan
čių širdžių, su 
kuriais gal taip 
pat bus jauku, 
malonu dalintis 
kasdieniniais Rū
pesčiais bei var
gais ir dirbti tam 
pačiam idealui. 
Man atrodo, kad PROF. Dr. A. ŠAPOKA

tragiškosios mūsų dienos teikia 
mūsų tautai didelę progą susti
printi ankstyvesniosios mūsų 
išeivijos dvasią. Tikim, kad ta
da, kai daugumai mūsų išauš 
giedras rytas galimybių grįžti 
į tėviškę, ten liks naujai sufor-

į lietuvių tremtinių veiklą. Ne
buvo svarbesnio įvykio, kurio 
sprendime jis nebūtų aktyviai 
dalyvavęs. Todėl tiek stovyklo
je, tiek už jos ribų jam teko 
eiti įvairiausių pareigų, kurias 
visas čia suminėti būtų gana

muotos pajėgios lietuviško or
ganizmo celės. Tik jos tegali 
įprasminti mūsų tragiškąjį 
tremties kelią. Tam įpareigoja 
mus ir ankstyvesniųjų mūsų 
išeivių dabar mums tiesiama 
broliška pagalbos ranka“.

sunku.
Tampriai Prbf. A. Šapoka bu

vo įsijungęs ir į „2iburių“ ko
lektyvą. Tiesa, jis nėjo, redak
toriaus pareigų, tačiail savo 
straipsniais, patarimais ir kito
kia pagalba jis buvo vienas iš

pagrindinių redakcijos narių. 
Todėl su prof. A. Šapokos iš
vykimu „2iburiai“ netenka vie
no iš savo šulų. Likę žiburi- 
ninkai jam yra didžiai dėkingi 
už malonų bendradarbiavimą.

Nors tremties sąlygos bet 
kokiam moksliniam darbui yra 
visai nepalankios, prof. A. Ša
poka nuolat lankėsi bibliote
kose ir gyvai savo srities klau
simais domėjosi. Jis paruošė 
informacinį leidinį „L i e t u v a, 
kraštas ir tauta“,-kuri buvo iš- 

.leista lietuvių ir anglų kalbo
mis Schongau DP parodos pro
ga. Jis paruošė Lietuvos istori
jos apžvalgą ir T..Vizgirdos iš
leistai „Lithuania Through the 
Ages“.

Prof. A. Šapoka yra gimęs 
1906 m. vasario 13 d. Grybelių 
km., Utenos, valse. Pradžios 
mokslą jis pradėjo 1915 m. 
Utenoj, o. 1917 m. rudenį jis 
išlaikė egzaminus į Utenos pro
gimnazijos II klasę. Čia baigęs 
1921 m. penkias klases ir me
tus pabuvęs namie, 1922 įstojo 
į Panevėžio gimnazijos VI kla
sę ir gimnaziją baigė 1925 m. 

t Tais pačiais rpetais jis įstojo 
į Lietuvos Universiteto huma
nitarinių mokslų f ak. ir jį baigė 
1929 m. Metus atitarnavęs ka
riuomenėj aspirantu ir gavęs 
Čekoslovakijos vyriausybės sti
pendiją, 1930—32 metais Pra
hos Karolio universitete gilino 
savo istorijos studijas ir para
šė tris istorinius darbus (Jero-
nimas k Pragiškis ir jo kelionė 
Lietuvon ir k.). 1932 m. rudenį 
jis išrenkamas V. D. Universi
tete vyr. asistentu prie Lietu
vos istorijos katedros, bet, pa
siėmęs iš un-to atostogų ir ga
vęs Baltų Instituto stipendiją

išvyko į Stockholmą, kur dir
bo valstybės' archyve, rinkda
mas medžiagą darbui „Švedų 
karas Lietuvoj XVII a“. (Šis 
darbas 1937 m. pripažintas ha
bilitaciniu.). 1933 m. pradėjo 
dirbti V. D. Universitete kaip 
vyr. asistentas. 1936 m. jis su
redagavo žinomą „Lietuvos isto- 
rijos“vadovėlį, o 1938 m.išspaus- 
dino ir apgynė disertaciją „Lie
tuva ir Lenkija po 1569 m 
Liublino unijos“. 1939 m. jis 
apgynė habilitaciją ir gavo pri
vatdocento titulą. Atėję bolše
vikai 1940 m. jį iš universiteto 
atleido, nes jo redaguota „Lie
tuvos istorija“ buvo pripažinta . 
reakcine. Po ilgų vargų tada 
jis gavo istorijos mokytojo vie
tą technikos mokykloj. 1941 m. 
Laikinoji vyriausybė jį grąži
no į universitetą privatdocentu, 
laikydama bolševikų padarytą 
atleidimą niekingu. Tačiau vėl 
neilgai jam teko universitete 
dirbti: 1943 m. kęvo mėn. vo
kiečių okupacinė valdžia uni
versitetą uždarė, o 1944 m., ar
tinantis frontui, jis, kaip ir dau
gelis lietuvių, buvo priverstas 
palikti savo kraštą ir atsidūrė 
Vokietijoj, lęur kaip darbinin
kas dirbo pieštukų fabrike, kol 
atėjo amferikiečiai ir atnešė iš
laisvinimą.

Per visą šį laiką jis parašė 
eilę straipsnių istoriniais klau
simais, kurie buvo atspausdinti 
„Praeity“, „Židiny“, „Vaire“. 
„N. Romuvoj“, čekų mokslo 
žurnale „Cesky Casopis Histo- 
ricky“, Ęstų Mokslo Draugijos 
leidiny „Liber Saecularis“ ir k.

Dabar, po trejų metų trem
ties gyvenimo Vokietijoj, prof. 
‘A. Šapoka vėl stovi naujo gy
venimo angoje, svetimoj šaly. 
Linkėtina, kad jis ir ten nepa
lūžtų, nežiūrint kokios "”veni- 
mo ir darbo sąlygos jį ten be
lauktų, o suskambėjus Laisvės 
Varpui, grįžtų į Lietuvą vėl 
varyti rimtą Lietuvos istorijos 
tyrinėtojo darbo vagą. J. V.
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Dailė okupuotoje
Lietvuvoje

(Perkelta iš 3 psl.) 

nepriklausomybės laikais. Jurkū
nas lietuviškos knygos 400 metų 
paminėjimui pagerbti iliustravo 
Dionizo Poškos „Žemaičių ir Lie
tuvos mužiką”. Šiai poemai jis 
išraižė 50 iliustracijų linoleume 
kartu su tekstu. Šio veikalo re- 
prezentavimas užtrukęs daugiau 
kaip 2 metus. Reikia manyti, kad 
tai yra tikrai neblogas darbas, nes 
kiek teko Jurkūno darbus anksčiau 
stebėti jie buvb visad stiprūs. To
kiems dvilypiams darbais tikrai 
reikėjo daug įtampos. Neveltui 
partija apdovanojo Raudonosios 
Žvaigždės Ordenu. Labai būtų 
įdomu pamatyti kiek meno ir kiek 
agitacijos to kūrėjo darbe.

Naujai pasirodančiose Valstybi
nės Leidyklos knygose, kaip mi
nėjau, pasirodo visai negirdėtų 
iliustratorių su rusiškomis ir semi
tinėmis pavardėmis. Tai reiškia, 
kad ir dailės srityje okupantai ne
pasitenkina nevalę, nerusinę ir 
neardę visu frontu, kad tik grei
čiau sunaikintų tautos dvasinį sa
vitumą.

Pernykštės spalio revoliucijos 
30 metų sukakties proga laikraš
čiai be atvangos skatino dailinin
kus įsijungti į darbą, įsigyventi ir 
įsijausti į tarybinės vyriausybės 
reikalaujamas idėjas ir duoti kū
rinių tokiom temom, kurios būtų 
artimos „darbo žmonių mintijimui 
ir pažiūroms". Ir niekur nepasitai
ko rasti tautinės kūrybos pūoselė- 
jimo bei* skatinimo ir palaikymo.' 
Viskas čia apklijuota partijos kli
jais. Norįs pasirodyti Maskvos 
bendroje parodoje Lietuvos daili
ninkas yra verčiamas ideologiškai 
persiorientuoti ir mokėti pavaiz
duoti tai, kas gimsta, kas keliasi 
ir kam ateitis priklauso. Ir ne tik 
persiorientuoti ir pajausti, bet tai 
apčiuopamai ir įtikinamai paro
dyti kitiems ar tai skulptūroje ar 
kitoje .meno šakoje. Vadinas, lie
tuvis turėtų konkurenciniu būdu 
iškilti. Maskvos 30 m. sukakties 
parodoje tarp visų tarybinių dai
lininkų veteranų ir tik tada jis ga
lėtų būti patenkinamai įvertintas. 
Lietuvos dailininkui tai be abejo 
sunku ir, reiktų manyti,- visiškai 
neįmanoma. Tautiškai išugdyta ir 
augusi lietuvio dailininko kūryba 
negali būti palanki internacionaliz
mui. Perdaug lietuvis yra dar sa
vos žemės sūnus, perdaug jame 
dar sveiko lietuvio galvojimo ir 
dvasios, kad natūraliai imtų ber
nauti atėjūno idėjoms. Perdaug 
dar išdavikiška parduoti savo įsiti
kinimus už lęšiukų dubenėlį. Tad 
vargu ar gali būti nueita tiek toli 
dailėje ta kryptimi, kaip tai vis- 
dėlto yra padaryta literatūroje 
(pvz. Salomėjos Neries Stalino 
daina).

Ir iš viso šita bolševikinė idėjų 
pavaizdavimo kakafonija: kas 
gimsta, kas keliasi ir kam priklau
so ateitis — yra tik bolševikų 
vaizduotės trapus burbulas. Jei pa
veiksle būtų parodyta jų norimos 
idėjos, kaip reikalauja jų dogmos, 
vis tiek tai nebūtų nei teisinga, 
nei tikslu, nei įtikinama. Menas 
nemėgsta -prievartos ir propagan
dos. O jei menas tarnauja tiems 
reikalavimams, jis nustoja buvęs 
menas, telieka tik — braižyba ar 
linijomis kalbančioji agitacija, 
kurioje nerasi nei dvasios, nei tik
rojo meno kveptplėjimo. Spėlio
jimus — kaip žmogus ateityje’ 
turės galvoti ar J ką orientuotis? 
— iš viso paveiksle — ir lakiau
sios fantazijos esant — vargiai bus 
kada nors įmanoma meniškai pa
vaizduoti. Todėl kiekviena politinė 
linija mene yra tik tuščių žodžių 
kratinys. Apskritai, tikrieji dailės 
dalykai stovės visada aukščiau už 
visokias pakraipas. Tarybininkai, 
turbūt, manė, kad jei buvo Rene

sanso aa klasicimo epocha, tai 
analogiškai turėtų būti atvaizduota 
ir kelis dešimtmečius trukusi bol
ševikinė smurto raida. Betgi nei 
vienas, nei kitas laikotarpis jokiu 
būdu nelygintinas su šiuo visu 
20—jo amžiaus nesusipratimu.

Anais laikais dailininkas laisvai 
galėjo puoselėti savo idėjas ir 
dėstyti jas, nes jis šventai jomis 
tikėjo ir jos nebuvo jam pri
mestos. Jis buvo gyvai suaugęs su 
jomis, jų apipavidalinimas buvo 
jam realus ir impulsyvus. Mat, ką 
nors įrodinėjant, reikia pačiam tuo 
tikėti.

ANE PETKUTE

Sapnai
1.

Šią naktį sapnavau namus.
Ne, nieko gero, nieko gero:
Minia pavargusių žmonių, 
Ir juos kažkas, kažikur varo.

Ir kai žygiavo pro kapus, 
Suklupo jie rankas iškėlę: 
O prasiverk, palaidok mus — 
Išgelbėk, žeme, tėviškėle!

2.
Tris ištisas naktis sapnavo kraupiai 
Piloto Pontijaus žmona.
Jaučiu: pasaulin siaubas kaupias, 
Nelaimę neša tie sapnai —

Mums šitai Biblija yra apsakius.
Taip dedasi ir su manim: 
Pabudus — vėlei limpa akys — 
Juodų sapnų nenuvaryt.

3.
Atvilko jį miestelio rinkon, 
Pasmėlusį kraujuotą kūną. 
Žmonėms jie liepė susirinkt:
— Tai šitaip partizanai žūna.

Visų į žemę akys sminga, 
Kur akmenys juodi paraudo. 
Tyla. Kurti tyla. Grėsminga. 
Nekeikia niekas. Ir nerauda.
Atslampina šuo ir uosto
Apnuogintas žaizdas, kraujuotus 

plaukus.
O vakaras kraupus. Dangus ir kal

vos juosta.
Šuo pritupia ir — kaukia.

Tuo tarpu bolševikinių < idėjų 
piešėjai patys tuo netiki, ką piešia 
ar vaizduoja; jie patys jaučią me
luoją sau ir kitiems.'O kur yra 
melas, ten yra aplenkimas su 
tikrove, apsilenikimas su menine 
tiesa. Ten nėra sielos, nėra dar
numo, nėra ir meno.

Tarybinėj spaudoje skaitome 
skambius teigimus, kad tik da
bar masės galinčios naudotis me
no gėrybėmis. Girdi, anksčiau 
valstietis niekad negalėdavo prie 
meno kūrinių priartėti, prieiti, 
nes tik buržujams menas buvęs 
reikalingas ir jų remiamas. Ta
čiau ir čia žiauriai klystama, 
Mūsų sodietis anais laikais'galė- 
jo būti ir buvo ne tik didelis dai
lės steb tojas, mylėtojas, besigė- 
rįs ir besidomįs menu, bet kartu 
ir pats kūrė, kaip tai rodo med
žio drožyba ir kitos liaudies me
no šakos. Gi dabar tarybinis 
darbininkas ar valstietis turi 
rūpintis pataikavimu*, įsiteikimu 
ir klūpčiojimu savo okupantui, 
kuris kitaip esant ne tik jo me
ninius nusiteikimus, bet ir jį 
patį pašauks „atsiskaityti“.

Jau iš tų kelių nuotrupų, ku
rios buvo trumpais bruožais čia 
suminėtos, galima suprasti labai 
sunkią dailininko dvasinę būklę 
dabartinėje okupuotoje Lietu
voje.

Negalime lyginti okupacinės 
kūrybos su mūsiške, tremties kū
ryba. Tremties kūryba, būdama 
nepriklausoma ir laisva, susidu
ria su sunkiomis materialinėmis 
sąlygomis, kurios neleidžia tin
kamai jai išsivystyti. Dailininkas 
okupuotoje Lietuvoje, reikia 
manyti, yra remiamas, proteguo
jamas, jam sudaromos materiali
nės palankios sąlygos, tačiau, 
anot skulptoriaus Zikaro (snj.) 
žodžių, — jie ten lyg ereliai su
rištais sparnais.

Bolševikinės okupacijos vykdy
tojai Lietuvoje uždeda bet ko
kiam kūrėjui savo apinasrius, jį. 
pažaboja ir tik tada jam leidžia 
kurti. Tai lygiai tas pat, jei už
rišęs bumą lieptum žmogui kal
bėti; tada girdėtum kažkokius 
garsus, bet tai nebūtų kalba. 
Taip yra ir su meno žmogumi — 
kūrėju.

NEVYSTANČIOS ROŽĖS
KUN. JONAS GASIONAS

Nedaūg turime tremtyje religi- neturėjome savo kalba rimtos li
nes literatūros lietuvių kalba. To- teratūros rožančiaus klausimu. Šį 
dėl kiekvieną pasirodžiusią trem- trūkumą užpildė Tėvas Tomas Žiū- 
tyje religinio turinio knygą tenka Taitis, O. P. savo „Nevystančio- 
tik sveikinti. Ypač vertos dėmesio mis Rožėmis". Knygelė parašyta 
naujai išleistos domininkono Tėvo lengva kalba, surinkta gražios ir 
Tomo Žiūraičio „Nevystančios Ro- naudingos medžiagos, todėl tinka 
žės" — Šv. Rožančius ir gyveni- pasiskaityti ne tik eiliniam kata
mas. Dažnai kalbame rožančių, bet likui, bet ir inteligentui, nes „ro- 
retas kuris žino rožančiaus atsira- žančius yra paprasčiausia, betkar- 
dimo istoriją, kalbėjimo prasmę ir tu ir giliausia malda. Rožančius — 
begalinę rožančiaus maldos naudą, krikščioniškos doktrinos santrau- 
Daug kas jį kalba iš įpročio ir kai” 
mechaniškai, todėl ir reikiamos Tenka tik pageidauti, kad tau- 
dvasinės naudos neturi. Tą pats tiečiai katalikai pasinaudotų šia 
autorius knygelės įvade pastebi: proga ir taip vertingą leidinį įsi- 

e. , » gytų ir uoliai perskaitytų.„Sąmoninga, kultunnga, bet ne 
tradicinė malda yra galingi kiek-
vienos asmenybės dvasios spar
nai, kuriais jis pakyla ankščiau 
žemiškos pilkumos į žydrąsias gy
venimo viršūnes.

Tačiau ne visi tais sparnais plas
noja, ne visus jie kelia, nes daž
niausiai tie sparnai yra sužaloti, 
kažkaip iškraipyti.

Sužalota, iškraipyta malda — 
klaiki dvasinė karikatūra ne tik 
pačiam tikinčiajam, bet ir dvasi
nio gyvenimo praktikos stebėtojui. 
To viso svarbiausia priežastis — 
sąmoningumo stoka religiniame 
gyvenime."

Nepakankamo rožančiaus kalbė
jimo ir supratimo priežastis aiški:

Medardas Bavarskas „Sun
kios valandos“. Išleido kny
gų leidykla „Tėviškė“ Schwein
furt, 1948 m. 111 psl. Kaina DM. 
,1,50.

„Bendras Darbas“ Liet. 
Tremtinių Amatininkų ir Darbi
ninkų Prof. S-gos informacinis 
leidinys Nr. 1. Leidžia L. T. Amai 
ir Darb. Prof. S-gos Centro Val
dyba. Augsburg, 1948 m. 8 psl. 
Kaina 30 pf.

LIETUVA AMŽIŲ BŪVY
A. GRAŽIŪNAS

Lithuania Through The Ages. 
Lithuania — Country and Nation, 
I. By Dr. Adolfas Šapoka. 200 
Illiustrations. Edit. T. J. Vizgirda, 
Architect. Germany, 1948. 62 psl. 
teksto (su iliustratciomis) ir 96 psl. 
iliustracijų.

Trumpu laiku susilaukėme jau 
trečiojo T. J. Vizgirdo užsimotos 
knygų ‘apie Lietuvą ./Lithua
nia Country a,nd Nation"' 
serijos tomo „Lithuania Through 
The Ages”.

Naujai pasirodęs tomas, kaip 
ir pirmiau pasirodžiusieji, yra tik-* 
ra i reprezentacinis leidinys tiek 
turinio, tiek ir išleidimo atžvilgiu. 
Gana platus Dr. A. Šapokos 
(straipsnis apžvelgia Lietuvos ir 
lietuvių tautos istoriją nuo se
niausiųjų laikų iki pat šios die
nos. Straipsnio tekstas gana gau
siai pailiustruotas žemėlapiais, iš
kasenomis, valdovų ir didžiųjų 
tautos vyrų paveikslais, pirmųjų 
lietuviškų knygų ir laikraščių 
nuotraukomis, dokumentais ir kt. 
panašiais dalykais, kurie gyvais 
vaizdais atskleidžia ir mūsų pra
eitį ir šios dienos tragediją. (Čia 
randame ir sovietų-nacių Lietuvos 
pasidalinimo sutartį, sovietinį lie
tuvių deportacijos įsakymą, nacių 
įsakymą išvežti į KZ lietuvių vei
kėjus ir kt. pan. dokumentus.)

Visa tai gana gerai papildyta 
statistiniais duomenimis apie patį 
kraštą, ekonominį gyvenimą, 
svarbiausius miestus bei pramo
nę, švietimą, kurortus ir žmonių 
nuostolius bei likimą karo ir oku
pacijos metu. Visa ši kondensuota 
medžiaga įgalina net ir svetimtau
tį skaitytoją susidaryti gana pilną 
ir ryškų mūsų krašto, tautos ir jos 
likimo vaizdą. O tai labai gražiai 
papildo ir pailiustruoja 96 psl. iliu
stracijų, kurios parodo Lietuvą ir 
jos gyventojus, mūsų pajūrį 
su grožybėmis, žemės ūkį, mai
sto gamybą ir pramonę, švie
timą ir pagaliau abi mūsų sostines 
Vilnių ir Kauną.

Žinoma, galima būtų pageidauti 
dar, kad viena ar kita sritis būtų 
gausiau pailiustruota arba -kad 
viena ar kita iliustracija pakeista 
būdingesne ar daugiau reikšminga. 
Bet manome, kad ir pats knygos 
autorius bei leidėjas tai puikiau
siai supranta, tik dabartinėse są
lygose, kai esame atsidūrę svetur 
beveik tuščiomis rankomis, toks 
pageidavimas dažniausiai pageida*

vimu turės ir likti. Tai, kas čia 
surinkta, vis dėlto gali būti laikoma 
patenkinamu dalyku net ir geres
nėse sąlygose, o šiuo metu tikrai 
dideliu dalyku.

Knyga, reikia tikėtis, patrauks 
mūsų visuomenės dėmesį net ir 
šibs dienos sunkiose sąlygose, nes 
ji savo turtinga medžiaga ir vaiz
dais mums gyvai primena tolimą, 
pasiilgtą mūsų tėvynę, o kartu 
kiekvienu atveju yra labai tinka
ma priemonė mūsų krašto repre
zentacijai.

Kultūros pasauly
ARGENTINOJ ĮSIKORĖ 

LIETUVIŲ TEATRAS

Buenos Aires Lietuvių Klubo sa
lėje vaidino Europos lietuviai ar
tistai, Argentinoje susibūrę į jų 
organizuotą teatrą „Garnys".

Pirmiausia buvo parodytas vaiz
delis „Tėviškės aidai". Prie estų 
dailininko R. Lepvalts nupieštos 
dekoracijos duetu deklamavo iš
traukas iš lietuvių poetų kūrinių 
Juozas Valentinas ir Beatričė K. 
Kerbelienė.

Paskui buvo suvaidinta „Šeimos 
idilija", režisieriaus J. Valentino 
parašyta vieno veiksmo komedija.

Be Lietuvių Klubo scenos gar- 
niečiai tą pačią programą patiekė 
lietuvių parapijos salėje.

NAUJAS KNUT HAMSUNO** 
ROMANAS

89 metų senukas Knut Hamsun, 
kuriam neseniai buvo , iškelta by
la už bendradarbiavimą su na
ciais, išleido naują romaną, ku
riame vaizduojama, kaip jį tyri
nėjo psichiatrai ryšium su minė
tąja byla.

UNRUH PASKIRTA ŠIŲ METŲ
* GOETHES PREMIJA

Frankfurto miesto Goethes pre
mija šiais metais paskirta poetui 
F. votį Unruh. Šiuo premijos pas
kyrimu norima pabrėžti Unruh 
nuolatines pastangas pasaulio tai
kai išlaikyti ir stiprinti. x
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iietuūūKaMdas turėjome malonumą matyti dvi 
grupes lietuvių — chorą ir šokėjų 
grupę. Kai kurie dalyviai priklausė 
ir chorui ir šokėjų grupei.

Abi šios grupės buvo pačios 
geriausios, kokias mums parodoje 
teko matyti.

Choristai buvo puikūs, pats 
choras gerai vadovaujamas, balsai 
aiškūs ir muzikalūs. Visi šokėjai 
išskirtinai puikiai atrodė, judesiai , ...
ypatingai gracingi. Šokiai buvo «ė plačią kalbą apie katalikių 
labai patrauklūs ir įdomūs. mergaičių uždavinius. Savo kai-

Si raštą įteikiant J. S. Atkinson boje šv- Tėvas ra&*no> kad Si ma- 
dar kartą padėkojo ir pakvietė 
lietuvius ateinančių metų parodai. 
Po šio laimėjimo negalima pa
miršti visų dalyvių ir ■ iniciatorių, 
kurie savo pasišventimu ir energi
ja lietuviams iškovojo šioje meno 
arenoje vieną iš geriausių vietų. 
Šiuo kart tenka likti dėkingiems 
iniciatoriams organizatoriams: Pe
trui Petruičiui, ir Onai Indreienei. 
Adolfui Narbutui ir Liudui Race- 
vičiui už pergalę atnešusį vadova- 

meną, bet jie dar labiaus būtų vimą mūsų kultūros avangardams, 
nustebę, jei žinotų, kad ši progra- lygiai programos dalyviams ir vi- 
ma yra paruošta per 2 savaites, siems padėjusioms sau, t. y. padė- 
turint didelius visapusiškus sunku- juslėms iškelti lietuvių vardą, 
mus.

Tik dėka greito ir staigaus or
ganizuotumo ir energijos iš šokių, 
choro vedėjų pusės ir paskirų ini
ciatorių, rugsėjo 3 dieną lietuviai ilgų 
gavo oficialią atestaciją „Cana- Lietuvių Misija (tautininkai) pri
dian Bureau for the Advancement sijungė prie / ” "
of Music" ir „Canadian National Tarybos, kurią iki šiol sudarė ka- 
Exhibition" specialiuose lakštuose, talikai, sandariečiai ir socialistai. 
Kiek tas pasirodymas padarė įspū- 
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apie lietuvių dainas ir šokius pa
rodoje raridame kitos dienos ryti
niame leidinyje. Vėliau šokama 
ant jnedinės tribūnos visi 3 aukš-

Torvute įvykusioje Kanados 
tautinėje parodoje buvo pakviesti 
su savo programa dalyvauti ir 
lietuviai. Apie gražų lietuvių to
se iškilmėse pasirodymą „Nau
jienos** rašo:

350-tdes akrų C. N. E. plotas su 
daugybe įvairių 
dėte-knibžda.

Įvairių tautų 
gramos dalyviai 
didžiulio „Vyriausybių“ pastato. 
Mūsiškiai spiečiasi ties iškaba 
„Lithuanians“. Numatytu laiku 
įvairiaspalviais tautiniais drabu
žiais apsirengę žmonės skirstosi į 
programos vykdymo vietas. Lie
tuviai vyksta prie „General Ex- 

\ hibits“ pastato, kur vyrų choras, 
vedamas A. Narbuto, įdainuoją į 
plokšteles „Juokai“ 
trimitai“.

Jau vakare apie 
dainas girdime per _
radio. Iš čia visi choristai dr šo
kėjai nuvyksta į aikštę netoli gė
lių pastato, kur šokėjai sušoka 3 
šokius: Malūną, Oželį ir Lenciū
gėlį. Šokiams vadovauja Liudas 
Racevičius. Sekančią programai 
išpildyti vietą lietuviai randa ant 
Gėlių pastato laiptų, kur-sudai
nuoja, „Dainos galia begalinė“, 
„Gaudžia Trimitai“ ir „Juokus“.

pastatų knibž-

ir grupių pro-
gfupuojasi už

dr „Gaudžia

aštuntą, tas
C. F. R. B.

čiau minėti šokiai, o po šokių 
eina vėl visos 3 dainos. Šokių ir 
dainų metu filmuotojas padaro 
keletą nuotraukų sukamai Kana
dos tautinės parodos filmai. Pas
kutiniąja pasirodymo vieta seka 
„Band Shell“ — didžiulė lauko 
scena. Cįa lietuviai reprezentuoja 
save 2-jų minučių laikotarpyje 
10,000 žiūrovų akivaizdoje. Cho
ras sudainuoja „Gaudžia Trink
tai“, o šokėjai sušoka „Malūną“ 
sukeldami didelių ovacijų žiūro
vų tarpe. Pranešėju esąs J. S. 
Atkinson, Kanados Muzikos pa
žangumo biuro direktorius, ap
gailestavo, kad yra ribotas laikas 
ir lietuviai negalį daugiau pasiro
dyti. Jis pats norįs mielai dar 
kartą „mūsiškius“ pamatyti.

Malonu, kad svetimtaučiai taip 
šiltai sutinka lietuvišką tautinį

SV. TĖVO ŽODIS KATALI 
KĖMS MERGAITĖMS

Italijos Katalikų Akcijos Mer- Voverienės menu ir sudarė jai 
gaičių Sąjungos 30 mętų sukak- sąlygas išvykti į Ameriką. Sį sa- 
ties minėjimo, kuriame dalyvavo vo kūrinį A. Koverienė, nuvy- 
du šimtai tūkstančių merginų,- kusi į Ameriką, pati Baltuosiuose 
ęroga Sv. Tėvos Pijus XII pasa

Iš
PAGALIAU SUSIJUNGĖ
Amerikos pranešama, kad 
derybų pagaliau Amerikos

po

Rūmuose tremtinių vardu įteikė 
prez. Trumanui. Be padėkos, pa
reikštos prezidento Trumano žo
džiu, už savo dovaną A. Koverie
nė gavo protokolo skyriaus pa
dėkos raštą.

Dailininkė Lietuvoje yra išsiu
vinėjusi visą'eilę paveikslų isto
riniais Lietuvos motyvais, iš ku
rių paminėtini „Kanklininkas**, 
„Vytis“, „Vytautas Didysis“ ir kt. 
Ji 1938 m. yra dalyvavusi Ameri
koje pasaulinėje parodoje ir 7 jos 
paveikslai yra išstatyti New Yor- 
ko ir kituose muziejuose.

PONIA M. CH. SMITH — 
MAINE VALSTYBĖS SENA

TORIUS
JAV Maine valstybė savo se

natorium išrinko ponią Marga
ret Chase Smith, 50 m amžiaus. 
Pirmuosiuose rinkimuose, kurie 
įvyko liepos mėn., ji nugalėjo tris 
savo konkurentus vyrus, o š. m. 
14 d. jai pasisekė nugalėti sa-

laužo spindesys, kuris greitai už
gęsta, bet gyvoji liepsna, nuola- 

( tos gaivinanti šviesų ir degantį 
’ pasiaukojimo židinį. Šv. Tėvas 

pastebėjo, kad nors labai džiugu 
yra susirinkusioms, kad jų tiek 
daug, tačiau dar daugelis mer
gaičių neturi katalikiškojo jauni
mo idealų, arba dar blogiau, jos 
klaidingų mokslų ir blankių iliu
zijų yra suvedžiotos, išvestos iš 
gero kelio. Ragino Vyriausias

’’ Ganytojas dalyves, prie kurios 
visuomenės grupės jos bepriklau
sytų, vesti prie Kristaus atsitoli
nusias seses savo drąsiu bei ryž
tingu darbu. Didelės manifesta
cijos, nors ir aukštai yra verti
namos, praeina, gi paskui nuola
tos reikia tęsti laimėjimų žygį, 
diena iš dienos, žingsnis po žings
nio: ištikimybė pareigai, malda, vo politinį priešą Dr. Adria Scol-. T • I11U. Lirvuil J MC paitlgur, 111USUU, t r- —r ------- . — 

Amerikos Lietuvių d ir meilė yra patikrin- ten 159.000 balsų prieš 64.000. 
iki eml eunarė ta. r j . . ................ •

„DAUGHTERS OF ISABELLA“ 
SĖKMINGAI VEIKIA
Kaip išdava iniciatyvos „Reli

gija per korespondenciją“ kurią 
vysto „Daughters of Isabella“ 
(Izabelės dukterys), daugiau negu 

Dail. A. Koverienė, Zuricho 23.000 asmenų yra grįžę į Kata- 
Aukš. Meno Mokyklos absolven- Hkų Bažnyčią arba prie tikėjimo

tos priemonės sieloms laimėti.

BUVUSI TREMTINĖ PREZI
DENTUI TRUMANUI ĮTEIKĖ 

SAVO RANKOMIS IŠSIUVINĖ
TĄ PORTRETĄ 

Koverienė,

pasako ši atestacija, nereikalau- Du lietuviai studentai t- J. Ka- 
janti jokių tolimesnių pašalinių karieka ir Stelingis — šiomis die- 
komentarų. • nomis išvyksta į Čilę, kur studi

juos Santijago universitete. Sti-
,,Kanados Tautinė paroda“ pendijas parūpino Pax Romana. . - •

Muzikos dieną, rugsėjo 2-ją, Tai bus bene iš viso pirmieji lie- tė ir buvusi Žemės ūkio Akade- praktikos. „Mes įeiname visur*
... 3 J .... r riMruivnio Hoctvtnis trem- rink.Kanados Tautinėje Parodoje mes tuviai studentai Čilės universitete.

Rugsėjo 8-ji Belgijoj
Liege. Aštuntosios rugsėjo cen

trinis minėjimas sutraukė ne vien 
Liege, bet ir kitų provincijų lietu
vius: Limburgo, Monso, Charlervi, 
Bruselio ir t. t. Iškilmės prasidėjo 
pamaldomis Tilleur parapijos baž
nyčioje. Pamokslą pasakė kun. T. 
V. Pupinis.

Po pamaldų minėjimas buvo tę
siamas erdvioje Concordia salėje, 
kuri buvo kimšte prikimšta lietu
vių ir belgų visuomenės atstovų. 
Brangią lietuviams dieną savo ap- ■ 
silankymu pagerbė Liege vyskupo 
atstovas kun. kon. Klysters, pro
vincijos kasyklų bendrovių sąjun
gos prezidento atstovas dir. Libert, 
Ka'nados lietuvis Budreckis, para
pijos klebonas kun. Michel, kuris 
niekad neatsako lietuviams para
mos suteikdamas vietos bažnyčioje 
ir užleisdamas salę kultūriniams 
reikalams.

Atidarius, po žuvusių ir mirusių 
pagerbimo LTB centro komiteto 
vardu kalbėjo V. Burba.’ Po vietos 
atstovo ir svečių kalbų ir sveikini
mų prasidėjo meninė dalis. Pir
miausia ėjo Liege liet, mokyklos 
mokinių, vadovaujamų sesers be
nediktinės Agnietės pasirodymai: 
deklamacijos, plastika, žaidimai.

Po to sekė Tilleur ir Waterschei 
lietuvių išpildomi duetai, kvintetai 
ir oktetai, lietuviškų melodijų.'rin
kinys akordeonu, Dulkės ir Ra- 
činskienės solo. Waterschei Juo
zaičio vadovaujamas oktetas susi
laukė tiek lietuvių, tiek kitų 
čių didelio pritarimo.

Toliau pasirodė Waterschei 
tautinių šokių grupė vad. p; 
bienės.

Iškilmių baigiamąjį žodį pasakė 
kun: Gaida. Čia pat p. Libert pa
drąsino kun. Gaidą nenutraukti 
pradėto darbo.

Po iškilmių įvyko linksmoji da
lis: muzika, šokiai, dainos.

sve-

liet. 
Dil-

Dl.

mijos Dotnuvoje dėstytoja, trem- — pasakė ponia Manning, dabar
tyje išsiuvinėjo prezidento Tru- tinė draugijos direktorė. „Izabe- 
mano portretą. JAV konsulato lės dukterys“ dabar yra didžiau- 
Munchene pareigūnai, susipažinę sįo žydėjimo tarpsnyje nuo drau- 
su tuo paveįkslu, susidomėjo A. gjjos įsikūrimo prieš 51 metų.
'  Draugijos narių yra apie 100.000.

MOTERYS VADOVAUJA 28 VO
KIETIJOS TEATRAMS

Neseniai išleistas vokiečių sce-
P. BABICKAS VYKSTA Į JAV
Rašytojas Petras Babickas, kuris 

prieš porą metų iš Italijos nuvyko nos metraštis rodo, kad iš 419 
į Pietų Ameriką, pagyvenęs Bra- šiuo metu veikiančių Vokietijos 
zilijoj ir Argentinoj dabar ruošiasi teatrų 28 yra moterų vadovau- 
vykti į JAV. Amerikoj P. Babickas jami.
žada aplankyti didesnes lietuvių jt-LYGOS GENERALINĖ
kolonijas ir skaityti visą eilę pas- sekretorE PABĖGO Į ANG- 
kaitų.

Petras Babickas yra žinomas ke
liautojas. Dar nepriklausomos Lie
tuvos laikais jis yra daug keliavęs 
ir lankęsis Jungtinėse 
Valstybėse.

is lietuvių gyvenimo Kanadoje: v iršuje — Toronto lltetuviu vyru 
choras, vadovaujamas A. Narbuto, laimėjės tautinėje Kanados paro
doje pirmą vietą; viduryje — 10. 000 žiūrovų akivaizdoje lietuviai 
šoka „Lenciūgėlį“; apačioje — tau tintų šokių grupė, vadovaujama L. 
Bacevičiaus. Kanados tautinėje pa rodoje laimėjusi pirmą vieta.

E. Gumbelevičiaus nuotr

DR. PR. PADALSKIS PRO
FESORIAUJA DETROITE UNI

VERSITETE
Dr, Pranas Padalskis nuo rugsė

jo 1' d. pradėjo profesoriauti De
troite universitete. Jis pakviestas 
skaityti ekonomikos teorijos ir 
monopolių konkurencijos kursą. 
Jis taip pat ves seminarus.

Iki išvykimo į Detroitą Dr. Pr. 
Padalskis gyveno New Yorke, ak
tingai dalyvaudamas Lietuvos lais
vinimo byloje ir bendradarbiau
damas LAIC. Jis su paskaitomis . 
yra apvažinėjęs beveik visą Ame
riką.

LIJĄ
Čekų Jungtinių Tautų Lygos 

Kenavęs sekretorė Jaroslava Kuncova ne- 
Amerikos seniai atbėgo į Angliją. J. Kun

cova ilgą laiką dirbo su buv. 
užs. reik, ministeriu ir minėtos 
lygos pirmininku Jan Masaryk.

BALTAI VAIDINA MINDAUGO 
TRAGEGIJĄ

Clauthal-Zellerfeldo baltų inva
lidų, stovykloje (Baltic Rehabili
tation Centre), kur naujų amatų 
mokosi 80 latvių, 75 estų ir 7 lie
tuvių invalidai, buvo surengta 
darbų paroda ir pačių pagaminto 
altoriaus pašventinimas. Ta proga 
buvo suvaidinta latvių dramaturgo 
M. Ziverto tragedija „Galia",' ku
riai medžiaga paimta iš Lietuvos 
istorijos ir vaizduoja karaliaus 
Mindaugo gyvenimo ir mirties tra
gediją, jo pastangas pasiekti ais
čių vienybę ir klastingą išdavimą. 
Vaidinimui, kuris turėjo didelio 
pasisekimo, istorinius rūbus ir 

Pennsylvanijos universitetas prof, ginklus savo dirbtuvėse pasigami- 
V. Krėvę-Mickevičių ir prof. Dr. no patys invalidai. Tragedija bu- 
A. Salį toliau pakvietė profeso- vo pakartota ir Hanovere. 
riauti Pennsylvanijos universitete. LLVSB

PROF. V. KRĖVE-MICKEVlCtUS IR 
TOLIAU PROFESORIAUJA

7JL. IFiffV* Uelna antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadie- 
niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 

po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Full Sutton, Hostel 
Staff, Stamford Bridge. Near York.
Kanadoj: Mr. P. Piečaitls, 6668 Delorimier Ave., Montreal 38, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PAVOLJNGAS METAS
J. BŪTĖNAS

Įplaukėm į tiesioginio pavojaus 
vandenis. Leninas buvo pasakęs, 
kad sovietinė ir „kapitalistinė“ 
sistemos negalinčios ilgai gyvuoti 
šalia viena antros. Bevinas rug
sėjo 27 d. Jungtinių Tautų Visu
moj nuliūdęs konstatavo, kad so
vietai savo politiką visada rikiavo 
pagal šią dogmą, ir jis ryžosi pa
skelbti pasauliui rūsčią išvadą: 
jeigu jau taip, tai dabartinė taika 
tėra praeinamos laikinės paliau
bos. Belieka klausimas, kada tos 
paliaubos pasibaigs. Šiandien jau 
net perdaug ženklų, kad taktiniai 
manevrai, kuriais tos paliaubos 
laikės, baigia išsekti. Taikos lai
velis blaškosi tarp uolų, regimų 
ir tik pašvęstiesiems težinomų, ir 
vis sunkiau tepasakytį, ar toly
džio išsenkąs politikų išmoningu
mas, ar aklas atsitiktinumas be- 
gelbsti jį nuo sudužimo.

Buvo guodžiamasi, kad nė vie
na iš abiejų suskilusio pasaulio 
dalių nenori ir negali kariauti. 
Kažin, ar šis vaidinys daugiau 
pasitarnavo taikai, juoba teisin
gai taikai, ar stūmė į katastrofą. 
Sovietai, spekuliuodami Vakarų 
taikingumu, įžūliai forsavo eks
pansinę savo politiką. Vakarai, 
naiviai tikėdami galėsią su sovie
tais galų gale gražiuoju susikalbė
ti, leidosi su Maskva į nepabaigia
mas ir tuščias derybas, tuo bū
du užleisdami savo pačių politinį 
susivienijimą ir karinį pasiren
gimą. Ir šiandien Berlyno bloka
dos bylai jau atsidūrus Saugumo 
Taryboj, Vakarų publicistikoj dar 
pasigirsta balsų, kad trys didžio
sios galybės nuėjusios per toli, 
kategoriškai pareikalaudamos so
vietus padėti kortas ant stalo. 
Šiandien jau pernelyg aišku, kad 
šitokie Vakarų opinijos balsai te
gali Maskvai įtaigoti mintį, kad 
Vakarai toli graži nėra vieningi, 
todėl juos galima forsuoti ne tik 
diplomatijoje, bet gal ir kurioj 
kitoj, „realesnėj“ plotmėj...

Diena dienon laukiama, ką 
duos Saugumo Tarybos posėdžiai-, 
kuriuose bus svarstoma Berlyno 
blokados byla. Jau pačiu bylos 
Iškėlimu Vakarai metė burtą, ir 
artimiausioj ateity jiems belieka 
konkretūs uždaviniai: pirma, pa
kankamai išplėsti oro tiltą į Ber
lyną, toliau paspartinti Vakarų 
Europos konsolidaciją, prie kurios 
priklauso ir ryžtingas Vakarų Vo

kietijos apjungimas tokiu būdu

Ugo Carus!, DP Imigracijos komisijos pirmininkas, Banau lietuvių 
stovykloje

IR SARGYBŲ KUOPŲ

Augsburgo IRO Area 5 repa- 
trijacijos ir įkurdinimo įstaiga re
guliariai kas mėnuo išleidžia in
formacijos biuletenius. S. m. rug
sėjo mėn. biuletenyje repatrijaci- 
jos ir įkurdinimo įstaiga palie
čia emigracijos į JAV klausimą. 
Biuletenyje yra 19 klausimų ir 
atsakymai į juos. Daugelis klau
simų skaitytojams yra žinomi, 
todėl jų nekartosime. Iškelsime 
tik charakteringesnius.

Trečiame, pav., klausime, tei
raujamasi, kokias priemones tu
ri turėti asmuo, kad galėtų pasi
naudoti šia emigracija?

Pagrindinė '‘priemonė yra sau
gaus bei higieniško buto ir tinka
mo darbo užtikrinimas.

Kas tokius užtikrinimus duoda?
Yra trys užtikrinimų tipai: a) 

asmeninis užtikrinimas, kuriame 
Jungtinėse Valstybėse gyvenąs 
asmuo raštu nominuoja kokį nors 
asmenį, gyvenantį Europoje, b) 
šalpos organizacijas užtikrinimas, 
kurį gali išduoti Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse pripažinta šalpos 
organizacija ir c) viešos ar pri
vačios organizacijos užtikrinimas, 
kurį gali išduoti federalinės, šta
to ar vietinės įstaigos bei priva- 
čios įmonės.
, Ar užtikrinimas siunčiamas tie
siog išvietintam asmeniui?

Ne. Visi užtikrinimai turi būti 
siunčiami per Displaced Persons 
Commission Washington 25, D.C. 
USA.

Ar anksčiau gauti affidavitai 
dar laikomi galiojančiais?

1.600 asmenų, kurie š. m. spalio 
mėn. bus išvežti į JAV, bus pa
rinkti iš bylų, dar esančių konsu
latuose. Vėliau visi asmenų užti
krinimai turės būti parašyti ant 
specialių blankų, kuriuos galės 
gauti misijos vyr. būstinėse Jung
tinėse Valstybėse, ir seni affida
vitai nelegalios.

Ar korporatyviniu pagrindu

kad ji galėtų būti visos Vokieti
jos suvienijimo branduolys, paga
liau duoti Vakarų Europai pa
kankamą karinį potencialą, užti
krinant duosnią JAV ginklo pa- 
galbą^ Tuose sektoriuose daroma 
pažanga, tačiau dar daug trūksta. 
Prancūzai tebesvyruoja tarp Vo
kietijos prisikėlimo baimės ir tie
sioginės sovietų grėsmės suvoki
mo, amerikiečiai nelinkę inves
tuoti Europoj savo karinės galy
bės, kol europiečiai savo parapi
jinių interesų nepajungia bendram

Sudarytas bendras 
Paryžius. Briuselio paktą pasi

rašiusiųjų valstybių gynybos mi
nisterial nutarė sudaryti nuolati
nį bendrą generalinį štabą. Pasi
baigus gynybos ministerių konfe
rencijai, paskelbtas komunikatas, 
kuriame sakoma: „Bendrojo ge
neralinio štabo nuolatinis orga
nas bus sudarytas iš kariuomenės, 
laivyno ir oro pajėgų atstovų ir 
turės vieną nuolatinį karinį pir-. 
mininką“. Penki ministerial su
tarė dėl bendros gynybos politi
kos, kuri paskirų valstybių kari
nėms pastangoms turės būti pa
vyzdžiu.“ Toliau komunikate nu
rodoma: „Briuselio pakto ir JT 
rėmuose sudarytoji gynimosi po
litika tarnauja visų penkių paktą 
pasirašiusių valstybių saugumui“.

MASKVOS BAIME VERČIA 
JUNGTIS VAKARŲ TAUTAS

Paryžius. Antradienį trys Va
karų žymūs vyrai: belgų min. 
pirm. Spaak, prancūzų užs. reik, 
ministeris Schuman ir Kanados 
min. pirm. Machenzie King savo 
ilgose kalbose JT visumos susi
rinkime kritikavo Sovietų Sąjun
gos laikyseną. Ypatingai bu dide
lėmis ovacijomis buvo sutiktas 
Spaak kreipimasis į JAV: „Jūs 
esate mums reikalingi iš anos pu
sės, jei mes norime turėti pasi
sekimą“. Spaak pareiškė, kad nie
kas negalės tikėti, jog Olandija, 
Luksenburgas arba Belgija ruo
šiasi pulti. „Baimė yra mūsų po
litikos pagrindas“, kalbėjo Spaak, 
„baimė dėl sovietiškos politikos, 
Maskvos baimė gąsdina Vakarus“.

Prancūzijos užs. reik, ministe-

reikalui, kaip kad jį vaizduojasi 
Vašingtonas. Nors ginklavimo 
fabrikai intensyviai dirba, tačiau 
bendra politika ir strategija gal 
dar mėnesius neišeis iš kabineti
nių pasitarimų.

Būtų traginga, jeigu nujaučia
mi (vykiai Vakarus užkluptų prie 
derybų stalo besiginčijančius. So
vietai jau per TASSą pranešė 
norį kontroliuoti ir orinį susisie
kimą su Berlynu; kas prasidėtų, 
jeigu iš Maskvos sugrįžęs marš. 
Sokolovskis pradės brutaliai ar
dyti vakariečių oro tiltą? Vis 
tirštėja pranešimai, kad komunis
tinė SĖD rengia*Berlyne pervers-
mą, ateina žinios apie SĖD „liau
dies milicijos“ dalinių formavimą 
ir įtartiną jų karinį parengimą. 
Šveicarų ,JDie Tat“ iš Berlyno 
praneša, jog tenykščiai politiniai 
sluoksniai įsitikinę, kad vienu 
metu su tuo perversmu sovietai 
pateiksią Vakarų sąjungininkams 
ultimatumą iš Berlyno išsikraus
tyti. Visa tai gali įvykti labai ne
užilgo; ak gi Paryžiuj esą stebėto
jai kone vienu balsu spėja, kad 
ryšium su byla Saugumo Taryboj 
sovietai trenks Jungtinių Tautų 
duris. O ką jie darys po to?

generalinis stabas
ris Robert Schuman pareiškė, 
kad Prancūzija, lygiai kaip ir 
Lenkija, nepritaria Vokietijos ats
tatymui, kuris vėl prives prie 
agresijos. Būtinai reikalinga, kad 
Vokietija būtų sukurta federali- 
niu pagrindu. Visų keturių oku
pacinių pajėgų sugyvenimas Ber
lyne* tereikalauja tik gerų norų. 
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Sovietai neparodę gerų norų, bet 
Vakarai neatsisakys nei savo tei
sių, nei išsižadės tų žmonių, kurie 
jais pasitikėjo.

I
VAKARŲ VALSTYBIŲ 

NOTOS SAUGUMO TARYBAI

Rugsėjo 29 d. 16 vai. JAV, Ang
lija ir Prancūzija įteikė Saugumo 
Tarybai vienodo turinio tris notas 
Berlyno blokados klausimu.

Notose sakoma, jog SSSR vie
našališkai suvaržė Berlyno su va
karinėmis zonomis judėjimą ir 
prekybą. Toks Sovietų Sąjungos 
elgesys ne tik prieštarauja JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos teisėms, 
bet taip pat ir įsipareigojimams 
numatytiems Jungtinių Tautų 
Chartos antrame straipsnyje ir 
gresia pasaulio taikai Chartos 7 
skyriaus prasme.
**Notų pasikeitimai bei trijų va
karinių valstybių pasitarimai tar
pusavy ir su Sovietų Sąjunga ro
do, jog Vakarų valstybės padarė 
viską, ką galėjo, kad nuomonių 
skirtumus su Sovietų S-ga išly
gintų. Ginčas tarp Vakarų valsty
bių ir Sovietų Sąjungos nėra ki
lęs nei dėl techniškų susisiekimo 
sunkumų, nei dėl valiutos klausi
mo. Ginčo objektas yra tai, jog 
sovietai neleištinomis priemonė
mis nori pasiekti politinių tikslų. 
Sovietai sukėlė Berlyno blokadą,
jie Berlyno gyventojams grasina 
badu, ligomis ir ūkine suirute, jie 
kėlė neramumus, norėdami nu
versti teisėtą Berlyno vadovybę. 
Jų tikslas yra Berlyną įjungti į 
sovietų zoną.

JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybės prašo Saugumo Ta
rybą šį klausimą kuo greičiausiai 
svarstyti.

VYRAI GAUS PRIVILEGIJŲ? D< 

šalpos organizacijų anksčiau iš
duotieji affidavitai galioja?

Šalpos organizacijos savo sąra
šus turi pranešti misijos vyr. būs
tinei Jungtinėse Amerikos V-bėse. 
Seni konporatyviniai affidavitai 
nebus naudojami.

Ar yra kokių pirmenybių bei 
privilegijų?

Pažymėtinos trys privilegijos: a) 
žemės ūkio darbininkams, b) sta
tybos darbininkams c) JAV pilie
čių kraujo giminėms.

Pažymėtinos taip pat dvi pir
menybės: a) tiems, kurie ginklu 
kovojo prieš JAV priešus antra
jame Pasauliniame kare, ir b) 
tiems, kurie 1948 m. sausio mėn. 
1 d. gyveno stovyklose.

Ar šis įstatymas išskiria iš šių 
pirmenybių laisvai gyvenančius 
asmenis, turinčius DP statusą, ku
rie iš stovyklų išsikėlė prieš 1948 
m. sausio mėn. 1 d.?

Atrodo, kad komisija yra pa
lankiai nusistačiusi ir tuos asme
nis įskaityti kaip tinkančius emi
gracijai į JAV.

Kas yra laikoma tinkamu dar
bu?

Tai reiškia bet kurį darbą, ku
ris atrodo tinkamas ir darbinin
kui ir darbdaviui. Jis apima ir 
mokyklos lankymą. Ši klauzulė 
kaip tik padės, nešlaičiams vai
kams tarp 16—18 m.

Kokius dokumentus turėtų tu
rėti DP?

Suprantama, tai turi būti doku
mentai, kurie įrodo kandidato ta
patybę. IRO paruoš registracijos 
formuliarą (blanką). Patartina, 
kad DP turėtų: a) gimimo me
trikus, b) vedybų metrikus, c) ski- 
rybų metrikus (jei tokios reika
lingos), d) policijos ir gyvenamo
sios vietovės pažymėjimą, e) ki
tus oficialius dokumentus, ku
riuos asmuo gali pasirūpinti. IRO 
patvirtins registracijos datas sto-

PASKUTINES HAUJIEHOS
Paryžius. JTO visumos su

sirinkimas baigė bendruosius de
batus ir pradėjo dirbti komisijo
mis. Svarbiausioji — politinė — 
komisija pradėjo jau svarstyti 
atominės energijos klausimą. To
liau jos darbotvarkėje stovi Vi
šinskio pasiūlytas nusiginklavimo 
klausimas, Palestinos klausimas, 
Korėjos būsimas statusas ir Ita
lijos buvusių kolonijų likimo 
klausimas. Kitų klausimų eilė 
dar nenustatyta.

Paryžius. AP praneša, kad 
pirmadienį susirinks Saugumo 
Taryba posėdžio, kuriame bus 
svarstomas Berlyno klausimas.

Vašingtonas. JAV prieš 
porą savaičių pareikalavo, kad 
sovietai sutvarkytų savo skolas 
pagal paskolos ir nuomos sutartį, 
kurios siekia 11 milijardų dol. 
Taip pat JAV reikalauja iš Sov. 
Rusijos grąžinti karo metu jai 
paskolintus laivus. Tai liečia apie 
3 ledlaužius, 28 fregatas ir k.

Madridas. JAV karinė ko
misija atvyko į Madridą. Ji esan
ti informacinio pobūdžio. Ketvir
tadienį jos pirmininkas kalbėjosi 
su gen. Franco. Apie šį pasikal
bėjimą jokio komunikato nepas
kelbta.
Berlynas. Ketvirtadienį amfe-
rikiečių radijo siųstuvas Berlyne 
buvo kelias valandas trukdomas. 
Jo direktorius pareiškė,, kad 
trukdymas buvo daromas iš ša- 
lies% — Penktadienį suėjo 100-ji 
diena, kai Berlynas yra aprūpi
namas iš oro.

T e 1 - A v i v as. Žinios apie 
pasikėsinimą prieš Izraelio vy
riausybę paneigiamos.

DKUMENTŲ REIKALAI

vykioje. Vienintelis pagalbinis do
kumentas, dėl kurio susitarta 
šiuo metu, yra krikšto pažymėji
mas vietoj gimino metrikų ori
ginalo.

Kas žmones registruos?
IRO registruos atitinkamus as

menis, kai bus oficialiai paskelb
ta, kad minimas asmuo yra 
įtrauktas į sąrašą (master list). 
Pagal amerikiečių misijos prane
šimą, IRO tuos asmenis pergaben® 
į pereinamąsias stovyklas.

Kai kurios šalpos organizacijos 
jau šiuo metu registruoja žmones 
stovyklose.

Tai daroma neoficialiai. Su
prantama, kad organizacijos nori 
padėti savo žmonėms, bet visi už
tikrinimai iš organizacijų turi 
eiti per DP Commission JAV. IRO 
yra įstaiga, kuri pergabena ir ap
gyvendina žmones.

Ar darbo tarnybos ir sargybų 
kuopų asmenys turi pirmenybių?

Šis klausimas buvo diskutuoja
mas. Bet šiuo metu yra nuspręsta, 
kad jie pirmenybių negalės gauti, 
jei neįeina į anksčiau minėtų pir
menybių kategorijas.

Kas atsitiks su asmeniu, kuris 
patieks neteisingus duomenis?

Kai asmuo bus pašauktas už
pildyti dokumentus, jis bus įspė
tas, koks pavojus gresia jam, jei 
patieks neteisingus duomenis. 
Kiekvienu atveju asmuo bus aty- 
džiai tiriamas. Nustačius, kad žo
džiu ar raštu patiektieji duomens 
yra neteisingi, jo byla gali būti 
tuojau atmesta.

Kokia yra amžiaus riba?
Amžiaus riba nenustatyta. Kad 

asmuo netaptų visuomenės naš- 
t4, jis turi turėti tinkamo darbo ir 
sveiko buto garantiją, kurią pati
krins Vašingtone.

Biuletenyje taip pat nurodoma, 
kad ši informacija nėra pilna ir 
gali būti pakeista.
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