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kassulis, padaręs tiek kraštutinių ir klaidingų vingių, susitaršė ne 
tiktai nuginkluotų belaisvių likvidavimu, bet dar labiau žiauriausiais 
masiniais moterų ir vaikų Žudymais, ėtoltyje bus aiškinamo, kas sudarė 
sąlygas tai juodžlauslajal 3X amžiaus dėmei. Dabar žmonės pradeda atsi
peikėti ir suprasti, kelp tai yra svarbu, kad vlouomenlal tarpusevial 
santykiai būtų grindžiami sveikais pagrindais. Su panieka atsisakoma nuo 
rasizmo, luominės neapykantos ir bet kokios diktatūros, ar ji būtų pro
letariato ar kokios siauros avantiūristų grupės.

Dabar laba.i aiškiai matome, kokios neteisingos ir kreivos buvo pra
eities pastangos prievarta tvarkyti žmonių politini Ir net ideologini 
nusistatymą. Dar ir dabar-pasitaiko prievartos metodais užkrėstų brufa- , 
lių žmonių, Sueigose, pvz,, tokie švilpimu stengiasi sutrukdyti išklau
syti kitos nuomonės, Prievartos metodai daugumą žmonių yra nustūmę 1 
visišką politini abejingumą. ,

Tuo tarpt, strode. tiksliau būtų, kad prievartą ir politini abejiir 
gumą, vadinamąjį apolltiškumą, pskeietų aiškus pagristas apsisprendimas 
ir tolerancija kitaip menančio atžvilgiu.

Pasaulio nuotaikos ima blaivėti, atsiranda atgimimo prošvaisčių,* 
Įvairiuose kraštuose prasideda nauji stiprūs visuomeniniai sąjūdžiai, 
Jie turi keturis ryškius bruožus: tautini, demokratini, soolsllnl Ir 
ideologini. • -

Tautinis bruožas labiau iškėlęs tautinę kultūrą, tautinę 
savigarbą, norą lenktyniauti, bet slopinąs tautinę neapykantą, 

Demokratinis - laisvę suprantąs no kaip nežabotą švals- 
tymąsi, anarchizmą, netvarką, kenkimą savo bendruomenei, bet kaip prie
monę Iškelti Žmogaus vertei, oharakterlul, leidžiąs pasireikšti*sveikai 
savarankiškai minčiai, susidaryti ir veikti tvirtoms asmenybė#*,' 

Socialinis- iškeliąs savitarpinę paramą ir pagalbą, ke
liąs visos visuomenės ekonomini lygi, užkertąs, kelią ekonominiam'egela
mui ir privilsgijuoto luomo susidarymui. '

Ideologinis yre būdingas te praams, kad, su pasiilgimu 
Ieškant naujųjų idėjinių pradų, kurie atneštų pasauliui palaimas ir pu
siausvyros, daugumos vadovaujančių vyrų akys krypsta 1 tiesas, kurias 
visuomenei tvarkyti skelbia krikščionybė.

Gamtos mokslai, pajungdami atomo energiją! iškelia naują veiksni, 
kuris stato savų reikalavimų politiniam bei visuomeniniam pasaulio su
sitvarkymui.

ateityje susidaro tiktai dvi galimybės: dvasiškei kultūri/nš bei 
kūrybinga ūkinė pažanga arba visiškas susinaikinimas,

Stovime ant naujosios epochos slenksčio, Deras čia žmogus, Todėl 
veržliai tenka veikti, kad sužvėrėjusi žmogų, jėgos iv prievartes sis- 
tems* ir metodus pakeisto kultūringas iv tolerantingas žmogus.
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* Z-VSl^ŽdŽ®., ŠVtStuMoS dCQ'rij 
priris lt kflią /n^a Ir Sis?

XI st suo^A pušys, '■' c <w vėjo-
Atsiduso tolumos $llsl, 
Xik p-fo paufc&Slo, taką auMr^Jo ‘ 
Skaudūs,.tartum speigo?,, ©pindulial 

nostoakę nieko - dobvXlnx.

0 etml# rudenio u?, deMeu favfo} 
®ew-kelp kūdikį $,llal Mrdy zandw s
G^va pglikasi. <š vesaroę
Mildai Slfd* 1» ^eiriėe lr’<8i»o$wu»o
Xg tea ta gyfeti man kellm^n&Ua bsk&ie, 
Vr£& i&vo eplndalltK san n®kerti’feenSia^
IB tea jSeakl ta, »an lain^e zlM^^ 
•« 5?ikė-k: pavasari© susrįii sugriO^r

KO1ŽL MIj&Mi

' I’elp fcoHeis Jeu kentėt 15* baksnos®..
jokio" etgaf^io Šią .ksii<51'.; '»&kend^ii

Baafcioos r, dan^ą Sis \
KraXpisxos Širdies kodėl liklaei? bgtUsle Ją? ■ 

&odėl bs vaaaro®; b« aealės w«a ponėkai 
Xr kl^stw atU-iį dlettos vėl rudonV^ 
Kodėl kals’Ą paanyne wsa a^mlegasae, 
Kol berjaarMttae ms -i^bJadlžiė?

l’Mp, rodosi, kaučlcj er^isi mplė^0» 
uždco^ą, kari ntw aaalėe skiria m«

X» skuduras Jos erdvėj® IŠcsėtytuisI ....\ 
Iv m u prlkleaeo<i « tartuffij-ssulėe trqpaMn-i 
Gana Slonsl. kančios asu aš tlrleaias. - 
Kol ftuds'ą vėjai skalščli; saulę užpūtė ►
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Loc.uipl.inž.K.KrĮščiukaitifl

Galvojant apl« Lietuvos miestų atf.it'; ir'nustatant Jų etat&tymnl ps— 
grindines gaires, nejučiomis ateina į gslvą KlausimaiJ^od^lgi musų mir<e- 
tsi kitoip atrodo, ne-a panašūs miestai Vakarų Europoje? &r lietuviai čia 
kalti? Kės darytina, kad Id.etu.vos miestų Išvaizda pasikeistų?

-Daugeliui gal iš kerte atrodo, kad atsakyti 4 tttoe_kleasimus y re len
gva. Pvz., tokia mūsų mies’tų išvaizda yra dėl to, kad Ei o tava-ne turtinga 
ar kad lietuviai iš viso yra mažasnėe kultūros žmonėsp ar P~n. ®et toks 
atsafeymr. s būtų poviršutiniokes ir neįtikintų.

Ola yra reikalingos ilgesnės Lietuvos miestų atsiradimo ir vyfrtimosi 
sąlygų studijos, 'Joms'sbadijone medžirgos galima rasti įvairiuose isto-^-— 
rlniuosa aronyvuoas.

Iš archyvuose rastųjų dokumentų yrr. nustatyta, kdd pirmieji mlsetei 
Listuvoje atsirado tik XH-amžiaua gale, t.y, tais laikais, kai Vakarų. 
Europoje ju buvo su.sidf’rps stiprus miestiečių luomas, kuris ne tik kad 
sugebėjo išsikovoti sau plačių teisių, bet ir duoti Žmonijos kultūros 
istorijai nemažą įnašą, pvz», didelės memo vertės architektūriniais 
pastatais, kurie ir dabar savo didingumu mus stebino. Lietuvoje gi pir*~ 
mieji miestai atsiranda daugiausia dėl militarinių tikslų, ta i reikėjo 
pastoti kelią 4 rytus besiveržiančiomis teutonų Rangoms. lik tada, kai 
ŽIV ir net XV amžiuje tam veržimais! buvo padarytas g. l:s, pradėta galvot 
tl uole Lietuvos miestų vystymąsi jau“taikos metu.

Kad pagreitintų tą vystymąsi, D.L0Kunigaikščioi kviečiasi iš užsie
nio miestiečių luomo atstovų, pirklių, bei amatininkų, .-uteifaftami jiems 
plačių teisių, Dauginusia te! boro žydei, kurie plačiai tuo kvietimu - 
pssin>.udojo ir greit visiškai įsivyravo ekonominiame Lietuvos gyvenime; 
Mat, žydai’turėdami plačių privilegijų, buvo nenugalimi konkurentai iš 
vietos žmonių kliudome mlcia tieČiams, rar. torio ji pradėjo iš miestų kel
tis į k. imą, tepdami žemdirbiais ir, iš daline, už paskutinius savo pi
nigus btcngdoraiosl. patukti į privilegijuotą bajorų luomą.’Miestai tuo 
būdų pooldurė kraštui visiškai svetimi; tuo tarpu kai V.-korų Europoje 
»l«ati.ičlų luomą sud«.rė ton pačios tautybė" žmonės,’

Ilgainiui toji spragt tarp kaimo ir miesto pasidarė &r didesnė, nes 
evotimt<.’U8ių akaĮčiU'! padidėjo, lietuviai vartėsi vien ž mėc darbu, o 
bajorų luomas sulenkėjo ir visište i n-sirūpino tl^cipgin csvo pareiga 
pakelti valstiečių kultūrą ir gerovę.

tins i jai pavergus? 1»1 •tavą, U''tavos gyv-'Grojus co tome r.usiokaldziu- 
bIuji į vienos kitam prlečinguo luomas, būt-ut: i sulenkėJucius bajoras 
1 svitimtoaČius - minėti-'šias ir į . pilką valstiečių’t® cę, kuri didelės 
įtakos gyvenimui negalėjo padalyti, nes buvo bemokslė. luo tarpu Vaka
rų Piropo *j ekonominiam' gyvenime analai jau buvo pereita nuo autarkinio 
etatirų mlnntų ūkio prln pažangesnio vl>-’o tręšto ūkio, ta 1 vienon ir 
kitas išvysto savo ekonominį gyv-nimą iki aukščlanclo laipsnio, galima 
sakyti, vienos papildo kitą. >, ’

liusui visai susirūpino normaliomis mūsų miestų augimo oąlygomis,t.y. 
ekonomin-.' lygovara tarp miesto ir taimo, Jie Žiūrėjo^ vi m tik savo Inte- 
r-'uų, ką gėlimą matyti kad ir iŠ to fakto, kad g^lnSluk'-lial ir šiaip 
magia tralinės reikšmės keitei per Lietuvos teritoriją biyo vedami vien 
tik tranzito reikalams, etatanu Static porJcolotU't ~k‘■ 11^11 ■ km
nuo bok lės ml stų. A ^.,

*
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Svotimteučių mį .stuoan tais teiksis atsirado dar dengiau, nes zy- 
•. dams buvo įsakyta persikraustyti iš kaimų į miestus j likusieji uogausi 
amatininkai ir prekybininkai — lietuviai galutinai buvo tų svotimtauč: 

‘užgerti: negausūs ir silpni amatų cechai išnyko; susidomėjimas amatais 
bn-iprnkybs galutinai buvo pakirstas ir jin buvo laikomi visai nonaudj 
gu darbu,

Iš tų te ikų yra užsilikęs įdomus rusų gnnTalgubornc tori aus Iriose 
pranešimas, kuriamo jie skundžiasi, kad žydai asą blogi amatininkai ii 
konkilruoją su kitų tautybių amatininkais pigia kaina, to t prastu darbt 

Vs Talį) žydai galėjo čb ryti, nns, turėdami privilegijų, organizuotai 
supirkinėdavo toišėtu ar net ir neteisėtu būdu vietos žaliava, mokėdor 
už ją brangesnes kainas, Dėl to veik iki Pirmoj© Pasaulinio Karo lie
tuvis - ūkininkas goriausia profesija te ikė vien tik kunigystę.

tautinio atgimime laikotarpyje-kai kurie* v- ikėjai, steig
dami n i-'i s tubs o įvairias įmones, pvz., inž.P, Vileišio Norias b-vė, st it 

<gėsi•sudaryti lietuviams palankesnes sąlygas tapti g-rtis amatininkeit 
1918 m. atstačius nepriklausomybę, valdžios dienotvarkėn, aišku,bt 

vo įrašytas ir aktualusis krašto mi-istų atstatymo bei atlietuviniSo 
klausimas. Taip dar 1921 m.„ su plačiomis teisėmis buvo įkurtas Atstatę 
Komisariatas, kurio užde vinių buvo planingas ir kultūringas Lietuvos.

• miestų b .1 kaimų atstatymas. Tačiau buvo sutikta nepaprastai daug sun
kumų, būtent: trūko specialistų, nebuvo atitinkamo statybos įstatymo J 
pagaliau, lėšų trūkumas ypač sunkino tą klausimą spręsti didesniu mesi 
Seko jau 1925 m. Komisariatą pakeisti Statybos Inspekcija su daug kuk
lesniais uždaviniais.

• 192? m. Žaliojo Kaino parcelled jos tikslas buvo padidinti Kaune 
lietuviškąjį elementą, tačiau, nors tai iš dalios ir pavyko, amatai be 
pr/’ky'ba liko ir toliau svetimtaučių rankose. Vėliau, padidinus amatų r 
kyklų tinklą, pavyko ir Ii .tuvius nors ši k tiek sudominti amatais ir 
prekyba, o į&teigus eilę stambių kooperatyvų ar akcinių bendrovių, kai 
Pionoc‘atras, Lietūkis, Li-tuvos Oukrus ir pan.,“pavyko paveržti iš si 
tlmtaučių kai kurias pramonės bd prekybos šakas.

Antrai Pasaulinis Kares sutrukdė taip.sėkmingai v^ksįančią tolimos 
miestų atlietuvinįno eigą, bot reikia tikėtis, tad visokių rūšių totą] 
tariniams rėžimams žlugus, tikri -ji krašto šeimininkai - liotuviai pa
ims pagaliau į savo rankas savo tėvynės ekonominio bei ūkinio gyvenime 

,„.V3 irą, pnk ls krašto gerovę ir sulygins jį su Vakarų Europos kraštais. 
Kartu su tuo pagaliau sužydės ir-mūsų mieštai, kurių išvaizda jau žsob- 
Siškirs aną V&karų Europos miestų.

Taigi, pakeiskime savo pažiūras į prekybą bei amatus; palengvinkir 
‘-- -'teimo bei miesto jaunuomenei tapti gezais ir prityrusiais amatininkais 

prekybininkais, o jie tikrai padarys mūsų miestus panašius ar net ir 
„gražesnius, negu Vakarų Europos miestai;

•'št,—-Ivaškevičius

Mano tėvynė - -tyli., kaip kapas, * ,
Supa ją rūkas ir nežinia.

' Mano tėvynė, našlaite tapus,-
• Verkia, raudoja kraujo klane. > ■

. Mano- tėvynės laukei - dirvonai:
beskamba brolių daina vagoj... '

----  Staklės skaučių trankiai nebilda./-
b o gandai.. gūdūs mūs Lietuvoj. 

riSauo^tėvynė tyli, kaip kapas, ’ 
' Erškėčiais klotas kelias - sunkus, 

N ore., iškankinta dreba, kaip lapas/,
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'/A. Balys Augustinavišius

•'•••'•-<-:G-1MTOJJL^OEIB4 '

Salia vieškelio mūsų sodyba-— 
. ULvlt berželiai lingųo j-fTza 11,

Kur jaukuos bala Javas sudygęs,-' 
Kur; nesėta žiedais pakelė...

Teų pavasarį gandras ant-stogo 
Suka Aižią ir kala snapu. - 
Mijs sodyboj gyventi nebloga- 
larp derlingų tėvynės laukų.

UarbšŠiop rankos šia duoną paoė-Ja—-y, X ■
Idbksta žiedas ir varpa brandi.
Ve^e šieną per sausrą ir- vėją - •
TėVų žemėje lobius ranoi.

Aiženos vasarą kaitrios, ūksmingos, 
Mato skys - patvinę rugiai .... 
l)aug šia turįo nukrauta aplinkui 
ir jauti, kad neveltui vargai.

Q kai vakaras:belsis į klėtį,. ,
trlrgždins svirtį kis.. ; mergina, 
Kils,gslukaim^ rūkas Iš lėto — . •
Ir laukais padažu plauks' daina. .

Garsi dainą. £aip midų, kaip-ozyną—
Ha ak o j pypkė ųžgęsusi smilks... •• :
Tave šauks, tėu, kuždės mūs tėvynė-------
Nors ir tyliai f kaip žiodąs obels ...

Nors stogų ir?žirgeliai šiaudiniai - 
Kvepia dūmei gimtųjų namų. • .
Oia tau mošia-’lingavo lopšinę;-”
$18 miegot bu^ kapeliuos ramu...

' i. k.Kadžius
. .l'

Už meno lango žy'dį žemės sodai; 
lon juokies trykšdami fontanai. 
Virš obelų jau gula debesys pajuodę, - 
Ateiną prieblanda į kambarėlį mano'.

Tartum vaiduokliai, žmonės soduos vaikšto- 
, Klaikiai į Inapo langą žiūri... -

Kur dingo saulė, spinduliai jos baigštūs? 
Nojau nakties juodoj gelmėj pražuvo* 

0 kur dingai ir tu, c pirmas meilės mėnesi? 
Kur tu dingai už rūškanų dienų grandinės?

•Ar banunaš naktis; mane, lyg kūdikį paėmusi, 
Tonai, kur džisu^mės ar buvom nusiminę?

Ar benuheš pana už šių tamsiųjų sodų, 
Kur dionosd sutirpstu naktys ramios, 
Gal nematysiu aš vaiduoklių-vaido'juodo • 

kląjJriosiue panoramos.
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Vytautas Dy v:

P E n KIB IN I S KA I

Ignas Railt, diplomo t e s tįlaininkas, vaikščiojo nnrvinda-* 
-antie Bnrlvno stoties peronu ir ai kaip nugalėjo išspręsti klausi
mo, kaip Jie turėsiąs įlipti į tuojau atvažiuosiantį traukinį. Di
džiulė žmonių minia krovininio ir susirūpinusiais v-idols boi- 
ming i spraudėsi prk* bėglų ir ruošėsi visomis išgalėmis kibti į 

’vtgonue. Sudaužyti stoti.»s paštetai, vos vos įregimą šviesa ir dus
lus laukiančios minios ūžimas Igną Railą vaikė knistai. Vien tai 
slėgė Jį didžiuliu tkm-nlu, o mintys rangėsi lyg sunkios ir nejau
kios gyvatės. Nors ir n-idld >lis buvo šaltis, bit 1 .•ngve* Jo apsi- 
TirųįlEMbs ir suplyšusios pirštinės dažnai ragino gyviau Judėti.

Staiga, prsk.ndusį mintysq, užkalbina Jį gr it-s, šiok ti k 
uždususi® Žmogaus, Ii'tuviškas bclsaa.

- Ar tamsta t-ipoe į tą, į L.ipolgą? Aš, matot-.j bėgau,
ti -slog bėto bėgau. Vos mpavėlcv u. .

Raila pakilią į kalbantįjį akis ir moto už savi žyniai et am 
brenį apvalaus ir pilno vaido pilių į į. Ugi odini:.i batai, pulkus 
paltus ir mažos, vikriai bėgiojančios-‘.kys tuojau p* t rako,-kad šis 
asmuo yra visiškai p* tenkintos savimi. A-n, Bailu prisirr-nu, Taip, 
tai tar- petal Jis d-žnei važiuodavo sunk va s iriu su šiuo piliečiu 
iš Kauno į savo gintąjį niistolį. Tai buvgs koophrctyvo šoferis. 
N • kartą, rogis ir pusbonkį dagtinės jam yra davęs,- kad tik priimtų 
A .sunkvožlnį® * r

Tačiau Railai .n'1 tinka raustis giliau atmintyje ir gilinti? 
į tai, kns buvo, n-s .-rujas bičiulis tuojau pat postibl padėtį, ir 
ryžtasi Ją aiškinti: ' '

* Bit, žiūrėkite,- bus sunku, Tiik žmonių. Ttesiog nėra vll- 
? . t į-s. Sur4r&pinosioJ6 akys gyve-i šokinėja po peroną, skverbies! 

tarp minios, V i vėl pming^- į R':ilą. f L. "i 
onr -lis - taip vadinasi naujas Railos bičiulis

- Kcd taip pliekiui" i.-: L 
s; kr n t; par g *1 <šink <11 tį. Jam. vi 
j u n • kertą taip ...

Nebaigę-: r kinio, jis _ . _ , w
, rio cu'lamps g-.l ainkili-čio, 1 .ckl’-*i P*p_Jo i r. ir kažką.gy- 

v i šn'bžda, mlkČiod- -.ar dėl rn 
vikri 1 šveist^d’. r/gir. eolink. .
iš kiš-nėc ir peri pčiomią kiša g 1 iŽinkelločiui. 4 >ni 
nujud:., pdsirsivo, pagaliau l.-.c. Sir.l? už rkvarno ir

■ - ■ tbėg peskuborin; pi'i Railos it p b Tin kolitą žo-

bur g rnl, žinoti i - ,
_ „j pirkai g <l <žir.k lintį ir a.rnįį. Ji^1 lipe p->r 
nkokiu peronu, vėl lipe pur bėgiu?.

Nelaukdamas itt-akymo, Entires 
\2“‘_ ; - pckloja sumpnycą:

k 11‘if pubandžiu“, žinoti.-Kiteip 
kitą cigcr.’tę, žinotu... iŠ

t. ig" šoka prin Sir p t paoicolšiu- r-B 
įprk'ckono knlbo- '-okė ji-o ir akiniv 
firilr moto, kaip traukis Jir kažke 

‘.7 r u 1 "-pa
lo r i r istis.

iii? ctltrūkst”
džių:

7— Bim,’, __
liriV ei *nk r_____o -___  . - - -

bėgiu-, ntno t-, atokiu fpmroąu, vėl lipa p-.n bėgius. Pageliau pri"in-» 
pri • tuščio, šalim. is -tovir.čio traukinio. Soležinknli tie atidaro 
duris ir li'ipie

Vagonas
sėdar-i pri.i la”. .

- Ag jau, aiaot •
ate, šį ta, ir. sim.BM - r ■
Seraliui bepasakojant, traukinys pajuda neilga galą pirmyn, 

v.,, i. — T“*4— pnroųe, kuriamo
/ prieš dešimtį minučių nerimavo Ignes Nails ir Petros Seralis. Minia

’ •'-‘-•.v.

cėrti » .
vi. išk. i tuščia-:. Bril- nuElir.o ę.-.vo kuprinę ir 

go Jo b -ndrok l «ivir teisosi pri <š'ir- ir gyvai pl-^p 
\ ' .uv.? juos pržįrtu. Mir. n* pirno.. kr-rtor. Jiems 

tik, žlnąte, šį tą, ir. viskas tvertoje.- ~
• r ’ 12 “ *

vėliau grįžta atgal ir atsiduria kein^tam pačiam pe

8
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sujuds, daugumas kabinaci į dar neeustojusį traukinį. įtaiga užsikem
ša durys ir langai, o triukšmas perone kaskart auga ir auga. Į Hallos 
ir Seralio coupe pradeda pro langą skristi lagaminai, o vėliau, gal
vomis žemyn ir žmonės. Her kelies minutes vagonas prisipildo, nors 
kažkcs dejuoja dėl perone palikusios kojos, , ,

Traukinys pajuda. Haila jaučiasi savo kempe jaukiai, o šir
dyje reiškia bičiuliui "Seraliui padėką ir pagarbą. Juk. jei ne jis, 
daug yra vilties-, kad Haila būtų likęs stovėti perone, kaip dauguma 

. kitų žmonių. , 1 , ,
Seralis vėl pradeda pašnekesį:
- Tai gal pus gimines, ar reikaliukais važiuojate?;■
- Su reikalu. &orlu pabandyti ten-apsigyventi. Yra vienas 

prietelius. Jis rašęs, kad Leipcige nebloga., Mat, Bėrime. sunkoka, 
ypač su pinigais, Viskas brangu. 0 pas mane ne kas piniginėje, - at
veria Haila savo širdį. Kodėl neišsipssakoti žmogui, kuris jau pirmą 
minutę yra gera padaręs?

- Taip, žinote, brangu Berlyne. Bet vis dar šiaip taip ga
lima.' Tik reikia,. žinote, vis taip su protu, gudri:, i: ką nors nupirkt, 
parduot, žinote. Prisipažinsiu, kad tiesą pasakius, padarau biznelį. 
Smulkmenom, žinote, - ir ant Seralio lūpų pasirodo m?lon.cus pasiten
kinimo šypsnys. L ■ w. . "

— Kad nedrąsu kažkaip, nepatogu, prieštara >.jo -Kūl la.
- Kas čia nepatogaus, temsta? Gyventi reikia.' Ar žmogų ap- 

vagi, sr apiplėš!. Visi mato, ką perka ir už ką moks pinigus. Ypač
, su cigaretėmis {labor eina, žinote, - paskutinį sakinį pasako pašnibž

domis, prisilenkdamas irčiau prie Hf ilos.
- Manote, k> d veltui aš Lnipcigsn važiuoju? T?n cigaretės 

daug pigesnės, kaip Berlyną, Pavežu keliasdešimt pokylių, žinot, ir 
jau susidaro šiek tiek. Hoikia mokėti gyventi,- žinote.

Seralis ilgai pasakoja HailaKapio įvairiausius prekybinius 
galimumus. įrodinėja aule šiuo motu reikalingumą ” pakombįnuoti’*, 
p .sakoje apie savo uždarbius. Pagaliau aptingsta ir užsnūsta.’~

Bnr va gono 1- ngą matosi giedriai žvaigždėtas dangus; Trau
kinio aikčiojimas sklinda naktin, kerta is grįždami aidu e tgal. Kalios 
akys e 1 rinke naaiškiuis u-Etiniais siluotaiF, o" galvojo pinasi įvai
riausios mintys. Kero audros-išvytas it Lietuvos, jis atsįdūrė šiame 
keiktai vargstančiame krašte. Tas amžines nerimas dėl nerijekioe pa
dėties ypač dar tada padidėjo, kai beigėri kuklūs piniginiai ištek
liai. Kas veikti toli:-a? *r eiti į fabriką ir vargti ten, nematant 
dienos šviesos, po to, kai jis taip energingai įvairiais būdais iki 

jį šiol nuo fabrikų išsisukinėjo? Tiese, jis esąs, tur but, niekam ti
kęs. štai šis, tas ^erelis. Žmogus papis n tas, ~ o šiandien jam nesvar
bu, ar Berlyne pragyvenimas brangus; r.r pigus. Jis moka rasti išeitį - 
net ir iš paprastų, bet svarbių situacijų, kaip, pavyzdžiui, šiandien. 

Ir Haila pradeda žadinti mintis: er nepabandyti ir man 
šioje, taip vadinamo j e, prekyboje? K^m ir kuo nusikalsiu? Ištikrųjų, 
niek.m blogo nedaromo.

Kaskart giliau it'giliau Haila motas! į šias mintis.. Tiesa, 
jis prakyboję niekad laimės nebandęs, prekyboje, tai dar nieko, bet 
čia kitokia, taip vedinama, juodoji nr^kyba... Bet ką tas reiškia? 
Svarbu intencija. Juk reikia gyventi.

Ir diplomuotas teisininkas Ignas Heilą nuspreudžih verstis 
prekyba. ‘

Traukinys rieda tolyn, kartais stipriau, kartele silpniau 
. kvėpuodamas. Pageliau -.noris į kažkokios stotine silpnai apšviestą 

halę ir sustoja. Dalis žmonių bando išlipti. Jaučiamas turn, tikras

I
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sujudimoė.Pabando ir š*ralis. Abu bendrckelaiviai nusprendžia, ked jų 
kelionės tikėles jau netoli, ir nevarto snausti.

-všlla bando grįžti prie jų sacicu gvildento? t«mos. Pašnek,os?^ 
užsimes a lt., vystosi toliau, baigdama?!/? tuo, kad Heile nusprendžia 
tapti £etro brolio bendrininku.

Hytojcus dieną abu bėgioja po kėžkickiae kei-tos vietaa-'ir su* 
pirkinėje iš nepažįstamų žmonių oigarat'-s. Railai šiurpi -i įdomų. Kol 
kae jis eina tik kaip palydovas ir derybose nedalyvauja» Todėl Serelis 
piak?it'iOte prakaltuoju, vi® ir išsiir-.-i kic su kažkokiais'neaiškios-tsu1 
bės piliaširis, ir gre-lisi kalba, ir vikriai žvalgosi aplink,, ar nerimt 
policiniiko. *

1 ■• ila saka žire soenss, ir-jį trčic šiurpes,*/am neaišku, kalr 
jis galėtų atlikti pčC^.šl .’s mi.’ijes. i* plūsti? su panašiais žmonėait 
o vėliau jiems ir nuvičvminti? Trcieu j=.s ;tpifa su<lf riebia ir psns- 
Šiae misti* veja iš c-lvos. Matyti, nėr* taip IĖ isu, kaip atrodo, tai 
tik pati jo prekybinės k-rj-ros prsd.Hs, o k i vk viens pradžia yra yra 
n vi ingVJ.

Bėgiojimų dl'ina b"i- Lesi, ir i5-, ila, ueeplank? * net savo bičiu
lio ir uopaaltetravns ; pi-. ^yv. nimo r-.1: gi® leipdign, grįžta traukiniu 
BerV-’t^t. i-ytoj jis -mdė -i/.e prekybad.?.' fcerollo nupirktų cigarečių 
Tsrdcvinėd^'n&s tom tikroje vietojo, kur vr' ."«ls susiraukė, visi bepre- 
kiaują.

xv-ila, prieicėj ?f portfeli eig.:-r^čių, gtovinių©j* vienoje Ber
lyno Fliščių. Iš viršau* rrunkšči?. ’muitu* lietus, o ’ apliek slankioja- 
įvairiomis kalbomis kai b. Žmonės, JMJiat* šių krlbų jis ?'i<rr>nta, girdi 

_ u.’kr Ibius, pe
rsčiau etairadus 

po*skvornei? įvairiau-: is e smulk- 
Jcučis-, ked ?i ^adiet*. uždirba 

■u i c koktu.’ Jie- a-.’stų vieką ir 
ainio toki” j-ilks ir beisi!

f . Agieu neiti, Kr-s bebūtų, bet 
Gar U-u kitus prekybi-• *

<* cajartc laikrodį. ležina, koks jis yra, geras 
k-‘rf tautieti*; kuris jam šį loitro.-į pardavė, Si

teip .ūks*: ei -Parduodu tik todėl, kad bu- 
' ‘ . ugsi?'-!. 0 jeigu norėsi padaryti

T'runkščis ’mul!: 
Žmonės, Ksi2ts 

riebiu? nu?.ikeikimue.* Publika keist:., ^ rioin aM laisvo! 
klfi'U.i., kokios nors prekėj, cvba ptt’iūlo k-' . K^rtnis 
ptllci--inkai, visi skirsto*! ir slopi 
maEse, ^is "ali-ngvo p; ve avinėj r. cigerntee 
kelieadMŠimt a..vkių, brtt p.-.m taip ne e m 
bėgtų iv Čir, bėgtų kiek • .••line tplyn. Ir.

CrįEęa į natfita, GUs- r&ndŽV- tvt- 
taip tor.’.l utt'ilaisti dėl pini-g n'-’V.»rt‘. 
rius k-jlius.

Vienų disc; 
sr blog-e. Užtenka to 
tu gorbė-.- žodžių užtikrino jo-gorumąė

- Brolyti, laikrodis, i 
tinr-i prireikė pinigo, ^e-liasl ir t ni..ug5i5’ i. 0 jeigu norėsi 
biznelį, ;;ausi dVi^ubr-i. 'i

•a“ tikrųjų, už Irikrodį tx*EO<*j;s n-brėngtdl. Tikrai 
dirb?!'-..

T čion viltie r r idėjo žlm tt ; po y-r landos laikrodis 
ir nė t’. i-1! Galvojo, kad.ųsušaukt-.T. Kar-tyr! Visa spyruoklė 
fcrsdėkc kratyti. " .. .
vi s r rėm/--*. į*: i temper ? e kė rodyklė

Šimtą UŽ'

sustingo, 
—r.----------------- — ... ----- priveržta

j?o ilgo J'rr.tyao p'.j-idėjo. kelis ttkreipė t laikrodį
*i* ^lickiaą. Po penkių mitučių nutilę 

ir vėl . i.-tiugo.
t’ir: krito kėdėn ir nlokpip nag Įėjo suprasti, t-io drįsę jam 

gerbės ?o< ,'tn tvirtinti, tad loiktfodia o g c-, e puikus. Soj/uti žmonės savy 
’ įa neturi nė .trupučio sielos? Noj augi pratybos’porelė r re tokia žema?

SloSfff’ -tre j-am neleido uat-snis tol p. galvoti, .kad l.ittrofft.n yra sūdė’ 
jęa veik visu* fiavo pinigas, **»lSJr1cr -u.'- g..uU to, k r d ji# apę utae, b«1
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turėsi?$ der pats k-, m ners meluoti ir prisiekdinėti.
• ? Ksip vilkas, keip vagis slenka B-ils su Uit rodžiu, rankoje i

tą pačia • ikštę, kurtoje prieš cvi d i-na® pardavinėjo oiger-t>as. Jau i.< 
tolo jr-m p.radėjo evokti tsn.jaoduoū nti minia, o mintis, kad turės tvir
tinti katksra nopašįst.mim melagingai '.rio g-rą laikrodžio stovį, jom kai
tino’, k. in i raudus ir. r: ložim,. pnd.ua..

Te pačia, nuo t ika ® lankiojo r .r? šiurpių, "menių, drebančiu boksu 
sifibc.E'.g laikrodį. Kr?kaip natyčineis . t.-irado jauno rmXisue veikėjas, 
kuris susidomėjęs hailcs prake. Seile rojinėdamas .laikrodį iš savo ran
kos, ; tc»nr šei nspastobiajai j į ’retkarčid is krustelti, k-'d pačiame derybų 
į karš t-j.-j nesustotu. h .gali su pavyko.

Uiplomuotss teisininkas asilo bėgo su skoičonČia gelvo į namus. 
Te tsktį ji? negalėjo’užmi gti, nes mintis, ked žmonės už pinigus parduoda 
savo sųžine ir garbę. k<iP kirminos gr"u:;o?i gilyn.

£.•'116 griežtai nusprendė toli u neprekiauti.

- o -

■ Laikas slinko pavasariop. Hfcila,’-kaip ir visi kiti, is Berlyno
IŽsinėŠdino ir etaidūrė kietuose’. Su kasdien aukštyn kylančia saule tvin
ko padėtis; kol pageliau vienu d.ioną ji visiškai sudužo. Gyvenimas tapo 
š viur-meui s. . • _ ' . . . ' .

Šėl besibaigiančių išteklių r-diln s&u galvos nakvaruino, nas 
pedėtis, rodėsi, krypsta gjrojon pusėn. IIssp., savo 1d. ka j<"-u buvo lobai 
ėu’nku. bet, dėkui 91*”ui, ištvėrė. ., ”

vieną -Jienį nstyčiomis p-.mrtė gatve ateinantį curelį.-tenkoje 
jis eašėsi vidutinio .tędėio lagaminėlį ir, regis, labai skubėjo. Išsilaak- 
ti nebuvo laiko, tas ėrelis'jau iš t-.lo e i/uko: * ,

- T .n i Jūf to? siiit/'.tn-s t žiuot^p kfclpj ^nky.cito
kbip st-kAsi ? ., . . . . ,

- Po-jrost*!, - atsakė AstU U-U* oolsu. •
- Sakykit.s, - Seklia vraen*i.o tylicn ir p*.^ s t lunke įmes p*ic

■ Loilcs - -.r čia biznoiit eina? &?, žinota, tuo reikalu.pavažinėji, pa- 
bend^i*laimę, toi iv Įkrinta kišenėn. Ar aukso, žinoto, čia peoitnvko?

- bežinau, bandykite e<i> eškoti• Ao negaliu" įl.gOi knlb-,ti,sku
bu-, ir, padavęs ronkų, pa&ilbido skabiu singeniu tolyn.

Vytv.uto* Ifyvgs
£E STJU £>1£WA

• * •
.« • •

’i'Aip lv?as rudenį, kaip melsvas-žiedas f
Nukrinta vakaras tampion naktin. . . t
Ir vėjams stug.ąujėot, ir psalmes g:s<Mut, 
0 ko i p t;vo, sesuo, atmwt?

•f-rie mažo židinio atšyla rentos,
1y skruostai, prieš lit?psn»e nudilus.
Ij borisontų vėją! rankos- .

. lx*, laužo, vargina medžius. . -
C ita)p ėtaicit tave, ee&uo bedale,.
'/i-«nų viena sesuo, vi?ų vieno. ‘ ’• z. • . • e
Ar ąpkrbint ir neišleisti gulim, •
Tu skabanti eesuo diena? . . •

• • Prie mažo židinio atšyla rankos, . ,■ <
u ta pcšėlusiai skubi naktin.
L&uku.ofew .vėjai, šir^-žaizdos i-ęnkce.- į
C kaip tnve, aąsun, atmint? ,į
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Gerulius Sts lingių

Kiek kartų vieSkslials praeidavau pro šalį,Eleva, . 
Ir pėdų. nepeliko-vienišam kely...

, ', Kiek kartų, nepagarbinęė,’papieviai.^
As praelinkau - o tu lieki. z • t c •
Lieki ir širdį rankose laikydamas vis lauki

..Paklydusių avelių“’ ne vilkų, \ • -/'•
• .1 Kaktįe. &r rytate tye ir vasarojai plaukia,’

Jaudrų metu ir tamsoje naktų..,,. * '

Kiekkart, kiekkart... Paklyd.usią-'avelę < .
Mane tu įkvėpsi naujiems darbams. ' ' ■'

. - , ■. štai, dabar, kaip tyruose’ žvaigždelė -
Švieti kančioj varguoliams, mums, vaikams.

. >■•■!■■' . ■ “ . •

. ! . i , Tu garas toks, vm.es t-ave Šia pr5xalėm. '
• , - * Kuo amžių saugai, Llevs, mus namus.

<v •!• •_ Atleisk, mes taip dažnai suklystame - .
• • ’ Ir'laiminki iš tėviškės išklydusius valkus...

. . - .A • ‘ .

. ih kosjuktūkikiai labui-
.- Lipi.ekonom.A.Beresnevičius ’

Keįsigilinus į-prefcybob esmę, Jos tikslą ir reikšmę, kartais at
rodo, kad orekybe yra nereikalingas verslas, arba net žmonių išnaūdoj 

*',mas. Tokių"nuomonių buvo seniau, tokių yra ir dabai’. Tik vienas gal 
Skirtumas: praeityj e-tokių nežiūrų buvo atskiri mokslininkai, kurie s 
kūrė, įvairių teorijų. Pvz.'r fiziokratų buvo išvedžiojama, kad prekyba 
tisinės esanti nenaudinga ir nereikalingu, ase ji, iki prekė s paeiekia 
vartotojus pabranginanti jas. Labar tokios pažiūros yra žmonės, kurie 
turi jokio s nuovokos apie prakybos esmę. Vėliau buvo sukurta naujų t 
rijų - merkantilistinių^ kritikavusių anksty beeniae la's, iCarkantillyts 
į^odijjėjo, kad tik išaivykČius prekybai krašto ir sumaniai palaikant 
portą bei importą, gali būti aktyvus prekybos balansas, o tuo pačiu i 
aktyvus valstybės biudžetas. Ogi kiekvienos’ valstybės gyven.Lmo pirmas 
latoroeaa ~ turėti aktyvų biudžetą. Kiekviena.,valstybė, ucrėdnma turė

• ^aktyvų biudžetą, etęngiaGi išplėtoti savo eksportą ir klok galint sue 
žint importą.

Kuo to laiko į prekybą pradėta žiūrėti kaip į atskirą mokslo šet 
Iš gyvenimo ir darbo praktikos susidarė prokybinių įpročiui prekybinė 

■•' . .etika, prekybai tvarkyti įvairūs įstatymai bdi"potvarkiai ir paskutit 
jų laikų padaras - prekybos- rogistro .įstatymai, T4ao tai ėjo ir oins 
bai iš lėto, evoliucijos keliu. Kot ir dabartiniais modnrnižkaislsia 

" kais neretai laikomasi įprošio teisės, kuri yra paremta prekybinę et 
Hat, nors būtų plašiousl prakybos įętat-mrd, jis visų prekybos atvsjr 
kybos praktikoje, neapims ir vis dalis Jų liks už įstatymų bai potves 

■ribų. *ėl to prakvbos praktikoje yrs būtinas reikalas laikytis įproši 
teisės i r ..prekybinė s etikos arba net, galima būtų pasakyti, prekyh.Ua 
moralės, Oia slepiesi toji prekybinė paslaptie, kuri glaudsiat susimu 
su prekybos araktlke ir kurios prlklaasy^ mūsų prekybininkų.ateitis, 
pačiu ir mūsų nepriklausomosios Lietuvos prekybiniai ryšiai su-užeien
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uit uorėčisu priminti fflfi’ų prekybininkams, kid virbėtų atkreipti dė
mesį ir * £itue swrbut or«?kyb.*s veiksnius bet joe reguliatorius, kuri. '> 
ctčili**?? ,?r >k”boe kl«©tėjtmui ir jos ? t^i.^iai. Pirmoj* /.įstojo paminėti#
ui ši?< veiksni i: m-iuų ir vertės vi-nt'ts.s - pinigės; daikto įvertinimo 
sąvoka - kvietį u-siClų ir peklsuęų dė-ais, opyvs rto;? dėsni©; monopoliai. 
trectai, valstybiniai '’•.mpūgai, t«iie tn lobai svarbu-i r konjunktūriniai 
svyr.vim;!, ekonominių krisiu te i infiscijų ratškiniai. Tų visų faktorių 
p-žinim:s, išstudtjrvik-.is t.būu” mams c«ter ’vaxbianeis problema, rengia*
tis ’..tHci'.l.

i'i bartteėjo 
prakybiu? .'tiką, 
rvlt» ją, 1

Ck”be* orektikojo svarbu būtų iš esmės pesirįšklntl 
korė j‘:,t mūeų Lis:?.di*.»s tini vers i ta ta, Ezmptsne, kalbėta 

b.'t či- like ta kurių ncBlrkumų, kurio ypcč susi j? fu šių dienų 
mūsų tremtinių di ’i pabėgėlių dalia ir «u ai-is nesv-iksis konjunktūra© 
Įsikals. Tači.u mono nuomonė tuo tarpu negali būti j^ks galutinie pr'-lty* 
binėff itikos biškinlars ir išaiškinime f, n^ę než-du piršti visiems prlva- 
lomos ižv-.d*o, e. tik užkliudyti visuomenės žmoniškume bei sąžiningumo u*1 U© 
kslą, išoidsm- s ir. u*.«ac ųi -lių šių dienų sąlygų.

irvk”b6 dnbrrtinėsie mū-.ų gyveni r. o sąlygomis - tai nėra prekyba, o t* 
stumdomasis iŠ tempo į kri-pą, vieno* kolonijas t kitą,. žinoma, toks no 
normalus derbis reik. 1 uja Ub.’i daug endr.clj**, iniciatyvos ir rizikos. 
Tokiem darbui čiaudi.-:C u-.g.'li ryžtis mrŽO’ sveiko tos žmonės, teip pat mū
sų bendruomenės darbuotojo 1, švietėjai, ’tverk*.? raugėtoj ui irkitl pnr Il
gūnai bo kurių .Iširtų mūsų darnus kol-.ktyvss. 0 j o i suirtų mūsų bendru#* 
manės, kur mos visi prie iglūs tume? Kad tai noatsitiktų, s verbų paliertt ' 
kitas kl-ucimos - darbo p-^idalijimMS.

Bendrute-nė j *< y-y būtina pasidalyti csrbą. rrrkttj-.kci toks dorbo? 
p-*ir lijim'7 c“ u o u Įjos o ',V' j r. u iv 'kaą > tik ber:;- pysidolijimo r t si*
r -o ■ 1> -ū-- □-rt£.e~i'i. rirmojon gruyėa susimetė j;;u paminėti •••ji visuo- 
morin^-;i, žvi'vtėjai ir ylt., kuri* stvo d-rbu p?t*rnpuje vl^el kolonija 1, 
o atroji .rur-ė Ui vi*L likusioji, kuria teu^ją?! “A^los grup^ ?3- 
taru.97im .is ir savo o<-5ių privc-šio? iniclvt-yo- v.isi. i^ Tokiu budu ■ 
’•ntraj'7- vr- ‘.e ’••-Lue. k'-V: ir nrivilėgijuot-.^ji, ,fe'.:iuor »:.artels 
v-iuti Ar.^uUtntci?.,-. ta ti^, kurie ni to c-u>rt birbti - dykaduenial. 
Dėl to d-,b v k-'U iš -'i-uoc grijės 4>elrlų n^sitenki&imr, pri-ki’išt^n* 
mų ir ntt peWo. ^t> kitr v^vf--, Žit -r k-Iti ir ti».* mūsų nrivi- 
lėti; ;oti':jl - orakvbintnksl., k?rt-v išsir-mi rlr^ški l iš-Žmoniškam# fei~ 
i i o,* lok ūma- žmonėms bi-lL'-k1' tik vi;uc d*>r?7bė - pr« tu-t>ti. 'Tedą jau. ?m». 
gus ;«.?•'-.i šftti žuvus. T -e jw. tiuks peerkis * Bon* bosiji lupus ėst’* 
c spta frokln pr kybic» tiku orbs gužiaingumą vienom*? cė-^ atžvilgiu nabė»t
kalbo?. ■. • ’ . • _

^r-j>.lr»birar.>ri, turime .^nelprsstl, kol dar nevėlu. Turime paga
lia’’. ?TLragėti ir atsiminti, kad yrs i- morslintę dėsni/? - novkrlcust.l. 
kitų ':>rvo pąskoiton, t.y. &tsi*ekyti b.vnt iš dėlios n o -goizmo ir pri- 
ąil’.ik’-ti 71eu*m< •aiškumo bei žmoniškumo reikale vi mų. Kitaip vitkoe geli 
i b-1 br^n^isi kilnoti mūsų r.teišisi. ^uk pi.ąu p-’sokyti, V d rsdea mulki 
kuri.- uz .L evbėlę rrb kilogramą - vi. erto sumokė j* Pųn 160-. Bet er geltai* 
ficiLiuotie tuo kad nūclėšicu savo brolį išeivijoje? 6r tokius žmones 
liii.. 1-ikvti prakybinink.is? I tokiu*- ir panašias c.a-buc vi*nom>nė virs- 
te* r -iguojs., ir tai ta.•’•f . atsiliepti tų įmonių etoišioi!

1 e bart, iaa mūsų pxu?E-b’?, raikie.imti tik kelp Įtikiu jį drrb* peaide- 
li-iiso v ikenį, •'arkab prekyba iš amės.. Tel prekybai neegzietuoja 
firm;, įmonė, reklama, kbchuroncij© 'v-vlrūo- mokssši.’i, pragyvsnim»’.a, 
te* kuras, svieea ir Jirof prok/bu rusljunlo«* išliidoe sr jlerbbjp*- 
sts.-4.£o-- tolimf»pui*m;J F'* ptlvikytX,.jA><cXą_j>x-^>*ia»_>a**ir n<-
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paristo su didelėmis iš 1.. i. rotai e, reikėtų krip tik staugt?.? daugiau pe- 
tiirnfaati sevo žmonės,© n« nuplėšti uuojų per kati 05, ’‘ki.ili“. Olo ypač 
svarba, ,k<.d mūsų profcybintikri skirtų, kės ■’•re būtiuo iv kas nebūtino 
parnikaltvimo relkmenė. Aormzlicle laikais-prekybos praktikoje bavo na- 
r.tstovėj.; nuostatai, kac už prabangios? prekes ir nebūtino pareikelevlm 
mo-srba ge<-<lt gendančias nrakws, pvz,, ?,v.:iriu*» kosmetikos dalykas ir 
kt,, buvo Įsigalėję? vienok- uždarbio procentas /cao 20 iki 50%/o'UŽ bi
tino pareikalavimo reikanuis aukščiausias antkri.nir siekė 10- 20%, Ši
toks dėsni® y, ola iky t i na r ir dabar.

Tuo tarpu mūsų pr -krb i cinkams isigall kitas dėsni’., būtent, pasiū
lų pckl-usų dėsnis, kuris parr. iškilmes terminu erbc. ’’noine*.
Sis dėsnis pasidero k'iinų regalia torius, Ola nakfnVjlama. '■'ėmėsi o, Rink 
yrt- mokėt, už prekę, o svarbiausi?., klek gėlimą gentį už Ją, 15 seilė? 
pažvelgė, net juokinga atrodo, bet taip yrn, ir tarimo turėti drąsos 
prisipažinti, kr.d tokios nasąmones daromo brolių voskeiton, Pvz,, atsi
vežė •obuolinės* t o ° bronzos prekybininkes, tai jis nsskftičiuoje, po 
kiek geli.pardavinėti prif.kaitydamea savo nedarbio b'*! rizikos procentą 
ir darbą, bet lon^ŽioJa ’’^s visas te? brenŽos prekybininkus ir klausi
nėje, kokią šiandien kaiU, Jeigu sužino, knd siaurojo mūrų rinkoje tos 
rūi-lee orekių nėra, tat tuojuu nustato savo monopolinę k^iną, ir tokio 
prekė-mažiausiai dvigubai pabrangsta, nore jos pirkimo kaino vro ta pati 
7 pvz,, nuo 150 iki ŽB0„fim/, Tokia prekyba varome visose brenžoee, ne
šte Įžvelgiant j tai,’ar c-ine kalba epi« būtino pareikel&vimo, reikmanę, 
ar nebūtino, Tatr.l būtu g»l c.ar pate-isiuomii. jeigu visų mūsų gyventojų 
ekonominis būvis būtų vienodas ir j»ti mūsų bendruomenėj»■ c'būtų privi
legijuotos grupės žmonių, '

B,t dabar mėtomo, Kū4 kai kurių mūsų tautiečių būklė yrn labai įtin
ki; kiti, nors dor šifip tvip .pragyveno, -bet trip pct n .meto g'-rovė-s, 
Todėl pc-filtūrioti'-ms reiktų stotis deug.isa pateraati et-vo žmonėms - 
ji būtino paroikolovine r-.-lkmonims turėtų pridėti.tik minimalius pr?;- 
kybo? antkainius, ,

Lnikykimė.-! dėsnio, k. d pr kybo turi būti vieuomlninlo pit^rnevlmo 
veiksnys, o. ne pesipelo”mo !r preturtėjimo Sritinis, Juk ki-kvOnas ži
no, t; d užclrbti r wikis, b;«t n^r.-iklr norėti rtaigd pralobti, Jfagerbln- 
g5: pesieeryti eukeo vor^ai.

uKAIGŽEa kJkIKū«£T 
V, Uarašks'-nkC'S

okaidries, lengvo*, krištolinė.* 
Irt:, pavrsarv drugiai, 
bfcraids ®neigės fldeorinėR - 
01 o po vienučio būriais, 

A3 žinoti, kpd ir tėvynę 
Uždengė žieme į?, Itei, 
w rastingu-ią krūtine * 
papuošė Žvaigždžių šimtais 

Ar matysią kada sneigę 
Krintant tėviškės laukuor 
Ar berasta vėl aš brangią 
Sirdi tėviškėn a maoe,,,
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W;Shakespeare '
' ■ i ■ ' ' :

i . . ' . '

BŪTI ik K’iiBUIl
! • ' /iš’^amleto"/

Ar būti ir nebūti - kl-ueimss čtei ’
■ ar kyšti dvasioj šėlstančio likimą .

Strėles ir blaškymą kur tik pakliūva,
• • sr .pri .š kenčiu morie? opsĮginkluoti ’ . '
. Ir tėip užbaigti jas? Kųmirt - užmigti';-* , •

Ir ti:-k i ir tik žinot, kad miegant bėlgiae ’
- Širdies kenčia ir tūk-trečiai blogybių, •■ , ... ; '

. •’ Pevi žcėtų mūs kūno, *0, £?! tikslas,
• ' - Širdingai^siektices. - '."irt - užmigti - >~-

» ' • Ki'.’sCt - gel būt s:..’.- ti; o, 'tai v^vt*,
. ..Nes, tam mirties miego ke b•*šr-į?nuot ’.tm,

■ ■ •. Nubloškęs «avo žemišką vnrnlumą, ••
- Tylėsi J. u. Iš ?tžvllr.i-o Juk šito

Ir verges ilgo om^isu- su?ilouki--:
.• k.;.m u^šeme loikų pptyČi;., smūgius,

draudimą, niekinimą pevercėjv_, ,
Uvnimą-t ’iisėy, meilė1 atstūmimą,

■ • ' Tumoru išdidumą ir t' gėdą,
Kuri tylėjimui vartės uetoikie, 
Kai r.męin. i žmogus nurimt galėtų 
Vien dūriu adetos? ^em naša neštą - ' ■ • :

A . prakaituojąs prispaustasis?
Tik baimė nežinios po šios mirtino-mūs, , 
To krašto, iš kurio sričių tier niekas 
Aėro •"Ugrįžęs, valią mūs klaidinę, 
Ir m>s gerinu blogybes sovo nešėm 
Kai bėgama į tas, kurių nežinom.
Žinojimas šis mus be ill• i.® p-' dero, • . 5-';
Ir į.Timt varsa mūs ryžtingumo 
Kubl^oksto pri»š mintios bekreujiškumą, 
Didžio? vertės didinai mūsų žygis!, 
Dėl to iš savo kalio užmuštieji, 
$.?tc>nkr veiksmo vsrčo. - 0, gone jeu!
Žavi Of:liję! Sudėki, Nimfa, 
Tu m:«no nuodėmes i .. vo meldą!

Vartė A.Tyruolis
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i’esir’.airlo.s po mūsų išeivij.o 
spaudą

A.Kelmutis.

■ Štai jau praslinko beveik trys ketvi rtys metų nuo t o laiko, 
Vokietijos nacių jėgą 70 sunkios kovos sužlugo ir virto, taip sakant, 
kits gadynė, kuri mūsų išsivijęs tarpe iš pagrindų pakeitė gyvenimą. 
Nacių laikais išeivių spaura merdėjo, todėl jojo n-vgFlėjo atsispindėti 
patekusių į Vokietiją lietuvių gyvenimas, jų vergai ir rūpesčiai, Mat, 
ne viską tuomet galima buvo rašyti - ko lietuviai trokšto ir kaip jie 
- ęrėtų■susitvarkyti savo ateities gyvenime, Keip visur kitur diktatū
rinių rėžimų įprasta, mūsų spaudai vokiečių.buvę kišami tokie raštai, 
kuriuose tebuvo garbinama nacionalistų santvarka, o ypač peikiama de
mokratinė. Sunku buvo tais laikais ką nors apčiuopemesnio skaitytojams 
pateikti. Be to, nubuvo duodama daugiea ■ikrsščių_lęi<ti arb-ą ti-*ms 
patiems didėti, ir skaitytoj :•! visada į .■ ' favo.įspūdį, kad ateity lie
tuvių spauda virai g 11 būti ponv. ikinta. jei šitą karą laimėtų vokie
čiai' j. r visur įsigalėtų gryni.į fašistine santvarka.

Žlugus nacių rėžimui,‘ūmėi sukrute musų plunksnos 
Įvairiose lietuvių kolonijose tuojau atsirado sieninių

.ėkelbienčių paskutinės užujienas, kad žmonės galėtų susigaudyti, kas 
dec'-cį x)l-jčiajame pasaulyje. Mūsų plunksnos darbininksi tuo nape'-iten- 
kino; jie tuojau ėmė ieškoti kelių, kad galėtų l-;iet i-kaip reikirnt 

ikVcžcins sixthslus• sgvo u.ssiniojini.ii Jie. -.jxt it kliir
čiu surėdo, būtent; n-r vįąur buvo prieinamos spaustuves -arba^nebuv? v^. 
kiemo spausdinamojo popieriaus, kitur - nebuvo lietuviškų rašmenų /ne 
ainiu ir ilgųjų balsių/, trečiur susidurta su-naujos karines vsldz.,.;- nStstvncS. Bet Ir Ml to nenuleisto mnta. T?n, kur o-gnUy, rr 
nrtriti nrie spaustuvės, imta spausdinti rotatorumij o kur butą p- . 
elnrjos spaustuvės, naturlnSios lietuviškų r-šr nų, imta .pąuadiątl L- 
j“ p°tys1 skaitytojai ir be nosinių ir ilgųjų b loi-i grasiai suslgau -

Lietuvos, yra išfi- 
amerikiečių ir p.rsn 
r yra likę lietuvių 

ked tojo zonoje būtų Įni
kime dabs r skyrium^ kokie

savaitinis

darbininkai. 
laikraščių,

/

kas rašoma, .
Beveik vies mūsų išeivija, likimo išverkta i

' 'bloškia*! Vokiotijo* krašto trijos’ zonose; -.n.-lų
-cū2ų. Baugiausia yra amerikiičių ir anglų z.
ru'-ų zonoje -neaišku, bent negirdėti ui^ko

• .d šiame- b't kokių Ii-tuvių 1-ikręščių. Pačiu^
ir kuriose zonose ištino lietuviški laikra. ci- <^*

tme-rikiečių somoje geriausiai pasirodo n ^iburioi
gr^ziri iliustruotas 1 ikrsšti.s su '•Skaitymų'’ ori ru mokyklai. Ji s ti 
c'avo tšvuizde, t irk turiniu-gr-li ant e u? i lygint i su ėjusiais g-ra.is Is 
kai= Lietuvoje laikrršči Ue. 'J u Ji. tir J -ne boskeitydamac matai lie 1 
vių gyvenimo ne tik Vokietijoj, bot ir -.. etuvojn etspierų. Cie ir ero- 
Linė^ literatūros skiltis kruopščiai tvarkoma ir žadina skaitytojams r 
lonų-pasitenkinimą. Leidžiamas jis Augsburge, jo redaktoriai -
ir 3 Vsidelvs, o meninę pusę tvarko dali. V.l-'ates. Kalkis dar pastebė
ki šalia kitų .dedama čia ir iš Lietuvos įliūstrECi jų, kurios skaityti 
io mintį n jučiomis nuk <lia į mūsų tėvynę. ,

Kitos srm-riki čių zonoje einas laikraštis - tai -Aidoi'', soauscij 
m-;c i^neb-no, kultūrinis - informacini^ leidinys. 'Aidų redakcija, ta 

■ nssi^k-ta pat pradžioj, yra nusistačiusi atsinbuoti nuo politikos, - 
imtis dcugiau-kuJ-tOrifin ir in formalui o darbo, Aidus r.-daguojs -r. 
V.Bi ■slieuekse^"
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i'ręč.ias sm ;riki ■'čin zonoj e "inąs leikrrstis 
pųciodinis informacinis leidiny?, ^io iš-ine Lil 
redaktorių^ - D.Panikas, o kiti redaktoriai - &1 
teikis. Lsikraščio pasi-~tatytes^tikąlss ir 
tariant yra toksi visa esanti iš oi vi?oje Ii 
rėtų būti arba jauetls kaip ^i- na, 
neriai turi nepamiršdami stengtis y 
kurie gelėtų vien? nuo kito tolint

■fitiems - ~ blog suiem-i popi?riu.-,t 
skyrius. 
iš anglų

•uiūsųKe liss , n 
p<u jo vyrirusi 
ikūnes ir.. 6nt.Il 
t rump •'t e žod^i«.

tu.vištoj! bendruomenė’ tu-- 
tiesioe neišskiriams s.eim?, kurio- 
rūgti visokių smulkių tip šute rimų ...

alios“ iliustracijų nitu-/ 
iburirl“. Jame yrė ir v? 'gU “

► zonos ras mus atmina- tu. laikraščiai, spau-'ditr mi ^peu-y 
'•Limtuvis**, oin^ Haesancorfe ir *' Bsisves • arpas' , 

&bu loikraššisi aaturi. lietuviškų rsšm uų, '•tuvis', ksi .
stengiasi būti lietuvių tsrpu-avio dysmni 
iočius bendram kultūros darbui, sketindam: 

nuo kitų ir įspėo.r-mas n--nukrypti u ssmaniskumus 
trūksta šiame-l&ikrfštyje- lit'-'^sturos bei po^zi.

laikraštis, *’La 
s, kain ir vi-‘.

burdamas ®u

IA.be ck
ir kiti mūsų Isikrssčiėi 
ssCt.’ z.
na e t s..vilkti vienu.
ir-kr.vsnoudiškurną. ------—~-v- ■„ . —- --
■ics dalvku. «iį redaguoja A.Kemeaysa kitas ingių šono 
Vėp Vernas*', spausdinamas'gl-rasnibme potieriujaj ir _ 
kū+-i g^v&U’: -..-iltimi - gręžti įtėbyne. Jį rgreguoja riuomes xir- 
ter i-'.ustas kirs'-, kaip redakcija pasiseko, šio Įe.ikraąoio xorm-• 
mslsniu ^kaičius ir tirežes ^sąs karięėg valdžios nuątstytss.

Be spaustuvė-s' --pausdinosų leikreščių, visos-- senose oins r 
slmcnacbu. erbc žurnalų., socu.-'Vinamų ro-taįoriumi ir kuri? - ; - 

-■-.iivivsto išsneu; ■■iut toms spaustuvė p e ., žymesni‘^1 JU is:".’. .
s(^vi.--tos«^’'^ietuvių ^iuynes" - Šferzburge /rod, J .Butėnąs/, ”11; ;u ..

- B-nau /r Td.^.^erkolis/, “žtitr.V - T4bing no, 'C-interss' -Ht 
ki^'-- ••Baltija“ “ t <n pc-t, ‘-^.įsų Kreži sue lolir-i - r-sv-'-U" ourge, “A.

' - B ūsiant tenka, dar pažymyt
£.u žmonės yra ĮĮ^o nublokšti 
cinių,nvZ.,^rtxjojs - Svetur 

, kad i<- Kituose -urepo* kraštuose r. 
leidžiama lietuviškų informacinių 1
Itall-ioj.- " “Li-tuvių Belgai»•_

Krinta ’ašarėlė
Gj?l ir s.š, o, 

Dievs, .dievulėli... 
5?a laukų smūtkbly, 
. K-rint' ašarėlė

r iv^ieį/'ė virs merių 
t £V/--it8i kaip ir ji. 
. bu b semi ii-- 
svečioj šaly.

ir žvaigždė virš marių 
e, greitai kaip ir ji.

a viško, šel-'-le rūtų ir , int'grų', 
Ir-u auksinės d?Inos, tau y&vgž'i' yiti.

X- VO
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V KCLOŠltOJ? GYV1NIX0
/I

4. h.

Vi *na iš ”ktuc-liausiu ■ -obl-mų, -u kuria b’v ik be sątysngo*5 t k<- 
s įdurti trečiajam .komitetui, išrinktam Vili.14. buvo kolonijos nąriv . 
g-r?venrinime.s . Bavo jaučiama, kad dabar esamose talpo-' il’gąi netek , 
pasilikti, o apie žiemojimą nebuvo ir kalbos. IX.15. gautos gimnazija 
" j'įr'-t -n --1 r. i - patalpos, . t kurias perkraustyti lllario ir ^nglu Instilą , 

i. Te i d .r n .i buvo galutinis sp rand ims e, n-s paaiškėjo, l/-ū ' 
ia pasiryžusi iš Kemptsuo išksl^in-ti visus baltus. Ir tikra 

as oficialus oranešims.s, kad mės privalom keltis į Pttssąno 
loke nutarimas daugeliui kolonijos narių atrodė nepriimtina 
kolonijos skilimui. Komitetas čia parodė daug iniciatyvos ! 

,iVZ-Įr■>s į Iivizijos.štabą išgavo mums palenkų spred-dims, 'kuriuo mes bu—| 
YO^. /įs-.likt i -toliau gyventi 4omnt.<nv.- -Maždaug po cpnasio, X. 50 
vo iš~ divizijos Štabo is . kymą pVrj- -Iti iš Ąympteno i Scbonga 
ti->o£ aimanų Naujojoj vietoje gyvenimo y lysof. atrodė patogb 
kolonijos ne-riti nutarė .ęesiškėldyti.. 
ir XI.3. jie išva.iavo. "Išvengus kolon- .. 
buvo oredėta-rūpintis, drauge su ukEEū, s 
&ė© patalpos, ^o ilgų svarstymų ir plan-v 
buvusios kero Ii gon i no a blokai, i kufi’Ao-- 
visų o -.nęr- bučių ir privačių outų gyvento j us . 
vantntiuji nuo —*-.21, buvo išjungti iš liukuos 
■duodamos normalios ^vokiškos/ .maisto kortblė 
buvo rak istrs.

-Karinė vai:

ir.

500 Pa b ai;

ilgų d<?r~bų vykti sutiko ^stsį 
ar jos r'pli 's iškeldinimų, 

urastif vietoje ne ujųs patogėl
iau perkirti .mum? ei

buvo numatome sųkoncent-uoti 
Sąrišy su.tuo priv: čiai

ims buvo

luitai

tik vy
slj.i 

i->*miq pakeitimų įvyko ūkio ir aprūpinimo X;l. J1EB& p-?
inion visų išvirtiutųjų aprūpinimą maistu“-ir kit. ,o nuo XI. 2( 

v-lcžio-s visa rūpinimąsi ir išvietin- 
išdavinė ti nm-*rikęniškos kilmės 

ų ūkio aparėtas, sudarant ūkio to. 
.s į uchongsu, išvengta’.ūkinės pel 
jų mot-to sandėly ir virtuvė jė.

imti arr-bailei*, ir svrlyn-, Ul-hll& lytais- • 
kurios X- 

tos realizuoti. K-to parūpinięo re i 
vest" malkų kirtimo prievolė. lislkos pradėtos kirsti VIII. 2

. 
la" savo veik 
riškė. Vyrų k 
patalpų stoka 
Žiniėrių, eką

iVO
g.= lutln" 

tųjų armini:-tv 
rr^i^to pror'”.kt

JS'io ai.7 prsrut 
rorganįzuotls mū 
j e. -stsms iš'T'k- 
tsiskiriint nuonievos '-a. letvisis, "tsiskirip.nt nuo jų mat'to s-audė 1

Iš vi ..tintieji -ms t n rūpinti drabužiai*, ir svalyn 
cialo krautuvę, *>r.r-nga skirstome p gal t’*m tikras korteles 
.<i -ms buvo išduotos ir - 
kalu ouvo įvest" malkų kirtimo prievolė, lislkos p_______ __

bpecii.lis’tų ergini žavimo srity nepasiekta tų rezultatų^ kurių nor 
oesiakti. '"Beto” koparEt”V's nė nepradėjo veikti. j'Siuvyk“ 
.ėų’kė 1 ė viruom-juėj--» n pnsit-.nkinimo, todėl pisčiau nepasir 
nykia irgi nustojo egzistuoti. Taip p?t dar lig šiol dėl 
n--pr£Cėjo v-.-ikti šoferių kuršei. Nedaug veiklos nerodė in 
mi"tų ir mokytojų draugijos.''

lolicij' ir tvisme-s pasirodė ypač .-iklūs kovojo su įvairiomis no 
gerd-vėsis. ^šsiškinta keletas vagy:.oių, 'Ucrsusti triukšmecerisi, degi 
nės platintojai ir kit. ’• '

XI.28 karinės v-ldžioe .įsakymu suorg-^ri-.x?tas 
vsdbveuti' ę-.»skieto-.• . &vom iti'.

Mūsų cv.iiketo ąkyr-u? visą rudenį turėjo daug darbo; Kolonijos 
ventoj a t buvo iskėpyti n o dėmėtosios i - vi. urių šiltinės/paratifo i. 

pravedė

darbo oiuras, ku

.raupų, bi 
k-a-ta buvo
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I , WEKcrs išvietintųjų ligoninėje iš lietuvių su dideliu pasišventimu . 
senai dirba dr. Jakšvvičienė. Rentgeno kvoinetą ten veda dr. Kalvaitytė ■ 
Karvelienė. Dirba viena lietuvė gail,se«..o ir sanitarė.

XII.16 antrasis komitetas atsistatydino. Visuotino sus i rinkimo^ išr.i n. 
tashaujcfedkpmitetas, kuris pareigomis pasiskirstė taip: pirm. - inž.K.lj- 
bedinskgSi Vlcepirm. - b’tądalnikas, sekret. - Gausas, kųltūr.-reik. ved.-; 
kun. Paulauskas, ūkio reik.-ved. - Tautvilas ir išd. - Bopagay Revizijos 
misijon išrinkta: pirijj. adv.Totoraitis, nariais -^Karvelis ir agr.Kuzsvsr

Liet, Baud.Kryžiaus Skyrius IX. 15 išsirinko naują valdybą, kurion pi 
mįninku tėjo prof. Simoliūnas; vicepirm. - kun. Stanevičius, sekret. - dc. 
iriž. Kriščiukaitis, ižd. prof. Paltarokas ir nariu dr. Petraitis. Skyrių." 
perėmė iš komiteto visus socialinės globos ir gyventojų šelpimo reikalu?".

Nuo VIII.si mūsų parapijai paskirtas naujas klebonas kun. Stane^ic.; • • 
Didžiausias mųsų religinio gyvenimo įvykis buvo misijos-rekolekcijos, n .
IX. 30 trukusios ištisą savaitę. Jas vedė jėzuitas . tėvas Bružikas. I^pyrd 
aėn.^pabaigoje išsikėlė iš mūsų kolonijos parapijos vargonininkas 4. .7a 
ka.^Dėl to pamaldos liko be choro ir b® vargonų. Paskutiniu metu stsngj.r-.--.. 
si Šia spragą išlyginti. , _

Kultūriniam bare stipriausiai be jokių, sutrikimų ir toliau vyravo švi 
times, spauda ir sportas. Iš švietimo įstaigų pirmoj eilėj minėtina gimna
zija, kuri jau varosi į II trimestro pabaigą.’ ligšioliniam gimnazijos dir? 
toriui Dr. 4.Demušiui-iš-Kempteno išsikėlus', naujuoju gimnazijos direktori. 
paskirtas dipl. matemi K.^olubas. ■ Iš kitų'mokyklų veikia pradžios mokykit, 
vaikų darželis, anglų ir prancūzų kalbų kursai. Yra kilusi mintis įsteigt; 
prekybos mokyklą. 4

IX. jO įsteigtas Liaudies Universitetas, kuriam vadovauja J.ftndrius, 
paskaitas skaito beveik visos mūsiį kolonijos inteligentinės pajėgos. Iš žy 
miausių universiteto paskaitų-paminėtinor prof. Kolupailos kelionių įspū
džiai, doc. Damušio, doc.arch. KrišČiukolcio ir kit. paskaitos, C.Surdokc 
Dr. Iškausko ■.kas sekmadienį skaitomos politinės aktualijų apžvalgos ir 7.- 
teratūros - žurnalistikos mėgėjų būrelio kas šeštadienį organizuojamos I. 
universitete lituanistikos paskaitos, vad. literatūrinės popietės, kuri?: 
vadovauja ^.Kadžius. Jos būna paįvairinamos sava kūryba, kartele deklsr.;- 
oijomis arba vietinių solistų pasirodymais. Tokių popiečių jau-suruošto,■ 

t IŠ literatūros - žurnalistikos mėgėjų būrelio veiklos paminėtina dar A.- 
plahklo-* lįvruolio skaitytos dvi paskaitos apie lietuvių poezijos ritmą 
rimą, 4.Klimo paskaita apie žurnalistiką ir 1X. 23 įvykęs didelis Iitėraty
ros vakares, kuriame pasirodė kolonijos mėgėjai ir menininkei.

“eiguvos Baro Dienos Naujienos* jau baigia antrąjį numerių šimtą. Jei 
kasdien iškabinamos bondrabūšių vitrinose ir susilaukia nemaža skaitytoji- 
Sieninio "eiguvos Baro” išleista 13 numerių, r UKBR4 įduotas ksriuei v< . 
džiai prašymas leisti spausdintam žurnalui.-Mūsų vadovėlinės liter a tū.r 
trūkumui sušvelninti gimnazijos mokytojas V.Volertas parašė ayitsietikoc '.t 
davinyną I ii’ XI klasėm. Rankraštis jau’įteiktas-leidėjui įr laukit—3 
tu laiku pasirodant.

Išsikėlus iš Kempteno-daugumai musų meninių pajėgų, sumažėjo ir meni 
nių parengimų-skaičius. IX. 8 įvyko iškilmingas c-ktas, - kurio metu pirmą k?; 
tą pasirodė B. Jonušo "Lithuania” ansambliovyrų choras. Bis choras buvo p-- 
sirodęs ir minėtame literatūr-os vakaro. Susiradęs goresnę veikimo dirvą.
X.1 jis išsikėlė į Dillicgeną.

XI,7 Wieebadeno lietuvių tautinio ansamblio gastrolių, XI.11 Izide:; 
Vbsyliūno smuiko koncerto, kuriuo žinomasis smuikininkas atšventė 30 motų 
kaip griežia smuiku ir 10 metų solisto sukaktį. XI.24 atvyko Ravensburg'..- 1 
tuvių ansamblis, kurs davė du spektakli;-? ir trumpą literatūros - muzikos 
vakarą. ou-Ravcnsburgo ansambliu buvo si;v-kęe ir žinoma? poetas Bern.Braz
džionis, B.Augustinavičius ir S.Gustaitis, kurie skaitė ravo kūrinius.
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šv.Lauryno bažnyčioje atlaikytos godu.ingos pamaldos“u: 
Kriščiukaičio vėlę jo 12-mirties inertinių proga ir XI. 23 Lietuvos ka~ 
.rįiiDmenės įkūrimo šventė. Tą dieną šv.Antano bažnyčioje įvyko goduli 

” • gos pamaldos už žuvusius karius ir atitinkama paskaita.
' 'Savo spovM.nfHn.is pajėgomis ir jų veikimu Komptonas negali skųstis 

Ypač 1 stiprus kropsiPinkąi. Jio sužaidė iš viso 12 draugiškų ir treni— 
.-motės pobūdžio rungtinių su vietinės įgulos kariais ir vionorias su 

Mflncheno 3r armipns karo policijos rinktine. Visos rungtinės buvr» lain 
tos. Buvo išvykę gastroliuoti po įvairias lietuvių kolonijas; is kur

. parsivežė 5 rungtinių laimėjimus ir tik 1 kartą pralaimėjimo.Taip pat 
žaidė Ravonsburgo tarptautiniam turnyro ir Augsburgo Pabaltijo, t—- ' 
olimpiadoje, iškovodami pirmąsias vietas. Komptono sportininkai z; 
dalimi pąsisovę prisidėti prie ruošiamų 1946 m.Europos krepšinio p;- 
menybių Zenevojo.Taip-pat duos savo jėgų „ta i rinktinei, kuri bus.c.’ 
čiama Prancuzijon. Kesonai per UNERA iš Šveicarijos“gauta šiek ti-’’ 
sporto priemnntų: Bokso pirštinių, sviedinių ir kit. Gyvai veikia . r 
šachmatininkai. Jio labai stipriai pasirodė varžybose su Augsburgo ša 
matininkais, kuriuos lengvai įveikė. '

V ‘ . ' ’ BEIMANTĮ. BADAU
At.Kairys

Kasryt, keliaudamas iš įgis, 
. Mažytę bažnytėlę aplrykau: ' . /

. . Joje, po kojom lukiy" . oto,
: Ag brangų deimantą r-zu-'u.

<Jis buvo toks skaistus ir šventas:
. ’ Nedrįso rankos jo paliest, ' ' , .

Tik akys glamonėjo, glostė 
‘ Ir nešėsi gelmėn širdies.

Kada prieš veidą Nukryžiuoto 
Kužemintei aš galvą nulenkiu .'

.?.„ • Tą patį deimantą, lyg dangų,
Visad po kojom Jo regiu.

NAUJI. JĮ PASAULĮ BEKUBIANT 
J.Surgaila

Baigdami 1945 m., meskime žvilgsnį atgal, prisiminkime svarbia. 
-■ s i n s kari nins bei politinius praėjusiųjų metų, ypač paskutiniojo

virčio, įvykius“ir pabandykime pasvarstyti, kokių vilčių mums teikia 1 
nantioji 1946 m.
-7^Pirmaisiais mėnesiais po Vokiečių, o vėliau ir Japonų kapituliac: 

_____-įvykiai'taip rutuliojosi, jog ne vienam išvis buvo sunku susigaudyti < 
džiulėje painiavoje. Ypač. didelėjstaigmena buvo Anglijos konservatorių 
laimėjimas Zem.Rūmų atstovų rinkimuose. Pradžioje^atrodė, kad šis įvyl 
gali-dar labiau sumaišyti pasaulinės politikos lošimo kortas. Tačiau t

. paaiškėjo, kad C.Attlee vadovaujami darbiočiai užsienio politikoje nei 
kad nepaėmė naujos krypties, bot tabooin'? senąja, dar paryškindami“ją 
prasme, kad griežčiau pasisako už did”. ..sius žmoniškumo principus.

Karui pasibaigus, politiniame in <. _onominiama gyvenime iškilo dan 
sunkumų, neramumų ir staigmenų. Jų buvo demokratinėse valstybėse, pvz
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streikai JAV ir D.BrltsnljBjs. Mymiai da uglau jų pasitaikė diktatū
riniuose ir pusiaudik ta tūriniue.se kraštuose. Čia paminėtini «rgsati- 
nos Įvykiai, gen.l’ranko valdžios problema Ispanijoje, sukilimas vene- 
cuelojs. Daug jų esama išlaisvintuose kraštuose - Graikijoje, Prancū
zijoje; gi kai kurios karą. pralaimėjusios valstybės yra arti chaoso, 
pirmoj eilėj pati Vokietija. Nepaprastai”įtempta padėtis yra Tolimuo
se Rytuose. Kinija pergyvena naminį karą. Indokinijoje ir Indonezijo
je vietiniai'gyventojei siekia išsilaisvinti iš olandų, prancūzų bei 
britų globos, didžiosios indų tautos grupių vadai nesutardami su bri
tais, nesutaria ir tarpusavy dėl visus patenkinančios Indijos centri
nės valdžios sudarymo. Kežoji Azija taip pat pergyvena nuolatinius ne
ramumus: čia lavantės /Sirijos.Libano/valstybių pasipriešinimas pran
cūzų protektoratui, čia žydų imigracijos Palestinon problema, čia siau- 
i*inės Borsijos įvykiai. Sqvo eilės čia laukia ir Dardanelių klausimas, 
kurio vien pajudinimas kelia susijaudinime,; Turkijoje. Bę abejo, ir atei
nančiais metais daugelyje valstybių ypač Nuropoję, o taip pat Mažojoje 
Azijoje ir Tolimuose B-ytuose gali įvykti didesnių bei mažesnių sukrėti
mų. Mus tačiau ne tiek”domina vietinio pobūdžio įvairių kraštų vieno
ki ar kitokį sukrėtimai. Mos norime žinoti, ar bus įgyvendinti didieji 
Atlanto cbertos ir JAV prezidento Trumano 12 punktų principai. Rūpi mums 
taip pat, kada ir' kaip tai ghlės būti įgyvendinta? Tai visiškai supran
tama, nes nuo tų principų įgyvendinimo priklauso ir musų ir musų tautos 
ateitis. Betgi, šiuo metu, kaip Anglijos užs.reik.ministerls prieš Mas
kvos konferencija pažymėjo, reikią turėti daugiau kantrybės, negu viltie

Atominė bomba ir-įvairūs kiti nauji ginklai busimajame kare atneš
tų baisių sunaikinimų. Dėl to JAV ir D.Britanijai vadovaują asmenys pa
brėžia ne vien reikalą kontroliuoti atominės bombos gamybą, bet ir paša
linti priežastis, kurios kelia nepasitikėjimą. Tam reikalui siekiama 
suorganizuoti San Pranciška numatytosios pasaulio saugumo pajėgos,kurios 
saugotų’nuo užpolikų ir pagelbėtų įgyvendinti Saugumo Organizacijos nu
tarimus. Pasaulio saugumas turįs būtį visuotinas. Dėl to ir įsteigta TTO 
Dėl to ir pasaulio darbininkai susijungė į Pasaulinę Profesinę Sąjungą. 
Quebeke apsvarstyti pasaulio ūkio ir maitinimo reikalai. Londone demo
kratinių tautų atstovai tarėsi pasaulio švietimo ir kultūrinio bendra
darbiavimo reikalais. Pasaulio moterų atstovės dar tebeposėdžiauja Pary
žiuje ir tarėsi moteris liečiančiais klausimais. Visi reiškiniai rodo, 
kad einama į vieningą pasaulinę sistemą. Bią nuomonę patvirtindamas ir 
praplėsdomas Savinas pasiūlė - įsteigti pasaulinį parlamentą ir sukurti pa
saulinę federatyvinę valstybę. Dėl suprantamų priežasčių mes negalima 
žinoti konkrečių pasaulio pertvarkymo planų, kuriuos kaip ir pačius prin
cipus kiekviena didžioji galybė turi skirtingus.

Tik ka pasibaigus užsienių reikalų ministerių konferencijai Maskvo
je, gauname suprasti, kad dar neatėjo metas visame pasaulyje įgyvendinti 
didžiuosius laisvės idealus. Konferencijoje pasiekta žymių susitarimų,ta* 
^iau nemaža principinio pobūdžio problemų likę ir ueišpręstų. Po Londo
no konferencijos nutrūkimo šis susitikimas Maskvoje buvęs išėjimas is 

’■mirties taško*
-ateinančiais metais bus padaryti lemiantisji sprendimai pasaulio ate 

čiai. Tuojau pat /sausio 10 d./ Londone susirenka JTO pilnaties posėdis. 
Iš pasirengimo“ir delegacijų stiprumo tenka spręsti jį būsiant nepapras
tai reikšmingą. Būsią dar užsienių reikalų ministerių konferencijų.Gegu
žes 1 d. numatyta taikos konferencija. Gyvenimas iąkels ir daugiau susi
tikimų, kuriuose bus sprendžiama pasaulio /ir mūsų/ ateities reikalui. 
Kad pavasarį mums teks pakeisti gyvenimo būdą, gal ir vietą.-atrodo kaip 
tikra. Laiduoti;kad ateinančiais metais grįšime į savo tėvynę, tuw tarPU 
trūksta duomenų.Aįgku vien tik tai, kad“ateinančiais metais turėtų paaiš
kėti grįžimo galimybės, o gal ir laikas. Apsišarvuoti kantrybe dabar yra 
pagrindinis mūsų uždavinys^ Iš kitos pusės nūdieninė politika yra dar ka
ro įtakojo, todėl joje tebėra daug paslapčių ir gali iškilti daug stelg-, 
menų.Dėl to mūsų viltys gali remtis intuityviu tikėjimu.No žinoma yra atel 
tis,tačiau tikime ją būsiant šviesią, nes tiesą turi laimėti.
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