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JAV ir SSSR turi laiduoti taika
Londonas. Prezidentas Trumanas sausio 6 

d. pasakė kongrese kalbą, kurios metu jis 
apžvelgė praėjusių metų vidaus įr užsienio 
politikos įvykius. Nurodęs Į rinkimus, kurie 
atnešė laimėjimą respublikonams, jis . primi
nė, kad jų pasėkoje susidarė padėtis, kad 
vykdomoji valdžia priklauso demokratams, o 
įstatymų leidžiamoji —. respublikonams. Dėl 
to, o ypatingai šiuo metu, yra būtina,, kad 
šios abi partijos sugebėtų tinkamai bendra
darbiauti. JAV užsienių politika palieka ta 
pati — JAV neatsisakys niekuomet tų prin
cipų, kuriuos jos laiko būtinais pasaulio tai
kai išlaikyti. Čia jis paminėjo ir santykius su 
SSSR: abi valstybės turi garantuoti pasau
lini ir paskiriems žmonėms laisvę ir taiką. 
Vokietijai turi būti aiškiai pasakyta, kas iš 
jos reikalaujama, kad galėtų baigtis paga
liau neaiškumų laikotarpis. •Austrijos nepri
klausomybė turi tapti efektyvi ir svetimos

Žydai teroristai kredituojami is Amerikos
Londonas. Palestina yra viena iš daugelio 

problemų, kurias britų kabinetas turės spręs
ti ateinančią savaitę. Politinių sluoksnių nuo
mone kabinetas turėsiąs šią problemą spręsti 
arba išeidamas iš britų požiūrio siekiant fe
deralinės sistemos įgyvendinimo Palestinoje 
arba sudaryti naują planą atsižvelgiant į sio
nistų pasiūlymus. Britų ambasadorius Vašing 
tone Palestinos klausimu turėjo pasitarimą su 
užsienio reikalų ministeriu Byrnesu. Ilgiau 
buvo sustota ties faktu, jog žydų teroristai 
Palestinoje yra kredituojami iš Amerikos.

Londonas. Palestinoje neramumai tebesitę
sia. Daugelyje vietų žydų teroristai puolė bri 
tų sargybų postus. Trijų dienų laikotarpyje 
trys mašinos su britų kariais užlėkė ant mi
nų. Yra žuvusių ir sužeistų. Kariuomenė 
ėmėsi teroristų 
britų karininko 
nešiotis ginklus

Kariuomenė 
gaudymo akcijos. Po vieno 
užmušimo įsakyta kariams 
ir ne .tarnybos metu.

PRIEŠ MASKVOS KONFERENCIJĄ
W. Lipptnannas

Nors dėl Vokietijos ir Austrijos klausimų 
svarstymo Maskvos konferencijoje, 1947 metų 
111.10., sutarta, bet nesutariama dėl spręsenos. 
Jei užsienio ministerial 
projektus, kaipgi mažosios 
sytis didžiųjų pasitarimų, 
radiją perduodama? Tas 
ruošti mechanizmas rodo, 
kankamas ir netikslus. Tobuliausia spręsena 
(procedūra) nevisuomet duoda gerų vaisių 
pasitarimuose, o kai kurie susitarimai atlie
kami be jokios procedūros.

Kodėl Byrnesui yra trukdoma sudaryti su
sitarimus? Juk suprantamas reikalas, kai JAV 
vyriausybė, prieš didžiųjų galybių pasitari
mą, ieško visuotinės nuomonės britų, ameri
kiečių, prancūzų, belgų, olandų, čekų, lenkų 
ar rusų tarpe, nori patirti jų reikalavimus ir 
sudaryti nuomonę apie amerikiečių politiką 
Vokietijoje. Mūsų padėtis Vokietijoje kaip tik 
ir pareis tų pasitarimų išvados. Kuo dau
giausia turi būti atsižvelgta į Europos prita
rimą ir jos paramą.

Būtų visų klaidingiausią, jei Byrnesas rem
tųsi amerikiečių politiniais polėkiais, Bevi- 
nas — britų, o Molotovas ir prancūzų Quai 
d’ Orssais eitų tribunolo teisėjų pareigas, 
kai Europos kraštai taptų gynybos advoka
tais. Amerikiečių politika negali remtis tik 
tuo, ką Byrneso patarėjai užgirtų. Ji turi iš-' 
plaukti iš santarvininkų ir kitų dalyvių pa
sitarimų.

Tie klausimai, kurie bus išklausyti, vėliau 
neiškils. Jie turi būti išklausyti. Tat tokiu 
būdu padaryta ne vien oficialių pasitarimų 
metu, bet prieš tai visi turi būti laikomi da
lyviais. Bet tie dalyviai turi būti ne prašy
tojais keturių didžiųjų tribunole, bet sava
rankiškais šaltiniais, nes be jų pritarimo Eu
ropoje negali būti įgyvendintas sutarimas.

Ten negali būti veto tikra žodžio prasme. 
Molotovas neužgins mums ir mūsų santarvi
ninkams kalbėti tiek, kiek mes norėsime. Jis 
iš tiesų net negali tat bandyti. Mūsų daromi 
siūlymai oficialiuose pasitarimuose, kuriuose 

- „spręsenos” klausimai iškyla, turi būti pri
imti daugeliui tautų pritarus. Jo valia su kai 
kuriais nesutikti, o tuomet mums išpultų nuo
laidas daryti. Jei jis norės susitarimo, nega
lės šiaip jau siūlymus atmesti ar nenarody- 
ii jiems reikiamos pagarbos. Pagaliau, jei

paruošia sutarties 
tautos galės klau- 
jei tai nebus per 
taikos keliui pa- 
kad jis yra nepa

kariuomenės kaip galima greičiau atitrauk
tos. Pagaliau baigdamas kalbą prezidentas 
Trumanas paminėjo ir DP, ir apgailestau
damas, kad prie šios problemos išsprendimo 
JAV yra labai maža kuo prisidėjusios ir to
dėl turėtų šiais metais Sudaryti sąlygas gali
mai didesniam kiekiui DP atvykti j JAV.
Naujasis JAV kariuomenės vadas Vokietijoje

Londonas. Karo departamentas pranešė, 
kad iki šiol buvęs generolo Mac-Narney pa
vaduotojas gen. L. D. Clay yra paskirtas vy
riausiu amerikiečių okupacinės kariuomenės 
vadu Vokietijoje.

Taip pat ir amerikiečių kariuomenės Aust
rijoje vadas gen. Clark iš savo pareigų nuo 
kovo 10 dienos pasitrauks. Jis dalyvaus drau
ge su užsienių reikalų ministeriu Byrnes kon
ferencijoje Maskvoje. Jo įpėdinis taip pat 
jau paskirtas.

Aukštasis komisaras Palestinai turėjo pasi
kalbėjimą su kolbnijų ministeriu, užsienio 
reikalu ministeriu ir marš. Montgomery.

Londonas. Britų karinė administracija įspė
jo žydų vadus Palestinoje, kad neramumams, 
kartojantis būsiąs įvestas apsiausties stovis.

Buvusio Lietuvos min. pirmininko žodis
Buvęs Lietuvos ministeris pirmininkasį. pro 

fesorius gyvenąs Vokietijoje (Frommetsfel- 
den) kreipėsi laišku į „Continental Daily 
Mail” redaktorių, kuris jį įdėjo pr. m. gruo
džio mėn. To laiško turinys yra šis:

„Pasipiktinęs skaičiau jūsų korespondento, 
ruso, raštą, kuriame jis kalba „apie taip va
dinamus Pabaltijo kraštus, kurie buv® Rusi
jos dalimi ir tik po pirmojo pasaulinio karo 
atsiskyrė. „Jis toliau nurodo, kad 1940 m.

Vo-tat darys — rizikuos netekti geriausios 
kietijos dalies ir Europos didesnės dalies, 
kurią jėga užėmė. Jei tame pasitarime būtų 
veto naudojimas, tuo atveju sovietai galėtų 
daugiausia iš jo naudos turėti. (Vertėjo pa
braukta).

Tokia amerikietiška politika reikalauja iš 
Byrneso kaiko, ko jis niekuomet neturėjo— 
šiokio tokio supratimo apie Europą. Į ją ne
galima žiūrėti kaip J sritį, kurioje gali kilti 
konfliktas tarp JAV r STSR. Ji yra sena 
giliai įsišaknijusi sistema, kuri turi būti per
tvarkyta, atnaujinta, pagyvinta. O tai turų 
būti daroma su didele pagarba ir meile, jei iš 
viso kas norima padaryti. Byrnesas gali pa
sikliauti patarėjais, tik siekiant Vokietiją Įde
rinti tokioje santvarkoje. Jis turi liautis susiv 
rišti su tokiais patarėjais, kurie jį užhipnoti
zuoja ir įkalba amžiams neišvengiamus jėgos 
konfliktus tarp JAV ir D. Britanijos.

Jei jis pats vyks į Maskvą — pasielgs kuo 
neišmintingiausia. Jis turi paruošti pasitari
mui pateikdamas visą esamą medžiagą į de
rybas vykstantiems ir jų patarėjams, kurie 
per dviejus metus neturėjo laiko ir sugebėji
mo kaiką išmokti apie rytinę ar vidurinę Eu
ropą. Dar mažiau jie žino apie vakarinę ir 
visą Europą, jei dar laikyti ją esančia.

Kanada lengvina imigracija^
„Cont. Daily Mail” 194tJ.XH.26 d. numery

je deda Reuterio pranešimą apie^Kanados vy
riausybės nutarimą lengvinti imigracijos są- 

, lygas vykstantiems iš Europos. Nuo 1947. I.
1 atstatoma prieškarinė padėtis. Paryžiuje. 
Briuselyje ir Hagoje Įkuriamos Kanados įs
taigos, kurios rūpinsis tuo klausimu. Asme
nys, kuri! atitinka kvalifikacijas ir nusistatę 
imigruoti, gali gauti tų įstaigų leidimą. Kraš
tai, kur nėra tokių įstaigų, yra aptarnaujami 
ten esančių ambasadų. Didžiausia kliūtis yra 
transporto priemonių trūkumas.

Pagalba pabėgėliams. Kanados vyriausybė 
yra nusistačiusi pagreitinti imigravimą iškel
dintųjų ir pabėgėlių, kurie turi giminių Ka
nadoje. Sis klausimas aptartas dar 1946 m. 
pradžioje, o 1046 m. gegužės mėn. išleistas 
atitinkamas įstatymas. Pagal tą Įstatymą, pa
bėgėliai yra įsileidžiami, jei Kanadoje esą

Sovietai įsako JAV karo laivui išvykti
„Continental Daily Mail” specialus kores

pondentas praneša iš Šanchajaus, kad JAV 
karo laivas LCT 1090 buvo priverstas apleis
ti Dairen uostą, esanti Mandžiurijoje. Jam 
sovietų kariai patiekė ultimatumą „per 20 
minučių išplaukti, nes kitu atveju negali pa
tikrinti už galimas pasekmes.” t

Tą lavą atlankė sovietų karys ir pertiekė 
tą ultimatumą vardu gen. Korcanovo, kuris 
yra to uosto komendantas. Minėtas laivas 
uoste buvo sustojęs, nes JAV konsulatui Dai- 
rene atvežė korespondenciją ir skirtą maistą.

Laivo kapitonas' nesulaukė bet kurio paaiš
kinimo, nors pagal sovietų — kiniečių 1945 
m. rugpiūčio mėn. sutarti uostas privalo bū
ti atviras visiems laivams. Tačiau šį kartą 
turėjo uostą apleisti.

Dviems dienoms praslinkus, tas karo lai
vas vėl atplaukė ir oficialiai paprašė leidi
mo pasilikti 48 valandas palikti paštui, kro
viniui ir iškeldinti tris keleivius: alyvos pre
kyba besiverčiančios firmos atstovui ir 2 ko
respondentams. Nors šų keleivių asmens do
kumentai buvo tvarkoje, tačiau sovietų\ko- 
mendantas griežtai atsisakė juos įsileisti.

Laivas liko uoste 48 valandas, o tuo me
tu JAV generalinis konsulas H. Merrell Ben- 

' ninghoff veltui dėjo pastangas pasimatyti su 
gen. Korcanovu. Pagaliau Jis' sumanė ji at
lankyti bute, bet einant į jo namus gatvėje

yra tik 
priklau-

buvęs sovietinis antpuolis Pabaltijy 
„atsiėmimas sričių, kurios anksčiau 
siusios Rusijos imperijai.”

Tebūnie man leista jūsiškio korespon
dento dėmesį atkreipti, kad Lietuvos sava
ranki valstybė susikūrė XIII šimtmetyje, tąi- 
gi žymiai anksčiau negu Rusija. Dviejų am
žių bėgyje Lietuva atliko savo istorinį užda
vinį, nes sulaikė vokiečių „Drang nach Os- 
ten” ir apsaugojo vakarų Europą nuo azia- 
tinių tautų Europos užliejimo.

XVIII a. pabaigoje, Rusijai susitąruž su 
Prūsija, Lietuva buvo padalinta vardu žino
mo Lenkijos padalinimo (1792—1795), kuris 
nepaprastai primena gėdingą Molotovo — 
Ribbentropo 1939 m. susitarimą.

Nepriklausomoji Lietuva atstatyta 1918 m. 
Tai buvo išdava kovų, kurios lietuvių tau
tai sudarė pasididžiavimą, nes tuo metu ji 
turėjo kovoti ir išvyti bolševikus ir vokie
čius. Valstybės atkūrimas buvo visiškai' su
derintas su tautų apsisprendimo teise. So
vietų Sąjunga Maskvos sutartimi, sudaryta 
1920 m. „laisvai ir amžinai atsisakė Rusijos 
turėtų suvereninių teisių į lietuvių tautą ir 
jos valdomą teritoriją.”

Šių 
šiuos

Ar 
turint

Ar
Ar 1940 m. Lietuvos okupacija nėra ryškus 
1920 m. Maskvoje sudarytos sutarties sulau
žymas? Ta sutartis iki šio meto nebuvo at
šaukta. s ,

faktų šviesoje turėtų būti atsakyta j 
klausimus:
gali būti pateisinta sovietinė“agresija, 
galvoje padarytą 1792—1795 m.?

nebegalioja tautų apsisprendimo teisė?

Naujienos is visu kontinentu
Londonas. Žiniomis iš Oslo, pirmieji nor

vegų kariuomenės daliniai išvyksta Vokieti
jon okupacinių pareigų perimti Ilorze.

jiejų giminės pasižada teikti pagalbą, kad 
nesudarytų kraštui naštos.

Dauguma pabėgėlių ir iškeldintųjų yra 
telkti stovyklose. Tokiose sąlygose jie negali 
pasiekti minėtų imigracijos įstaigų. Siam 
klausimui išspręsti Kanados vyriausybė yra 
nutarusi siųsti atitinkamas imigracijos tar
nybas į stovyklas, kad vietoje padėtų norin
tiems imigruoti.

Keturi tūkstančiai buvusių lenkų karių jau 
nuvyko į Kanadą. Jie gaus darbo žemės ūky 
je. Ten įsikūrus, žadama Kanados piliety’ •

Europiečiai, kurie vyksta Kanadon 1947 m 
naudosis ten prieškarinėmis sąlygomis: dirb? 
•ėmės ūkyje su sąlyga vėliau ten Įsikurti. Iš 
tų bus reikalaujama atitinkamos pinigų su
mos. kad galėtų pragyventi ir šeimą išlaiky
ti. iki Įsikurs.

Britų piliečiai, atitinką šias sąlygas, gali 
laisvai imigruoti.

su-

buvo sargybinio sulaikytas. Jis pareiškė, kad 
generolas negalįs jo priimti. Tuomet jis krei
pėsi į Sovietų generalinį konsulą Petrovą, ku
ris pareiškė, kad tuo klausimu gali spręsti 
tik sovietų karinės įstaigos, vadovaudamosi 
instrukcijomis iš Maskvos. Šiuos žygius be
darant, generalinis konsulas patyrė, kad ulti
matumas atšauktas.

Dairenas dabar yra visuotinėje sovietų ka
riuomenės valdžioje. Tūlas kinietis majoras 
ten atlieka žymų vaidmeųį. Ginkluota kinie
čių policija, kuri yra sovietų žinioje, dieną ir 
naktį tikrina krantines ir sulaiko įlipančius 
ar išlipančius, nors jie turėtu sovietų pasus*' 

1945 m. rugpjūčio mėn. minėta’ sutartimi 
Dairenas paskelbtas laisvu uostu tarptauti
nei prekybai ir laivininkystei. Sovietai pasi
savino teisę užvaldyti pietinės Mandžiūrijos 
geležinkelių linijai. Popieryje Daireno uosto 
administracija >susideda iš kiniečių.

Maskva del JAV ir Britanijoa 
bendradarbiavimo

Londonas. ,Pravda” paskutiniajame nume
ryje rašo, kad nežiūrint visų dementi, yra 
neginčijamas faktas, jog tarp Didžiosios Bri
tanijos ir JAV yra sudaryta karinį bendra
darbiavimo sutartis. „Pravdos” nuomone ši 
bendradarbiavimo sutartis nėra sudaryta de- 
fenzyviniais sumetimais ir todėl Sovietų są 
jungai yra nesuprantama ir ją nemaloniai 
nustebino.

Lenka ūkininkai nedalyvauti 
‘ rinkimuose

Londonas. Lenkų ūkininkų partijos vadas 
pakartojo savo nusistatymą nedalyvauti rin
kimuose, kol jo partija nebus rinkimų kurse 
Rinkimams vadovaują asmenys jo partijos 
žmones išbraukia iš kandidatų sąrašų arba ' 
visai neįrašą, jau nekalbant apie tai, kad vi
sai neprileidžia prie rinkimų paruošimo.

Ven "rijoje įsa Lakintas sąmokslas
Londonas. Vengrijoje išaiškintas sąmokslas 

pašalinti esamą vyriausybę ginkluotu sukili
mu kaip tik po taikos sutarties pasirašymo 
sovietų kariuomenė iš krašto būtų atitraukta. 
Iš septynių sąmokslui vadovavusių asmenų še
ši suimti. Suimtieji esą Horty šalininkai. Iš
leistas įsakymas iki sausio 20 d. iš visų Veng 
rijos bibliotekų išimti fašistines ir priešsovie 
tiškas knygas.

Dėl karinės prievolės Amerikoje
Vašingtonas. Karo ministerijos nuomone 

karinės prievolės įvedimas Amerikos jauni
mui prie dabartinių santykių pasaulyje, šia- 

<nie atominės bombos amžiuje, yra skubi bū
tinybė. Padidėję dėl šios priemonės kaštai, 
ministerijos aiškinimu, galėtų būti išlyginti , 
sujungiant laivyną ir armiją į vieną pajėgą.

Muenchenas. Dėl katastrofiško vandens ly
gio nukritimo ir anglies trūkumo elektros 
energijos tiekimui sąlygos tiek pablogėjo, jpg 
srovės suvaržymas turėjo būti išplėstas. Vi
soms Įmonėms ir visiems /namų ūkiams nuo 
sausio 7 dienos srovė nebus tiekiama per tris 
dienas nuo 7.30 iki 11.30 ir nuo 13 iki 18 
valandos.

/

Londonas. „New Statesman” komentuoda
mas pasaulinės politikos perspektyvas Nau
jiesiems Metams neįžiūri jokio pasaulinės po 
Etikos atmosferos prablaivėjimo, nes pasau
lis ir toliau lieka padalytas į JAV ir TSRS 
įtakos sritis, tarp kurių vakarų Europa ko! 
kas figūruoja kaip niekeno žemė

Londonas. Prancūzijos finansų ministerio 
pareiškimu Prancūzija nenori franko vertės 
numušti, bet priešingai, ją pakelti. Prancūzi
jos ūkininkai sutiko padėti vyriausybei ko
voti su juodąja rinka, numažinant kainas ir 
taugiau produktų pristatant pardavirpui.

Londonas. Sąjungininkų kontrolės komisija 
Vokietijos nusiginklavimui visose keturiose 
zonose patikrinti pirmadienį pradeda savo 
tarbą.

Londonas. Britanijos generalinio štabo vir- 
ininkas maršalas Montgomery lėktuvu iš

skrido Maskvon. Pakely sustos Berlyne, kur 
urės pasikalbėjimą su britų okupacinių pa
jėgų vado pavaduotoju. Prieš išskrisdamas 
spaudos atstovams pareiškė džiaugsmą turė
siąs progą atnaujinti senas pažintis ir už- 
megsti naujas su sovietų kovos draugais. Į 
klausimą ar būsiąs priimtas Stalino, atsakė, 
jog šios garbės labai trokštąs.
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Svetimosios spaudos apžvalga

Diplomatai kritikuoja probolševistine politika
G. Rymantis

Diplomatai kritikuoja probolševmtinę politiką 
„New York Herald Tribune* (1946. XII. 

27 d.) Associated Press praneša, kad prie 
J r O esą valstybių diplomatai kreipia dėmesį 
į „bolševistinio fronto veiklos skatinimą”. 
Tas klausimas buvo plačiai aptartas JTO — 
JAV suartinimo draugijos valdyboje. Vy
riausias patarėjas E. Adarnson patiekė doku
mentuotą medžiagą iš šiųmetinės bolševikinės 
veiklos. ,

Pranešėjas įspėja dėl „suokalbio” sukelti 
revoliuciją JAV, naudojant generalinius strei
kus. nes septyniolikoje profesinių sąjungų va
dovauja bolševikai.

Per pastaruosius šešis mėrtesius „kai kurių 
valstybių atstovai prie JTO ir panaudojo sa
viems reikalams JTO”. Toliau nurodoma: 
Eilėje JTO organizacijų tokie atstovai remia 
sovietinę politiką”.,

Adamson pareiškia, kad nūdienė Europa 
yra „palaužta totaljškojo kairiojo sąjūdžio. 
Pirmiausia bus paliesta D. Britanija, o tuo
met liks vienintė'ė atspara — JAV”. Jis 
Įspėja, kad JAV bolševizmas sugebėjo pada
ryti žymų plaištą, nes „jam pavyko įsibrauti 
vyriausybėje, darbo ir švietimo srityse. Svar
biausia sritimi, kurioje įsigalėjo tai darbo 
sritis, nes čia bolševikai kontroliuoja 17 pra
monės profesinių sąjungų, kurios turi le
miančios reikšmės tautos saugumui.

Sis pavojus yra milžiniškas, nes ..penktoji 
kolona Maskvai atidaro vartus, kad mūsuo
se aklai Įgyvendinti jos įsakymus”. Stalinas 
eina Hitlerio pėdomis, nes ir pirmasis tikėjo
si provokiškos revoliucijos, kuri palengvintų 
vėliau karą vesti.

Britų — sovietų santykiai negerėja
„L’Epoųue” Londono korespondentas Ray

mond Lacoste liečia eilę klausimų”. Sovieti
nis vaidmuo Tolimuose Rytuose anglosak
sams sudaro vis didesnį rūpestį. Čia neabe
jojama, kad Maskva atlieka žymų vaidmenį 
Indijoje, Indokinijoje ir Kinijoje. Indijoje, su-, 
kūrus respubliką, sovietai savo 
Šimtai sovietinių agentų veikia 
nėję srityje ir Afganistane”.

Apie panazijinę konferenciją dėsto: „Ban
dito Nehraus organizuojamoji muzulmoniško- 
ji konferencija sudaro progą -Sovietams pasi
naudoti Nereikia pamiršti, kad Stalinas 1942 
m. Matsuokai pareiškė: „Aš esu taip pat 
aziatas”. Dabar kviečiamoji šešiolikos kraštų 
konferencija Londonui sudaro daug rūpes
čio”.

Sovietinis laikraštis „Krasnyj Flot” kaltina 
britus, kad jie karo metu sovietams labai ma
žai padėjo. 1942 m. britų admiralitetas pada
rė didelę klaidą, atšaukdamas laivyną iš pa
vojingesnių vietovių.

..Edenas į šiuos klausimas atsakė Žemuo
siuose Rūmuose, nes britai, esant dideliam 
pavojui, pritstatė sovietams 3,5 mil. to įvai
rių reikmenų. 75 vilkstinės — 775 laivai, ku

Įtaka vyraus, 
šiaurės ryti-

rių 55 paskandinta. 2.000 jūrininkų žuvo, pri
statė gėrybių už 308 mil. svarų sterlingų: 
5.000 tankų, 7.000 lėktuvų, 450 kanuolių. ~ 
dėl sovietai neturi pagrindo mažiausiam 
pasitenkinimui.

Nors Et Bevinas paskutinėje kalboje 
reiškė kai kurias optimistines mintis dėl san
tykių .su sovietais, tačiau įtampa nėra atlyžu
si. Dabartiniu metu tą įtampą padidino kova 
dėl įtampos Lenkijoje. 1946.XI.22 britai Įtei
kė labai aštrią notą Lenkijai, kad tenykštė 
vyriausybė nevykdo 1945 m. Potsdamo susi
tarimo ir nedaro rinkimų.

Varšuva štai ką atsakė. Britai kaltinami, 
kad Londone veikia lenkų emigracinė vy
riausybė, kuri palaiko geriausius santykius 
su britais.'Lenkų kariuomenės kai kurie dali-- 
niai britų globojami. Lenkų karo laivynas yra 
britų komandoje ir negrąžinamas Lenkijon. 
Lenkijos auksas 7 mik svarų sumoje užblo
kuotas. Anderso karių grįžimas neskatintas. 
Lenkijos interesai pažeidžiami, nes emigraci
nė vyriausybė valdo archyvus, istorinę me
džiagą ir išteklius. Britai griežtai atkerta: 
lenkų daliniai išformuoti, dalis turto grąžin
ta Lenkijai, aukso klausimas tvarkomas sutar
timi, kuri neratifikuota. Auksas — lenkų 
tautos turtas, o dabartinė vyriausybė tik lai
kina. D. Britanija nubraukė 40 mil. svarų 
sterlingų skolą už lenkų pasitarnavimą kraš
te. Laivyno klausimas dar nesąs aptartas. 
Sausio 19 .d. (vykstantieji rinkimai esą tik 
propagandinis manevras. Lenkai Londone 
naudojasi tik svetingumu, bet ne diplomati
nėmis teisėmis.

Anglosaksų karinė santarvė, kilus triukš
mui buvo paneigta. Šiandie mažai yra pa
grindo tikėti šiam paneigimui.

Londone teikiama didelės svarbos ameri
kiečių kariuomenės jėgų pertvarkymui ir vie
nos vadovybės sudarymui: Tolimiesiems Ry
tams — Mac Ąrthur, Ramiajam vandenynui 
adm. Tower,- Aliaskai — gen. Craig, Atlan
to vandenynui — marš. Mitcher, Antilams — 
gen. Critten Berger, Europai -- Mac Narney. 
Aliaskos padalinio uždavinys apsaugoti JAV 
nuo sovietinės grėsmės, kuri įmatoma Kuri
luose, Korėjoje ir Sibire.

Londone esama žinių, kad karo.metu bri
tams būsianti išduota atominio ir kitų slaptų 
ginklų paslaptis. Visa tai kelia rimto susirū
pinimo Maskvoje.” ■ ą.

Leono B'umo mėnesinė valdžią
Ilgų derybų išdavoje prieita Prancūzijoje 

prie paradokso. Komunistai ir M.R.P., vado
vaujančios partijos nesurinko daugumos vy
riausybei ' sudaryti. Trečioji iš eilės partija 
socialdemokratai gavo visuotinį tautos susi
rinkimo pritarimą, nes MRP už juos balsavo, 
kad komunistų neįsileidus į vidaus reikalų ir 
krašto apsaugos ministerijas, o komunistai 
taikstydamiesi balsavo už socialistus. Tuodvi lų atakos, 
partijos — komunistai ir MRP yra apsigink

lavusios ir laukia meto duoti parėdymąlavusios ir laukia meto duoti parėdymą sa
voms rikėms kitaip, negu parlamente kovoti, 
kad patikrintų laimėjimą.

„New York Herald Tribune” John O’Reil
ly rašo: „socialistai, sudarydami kabinetą, 

pa- x pašalina tą nerimastį, o ypač kai krašte vy
rauja politinės prieštarybės.” •

Toliau sustoja ties L. Blumo pasakyta kal
ba, kurią pasakė per radiją ką tik sudarius 
vyriausybę: „Vyrai, sudarę vyriausybę pa
kluso sąžinei atlikti prancūziškai ir respub
likoniškai pareigai. Vienintelis jų noras kuo 
labiausiai pagelbėti kraštui, kuris toliau šian
dienykštėje padėtyje, riedėtų į beaugantį pa
vojų”.

Toliau jis kalba apie respublikonišką, kons 
titucijų atsakomybę, pasiaukojimą kraštui, ti
kėjimą Prancūzija, kuri yra tautų centru, ir 
pagaliau užsienio politikos klausimais, o ypač 
Saro įjungimu. Užsienio politikos klausimais 
L. Blumui lengviau susitarti, nes jis turi pa
sitikėjimą JAV ir D. Britanijoje.

Štai jis pagaliau grįžta prie prancūziško 
tragizmo: „Prancūzų skaldymas gali pasiek
ti civilinio karo pabaisų ir nuvesti, kad ir 
į laikinę, bet pasišlykštėtiną diktatūrą”.

ne

Prancūzų spaudos balsai nevienodai kalba: 
„Figaro”, konservatorių organas: „L. Blu- 

ino socialistinė vyriausybė yra tik paliaubos, 
tiksliau tarus, pertrauka Sausio mėnesyje 
toji problema iškils visu svoriu. Jei norima 
amžiną ginčą baigti, reikia susitarti, o nura
minti darbininkai stotų į darbą. Dabar kai
riųjų ar dešiniųjų vyriausybė neįmanoma.' 
Tauta perdaug apatiška ir net nervinga, kad- 
galėlų pakelti kovą kitomis priemonėmis, bū
tent ginklu.”

„L'Ępoųue”, P.R.L. — dešiniausias orga
nas: „Apverktina padėtis, kai Prancūzijoje 
yra tariama vadovybė, kai daugelis problemų 
yra neišspręstų. Apie Blumo sudarytą kabi
netą galima pasakyti: mes turime ministerius, 
bet neturime vyriausybės.”

„Combat”, socialistų rezistentų dienraštis: 
„Po trijų partijų santarvės ateina laikotarpis, 
kuris primena Weimaro konstitucijos pasku
tines dienas. Vokietijoje taip pat galvbta, 

kad galima išsaugoti demokratinę santarvę 
leidus mažumos partijai sudaryti vyriausybę. 
Bet toji vyriausybė ieškojo 
parlamente, bet vykdomuose 
istorijos pabaiga nežinoma.”

„Populaire” — socialistų 
proga mes rasime pranešti, kas per vieni tie, 
kurie turi tikslą sukurti ir nuolat išlaikyti da
bartinę krizę.”

Taip kalba apie vyriausybę, sudarytą Blu
mo, kuris neretai apšaukiamas Prancūzijos 
Kerenskiu. t

pasitikėjimo ne 
organuose. Toa

organas: „kita

JAV gynybos planas bazuojamas įtaru su Rusija
Naujorkas. JAV karo departamentas ruo

šiasi pateikti šiais metais ' įvykstančiai, kon
greso sesijai JAV gynybos apmatus. Tai, esą, 
reikalinga, turint galvoje skaičiumi permažą 
armiją atominio karo atveju.

Šią žinią ir samprotavimus pateikia „New 
York Times” Vašingtono korespondentas Sid- 
nay Shalett. Savo diskusiniame straipsnyje, 
pavadintame „Būsimasis karas”.

Korespondentas reiškia nuomonę, kad vie
nas iš pirmųjų ateities darbų turi būti su
darymas sąrašo tautų, kurios galėtų boti JAV 
užpuolikai Jis rašo: „Laikraščio skaityto
jams turėtų būti žinomas faktas, kad šiandien 
galingiausia Europos valstybė yra Sovietų 
Rusija. Todėl yra logiška prileisti, kad mūsų 
karo gynybos planavimas — visai neprana- 
šaujant ir netrokštant karo turi būti išdirb
tas bazuojantis su Sov. s-gos pajėgumu. Tiek 
JAV, tiek Sovietų s-ga gerai nusimano apie 
didelę Sovietų armijos jėgą .ir apie skaitme
ninį silpnumą, šiandieninės amerikiečių oku
pacinės kariuomenės Europoje. Amerika ne
galėtų net prietilčio išlaikyti Europos konti
nente.”

Straipsnyje sakoma: „visiškai galimas da
lykas,-kad prieš mūsų skaičiumi mažas pa- 
jėgas gali būti nukreiptas triuškinantis smū
gis, remiamas atominių bombų, robotinių ra
ketų, radijo aktyvių dujų ir mirtingųjų baci-

bilizactjos planus, Jie, be abejonės, laikomi 
paslaptyje. Tačiau faktas, kad mums yra rei
kalinga ' mobilizacinės dienos jėga 1.750.000. 
Tokia jėga įstengtų stoti gynybon, užimti 
reikalingąsias bazes ir būtų kadras karo me
to armijai sukurti.”

Maskva jpnola ekskaraliu Petra
Maskvos radijas pranešė žinią iš Rio de 

Janeiro, kad Jugoslavijos ekskaralius Petras 
pastoviai apsigyveno Brazilijoje

Maskvos radijas priduria, kad Brazilijos 
laikraščiai šį faktą komentuoja kaip jų kraš
to neutralumo pažeidimą ir, kad tokių fašiz
mo piliulių priėmimas, kaip Jugoslavijos Pet
ras ir Vengrijos Hortys, kuris taip pat ne
trukus laukiamas Rio-de-Jaueire, sudaro grės
mę.

Kiek JAV davč paskolos 
sąjungininkams

Vašingtonas. JAV sąjungininkams yra pa
tiekusios pagal skolos ir nuomojimo įstatymą 

įprekių už 50 692 000 000 dolerių. Už tai te
gavo iš savo sąjungininkų tik 10 miliardų 
dolerių formoje medžiagų, patarnavimų ir lei
dimų pasinaudoti jų įrengimais užsienyje. 
Prezidento Trumano pranešimu kongresui 
tiekimai didumoje esą jau užbaigti. Paskolos 
ir nuomojimo tiekimų gavo: Britų Imperija 
62 Vo, Sovietų s-ga 22,3’/«, Prancūzija 6,4’/», 
Kinija 3,1 •/• ir Amerikos respublikos 0,9 •/».

Atrodo, jog brendam | dar gilesnę nežinią

Ilgai, turbūt, atsiminsiu tą dieną, kada vy
ko mano išleistuvės iš stovyklos. Nuotaika 

/ buvo savotiškai surizgusi ir atrodė, jog štai 
aš esu dar daugiau suniekintas, negu iki šiol 
kad buvau niekintas. Mintis, kad turiu progą 

. išeiti iš stovyklos, atrodė savotiškai gundanti.
Pagaliau, po aštuoniolikos mėnesių gyveni
mo aplinkoje, primenančioje daugiau negu ka
reivines, proga išsiveržti iš tų varžtų, kur tau 
daug kas buvo atimta, nepriminė nieko blogo. 
Ir vis dėlto nuotaika buvo slėgi Ne dėl to, 
kad %būsiinasis gyvenimas priipintų dar dides
nę nežinią, kokion politinių įvykių raida ma
ne Įstūmė. Su gyvenimu be jokio aiškumo jau 
pakankamai paskutiniais metais susipažinau 
ir patekimas Į naują nežinios aplinką negalė
jo sukelti bauginančių įvaizdžių. Ir, neatsi
žvelgiant į visa tai,- mano nuotaika, artėjant 
iš stovyklos išsikraustymo valandai, darėsi 
vis daugiau surizgusi.

P ndinė tos sujauktos būsenos priežastis 
buvo ta, jog jaučiausi savotiškai pažemintas 
išplėšimu iš savos'bendruomenės.' Mirti, nu
skęsti ar sudegti vienam Į?ei masėje nėra jo
kio skirtumo. Vis tiek tenka išgyventi skaus
mų sumą iki tokios ribos, kuri viršija žmo
giškąsias jėgas. Peržengus ribą pasiekiama 
būsena, kuriai žmonės davė mirties vardą. 
Tas pats yra su vargu bei kuriais kitais iš
gyvenimais. Ištikęs vargas tave tiek pat slėgs, 
kur tu begyventume!: — masėje ar vienas. Ir 
vis dėlto yra žmoniška silnnybė tikėti, jog 
įvairiausi išgyvenimai masėje lengviau pake
liami, negu paskirai. Kitas net mano, jog ir

mirti minioje gali būti. ne taip skausminga. 
Tai yra savotiška sofistika, turinti pagrindą 
žmogaus polinkyje J egoistinį bendruomeniš
kumą. Bendruomeniškumo, gyvenimo arti sa
vųjų jis siekia vildamasis iš šio gyvenimo 
būdo turėti egoistinės naudos (vienas mano, 
jog jam savųjų aplinkoje būsią lengviau mir
ti, kitas tiki, kad nelaimės atveju galės būti 
savųjų bent papuoštas). O mane iš Įprastinio 
nusiteikimo bloškė jausmų maištas, kurį su
kėlė, mano įsitikinimu, nieko bendra su teisė
tumu neturįs veiksmas. Momentais aš jau
čiausi, lyg būčiau apšauktas raupsuotuoju 
žmonių, kurie neturėjo jokių davinių mano 
nesamai ligai nustatyti, bet jie tenorėjo iš 
manęs pasijuokti ir kitų akyse sukelti mani
mi pasišlykštėjimą.

Dėl to kaito vaizduotė ir jausmuose vyko 
sukilimas.

Aplinka tą jausmų sukilimą dar daugiau 
didino ir stūmė vis Į didesni surizgimą.

— Už ką mes turime kentėti!
— Kur mūs vargo ir išgyvenimų galas, 

kas pasakys.
— Gerai būtų, jei būtume Įpusėję savo var

gą vargti
— Kas tikėjo, jog teks išgyventi laiku, 

kad nė nežinosi, kur teks pakloti kaulus.
— Kad bent būtume užsitarnavę tokioe pa

niekos.
— Maži esam, dėl to elgiasi, kaip su nerei

kalingais daiktais.
— Norės, sutraiškys kaip utėles, ir niekas 

tuo nesistebės ir neapeliuos į pasaulio sąži
nę. ,

Eina vienas po kito stovykloje paliekantieji

Karo departamentas turi savo dienos mo-

pažįstamieji atsisveikinti ir savo užuojautos 
pareiškimais iki nuogumo, nurenginėja būse
ną. kokioje esame.

Užverda darbas komitete. Pradeda rinkti 
aukas antrą kartą išvietinamiesiems. Nuasme
nintas ir nežinomų kelių sankryžon pastaty
tasis pilkasis DP pagal savo pajėgumą auko
ja sau lygiam bedaliui, pastūmėtam tokios 
pat nežinios naujon apylinkėn.

Visa tai jautrumą kelia į aukštesnį įkaitini- 
mo laipsnį. Būsimas gyvenimas, naujas žings
nis nežinion, išsiskyrimas su savaisiais — vi
sa savotišku svoriu gula ant krūtinės. Ir štai 
šitoje išgyvenimų spūstyje, kada aš į sulo
pytą maišgalį esu sumetęs savo turėto įsigyve 
nimo nuotrupas ir pasiruošęs išvykti iš sto
vyklos, pas mane ateina buvusių dienų bičių 
lis Jašinskas ir, užlenkdamas pirštą po pirš
to, aiškina, jog su savo užrašais per dideles 
dožas pilstau pesimizmo ir net nutolstu nuo 
tikrovės.

Jei būčiau blogąja prasme suprantamo jė
zuitizmo šalininkas — visai nesileisčiau Į po 
kalbį, p. Jašinskai. Gerai Įsiskaityk Į mano 
užrašus ir rask juose paminėtą bendruomenę, 
už kurią išėjai advokatauti. Aš visą laiką kal
bėjau apie kančiose virinamą savo tautą ir 
tremtyje alinamą jos dafį, bet gi niekur ne
pasakiau savo tautos vardo (nenorėdamas 
taikos rūmą statantiems diplomatams daryti 
gėdos)! Jei tai, ką iškėliau, tamsta sutapdim 
su bendruomene, kurios skaitaisi dalimi, -- 
mano aiškinimai atpuola. Reiškia, visa pri- 
siinįi, tik nori paprieštarauti, pone jašinskai!

Bet aš nenoriu išsisukinėti. Kam vandeni 
pilstyti, jei kibiras kiauras. Geriau pasikalbė
kime kasdienišku tonu ir dar kartą žvilgter
kim, ieškodami faktų.

Man rodos, jog esame abu kadai lankę 
dramos mokyklą. Tada nei aš, nei tamsta, ne
galėjome pramatyti, kad didelė drama, dides
nė už tas, kokios scenose rodomos, teks išgy
venti mums ir mūsų tautai. Bet gi iš buvu
sios dramatinės mokyklos nūdieniam mu
dviejų pas’kalbėj'mui būtų naudinga atsiminti 
Stanislavskio jauniems aktoriams patarimas

apie Įsijautimą į vaidmenį ir apie vaidmens 
nudavimą (najigriš). Jei aktorius vaidmens 
neišgyvena, į jį neįsijaučia, o tik vaidybinė
mis priemonėmis nuduoda, sakoma, kad jis 
meluoja, technikiniais ženklais nori apgauti 
žiūrovą. Gi kiekviena apgavystė pagyrimo ne
užsitarnauja. Kas tinka scenai, tą pat galima 
pasakyti ir apie gyvenimą. Reikia Į jį žiūrėti 
taip, koks jis yra, ir pagal tai jį vertinti. Bet 
dėl Įvairių aplinkybių ir priežasčių/ kurioms 
čia suminėti stinga vietos, j mano tautos gy
venimą įprasta žiūrėti pro Um tikrus akinius 
ir sąmoningai norima daug kas nematyti. 
Daug poelgių ir veiksmų jau seniai vengiama 

' vadinti tikraisiais varciais. Tokia susidarė 
tradicija. Ir kas bando jos nesilenkti, tas susi
duria su visa galerija mokytoji). Supranta, 
kad kiekvienas įprotis yra sunkiai pašalina
mas, bet pastangą su blogu Įpročiu nesiskai
tyti yra negražu sutapdinti su nusikalstamo 
pobūdžio veiksmu.
’ Iki šiol kiek daugiau užsiminiau apie ša- 
lintinus veiksmus, poelgius bei laikyseną sa
vos bendruomenės priešakyje stovinčių parei
gūnų. Nusikaltimo vietovių ir autorių sąmo
ningai neminėjau. Betgi pačios bendruomenės 
atžvilgiu neradau neigiamo pasakyti Yra aiš
ku, kad ir joje pasitaiko vienas kitas negeis
tinas ir šalinimas reiškinys, bet d;dživmoje 
mano tautos eilinis žmogus savyje visada 'tu
ri perteklių dorybių. Jei jis kartais ir slyste- 
ri, tai reikia ne jį pradėti akmenimis apmėty
ti. bet paieškoti gilesnių priežasčių. Dėl to 
neradau reikalo apie masę, kaipo tok'ą, kal
bėti bet apie tuos, kurie dedasi vadovaują, 
bei nori jai vadovauti. Šių, vadovaujančių, 
kiekvienas nutolimas nuo savo uždavinių, ne-' 
pakankamas jų supratimas bei padėties iš
naudojimas savo asmeniškam re’kalui skaus
mingu atgarsiu atsiliepia masėje Ir net gali 
būti paskatų silpniesiems paslysti

— Faktų! — man sako gerųjų'dienų bičiu
lis.

Taip, šiuo atveju jie reikalingi ir aš. atli
kęs iš sįovyk’os išsikraustymo procedūrą, apie 
juos palfalhėSiu

2



MINTIS

PEDAGOGINIAI KURIOZAI

1947, i. 8. 3 psi. Nr. 1 .J&h.

Poetai — verksmai
Teatleidžia man, eiliniam pėstininkui, gar

bingieji rašto žinovai — poetai, rašytojai ii 
žurnalistai, jei pavadinsiu juos kukliu peda
gogų vardu. Juk jie, savo kūriniais ar ra
šiniais siekdami vienaip arba kitaip paveikti 
skaitytoją, jo nuotaikas ir pažiūras, pasiima 
neakivaizdinio mokymo darbą. Poetai, dai
nuodami apie gimtojo krašto ilgėsį, grožį, 
meilę, didvyriškumą ir pnš., rašytojai, vaiz
duodami įvairiausiose aplinkybėse kuriamus 
personažus ir jų veiksmus, žurnalistai, utu- 
rinodami apie pareigas savajai kultūrai, tos 
kultūros aktyvinimą, jos linkmę, priemones 
ar apie dabartinę mūsų dvasinę būklę, nuo
taikas, moralę ir tt ir tt., eina pedagogų 
pareigas. Neginčysime šių pedagogų turėtos 
ir dabar tebedaromos milžiniškos mūsų vi
suomenei įtakos, bet taip pat neturime teisės 
tylėti, kai toji pedagogika iškrypsta iš tei
singų vėžių, ir dėl to gali atnešti visai prie
šingą siekiamam tikslu; rezultatą. Visų pir
ma duokime žodį dailiosios kūrybos pedago
gams — poetams:

P. Babickas:
„Kada, o kada 'prablaivės mums dangus? 
Kada vėl sugrįš tai, kas miela, brangu? 
Kada, kaip širdis. Lietuva bus arti?
Kada pasibaigs nedalia ši karti?”

K. Bradūnas:
„Apsunkusias kojas velku 
Molėtu lauku.
Gūdžiai švokščia aplinkui miškai, 
Ir man rodosi viskas niekai.
Mano žemė įmirkus krauju, 
Aš jau netikiu rytu naujn.”

A Tyruolis:
„Save ištyręs nieko vertingo 
Nebegaliu daugiau, deja, atrasti: 
Viduj tiek daug šešėlių prisirinko. 
Tiek daug tamsos, nusmelkusios man dvasią”.

B. Brazdžionis:
„Tartum upė bėga mūsų laikas, 
Tartum vynas iš pilnos taurės, 
Tuščią taurę šaltos rankos laiko, 

Bet joje ugnis nebežėrės.” 
SL Santvaras: !

„Purienų, tulpių ir ievų žiedai nubiro, 
Aplink tamsu, tamsu, tamsu...
O, Viešpatie, nejaugi saulės spindulio 
Negali niekas jau parnešt iš debesų?...” 

Tai tik maželytė mūsų dvasios milžinų kū
rybos dalelė. Tuos didžiuosius poezijos „ko
rifėjus” seka ištisa virtinė graudžiai verkš
lenančių ir dūsaujančių, ir tuo, lyg aštriu 
virbu eilinių skaitytojų atviras dvasines žaiz
dų krapštančių, jaunųjų poetų. Kas tuo at
veju lieka tiems j žmonėms, kurie dailųjį žo
dį skaitydami -nori rasti nors trumpai aki- 

i mirkai susiraminimo kasdieniuose skausmuo-

nių tarpe) neturį meno ansambliai? Kas iš 
dangaus išmetė veiklius ir kultūringus spor
tinius sambūrius? Kokioje dirvoje išdygo pa
vyzdingi periodiniai leidiniai ir įvairūs nepe
riodiniai kūriniai? Kieno dėka platusis pa
saulis vis labiau pradeda suprasti mūsų šven 
tąjį reikalą ir vis garsiau apie jį ima kalbė
ti? O kas duoda galios mums, nors ir než
moniškose sąlygose esantiems, atsispirti įvai
riausiems mūsų Tėvynės okupantų vilioji
mams ir niekšingoms jų kombinacijoms? Ar 
visa tatai padaro tie „vienas kitas” teigia
mai spindintis pavyzdys, kurie tokie reti, kad 

visai kiti, ne tie, kokie išėjome ar buvome jų reikia atsidėjus paieškoti? „Ar visa vie- 
išvežti iš tėvynės. Ta pakitimą ypač išduo- • ninga, sąmoninga ir nepavaizduojamas kan
da nnsiojimas pasitikėjimo savimi... Teisin- - — - -
gu keliu eiti retas turi jėgų, noro ir valios” 
(Sic!!!), todėl net tie, kurie mūsų pačių valia 
stovyklose laiko sa
vo rankose tautinio 
reikalo vairą, 
„...dažnas užmiršta, 
kad jis bendruome 
nės išrinktas visai 
kitiems, uždavi
niams, negu atsi
imti savaitinę rū
kalų normą." (S. 
Mingaila „Mintis” 
Nr. 230). Jei ši
taip kalbantieji pe 
dagogai turi ne
sugriaunamų argu
mentų įrodyti to
kių reiškinių mūsų 
gyvenime visuoti
numą arba daugu-, 
mą, tada mūsų rei. 
kalas baigtas. To
kia logika 'einant, 
kada dauguma tik 
savo patogumui 
sėdi ir tesirūpina 
Ir ’.u atsiimti savaitinę rūkalų normą, o visi 
kiti yra nustoję pasitikėjimo savimi, tik re
tas turi noro ir valios eiti teisingu keliu, nie
ko kito nebelieka, — stoti ant kryžkelės ir 
pirmam sutiktajam geležgaliu išmaišyti vidu
rius ir iškraustyti kišenes. Tik dėkui Dievui, 
kad tokia pedagogika egzistuoja paskirų, la
kią fantaziją turinčių intelektualų smegeny
se, todėl nei. eiliniai lietuviai DP tokios pe
dagogikos sugestijai nepasidavė ir nepasi
duos. Jeigu tokia pedagogika būtų pagrįsta ir 
mes būtume virtę paibaliai žino kokiais išsi
gimėliais, kieno tridsu, pastangomis ir ko
kiu stebuklu įsigijome bene kultūringiausių 
tremtinių vardą? Kas sukūrė dešimtis įvai- 

____ ____________ _____ riaušių tipų ir laipsnių mokyklų, kursų? Kie- 
se? Jie ten ieško dvasinės duonos, kuri su- no dėka atsirado konkurencijos (kitų tremti- 
stiprintų jų jėgas, pakeltų ųuotaiką, paska
tintų valios jėgas, o vieton to jiems tie, ku
rie savo dvasinėmis galiomis stipresni tu
rėtų būti ir ne tik save, bet tūkstančius jų 
gerbėjų reikiamoje aukštumoje išlaikytų, ul- 
rlfina ant krūtinės aštrų, sunkų dvasinės ma
terijos akmenį.________________________________ j__,___ _______
„Daug pasaulyje bepročių, bei didžiausi tie. Nr. yra įdėtas prof. Vaclovo Biržiškos laiškas, 

kurie rašo apie savo beprotystę”
• Neradę dvasinės paguodos mūzų išrinktų
jų tarpe, skaitytojai kreipia akis J prozinio 
lauko darbuotojus, tausodami viltį čia atras
ti atsparos tašką kasdien laužomai ir (vai
rių aplinkybių skaldomai valiai. Ir šių peda
gogų lūpos kalba jiems: „...mano sunkios ir 
pavargusios mintys visuomet sustoja prie 
klausimo, ar yra kas nors, kuriam aš galė
čiau pasakyti, kad esu pavargęs ir vienas...” 
arba „Tikrai, aš manau, jei mes kiekvienas 
būtume savyje išnešioję gyvus paskutiniųjų 
metų prisiminimus, tikriausiai būtume išsi- 
kraustę iš proto, ar bandę kokiais nors bū
dais nusižudyti”. To negana: „Aplink mane 
kaž kas keičiasi ir vyksta, bet aš visuomet 
pasilieku toks pat. Noriu rasti ką nors, kas 
suįdomintų mane ir duotų prasmę gyventi. 
Tačiau nieko tokio aplink nėra.” Ir galutino
je išvadoje štai kas išeina: „Ir taip jis ’vaikš
čiojo ir vaikščiojo aplink stovyklą, kol pa
galiau žmonės ėmė laikyti jį ne visai protin
gu”, todėl ....Tik ir dabar ir kiekvienu mo
mentu man pikta, kad aš rašiau tai. Daug pa
saulyje yra bepročių, bet didžiausieji yra tie, 
kurie dar ir rašo apie savo beprotybes.” (Me
dardo Bavarsko novelės „Klajūnas” 5, 
3f, 72 ir 132 psl.). Šitokie prozos kūrėjų pa^ 
gimdyti tipai, norime ar ne, ne vienam 
draskytų nervų ir kiekviename žingsnyje 
piamos valios tautiečiui sukelia dar didesnį 
kentėjimų potvynį ir traukia į to potvynio 
drumzlinus verpetus. Todėl, norėdamas kaip 
nors išsikasti iš šitokios grubios ir sąnarius 
stingdančios srovės, griebiasi laikraštį ir ja
me ieško šviesesnio pragiedrulio. Bet, o var
ge, vėl rašytojo titulu karūnuojamas plačio- 
sios visuomenės pedagogas, kaip piūklu piau- 
n.i: „Jei kur kas iš savųjįj ir sėdi, tai tik 
DP reikalą rikiuojančių ir savo patogumui. 
Toks susidaro įspūdis, jei jau ne visur, tai 
! znt daug kur. Dažniausiai eilinis pilkasis

. ’ 1? su sielvartu atveria duris, už kurių savo
• ’ogumui sėdi savasis, o jas užveria su dar 

.1 'esniu. Ir jis eina nefkrumo palenktas. Iš 
lolo pažinsi, jog ne kas kitas, kaip neken
čiamas DP. JTik pro jį. beviltiškai stovyklos

koridorium besivelkantį ir sulinkusį, vienas 
kičas praeina pakelta galva ir drąsiu žings
niu. Tai savo patogumui sėdįs patikėtoje kė
dėje”. (Stasys Mingaila „Neapkenčiamo žmo
gaus užrašai” „Minties” Nr. 228). Ne kiek
vienas, ypač tokie, kuriuose nors kibirkštėlė 
savimi ir savo tautiečiais pasitikėjimo ruse
na, šitokius pesimistinius išvedžiojimus pa
skaitęs eis skandintis arba kartis, bet skai
tys tolau, tikėdamasis užtikti ir kilnesnį 
apie savo artimą minčių. O rašytojas — pe
dagogas dėsto: „Dažnas mes dar netikime, 
kad būtume pasikeitę, tačiau tikrumoje esame

%
prantama savaime, jog1 taip darydami griež
čiausiai išskirsime momentinius ar ilgesnį 
laiką kur nors vyravusius imperialistinius, 
totalistinius ir kitokius,, istinius” vėjus. Argi. 

. sakysime, dėl biauraus „geležinės uždangos” 
meisterių pagimdyto politinio konglomerato 
Rytuose mes galutinai atsisakysime kalbėti 
apie A. Puškiną, Lermontovą, M. Čechovą, 
L. Tolstojų, M. Gogolį, Riepiną, Aivazovskį, 
Siškiną, Stanislavski, Vachtangovą, ir d. k., 
ir apie ^ų sukurtas pasaulinio masto verty
bes? Kalbant apie kultūrinius poreikius 
būtina skirti juos nuo politinių rėžimų, o ' 
užsiminus apie Lietuvos kultūrinę kryžkelę 
bei rodykles, matytinas tik vienas įrašas: 
„Tik į Lietuvai” Niekas neužginčys, o mes 
patys savo akimis turėjome ir turime progos 
įsitikinti, jog lietuvių tautos kultūra drqs ai 
gali konkuruoti su kitų kultūringų tautų šios 
srities vertybėmis, o ateityje mums reikės 
tiek supažangėti,' kad sąlygoms pasikeitus, 
galėtume kodaugiausia, kaip artimi kaimynai, 
suteikti šių vertybių toli už mūsų pasiliku- 
siems Rytams.

Sukurtinas idealaus lietuvio atvaizdas
Kol tatai galėsime pradėti realizuoti, 

žvilgterėkime į grynai pedagoginę sritį. Šios 
rūšies spaudoje ir įvairiausiuose žodiniuose 
pokalbiuose buvo ir tebėra keliamas pažan
gaus ir išmokslinto lietuvio klausimas* N* 
paprastai daug gerų savybių peršama mūsų 
būsimam inteligentui: jis turįs, būti religin
gas, tautiškai sąmoningas, išmokslintas, sa* 
vąrankus, dorovingas, drąsus, kilnus, tvirto 
charakterio, .taurus, valingas, veiklus, nuo
širdus, mandagus, korektiškas ir Lt ir t.L 
Sios ir dar 'daugelis kitų dorybių peršama 
lietuviui, remiantis kitų tautų pedagoginiais 
patyrimais, psichologiniais daviniais ir kitais 
auklėjimo bei pilnutinio ugdvmo mokslais. 
Bet nė vienas mūsų pedagogas dar nėra 
bandęs pavaizduoti užbaigtą, tomis teigiamy
bėmis spindintį lietuvį; nė vienąs mūsų rašy
tojas šiuo reikalu sau galvos nekvaršino; 
nė vienas mokslininkas nebandė pravesti 
vispusį ir nuodugnų lietuvio vaiko ar paau- 
guolio fiziopsichologinį tyrinėjimą, kad iš 
to galėtų išvesti idealaus lietuvio 
vaizdą. Gal būt to nė nereikia? Juk dau
gelio tautų mokslininkai yra padarę tūkstan
čius panašių tyrimų su savo tautos prie
augliu. Taigi, davinių turima. Toli gražu, 
mes tokiais tyrimais negalime pasikliauti, nė 
pasitenkinti. Tuo labiau, kad kitų tautų pe
dagogai, skelbdami savo teorijas ir remda
miesi pravestais tyrimais, yra dauguma tu
rėję prieš akis jau sukurtus savo tau- z 
tiečių idealius^ tipus. Štai, graikams Homeras 
davė vyro idealą-Odisejų, moters-Penelopę; 
suomiai savo tautos epe „Kalevaloje” turi

(Nukelta į 4 p.)

masė? Taigi, ponai 
kažkas su jūsų per- 

i įkalbėti pedagogika 
yra netvarkoje.' Ap 
sižiūrėkite, ar Jūs 
sąmoningai neker
tate šakos, ant ku
rios ir Jūs, patys 
sėdite.
Rytai ar Vakarai? 

„I Lietuvą”.
Nemaža vie

tos mūsų laikraš
čiai skiria lietuvių 
kultūros reikalams 
Tai labai opus ir 
slidus klausimas. 
Apie jį daug kal
bėta pirmosios Lie 
tuvos 
metu 
mus įiiKiuii, jug 
mes nuo Rytų esa
me „alsilikę” ma
žiausia 100 metų 
ir dėl to esąs būti 
nas reikalas mums 
‘uos „pasaulyje pa 

žangiausius”, pasivyti. Gal būt šitokių teigi
mų priešingos atsvaros akinami kai kurie 
mūsiškiai dabar kalba apie Lietuvos kultū
ros kryžkelę, ant kurios esąs įsmeigtas kel
rodis su užrašu: „Tik į Vakarus”, todėl ir 
„Rytų veiksnys dėl mums padarytų kruvinų 
skriaudų iš mūsų tautinės kultūros dorojimo 
iškris ilgam, o gal ir visam laikui.” (Vyt. 
Alantas, „Musu Kelyje” Nr. 44—53). Vadi
nas, iš vieno kraštutinumo peršokome ant' 
kito. Rodos nėra reikalo įrodinėti, kad mes, 
plėsdami mūsų tautos dvasines vertybes ir 
grynai lietuviškus kultūrinius turtus, naudo
simės ir bendromis viso pasaulio pripažin
tomis ir nesufalsifikuotomis šios srities bran-z-. 
genybėmiš, nežiūrint kokiame šios žemės 
rutuljo kampelyje jo būtų išaugusios. Su-

čias nešanti tremtinių 
rašytojai — pedagogai, 
šama ir norima mums
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Tau, o demokratija
Eikšen, nedalomą aš kontinentą padarysiu, 
Sukursiu didingiausią kartą, į kurią 
Tik švietė saulė,
Sukursiu Dieviškas magnetines šalis.'
PilnasTiičiulių meilės.
Pilnas gyvos iki mirties bičiulių meilės.
Aš sėsiu bičiulystę tankiai, kaip medžius
Pali ai visas Amerikos upes,
Paliai didžiųjų ežerų pakrantes.
Virš prerijų visų,
Sukursiu miestus neatjungiamus, sunėrusius
Glėby rankas,
Bičiulių meilėje,
Bičiuliiį vyriškoje meilėje, ,
O Demokratija, manosios dainos tarnauti

, Tau, Ma Femme!
Tau, tau tik skardenu aš tas dainas.

Vertė A. Landsbergis

Lkds Redakcijai
Gerbiamas Pone Redaktoriau!

Jūsų redaguojamo laikraščio „Mintis” 211

16, ,
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kuriame esu paliestas ir aš. Todėl čia aš ir 
norėčiau, kiek galint trumpiau, atsakyti, nors 
tai gal ir yra tuščias darbas, nes prof. Vaclo
vas Biržiška, kaip jis pats laiške pažymi, jo
kių atsakymų ar paaiškinimų neskaito.

1. „Tremtinių Mokyklos” 2 Nr. įdėtas 
prierašas yra ne mano, bet žurnalo redak
cijos, kuriai aš nei viena prasme nepriklau
sau, ir tik prof. Vaclovas Biržiška mane pa
darė jos nariu.; Todėl ir apie mano sprend
žiamą ar patariamą žodį čia negalėjo būti 
kalbos, o tvirtinimas, kad aš dalyvavęs laiško 
įdėjime yra viena iš daugelio prof. Vaclovo 
Biržiškos insinuacijų.

2. Prof. Vaclovo Biržiškos „Minties” 211 
Nr. tilpusiame laiške pavartotas „literatūri
nio ignoranto” titulas geriau tiktų šiuo at
veju jam pačiam, nes jis, savo laiške vadin- 
damasis rimtu mokslininku, nežino (ar dėl 
kurių nors priežasčių nenori žinoti), kad 
kiekviena • skelbiamoji tiesa turi būti pagrįsta. 
Arba jei norima ką nors sugriauti, reikia 
argumentuoti ir įrodyti kritikuojamo dalyko 
klaidingumą. Taip, turėjo padaryti prof. V. 
Biržiška Santvara gynimo atveju, t. y. ap
ginti rimtos literatūrinės kritikos ginklu. 
Tačiau jis to nepadarė ir manė visą reikalą 
sutvarkyti paprastu, vulgariu 
(aš čia turiu galvoje „Minty” 
Mokykloje” paskelbtus prof, 
žiškos laiškus).

Nenoromis čia iškyla ir 
klausimas. Prof. V. Biržiška yra neginčijamai 
didžiausias bibliografijos autoritetas Lietu
voje, bet juk knygos metrikacija maža ką 
turi bendro su literatūros kritika. Taip pat 
jis yra puikus senųjų rašytojų — Abromo 
Kulviečio, Jurgio Zablockio ir Simelpfenigio 
— darbų žinovas. Bet drįstu tvirtinti, nors 
ir bijodamas būti apšauktas kraštutiniu mo
dernistu, kad yra skirtumas tarp šių dienų 
lietuvių poezijos ir minėtųjų vete-anų kūry
bos. Todėl, jeigu prof. V. Biržiška, litera
tūros supratimo prasme tebėra 16-jo amžiaus 
lietuvių literatūros lygio nusiteikimų žmogus, 
ir jeigu jam literatūros veikalas tėra chro- 
ludogiuM faktas ir įdomus tik savo senumu

išsikoliojimu 
ir „Tremtinių 
Vaclovo Bir-

kompetencijos

okupacijos 
stengiantis 

įtikinti, jog

tymas ir kad kūryba reikš visuomet nuola
tinį ėjimą pirmyn, ne stovėjimą vietoje. To
dėl miegojimas vidury kelio, kad ir ant 
laurų, buvo ir bus nepateisinamas. Nors taip 
manyti, prof. y. Biržiškos manymu, yra di- 

iki Santvara yra milžiniškas, o recenzijoje ir dėlė nuodėmė, nors taip manydamas žmo- 
Santvaras vadinamas pasenusiu! Mano nuo- ' ..........
mone, pagrindinis literatūrinės Ir kitokios 
pažangos variklis yra ne apsigyvenimas se
novėje, jos archyvų ir bibliotekų dulkėse, 
bet nuolatinis veržimasis pirmyn, pasinaudo
jant jos kultūriniu palikimu naujiems kūry
bos žygiams ir tęsiant buvusių žmonijos 
kartų darbą. Šia prasme buvo mano ir pa
sisakyta prieš paskutiniame Santvara rinkiny 
žymų sustingimą bei gyvenimą iš anksčiau 
sukrauto kapitalo ir pareikalauta pažangos. 
Dėl to ir taip baisiai supyko prof. V. Bir
žiška.

Sutikdami gi su prof. V. Biržiška, Šimel- 
pfenigį ir Jurgį. Zablockį turėtumėm pas
kelbti naujų literatūrinių mokyklų vadais (to 
net ir Flensburgo „poetinė mokykla” nepa
darė) ir ex catedra skelbti, kad kritika, pa
žangos ir originalumo reikalavimas yra ne
dovanotinas nusikaltimas, jaunuoliškas įžū
lumas, arba kurios nors partijos interesų 
gynimas (prof. V. Biržiškas laiškas „Tr. 
Mok.” Nr. 2), o vaikams patarti laikrodžio 
tikslumu pamėgdžioti tėvus ir pažangos bi
joti kaip maro. Žodį 
išbraukti iš žodyno.

Argi tai nebūtų tas 
ūkininko pareikalautų 
arklu?

Aš suprantu^ — visi senesnieji žmonės 
sako, kad seniau viskas buvę geriau. Gal tai 
ir tiesa. Bet ko karščiuotis? Argi prof. V.\ 
Biržiška rimtais argumentais negalėjo (ro
dyti, kad mano recenzija neteisinga? Matyt, 
nepajėgė. Su Kristijonu Duonelaičiu norė
tųsi pasakyti: ai, žmogau, pasimislyk.
Kam dūksti taipo ir keikti išsižiojęs?” O 
juk visiems aišku, kad kolioti, tegu ir jau
nesnį ui save, vistiek nekultūringa. Iš ko 
jau ko, bet iš p of. V. Biržiškos to niekad 
nėsit'kėjati! ' <

Grįžtant prie kritikos temos, aš dar norė
čiau priminti, kad laikas yra savotiškas ista-

bei eksponatišku retumu, tai, savaime su
prantama, kad Santvara kūrybos pavadini
mas nevisuomet išlaikančia šių dienų kriti
kos reikalavimų, Jam turi atrodyti baisus 
skandalas, nes tarpas nuo Abromo Kulviečio

kritika reikėtų visai

pats, jei kas nors iš 
plūgą pakeisti mediniu

gus visuomet gali tikėtis profesoriško iško- 
liojimo, aš ir toliau pasiliksiu tos pačios 
nuomonės. Tik ba'igdamas norėčiau paklausti 
prof. V. Biržišką, ar yra kur nors pasaulyje 
toks kraštas, išskyrus barbariškiausias dik
tatūras, kur už nuomonės turėjimą ir jos 
reiškimą (minties ir žodžio laisvė) žmogus 
būtų koliojamas? Kas būtų, jei profesoriaus 
V. Biržiškos nuomonė būtų teisinio as
mens, turinčio baudžiamos galios (valstybės), 

^nuomone? _ (
3. Dėl pasinaudojimo prof. V. Biržiškos 

minimo autoriaus straipsniu iš rankraščio, 
jis gali kreiptis į patį autorių ir jam paaiš
kės, kad tai yra absoliuti nesąmonę.

4. Dėl minimo laiške teisinio momento 
(prof. V. Biržiška savo laiške „Minties” 211 
Nr. tvirtina, kad a? dalyvavęs jo laiško pas
kelbime) nėra prasmės ginčytis, nes šis rei
kalas atkrinta atsimenant mano paaiškinimą, 
kad aš Redakcijai nepriklausau. Todėl lai
kraščio bendradarbio apkaltinimas ir dary
mas atsakingu už Redakcijos veiksmus irgi 
rodo ne mano, bet prof. V. Biržiškos (tei
sininko iš profesijos) teisinį ignorantiškumą.

■6. Mano pavartotieji šiurkštūs išsireiški
mai „literatūrinis ignorantas” ir „teisinis 
ignorantiškumas” yra paimti iš prof. V.,Bir
žiškos laiško, įdėto „Minties” 211 Nr. Pro
fesoriaus titulą pridedu todėl, kad aš buvau 
kadaise to paties universiteto studentas, ku
riame dėstė prof. V. Biržiška, ir klausiau jo 
paskaitų. Todėl respektas jam, kaip mano 
buvusiam profesoriui, neleidžia kreiptis tik 
vardu ir pavarde.

Teikitės, priimti, Pone Redaktoriau, mano 
gilios pagarbos išreiškimą.

1 Leonas Miškines.
P. S. Šį mano laišką prašau patalpinti 

artimiausiame Jūsų vadovaujamo laikraščio 
numeryje, nes gintis yra kiekvieno puola
mojo teisė ir pareiga. L. M.

Nuertingen, 1946. XI. 12.
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žmonėms yra tik vienas vienintelis gėris: —žinojimas, ir tik vienas vienintelis blogis —

nežinojimas. Sokratas

Kaip pabaltijietis moterys gyvena ir dirba Anglijoje

t

Prieš keletą mėnesių skaitėme spaudoje pra 
neš.mus iš anglų zonos apie atitinkamų ang
lų (staigų pasiūlymą pabaltijietėms moterims 
vykti ( Angliją dirbti slaugių darbą (vairio
se ligoninėse. Po kurio laiko girdėjome, kad 
jau išvyko kelios savanorių grupės

Paskutiniu metu panaši moterų, norinčių 
dirbti' Anglijoje, registracija vyksta ir ame
rikiečių zonoje Įvairiose stovyklose. Iki šio
lei turimomis žiniomis visos darbo sąlygų 
detalės nėra žinomos. Turint galvoje, kad šis 
klausimas domina nemaža mūsų tautiečių, 
čia pateikiamas pluoštas ištraukų iš (vairių 
laiškų, kurių autorės su venų ar kitu trans
portu iš anglų zonds išv o Į Angliją ir ten 
jau kurj laiką dirba įvairiose sanatorijose

Šios laiškų ištraukos, kuriose perdėm ryš
kus subjektyvus padėties vertinimas ir kurio
se nėra pilnutinio darbo sąlygų ir teisinės 
.padėties atvaizdavimo, o, be to, visiškai, ne- 
užsinfenama apie gaunamą piniginį atlygini
mą ir pagrindinių reikmenų kainas, vis dėl
to jau gali sudaryti šiokį tokį, kad ir dalini 
vaizdą tos aplinkos, kurioje tenka dirbti.

Virėjo antroji padėjėja
Panelė P. rašo: anglų įstaigoms pasiūlius, 

užsirašiau darbams sanatorijoje Anglijoje. 
Spalių 23 dieną drauge su 88 kitomis mergi
nomis, kurių pusė buvo estės, kitą pusę su
darė latvės ir lietuvaitės, apleidau Vokietiją. 
Mes vykome antruoju transportu. Iki šiolei 

' Anglijon jau atvyko 5 panašūs transportai. 
Kelionė laivu buvo labai maloni. Visą kelio
nės metą mus labai skaniai valgydino. Po 
stovyklinės sriubos Vokietijoje visa' atrodė 
lyg sapnas. Laukiau, kad teks nema'oniai pa
busti iš šio sapno, tačiau iki šios dienos tai 
dar neįvyko. Spalių 26 d. atvažiavome ( Til
bury uostą. Mūsų kelionės tikslas buvo Lon
donas, kur mus atvežė autobusu.

Londone laikinai buvome apgyvendintos 
nelabai jaukiose patalpose. Kitą dieną mus 
pavažinėjo po Londoną, parodydami jo (žy
miausias vietas.

Spalių 28 d. pradėjome darbą Ware Park 
sanatorijoje 30 km atstume nuo Lohdono. 
Čia dirbame keturios. Apylinkė yra labai 
graži ir gyvenimo sąlygos yra labai malb- 
nios. Gyvename po 2 viename kambaryje. 
Savo kambarių netenka valyti, neplauname 
nė baltinių. Valgome 5 kartus per dieną. Val
gis labai geras. Darbo laikas — 8 vai. Turi
me ir visai laisvų dieni). Aš asmeniškai dir
bu mūsų valgykloje. Padengiu stalus, atnešu 
seserims valgyti ir plaunu indus. Darbo turiu 
nemaža, bet tai manęs nebaido. Viena mū
siškių dirba virtuvėje 'virėjo antro padėjėjo 
pareigose, kitos dvi — slaugo ligonius.

Dar nė karto nepasigailėjau čia atvažiavu
si. Mieste krautuvės pilnos (vairiausių pre
kių. Pagal kortelių taškus galima pirkti rū
bus, avalynę, muilą ir šokoladą; laisvai — 
cigaretes, vaisius ir kita.

Vieną laisvadienį anglė sesuo nuvežė mane 
| Londoną., Čia teko lankytis (vairiuose pre
kybos namuose. Pietavome viename restora
ne. Gėlimą užsisakyti visa, ką tik nori, ir 
taip^ kaip kadaise pas mus — be jokių kor
telių. ' Bet kainos didelės. Tiko svečiuotis 
anglų šeimose, kur mus labai nuoširdžiai su
tiko. Iš viso, Anglijoje žmonės yra labai man
dagūs ir paslaugūs.

Ji norėtų grįžti
Ne visos yra tokios optimistės ir patenkin

tos turimuoju darbu, štai, pavyzdžiui, valdi
ninkė S. 25 m. amžiaus rašo taip: Pradžioje

Sunaiklnimai Šiauliuose karo metu
Per karo veiksmus) kaip praneša Vilniaus 

radijas, Šiauliuose sunaikinta bei sugriauta 
apie 1.900 pastatų. Atstatyta iki šiol 200.000 
kv. metrų patalpų. Visi stambesnieji fabrikai 
jau veikią. Šiauliuose dabar veikiančios 4 
gimnazijos, be to, dar yra muzikos, amatų ir 
žemės ūkio mokyklos. Artėjant rink'mams, 
Šiauliai labai sujudo ir dabar jau jausti rinki
minė nuotaika: .vės nukabintos plakatais, 
transparentais.

, Sab ..niaukąs tebedafnuoja
Populiarusis dainininkas Antanas Sibaniaus 

kas gyvena Vilniuje ir dažnai per Vilniaus 
radiją padainuoja lietuviškų dainelių.

Alb. Žukausko (spūdžiai
„Tiesa” skelbia lietuvių rašytojų, neseniai 

grįžusių iš kelionės po U’k-ukazio brol'šk-s 
respublikas, ke';o"ės, tson^’-us. Daug rašo 
vilnietis rašytojas Albinas Žukauskas, kuris 

visa buvo gerai, tačiau kas dieną vis labiau 
kankina neapsakomas savųjų tautiečių pasiil
gimas. Gyvename viename kambaryje tryse, 
tačiau, deja, nekaip tarpusavyje sugyvename. 
Be to gyvnimą pasunkina ir pats darbas. Čia 
važiuodama įsivaizdavau ką kitą. Dėl silpnų 
plaučių manęs neleidžia ligonių slaugyti, bet 
daugiausia skiria langus ir grindis valyti. 
Dirbti 8 valandas tokį'darbą, kurio anksčiau 
nebuvau nė mėginusi vis dėlto yra perdaug.

Buvau pareiškusi savo nepasitenkinimą, 
bet tai nieko nepadėjo. Jei galėčiau, mielai 
grįžčiau Vokietijon.

Kas liečia valgĮ, tai negalima skųstis. Jis 
yra apytikriai toks pats, kaip kad buvo tai
kos metu pas mus. Cigaretes galima pirkti 
laisvai, kiek nori, bet blogiau yra su pini
gais, nes tuos pinigus, kuriuos pradžioje bu
vome Londone gavusios, tą pačią !dieną iš
leidome.

Turime savo dispozicijoje antcmobilj
Teisininkė P. pateikia smulkų dienos va

landini tvarkaraštį: Pinewood sanatorijoje 
dirbame keturios. Gyvename kiekviena sky
rium erdviuose kambarėliuose. Kambariuose 
kilimai, gražūs baldai. Visos gauname pata
lynę ir baltinius. Savo baltinių mes neskal
biame. Vonioje ištisą dieną šiltas vanduo. 
Gyvename 10 min. atstu nuo darbovietės. 
Prie gyvenamųjų kambarių yra poilsio kam
barys su minkštais baldais, pianinu, radijo ir 
visada degančiu židiniu. Panašūs po'isio kam 
bariai yra ir darbovietėje, kur praleidžiame 
trumpesnius laisvalaikius.

Mūsų kambarius tvarko tarnaitė — airė, 
kuri padengia stalą ir plauna indus — be

Amerikos lictuv’uį spaudos skiltyse
„Amerika” lapkričio 15. d. nr. rašo:
Prieš kiek laiko buvo pranešta, kad ištrem

tas Sibire mirė buvęs Lietuvos prezidentas 
Aleksandras Stulginskis. Vakarų Europoj at
sirado vienas asmuo, kuris 1944 metais buvo 
toje pačioje stovykloj su A. Stulginskiu Jis 
pasakojo, kad buvęs Lietuvos prezidentas 
dirbo virtuvėj, bet maisto gaudavęs tiek men
kai, kad rinkdavęs Sliekus, juos kepdavęs ir 
taip nuo bado gynęsis. Tačiau sargybiniai ir 
tų sliekų jam neduodavę: pamatę atimdavo 
iš jo . . .

Tam pačiam nr. pranešama, kad K. R. 
Jurgėla yra parašęs anglų kalba didelę Lie
tuvos istoriją, kuri turės per 500 puslapių ir 
išeis gausiai iliustruota. Sis stambus veikalas 
dabar jau yra spaudoj ir tikimasi, kad po 
Naujų Metų spės pasirodyti knygų rinkoj.

„Amerika” pateikia žinią, kad „kažkas” 
išvogė Muenchene UNRRA universiteto stu
dentų sąrašus. Tokių triukų jau nekartą yra 
buvę ir kitose vietose. Lietuviai turėtų griež
čiau kovoti prieš tuos, kurių lizdai tikriausiai 
yra mūsų pačių tarpe.

„Draugas” praneša, kad Northwestern uni
versiteto studentams konsulas Dr. P. Daudž- 
vardis skaitęs apie Lietuvą paskaitą, kuzių 
surengęs universiteto International Relations 
Club. Po paskaitos studentai statė klausimų, 
kurių metu paaiškėjo, kad amerikiečiai apie 
Lietuvą daugiau žino ir dar daugiau nori 
žinoti, negu mums atrodo. Susirink'mui bai
giantis, apie Lietuvą ir lietuvius trumpą, bet 
nuoširdų žod( pasakė prof. Colegrove, k* tik 
gr(žęs iš Japonijos, kur jis buvo gen. Mac' 
Artur politinis patarėjas. 

savo plunksna gan artimas bolševikams. Tarp 
kitko savo (spūdžiuose rašo negalėjęs atsiža- 
vėti aukšta žemės ūkio kultūra tose respubli
kose. ..

Rinkimai viskas
Savaime suprantama, š!uo metu Lietuvoje 

oficialieji sluoksniai didžiausiu susidomėjmo 
punktu laiko vasario 9 d. Įvyksią rinkimai | 
aukšč. tarybą. Smulkiai Vilniaus radijas pa
teikia apie pasiruoš’mą tiems rinkimams Pvz. 
tokioj Utenos apskr. sudarytos 64 rinkiminės 
apylinkės. Kiekviena tokia apylinkė, kaip pa
brėžiama, turės po telefono ir radijo apara
tą. Rinkikams registruoti talkininkauja, pav., 
Vyženose, mokytojai, gydytojas ir agronomas. 
Pasitarti rinkiminiais k’aus’ma'S Kaišiadory
se buvo susirinkę apie 150 intel’gentų iš aps-

Didž!ii”s pasitarimas, užtrukęs net 5 
s, buvo V:,n:ui. C's nnrt"os s"kr. Preik- 

< smarkiai barė partijos žmones ir spau- 
d*

lieka vien pavalgyti. Mums DP visa tai ne
įprasta ir tiesiog neįtikėtina. Kas rytą 6,30 
tarnaitė pasibeldžia ( duris, (žiebia šviesą ir 
„Good morning”. 7 vai. pusryčiai — arbata 
su pienu, kokia nors pieniška košė, balta duo 
na su sviestu, dešra ar rūkytu kumpiu. Nud 
7,30 iki 9,30 darbas. 9,30—10 vai užkandis
— kakao ar pienas, balta duona su sviestu; 
10—12 va). — darbas. Nuo 12 iki 13 vai., mū
siškai tariant, būtų pietūs, bet čia pateikiama 
tik kepsniukas su saldžiu patiekalu, kurio 
galima valgyti, kiek .patinka. Po užkandžio 
vėl arbata arba šiaip koks gėrimas. Nuo 13 
iki 17 vai. vėl darbo laikas. 17—17,30 arbata 
su sumuštiniais arba pyragaičiais. 19—19,30
— vakarienė (faktinai pietūs), pateikiama 
sriuba, mėsos ar žuvies kepsnys ir saldusis 
patiekalas. Iš tikrųjų, valgyti gauname tiek, 
kad, tiesą pasakius, nepajėgiame visa suval
gyti. Kantinoje galima laisvai nusipirkti ci
garečių, kiek tik nori.
Viso per dieną darbo yra 8 valandos. Vieną 

dieną darbas baigiasi 17 vai., kitą — 20,30. 
Viena diena savaitėje laisva. Laisvalaikio me
tu galima daryti, ką tik norį, bei išvykti,, kur 
patinka.

Kadangi iki artimiausio miesto yra apie 3 
mylios kelio, tai laisvalaikiu mūsų dispozici
joje yra lengvas automobilis su šoferiu.

Sanatorija yra labai gražioje vietoje, dide
liame miške arti Temzės.

Atvažiavusios Londonan, gavome po porą 
batukų ir naują paltą. Čia aš gavau dovanų 
dar dvi poras batelių. Iš ėiso ligonys mus 
apipila dovanomis, net yra nepatogu visa ir 
imti.

„Draugas” skelbia tokią žinią apie dabar 
Lietuvoj susidariusią ūkininkų padėtį: ūki
ninkus vis labiau spaudžiant ir reikalaujant, 
kati jie tiektų valdžiai didesnius pristatymus, 
šie nebegali nebesidėti į kolchozus arsovcho- 
zus, ir palikę ūkius, bėga į miestą ieškotis 
darbo Įmonėse. Jų ūkiai paliekami nebeį- 
dirbti ir jei nebus pagerintas ūkininkų gyve
nimas, tai Lietuvai gręs rimtas bado pavojus.

Toliau „Draugas” rašo, kad adv. K. J. 
Savickas, mums plačiau pažįstamas iš Savo 
sportinės veiklos Lietuvoj, paskirtas į svar
bias Assistant states attorney pareigas 
viename departamente.

PEDAGOGIxNIAI KURIOZAI
(atkelta iš' 3 p.)

Va'r ‘noiną; vokiečiai Sigfridą ir Krim- 
hildą; anglams John Lock, Herbert Spencer 
ir Thomas Arnold sukūrė džentelmeno tipą; 
amerikiečiams John Dewey išryškino veiklos 
žmogaus idealą. O ką mes panašaus esame 
sukūrę ar sau kaip lietuviai, auklėjimo- 
tikslu pasirinkę? Tiesa, yra mūsų istorijoje 
sektinų asmenybių: Birutė, Vytautas Didysis, 
V. Kudirka, J. Basanavičius, J. Tumas- 
Vaižgantas ir kt, tačiau nė vienas jų, nežiū
rint jų turėtų kilniųjų privalumų ir atliktų 
lietuvių tautai didingų darbų, nėra tobu
las idealaus lietuvio pavyzdys. Šios asmeny
bės turėjo sukaupę savyje daugelį privalomų 
siektinam lietuvio idealui savybių, bet stoko
jo visumos, paremtos iš tautos gelmių 
einančiomis ir tik mūsų tautai būdingomis, 
tiek dvasinėmis, tiek fizinėmis vertybėmis.
Mes vis dar laukiame rašytojų, mokslininkų, 
pedagogų, psichologų ir kitokių kultūrinės 
dirvos veikėjų, kurie duos mums, — visai 
lietuvių tautai priimtiną, lietuvių dvasią ati
tinkanti, nors teoretišką, bet gyvenimiškais 
veiksliais paremtą idealaus lietuvio 
atvaizdą, kuriuo sekdami, galėtume argu
mentuoti visą mūsų pedagoginĮ darbą. Pakol 

, šito neturėsime, tuščios pasiliks kalbos apie 
grynai savitą, plačiai suprastą kultūrą; be 
pamato stovės lietuvių kultūros pasaulinės 
misijos teorija; tuščiai skambės A. Šerkšno 
„Mokyklinės Bendruomenės”, P. Maldeikio 
„Valios ir jos ugdymo”, dr. A. Maceinos 
„Tautinio auklėjimo”, dr. Ant Ramūno „Pe
dagoginių mokslų krizės ir naujųjų kelių” ir 
kt„ pedagoginės srities darbuotojų balsai. 
Jie pasiliks svarūs Įnašai bendrajai pedago
gikai ir asmenybės ugdymui, tačiau grynai 
idealiam lietuviui kurti beveik 
jokios (takos neturės. Ir toFau šituo 
keliu eidami mes ugdysime ir auklėsime 1 i e- 
tuvį intelektualą tarptautine 
prasme, tuo tarpu tikrasis-idealusis lietu
vis vis stovės nuošalyje kantriai laukdamas 
eilės patekti ( lietuvišką mokyklą. Į lietuvišką 
visuomenę ir Į pačią lietuvių tautą.

Spauda ir ai'k’ėumaš ' *
lO^ė m. r-'-’ėjo mėn. 29 ir 39 d. d. Augs

burge buvo amerikiečių zonos lietuvių gim-

Mūsų pareigos sanatorijoje — anglių „nur
ses” (slaugių) padėjėjos. Darbas Joks, kurį 
lengvai sergantieji ligonys patys gali atlikti. 
Mes padedame sunkiems, gulintiems ligo
niams: atnešame valgyti, išnešame ( virtuvę 
indus, paduodame ligoniams karštas bonkas, 
vandenį praustis, sutvarkome lovas. Nuplau
name skyrium kiekvieno ligonio šaukštus ir 
puodelius, lėkštes plauna virtuvėje tarnaitė. 
Darbo nedaug ir nesunkus, tiktai pradžioje 
nuo neįprasto stovėjimo skaudėjo kojos, bet 
dabar jau įpratome. Nešvariausias darbas, 
kurį iki šiolei esu dirbusi, buvo dulkių va
lymas; kitos yra plovusios ir šveitusios grin
dis. Apsikrėsti nesibijau, nes jau buvome <lu 
kartu skiepytos nuo tuberkuliozo ir be to 
rankoms plauti nuolat naudojame dezinfekci
nį skiedinį. Toms, kurių plaučiai silpnesni, 
nebeleidžiama ligonių slaugyti — jos dirba 
sunkesnį darbą — plauna langus ir grindis, 
bei padeda virtuvėje. Mūsų bendradarbės 
anglės sako, kad mums labai pavyko su> vie
tos paskyrimu, nes ne visur taip gera esą. 
Čia mūsų - liūdną likimą pilnai supranta, i< 
dėl to visi mūsų atžvilgiu yra labai nuošir 
dūs.

Už jokius pinigus nevažiuok

Ne kiekviena turi savo dispozicijoje 
automobili ir ne kiekviena taip sklan
džiai savo gyvenimą vaizduoja. 21 mt. 
amžiaus panelė T. daro lųbai griežtą 
sprendimą ir savo draugei be jokių 
ilgų įžangų rašo: Už jokius pinigus neva
žiuok čia, nes negalima ištvertu Mūsų sana
torijoje esame keturios. Netoliese yra tik ne
didelė sodyba, o iki artimiausio miesto trau
kiniu tenka važiuoti ištisą valandą, bet ka
dangi vakarienė pateikiama 20 vai., tai dar- 
bo dienomis negalima išvažiuoti. Laisvomis 
nuo darbo dienomis esu buvusi mieste, ten 
yra labai gražios šokių svetainės ir geri or
kestrai. Jei kasdieną būtų galima į miestą 
nuvažiuoti, arba jei sanatorija būtų mieste, 
tai tuo atveju ir tu galėtumei čia važiuoti.

Valgyti gauname labai gerai — keturis 
kartus per dieną ir cigarečių, kiek norima. 
Taip pat kas dieną gauname pyragaičių, bet 
darbas netinkamas — tvarkausi' po virtuvę ir 
šveičiu grindis... '

Pateiktos laiškų ištraukos nereikalingos jo
kių komentarų. Kiekvienas skaitytojas tever
tina jas savo nuožiūra. L. Z.<

nazijų ir progimnazijų direktorių bei moky
tojų atstovų konferencija. Joje paliesta ir 
aptarta daug aktualių ne vien mokykloms 
klausimų. Tarpe kitų paliestas ir spaudos 
talkininkavimas mokykliniam darbui reika
las. Suvažiavimas tuo reikalu priimtoje rezo
liucijoje (rašė: „„turint galvoje oficiali- 
niui, ir materialinius sunkumus rimtam pe
dagoginiam žurnalui išleisti, reikia nieko 
nelaukiant organizuoti sistemingą peda
goginių klausimų nagrinėjimą bendrojo po
būdžio laikraščiuose; šiam reikalui visų 
laikraščių redakciniai organai 
turėtų priimti specialistus pedagogus, kurie, 
derindamiesi su atitinkamo laikraščio linija, 
kompetentingai ir pastoviai tvarkytų pe
dagoginių reikalų svarstymą.” Toks buvo 
nuoširdus, mokyklinį darbą dirbančių asmenų 
pageidavimas. Netenka abejoti, kad visų lie-
tuviškų laikraščių redakciniai organai šio 
reikalo svarbą pilnai supranta, (vertina ir 
jam pritaria. Tačiau peržiūrėkime visų lai
kraščių komplektus ir pasiįdomaukime, keli 
iš jų tą pasiūlymą realizavo. Deja ... Tik 

'vienas („Mintis”) kelis kartus bandė paliesti 
degančius auklėjimo reikalus, o t antras 
(„Žiburiai”) turi dvisavaitinį priedą jaunimui 
(„Į Ateiti”), bet jis taip smarkiai persunktas 
vienašališkos pasaulėžiūros dvasia, jog sunku 
laukti iš jo objektyvaus pedagoginių klausi
mų komplekso gvildenimo. O kiek kilnių, 
teisingų, svarbių ir ateityje spręstinų mūsų 
tautinių, kultūrinių, ir net valstybinių klau
simi) bei projektų iškelta mūsų bendrojo 
pobūdžio laikraščiuose. Ar šių leidinių 
tvarkytojai nejaus sąžinės priekaištų, jei tos, 
kilnios mintys negalės b'ti realizuotos dėl to, 
kad mūsų jaunimas nebus tam realizavimu' 
parengtas ir paruoštas? ...

J. Jaši nekas

P A D t K A

Visiems pris'dė'us'ems nrie mūsų brangios 
žmonos ir motinos a. a. Stasės Kirkienės 
laidotuvių ir gilaus liūdesio valandoje mus 
ūžjautusiems reiškiame nuoširdžią padėką.

Kirkų šeima: vyras, duktė ir sūnūs
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