
Praėjusios savaitės pradžioje, Mo
lotovui lyg nusileidus ir pateikus 
tariamas nuolaidas, buvo laukiama, 
kad ministrai savo pasitarimus ga
lės toliau produktingai tęsti. Gruo-

ESMINIS POSŪKIS VAKARU, IR RYTU, SANTYKIUOSE
PO ATOSLŪGIO NEGIRDĖTO ASRUMO SUSIKIRTIMAS. INICIATYVA VAKARŲ RANKOSE. ITA
LIJOJE NAUJA VYRIAUSYBE. PRANCŪZIJOJE RAMU. PALESTINOJE SUSIRĖMIMŲ IR AUKŲ SKAI

ČIUS AUGA
reparacijas iš nuolatinės pramonės 
gaminių.

Bevinas atsakė, kad jis ir sapne 
nesapnavęs, kad šie užgaulūs žo
džiai ir įžeidinėjimai ir toliau būtų

reparacijų reikalavimai, tada Vo
kietija pavirstų vergų valstybe.

Negalint šiuo klausimu susitarti, 
konferencijos tęsimas būtų, be

prasmiškas.
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nutarė padidinti Vokietijos plie
no produkciją ligi 11,5 mil. to.

Tą pat dieną jie pradėjo svarstyti ir
Vokietijos reparacijų klausimą.

Tačiau gruodžio 12 d. posėdis pa
darė sprogusios bombos įspūdi. Mi-

kartojami. Visa britų tauta ir im
perija būsiančios tuo didžiai nusi
vylę. Tačiau dar labiau padėtį blo
ginanti aplinkybė, jog

šie įžeidinėjimai esą nuolatos 
kartojami, nors jie jau seniai 

esą atremti.

DEL KO JAV IR SOV. SĄJUNGA NESUTARIA?
— sąmokslininkus prieš dabartines 
jų vyriausybes.

Vid. Rytų problemos.
Iranas. JAV prikiša S. S-gai norą 

kontroliuoti Azerbeidžano naftos 
šaltinius. S. S-ga kaltina JAV norint 
pačioms visą Irano naftą pasiimti.

Turkija. JAV pasireiškia kaip 
Turkijos nepriklausomybės ir nepa
žeidžiamumo gynėjos. S. S-ga reika
lauja 
sritis 
timo.

iš Turkijos grąžinti Armėnijos 
ir Dardanelų statuto pakei-

pa-

aistrai kalbėjo pokario diplomatijoje 
dar negirdėta kalba. Audra kilo dėl 
to, kad

Marshallis pareikalavo, jog Sov.
S-ga suteiktų išsamias žinias apie 
gautas reparacijas iš savo zonos.

Kitaip esą negalima nustatyti reika
laujamų Rusijos reparacijų dydžio. 
Po šio Marshallio ultimatyvinio rei-

nurodė, 
reikalų

Bevinas, pirmininkavęs, šiam po
sėdžiui, sutiko su Marshallio pasiū
lymu, griežtai atsakydamas į ank
styvesnius Molotovo kaltinimus. Jis 
pareiškė, kad

Molotovas esąs atsakingas dėl 
konferencijos sugriuvimo.

Marshallist savo atsakyme 
kad šie Sov. S-gos užsienių 
ministro 
tvirtinimai Sov. Rusijos vyriausybei 

garbės nedarą.
Bidault pareiškė, kad Molotovo tvir
tinimai neteisingi.

Tokioj įtemptoj nuotaikoj posėdis 
buvo baigtas. Gruodžio 13 d. dėl 
įtemptos padėties posėdžio nebuvo. 
Taip pat ministrai nebuvo susirinkę 
gruodžio 14 d. Amerikos delegacija 
gruodžio 14 d. griežčiausiai atrėmė 
Molotovo gruodžio 12 d. tvirtinimus.

Gruodžio 15 d. posėdis buvo pas
kutinis. Molotovui pasiūlius pakviesti 
į konferenciją vokiečių kongreso at
stovus, trys vakarų ministrai šį pa
siūlymą atmetė, motyvuodami, jog 
tai neįeina į dienotvarkę.

Tada Marshallis kreipėsi į kon
ferencijos dalyvius, siūlydamas kon
ferenciją nutraukti neribotam lai
kui. Jis katino Sov. S-gą dėl už- 
sispyrusios laikysenos reparacijų ir 
kit. klausimais ir neleidžiant pasiek
ti susitarimo, nors kiti trys mini
strai yra vienos nuomonės. Jeigu 
būtų patenkinti Rusijos 10 milijardų

. Taip pat ir Bidault prisidėjo prie 
I Marshallio ir Bevino nuomonės, kad 

Sov. Rusijos reparacijų reikalavimai 
i yra nepriimtini.

Molotovas paskutiniame žodyje 
apkaltino Marshallį ir Beviną iŠ 
anksto susitarus ir vykdant savo

1 užsibrėžtąjį planą. Jeigu Vakarų 
■ Vokietijoje būtų buvusi vesta kita 
• ūkinė politika, tai dabar padėtis bū- 
! tų lengvesnė. Dabar pramonei ne- 
1 leidžiama atsigauti.
! Jis dar prašė, kad pavaduotojai 
' tęstų savo pasitarimus Austrijos tai- 
' kos sutarčiai paruošti. Vakarų ml- 
1 nistrai su šituo sutiko.

Ministrai išsiskyrė per tris savai- 
' tęs laiko nepadarę nė vieno nuta- 
’ rimo.

Po ilgų pasitarimų Italijos min. 
pirmininkas de Gaspari praplėtė sa
vo vyriausybę. Tai laikoma jo vy
riausybės sustiprėjimu. Į naująją 

. vyriausybę ministro pirm, pavaduo
tojais įėjo Saragatas, nuosaikiųjų so
cialistų vadovas ir respublikonų 

L partijos lyderis. Taip pat socialistai 
gavo pašto ir finansų ministerijas.

1 Gynybos ministru įeina respubliko- 
; nas, o nepriklausomasis grafas 

Sforza liko užSs reikalų ministru.
Diplomatiniuose Romos sluogs- 

nluose teigiama, kad
šie pasikeitimai rodo ne tik da
bartinės vyriausybės sutvlrtė- 
jimą, bet ir yra ženklas, jog ko
munistinė įtaka krašte silpnėja.

To aiškus pažymys yra Romoje 
skelbto generalinio streiko nepasi
sekimas. Streiko metu policija, nau
dodama jėgą, apmušė komunistų 
parlamento atstovus. Parlamente šį 
reikalą svarstant, 212 atstovų pasi
sakė už vyriausybės veiksmų tei
sėtumą ir til^ 116 buvo prieš. Ko
munistai, matydami, kad streikas 
pralaimėlas, po 24 vai. jį atšaukė, 
aiškindami, kad vyriausybė priėmusi 
jų reikalavimus. Žinoma, šis jų tvir
tinimas buvo melagingas, nes vy
riausybė statomų streiko komiteto 
reikalavimų nepriėmė.

Prancūzijoje po praūžusių streiko 
atnešusio 2 mil. to anglies nuostolių, 
kurie turės tolimesnių pasėkų į 
Prancūzijos ekonominį ir finansinį 
gyvenimą, šiuo metu viešpatauja ra
mumas. Jau pradėjo dirbti ir Mar
selio darbininkai, kurie šį streiką 
pradėjo’. Prancūzijos vyriausybė, pa-- 
sinaudodama įstatymu, leido teis
mams bausti nusikaltusius darbo 
įstatymui. Eilė asmenų nubausta 
kalėjimų ir piniginėmis bausmėmis.

Prancūzijoje ir Italijoje padėčiai 
aprimstant ir įeinant į normalias 
gyvenimo vėžes,

triukšmas dėl Palestinos pada
linimo žymiai išsiplečia ir įgau

na pilietinio karo pobūdį.
Dabar jau skaitoma, kad yra žuvę 
190 žmonių. Aukštasis britų komi
saras Palestinoje įsakė imtis ypatin
gų priemonių, jeigu žydai ir arabai 
10 dienų laikotarpyje nenurims. D. 
Britanija ligi jos mandatas nėra pa
sibaigęs esanti pasiryžusi bet kokiu 
atveju palaikyti tvarką ir ramumą.

Tuo tarpu gruodžio 14 d.
Kaire įvyko masinės demon
stracijos, kuriose dalyvavo apie 
100.000 arabų ir kurių metu bu
vo nedraugiškai šūkaujama prieš 
JAV, D. Britaniją ir Sov. S-gą. 
demonstracijas atstovus buvo at

siuntę Pakistanas, Indonezija, Tur
kija ir Afganistanas. Arabų Lygos 
gen. sekretorius Assam Paša pareiš
kė, kad arabai tol nenurimsią, kol 
Palestina netaps arabų valstybe. 
Jeigu ten ir būtų įkurta žydų vals
tybė, tai šios valstybės amžius bū
siąs neilgas.

Pranešama, kad
daug savanorių stoja į tarptau
tinę brigadą, kuri kovos prieš 

žydus arabų pusėje.
Pasisiūlė eilė britų ir amerikiečių 
lakūnų. Jų tarpe esama visokių — 
nuo eilinio ligi generolo. Į šį legi- 
joną taip pat stoja inžinieriai, dak
tarai ir vokiečių Afrikos korpo ka
riai. Dar neaišku, ar šis tarptautinis 
legijonas veiks kaip atskiras viene
tas, ar bus įjungtas į arabų karines 
pajėgas. A. B.

Kad po dviejų su puse metų 
saulis dar jos neturi, mūsų tai visai 
nestebina. Mus tik sutvirtina mintis, 
kad jis pagaliau pamatė ir suprato______________ _

_^les įa_u,.sTnJ^_,?n°^Jn_ir kalavimo (žinios buvo reikalaujamos 
..... i,. XII). Molotovas pareiškė, kad

Sov. S-ga tokias žinias suteiksianti, 
bet ji reikalaujanti, kad ir Vakarų 
sąjungininkai suteiktų žinias apie 
nusavintus vokiečių turtus ir t. t.

Savo ilgoje kalboje Molotovas įro
dinėjo, kad

Vakarų sąjungininkai pigiai gau
tą Vokietijos anglį ir medį par
duoda aukštomis kainomis 
sienyje ir už gautąjį pelną 

perka vokiečių įmones.
Esąs planas, prie jungtinės 
amerikiečių zonos prijungiant ir 
prancūzų zoną politiškai sujungti 
Vakarų Vokietiją. Vakarų Vokie
tijos pramonės lygis pasiekęs 38% 
1938 m. lygio. Jis pakartotinai rei
kalavo, kad Sov. S-ga galėtų imti

dėl ko mūsų broliai miršta šaltuose 
tėvynės miškuose.

Todėl juo labiau mes pasigendam 
prancūzų savaitraščio klausimų vir
tinėje savojo, Pabaltijo valstybių, 
klausimo. Mes galime suprasti, kad 
jis nebuvo priskirtas, prie pirmosios 
grupės problemų, kylančių iš didžių
jų valstybių interesų susidūrimo, 
bet kad laikraštis jo nepriskyrė prie 
klausimų, liečiančių taikos organi
zavimą, tai tik rodo, kaip šiandien 
daug kur dar esama toli nuo supra
timo, kad taika yra viena ir nedalo
ma ir kad vakaruose dar yra žmo
nių, galvojančių, jog atėmimas lais
vės trims nekaltoms tautoms ne-

„La 
visų 
eilę 

Sov.

Nepavykus Maskvos konferencijai, 
atsakingi vakarų valstybių vyrai yra 
net keletą kartų pareiškę, kad dabar 
vykstančioj! Londone konferencija 
nuspręsianti Europos ir kartu viso 
pasaulio likimą. Tačiau ligi šiol dar 
neišryškėjo nieko, kas leistų tikėtis 
konferenciją pavyksiant.

Maskvos konferencija nepavyko 
dėl to, kad JAV ir Sov. Sąjungos 
pažiūros Vokietijos klausimu tiek 
skyrėsi, jog negalėjo būti surasta 
jokios bazės bet kokioms deryboms. 
Atidedamos Vokietijos problemos 
sprendimą, abi pusės bent oficaliai 
tikėjosi po pusės metų susitikti pa
lankesnė! atmosferoj, išsprendus per 
tą laiką eilę kitų, mažesnės svarbos 
klausimų.

Tuo būdu per paskutinį pusmetį 
ne tik padidėjo JAV ir Sov. Sąjungą 
skyrusių klausimų skaičius, bet ir 
pasunkėjo jų sprendimas. Šiandien 
daugiau negu bet kada JAV ir Sov. 
Sąjunga vaizduoja du skirtingus pa
saulius, nuolat tolstančius vienas nuo 
kito ir nuolat, vis aštriau, pareiš- 
kiančius savo priešingus politinius ir 
ūkinius interesus.

Prieš prasidedant Londono konfe
rencijai prancūzų savaitraštis 
Semaine Economiųue“ iš tų 
klausimų komplekso atrinko 
svarbiausių, kuriais JAV ir
Sąjunga ligi šiol negalėjo susitarti. 
Juos galima būtų suskirstyti į dvi 
pagrindines dalis, kurių viena api
ma teritorines ir su jomis susijusias 
politines ir ūkines problemas Euro
poje, Vid. ir Tol. Rytuose, kiti taikos 
organizavimą aplamai.

Europos problemos
Vokietija. JAV nori federalinės 

Vokietijos, pirmon eilėn statydama 
jos ūkinį sujungimą. S. Sąjunga rei
kalauja vienos vyriausybės valdomos 
Vokietijos, pirmon eilėn statydama 
jos politinį sujungimą.

Austrija. JAV nori greičiau taikos 
su Austrija ir kiek galint greitesnio 
jos evakuavimo. S-S-ga delsia suda
ryti taiką, reikalaudama, kaip repa- 
rarij’-i, lig! š’e? dar neišaiškintu Vo
kietijos turtų Austrijoje.

Ruhro sritis. JAV nori pakelti 
anglies gamybą kapitalistinio ūkio 
metodais. S. S-ga pasisako už ka
syklų suvalstybinlmą, kurį įvyk- 
džius jų eksploatavime svarų žodį 
turėtų profesinės sąjungos, o per jas 
ir S. S-ga.

Italija. JAV palaiko Argentinos 
JT iškeltą pasiūlymą peržiūrėti tai
kos sutartį su Italija. S. S-ga griežtai 
tam priešinasi.

Graikija. JAV kaltina S. S-gą 
remiant per jos satelitines Balkanų 
valstybes Graikijos sukilėlius. S. 
S-ga dėl pilietinio karo Graikijoje 
kaltina JAV, prikišdama šioms tei
kimą Graikijos vyriausybei karinės 
pagalbos.

Rumunija, Bulgarija, Vengrija, 
Čekoslovakija. JAV kaltina S. S-gą 
įvedus šiuose kraštuose komunistinį 
režimą prieš daugumos gyventojų 
valią. S. S-ga kaltina JAV palaikant 
per tų kraštų ūkininkus ir bažnyčias

reikalauja, kąd ją su- 
valstybės dalyvautų

JAV reikalauja ją pa-

Tol. Rytų problemos.
Korėja. JAV nenori išeiti iš pie

tinės Korėjos dalies, kol Korėja ne
gauna nepriklausomybės. S. S-ga 
nenori evakuoti šiaurinės pusiasalio 
dalies.

Japonija. JAV nori, kad sudarant 
su Japonija taikos sutartį dalyvautų 
vienuolika valstybių ir nutarimai
būtų daromi balsų dauguma. S. S-ga Prieštarauja taikos bylai, 
reikalauja, kad taikos sutartį suda- Malėnas
rytų tik keturios valstybės (JAV, 
S. S-ga, Didž. Britanija ir Kinija) ir 
nutarimai būtų daromi vienbalsiai.

Kinija. JAV reikalauja, kad S. 
S-ga evakuotų Daireną. S. S-ga rei
kalauja, kad JAV nustotų rėmusios 
Cankaišeką.

Taikos organizavimas.
Atominė bomba. JAV siūlo tarp

tautinę atominės energijos kontrolę. 
S. S-ga reikalauja uždrausti gaminti 
atominius ginklus, sunaikinti esamas 
jų atsargas ir prišinasi bet kokios 
kontrolės įvedimui, kurią siūlo JAV.

Tarptautinės ginkluotos pajėgos.
JAV reikalauja, kad jos būtų su

darytos iš S. S-gos sausumos ka
riuomenės ir JAV laivyno ir aviaci
jos. S. S-ga 
darant visos 
vienodai.

Veto teisė.
keisti. S. S-ga visomis jėgomis tam 
priešinasi.

Naujų narių priėmimas į JT. JAV 
yra nusistačiusios prieš Albanijos, 
Bulgarijos, Rumunijos, Vengrijos ir 
Mongolų respublikų priėmimą. S. 
S-ga — prieš Airijos, Portugalijos, 
Italijos ir'Suomijbs-pričmimą. ■ - 

Nuolatinės JT komisijos klausi
mas. JAV gina tokios komisijos rei
kalingumą taikos ir saugumo klau
simams greičiau išspręsti. S. S-ga 
priešinasi bet kokiam tiesioginiam 
arba netiesioginiam tų klausimų 
išjungimui.

Siaurės ašigalis. JAV kelia neri
mą S. S-gos bazės Špicbergene. S. 
S-gą savo ruožtu neramina JAV 
bazės Grenlandijoj ir Islandijoj.

Kad ir kaip gausu, rodos, proble
mų, skiriančių JAV ir S. S-gą, nė 
viena jų nėra neišsprendžiama, jei 
tik abi pusės turėtų pakankamai ir 
vienodo noro susitarti. Bet jo 
tik visą laiką trūksta.

Vokietija yra tapusi šiuo 
tu šių dviejų milžiniškų jėgų 
grindine sąlyčio vieta ir kartu trin- 1 
ties paviršiumi, ir todėl šios proble- 1 
mos vienoks ar kitoks išsprendimas 1 
bus lemtingas ir visoms kitom pro
blemoms, nuo kurių priklauso pa
saulio taika.

kaip

me-
pa-

už- 
su-

britų-

Anglų zonos lietuvių kalbos ir matematikos-fizikos mokytojus konferencijos, svykusios gruodžio 3_ 6 d. Neu-
* k / 1 ■■ . , dr.lyvial »50 opračvmą) ,

KOVA DEL EUROPOS

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ ATSIŠAUKIMAS Į VISO PASAULIO LIETUVIUS
Didžiosios Britanijos Lietuvių Są

jungos skyrių delegatai savo visuo
tiname suvažiavime, (vykusiame 1947 
m. lapkričio mėn. 22 ir 23 d. d., 
Londone, priėmė šio turinio rezo
liuciją, kurią nutarė paskelbti viso 
pasaulio lietuviams:

Akyvaizdoje skaudžių įvykių, 
negirdėtu lietuvių tautos istori
joje aštrumu, ištikusių mūsų tė
vynę Lietuvą, dėl Kurių mūsų tau
tiečiai kenčia ar tai Lietuvoje, neš
dami žiaurią bolševikų vergiją, ar 
tai Sibire, eidami baisią katorgą, 
ar tai tremtyje, netekę savo gim
tosios žemės. — Pirmasis Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
suvažiavimas pareiškia visos Didžio
sios Britanijos lietuvių vieningą ir 
nepalaužiamą pasiryžimą su lietu
višku ryžtingumu ir ištverme pakelti 
visus tremtinio daliai atitekusius 
sunkumus, nugalėti kasdieninio, 
dėl duonos kąsnio, gyvenimo kliū
tis ir vieningai, petys į petį, visiems 
kaip vienas, iš visų jėgų dirbti Ne
priklausomos ir Laisvos Lietuvos 
atstatymui.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos delegatai kviečia visus lais
vo pasaulio lietuvius sudaryti ben
drą vieningą viso pasaulio lietuvių 
sąjūdį, kurio svarbiausi tikslai būtų 
kovoti prieš Sovietų Rusijos okupa
ciją ir siekti nepriklausomos ir lais
vos Lietuvos atstatymo.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos delegatų visuotinas suvažiavi
mas konstatuoja, kad. šiandieninė 
Vakarų Europos ir visų laisvųjų, pa
saulio kraštų viešoji opinija jau re
aliai vertina padėtį, kurion yra pa
tekusi Lietuva ir daugelis Europos 
kraštų, ir išvysto tarptautinę ak
ciją bei sudaro sąlygas, kurios tei-

kia vilties ne tik Lietuvai, bet ir ki
toms Sovietų Rusijos pavergtoms 
tautoms vėl atgauti išplėštą laisvę ir 
nepriklausomybę. Ryšyje tu tuo, Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos delegatų visuotinas suvažiavimas 
kviečia visus laisvojo pasaulio lie
tuvius atatinkamuose kraštuose 
kreiptis į viešąją opiniją ir žymiuo
sius tos opinijos atstovus, prašant 
nelygioje kovoje paremti lietuvių 
tautos pastangas už žmogaus teises 
ir Lietuvos laisvę:

1.

2.

3.

Kad visos okupacinės Sovietų 
Sąjungos pajėgos iš Lietuvos 
būtų atitrauktos;
Kad tuo būdu tūkstančiams 
Lietuvos gyventojų, ištremtų 
bei išvietintų, būtų sudarytos 
sąlygos be baimės grįžti į savo 
kraštą prie taikaus atstatymo 
darbo, ir
Kad Lietuvos bei kitų kraštų 
gyventojams būtų užtikrinta 
teisė pasirinkti demokratišką 
santvarką, kurios didžiuma 
ventojų pageidauja.

(pas.) Pr. Matulionis 
Prezidiumo Pirmininkas

(Pas.) Vyt. Izbickas 
Seketorius

gy-

— BBC. XII. 11. Kanados parla
mente pirmuoju skaitymu priimtas 
įstatymo projektas, kuriuo uždrau
džiama komunistų partija Kanadoje.

— BBC. XII. 14. Iš Paryžiaus pra
nešama, kad nuo lapkričio 25 d. iš 
Prancūzijos ištremta 56 Sov. S-gos 
piliečiai, buvę repatrijacinlų misijų 
nariai.

Tos dienos komunistų organas 
„Humanitė“ rašo, kad Schumano vy
riausybė yra parsidavusi Amerikai.

Įvykiu: Prancūzijoje paliko šešė
lyje net Londone vykstančią keturių 
konferenciją. „Jėgų išbandymas 
Prancūzijoje“, „Paryžius viskam pa
siruošęs“, „Lemiamasis įtempimas 
Prancūzijoje“, „Sabotažo ir smurto 
veiksmai“, — tai tokiomis skambio
mis antraštėmis pasaulio spauda tei
kia žinias iš Prancūzijos, kur Mas
kvos diriguojamas kominternas iš 
žodžių perėjo prie veiksmų.

Anot „Time and Tide“ „Užsienių 
reik, ministeriams Londone jau dvi 
savaites tebesiderant dėl procedūros, 
kur Molotovas sovietinio teologo 
rolėje nebaigia ginčus, kiek proce
dūrinių angelų sutelpa šokti ant 
Potsdamo adatos smailagalio, įvykiai 
pačioje Europoje rieda savotiškai 

■ Prancūzija paskutinėmis dienomis 
tikrai pasidarė scena prasidėjusiai 
kovai dėl Europos. Užsienių reik, 
ministerių veiksmai Londone pri
klauso nuo įvykių kitur, nes nuo to, 
ar komunistams pasiseks ar nepasi
seks sukelti revoliucinę situaciją,' ir 
rusų balsas Londone bus arba garse
snis arba tylesnis, įtikinėjamas arba 
dogmatiškas.

Dabartinė kova gali būti charak
terizuota kaip kova tarp demokrati
jos ir komunizmo arba rungtynės 
tarp Maršalio ir Molotovo plano. 
Komunistinių jėgų atstūmimas atgal 
Europoje priklausys nuo , Europos 
atsigavimo Maršalio plano dėka.

Molotovas labai puikiai jaučia šią 
situaciją. Sovietų pozicija konferen
cijoje nėra tokia stipri, kaip atrodo, 
ir Molotovas, kaip matyti, stengiasi 
laimėti laiko, laukdamas įvykių rai
dos Prancūzijoje. Žinoma, jis laiko 
veltui neleidžia. Jo kaltinimai, kad 
Vakarų valstybės norinčios suskal
dyti Vokietiją, ir jo reikalavimai su
daryti Vokietijos centrinę valdžią 
dar prieš Vokietijos taikos konferen
ciją buvo adresuoti ne tiek ministe
riams, sėdintiems prie apskrito stalo 
Londone, kiek vokiečiams. Ką Mo
lotovas kalba Londone, tai perima 
SĖD (socialistinės vienybės partija) 
Vokietijoje, kuri jau pasišovė su
šaukti „liaudies kongresą“ Berlyne, 
su atstovais iš visų Vokietijos dalių.

Rusijos politika nuo pat pirmojo 
pasaulinio karo ir anksčiau yra pa
remta rusų vokiečių suartėjimu. Ta 
politika 1922 metais atvedė prie Ra- 
pallo sutarties, ta pati politika vado
vauja ir'šių dienų Rusijai. Nereikia 
pamiršti, kad Molotovo varomoji 
litika nacionalistinėms ausims 
meilesnė. Nei Didž. Britanija, 
Jungt. Valstybės, nei Prancūzija 
turi tokio plano Vokietijos ateičiai, 
kurs būtų tiek įtikinantis, kaip rusų. 
Tragedija yra, anot Time and Tide, 
kad Vakarų valstybės susitinka 
šiame lemiamame konflikte daug

demo- 
lygiai 
nuko- 
politi- 
vado-

Prancūzija pasiliktų bent vieną gent- 
kartę nacionalizmo replėse.

Tik viena išeitis liktų pasauliui 
sulaikyti nuo fatališko slinkimo į 
naują karą ir pražūtį:

1. Deklaracija, kad anglai norį 
atstatyti ekonominius ryšius tarp 
Rytų ir Vakarų Europos, nepaisant 
jei ir nutrūktų politinės derybos;

2. Planas sušaukti 16 valstybių, 
kurios buvo susirinkusios Paryžiuje, 
ir pasistengti su jomis padėti pa. 
grindus Jungtinėms Europos Valsty-

po- 
yra 
nei
ne-

menkiau pasirengusios negu jų opo
nentas. Jos nepatiekė jokio 
kratinio plano, kurs būtų 
magnetizuotas sovietų planui 
voti, ir jos neturi efektyvios 
r.ės tradicijos, kuria galėtų 
vautis“.

„The Economist“ sako, kad jau 
Maskvos konferencijos metu ilgiau
siose kalbose buvo visa pasakyta, 
kas tik vokiečių klausimu buvo ga
lima bepasakyti, ir tuomet tos kalbos 
taip pat buvo labiau taikomos pla
tesniam pasauliui, kaip konferen- bėms. Tokia federacija pasiliktų atvira 
cijos stalui.

Norint, kad tie ginčai nesitęstų 
amžinai, reikia, kad viena pusė 
paimtų viršų. Tačiau nei Molotovas, 
nei Maršalis tokioje įtemptoje padė
tyje nesiduos viešai nugalimas. Nuo 
kovo mėnesio jiedu rungiasi įtemp
tai; ir jei pasaulis šiandien gauna 
įspūdį, kad Maršalis sėkmingiau 
stveria, tai juoba skatina Molotovą 
viešai su tuo nesutikti.

„The Daily Telegraph“ dėl Įvykių 
Prancūzijoje sako, kad vis dar te
bėra peranksti gakyti, jog prancūzų 
tautos daugumas sėkmingai atsispy
rė komunistų bandymui apsukti jų 
galvas. Šios kovos pasekmės turės 
neapsakomos reikšmės ne tik Pran
cūzijai, bet visam pasauliui. Jei ko
munistams pasisektų efektingas vi
suotinis streikas, be abejo, 
pasikėsinimas pasigrobti 
valdžią.

Laukiamosios Maršalio 
akivaizdoje prancūzų komunistai la
bai tiksliai numato, kad politinė ir 
ūkinė srovė pasuks prieš juos ir kad 
šiandien yra atėjęs paskutinis mo
mentas įsiveržti į valdžią. Tačiau 
šiandien jie jau įrodė, jog jų jėgų 
valdžiai pasigrobti neužtenka.

Prancūzų socialistų veteranas 
Leon Blum prancūzų parlamente 
metė tokį šūkį: „Prancūzijos misija 
yra padėti sukurti trečią tarptautinę 
pajėgą, kuri padėtų išlyginti nesusi
pratimus ir įtarimus“. »

Į tai atsiliepė britų darbiečių, or
ganas „Daily Herald“ straipsniu: 
„Europos viltis“, kur rašoma:

„Iš visų rūsčių naujienų, kurios 
mus pasiekė iš Europos, skaudžiau
sios ir labiausiai apgailėtinos yra tos, 
kurios paskutinėmis savaitėmis eina 
iš Prancūzijos.

Komunistai metė pirštinę. Visvien 
kaip jie beformuluotų savo veiksmų 
priežastis, dėl jų motyvų jokių abe
jonių nebėra. Jie mieliau nuves 
Prancūziją J chaosą ir tragediją, ne
gu pakęs jos atsistatymą Jungtinėms 
Valstybėms padedant. Iš kitos pusės 
de gaulizmaa laukia progos. Jo jėgos 
augo iš dalies dėl komunistų 
bukaprotiškos taktikos ir jų klaidingų 
metodų. Jei degaulizmui pasikektų.

kitoms valstybėms įstoti. Pradžioje 
galėtų būti padėti pagrindai ekono
minėms problemoms, muitų unijai ir 
sunkiajai pramonei subendrinti.

Tai būtų žingsniai, duodą naujos 
vilties ir įnešą naujų aidų į dabarti
nius tuščius ginčus tarpe dviejų 
didžiųjų valstybių. , J. Pr. I

sektų jų 
politinę

pagalbos

TRUMPOS ŽINIOS
— DPD. XII. 14. Soltan Pfeiffer, 

buvęs Vengrijos nepriklausomųjų 
partijos vadovas, dabar pabėgęs į 
Ameriką, įkūrė organizaciją, kuri 
kovos prieš kominformą ir už Pietų 
Rytų Europos išlaisvinimą iš ver
gijos.

— DPD. XII. 14. Argentinos kon- 
treadmirolas Tortilio yra antrasis 
perskridęs Pietų polių. 1929 m. šį 
polių perskrido JAV admirolas Byrd.

— BBC. XII. 14. Britų admira
litetas paskelbė, kad po sėkmingų 
bandymų vienas povandeninis lai
vas išbuvo po vandeniu daugiau ne
gu 2 savaites laiko. Tai yra negir
dėtas laivyno istorijoje įvykis, nes 
neseniai šis rekordas siekė tik 2 
dienas.

— DPD. XII. 14. JT įkurtoji Bal
kanų komisija negali dirbti dėl lėšų 
stokos. Sausio mėn. paskirti 0,4 mil. 
dolerių pasibaigė, o nauja suma 0,6 
mil. dolerių nesanti paskirta.

— BBC. XII. 15. Breslau vykstan
čiame Lenkijos socialistų partijos 
kongrese komunistas min. pirm, pa
vaduotojas Gomulka ragino socialis
tus kuogreičiau susijungti su komu
nistais.

— BBC. TU. 15. Vienas aukštas 
sovietų karininkas Berlyne demen- 
tavo paskleistas žinias, kad Rytprū
siuose yra apmokoma speciali mo
torizuota armija, kuri būsianti per
mesta į vakarus, jeigu nepavyks 4 
ministrų konferencija.

— BBC. XII. 15. JAV-ių kongre
sas ir senatas galutinai patvirtino 
modifikuotą laikinės pagalbos įsta
tymą, kuriuo suteikiama 597 milj. 
dolerių Prancūzijai, Italijai, Austri
jai ir Kinijai.

Pirmajame projekte pagalba Kini
jai nebuvo numatyta.

— Londonas, AP. Pranešama, kad 
Maskvoje vykstančiose D. Britani
jos Sov. Sąjungos prekybos dery
bose susitarta visais pagrindiniais 
klausiniais.

Pagal šią sutartį D. Britanija ti- ■ 
kiši gauti iš Sov.-S-gos per 500.000 to 
pašarinių javų, kurie Anglijos ūkiui 
perėjus į mėsos, pieno ir kiaušinių 
gamybą, yra esminės reikšmės.

UŽDRAUDĖ AMERIKONIŠKUS 
FILMUS

Rumunijoje, esą, uždrausti tie 
amerikoniški filmai, kuriuose vai
dina aktoriai, stipriai pasireiškę an
tikomunistinėje veikloje Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

TARPTAUTINE STUDENTŲ 
STOVYKLA

Nuo 1947 m. gruodžio mėn. 18 d. 
ligi 1948 m. balandžio mėn. 5 d. Fler 
brunn'e prie KitzbūheTio (geriausio 
žiemos kurorto Austrijos Tyroly) 
įvyksta tarptautinė studentų stovy
kla, kurioje būsią apie 260 dalyvių 
iš įvairių kraštų.
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Lietuvių Žodis >1 ar. t

Kun. Dr. J. B. Končius apie BALFcr VALIUTOS REFORMA SOV. RUSIJOJE
Maskvos radijas gruodžio 14 d. šią atpiginti tekstilės 'gaminiai ir

BALFas turi daug Įvairių darbų 
ir plačių užsimojimų. Pirmiausias ir 
svarbiausias darbas yra parūpinimas 
riebalų ir kito reikalingo maisto 
gelbėti tremtiniams nuo bado ir li
gos. Mums, žinoma, labai rūpi pa
dėti jaunimui ne tik maistu ir dra
bužiais, bet ir mokslą tęsti ir ben
drai padėti visuose jo švietimo rei
kaluose. Tokią paramą, kiek mūsų 
jėgos leidžia, dabar teikiame.

Vienas iš pačių svarbiausių dabar
tinių uždavinių yra tremtinių emi
gracija ir Įkurdinimas. Tam tikslui 
prie BALFo yra įsteigtas specialus 
skyrius ir numatyta sudaryti spe
cialų štabą. Esame numatę greitu 
laiku į amerikiečių zoną Vokietijoje 
pasiųsti savo Įgaliotini. Toliau tebe
daromi žygiai bent dalį profesūros 
ir studentijos iš Vokietijos perkelti 
į Jungtines Amerikos Valstybes, 
šis darbas yra komplikuotas ir kon
krečiai ką nors pasakyti šiuo metu 
būtų dar sunku.

— Amerikos lietuvių tarpe organi- 
zuojarhi Įvairūs sroviniai šalpos fon
dai. Ar tie fondai nepakenks BALF 
veiklai?

Srovinės rungtynės bei visokių 
fondų ir fondelių tvėrimas Ameri
koje nėra pagirtinas reiškinys, nes 
BALFas apima visus Amerikos lie
tuvius ir jų sroves. Gėrybių išda
linimas tremtiniam Vokietijoj ir ki
tose Europos šalyse atliekamas, kaip 
tremtiniam žinoma, visai neatsižvel
giant Į gaunančiųjų paramą trem
tinių tikybinius ar politinius Įsitiki
nimus. Kaip BALFo pirmininkas ir 
kaip kunigas jokiu būdu neleisčiau, 
kad aukų paskirstyme pasireikštų 
partiškumai, nes tai nesiderintų su 
krikščionybės principais ir BALFo 
konstitucija.

Aš ir visa BALFo organizacija pa
geidaujame, kad tremtiniai su mu
mis glaudžiau bendradarbiautų, teik
tų apie save daugiau žinių per savo

dyti kartą Į šešis mėnesius. (Iki 
šiol laikantis N.W.F. taisyklių, C. P. 
Accountant tikrindavo visą knygve- 
dybą ir atsiskaitymą iš gautų lėšų 
kas mėnuo). 4) Kad Valdyba iš sa
vo susirinkimų praneštų visus ir

Dr. kun, J. B. Končius vėl išrinktas 
BALFo pirmininku

pilnus nutarimus visiems Direkto
riams.
PASTABA: Apart to, kas pasakyta, 
mes norėtume kreipti mūsų gerb. 
lietuviškos visuomenės dėmesį Į tą 
liūdną faktą, būtent, kad per pirmus 
šių metų keturis mėnesius yra gauta 
vos $ 1,211.00. Nejaugi tai tik tiek 
mes tų geraširdžių lietuvių tetu
rime? Broliai ir sesutės, stokim visi 
darban, užsimokėkim savo narines 
mokestis, aukokim ir kartu kitus ra- 
ginkim, kad ir jie su mumis dirb
tų. Rodosi, kur nors tai yra pasa

organizacijas, kad vieningai dirbtų
su Lietuvos Raudonuoju Kryžium, 
Lietuvių Tremtinių Bendruomene, 
BALFu ir kitomis organizacijomis. 
Pageidaujame, kad lietuviai tremti
niai nesivadovautų melagingais gan
dais apie BALFą, bet, kilus neaišku
mam, atsiklaustų mūsų Centro, k. t. 
kontrolės komisijos ar reikalų vedė
jo. Jie neaiškumus pašalins ir viską 
aiškiai ir nešališkai nešvies. Iš jau 
atvykusių į Ameriką tremtinių mes 
pageidaujam, kad jie nuoširdžiai su 
BALFu bendradarbiautų ir su Ame
rikos lietuviais ypač organizacijų 
veikloje. Deja, žymi dalis į Ameriką 
atvykusių tremtinių to neparodė.

(2.)

BALFo KONTROLĖS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

„Amerikos Lietuvio“ 28 Nr. Įdėtas 
BALFo Kontrolės Komisijos prane
šimas:

BALF Kontrolės Komisijos nariai, 
Stasys Gegužis ir M. E. Mickelso- 
nienė, šių metų gegužės mėn. 27, 28 
ir 29 d. d. darė reviziją cectre ir 
BALF Direktorių Tarybos nariams 
pranešė.
Peržiūrėjome BALF knygas, banko 
knygeles ir statementus, čekius, už
rašus, pajamas ir išmokėjimus, by
las ir visą kitą medžiagą sąryšy su 
BALF finansine veikla, pradedant 
1947 m. sausio 1 d. ir baigiant 1947 
metų balandžio 30 d.

PAJAMOS:

(Tęsinys iš nr. 50) ‘
Stovyklinio gyvenimo paradoksai. 

Kiekviena tremtinių gyvenama sto
vykla, kokio dydžio ji bebūtų. f yra 
uždaras bendruomeninis vienodo li
kimo žmonių junginys, savotiška 
maža respublika, jos vidinį gyveni
mą reguliuoja tam tikra rinktų pa
reigūnų grupė, kurios rūpesčių ob
jektai yra stovyklos gyventojų rei
kalų reprezentavimas prieš globėjus 
(karinę valdžią, IRO), tvarkos ir 
rimties palaikymas, maisto ir visų 
kitų gaunamų aprūpinimo gėrybių 
paskirstymas, sociališkai-karitatyvi- 
nė globa, švietimo bei kultūros rei
kalai ir t. t. Šiuo metu beveik visur 
stovykla reprezentuoja ir tautinės 
bendruomenės vienetą — apylinkę. 
LTB apylinkių dydis, dėl tam tikros 
jos narių buities raidos, nebuvo pa
stovus, kaip nevisada pastovios ir 
jų buveinės. ■ Kadangi stovyklų 
suglaudimai ir perkilnojimai dabar 
yra neretas reiškinys, tai ir daugelio 
geriau suslcementavusių. tautinių 
bendruomenių organizacija nėra jau 
taip pastovi ir savo rytojaus tikra.

Balansas ižde sausio 1 .d
1947 m. $ 26.059,50

Pajamos par keturis 
mėnesius:

National War Fund \ $ 12.500,00
Sugražinta Care paskola 
Narių mokesčių sumo

$ 2,500.00

kėta $ 1,211.00
Aukų surinkta
Kalėdinių atvirukų pa

$ 53.968,56

jamos ? 2,137.21
Lietuvių Našlaičių Fon

dui gauta
Viso pajamų per 4

$ 2,168.78

mėnesius $ 74,485.55
Viso pajamų nuo 1947

m. sausio 1 d. $ 100,545.05 
IŠMOKĖJIMAI:

Lietuviams Vokietijoje
ir Austrijoje $ 20,711.75

Lietuviams Prancūzijoje $ 10.500,00
Lietuviams Šveicarijoje i 5,500.00
Lietuviams Italijoje t 5,043.95
Lietuviams Švedijoje $ 4,500.00
Lietuviams Belgijoje $ 1,415.00
Lietuviams Liuksem-

burge $ 100,do
Drabužių, avalynės ir

kitų daiktų rinkimas, 
jų sutvarkymas, per
siuntimas Europon ir 
apdrauda, sandėlio iš
laikymas ir kt. $ 9,421.09

Administracija, vąjaus 
vedimo išlaidos, algos, 
kelionės, raštinės iš-

Šuo metu britų zonoje nusistovėjo aukščiausi stovyklų pareigūnai. Ge- 
ir iki šių dienų išliko šitokia sto- rovės komitetai galėtų ir turėtų 
vyklinės bendruomenės administra- veikti LTB apylinkių komitetų funk-

laikymas, spaudiniai
ir kt $ 15,167,32

Įmokėjimai už nuo-
savybę $ 4,679.04

Naujai atvykusiems lle-
tuviams pirmoji pa-
rama $ 88.00

Viso $ 77,126.15
Balansas ižde 1947 m.

gegužės 1 d. $ 23,418.90
$ 100,545.05

REKOMENDACIJOS:
Kadangi iš National War Fund 

BALF paramos daugiau jau negau
na, tai mums rodosi, kad reikėtų kai 
kuriais atžvilgiais pakeisti tvarką, 
todėl mes rekomenduojam:

1) Sumažinti knygų skaičių. 2) 
Patariam panaikinti War Risk In
surance už Europon siunčiamus 
daiktus, o taipgi mažinti siunčiamų 
daiktų vertę, kad būtų pigesnė ap
drauda. 3) Jeigu tikrai yra reika
lingas Certified Public Accountant, 
tai mūsų supratimu užtektų jį sam-

kyta: „kas duoda šiandien, tas duoda 
dvigubai.“ Todėl ir mes dirbkime ir 
duokime šiandien, nes rytoj gali būti 
per vėlu . . .

BCT PRANEŠIMAS
Iš PC IRO centro Britų zonoje, 

praneštą, kad išvykę Anglijon pagal 
„Westward Ho“ ar kitas schemas ir 
grĮžę-grąžinti Vokietijon nenustoja 
DP teisių. (BCT)

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
„Aidai“ 8 nr. Daug įdomių straips

nių ir k.
Mėnesinis „Atžalyno“ 1948 metų 

kalendorius su dail. Firinausko vir
šeliu.

„Studentų Varpas“ 8—9 nr. Pas
kelbtos stud. Varpininkų ideologinės 
gairės ir platus str. „60 m. demo
kratinių idėjų keliu“.

paskelbė, kad nuo gruodžio 16 d. vi
soje Sov. S-goje yra iškeičiami se
nieji rubliai į naujus rublius ir nuo 
tos pat dienos panaikinamos maisto 
kortelės.

Turimieji pinigai pakeičiami san
tykiu 1 :10, ir keitimo kasose per 
2 sav. laiko kiekvienas Sov. S-gos 
pilietis turės teisę gauti už 10 senų
jų rublių vieną naują rublį. Ban
kuose esantieji pinigai mažiau nu
kentės. Taip pav., sumos ligi 3000 
rublių bus perrašytos lygiomis, nuo 
3—10.000 rublių bus atskaitoma san
tykiu 3:2, o didesni indėliai kaip 
10.000 bus perrašyti 2 :1. Taip pat 
paskelbta eilė potvarkių dėl kolcho
zinių organizacijų, valstybės paskolų 
ir kitų įsiskolinimo atsilyginimų.

Nuo tos pat dienos esanti atpiginta 
duona 12,5%, alus 6,5% ir vėliau bū-

avalynė.
Pirmieji komentarai dėl šios ne

tikėtos finansinės reformos sako, kad 
Sov. S-ga, trūkstant būtiniausio nau
dojimo prekių ir esant nepaprastam 
pinigų pertekliui, stovėjusi infliaci
jos pakraštyje.

Amerikos lietuvės visuomenės veikėjos ir BALFO talkininkės drauge su 
į Ameriką nuvykusiomis tremtinėmis, Įsijungusiomis Į bendrąjį lietu
višką darbą. Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: A. Devenienė, K. Gri- 
niuvienė, O. Vileišienė, G. Šliūpienė; antroje eilėje: Pr. Lapienė, I. 
Trečiokienė, dr. A. Šliūpaitė, O. Valaitienė, O. Vinikienė, G. Dargienė, 

E. Mikužiūtė, I. Bajorienė ir V. Tysliavienė

STOVYKLINE DEMOKRATIJA
, ' RAŠO VACLOVAS ClZlCNAS

Kiek sunkiau yra su demokratijos 
praktika stovyklose, kur asmeninės 
kai kurių išėjusių Į bendruomenės 
viršūnę žmonių ambicijos jokios ra
šytinės konstitucijos nėra reguliuo
jamos, o kalbamųjų žmonių asmens 
kultūra nėra pakankamai aukšta., 
Gana keblus yra kai kur stovyklose 
pareigūnų kompetencijos klausimas. 
Jo niekas iš viršaus nėra apsprendęs 
ir paskelbęs. Tatai ypač ryšku sto
vyklų komendantų ir minėtųjų „ge
rovės komitetų“ santykiuose. Ko
mendantai, savo atsakomybės už 
visą stovyklos tvarką prieš aukštes
niąsias DP globos instancijas gun
domi, dažnai traktuoja minėtuosius 
komitetus, kaip savo pagelbinį ad
ministracinį organą, kuriam gali būti 
pavedami vykdyti tiek iš aukščiau 
gautieji, tiek ir paties komendanto 
nustatytieji technikiniai administra
vimo uždaviniai. Kitur vėl „gero
vės komitetai“ laiko save vidaus 
gyvenimą reguliuojančiais kolekty-

Tačiau ir tuose organizacinio gy- viniais organais, kuriems turi pa- 
venimo rėmuose, kurie yra tremti- klusti ir komendantai. DaY kitur ko- 
nius globojančių 'karinės valdžios mendantas yra to paties komiteto 
organų ar pasaulinės organizacijos pirmininkas ar bent narys ir mėgina 
IRO-nustatyti, gali ir turi tvarkytis derinti reprezentuojamą kolektyvo 
stovyklinė bendruomenė įmanomai valią su iš viršaus teikiama komen- 
demokratiškiau. Kad 'huo pat sto- dantui galia. Taigi, dažnai būna 
vykių įsikūrimo dienų tiek stovyklų neaišku, kaip turi savitarpyje santy- 
gyventojų, tiek ir juos globojančiųjų kiauti minėtieji stovyklinės savival- 
organų pažiūros į stovyklų vidinę dybės organai — komendantas it 
administraciją iš esmės nesiskyrė, geroves komitetas. Ar komendantas 
liudija dviejų su viršum metų gy- yra tarsi stovyklos prezidentas, ku- 
venimo praktika. Spontaniškai rio galia tik visos stovyklos gyven- 
gimusieji įvairiose Vokietijos vietose tojų valios' aprėžiama (perrinkimų 
tautiniai komitetai (vėliau' L. S-gos atvejais) ir kuriam kitas stovyklos 
ir LTB komitetai) beveik visuomet kolektyvinę valią reprezentuojąs or- 
įstengdavo, nęnusidėdami demokra- ganas _  gerovės komitetas __ yra
tizmo dvasiai, išskirti iš savo narių atsakingas kaip ministerių kabine- 
tarpo ar specialiais rinkimais išrinkti tas, ar tas pats komendantas yra 
stovyklų komendantus, kurie repre- tik stovyklos gerovės komiteto na- 
zentuodavo stovyklą, kaip organi- rys, savotiškas ministeris pirminin- 
zuotą bendrumenę, UNRRA’os, ka- kas miniatiūroje? Galima neoperuoti 
rinės valdžios ar kitose Įstaigose, taip aukštais terminais ir pasigauti 
Šių DP globojančiųjų Įstaigų ar viršaičio ir valsčiaus tarybos sąvokų, 
viršininkų akyse stovyklos komen- tačiau tatai dalykų esmės nepakeis, 
dantas (camp leader) buvo ta- Pareigūnų funkcijų ir jų savitarpi- 
asmuo, kurs, būdamas savo stovykli- nių santykių neaiškumas kai kurio- 
nės bendruomenės rinktas, turi teisę se stovyklose yra nuolatinių kon- 
dėstyti jos reikalus DP globojan- fliktų, komitetų pirmininkų ar narių 
čioms instancijoms ir pareigą pasta- atsistatydinimų ir kitokių „valdžios 
rųjų potvarkius vykdyti savo atsto- krizių“ priežastimi. Apie tai galėtų 
vaujamose bendruomenėse. Ilgą ir BCT pagalvoti ir bent trumpą 
laiką (beveik pusantrų metų) sto- aiškią stovyklinės savivaldybės kon- 
vykltnių bendruomenių betarpiškai stituciją sudaryti.
ar LTB apylinkių tarpiškai (tau- Tuo tačiau nenorima tvirtinti, kad 
tinių stovyklų ribose veikiančių ko- konstitucijose glūdi visa demokra- 
mitetų kompetencija) rinktieji ko- tizmo ir sklandaus tvarkymosi pa- 
mendantai buvo stovyklų reprezen- slaptis. Ji daugiau yra gilių demo- 
tantai DP globos Įstaigų ir valdžios kratinių tradicijų ir asmens kultūros, 
akyse, o apylinkių komitetai — LTB negu rašytinių konstitucijų ir įstaty- 
vidaus organizacijos, tautinio soli- mų, padarinys. Turime, pagaliau, 
darumo ir kultūrinės veiklos ugdy- XTB įstatus, kuriais reikėtų remtis 
tojai bei vietos reikalų reprezentan- net tais atvejais, kai stovyklų ko
tai LTB centrinių organų akyse. mendantai būtų pripažįstami, kaip

reiškia ir galioja daug didesnėje 
poveikio plotmėje, negu ta, kurią 
jam sudaro jį palaikanti dauguma 
(taip galima samprotauti kalbant 
apie visuomeniškai-politinĮ autorite
tą; moralinis autoritetas susidaro ne 
rinkimų keliais, ir jo įtaka bei po
veikiai matuojami visai kitas krite
rijais). Sveikoje demokratinėje vi
suomenėje iškilęs autoritetas nebijo 
kritikos, nes ir kritika tokioje visuo
menėje yra viešojo gyvenimo bū
tinybė, kaip gyvam organizmui mai
stas ir oras. Tokia yra pavyzdžiui 
anglų visuomenės autokritika, Virtu
si amžių išugdyta tradicija ir 
įaugusi į tautinį anglų būdą. Mūsų 
iš esmės demokratinei tautai nepri
klausomybės laikotarpis buvo per 
trumpas, kad tikrojo demokratizmo 
dorybės jo bėgyje būtų buvusios 
tinkamai išugdytos ir išpuoselėtos. 
O ir tame pačiame laikotarpyje buvo 
sugaišta didesnė pusė laiko, nukry
pus į „autoritetizmo“ klystkeles. Dėl'

cinė struktūra: stovyklai atstovauja 
komendantas, demokratišku būdu 
visų stovyklos gyventojų, turinčių 
balsavimo teisę, išrinktas, ir šalia 
komendanto veikia vad. „gerovės 
komitetas“ (dažnai nevykusiai iš 
anglų žodžio „welfare" — „gerbū
vio“ komitetu vadinamas). Pastara
sis turėtų būti lyg ir . mažas minis
terių kabinetas, kurio rūpesčių ob
jektais būtų stovyklos gyventojų so
cialinės globos, švietimo, sveikatos 
ir sanitarijos ir kiti reikalai. Šis 
komitetas taip pat yra stovyklos 
gyventojų renkamas kartu su ko
mendantu. Kai kuriose stovyklose, 
kaip šią vasarą teko patirti ar net 
stebėti, šie rinkimai buvo vykdomi 
su visa demokratiniams rinkimams 
būdinga procedūra: jų visuotinumui, 
betarpiškumui ir slaptumui nieko 
prikišti nebūtų buvę galima.

cijose, tuo nė kiek nęnusidėdami ka
rinės valdžios ar IRO nustatytų 
funkcijų vykdymui. Šitaip tvarkan
tis, komendantas, kad ir betarpiškai 
visos stovyklos renkamas asmuo, 
būtų kaip viršaitis valsčiuje. Jis 
turėtų nusilenkti kolektyvo autorite
tui (gerovės komitetas-valčiaus ta
ryba) visais tais atvejais, kai sto
vyklos lokaliniai reikalai būtų 
sprendžiami sava iniciatyva.

Autoriteto klausimas tikrai demo
kratinėje visuomenėje išsisprendžia 
kaž kaip savaime. Tokioje visuome
nėje iškyla į vadovaujamąsias vie
tas žmonės su ypatingais gabumais 
ir reikiamomis asmeninėmis kvali
fikacijomis, kurios, praktikoje Įro
domos ir visų ar daugumos pripa
žįstamos, sukuria minimų žmonių 
autoritetą. Giliai demokratinėje vi
suomenėje toks autoritetas dažnai

įgaliotasis Nepriklausomos Lietuvos 
ministeris Pietinės Amerikos respu
blikoms dr. K. Graužinis, kurį Urag- 
vajus priėmė labai palankiai ir 
didžiai įvertindamas politinę Lietu

vos nelaimę

Maskvos radijas tvirtina, kad ši 
nauja reforma parodanti Sov. S-gos 
rūpestį savo piliečiais, nes dėl nau
jos pinigų reformos ne tiek nuken
čia piliečiai, kiek nuostolius pake
lianti pati valstybė. -

Nuo gruodžio 16 d. mokamos al
gos naująja valiuta nepakitės, o bus 
atiduodami senieji atlyginimai.

jau stovyklinio gyvenimo aplin
kybėmis visko teisinti ir dengti ne
galima! Šaknys turi glūdėti asmeny 
bės kultūroje ir išsineštų iš praeities
tradicijų stokoje. Mūsų šviesuomenė 
savo šakinimis dar tebėra gerokai 
jauna ir savų tradicijų, puoselėtų iš 
kartos į kartą, dar nesuskubo su
kurti. Todėl joje jaučiamas stiprus 
dvilypumas (kaimas+miestas), amor- 
fiškumas ir asmeninės (miųties bei 
elgsenos) elegancijos stoka. Todėl ir 
politinė rivalizacija kartais gerokai 
peržengia padorumo ribas. Tačiau 
autoritetų rungtyniavimas stovykli
niame gyvenime reiškiasi ne tiek 
srovinėje (-partinėje), kiek asmeni
nių ambicijų plotmėje. Neretai pa
stebimas ir toks reiškinys, kad kai 
kas mėgina sau užsitikrinti populia
rumą pataikavimu ir net „fundi- 
jimais“ rinkėjams (taip kai kur bū
davo stovykliniame gyvenime 1945 
— 6m. laikotarpyje). Tūlas neaiškios 
praeities žmogus mėgina užkariauti 
sau tvirtas pozicijas kurio užkampio 
stovykloje ir čia panaudoja visas 
demagogines priemones, kad nu
rungtų savo konkurentus siekia-

to ir likome „augilos-nebrendilos“ moms reikšmingesnėms vietoms sto- 
daugelyje elementarinio demokratiz- vykllnėje bendf-uomenėje. Reikia 
mo klausimų. Tatai gauname patirti tikrai sąmoningos bendruomenės, 
kaip tik mūsų miniatiūrinės sto- kad joje tokie arivistai neturėtų 
vyklinės demokratijos gyvenime. Čia didesnio ar mažesnio pasisekimo, 
iškyla ne tiek demokratinės formos Deja, arivizmu (nesiskaitymu su 
trūkumai (forma daugiau-mažiau vi- priemonėmis kopiant į bendruome- 
sur stovyklose demokratinė), bet nines viršūnes) nusikalsta ne vien 
demokratinės esmės negalavimai. Ir kai kurie pusinteligenčiai, kuriems 
tie negalavimai, kaip dažnai patiria- tremties sąlygos teikia progų ir pa
ine, glūdi paskirų žmonių pažiūrose gundų padaryti visuomenininko- 
bei poelgiuose bendruomenės reikalų veikėjo karjerai. Tatai dar galima 
atžvilgiu. Pamėginsime pailiustruo- suprasti ir pateisinti. Bet daug blo- 
ti tuos negalavimus faktais ir reiški- gįau yra, kai aukštąjį mokslą bai
liais iš stovyklinio gyvenimo. gūsių žmonių visuomeninėje veiklo-

Visiems reikia sutikti, kad švie- je per daug ryškiai pastebimi to pa- 
suomenės vaidmuo tautinėje bend- ties arivizmo bruožai. Toks žmogus 
ruomenėje prilygsta smegenų vai- interpretuos LTB įstatus kas pusmetį 
dmeniui žmogaus organizme. Iš to, kitaip; tokiam žmogui vienais metais 
kokį pavyzdį sayo pažiūromis, elgesiu LTB apylinkės komiteto pirmininkas 
ir kalbomis bendruomeniniuose rei- bus vyriausias bendruomenės repre- 
kaluose duoda šviesuomenės atsto- zentantas, kuriam turi paklusti sto
gai, galima spręsti, kaip lengvai ar vykių komendantai, kitais metais 
sunkiai bręsta tikrojo demokratizmo rodysis komendantas vyriausiuoju 
supratimas plačiuosiuose mūsų tau- bendruomenės atstovu ir „stovyklos 
tinės bendruomenės sluoksniuose, šeimininku“. Šitokios nuomonės kai- 
kaip brandinama ta pati bendruo- taliosiš priklausomai nuo to, kokia 
menė jos sunkiems ateities uždavi- jo paties asmeninė pozicija batutoje 
niams. Kaip gaila, kad mūsų šviesuo- pačioje bendruomenėje.
menėje yra nemaža tokių žmonių, Tas pats arivizmas yra tikras sto- 
kurie ne tik nenori, bet net ir neiš- vyklinės demokratijos „vėžys“, kai 
gali suvokti savo atsakomybės už Įsivyrauja trumpalaikės, proginės 
asmenį poveiki artimai žmonių ap- koalicijos, kurių tikslas yra dažnai 
linkai ir visai bendruomenei. Tuščių tik negatyvinis — „valdžios“ nuver- 
asmens ambicijų skatinami, tokie timas. O ir kurią pastovesnę, labiau 
šviesuomenės atstovai dažnai ima pozitingą, programą vykdydami, to- 
gandais, šmeižtais ir skundais aukš- kių koalicijų ar susigrupavimų 
tesnėms bendruomenės instancijoms, vadai dažnai susiniauja savitarpyje, 
o kur yra reikalo ir progos — ir nusivilia vieni antrais ir vienur or- 
„organizuotu tautos balsu“ griauti ganizuoja naujus susigrupavimus, 
nepatinkamų asmenų autoritetą ir kitur, to neišgalėdami, minoriškai 
valdžią, kad ją sau pasiveržtų. Kartą byloja apie „taisytinus dalykus“ 
panaudotos priemonės bendruo- bendruomenėje. Kitas toks ir lai- 
menėje palieka atminimą ir kuria kraštyje prabyla labai išmintingo-
„Valdžios griovimo“ tradiciją. Iš to mis frazėmis, pirštu badydamas savo 
kyla taip lengvapėdiškai traktuoja- vakarykštį , bendrininką ir „idėjos 
mas stovyklose valdomųjų organų draugą“. Šlykštu, kai subirėjus!
Įtarinėjimas, skundimas ir griovimas. 
Šviesuomenės nesolidarumas, parti
kuliarizmas, neapdairumas asmeni
niuose ginčuose ir per daug ryškiai 
rodomos žmogiškosios silpnybės pa
kerta ne vieno kurio jos „sparno“, 
bet jos visos en bloc autoritetą. 
Vieną kartą pačių inteligentų pa
naudota demagogija grįžta ilgainiui 
patiems iniciatoriams atgaliniu smū
giu, kaip bumerangas, bet tas smūgis 
jau taikomas dažnai ne tam ar kitam 
asmeniui, tik visiems bendruomenes 
inteligentams. Taip palengvinamas 
bendruomenės skilimas į „ponus“ ir 
„liaudį“ (gana dažnas reiškinys mūsų 
stovyklose).

Iš kur kyla nešvari „autoritetų“ 
konkurencija ir pikta demagogija, 
kurios neišvengia stovykliniame gy
venime net ir diplomuotieji švie
suoliai? Į tai nelengva atsakyti. Tik

klika ar . „savitarpinės adoracijos 
ratelis“ duoda savo suirimo atgarsį 
stovyklos ribose apkalbomis ar net 
šmeižtais, o tolimesnėje viešumoje 
— hipokritiškomis sentencijomis 
apie taisytinas negeroves.

Tokių faktų akivaizdoje labai re
gimai krenta bet kurios valdžios 
autoritetas stovykloje. Žmonėms taip 
tirštai gyvenant ir alkūnėmis nuolat 
stovykloje besitrinant, ir šiaip jau 
visos žmogiškosios silpnybės, juo la
biau ydos, per daug ryškiai mato
mos. Perdėti įtarinėjimai („visi 
vagys!“) nepraustaburnių priesieku- 
sių opozicionierių lūpose būtų žy
miai retesni, jeigu ^veikai galvojanti, 
sąmoninga bendruomenės dalis būtų 
visu atsidėjimu auklėjama demokra
tijai. Tokia auklėjamoji misija, kaip 
ir visuose kituose reikaluose, tenka 
mūsų inteligentijai. (b. d.)

— DPD ’ Persijos vyriausy
bė ieško slapto siųstuvo, kuris agi
tuoja kurdus ir azerbeldžaniečius, 
kad šie palauktų ligi „išmuš Išlais- . 
vinimo valanda“.

SKAIČIAVIMO FABRIKAI
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

naudojamasi trimis didžiulėmis skai
čiavimo mašinomis, pavadintomis 
Havard'o universiteto profesoriaus 
Alken'o vardu. Viena tokia mašina 
yra 15 metrų ilgio ir sveria 40 tonų. 
Jos naudojimosi nurodymai surašyti 
547 puslapiuose. Tačiau šią Aiken 
— mašiną pralenkia „Eniac1', 
sverianti 70 tonų ir per sekundę pa
daranti 5.000 skaičiavimo operacijų.. 
Spėjama, jog be šios skaičiavimo 
mašinos vargu ar būtų gimusi ato
minė bomba. Anglų fizikas Hartree 
elektronų keliui atome apskaičiuoti 
sugaišo 15 metu. „Eniac“ tai nuga
lėjo daug trumpesniu laiku. Tačiau 
ir „Eniac“ mašina yra pralenkta 
naujos, sukonstruotos Pensylvanijos 
universitete. Si mašina per sekundę 
sudeda 5.000 dešimtženklių skaičių, o 
per aštuonias sekundes — 10 mili
jonų tokių skaičių.
FILMŲ PASAULIS NĖRA TOKS 

NERIMTAS, KAIP MANOMA
„The Hollywood Reporter“, di

džiausias. filmų miesto laikraštis, 
neseniai paskelbė savo surinktos an
ketos davinius apie filmų pasaulio 
žmones. Pasirodo, kad 70% filmų 
pasaulio žmonių gyvena gražų šei
myninį gyvenimą, ne karto nesisky 
rę, 29% — nerūko ir 14% — visai 
negeria alkoholinių gėrimų.

SOVIETŲ MOKS
LININKAS OKSFORDE .

S. m., liepos mėn. Londone įvyko 
tarptautinis psichologų kongresas, 
kuriame greta daugybės kitų kraš
tų mokslininkų dalyvavo ir Ukrai
nos mokslų akademijos pirmininkas 
prof. A. Palladinas. Paskui jis pla
čiai atpasakojo šio kongreso įspū
džius sovietų žurnale „Literaturnaja 
Gazęta“.

Pažymėtina, kad sovietų moksli
ninkas pagal Višinskio metodus iš
peikia ne tik patį, kongresą, bet ir 
pačią Angliją, jos traukinius, auto
busus, viešbučius, muziejus. Sovie
tų Sąjungoj moksliniai kongresai 
esą visuomenės dėmesio centre, nes 
ten, „mokslas esąs milijonų žmonių 
rūpestis“. Anglijoje gi kongrese ne
dalyvavę nei žurnalistai, nei fotore-. 
porteriai, ir jo išlaidos buvusios pa
dengtos iš kongreso dalyvių mokes
čių.

Sovietų mokslininkai buvę apgy
vendinti Oxfordo studentų bendra
bučiuose, kurlt/os anglai vadiną 
„koledžais“. Kambariuose nebuvę 
vandentiekio, o valgomųjų stalai 
nebuvę padengti staltiesėmis.

Sovietų mokslininkai buvę papra
šyti savo pranešimus daryti oficia
liomis kongreso kalbomis (anglų, 
prancūzų, vokiečių). Čia kilęs 
triukšmas, nes jie griežtai atsisakę 
kitaip kalbėti, kaip tik rusų kalba, 
nes „rusų kalba esanti didelės ir 
nugalėjusios tautos, sėkmingai ko
vojusios su vokiečių fašistais, ir su- 
kūrusios pažangiausią pasaulyje 
valstybę, kalba.“

Kongrese nebuvę nė vieno moks
lininko, kuris būtų iškėlęs naujus 
mokslo laimėjimus ar naujas idėjas. 
Tik sovietų mokslininkų pranešimai 
padarę didelį įspūdį, nes jie „lietė 
radikaliai naujus faktus“. Jų pra
nešimai parodą, kad „Sovietų Są
jungoje mokslai yra žymiai toliau 
pažengę už kitų kraštų ir kad tik 
Sov. Sąjungoje yra sudarytos to- • 
klos puikios sąlygos mokslinin
kams.“

The Manchester Guardian lapkri
čio 8 d., persispausdindamas šiuos 
sovietų mokslininko įspūdžius, ve
damajame pažymi, kad veltui yra 
dedamos pastangos pagyvinti kultū
riniams santykiams, kai tam tikrų 
kraštų mokslininkai į viską žiūri 
per dabar taip madingos vienos par
tijos propagandos akinius. K. J.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Laiško autorė 1945 m. rudenį grįžo 

į Lietuvą ir š. m. kovo mėn. rašo į 
Vokietiją:

„Gavau iš Jūsų du laiškus; vieną, 
kurį rašėte tėvams, o antrą iš Onu
tės. Taip, mano mielieji, ilgai vienas 
kito ieškosime ir daugelis savo arti
mųjų niekuomet šiame pasaulyje 
nesuras. .

Aš turėčiau Jums tiek daug pasa
kyti, bet to blogo tiek daug, o gero 
labai maža.

Namo vykome per Varšuvą, Balt- 
gudiją, Vilnių, Šiaulius — į mūsų 
numylėtą tėviškę. Kelionė truko per 
3 mėnesius.

Koki rūpesčiai ir kokios mintys 
mus, grįžtančius, vargino, nemoku 
išreikšti. Kaimą, kuriame gyvenome, 
radome sveiką. Mūsų bute gyvena 
rusų kareiviai. Man buvo leista vi
dun įeiti. Mečiau žvilgsnį — nė 
vieno iš mūsų baldų nebuvo.

Grįžome tėvynėn, bet jokios pa
stogės neradome. 3 savaites su vai
kais gyvenau vištidėje.

Pradėjau ieškoti darbo. Kadangi 
neturėjau paso, tai darbo negalėjau 
gauti. Išvykau į M. kolchozą ir tenai 
gavau šeimininkės vietą. Kol Išgavau 
maisto korteles, praėjo 7 mėnesiai. 
Vėliau į kolchozą atvyko „tavorš- 
čiaus“ šeima, ir aš turėjau išsineš
dinti.

Iš motinos gavau seną siuvamą 
mašiną ir dabar siuvimu galiu nuo' 
savęs ir vaikų, kas karčiausia, atlai
kyti, nors dažnai ir labai rūgštu 
būna.

Kad mes nuogi vaikštome, manau, 
neverta minėti. Vaikštau pilvą mai
šiniu sijonu apvyniojus, o apavas — 
vien tik klumpės. Jūsų O**.
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KETURIASDEŠIMT METU, NUO JONO BILIŪNO MIRTIES JONO BILIŪNO KŪRYBOS BRUOŽAI
Jonas Biliūnas gimė 1879 m. kovo 

mėn. 3 d. Niūronių kaime, Anykščių 
vaisė. Ukmergės apskr., turtingų 
ūkininkų Jono ir Zuzanos Gražytės- 
Biliūnų šeimoje. Mirė 1907 m. gruo
džio mėn. 8 d. Zakopanėje, Lenki
joje, tuometinėje Vakarų Galicijoje. 
Čia ir palaidotas. Nepriklausomybės 
metais mūsų rašytojų sumanymas 
perkelti velonies kūną j gimtuosius 
Niuronius ir palaidoti ant Švento
sios upės kranto liko neįvykdytas, ir 
J. Biliūno palaikai ilsisi svečioje 
žemelėje.

J. Biliūnas, baigęs pradžios 
mokyklą Niuroniuose,. gimnazijos 
mokslus ėjo Liepojuje ir baigė 1899 
metais. Jau pirmose gimnazijos kla
sėse neteko abiejų tėvų. Globėjai 
giminės vertė J. Biliūną eiti į ku
nigų seminariją, bet velionis šio 
siūlymo atsisakė ir neteko artimųjų. 
Mokė vadinamus „švedus“ ir žemes
niųjų klasių mokinius.

Jau nuo 1894 metų J. Biliūnas 
kartu su Dom. Šidlausku, Adomu 
Trečioku ir kitais uoliai dalyvavo 
moksleivių kuopelėse ir išsiugdė lai
svamanio — pozityvisto pasaulio- 
žiūrą. Vėliau tapo socialdemokratu 
ir 1897—1899 metais veikė vietos 
kuopelėje.

Baigęs gimnaziją J. Biliūnas dar 
metus pasiliko gyventi Liepojuje. 
Čia dirbo politinį ir tautinį darbą.' 
Vertėsi pamokomis. Dalyvavo pir
mame lietuvių spektaklyje „Ameri
ka pirtyje“.

Llepojaus gimnazijoje paragavęs 
viešojo, visuomeninio darbo, jo neat 
sisakė visą > savo gyvenimą. Kiek 
galėjo dirbo kitų labui ir ypač daug 
ir gražiai rašė. 1900 metais įstojo į 
Tartų (Dorpato) universiteto medi
cinos fakultetą. Neilgai J. Biliūnui 
teko studijuoti. Kilo studentų riau
šės prieš caro valdžią, dėl to buvo 
pašalintas iš universiteto ir grižo į 
Liepojų. Po keletos mėnesių, jau 
1901 metais, persikėlė į Šiaulius. 
Čia vėl vertėsi pamokomis. Aktin
gai veikė vietos inteligentijoje ir 
dalyvavo progresistų sambūryje. 
Daug dirbo darbininkų labui. Be po-
litinių ekonominių reikalų šiame 
būrelyje buvo nagrinėjami ir lite- 

' ratūros klausimai. J. Biliūnas rašė 
apie Žemaitę, bet savo darbo nebai
gė. Pavadino rašinį „Žemaitės pa
veikslai“ ir pažymėjo 1901 m. spa
lių mėn. 7 d. data. Šis rašinys bu
vo- išspausdintas 1908 metais „Vil
niaus Žiniose“ Nr. 190 ir Nr. 191 
bendru pavadinimu „Iš J. Biliūno 
palikimo“. Šiaulių inteligentų bū
relio susirinkime J. Biliūnas skaitė 
pirmąjį savo beletristikos bandymą 
„Per sapną“. Šiauliuose J. Biliūnas 
pradėjo ir daugiau rašinėti. Pa
rašė mokslo populiarizacijos darbą: 
„Apsireiškimas - iš žemės gyvenimo“ 
(1902 m.), propagandines brošiūras 
„'Aukos karo dievui“, „Užmušimas 
caro Aleksandro II“, „Kaip žmones 
su ponais kovojo“. Šie raštai pa
rašyti 1901—1903 metais.

1902 metais J. Biliūnas persikėlė 
gyventi Panevėžin, kur dirbo dantų 
gydytojo darbą jo sužadėtinė Julija 
Janulaitytė. Čia aktingai dalyvavo 
socialdemokratų kuopoje.- Parašė 
daug straipsnių ir knygeles: „Val
džios pievos“, „Iš mūsų praeities (iš 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
istorijos)“, ir belestritinius dalykė
lius: „Pirmutinis streikas“, „Be dar
bo“ ir kitus. Šiuo metu daug rašė 
užsieniniame Lietuvos socialdemo
kratų -partijos laikraštyje „Darbinin
kų Balse“ (1902—1904), „Vienybėj 
Lietuvninkų“ (1898—1903), „Ūki
ninke“ (1902—1904), „Varpe“ —, 
1900—1903, „Naujienose“ — 1901 —.

• 1902, „Drauge“, 1904 metais.

1903 metais J. Biliūnas kartu su 
D. Šidlausku išvyko Vokietijon ir 
pradėjo studijuoti Leipzigo prekybos 
mokykloje.

1904 metais grįžo Lietuvon, vedė 
Juliją Janulaitytę m rudeniop iš
vyko Šveicarijon. Čia Ciuricho uhi- 
versitete studijavo meną ir literatū
rą. Tuo būdu J. Biliūnas savo gy
venime studijavo mediciną, preky
bos mokslus, meną ir literatūra. Nė 
vienų mokslų nebaigė. Visas studi
jas nutraukė anksti pasireiškusi 
džiova. Džiovos priežastis medžia
ginis skurdas įr nuolatinė kova dėl 
duonos kąsnio. Begyvendamas Švei
carijoje kartu su žinomu kairiųjų 
socialdemokratų, o vėliau bolševikų 
veikėju V.. Mickevičium — Kapsuku 
sumanė leisti pirmąjį lietuvių jau
nuomenės laikrašti „Draugą“. Ta
čiau jau Šveicarijoje pasikeitė J. Bi
liūno pažiūros. Jis atsisakė istorinio 
materializmo-marksizmo, socializmo, 
ateistinių pažiūrų ir grįžo į katalikų 
tikėjimą. Iš socialdemokratų parti
jos ir nuo jos veikėjų pasitraukė. 
Šiuo metu grįžo Lietuvon. J. Biliū-

Šių metų Nobelio laureatas pran
cūzų rašytojas Andrė Gide

INDŲ
Jau atspausdintas dr. Vydūno žy

mus darbas — BHAGAVAD GITOS 
vertimas iš sanskrito kalbos. Tai 
indų šventraštis — Palaiminančioji 
giesmė.

Ši giesmė yra. maža dalis didžio
sios eiliuotosios apysakos MAHAB
HARATA (Didysis Kovotojas), turin
čios 100000 dvieilių. Jos turinys 
šitoks:

Garsios valdovų Kuru giminės 
karvedys Bhišma mūšio lauke mir
tinai sužeidžiamas. Merdėdamas jis 
aiškina jauniesiems įvykius ir tai, 
ką turi daryti taurieji žmonės. Žmo
gus ilgįsis išvadavimo. Bet jis jam 
tenkąs tik tada, kai žmoguą nuošir
džiausiai einąs savo pareigas.

Aukščiausiosios pareigos skirtos 
valdovui ir kariams. Bet lygiai ver
tintinos ir šeimos tėvų pareigos. Vi- 
sumet jos turi būti atliekamos tau
riausiu pasišventimu. Šeimos, tėvų 
elgesys yra visos tautos gerovės pa
grindas.

Šios pamokančios apysakos maža, 
bet labai svarbi dalis, yra Bhagavad 
Gitą, kuri susideda tik iš 700 
dvieilių.

Joje atpasakojama, kaip dviejų 
gentiškų giminių, Pandavų ir Kuru, 
gerai ginkluotos kariuomenės susi
tinka kovoj. Pandavų žymiausias 
karys yra Ardžuna. Jo karinį ve
žimą valdo Krišna. Kuru valdovas 
yra aklasis Dhritaraštra.

Tačiau Bhagavad Gitą neturi 
būti suprantama kaip kokio gyve
nimiško vyksmo apysaka. Abi gi
minės varžosi dėl Hastinapūros, 

no liga ėmė labiau reikštis. Džiovos 
kamuojamas dar vis rašė straips
nius lietuvių-demokratų laikraš
čiams „Vilniaus Žinioms“ ir „Lietu
vos Ūkininkui“. Žmonos rūpesniu 
išvyko Zakopanėn gydytis. Bet ne- 
pagijo.

Lietuvių literatūroje J. Biliūnas 
išvarė puikų barą. Pirmaisiais sa
vo kūriniais priklausė realistų visuo- 
meninkų krypčiai, gi vėliau perėjo 
į estetizmą ir psichologizmą. 1913 
m. jo žmona J. Biliūnienė (vėliau 
Matjošaitienė) išleido raštų rinkinį. 
Šis Tilžės leidinys pavadintas „J. 
Biliūnas Paveikslai, apysakos, eilės“. 
Minėtini J. Biliūno autobiogra
finiai atsiminimai, beletristiniai kū
rinėliai „Liūdna pasaka“ ir didokas 
eilėraščių pluoštas. Geresnieji J. 
Biliūno vaizdai-miniatiuros — „Ke
liu“, „Tikėjimas“, „Vagis“, „Laimės 
žiburys“, „Žvaigždė“,, „kliudžiau“, 
„Abejonė“, „Brisiaus galas“, „Uba
gas“, „Vieną rudenio dieną“. Atski
romis knygelėmis išėjo „Lazda“ — 
1906, „Liūdna pasaka — 1907, „Pie
stupys“ ir „Jonukas" — 1906, 
„Įvairūs apsakymėliai — 1906 me
tais. „Lazdoje“ ir „Žvaigždėje“ J. 
Biliūnas piešė baudžiavos vaizdus, 
„Liūdnoje pasakoje“ — 1863 metų 
sukilimo dalyvio valstiečio išgyve
nimus Kūrinėliuose „Ant Uetlibėrgo 
giedra“ ir „Pūga kalnuose“ kalnuotos 
Šveicarijos gamtos aprašymai. J. 
Biliūno raštų charakteringoji pusė 
yra jų lyriškumas, melancholišku- 
mas, vidaus išgyvenimai, herojų 
skurdas. Visa tat perpinta puikiais 
vaizdais, nuoširdžiu plastiškumu. 
Jokio dirbtinumo J. Biliūno raštuo
se nepastebėsi.

Šiais metais liūdnoje tremtyje L. 
T. B. Gunzenhauseno skyrius išleido 
Jono Biliūno rinktinius raštus. 158 
puslapių ■ mažo formato knygelėje 
tilpo „Laimės žiburys“, „Kūdikystės 
sapnai“, „Jonukas“, „Piestupys“, 
„Kliudžiau“, „Lazda“, „Žvaigždė“, 
„Brisiaus galas“ ir „Liūdna pasaka“.

Jurgis Šlapikas
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dramblių vietovės, vadinas, dėl gy
vatos galių susikaupimo. Laukas, ku
riame tenka kautis, vadinas Dhar- 
makšėtra, tiesos ir pareigų lyguma, 
šventu lauku, kurs seniau buvo Iš
minties didžiūnų nuosavybė. Svar
biausios visos giesmės asmenybės 
yra Krišna ir Ardžuna. Ir jų ginklų 
vardai, pav. Devadatta, Dievo duota, 
primena, kad visa, kas pasakoja
ma, yra vidinės prasmės ryškinimas.

Vertėjas taip aiškina: Krišną ir 
Ardžuną reikia suprasti kaip ypa
tingas galias žmogaus asmenybėje 
bei gyvenime. Krišna, Tamsusis, 
Slėpiningasis, yra žmoguje, bet ir 
visoje Visatoje Dieviškumas; Ardžu
na, Šviesusis, Žinomasis, yra žmoniš
kumas žmoguje, asmenybės nusima
nymas, sąinonybė, paprastai žodžiu 
„aš“ vadinamas. Šis pasijunta sto
vįs ties visokiomis galiomis ir lydi
mas visokių galių. Jas visas ir visą 
vyksmą nustato ir valdo karišką vt> 
žimą asmenybės vedėjas, Aukščiau
siasis, apsireiškiąs kaip Krišna.

Ardžunai gresia visokios galybės. 
O jis turi įsigyti galią joms suvaldyti. 
Jei jis būtų įveiktas, jis netektų sa
vo esimo žinojimo. Laimėdamas jis 
iškiltų į Aukščiausio Šviesą, susi
voktų pačiame esmingame gyvume 
bei pagrindinėje sąmonėje.

Sunku jam kovoti. Tūlas jėgas jis 
labai pamėgęs. Jos jam atrodo, tarsi 
būtų jo giminės. Kiekvienas žmo
gus myli savo nuotaikos būsenas, 
savo pageidavimus, savo mintis ir 
sumanymus. Tokiose sąlygose žmo
gui pasidaro aiškūs gyvenimo užda

„Taip, tai buvo užgesusios 
žvaigždės. Tik tos žvaigždės 
dar matė: jos tiesiai int mane 
žiūrėjo".

Liūdna pasaka.
Jono Biliūno kūrybos kelias neil

gas ir. nelabai platus. Pirmąjį be
letristinį kūrinėlį jis parašė 1901 
metais, o 1907 metų pabaigoje jau 
amžinai pabaigė savo žemės kelionę. 
Per tuos kelioliką metų jis sukūrė 
eilę vaizdelių, apsakymėlių, novelių. 
Didesnių užsimojimų matome jo pa
skutiniame kūrinyje —. „Liūdnoje 
pasakoje“. Tačiau jo kūrybos jėga 
ne platumose, bet gelmėse. Nors ir 
per maža buvo laiko jo talentui pil
nai subręsti ir visoje pilnumoje pa
sireikšti, bet ir tie jo skaidrūs auto
biografinio pobūdžio „Kūdikystės 
sapnai“, baudžiayos laikų prisimini-, 
mai, tauriu žmoniškumu ir klasiška 
rimtimi dvelkią iš „Lazdos“ ir 
„Žvaigždės“ novelių, graudžios na
šlaičio dalios atskleidimas „Joniuko“ 
apysakaitėje arba lyriškieji paties 
autoriaus išgyvenimai „Kliudžiau" 
apybraižoje bei su nuostabiu jautru
mų įsijaustas žmogaus gyvenimo 
tragizmas „Ubage“ ir „Brisiaus gale“
— tai vis, dailininko taktu sukurtos 
puikios miniatūros, kuriose, prof. V. 
Mykolaičio žodžiais tariant, „esama 
daugiau artizmo ir kūrybos, negu 
daugely ankstyvesnės mūsų litera-: 
tūrbs pripažintų apysakų, sujauktų 
be jokio saiko ir masto ir nesuge
bančių sužadinti jokio gilesnio nusi
teikimo".

J. Biliūno gyvenimas — sunkus 
kovos kelias. Rašytojas kovoja pats 
su savimi naują pasaulėžiūrą besi- 
kurdamas. ir vėl prie senosios, tik 
jau sąmoningai pagrįstos grįždamas 
ir savo įtikėtaisiais idealais nusvil
damas, kovoja su gyvenimo skurdu 
mokslo ir šviesesnio gyvenimo be
siekdamas, kovoja ir dėl panašių į 
save gyvenimo nuskriaustųjų ir 
kenčiančiųjų šviesesnės ateities, pa
galiau kovoja ir su mirtimi, į jo

- BHAG WAD GITĄ
viniai ir jo prasmė.

Visa Bhagavad Gitą siekia sukelti 
žmogaus sąmoningumą ir galią iš
ryškinti tą savo gyvenimo prasmę. 
Yra tai jo pareiga. Kiekvienas žmo
gus pasaulio Kūrėjo vartojamas kaip 
priemonė visam gyvenimui gyvinti 
ir tobulinti. Kuo sąmoningesnė ši 
priemonė, tuo reikšmingesni yra jo 
pastangų daviniai visam pasauliui.

Žmogus įgyja sąmoningėjimui ga
limumą su kiekvienu aiškesniu nusi
manymu, kad jis yra ir būna Die- 
vuje. O tas jo nusimanymas nuola- 
tai švinta, žmogui einant nuošir
džiausiai visas gyvenimo jam skir
tas pareigas, pasiduodant Dievo va
liai.

Toks nusimanymas Dievuje yra 
atsigavimas su tam daromomis pa
stangomis, o įgytoji būsena indų 
raštuose vadinama ■ Joga, tai yra, ką 
mes vadiname žodžiu tikyba. Čia 
tam pažymėti vartojamas žodis GAI- 
VATA. Žmogus, kurs stengiasi Die
vuje atsigauti, yra indų vadinamas 
žodžiu, Jogin. Lietuviškai atitiktų 
žodis Gaivius, o kurs atgailauja — 
Gailius. Pastebėti reiktų, kad taip, 
kaip Bhagavad Gitoje aiškinama, 
jau prieš 4000 metų mąstyta.

Visas Bhagavad Gitos turinys su
sideda iš 18-kos pokalbių, padalintų 
į tris dalis — kiekvienoje po šešis 
pokalbius.

Vertėjui, atsiskyrėlio gyvenimą 
gyvenant, buvo sunku surasti tin
kamus lietuviškus žodžius. Reta pro
ga tepasitaikydavo lietuviškai ir ki
taip pasikalbėti. Bet didelis kruop

jaunas jėgas savo dalgį betiesiančia, 
įjoję kovoje skamba liūdna prie
gaidė. Pradžioje rašytojas maištingai 
nusiteikęs, tiltįs į darbo klasės lai
mėjimą mėto audringus" šūkius, 
agituoja prisidengdamas visa revo
liucijos žodyno butaforija. Toks jis 
pirmuosiuose savo kūriniuose — 
„Per sapną“, „Pirmutinis streikas“, 
„Be darbo“. Tačiau iš pigios agita
cijos J. Biliūnas greitai pereina į 
meno kūrybą. Visos jo kūrybos mo
tyvai liūdni, o kartais gana skaudūs. 
Vargas ir skurdas, nelaimė, skriauda, 
kentėjimas yra nuolatiniai jo vaiz
duojamųjų žmonių palydovai. Tik 
čia jau J. Biliūnas ne revoliucionie
rius agitatorius, bet lyriškas jautrus 
vaizduotojas, menininkas.

Nenagrinėdami atskirų vaizdelių 
turinio, tik pastebėkime, kad J. Bi-

Rašytojas Thomas Mann (kairėje), 
pirmą kartą po karo atvykęs į 
Europą, kalba su JAV gen. konsulu 

Šveicarijoje

LIETUVIŠKAI
štumas ir stropumas viską nugali. 
Sis vertimas 5 kartus peržiūrėtas ir 
perrašytas. Knyga išleista puoš
niai, skoningai su vertėjo atvaizdu, 
sanskrito kalbos pavyzdžiais bei 
spalvotu paveikslu. Vinjetės ir raš
tas dviem spalvom spausdinta. Vir
šeliai ir vinjetės dail. P. Rimšos.

Trumpa knygos- metrika tokia:
VYDŪNAS. BHAGAVAD GITĄ. 

Palaiminantioji Giesmė. Vertimas 
iš Sanskrito. Dr. Vydūno Bičiulių 
lėšomis išleido Lietuvių Skautų 
Brolijos Vadija Detmold 1947 — 400 
lietuviškosios knygos sukakties — 
metais. 152 pusi. Kaina 7 RM. Gau
nama: L. S. B. Tiekimo Skyriuje, 
(21a) AUGUSTDORF b. DETMOLD, 
DP Camp, Bl. 9. K.

SPINDULIAI
Šiuo vardu Švedijoje leidžiamas 

lietuvių mėnesinis religinis ir patrio
tinis laikraštis. Atsakomuoju redak
toriumi pasirašo švedas Georg Lan
der, redaguoja ir leidžia kun. Juozas 
Tadarauskas ( adresas: Gotgatan 58, 
V., Stockholm, Sweden).

Laikraštis jau eina antruosius me
tus. Pirmiau ėjęs paprasto laikraš
čio formato, dabar išeina 16 pusi, 
knygele. Gražios išvaizdos, gerame 
popieryje, gausiai iliustruotas. Salia 
grynosios religijos skyriaus čia duo
dama nemaža senesnėsės lietuvių 
literatūros pavyzdžių Ir įvairių kul
tūrinio gyvenimo žinių ir vaizdų. 
Visur dvelkia gyva Tėvynės meilė. 
„.Spinduliai“ greta rotatoriumi 
Spausdinamo „Pragiedrulių“ žurnalo 

liūnas pastebi tuos gyvenimo reiški
nius, tuos įvykius, kur matyti nepa
laima, skriauda, tragizmas. Graudu
mu ir melancholija apgaubtas visas 
J. Biliūno vaizduojamasis gyvenimas. 
Jo plunksnos piešiamas paveikslas 
nelinksmas, pilnas tamsių spalvų. 
Jame aidi tolimasis „memento moti“ 
jame pinasi liūdnos pasakos moty
vai. Užgesusių Juozapotos akių 
žvilgsnis degina rašytojo širdį ir pro - 
tą, jis įsiliejęs į patį kūrėjo kraują, 
sutapęs su jo nykstančia buitimi.

Tačiau šitas liūdesio, skausmo ir 
sielvarto pasaulis nėra pesimistiškas 
ir beviltiškas. Jame yra kaž kokios 
sunkiai aptariamos šilumos, plaukian
čios iš rašytojo jautrios širdies ir 
gyvenimo bei vaizduojamų žmonių 
meilės. Paties autoriaus dalyvavimas 
daugelio jo kūrinių siužetuose' duoda 
jiems itin švelnaus lyrinio charak
terio. Niekada mes neužmiršime tų 
vaiskiųjų „Kūdikystės sapnų“, ku
riuose pats rašytojas motutės žodžiais 
pranašauja savo . liūdną likimą, 
neužmiršime jo nušautosios katytės, 
simpatiškojo vaikų draugo Saba
liūno, visada drauge su pačiu auto
riumi jaudinsimės sutiktosios Juo
zapotos tragiškuoju vaizdu. Tas gie
dros’ niuansas melancholiškame J. 
Biliūno pasaulyje yra išaugęs iš pa
čios lietuviškos žemės, iš jo gimtųjų 
laukų ir pievų, iš Anykščių kalnų ir 
kalnelių, iš viso Lietuvos peizažo ir 
iš lietuviškosios sieloą paslaptingos 
stichijos. J. Biliūno graudume rasime 
lietuvių liaudies poezijos bei A. Ba
ranausko ir A. Vienažindžio dainų 
gaidą. Tai kūryba, išaugusi iš to pa
ties šaltinio — iš savosios nelinks
mos buities, iš lietuviškos sielos.

Šiandien, po keturiasdešimt metų 
nuo J. Biliūno mirties, jau iš tam 
tikros perspektyvos žvelgdami į jo 
kūrybos raidą ir užsimojimus bei 
ištesėjimus, mes stebimės io talento 
sušvitėjimu ir grožimės tomis meno 
vertybėmis, iš kurių dvelkia ir lietu
viška siela, ir meno formų tyrumas.

Pr. N.

rodo Švedijos lietuvių sunkiose gy
venimo sąlygose nepalaužiamą vei
klumą ir kūrybiškumą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Kanados Lietuvių Taryba Montre- 

alyje leidžia rotatoriumi spausdintą 
kultūrinio gyvenimo žurnalą „Nepri
klausoma Lietuva“ (adresas: 6642 
Third Ave., Resemound, Montreal 36, 
Quebec, Canada). Spauda atliekama 
labai švariai, pavyzdingai.

Turinyje' daug vietos skiriama 
tremtinių gyvenimui. Pav., rugp. — 
rugsėjo numeryje spausdinami laiš
kai ir pranešimai iš Vokietijos, Au- į 
strijos, Belgijos, D. Britanijos, pasa
kojami įspūdžiai naujai į Kanadą 
nuvykusių ir t. t. Laikraštis — pa
triotinės krypties, liečiąs ir visos 
mūsų tautos likimą dabarties sute
mose. Laikraščio šūkis: Už išlaisvi
nimą Lietuvosl Už ištikimybę Ka
nadai! Vietos gyvenimas apžvelgia
mas dviejuose skyriuose: Torohto 
žinios, Montrealio žinios (šie skyriai 
savo turiniu tikrai amerikoniški).

Malonu konstatuoti, kad ir Kana
dos lietuviai kultūriškai yra pajėgūs, 
kad jie tarp daugybės savų rūpesčių 
neužmiršta ir tremtyje vargstančių 
lietuvių, kad gyvai sielojasi visos 
mūsų Tėvynės likimu. Palinkėkime, 
kad vietinių veikėjų gretos padidėtų 
atvykstančiais iš Europos naujais 
bendradarbiais.
NEBELUPS MOKYKLOSE VAIKI)

Berlyno miesto taryba š. m. lap
kričio mėn. 27 d. priėmė nutarimą, 
kuriuo panaikinamos fizinės baus
mės Berlyno mokyklose ir auklėjimo 
įstaigose.

Jis buvo jaunas, sumanus ir visų 
laukiamas. Nebuvo visame sodžiuje 
nė vienos pramogos, kurioje nebūtų ■ 
dalyvavęs.

Vakare išeina pavargę ūkininkai į 
kiemą, pakelia akis į besileidžiančios 
saulės. sukruvintus vakarus ir, iš
girdę jaunimo dainą, sako:

— Girdi, kaip Galčių Juozelis pra- 
matoriauja!
— Šaunus vaikis iš to Juozo! — 

prataria senoji Krukonienė.
— Matyt, norėtum į žentus prisi

vilioti! — užkerta jos kaimynė.
— O ką manai? Ir duktė būtų 

laiminga ir aš patenkinta, — at
sako ši. • ,

Tačiau Galčius nė negalvoja apie 
vedybas. Darbas greit tirpsta jo ran
kose, —- ką jam reiškia tėvulio šeši 
hektarai. Tačiau kampininkaut, kaip 
pats sakė, nenori. Pasaulis platus, 
žmonės visur reikalingi. Ana, vokie
čiai į darbe tarnybą kviečia, — gal 
imt ir pamėgint. Kepurė nuo gal
vos nenukris.

Žilagalvis tėvas ir geruoju prašo, 
ir piktuoju grasina, bet Ju >:as ne
sukalbamas.

— Užsėjau, užsodinau visą dvarą. 
O kol ruduo ateis, gal vėl stypinėsiu, 
kaip gandras. Juk ir pats, kc jau
nas buvai, į pačią Ameriką m sidan- 
ginai. Rodos, nė nesigaili — pama
tei pasaulio, pinigų parsivežei E. 
dar spėsiu prie pečiaus liulką čiulpti 
... — ir užsimaukšlinęs ant akių 
kepurę, išeina į sodžių.

Pagaliau senis Galčius aprimsta.
— A, tesižino tas vėjavaikis! — 

kreipiasi į savo žmoną. — Tegul 
važiuoja! Pamatys vargo, tai mažu 
ir savo kampelį labiau pamils! . . .

— Ale ką tu kalbi, žmogau! — iš 
apmaudo net atsisėdo moteriškė — 
Išleisi vaikį iš akių, tai tiek ir ži
nosi. Vokietis juk Dievo nešėna- 
voja, iš bažnyčios šidijasi. Sugadins 
mūsų vaikį, ciciliku padarys.

— Jei bus vyras, nė pats šėtonas

jo neįveiks, — nusispiauna Galčius, 
kišdamas į kišenę pypkę__ O mink-
štanugariai ir prieš balvonus klau
piasi ant kelių. Nedrauskim. Tegu 
važiuoja. į tą Germaniją!

— Žinokis, Galčiau! Bet mano 
širdis nerami. Negera nujaučia. Ana, 
ir kunigėlis porino: niekur neikit iš 
savo žemės, verčiau savoj girioj 
slėpkitės. Bet jei jau sakai — tegu 
važiuoja, tegu ... Po teisybei, ką 
čia žinai žmogus. Bolševikai girdėt, 
baigia vokietį mušti. Greit gali pas 
mus ateit. O jis gal susitiks ameri
konus, gal nusibalados įMeriką, dėdę 
susiras — ir gyvens, kaip ponas.

— Taip, tai jau tikrai nebus! Ne 
jo nosiai Amerika. Ale kad sakiau 
— tegu važiuoja, tai ir tevažiuoja.

Ir senieji Galčiai daugiau nebe- 
draudžia Juozo. Tiesa, priešinasi 
duktė Elena, daug ašarų priverkia, 
bet ir ji turi nurimti. Pagaliau, gal 
taip ir reikia.

Mergaičių apgailėtas, jaunimo ap
dainuotas Juozas išvažiuoja. Lyg ir 
tuščia pasilieka sodžiuje.

Pradžioje nėra kam dainos pra
dėti, nėra kam nė armonikos pavirk 
dyti, bet su laiku viskas užsilygina, 
kaip ežero vanduo po iškilusio purs- 
lo, ir gyvenimas susiranda senąsias 
vėžes.

Bet ne visi užmiršta Juozą.
Senutė motina kiekvieną rytą pir

moji ateina į koplyčią pasimelsti už 
sūnų palaidūną ir ilgai klūpo prieš 
altorių.

Senasis Galčius vis dažniau ieško 
pypkės, vis ilgiau užtrunka laukuose, 
o parėjęs būna nekalbus, susimąstęs.

Nerimsta ir Krukonių Onutė. 
Dažnai sulaksto kelis kilometrus iki 
Galčių, — o gal koks laiškelis, gal 
kokia naujiena t . . Nebeina į jau
nimą, nešoka. Va, taip prasvajoja 
kiauras dienas, ir tiek.

Praeina savaitė, kitą, — iš Juozo 
jokios žinutės. Praeina mėnuo, — 
mažas atvirukas praneša, kad įsikūrė

IŠĖJO LAIMĖS IEŠKOTI
JONAS GAILIOS

Rytprūsiuose, pas turtingą baurą, 
bet 'greitai pereisiąs pas našlę, ku
rios vyras žuvo rytų fronte.

Paskum vėl pasipila dienos ir sa
vaitės, o Juozas vis nesigarsina.

Susirūpino senieji Galčiai. Tėvas 
vis dažniau po laukus vaikštinėja Ir 
niekad su pypke nesiskiria. Savo 
žmonos pakalbintas apie Juozą, tar
tum gindamasis blogų nujautimų, 
sausai atkerta:

— Ne degtukas, — neprapuls. Kai 
atsivalgys bulvių, grįš į namus tas 
palaidūnas ...

Krukonių Onutė visai pasikeičia. 
Pasidaro nekalbi, užsidariusi. Jos 
veidas išbąlą, akys įdumba. Jau ta
ką į Galčius numynė, bet vis nieko 
geresnio nesužino.

O vasara visai į pabaigą kropia. 
Rugiai seniai nuplauti, javai su
vežti. Paukščiai jau kuris laikas bū
riuojasi, tolimai kelionei rengiasi.

Pagaliau vieną lytingą rugsėjo pa
baigos vakarą plentu nuo Alytaus 
pusės Juozas pareina.

Atrodo sublogęs. Rūbai sudėvėti, 
visas permirkęs. Rankoje nešasi ne
didelį krepšelį, kuriame lindi kaž
kokie skudurai. Neramiomis, keistai 
žibančiomis akimis dairosi į šalis ir 
kažin ką murma po nosimi.

Į namus neskuba. Nors iš tolo 
mato savo tėvo ūkį, tačiau pirmiausia 
užsuka pas Sasnauską. Priemenėje 
ant lentynos pasideda krepšelį, o 
pats nė nepasibeldęs įslenka į kam
barį.

Sasnauskų neranda namuos. Kaip 
rytą išvažiavo į Merkinę, tai lig šiol 
dar negrįžo. Už staklių sėdėjusi aps

kritaveidė tarnaitė Marcė net akis 
pastato.

— Juozai, tai tu čia! Vaje, nė pa
žint negalima! — sušunka.

Tačiau Juozas nieko nesako. Pa
sikabina kepurę, iš kišenės išsiima 
cigaretę ir užsirūko. Jis nežiūri nei 
į Marcę, nei į kambarį, tik akimis 
klydinėja po laukus.

— Kalbėk gi, Juozai! — Marcei 
darosi nejauku, —y Papasakok ką 
nors!

Bet jis, rodos, nė negirdi jos balso. 
Nupurto cigaretės pelenus, įsmeigia 
pilkas akis į kertę ir prakalba:

— Gal bus ramiau. Nereikės nak
timis tirtėti. Juk čia niekąs syeti- 
mas neužeina?

— Apie ką tų čia murmi?! — ne
gali suprasti Marcė. Užeiną ir pas 
mus svečių. Dažnai užsuka . . . Pa
sivaišina, išgeria. Zinai, mūsų gas- 
padorius jau nesibaido stikliuko.

— Aš ne apie tai! — smalsiai iš
klausęs, tęsia Juozas. — Aš apie 
jaunavedžius. Zinai, tuos vokiečių 
naktibaldas. Aš kalbu apie šeiminin
kės dukterį, kuri už kareivio išėjo.

— Kibą pablūdai, Juozai! — pra
deda nuogąstauti Marcė----Apie ko
kius vokiečius čia balbatuoji?

— Kad tu nieko ir nežinai! Vi
sas kaimas apie tai kalba. Ir poli
cija žino. Aš pats savo akimis ma
čiau. Atėjo naktį susikabinę už ran
kų, atsistojo prie lango ir kažin ką 
kalbasi. Tai tu nieko negirdėjai?

■— Matyt, piktasis tave- apsėdo! — 
drebteli Marcė. — Juk tu Lietuvoj, 
ne Prūsijoj. Čia jokie baubai nesi- 
baladoja.

— O mažu ir tavo tiesa! — nu
meta nuorūką Juozas. — Na, bet 
reikia eiti!. Šiandien turiu darbo iki 
valiai! O man jau taip įkyrėjo tie 
barniai . . .

Pasilipa kepurę, dar kartą žvilg
teri pro langą ir iškiūtina pro duris.

Marcė nuseka paskui.
Ne, jis dar nesuka namo. Eina 

tiesiai pas Adasių. Į namus nė ne
pažiūri. Ir niekur nesidairo. Jo pe
čiai palinkę, žingsniai netvirti, vi
soje eisenoje kažin koks netikrumas.

Marcė negrįžta į namus.
Užšovusi duris, kaip stirna, nu- 

skuodžia į Galčius. Nė nepabarški
nusi, įlekia į kambarį ir uždususi 
sako:

— Jūsų Juozas parėjo! . . . Buvo 
pas mus . .. . Nūnai į Adasių nuke
liavo . . . Kažkoks navatnas . . .

— Juozas parėjo?! — seniai Gal
čiai apstulbsta.

— Į Adasių nukeliavo?
— Pasakoja kažką, kad nė supra

sti negali. Musėt, vokytka bus ko 
nors uždavus!, — paaiškina Marcė.

Senis Galčius įgrūda pypkę į ki
šenę užsimaukšlina kepurę ir nu
skuba pas Adasių.

Galčiuvienė sudeda rankas ir pro 
ašaras taria:

— Sakiau, kad nieko gero iš to 
nebus. Ale neklausė. Abu užsispyrė. 
Dievulėliau, kas dabar bus?! i

O Marcė su žinia apie sugrįžusį 
Juozą nulekia pas kitus kaimynus.

Dienos bėga, - ristele traukia į 
priekį.

Purvinas, šiurkštus ruduo nuren
ka nuo medžių pageltusius lapus.

Žmonės lindi trobose, nė abipus 
plento nukirstų medžių nesiskubina 
vežti į stotį. ■ x

Juozas truputį apsiramina, bet vis 
tiek nėra toks, kaip anksčiau. Kiek
vieną dieną bastosi po laukus ir gi
rią, lanko kaimynus ir vis kažką 
migloto pasakoja.

Krukonių Onutė pasidaro dar 
liūdnesnė nei anksčiau. Vengia jau

nimo, nelanko pramogų, gaudo kiek
vieną žinutę apie Juozą.

Sutinka kartą jį pamiškėje. Paž
velgia į jį išsigandusiomis akimis ir 
parausta: jis nešasi rankoje purviną 
lazdą ir vienas kažką kalbasi.

Pamatęs mergaitę, nusišypso.
Kodėl neužeini, Juozeli? — Onutės 

balsas švelnus ir susijaudinęs.
— Kad mane kiti įslvaoina, — 

atsako. ,
— Tai užmiršai mane, Juozeli? 

Gal ten, anoj žemej, kitą išsirinkai? 
— jos akyse didelės ašaros.

Onutė žiūri, — Juozo veidu byra 
tokios pačios ašaros. Jo lūpos virpa, 
skruostai išbalę.

— Netikėk, ką žmonės kalba, — 
sakįb ir žiūri į švokščiantį pušyną. — 
Aš nesu kaltas. Seimininkė taisė 
pinkles, bet aš pabėgau. Man nusi
bodo naktiniai svečiai. Nervus su
gadino. Matysi, aš ilgai negyvensiu. 
Jau buvau pas kunigą išpažinties. 
Bet aš nemoku visko papasakoti.

Išsigandusi mergaitė žiūri į Juozą. 
Ne, jis jau tikrai nebe tas. Ir jo 
veidas pasikeitęs.

— Bet tu užeisi pas mus? — 
klausia.

— Užeisiu. Tik man jau nusibodo 
pasakoti. Matau, kad visi juokiasi. 
Bet aš nesu kaltas , . .

— Niekas tavęs ir nekaltina. Tau 
reikia pasilsėti. Persidirbai.- Sakiau, 
nevažiuok į Vokietiją. Neklausei ...

— Ir negerai padariau, —; jo bal
sas duslus, pasiskundžiantis.

Nė neatsisveikinęs, nueina pa
miške.

Onutė atsigrįžusi seka jo žings
nius, o ašaros rieda, kaip pupos. Ji 
dar tebemato išblyškusį veidą, nera
mias akis ir girdi jo girgždantį 
balsą.

Daugiau nė vienas Ilgininkų jau
nuolis nevažiavo svetur laimės ieš
koti.

Jie ėjo į girias, bastėsi pelkynuose, 
ir visur juos lydėjo žiburiuojančios 
Juozo akys. 1946. VII. 22.
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koncertas, skirtas visų tautybių da
lyviams. Svarbiausią .dalį išpildė 
lietuvių choras, atlikdamas komp.

BLOMBERGO STOVYKLOS ST. ŠIMKAUS 
VARDO CHORAS

Blombergo lietuvių stovykla, bu- Vakare evangelikų bažnyčioje įvyko 
vusi gana didelė ir veikli, dabar dėl 
iškėlimų ir emigracijos smarkiai su
mažėjo: žmonių skaičius nuo 600 —
nukrito ligi 240. Tačiau kultūrinė C. Sasnausko „Requiem“, 
veikla dar ir dabar reiškiasi gana 
intensyviai. Stovykla dar pajėgia iš
laikyti 6-ių klasių gimnaziją, pra
džios mokyklą, vaikų darželį, chorą 

ir tautinius šokius. Blombergo 
choras bene btis vienas iš pačių pir
mųjų, susikūrusių anglų zonoje. Jo 
įsikūrimo data laikoma 1945 m. rug
pjūčio mėn. 23 d., kada chorui va
dovauti buvo pakviestas energingas 
dirigentas muzikas Albertas Vaičiu- 
lėnas. Pirmieji žingsniai buvo sun
kūs. Bet jau ir 1945 m. choras pasi
reiškia, kaip veiklus ir nepamaino
mas mūsų tautinės kultūros repre- 
zentuotojas tiek lietuvių, tiek kita
taučių visuomenei. Tų metų balan
sas: 9 koncertai Blomberge, 2 iš jų 
skirti aukštiesiems UNRROS ir Ka
rinės valdžios pareigūnams bei ka
riams, kurių tarpe buvo net Mont
gomery štabo generolų; 5 koncertai 
— gastrolės, iš jų 3 lenkams Ha- 
melne; 1 vyriausių UNRROS direk
torių konferencijai Spengėje ir 1 
liet, stovyklai Bodenwerderyje.

1946 m. kovo mėn. 3 d. buvo choro 
krikštynos. Tai buvo didelė meno 
šventė Blombergo lietuviam^. Cho
ras pakrikštijamas St. Šimkaus var
du. Tų metų balansas — 25 koncer
tai. Tų pačių metų balandžio mėn. 
sukuriamas Baltų Muzikos Centras 
Blomberge ir trijų baltų tautų cho
ras, kuriame dalyvavo didelė dalis 
liet, choristų, šis choras paruošė ir 
koncertavo MozarVo „Requiem“.

1947 ftietais Blombergo stovyklos 
lietuvių skaičius smarkiai sumažėjo. 
Tačiau ir dabar choras nesubyrėjo. 
Stovyklos virš. prof. Jucaičio ir di
rigento A. Vaičiulėno pastangomis 
choras išsilaikė, nors ir ne toks gau
sus. Liko 30 žm. (anksčiau buvo 
apie 60 žm.). Bet ir su tokiu kukliu 
skaičiumi darbas vyksta be pertrau
kos. Ir šiais metais choras jau davė 
16 koncertų, iš kurių vieną Bevem 
baltų stovyklai, vieną religinį 
Schwallenbergo vokiečių visuome
nei. Ypač pažymėtinas 23 lapkričio 
religinis koncertas, pareikalavęs ne
maža pastangų ir laiko. Padedant 
vietos solistams buvo atliktas C. 
Sasnausko „Requiem“.

Tą patį teko pakartoti lapkričio 
30 d. ir Uchtės liet, stovyklai.

Per visą choro veiklos laiką jam 
talkininkavo solistės ir solistai: J. 
Augaitytė, A. Dambrauskaitė, Sin
kevičiūtė, Nasvytytė, A. Kalvaitytė, 
I. Motiekaitienė, E. Kardelienė, Stro- 
lienė, P. Kovelis, I. Nauragis, St. 
Baranauskas, J. Būtėnas, šokėja 
Ciurlytė, dramos artistai H. Kačins
kas, Vyt. Valiukas, Kubertavičiūtė, 
pianistai, Palečekaitė, Jakūbėnas, V. 
Dvarionas. Iš estų menininkų: so
listai — Elena Lepik, Leo Raudsepp, 
vargonistas Leo Virkhaus, pianistė 
Karina Raudsepp.

Choras savo repertuare turi lietu
vių liaudies dainų ir originalių 
kompozitorių veikalų virš 60, bažny
tinių giesmių virš 40, jų tarpe C. 
Sasnausko „Requiem“ ir St. Šim
kaus „Lietuviškos Mišios“, 
artimiausi uždaviniai — du 
nių giesmių koncertai Vyr. 
Valdžiai Herforde ir IRO
Lemgo, o lietuvių visuomenei — St. 
Šimkaus kūrinių koncertas. Anks
čiau choras dalyvaudavo lietuvių pa
maldose ir šiaip švenčių progomis. 
Bet dabar kuris
pamaldose tylu. Choras gieda ki
tiems, bet sau — ne, nors ir stovy
klos vadovybė, ir klebonas, ir lietu
viškoji visuomenė to labai pagei
dauja.

Chorui visą laiką vadovauja pri
tyręs ir gabus muzikas Albertas Vai- 
čiulėnas. A. P. B.

BLOMBERGO STOVYKLOS 
KRONIKA

— Stovykla 23 lapkričio paminėjo 
kariuomenės šventės sukaktį. P. 
Raulinaitis iš Detmoldo skaitė tu
riningą paskaitą apie mūsų kariuo
menės organizavimąsi ir jos žygius. 
Savo kūrybos paskaitė rašytojas 
Vyt. Tamulaitis ir mkt. P. Bagdonas.

— Gruodžio 3—6 dienomis Neu- 
stadte įvykusioj mokytojų konfe
rencijoj iš Blombergo dalyvavo 
gimn. direkt. A. Rinkūnas ir liet, 
kalbos mokyt. P. Bagdonas.

— Gruodžio 8 dieną gimnazijos 
mergaitės skautės ir ateitininkės, 
vadovaujant kun. kapel. K. Juršė
nui, iškilmingai 'paminėjo Švenč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo šventę. Per pamaldas bendra 
Šv. . Komunija.
skaitė at-kė sendraugė p. Vaičiulė- 
nienė, o moksleivės savo gražiomis 
deklamacijomis, rašinėliais ir gies
mėmis irgi gražiai pasirodė.

Salėje paskaitą

Choro 
Kalėdi- 
Karinei 
Stabui

laikas lietuviškose

PRANEŠIMAI
SKELBIMAS

Ieškoma iš bet kurios zonos lietu
vių šeima, kuri sutiktų įdukrinti 1 

. metų 8 mėn. mergaitę. Mergaitė yra 
sveika ir sveikų tėvų, bet dėl susi
dėjusių aplinkybių, likusi be globos.

Įdukrinamo formalumams sutvar
kyti tarpininkaus IRO. Suinteresuoti 
tesikreipia į LTB komitetą.

(20b) Watenstedt
uber Lebenstedt/Braunschweig, 
Wohnheim 2/3.

PALIKIMAS JAV
Marcijona Mantvid, Frank (Pra

nas) Montvid, Agata Rumšes (Rum- 
šienė?) ir jos duktė Barbora, visi 
kilę iš Fabrinių kaimo, Švėkšnos 
valsčiaus, Tauragės apskr., prašomi 
skubiai pranešti savo adresus 
C/Kartotekai per vietos LTB Komi
tetą, kad būtų suskubta pareikšti 
pretenzijas į palikimą JAV mirusio 
Petro Montvido.

LTB/Kartoteka.
DR. VYDŪNO BIČIULIAMS

Pranešu, kad. visi dr. Vydūno ran
krašty esą veikalai bus netrukus at
spausdinti. Šiais, 400 lietuviškos kny
gos sukakties, metais pasirodė du vei
kalai: 1) KALĖJIMAS — LAISVĖ
JIMAS ir 2) BHAGAVAD GITĄ.

1 Palaminančioji giesmė. Vertimas 
iš sanskrito kalbos. Ruošiama mo
kykloms nauja „PROSENIŲ (pro- 
bočių), ŠEŠĖLIŲ“ laida. Į mano 
kvietimą dr. Vydūno raštų talkon

ŠEIMOMS ATVYKSTANT IR DARBO SUTAR
TIMS BAIGIANTIS / LAIŠKAS IŠ ANGLIJOS

Neapsiriksiu teigdamas, kad pii- jungomis, kad būtų išvengta kliūčių 
mųjų metų sutarčiai su Darbo Mi- iš jų pusės. Minėta kontora išsilai- 
nisterija pasibaigus, tam tikra mūsų 
dalis nesutiks toliau pasilikti žemės 
ūkio sektoriuje. Svarbiausios to 
priežastys: a)‘Dirbantieji žemės 
ūkyje darbo parengtyje dažniausia 
išbūva kasdien 12—13 vai., o atly
ginimą tegauna tik už 8 valandas; 
laisvo laiko telieka tik trupinėliai; 
b) Darbas žemės ūkyje sunkus ir ga
na dažnai ir pervarginąs (tai ypač 
žino tie, kuriems ištisus mėnesius 
teko kasti bulves arba sodinti įvai
rias daržoves), o uždarbis labai kuk
lus. Šiame sektoriuje lengviau ir 
išnaudoti darbininką. Pav., būva 
atsitikimų, kad ūkininkas net laiką 
mėgina prailginti, atsukdamas lai
krodį. c) Įgrisęs gyvenimas „bačko
se“, miegojimas dviaukštėse lovose, 
amžinas jausmas, jog neturi kampo, 
kurį galėtum pavadinti savu, ir t. t.

Galima jau dabar spėti, kad no
rinčių pakeisti darbo sritį bus ne
mažas procentas. Ir jau dabąr būtų 
laikas pagalvoti apie darbo pakei
timo būdus. Darbo tvarkymo įsta
tymas numato, jog be darbo įstaigų 
sutikimo nebus galima pakeisti dar
bo. Bet pasirašydami sutartį iš
dirbti vienerius. metus Darbo Mini
sterijos nurodytoje darbovietėje, 
mes taip pat gavome pažadą, jog 
po metų bus galima pakeisti darbo
vietę, eventualiai turėtų būti leista 
pereiti į kitą darbo sritį.

Mergaitės, išvykusios darbams Ii? 
goninėse, jau stovi prieš darbo pa
keitimo problemą. Joms leidžiama 
tai padaryti, bet jos turi susirasti 
tokią darbovietę, kurios darbas yra 
pirmojo svarbumo. Tas pat, reikia 
manyti, bus pasakyta ir kitų sričių 
dirbantiesiems.

Šio reikalo tinkamesniam atliki
mui jau dabar reikėtų ieškoti kelių. 
Vienas iš jų galėtų būti: Įsteigimas 
trapininkavimo kontoros, kuri su
rinktų žinias, kiek bus nenorinčių 
dirbti žemės ūkyje ir kitur, ir susi
rištų su pirmojo reikalingumo pre
kes gaminančiais fabrikais ir iš jų 
sužinotų, kiek darbininkų jie galėtų 
priimti. Kur būtų reikalinga, kon
tora susitartų ir su profesinėmis są-

{ NAUJĄ MOKSLO POSMĄ BONNOJE 
stovyklų praktika, leidžianti iki 10% 
personalo, tad dirbančiųjų maisto 
priedus turėtų gauti apie 30 žmonių. 
Tačiau Bonnos studentų stovykla, 
būdama didelės lenkų stovyklos 
Brauweileryje filijalė, nepajėgia iš 
savo „motinos“ išprašyti ir tų admi
nistracinių maisto trupinių.

Netenka tad stebėtis, kad studen
tai yra dažni plaučių ligų sanatorijų 
ir ligoninių svečiai, o kai kurie džio
vos įveikti yra priversti U-to audi
torijas ilgesniam laikui pakeisti TBC 
sanatorijų palatomis.

Nepaisant sunkių sąlygų, Bonnoje 
ir toliau tebevyrauja darbo nuotai
ka. 1947/48 m. žiemos semestrą pra
dedant, baigusiųjų balansas yra 
toks: medicinos gydytojų diplomus 
gavo — V. Rėklaitytė, A. Pruns
kienė ir J. Žemgulys; agronomijos 
diplomus — S. Naruševičius, K. 
Andruškevičius ir V. Vazalinskas; 
farmacijos — S. Ramanauskienė,- 
chemijos — J. Maurukas. Daktaro 
laipsni jgijo penki. V. Bublys ir A. 
Šeštokas — agronomijos, V. Tup- 
čiauskas ir A. Pacevičius — medici
nos ir B. Mickevičius — teisių.

Šj semestrą iš viso yra Įregistruo
ta 52 lietuviai studentai, praėju
siame buvo 75. Tautybių eilėje 
(neskaitant vokiečių) lietuviai yra 
trečioje vietoje: lenkų — 75, latvių 
— 54, lietuvių — 52, estų — 47, 
ukrainiečių — 27, jugoslavų —- 26 
ir kitų — 5.

Studijuojančių lietuvių skaičių su
mažino baigusieji, išemigravusieji ir 
dėl sunkių sąlygų pasitraukusieji. 
Šias eilutes rašant, išvykusiųjų bu
vo į Kanadą — 3, Angliją 3 ir 
Australiją — 3. Iš visų 9 išemigra
vusiųjų tik 2 išvyko savo studijas 
baigę, kiti jas nutraukė įpusėję arba 
bebaigią.

Bonnos lietuvių studentų šeimą, 
naują semestrą pradedant, pasiekė 
liūdna žinia, kad pavergtoje Tėvynė
je iš gyvųjų tarpo išsiskyrė prof. 
Balys Sruoga. Si žinia vietos studen
tus lietuvius sukrėtė labiau nei ku
rią kitą lietuvių koloniją, nes čia, 
Bonnoje, studentų vargais su tau
tiečiais dalijasi Velionies artimieji: 
žmona ir duktė.

Gyvenimo sąlygos Bonnoje, jau 
prieš pusmeti pradėjusios smarkiai 
blogėti, ir šio semestro angoje ne
rodo gerėjimo tendencijos. Studen
tai traktuojami kaip nedirbantieji 
ir yra priversti tenkintis minima
liausiomis DP normomis be jokių 
priedų. Būdinga, kad net ir studen
tų stovyklos personalas negauna 
dirbančiųjų priedų, išskyrus du pa
reigūnus, nors joje yra apie 300 stu
dentų. Jei čia būtų taikoma kitų

Mišrusis „Dainavos“ choras dvimeti nių sukaktuvių proga. Priešaky vi
dury dirigentas Br. Jonušas

DVEJI „DAINAVOS” METAI
1945 metų viduvasarį Hanau sto- nepalyginamai aukščiau mėgėjišku- 

vykloje susitelkė būrys dainos ir 
tautinio šokio mylėtojų, kurie pra
dėjo darbą. Per dvejus metus tas 
būrelis išaugo į rimtą ir impozantiš
ką kolektyvą, kuris dabar vadina
mas Hanau lietuvių meno ansambliu 
„Dainava“.

„Dainavą“ dabar sudaro vyrų 
choras, mišrus choras ir tautinių 
šokių grupė. Visą ansamblį veda ir 
abiem chorams vadovauja muzikas 
Br. Jonušas, o tautiniams šokiams — 
L. Valiukaitė, Jiems talkina J. 
Adomaitis dr V. Adomavičius. Admi
nistruoja K. Miklaševičius.

Ir chorai ir tautinių šokių grupė, 
intensyviai dirbdami, yra pasiekę 
žymaus meninio lygio. Jie dabar 
taip yra įsispecializavę, kad iškyla

mo ir pakopę į profesionalizmą.
Minėdama dvejų metų sukaktuves, 

„Dainava“ pastatė dainos ir šokio 
montažą „Kryžkelėje", kuriai kon
strukciją davė Ant. Škėma, muziką 
Br. Jonušas, dekoracijas K. Jezer- 
skis, šokius L. Valiukaitė. Veikalas 
susilaukė didelio dėmesio, o Hanau 
turėjo didelę meno šventę.

„Dainavos“ darbas ir atsiekimai 
gražiai parodo, kaip daug ir kiek 
gražaus galima nuveikti, jei tiktai 
yra noras, pasiryžimas bei savo tau
tai, savo Tėvynei pasiaukojimas, be 
kurio neprasminga būtų visa mūsų 
tremtis.

„Dainavai“ visi linki tolimesnių 
pasisekimų. J. K.

Naują mokslo semestrą pradedant 
kun. Celiešlus Mūnsterio bažnyčioje 
sutuokė dvi studentų poras: S. Eita- 
vičių su I. Ladigaite ir G. Bylaitį su 
D. Sruogaite.

Naujasis Bonnos u-to lietuvių 
stud, atstovybės pirmininkas dr. A. 
Šeštokas, initium semestri iškilmių 
metu perėmė iš buvusio pirmininko 
Lukoševičiaus pareigas. J. P.

išlaikymą 
šilingą, o 
vaiką po 
gaunamo.

Matema-

atskiruose 
neblogas.

STADES LIETUVIŲ GIMNAZIJOS VAKARAS
1945 metų rudenį dir. J. Vedegio 

pastangomis suorganizuotos Hassen- 
dorfo lietuvių stovykloje gimnazi
jos, vėliau buvusios Dorverdeno ir 
Seedorfo stovyklose, 1947 metų ba
landžio mėnesio pradžioje atkeltos 
į Stadę, mokiniai š. m. gruodžio 
mėn. 6 d. Stadės miesto rotušės sa
lėje surengė margą vakarą. Didžiulę 
salę pripildė gausiai atsilankę 
žiūrovai, kurių tarpe buvo ir didelis 
lietuvių prietelius stovyklos viršinin
kas kap. W. H. Davies, gausus būrys 
vokiečių visuomenės, taip pat sve
čių iš Rotenburgo ir Hornenburgo 
stovyklų.

Gimnazijos mokytojų kruopščiai 
paruošta, pačių, mokinių atlikta pro
grama: eilėraščių lietuvių, anglų, taučiams darbininkams daug ką aiš- 
lotynų ir vokiečių kalbomis dekla
mavimas, ištraukų iš įvairių veikalų 
anglų, lotynų ir vokiečių kalbomis 
skaitymas, o ypač plastikinė mank
šta ir tautiniai šokiai žavėjo ne vie
ną svetimtautį.

Darniai nuskambėjo mažųjų (prad. 
mokyki, ir pirmųjų gimnazijos kla
sių) mergaičių choro dainos: „Žvir
blių puota“, „Saulutė tekėjo“, ang
liškai padainuota „My Bonnie“ ir 
kit.

I. Migevičiūtė ir Karmazinas dai
navo duetą „Oi, berneli, vientury“.

Gimnazijos vadovai dir. J. Vede- 
gys, insp. A. Kasperavičius ir mo-

kytojai, surengę šį sklandžiai praė
jusį vakarą ir sudarę aplinkybes, 
kad mokinių kultūrinio darbo vai
sius galėtų pamatyti ir vokiečių vi
suomenė, atliko tikrai pagirtiną 
darbą. VI. B.

DAUGIAU ANGLIŠKŲ KNYGŲ!
Spausdinto žodžio reikšmė yra 

svarbi gyvenime. Neužtenka mums 
tremtiniams turėti tik savo kalba 
laikraščių, knygų, bet reikėtų rim
tai susirūpinti ir leidiniais svetimo
mis kalbomis. Šiandien, kada tenka 
išsiblaškyti po platų pasaulį, labai 
pravartu turėti kitomis kalbomis 
knygų, laikraščių, biuletenių, lei
dinių su fotografijom. Tenka kita-

kinti, bet nėra ko parodyti, faktus 
paremti knygomis, laikraščiais. 
Kiekvienas lietuvis darosi reprezen
tantas naujose tautose. Todėl kartais 
labai nesmagu, kad nėra kaip repre
zentuoti, kelti aikštėn mūsų Tėvy
nės kovas, kančias ir tremties gy
venimą. Daugiau angliškų knygų 
apie Lietuvą

IŠ
Lietuvos

ir lietuvius!
Bal. Brazdžionis

LIETUVOS 
gauta žinių, kad chi-Iš

rurgas ir Utenos apskrities ligonjnės 
vedėjas dr. Stukas mirė 1945 m. nuo 
sarkomos.

Hanau „Dainavos“ vyrų choras su vadovu Br. Jonušu pryšaky

■ «-■

M

kytų iš mokesčių už patarnavimus. 
Tokios kontoros svarba dar ir tuo 
didesnė, kad ne visi pakankamai 
mokame anglų kalbą ir ne kiekvie
nas, būdamas užimtas, gali būti pas
lankus naujos darbovietės ieškotis.

Kitą rūpestį kelia pirmųjų šeinių 
pasirodymas Anglijoje. Turima ži
nių, kad kai kurios šeimos nuo vyrų 
darboviečių apgyvendintas už 300 ir 
daugiau mylių. Daug laiko sugai
štama kelionėje. Svečiuotis leidžiama 
tik dvi paras. Pirmą kartą kelionės 
bilietas duodamas nemokamai, se
kančius du kartus žymiai papigin
tas. O kas norės dažniau savo šei
mas lankyti, turės tai padaryti savo 
lėšomis.

Trijų šimtų mylių kelionės bilie
tas kainuoja į abu galu apie 3 sva
rus. Kadangi už žmonų 
vyrai turės mokėti po 21 
už kiekvieną nepilnametį 
7/6, tai dirbančiajam iš
savaitinio atlyginimo beliktų tik 1,5 
svaro. Iš to likučio jis turės pats 
apsirengti, aprengti šeimą, nusi
pirkti kai kurių produktų ir dar su
sitaupyti kelionės bilietui, 
tika čia labai mažutė . . .

Šeimos apgyvendinamos 
kambarėliuose. Maistas
Tačiau šeimos perskirtos lieka ir to
liau, ir kol kas neteikiama vilčių 
jas suartinti. Šis faktas yra kaip 
tik pats nemaloniausias maloniame 
pranešime — šeimos atplaukia!

J. B.
LIETUVIŲ SVEIKINIMAS 
KARDINOLUI GRIFFINUI

D. B, Lietuvių Sąjungos suvažia
vimas (lapkričio 22—23 d. d.) pa
siuntė Kardinolui rezoliuciją, kurioje 
dėkojama už jo nenuilstamas pastan
gas lietuvių tautos gelbėjimo darbe 
ir prašoma pasirūpinti religiniais 
D. Britanijos lietuvių reikalais.

Kardinolas Griffinas atsiuntė ši
tokį atsakymą:

„Labai dėkoju už Jūsų laišką. 
Aš noriu jus užtikrinti, kad darysiu 
viską, kas yra mano galioje, padėti 
lietuviams katalikams šiame krašte. 
Jau yra ir atatinkami pasiruošimai 
padaryti trims ar keturiems kuni
gams apgyvendinti čia Londone. 
Kitais kunigais rūpinsis neseniai 
sudaryta speciali komisija.

Su laiminimais ir geriausiais 
linkėjimais, Jūsų Kristuje, (pas) B. 
Cardinal Griffin, 
Arkivyskupas.

uteniškius

B. Matu- 
ūkininkas,

prisidėti pirmieji atsiliepė: Balys 
Gąidžiūnas su dr. Br. Nemicku, ku
riuodu įgalino pirmosios dr. Vydūno 
knygos „Kalėjimas — Laisvėjimas“ 
atspausdinimą. Greitai sukruto ir 
veiklieji Mažosios Lietuvos lietuviai: 
Ema Liaudinskienė, J. Didžienė, 
Jonas Šimkus ir Fr. Šlenteris. Jie 
visu nuoširdumu ir meile savo kra
što Kūrėjui sudarė komitetą ir už
tikrino raštų leidimą.

Todėl reiškiu didžią padėką minė
tiems asmenims ir kitiems rašytojo 
Bičiuliams, vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie raštų leidimo 
talkos, kuri gražiai pasitarnaus mū
sų tautos taurinimo darbe.

A. Krausas, Dr. Vydūno raštų lei
dėjas, (21) AUGUSTDORF b. Det
mold, DP Camp.
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

Primename gerb. skaitytojams lai
ku užsisakyti 1948 m. „Lietuvių 
Zodj“. Praėjusieji Nr. Nr. nebus 
siunčiami. Adresus prašoma rašyta 
aiškiai.

„L. Z.“ Administracija, (21a) Det- 
Wittjestr. 14.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškomi šie asmenys: Griške- 
Balys, žmona Griškevlčienė

mold,

144. 
vičius 
Marija, gim. Prišmantaitė ir sūnūs 
Griškevičiai Evaldas ir Arvydas. 
Pranešti: BCT, (21a) Detmold, Witt- 
jestr. 14.

PADEKIME SUSIRASTI 
ARTIMUOSIUS

Iš JAV bei kitur yra paieškomi 
žemiau išvardinti asmens. Žinantieji

jų likimą prašomi apie tai pranešti 
savo LTB Komitetams.

332. MILIŪNIENĖ-Maleckaitė Ma
rija ir jos sūnus Jonas (1942) bei 
MALECKAITĖ Janina, duktė Kazio 
— 1945 mt. visi gyvenę Leipcige. 
333. NORKAITIS Vincas iš Grupčių 
k., BENDZIŪNAS Petras iš Antkal- 
niškių k. ir BIELIAUSKAS Antanas 
iš Slabados k. 334. BUCHAVECKAS 
Stasys ir DROBUZlS Petras. 335. 
ŽELVYS Kazys. 336. KRUOftS 
APOLINARAS (1914), BIEZYTĖ Da
nutė iš Panevėžio, MISEVIČIUS 
Jonas iš Pakudžupių k., MURAUS
KAS Jonas bei JUREVIČIŪTĖ Ma
rija iš Vanagupių, ir ALENClKAI 
Stasys bei Bronius iš Katkų k. 337. 
IZOKAICIAI: Fridrichas, Emilija ir 
jų vaikai — Hermanas, Oito, Lidija 
bei Adelė, visi iš Šakių. 338. TOLEI- 
KIS Pranas ir jo duktė Jadvyga, abu 
iš Ukmergės. 339. SASNAUSKIENE 
Ksavera iš Bumiškių k. 30. PREIK- 
ŠAITIENĖ Ona (1901) iš Tauragės 
aps. 341. STRAZDAS Vladas (1912) 
iš Kauno. 342. TVARDAUSKAS 
Vytautas-Vincas. 343. MAYORAS 
Aleksandras-Kristijonas (1919) bei 
BOWE Leonas-Gustonas (1908) abu 
iš Ritingėnų dvaro ir SVIRTŪNAS 
Lucijus (1903) iš Šipniškių k.

Visi LTB padaliniai prašomi 
skubinti pristatyti C/Kartotekai 
vuslųjų bei mirusiųjų tautiečių
rašus, o taip pat laiku siuntinėti 
mėnesines asm. pasikeitimų žinias, 
kuriose yra būtina žymėti ne tik 
tėvų vardus, bet ir gimimo datas.

LTB C KARTOTEKA.

talgės kaimo. Nėra to kaimo, kad 
hebūtų sušaudytų. Kunigiškių kaimo 
Matulionį bolševikai nušovė“.

„Privežė iš Rusijos kolonistų — 
visokių enkavedistų, ubagų ir kri
minalistų. Daug pristeigta sovchozų; 
jau ruošiasi steigti kolchozus. Sov- 
chozai įsteigti Aknystų, Vyžonių, 
Vyžonėlių, Rašės dvaruose.

Žmonės pavalgyti dar turėjo šiek 
tiek, bet maistas jau baigėsi, ir buvo 
jau badaujančių.

Partizanų nors daug išžudė, bet 
dar daug liko. Jie gerai apsiginklavę 
ir laukia karo kaip išsigelbėjimo.

Yra slaptų laikraščių. Jie šapiro
grafuoti. Leidžia partizanai. Jų pa
vadinimai: „Tėvynės Kovotojas“, 
„Ginkime Lietuvą“ ir k. Juose rašo
ma apie užsienio politiką, raginama 
nenustoti vilties ir ūpo“.

Labai trumpai pasako: „Apie or
ganizaciją VLIKas girdėjome. Bū
damas Lietuvoje taip gi girdėjau, 
kad Sveikatos ministerijoje lietuviai 
išdavikai tariasi su rusais, kaip par
sivilioti iš tremties gydytojus, kad 
galėtų juos likviduoti“..

Dar vienas reikšmingas pasaky
mas:

„Utenoje ir visoje Lietuvoje ad
ministracija rusų rankose, o lietuviai 
komunistai eina tik šnipų — išda
vikų pareigas“.

Atvykėlis be ko kita patiekia to
kią detalę: Utenos ap. lig. ved. dr.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vienas Jungtinių Amerikos Valsty

bių pilietis, bet Lietuvos gyventojas, 
š. m. birželio mėnesį iš Utenos nu
vyko į Ameriką. Jam buvo patiekta 
eilė klausimų, į kuriuos jis duoda 
atsakymus.

Iš Utenos jis vyko į Vilnių, Mas
kvą, Leningradą, o iš ten į New 
Yorką rusų prekiniu laivu. Kelionę 
turėjęs apmokėti rusų rubliais.

Toliau jis rašo apie 
žmones.

Stepas Matulionis, d-ro 
lionio brolis, 17-kos ha
liaudininkas, ilgametis Utenos ap
skrities Žemės ūkio kooperatyvų 
pirmininkas, kurį laiką buv. Utenos 
viršaičiu, vokiečių okupacijos metu 
Utenos Landwirtschaftsfurerio raštu 
pareikalautas suimti už antinacišką 
nusistatymą, — 1945 m. gegužės 
mėn. pabaigoje buvo suimtas ir po 
3-jų mėnesių kalinimo išvežtas į 
Varkutą ir ten nuteistas 10 metų ka- 
targos. Jo žmona su 4 vaikais ir 
sena motina paliktos su 5 ha žemės. 
12 ha žemės iš jų atimta.

Kitas ’ antinaciškos rezistencijos 
veikėjas, taipgi ilgametis kooperati
ninkas — Utenos žemės ūkio d-jos 
buhalteris — Mazuronis, nacių oku
pacijos metu ilgai kalintas, dabar 
taipgi ištremtas į Varkutą.

Toliau taip rašo: „Iš mūsų apylin
kės labai daug ištrėmė į Sibirą. 
Mūsų apylinkėje taip pat yra daug 
išžudytų. Čia paminėsiu tik tuos, 
kuriuos jūs pažinojote: Morkūnas iš Stukas mirė 1945 m., o buv. apskriti 
Medinių kaimo, Patumsis iš Anta
kalnių, Petras ir Bronius Morkūnai 
iš Margavonės kaimo, Antanas Juo
dis iš Jasonių kaimo, eigulis Silickas 
(o jo tėvai ištremti), Kemėšis iš An-

gyd. Povilas Svilas, 1941 m. buvo 
deportuotas, grįžęs ir su šeima repa
trijavo Lenkijon“.

Tokios to uteniškio patiektos žinios 
apie dabartini gyvenimą Lietuvoje.

Giliai užjausdami, pergyvenant
. < Juozo Kašelionio

netikėtą mirtį, Jo žmonai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą.
Kun. J. Kardauskas, J. ir K. Karužai, St. Balčiūnas, V. Ignaitis,

C. Vaičiukonis, P. Martišius, St. Bujokas, J. Šklėrius

Westminsterio 
(Brit. Liet.)

DARBO MINISTERIJOS 
ATSAKYMAS

Iš Darbo Ministerijos gautas tokio 
turinio atsakymas 
rezoliuciją.

„Ponas Isaacs 
kad jis yra gavęs 
lapkričio 23 dienos 
kuri buvo vienbalsiai D. B. Lietuvių 
Sąjungos delegatų priimta. Jis prašo 
Jums pranešti, kad bus daroma vis
kas, kas galima, kad pagreitintų 
perkėlimą į šį kraštą Europos ^Sa
vanorių darbininkų (E.V.W.) artimų 
giminių, kurie turi teisę į toki perkė
limą pagal „Westward Ho“ planą.“ 
Su pagarba (pas.) Asmeninis sekre
torius. i (Brit. Liet.)

D. BRITANIJOS LIETUVIAI 
LEIS SAVAITRAŠTĮ

„Brit. Lietuvis“ praneša, kad D. 
Brit. Liet. Centro Valdyba nutarė 
leisti savaitraštį, nes dabar7 leidžia
mas biuletenis „Britanijos Lietuvis" 
jau nebegali patenkinti statomų gy
venimo reikalavimų.

SPORTAS KASELYJE
Gruodžio mėn. 6 d. baigėsi visą 

savaitę užtrukęs stovyklos stalo te
niso turnyras, kuriame dalyvavo 
virš 50 lietuvių ir jugoslavų žaidėjų. 
Sis turnyras, nors jame ir nedaly
vavo visa eilė žymesnių tenisininkų, 
davė įdomių susitikimų.

Vyrų vienete pirmą vietą laimėjo 
Adomavičius, finale įveikęs Brantą 
3:1. Trečioje vietoje liko Slėnis. 
Mergaičių vieneto laimėtoja tapo K. 
Milašiūtė, nugalėjusi Landsbergytę 
2:1. Vyrų dvejeto finale susitiko 
Adomavičius /Mandelkis — Brantas/ 
J. Ližaitis. Lengvai laimėjo pirmie
ji 2:0. Mergaičių dvejete pirmą 
vietą užėmė Landsbergytė IK. Mi
lašiūtė, palikusios antroje vietoje 
Baltramonaitytę/ L. Rušaitę. Mišraus 
dvejeto laimėtojais tapo Adomavi
čius /Landsberggytė, įveikę trijų setų 
kovoje Raudį/

Visi pirmųjų 
apdovanoti.

— Gruodžio 
tuanicos“ stalo teniso komanda, su
sidedanti iš Adomavičiaus, Branto, 
Mandeikio, Raudžio ir Slėnio, nu
galėjo lenkų stovyklos tenisininkus 
7:0. Laimėta 5 vienetai ir 2 dvejetai.

— Lapkričio mėn. 26 d. S. K. 
„Lituanicos“ futbolo vienuolikė žai
dė prieš Babenhauseno liet. S. K. 
„Margį“, kurį nugalėjo 9:0 (5:0).

— Lapkričio mėn. 29 d. S. K. 
„Lituanicos“ futbolininkai susitiko 
su stipria anglų zonos jugoslavų 
komanda. Po įtemptos kovos rungty
nes laimėjo jugoslavai 5:2 (3:1).

Edv.

suvažiavimo

prašė pranešti, 
Jūsų laišką iš 
su rezoliucija,

H. Fretdankaitę. 
vietų laimėtojai buvo

mėn. 7 d. S. K. „Li-

pa- 
žu-
są-

Didžio skausmo prislėgtus: ponią Reginą Kašelionienę, sūnų An
tanuką ir ponus Mariją ir Praną Endriukaičius, del jų vyro, tėvo 
Ir žento

a. a. mok. inspekt. JUOZO KAŠELIONIO 
mirties, nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime.

M. ir J. Kriaučiūnai 
_____________________________________________ *_____________ 
Pulk. VL. STANULIUI su vaikais, jų mylimai žmonai ir brangiajai 
mamytei mirus, gilią užuojautą reiškia vargingosios tremties bendra
keleiviai:

K. Kazlauskienė, J. J. Natkevičiai, A. G. Juškėnai

7£O7»7f^
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