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Bręsta praiicūzų-sovietų konfliktas
tintųjų asmenų repatriavimo stovyklos yra 
subordinuotos išimtinai to krašto suvere
numui, kuriame jos randasi. Ji taip pat 
yra konstatavusi, kad ji ištremdama tam 
tikrą skaičių repatriantų, kurie buvo įsi
maišę į revoliucines intrigas, veikė pasi
naudodama savo suverenumo teise. Jokie 
tarptautiniai įpročiai jos neįpareigoja duo
ti kam nors atskaitomybę dėl leidimo sve
timšaliams apsigyventi arba dėl jų ištrė
mimo. Šiaip gi abejose sovietų notose yra 
eilė netikslumų aiškinant arba atvaizduo
jant faktus.

Trečioji nota, kurią stačiai vidurnaktį 
prancūzų vyriausybei įteikė ponas Guse
vas, ir kuri tuo pat metu buvo paskelbta 
per sovietų radiją, yra daug reikšmingesnė.

Paryžius (UP). Tuojau po to, kai pran
cūzų vyriausybė įsakė ištremti iš Prancū
zijos rusų repatriacinę komisiją dėl jos 
„destruktyvinės veiklos”, Sovietų Sąjunga 
iš savo pusės pareikalavo prancūzų repa
triacinę komisiją, Maskvoje, tuojau apleisti 
sovietų teritoriją. Taip pat Sovietų Sąjun
ga nutraukė prekybinius pasitarimus su 
Prancūzija, nes Maskva šią priemonę skai
to geriausiu atsakynmu į tai, kad prancū
zai padarė kratą rusų repatriacijos sto
vykloje Paryžiuje ir kad ryšium su tuo 
ištrėmė grupę rusų piliečių iš Prancūzijos.

Prekybinių pasitarimų nutraukimas 
reiškia tai, kad projektuojamasis susitari
mas pagal kurį sovietai žadęjo pristatyti 
Prancūzijaj 300.000 tonų grūdų, nueina
niekais. Prancūzų vyriausybė nenorėjo pri- Šioje notoje Prancūzų vyriausybė yra kal- 
imti sovietų notą apie prekybinių santykių tinama už sulaužymą 1 repatriacinės sutar- 
nutraukimą ir apie repatriacinės komisijos j ties. Ji siekia tiek toli, kad prancūzų vy- 
ištrėmimą. Esą notos turinys buvęs pa-' riausybei yra pirkišamas „sąmoningas pran- 
skelbtas dar prieš jos įteikimą.

sijos narių išvykimas iš Prancūzijos yra 
paskubintas prancūzų įstaigų tiesioginiu 
įsikišimu, nes čia prisidėjo rusų komisijos 
pavienių narių įsimaišymas į revoliucines 
intrigas. Tuo būdu prancūzų misijos išvy
kimas iš Rusijos atstato tiktai normalią pa
dėtį, nes rej>atriavimas Rusijoje dar likusių 
prancūzų piliečių bus vykdomas konsulia- 
riniu keliu.

Nutraukimas pasitarimų dėl pristatymo 
grūdų Prancūzijoje yra labiausiai apgailes
taujamas. Grūdų atsargų papildymas bū
tų buvęs sveikintins, bet prancūzų vyriau
sybė pabrėžia, kad ji čia yra mažiausiai 
kalta. Gerai informuotuose Paryžiaus sluoks
niuose vyrauja įsitikinimas, kad čia sovie
tų ketinimai siekia žymiai 
nietieji incidentai ir negu 
nių santykių reikalas.

LONDONO LIETUVIAI PASIUNTĖ ME
MORANDUMĄ JUNGTINĖMS TAUTOMS

Londono Lietuvių Tautinis Komitetas 
pasiuntė Jungtinėms Tautoms memorandu
mą dėl masinių žudynių Lietuvoje, Memo
randume ypatingai/ yra iškeliami kruvini 
katalikų ir dvasiškuos persekiojimai. (StN)

Šios dienos numeryje:

KOKS YRA ARABŲ PAJEGUMASl 
*

NAUJOJI PINIGŲ REFORMA AU& 
TRIJOJE

VINCAS KUDIRKA - MOŠŲ 
DIDŽIŲJŲ OBALSIŲ KORĖJAS.

toliau negu tni- 
grynas prekybi-

PAGROBĖ DAR VIENĄ AUSTRĄ
Viena (Dena/Reuter). Nuo gruodžio 5 d. 

yra dingęs transporto ministerijos valdi
ninkas Paul Katscher. Dabar'„Wiener Ku- 
rier” praneša, kad trys vyrai sovietų uni
formoje jį esą pagrobę j sunkvežimį. Kat- 
scheris esąs dingęs keliomis valandomis 
prie* tai, kai jis turėjo išvykti į Ženevą 
dalyvauti tarptautiniame transporto kon
grese. Tame kongrese jis turėjo daryti 
pranešimą apie Austrijos sunkvežimių par
ko likimą.

HUMORISTINIS POLITIKAVIMAS

NE IS TO GALO NORIMA TAUPYTI

ŠIANDIENINIS LIETUVOS PAJŪRIO 
VEIDAS

*
VAKARŲ KULTŪROS MITAS

♦
PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI 1S OLANDIJOS 
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cūzų viešosios nuomonės klaidinimas”. Be 
to, ta nota yra pranešama apie prancūzų 

Prancūzų zonoje leidžiamas laikraštis' repatriacinės komisijos ištrėmimą iš Ru- 
„Nouvelles de France” vedamajame straips- * sijos, apie nutraukimą vykstančių pasitari- 
nyje rašo:

— Sovietų radijas paskelbė vieną po ki- ' sisakymą išduoti vizas prancūzų eksper
tus tris notas, dėl kurio dalyko prancūzų tams, kurie ryšium su tuo pirkimu neati- 
vyriausybė jau seniau yra pareiškusi savo dėliojant tyrėjo vykti i Maskvą.
nusistatymą. Ji yra pareiškusi, kad padary-1 Jau kuris laikas pati prancūzų vyriau- 
tieji Beauragard sotvykloje patikrinimai sybė rūpinosi karinę repatriavimo komisiją, 
neprieštarauja prancūzų-rusų 1946 m. birže- . kuri turėjo tik laikiną pobūdį, pakeisti ci- 
lio 26 d. sutarčiai, nes ta sutartim išvie- Į viliniu personalu. O tokios-pat rusų komi-

mų dėl pirkimo Rusijoje grūdų ir apie at-

Arabu pasiryžimas kariauti
Kairas (UP). Arabų Lygai priklausančių 

valstybių ministerial pirmininkai slaptame 
posėdyje aptarė priemones kovaj prieš Pa
lestinos padalinimo planą. Iš patikimų šal
tinių pranešama, kad ^uvo aptarti savano
rių telkimo ir lėšų parūpinimo klausimai. 
Didysis Jeruzalės muftis irgi atvyko į Kai
rą. Ibn Saudas esąs pareiškęs, jog jis yra 
pasiruošęs mirti savo kariuomenės prieša
kyje.

Iš britų pusės informuojama, kad britų 
vyriausybė yra davusi savo delegatui Sir 
Aleksandrui Cadoganui nurodymų, kad jis 
praneštų JT Palestinos komisijai, jog D. 
Britanja numato 1948 m. 'gegužės mėn. 15 d. 
atsisakyti Palestinos mandato. Prie Sirijos- 
Palestinos sienos įvyko pirmieji susirėmi
mai tarp žydų ir sirijiečių.

Jaruzalė. — Vakar Haifoje nežinomų

piktadarių buvo nužudytas vienas britų 
kareivis. Per įvairius susirėmimus žuvo 3 
žydai. Žydų karinė organizacija Haganah 
paskelbė, kad ji turinti apie 80.000 gerai 
ginkluotų narių.
\ Kairas. — Savanorių arabų teisėms Pa
lestinoje gauti telkimo biuras paskelbė, kad 
savanoriais įsirašę apie 3.000 amerikiečių 
ir 2.000 britų.

Teheranas. — Persijos parlamentas 46 
balsais prieš 39, 23 susilaikius pareiškė 
nepasitikėjimą min. pirmininkui Quaham 
es Sultaneh. Vakar vakare Sultaneh atsista
tydino. Beveik visi jo ministerial jau anks
čiau atsistatydino.

New Yorkas. — Saugumo Taryba atidėjo 
vėlesniam laikui diskusijas Palestinos Rei
kalais. Nutarta pakviesti Egipto ir Liba- 
nono atstovus. '.

Įsigaliojo Buriuos nepriklausomybes įstatymas
Londonas (Dena/Reuter). Britų parlamen- krizę išsprendus visiems priimtinu būdu.

to komisija paskelbė, kad karalius Jurgis VI 
patvirtino įstatymą, kuris suteikia Bumai 
nepriklausomybę. Valdžios perdavimas 
(vyks sausio 4 d. Burma yra pirmoji vals
tybė, kuri paskutiniųjų dviejų šimtmečių 
būvyje išstojo iš britų valstybių šeimos.

Spaakui 152-iem balsais prieš 32 buvo pa
reikštas pasitikėjimas.

STREIKAS ROMOJE
Roma (UP). Italų profesinių sąjungų cen

tras trečiadienį paskelbė Romoje ir Romos

Marshallis

Londonas (Dena/Reuter).
lų Ministrų Tarybos posėdyje trečiadienį 
Marshallis iškėlė Vokietijos finansų refor
mos reikalą. Ji esanti būtina ūkiniam Vo
kietijos ir Europos atstatymui. Jokiu būdu 
esą negalima susidaryti aiškaus vokiečių 
ūkio vaizdo, kol sovietų delegacija aiškiai 
nepasisako dėl reikalavimo reparacijų iš 
dabartinės vokiečių produkcijos.

Ketvirtadienio posėdyje keturi didieji su
sitarė padidinti vokiečių plieno gamybą
ligi 11,5 milijonų tonų.

Dabartinį derybų stovį vokiečių kores
pondentas Erik Reger šitaip charakterizuoja:

1. Amerika ir D. Britanija nori suakty
vinti vokiečių užsienio prekybą, kad ' tuo 
būdu būtų galima išvystyti pramonės ir 
pragyvenimo reikmenų įvežimą ir, kad bū
tų galima dengti okupacijos kaštus.

2. Sovietų Sąjunga nori, vokiečių gamy
bą sunaudoti pirmoje eilėje reparacijoms 
mokėti.

3. Amerika ir D. Britanija nesutinka da
bartinę vokiečių gamybą panaudoti repa
racijų reikalams, kol vokiečių ūkis negali 
pats išsilaikyti.

4. Amerika ir D. Britanija kasmet išlei
džia 700 mil. dd. Vokietijos egzistencijai iš
laikyti, o Sovietų Sąjunga kasmet išveža už 
500 mil. dol. dabartinės gamybos prekių 
reparacijų sąskaiton

5. Sovietų Sąjunga užsipuola dėl atstaty
mo Vakarų Vokietijos „monopolinio kapita
lizmo”, o savo zonoje steigia valstybinio 
kapitalizmo trestus.

6. Amerika skelbia savo zonos statistiką, 
skaičius, pranešimus ir vertinimus, o so
vietai neduoda iš savo zonos jokių žinių

Londonas (BBC). Trečiadienį prieš pra
sidedant užsienio reikalų ministrų posėdžiui 
Marshallis padarė svarbų pareiškimą. Jis 
pasiūlė nebeišvežti, pradedant nuo 1948 m.

konstatuoja, kad didelė vokiečių ūkio dalis 
dirba Sovietų Sąjungai

Užsienio Reika-1 sausio 1 d., iš Vokietijos jokių vertybių, 
........................... I kurios yra reikalingos vokiečių ūkiui. Savo 

pareiškimą jis pradėjo šiais žodžiais: „Aš 
norėčiau pabrėžti, kad tas nekeltų abejo
nių. jog JAV nėra pasiryžusios, kaipo at
pildui už 
reparacijų 
bos.”

Be to,
tanija kasmet Vokietijai

Vokietijos suvienijimą, pritarti 
programai iš dabartinės gamy-

jis pareiškė! „JAV ir D. Bri- 
išleidžia 700 mil.

Jau dieną prieš tai Molotovas buvo iSrė- 
lęs pretenzijas dėl 10 milijardų reparacijų 
sumos. Dabar jis pasiūlė šaltinius reparaci
joms imti, būtent: ištisų pramonės' įmo
nių išvežimas, prekių tiekimas iš dabar
tinės gamybos, realizavimas vokiečių ver
tybių užsieniuose, kitokie vokiečių patarna
vimai. /

Trečiadienio posėdyje užsienio reikalų 
ministrai vėl palietė ginčytiną reparacijų 
problemą. Kol sovietai laikosi tvirtai savo

dolerių, o tuo pat metu iš Rytų Vokietijos 
yra išvežamos vertybės, kurios viršija ■ 500 
mil. dolerių. Vokiečių įmonės rusų zonoje 
yra pervestos į Sovietų Sąjungos nuosa
vybę ir sujungtos į vieną milžinišką sovie
tinį koncerną. Didžioji vokiečių ūkio dalis 
dirba Sovietų Sąjungos sąskaiton”.

reikalavimo mokėti 10 milijardų dolerių, 
viltys dėl to klausimo sureguliavimo yra 
menkos. Pagal britų pasiūlymą Vokietija 
reparacijas galės tik tada mokėti, kada jos 
mokėjimų balansas bus išlygintas ir kąda 
okupacinėms valdžioms bus atlyginta už 
maisto produktų tiekimus.

Bendras Užsienio Reikalų Ministrų Tarybos posėdžio vaizdas
(Dena-INP-Bild)

RUMUNIJA LAUKIA GRĮŽTANT 
KARALIAUS

Lozana (StN). Įvairios žinių agentūros 
skelbia, jog tenka laukti Rumunijos kara • 
liaus Mykolo susižiedavimo su jo pusesere 
Anne de Bourbon-Parma, kuri yra 24 m. 
amžiaus. Jie abu buvo princesės tlizabe- 
tos vestuvių svečiai, o dabar abu atvyko į 
Lozaną, Šveicarijoje. Karalius Mykolas yra 
įsitikinęs, kad rumunų parlamemas duos 
savo pritarimą, kuris pagal konstituciją yra 
reikalingai, ir leis jam susižieduoti. Jis 
nori Lozanoje laukti kol ateis tas sutikimas 
ir nenori prieš tai grįžti į Bukareštą. Ru
munijos vyriausybė jau pasirūpino pasiųsti 
| Šveicariją specialų traukinį, kad parga
bentų karalių.

KARALIAUS LEOPOLDO GARBĖ 
NESUTEPTA

Briuselis (Dena). Belgijos vyriausybė 
paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad 
dabar Šveicarijoje gyvenąs Belgijos kara
lius Leopoldas „karo metu savo garbės nė
ra sutepęs.” Vyriausybė sau betgi palieka 
rezervų pasisakyti dėl kai kurių karaliaus 
(veiksmų prieš karą ir karo metu.

Briuselis. — Min. pirm. Spaak pareiškė 
seimo posėdyje, kad karaliui Leopoldui 
daromi priekaištai nepaliečia jo garbės, 
bet yra grynai politinės natūros. Vyriau
sybė padarysianti viską, kad karaliaus

provincijoje generalinį streiką. Virš pusės 
milijono darbininkų metė darbą. Tarp 
streikuojančių ir policijos įvyko kruvinų 
susirėmimų. Vyriausybės pasiūlymą skirti 
10,35 milijardų lirų viešiesiems darbams, 
kad aprūpinus darbu 70.000 bedarbių, pro
fesinės sąjungos atmetė.

* , /

MUMS PALANKUS BALSAS
New Yorkas. — Buv. amerikiečių kariuo

menės vadas Europoje gen. Mc Narney 
spaudos konferencijoje pasisakė už 400.000 
DP įsileidimą į JAV. Generolo nuomone 
tai reikią padarytį kaip galima greičiau, nes 
dabartinė padėties esanti nepakenčiama.

Milžiniški Prancūzijos streiko nuostoliai

Neįsileidžia „vokiečių liaudies kongreso" atstovų
Londonas (Dena/Reuter). Septyniolikai 

„vokiečių liaudies z kongreso”, įvykusio 
Berlyne, išrinktiems atstovams D. Britani
ja atsisakė suteikti įvažiavimo vizas.

Londonas. — Berlyno „liaudies kongresą” 
sveikino 13 darbo partijos atstovų. Vakar 
įvykusiam darbo partijos frakcijos posėdyje 
buvo priimta rezoliucija, ’ kuria pareiškia
ma, kad darbo partija su tuo 13-kos jos 
narių žygiu neturi nieko bendra.

Maskva. „Pravda” praneša apie katalikų 
dvasiškijos planą sudaryti iš Bavarijos ir 
Austrijos katalikų valstybę. Laikraščio ži
niomis tuo reikalu neseniai Ellwangene 
įvyko suinteresuotų asmenų konferencija, 
kuriai pirmininkavo Miincheno kardinolas 
Faulhaberis. „Pravdos” teigimu tuo planu 
yra labai susidomėję amerikiečiai su Nau- 
jorko kardinolu Spellmanu priešaky.

Berlynas. — Sovietų karinės vyriausybės 
informatorius pranešė, kad vokiečių krikšč. 
demokratų partijos sovietų zonoje pirminin
kas Jacob Kaiser neteko savo partijos pa-

sitikėjimo. J. Kaiser pareiškė, kad jis at
sistatydinsiąs tiktai tada, jei sovietai jam 
įsakmiai tai įsakysią. Vakar Kaiser tarėsi 
su į Berlyną atvykusiu britų ministeriu 
lordu Pakenhamu.

SEP pirmininkas Wilhelm Pieck įteikė 
britų karinei vyriausybei prašymą leisti i 
Londono konferenciją nuvykti Berlyno 
„liaudies kongreso” išrinktai 17 asmenų 
delegacijai. Prašymą išspręs britų vyriau
sybė.

Baden-Badenas. — Vyr. Prancūzų kariuo
menės vadas Vokietijoje gen. Koenig per
ima atsistatydinusio generalinio zonos ad
ministratoriaus gen. Lafon pareigas.

Baden-Badenas. — Neseniai Nūmberge 
išteisintas ir su amerikiečių apsauga į 
prancūzų zoną atlydėtas buv. Stuttgarto 
Volksgerichto prezidentas Cuhorst vakar 
buvo suimtas Ludwigshafene ir bus iš
duotas Wurttembergo denacifikacijos teismo 
žiniai.

Paryžius. — Min. pirm. Schumanas, va
kar vakare kalbėdamas per radiją, pareiškė, 
kad streikas pasibaigė ne vyriausybės per
gale pri:š darbininkus. Streikas buvę.s nu
sikaltimas prieš tautą. Vienintelė pergalė, 
kurios trokšta dabartinė Prancūzojos vy-z 
riausybė, yra pergalė prieš vargą ir skur
dą. Streikas padarė didelės žalos, bet vy
riausybė padėsianti visas pastangas atsta
tyti krašto lygsvarą.

Streiko galą visa Prancūzija sutiko su 
palengvėjimo jausmu. Vakar beveik visi 
darbininkai jau dirbo, išskyrus tik Mar
selio ir Pas de Calais sritis, kur dar buvo 
streikuojama.

Prancūzijos vyriausybė vakar vien balsu 
nutarė pavesti savo charge d’affaires Mas
kvoje grąžinti sovietų vyriausybei užvakar 
įteiktas protesto notas dėl sovietų piliečių 
ištrėmimo ir repatrijacios komisijos darbo 
trukdymo. Tuo būdu norima pareikšti pro
testą prieš tų dviejų notų toną ir tą fak
tą, kad notos buvo ankščiau paskelbtos 
spaudoje, negu jas gavo Prancūzijos vy
riausybė. Sovietų misija Paryžių vakar jau 
apleido. Prancūzijos repatriacijos misijos 
Maskvoje viršininkas pareiškė, kad atsa
komybė už repatriacijos darbo sustabdymą 
tenkanti Prancūzijos vyriausybei. Prancū
zų misija galėjo Maskvoje be jokių kliūčių 
atlikti savo darbą.

Londonas (Dena). Nuopelnai už pasise
kimą nugalėti streikų judėjimą Prancūzijoje 
Londono politiniuose sluoksniuose yra pri
skiriami Schumano 'vvriauąybei. Darbinin
kų grįžimas į darbą Via traktuojamas die- 
liu kominformo pralaimėjimu. Konservato
rių laikraštis „Daily Telegraph” rašo, kad 
politinio streiko nepasisekimas esanti „Eu
ropos pergalė prieš maskviškį chaosą. Iš
kilimas viešumon, jog sukilimui remti buvo 
panaudoti sovietų piliečiai ir sovietų gink
lai, sugriauna fikciją, kad komunistų par
tija yra ne kas kitas, negu užsienio revoliu
cinė agentūrai.

Paryžius (Dena/Reuter). Beveik po ketu
rias savaites nusitęsusio streiko, prancūzų 
profesinių sąjungų unijos (COT) paskatinti, 
visi kasyklų darbininkai, geležinkeliečiai, 
metalo įmonių ir uostų darbininkai ketvir
tadienį grižo į darbą. Laike streiko buvusių 
pasitarimų metu vyriausybė sutiko nuo š. 
m. lapkričio 15 d. pridėti po 1500 frankų 
pragyvenimo pabrangimo priedą, o šeimų 
priedas bus padidintas 22°/o.

CGT prezidiumas paskelbė, kad profesi
nės sąjungos lieka vyriausybės opozicijoje 
ir kad jos kovos dėl priešstreikinio įstaty
mo panaikinimo.

Skaičiuojama, kad streikas Prancūzijai 
kainavo 666 milijonus dolerių ir liks neiš- 

1 kasta 2 milijonai tonų 'anglių.
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Koks yra arabų pajėgumas?•>S
Ammano bei Bagdado, Kairo be! Da

masko bazaruoee vis girdimas vienas ir 
tas pats žodis, kuris nieko gero nelemia. 
Tasai žodis yra „Jehad” — Šventasis ka
ras. Karas po žalia pranašo vėliava.

Šių metų vasario mėnesį Dr. Omar ai 
Khalil nepasisekusioje Palestinos konferen
cijoje Londone pareiškė, kad Palestinos 
padalinimas reikštų karą. Arabai gerai ži
lio, kad karas Palestinoje labai greit išsi
piltų ir po visus Artimuosius Rytus jau 
vieta dėl to, kad Palestinos arabai vieni 
būtų per silpni. Palestinoje egzistuoja dvi 
nelegalios arabų „armijos” Putava ir Naj- 
jada. AM jos yra vadovaujamos Fauzi ed — 
Din Kaukjiso, kuris 1936—39 m. buvo ara
bų sukilimo vadu. Šiuo metu Fauzi gyvena 
Kaire.
. Abi jo armijos geriausiu atveju tinka tik 

partizaninėms kovoms. Tuo tarpu žydų re
zistencijos armija Haganah, turi 70.000 ge
rai apginkluotu ir paruoštų vyrų. Karo 
atveju Haganah armijai ( pagalbą be abe
jo ateitų abiejų teroristinių organizacijų, 
irgum Zvai Leumi ir Stern grupės akti- 
viatai.

Bet Palestinos arabai tikisi pagelbos iš 
penkių kaimyninių arabų valstybių. Trans- 
jordanija, Irakas, Sirija, Libanonas ir 
Egiptas kartu turi apie 100.000 paruoštų ir 
gerai aprūpintų karių.

Šios penkios valstybės griežtai yra pa
sisakiusios prieš Palestinos padalinimą ir. 
prieš bepriklausomos žydų valstybės suda
rymą. Be to, jos yra pareiškusioe, kad rei
kalui esant, jos pasipriešinsiančios 
tų planų (gyvendinimui.

Bet ką gi reikš Ibn Saud? Ibn 
Saudi-Arabijos 
politikoj reiškia 
džiokeris: kieno 
pusė ir laimės. 
’ Jo žinioje yra 
yra didelis karinės vertės vienetas. 'Jis turi 
keletą lėktuvų, daugiausia amerikoniško 
modelio. O šių metų vasario mėnesį buvo 
atvykusi į Saudi-Arablją britų militarinė 
misija, kad sumodernizavus Jo armiją. Šian
dien niekas tikra] negali pasakyti, kaip ap
sispręs Ibn Saud. Vis dėlto yra šiek tiek 
duomenų iš kurių, gal būt, galima padaryti, 
kai kurių Išvadų.

Prieš kiek mėnesių princas Abdul Illah, 
Irako regentas, buvo nuvykęs Į Transjor- 
danijos sostinę Ammaną aplankyti karaliaus 
Abdullah. Čia nebuvo nieko ypatingo, nes

ginklu

Saud, 
arabų 

lošime
karalius, šiandien 
tą patį, ką kortų 
pusėje bus Ibn Saud, toji

15.000 ginkluotų vyrų, tat

■ princas Abdul Illah yra karaliaus Abdullah
■ brolėnas, O kodėl gi brolėnui neaplankyti 
. savo mylimo dėdės? Tačiau šis apeilanky- 
. mas buvo sukėlęs didelį susidomėjimą ara

bų pasaulyje. Nes greit paaiškėjo, kad dė-
I dė ir brolėnas buvo smulkiai taręsi dėl ga

limybės sudaryti
, jųjų valstybių.

Trabsjordanijos 
tas yra hašamitų 
kad karalius Abdullah turįs toli siekiančius 
planus sudaryti didžiąją hašamitų valstybę 
arba hašamitų valstybių'sąjungą.

Čia prasideda skilimas arabų politikoje. 
Nes iš vienos pusės hašamitai, o iš kitos 
Ibn Saud neapkenčia vienas kito. Prieš 22 
metus dabartinio Irako regento tėvas dar 
buvo Hedžaso karalium. Ibn Saud paveržė 
iš jo sostą ir tapo šventųjų islamo tikėjimo 
miestų, ypač Mekkos, valdovu. Nuo to lai
ko kova tarp Ibn Saudo ir hašamitų dėl 
dominavimo arabų pasaulyje vis tebesitęsia.

Iš to galima spręsti, kad „Jehad”, šven
tasis karas, ne labai yra tikėtinas. Nesu
tikus Ibn Saudu!, Mekkos valdovui, prisi
dėti negali būti šventojo karo, o Ibn Saud 
atrodo nesąs linkęs palaikyti akciją, 
kurios prisideda ir hašamitų giminė.

Vienok nėra abejotina, kad arabai 
tai pareiškia, jog jie jėga priešinsis 
Palestinos valstybės sudarymui. Tačiau tai 
jau nebūtų tikras karas to žodžio įprastoje 
prasmėje, o tik didžiausio masto pogrin
džio partizanų kova, kuri be abejo būtų 
remiama tiesioginiai ir netiesioginiai visų 
kraštų arabų, nors pačios arabų valstybės 
ir stengtųsi nebūti oficialiai įtrauktos į 
kovą.’ Bet valstybės autoritetas Artimuo
siuose Rytus nėra toks stiprus kaip kad 
pavyzdžiui Europoje, ir ką Ammano, Bag
dado, Domasko, Aleppo, Kairo beį Riado 
valdovai ir vyriausybės nenuspręstų — vy
rai, kaip Didysis Jeruzalės Mufti, visuomet 
ir visur suras dešimtis tūkstančių fanatiš
kų šalininkų ir sekėjų.

Nelaimė tik, kad niekas negali numatyti 
Šitos kovos pabaigos. Tikriausiai tai neap
siriboja grynai kova tarp arabų ir. 
žydų rezistencijos grupių. Per daug yra 
asmeninių ginčų tarp arabų vadų ir valdo
vų, kurie, prasidėjus kariniam konfliktui, 
viešai griebtųsi ginklo vienas prieš kitą. 
Taipogi yra daug svetimų jėgų, kurios 
mielai panaudotų tokį konfliktą savo tikslų 
(gyvendinimui. (StN)

plačią uniją tarp

karalius Ir Irako 
kilmės, ir arabai

abiejų

regen- 
mano,

prie

rim- 
žydų

Rusijos skundas dėl repatrljantii persekiojimo
Londonas (UP)*Lapkričio mėn. 7 d. Mask

vos radio pranešė, kad Sovietų vyriausybė 
pasiuntė Prancūzijos vyriausybei dvi no
tas, kuriose skundžiamasi dėl „sovietų re
patriantų Ir kitų jų piliečių persekiojimo 
Prancūzijoje". '

Savo notoje Sovietai nurodo, kad nei 
stovyklos „Beauregard" administracija, 
nei Sovietų pasiuntinybė nebuvusi apie 
kratą painformuota ir nė kartą dėl tos 
stovyklos režimo nebuvo prancūzų skųsta
si. Notoje neigiama? kad stovykloje būvąs 
įvestai „specialus režimas“.

De Gaaperl duktė (stojo vienuolynui
■ \

Romą (UP). Dabartinio Italijos minis- 
terlo pirmininko 18-kos metų duktė Le- 
clja do Gasperi (stojo į vienuolyną. Nese
nta ji baigė Romos unlverstietą ir gavo 
meno ir literatūros diplomą.

Lucija lydima savo tėvų gruodžio mėn. 
7 d. atvyko | vienuolyno seserų konventą 
Ir buvo priimta kaip novlclatė. Slo vie* 
nuolyno seserys, I kur| (stojo Luvlja de 
Gasperi, yra geriausios auklėtojos.

Naujoji pinigų reforma Austrijoje
Karo palikimas sunkiai slegia Austrijos 

ūkį. Nors jau praslinko dveji metai nuo 
karo pabaigos, tačiau krašto ūkis vis dar 
tebemerdi. Tą ūkinį marrazmą geriausiai 
atvaizduoja nesveika pinigų padėtis ir su 
tuo susijus bendra stagnacija prekyboje ir 
pramonėje. Tose sąlygose Austrijos vy
riausybės vienas svarbiausių uždavinių yra 
stabilizuoti krašto valiutą ir sudaryti tuo 
būdu sąlygas gamybai ir užsienio prekybai 
atkusti.

PIRMOJI PINIGŲ REFORMA 1945 
METAIS

Pirmąją pinigų reformą Austrija įvykdė 
i karui pasibaigus, t y. 1945 metų gruodžio 
’ mėnesį. Reforma. tuo metu buvo būtina, 

nes Austrijoje kursavo vokiečių markė, ku
ri neturėjo jokios vertės ir Austrijos vy
riausybė, nei aliantų Kontrolinė Taryba 
neturėjo jokių galimybių sukontroliuoti 
pinigų apyvartos kiekio, nei sutrukdyti 
naujų pinigų antplūdžio į Austriją. Nesi
leidžiant į smulkesnį reformos atpasakoji
mą tenka tik pastebėti, kad jos tiksiąs bu
vo sumažinti pinigų kiekį apyvartoje ir pri
taikyti jį prie esančio prekių volumeno. 

, Nors pinigų pakeitimo įstatymas buvo gana 
radikalus ir reikalaująs didelių aukų iš 
visų gyventojų pusės, tikslo , pilnumoje 
neatsiekė ir pinigų kiekio apyvartoje ne
sumažino. 1947 metų vasarą banknotų apy
varta vėl pasiekė 6 miliardų Šilingų sumą, 
t. y. tiek, kiek jų buvo 1945 metų pabai
goje keičiant markes i šilingus. Svarbiau
sią poziciją sudarė čia okupaciniai kaštai 
— šiuo metu viršija jie 3 milijardų šilingų 
ribą —, ir išmokėjimai iš įvairių einamų
jų ir taupmenų sąskaitų, kurios pradžioje 
buvo suvaržytos, vėliau gi palaipsniui bu
vo atidaromos apyvartai. Tuo būdu apy
vartoje atsirado perdaug pinigų, krašto gi 
produkcija, nežiūrint nuolatinės pažangos, 
nepasiekė reikalaujamo dydžio ir negalėjo 
atsverti perdidelės apyvartos. Aišku, kad 
tokiose sąlygose turi kiltį kainos, nes ma
žam prekių kiekiui išpuola daug pinigų, 
kurie nereprezentuoja jokios realinės ver
tės. Kainų kilimo tendenciją padidino dar 
ta aplinkybė, kad kainų kontrolė labiau su
silpnėjo ir užleido vietą juodajai rinkai, 
kuri pradėjo aiškiai veikti J oficialią pre
kybą.

NAUJOSIOS PINIGŲ REFORMOS 
PAGRINDAI

Reformos tikslas yra išvengti infliacijos 
ir neriboto kainų kilimo. Vienintelė tam 
priemonė yra sumažinti pinigų kiekį apy
vartoje. Kaip jau minėta, pinigų apyvarta 
dabartiniu metu pasiekė 6 miliardų šilingų 
ribą; be to, laisvos ir suvaržytos einamo
sios sąskaitos viršija 7 mlliardus šilingų; 
tuo būdu bendra pinigų apyvarta siekia 13 
miliardų šilingų, tuo tarpu kai Austrijos 
ūkis normaliais gerais laikais apeidavo su 
maximum 1,5 miliardo šilingų. Tą miliži- 
nišką pinigų apyvartą galima sumažinti nu
vertinant tam tikrą pinigų dalį. Įstatymas 
tuo keliu ir nuėjo. Pagal jį visi apyvartoje 
esantieji pinigai nuvertinami santykiu 3:1, 
t. y. už tris senus šilingus mokama vienas 
naujas šilingas. Kiekvienas, pilietis, gyve-
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nantis Austrijoje ir gaunantis maisto kor-1 valiutą ir remti stambiuosius bankus. To- 
telę, galės išsikeisti 150 šilingų santykiu Į kią pačią poziciją užėmė dalis spaudos, 

ypatingai nepriklausoma, spauda, tuo tarpu 
kai visa partinė spauda, išskyrus komunis
tus, įstatymui pritaria. Vyriausybei daroma

1:1. Tuo būdu norima pasaugoti mažiau 
pasiturinčių piliečių interesus.

Atskirą ir labiau sunkią problemą su-
darė einamųjų ir suvartytų sąekaitų ir jų priekaištai, kad spekuliantų uždarbiai ir jų 

i milžiniškos sumos nenukenčia, nes jie jau 
1 senai nuo reformos yra apsisaugoję pirk- 
' darni svetimą valiutą ar brangenybes arba 
įnešdami pinigus į einamas sąskaitas, tuo 
tarpu eilinis pilietis, kuris patikėjo vy
riausybės raginimams, taupė paskutinį 
šilingą ir nenaudojo jo juodajai rinkai, 

i turi dabar žiauriai kentėti.
| Tas tautos nuotaikas išnaudojo kome

tos datos, nistU partija. Dar tebesvarstant įstatymą 
keičiamos ministerių posėdyje ir parlamente, vieniu- 
parinktas fel’s komunistų ministeris Dr. Altmann at- 

nieks ne- sistatydino, gi komunistų partija balsavo 
Refor- 1 Pr’eš Įstatymą. įstatymą paskelbus komu-

sumų pervedimas į naują- valiutą. Visos su
mos, (neštos į einamąją sąskaitą po 1945 

' m. gruodžio mėn. 22 d. (pirmosios šilingo 
reformos data) principe keičiamos santy
kiu 1:1 su tuo, tačiau apribojimu, kad % 
visos sumos yra suvaržomas 6 mėnesiams 
ir ‘A 9 menėsiams. Po to laiko visos sumos 
yra laisvos. Šioms sąskaitoms 
yra numatyta lapkričio mėn. 
sumos, ktirios buvo įnešton 
skaitomos grynais 
santykiu 3:1. Šis 
todėl, kadangi iki 
buvo žinojęs apie 
mos ’pagrindai tapo žinomi l-r-...—-. - - - -
15 d., kai juos paskelbė Hamburgo radi-! reikalaudama Įnešti visokių pataisų, kurios 
jas (I), pati gi reforma buvo parlamente ■ turinčios išgelbėti eilinio piliečio interesus, 
svarstoma ir paskelbta tik lapkričio mėn.1 Si akcija randa pas austrus pritarimo.^ Pro- 
19 d. vakare. ♦

Visi įnašai, padaryti prieš 1945 m. 
gruodžio mėn. 22 d., atseit dar vokiškomis 
markėmis, dalinai (60%) visiškai nubrau
kiami, dalinai (40%) pakeičiami į ilga- 
terminine? valstybės obligacijas, šių sumų 
likimą taip sprendžiant norėta panaikinti 
tuos Įnašus, kurie buvo įnešti karo metu ir 
tarnavo karo finansavimui. Kaipo tokie jie 
turėjo būtį nubraukti, nes naujoji Austri
jos valstybė negali perimti neribotų Vo
kietijos karo skolų ir todėl gali reikalauti 
iš savo piliečių tam tikros aukos, nors ta 
auka kai kuriems gali būti Ubai skaudi ir 
nuostolinga.

Įstatymas naikina senus įnašus, bet 
stengiasi aiškiai apsaugoti visas naująsias 
sąskaitas, nes jos reprezentuoja tautos 
darbą jau taikos metu ir reiškia įmonių 
bei privačiu asmenų apyvartos kapitalą, 
kuris turi būti saugojamas norint išlaikyti 
produkciją ir prekybą. Be to, įstatymas 
taip pat apsaugoja ūkininkų interesus ir 
leidžia jiems išsikeisti jų pinigus santykiu 
1:1, jei tie pinigą] gauti pardavus priva
lomų pyliavų produktus.

REFORMOS TIKSLAS IR TAUTOS 
REAKCIJA 

įstatymo leidėjai argumentuoja, kad ge
riau yra dabar nuvertinti savo pinigus iki 
vieno trečdalio, negu kad vėliau, kainoms 
be galo pakilus, nustoti dar daugiau. Kiek
vienas pilietis turįs įsisąmoninti, kad visų 
auka yra būtina. Geriau yra dabar aukoti, 
nes aukojama žymiai mažiau. Be to, pinigų 
nuvertinimas skaudžiausiai paliečius tik 
spekuliantus ir stambius prekybininkus, ku
rie nelegaliai prekiavo su užsieniu ir ap
rūpindavo juodąją rinką. Eilinį pilietį 
įstatymas liečiąs ne taip žiauriai, neg jis 
didelių sumų neturėjęs, o jei turėjęs, tai 
laikęs jas bankuose ar įmonėse, tos gį su
mos nuvertinimo nėra paliečiamos.

Tautos reakcija buvo priešinga, negu 
vyriausybė to pageidavo. Eilinis pilietis 
laiko, kad reforma yra nukreipta tik prieš 
ji ir jo sąskaitoti stengiamasi taisyti krašto

pinigais 
terminas 
to laiko 
įstatymo

ribos data
d. Visos. 12

PO 
ir
yra 

dar 
turinį. 1.— - - -
lapkričio mėn.. nistų spauda pradėjo puolimą prieš jį

paganda tačiau nėra teisinga, nes įstatymai 
! nėra nukreiptas prieš eilinį pilietį, o tik 
I reikalauja iš jo tam tikros aukos, kurią 
turi visi nešti, jei norima atsiekti gerų re
zultatų.

JUODOSIOS RINKOS REAKCIJA'
(statymo tekstą paskelbus kilo visuome

nėje nerimas Ir net panika. Ji pasireiškė 
stipriu pirkėjų antplūdžiu į krautuves. Bu
vo perkama viskas, ką tik galima pirkti. 
Prekybininkai dalina] pardavinėjo, daliui 
stengėsi prekes nuslėpti. Kelioms dienomi 
praslinkus pirkimų banga sumažėjo, nes 
pasireiškė pinigų trūkumas. Juodoji rinka 
reagavo visišku prekybos sustabdymu. Vi
sos prekės pranyko ir nieks nieko nepardl- 
vinėjo. Po kelių dienų atsirado šiek tiek 
prekių, tačiau kainos labai pakilo. Lygiai 
pakilo užsienio valiutų kursai. Juodaiu 
rinkos reakcija, dar nėra baigtą, nei pa
dėtis yra vis dar neaiški.

REFORMOS SANSAI IR ATEITIS
Pinigų reformos įstatymas įsigaliojo 

gruodžio 10 d. Įstatymo įsiteisėjimas labai 
nusitęsė dėl didelių nuomonių skirtumų są
jungininkų tarpe.

Vertinant reformos idėją ir šansus tenka 
pripažinti, kad ūkinių atžvilgiu pinigų re
forma yra būtina ir Įstatymas tam yri 
gerai išdirbtas; politiniu tačiau atžvilgiu 
įstatymas nėra reik^ingas ir reformos tei
kis parinktas labai nevykusiai, tuo labiau, 
kad šiuo metu prasideda Londono konfe
rencija, kuri svarstys Austrijos problemą 
ir, gal būt, nuspręs jos tolimesnį likimą.

Dr. J. B.

Varšuva. — Vakar buvo suimtos Švedi
jos ir Belgijos pasiuntinybių vertėjos — 
Lenkijos pilietės.

Vilnius. — J. V. Stalinas sutiko išstatyti 
savo kandidatūrą į Vilniaus miesto tarybą. 
Stalino kandidatūrą išstatė „Tigro” Ii. 
briko komitetas: Urbanavičius, Blaževičiui, 
Rojus, Narvikaitė, ir Pikelnik.

Maskva. — Sibire siaučia smarkūs šil
čiai. Irkutske temperatūra kito iki 51 •.

— Rankšluostis buvo nusviestas Klin
tonui Foliui paleidus šunĮ nuo grandinės, 
žmogus skusdamasis netepa rankšluoščlo 
kremu. Kremas pakliūna ant rankšluoščlo 
besišluostant veidą. Jei Žmogus yra per
traukiamas vidury skutimosi Ir nori nusi
valyti valdą, jis tai daro paskubomis. Klin
tonas Foils to nepadarė, kai šuo ėmė loti, 
arba kai jis išgirdo Įsiveržėlį. Jis pirma 
nuėjo pasižiūrėti, kodėl šuo loja, ir sutiko 
Įsiveržėli. Jis kalbėjo su tuo žmogum ir 
tuo pačiu metu šluostėsi rankšluoščlu nuo 
veido putas. Tada kažkas tarp besikalban
čių (vyko, jis greit sugrįžo atgal ir paleido 

' ŠunĮ. Tik dabar buvo paleistas šūvis. Visa 
tai langvai Įsivaizduotumėt, jei užuot statę 
kvailus klausimus, paanalizuotumėt tą 
faktą, kad ant rankšluoščlo yra putų.

Valandėlė buvo tyla, tada vienas vyrų 
Išdrįso:

—• Taip aš mačiau tą rankšluosti-
— Jei, norit šį tą išaiškinti, — toliau 

tęsė Meisonas, — ir panaudoti rankšluosti 
kaip įrodymą, turit įsivaizduoti, kokią po
ziciją buvo užėmęs žmogžudys. Ant rankš- 
luoščio yra skutimosi kremo nuo Klintono 
Folio veido. Pastebėjot, kad truputis putų 
yra likę Ir ant smakro, bet nedaug — ne 
tiek daug, kad galima būtų manyti, jį bu- 
.vua nušautą beslskutant. Putų pėdsakų 
nėra ir ant grindų, kur guli jo galva. Tas 
rodo jį nusišluoščius putas su tuo rankš
luoščlu.

— 'Nesuprantu, kodėl jis negalėjo nu
sišluostyti prieš eidamas pasižiūrėti, kas 
yra kitame kambary, — prieštaravo ser
žantas Holkombas, priverstas susidomėti 
tuo reikalu.

— Paprastas dalykas, — tarė Perrys 
Meisonas. — Jis numetė rankšluosti pa
leisdamas šun|. Jei pirma būtų paleidęs 
šun|. Jis nebūtų nusišluostęs veido. Jis 
būtų paleidęs šun(, o tada išėjęs ir nu
sišluostęs veidą.

— Na, gerai, — sutiko seržantas Hol- 
kombas, — o kur yra Arturas Kartraitas?

— Nežinau. Bandžiau surasti ankščiau. 
Jo šeimininkė pasakoja, kad jis iškeliavęs.

— Teima Benton sako, kad jis pabėgęs 
su ponia Follene, — pastebėjo seržantas 
Holkombas.

— Taip, taip ji ir man pasakojo.
— Tą patį sakė ir Klintonas Folia Pi- 

tui Dorkui.
— Ir aš taip manau, — tingiai tarė 

Meisonas. — Ar ir vėl visa tai pradėsime 
Iš naujo?

— Ne, — prašvokštė seržantas Hol
kombas. — Pasakysiu tik tiek, kad labai 
galimas dalykas, jog jūsų klijentas Ar
turas Kartraitas, pabėgęs su ponia Follene, 
ir iš jos sužinojęs, kaip jos vyras ją iš
naudojo, grįžo pasiryžęs užmušti Klintoną 
Folį.

— Viso to vlenlntėlis (rodymas yra tas, 
kad Kartraitas buvo susipykęs su Klintonu 
Foliu ir pabėgo su jo žmona. Ar ne?

— Pradžioj gana ir to.
Gerai, — tarė Perrys Meisonas, — 

noriu tik paryškinti jūsų teoriją. Jeigu 
taip, tai Arturas Kartraitas turėjo grįžti 
atgal su aiškiu nusistatymu užmušti Klin
toną Fol|, ar ne?

— Manau, kad taip. 4
— Puikų Tuo atveju jis būtų Įėjęs Į 

namus, pamatęs Klintoną Fol(, paleidęs 
porą šūvių ir tik t a k išėjęs iŠ namų. 
Jis nebūtų stovėjęs ir ginčijęsis, kol Folis 
sugrįš ir paleis laukini policijos šun|. La
bai blogai su jumis, vyrai, kad jūs radę 
mirusi žmogų, tuojau pradedat įtarinėti, 
nežiūrint įrodymų ir nebandot, kur tie 
įrodymai veda.

— Kur jie veda? — paklausė seržantas 
Holkombas.

— Po velnių! — suriko išvargusiu balsu 
Perris Meisonas. — Aš atlikau beveik visą 
detektyvo darbą" toje byloje. Nenoriu jo 
visai pabaigti. Juk už tai užmoka ne man.

— Iš viso ko matyti, — atrėžė seržan
tas Holkombas, — kad jums visai gerai 
buvo užmokėta už visa, ką padarėt toje 
byloje.

Perris Meisonas garsiai nusižiovavo.
— Tai vienas iš gerų mano profesijo- 

jos savumų, seržante. Bet yra ir negerumų.
— Pavyzdžiui? — smalsiai pasiteiravo 

seržantas Holkombas.
— Pavyzdžiui, kad ir tai, jog esu atly

ginamas grynai pagal sugebėjimus. Vie
nintelė priežastis, dėl ko aš gerai uždirbu, 
yra tai, kad aš įrodžiau savo sugebėjimą. 
Jei mokesčių mokėtojai jums neišduotų 
kiekvieną mėnesi algos čekio tol, kol 
neįšspręsite dalyko, jums tektų keletą mė
nesių badauti, arba turėtumėt parodyti 
daugiau sumanumo negu š| kartą.

— Tai bus padaryta, — atšovė seržan
tas Holkombas drebėdamas iš pykčio.

— Neleisiu Tamstai čia sėdėti ir Įžei
dinėti mane. Nieko nepasieksit tuo būdu, 
Mefsonai. Turėtumėt tai suprasti. Toje 
byloje nesat vien tik advokatas. Po vel
nių! Jūs esat įtariamas.

— Ir aš taip maniau, — tarė Meisonas. 
— Dėl to aš ir padariau tą pastabą.

— Arba jūs meluojat? kad čia pusė 
devynių, arba sąmoningai ne viską pasa
kėt, kad apsunklntumėt nagrinėjimą. Ty
rimas rodo, kad Folis buvo nužudytas 
tarp pusės aštuonių ir aštuntos valandos. 
Daugiau kaip keturiasdešimt minučių 
praėjo nuo jo mirties, kaip mūsų žmogžu
dystės tyrimo grupė atvyko. Jums lieka 
įrodyti, kur buvote tarp pusės aštuonių ir 
aštuntos. Kodėl pagaliau nenorit bendra
darbiauti su mumis?

— Aš sakau, kad aš gerai neatsimenu, 
ką aš tuo laiku veikiau. Aš nežiūrėjau į 
laikrodį. Buvau pietauti, vaikštinėjau, 
rūkiau cigaretę, nuėjau į įstaigą, vėl išė
jau į gatvę, vėl vaikščiojau, galvodamas ir 
rūkydamas, sugavau kursuojantį taksį ir 
atvykau pasimatymo.

— Pasimatymas buvo pusę devynių.
— Taip, pasimatymas buvo pusę de

vynių.
— O ar galit įrodyti?
— Žinoma, ne. Kodėl, po velnių, aš 

turėčiau įrodyti, kad ir kur aš turiu pasi
matymą. Kasdien daugybę turiu pasima
tymų. Faktas, jog negaliu (rodyti pasima
tymo laiko, dar nėra pagrindas (tarimui, 
bet priešingai, tai rodo, jog tai buvo pa
prastas tarnybinis pasimatymas.

— Jei galėčiau pristatyti tuziną liudi
ninkų, jog aš turiu pasimatymą su Klin
tonu Foliu, tuojau imtumėt (tarti, kodėl 
taip stengiausi, kad pasimatymo laikas bū
tų visiems žinomas. Jei bent kiek turit 
smegenų, tikrai taip pagalvotumėt.

— Štai dar ką aš pasakysiu. Koks vel
nias man neleistų pusę aštuonių nueiti ir 
nužudyti Fol(, paimti taksi, grįžti atgal, 
o pusę devynių vėl nueiti | pasimatymą? 
. Valandėlę Įrambary buvo tylu. Po to Ser
žantas Holkombas tarė:

— Man atrodo niekas.
— Tai kaip tik svarbu, — tarė PerryS 

Meisonas. — Tik, jei aš būčiau tai pada

ręs, aš būčiau pasistengęs atsiminti taksi 
numerį ir pasirūpinčiau liudininkų, kad 
pusę devynių turiu pasimatymą, ar ne?

— Nežinau, ką reikėjo padaryti, — pik
tai atkirto seržantas Holkombas. Žmogui 
imdamasis tokio žygio neveikia logiškai 
Kodėl nenorit visko atvirai pasakyti ir eiti 
gulti, o mums leisti toliau tęsti darbą?

— Aš jūsų netrukdau, — tarė Perryl 
Meisonas. —- Be to, aš labai mėgstu te 
akinančią šviesą, tuo tarpu, kai jūs aplink 
susėdę spoksot man į veidą, vildamiesi ma
no veide atrasti išeiti. Jei užgeslntumėt 
šviesą, ir patamsy truputi pagalvotumėt, 
tikrai daug daugiau galėtumėt pamatyti, 
negu susėdę aplink ir spoksodami man į 
veidą.

— Ne, ne žiūrėjimas man Į veidą mani 
varo iš proto, —- suniurzgėjo piktai ser
žantas Holkombas.

— Kaip su Teima Benton? — paklausė 
Perrys Meisonas. — Kas su ja atsitiko?

— Ji visiškai (rodė savo alibi. Ji atsime
na kiekvieną minutę.

— O jūs, — paklausė Perrys Melionai, 
— ką jūs darėt tuo laiku, seržante? Ser
žantas Holkombas nustebo.

— Aš? — paklausė jis.
— Taip, jūs.
— Norit mane tardyti ir įtarti?
— Ne, — tarė Perrys Meisonas. — No

riu tik paklausti, ką jūs veikėt.
— Aš buvau pakeliui Į (staigą, — tari 

seržantas Holkombas. — Važiavau automo
biliu kažkur tarp namų ir Įstaigos.

— Ar turit liudininkų? — paklausė Mei
sonas.

— Nekrėskit juokų, — pyktelėjo ser
žantas Holbokobas.

— Galvodami taip, kaip jūs galvojat pa
matytumėt, kad tai ne juokai, — pastebėjo 
Meisonas. — Kalbu visiškai rimtai. Kiek 
liudininkų galit pristatyti?

— Nė vieno. Galiu tik (rodyti, kad bo- 
vau namie ir kada atvykau t Įstaigą.

< (Bus daugka)
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Kiekvienas idėjinis išgyvenimas, o ypač 
tas atšviežintas įdėjų sąjūdis, kurio ilgimės 
mūsų naktų santėmyje ir kurį taip visi sva
jojame sukelti dar prieš naujai aušrai 
brėkštant, kiekvieną privalo paskatinti, kaip 
sakoma, susivokti laike ir erdvėje. Nei karš
tas entuziazmas, nei atkaklus pasiryžimas 
žvelgti tik į naują ateitį nė vieno neatpa
laiduoja nuo šios prievolės. Susivokimas 
„laike ir erdvėje” nėra vien tik koks man- 
dras palinkimas filosofuoti, nes iš tikrųjų 
mūsų tautos idėjinis inventorius ir senelių 
testamento paveldėjimas, gal būt, yra dides
nis ir komplrkuotesnis, negu daugelis lin
kę manytu

Mes šiandien esame išblokšti iš Tėvynės. 
Esame emigracijoje arba, kaip dabar įpras
ta ne visai sklandžiai sakytis, tremtyje. Gy
vename gadynėje, kada skelbiamas ir links
niuojamos visokios laisvės, o tautos ir žmo
nės — vergiami, kankinami, naikinami . . . 
Mes gi norime apginti savo žmogiškąją ir 
tavo tautinę individualybę. Mes esam pasi
ryžę iškovoti sau, savo tautai, josios atei
ties generacijoms laisvę ir prasmingą btiitį.

Kiti gal svajoja iš tolimų postų autori
tetingai komanduosią naują lietuviškosios 
laisvės atgimimą. Mūsų generacija, betgi, 
žino, kad josios vieta yra tik pirmosiose 
pozicijose. Tatai reflektuoja į daugelio mū
sų sąmonę ir brandina aštrų atsakingumo 
Jausmą. Riteris ir jo ginklanešys — viena
me ir tame pačiame asmenyje. Vaizdas ir 
simbolis, be abejo, nekuklus. Bet jau sep- 
tyneri metai, kai mūsų tautos didžiuosiuose 
įvykiuose jis yra kone vieninteliškai tik-

NUO ROMANTIKOS PRIE AKCIJOS
Mūsų lietuviškųjų idėjų istorija, jos so

cialinių, politinių ir dvasinių tendencijų bei 
krypčių evoliucija ligi šiol dar mažai, dar 
tik paviršutiniškai teišstudijuota. Dėl to gal 
nebus ginčijama teisė kiek apgailestauti, nes 
juk jau turėjome tiek daug profesorių ir 
mokslo daktarų . . . Dar nematome nueito 
kelto lietuviškų idėjų evoliucijos sąvado. 
O jo labai reikėtų šią niūrią valandą. Jei 
tai ne visuomet gal būtų mums kelrodis ir 
įkvėpimo šaltinis, tai visuomet padėtų bent 
kaip kontrolinis aparatas. Tiek to, ne da
bar laikas šunis lakinti . . .

Nors tai bus perdaug suprastinta ir 
šiek tiek abejotina tezė, bet populiarieji 
mūsų mokykliniai vadovėliai visiems įkalė 
į galvą: lietuvių tautinis atbudimas prasi
dėjęs nuo „Aušros” .. Tegul šiam kartui 
būna ir taip. „Aušros” programa rėmėsi 
Ubai bendrais ir labai human i tariniais pa
grindais, bet josios publicistai greit susi
dūrė su gana konkrečiais realybės užda
viniais. Tai prasidėjo nuo propagandos už 
tautos praeities pažinimą ir tos praeities 
meilę. Bet šis kelias vedė prie tautinės są
monės formavimosi modemine Šio žodžio 
prasme. Gimtosios kalbos meilė ugdė prie
volę kovoti už lietuviško rašmens laisvę. 
Istorija ir humanitarizmas neišvengiamai 
grindė kelią kovai ir politikai. Nuo pra
eities romantikos ligi tautinio savarankumo 
idėjos gija negalėjo būti ilga. Tai ska
tino svajones apie nauia valstybine ne
priklausomybę. ~

ras . . .
PERSPEKTYVOS PAIEŠKOJIMAS

Gyvename svetur, tarp svetimųjų. Tarp 
Svetimųjų ir savųjų idėjinių putų. Svetimie
ji dabar tiek daug skelbia „naujojo huma
nizmo” doktrinų, taip spalvingai analizuo
ja „naujojo žmogaus” egzistenciją, jog tik
rai visam tam būtų galima patikėti, jei mū
sų patyrimai ir gyvenimo pavyzdžiai nebū
tų suspėję mums sklandžiai parodyti visos 
šios žodeivijos hipokritiškumo . . . Savųjų 
gi balsai be galo nuoširdūs ir kviečia tau- 

> tiečius eiti senais, išmindžiotais takais. Bet 
daugelis jau suabejojame: ar tie žodžiai 

, beturi realų pagrindą po kojų . . ., nes Juk 
čia visi stovime ne ant savosios žemės?

!r/ ar Taigi, palankesnės atmosferos blaškymui 
Ir svyravimams nebebūtų galima nė surasti. 
Pomėgis klaidžioti, polinkis svaigintis iliu
zijomis, fantazuoti, simuliuoti, — kas gali 
būti žmogui natūralesnio, kaip geismas žūt
būt susikurti bent normalios realybės iliuzi
jų „erzacą”? . . . Todėl/ taip esant, gal ne
tapsiu perdideliu konservatoriumi, jei pa
reikšta nuomonę: — gal kartais būtų svei
kiau nusikreipti praeitin, į tolesnę perspek
tyvą, idant josios potyrius giliau ir blai
viau suvokę, galėtume našiau pasiruošti dyg
liuotųjų ateities vieškelių vingiams . • .

„1* praeities tavo ąūnūs tą stiprybę se
mia” ... Tai juk žodžiai tos pačios gies- 

' mės, kurią kiekvienas taip dažnai niūniuo
jame. Bet manau, kad mūsų tautos himnas 
nėra aritmetinis, nei algebrinis fenomenas, 
taigi skaidymui nepasiduoda. Jis reikia im
ti visa*.

Liuduos šypsenos
Tūlas vokietis — 1550 kolorijų savinin

kas įniršęs klausia: '
— Taip! Mes gauname bado normą Ir 

tą Suktą. Tuo tarpu Berlyne, Spandau ka
lėjime, didieji naciai, kuriems neišteko 
vietos Nuembergo kartuvėse, į dieną 
gauna 1800 kolorijų.

Gaila, kad vargšas be reikalo blaškosi.
Įdomu, ką jis pasakytų Į tai, jeigu su

žinotų, kad sovietų zonos ministerial, be 
normalių sunkiai dirbančiojo kortelės, 
„papildomai" į mėnesį gauna: 1500 cigare
čių, 18 kg. miltų, 10 kg. miltinių produktų, 
13 kg mėsos, 8 kg. sviesto, 2 kg. riebalų, 
30 Itr. pieno.

Maždaug prieš dvylika metų, Nuem
bergo aikštėje apsiputojęs Fuehreris tos 
pačios minios klausė:

— Sviesto ar bombų?
Minia pritūpdama šėlo:
—- Bombų, bombų!!!
Tuo laiku jų krūtines puošė:
10.000 Riterio Kryžių,
80.000 EK I klasės, 
3.000,000 EK II klasės ir... 5.000.000 su

žeidimo ženklų.
O žemėje dygo milijonai medinių 

kryžių...
Jų užkurta karo mašina pareikalavo: 
14,45 milijonus kritusių,' 

5,50 „ nužudytų,
2,86 „ subomborduotų,

11,00 „ KZ kalintų,
29,65 „ karo invalidų,
21,24 „ be namų,
15,00 „ pabėgėlių.
II kas šiandieną iš tų geležinių kryžių, 

jei pilnos aikštės, miestai berankių, be
kojų invalidų, kurie kadaise Fuehrerlo nri- 
*egtą Riterio Kryžių, išmainė į vieną ame
rikonišką cigaretę. •

Kadaise filmų pasaulyje triumfališkai 
vandravojęs humoriskas Harold Loyd įrbdy- 
nėjo/ kad humoras sukuriamas kontrastų 
vaizduose. Jei lilmos žiūrovai, sekdami vie
ną po kito pro juos slenkatrtį vaizdą, logiš
kai galvodami laukia vienokio, rezultato, o 
ekrane tuo tarpu pasirodo visai priešingas, 
tas ir iššaukiąs žiūrovų juoką. Sakysime, 
žiūrovai turi iliuziją, jog tuoj, tuoj ekrane 
pasirodys dramblys, hipopotamas ar kitas 
gyvūnijos gigantas, o vieton jų atrėplioja 
vos įžiūrimas kirminėlis; žiūrovai iš artis
to judesių ir laikysenos sprendžia, kad jis 
artimiausiu akimirksniu išvys savo išsvajo
tąją dievaitę, o vieton jos išlenda už de
šimtį raganų biauresnė senė; išsiblaškęs 
kaminkrėtys įsivaizduoja žengiąs per gėlė
tą lanką, bet staiga pasijunta krentąs nuo 
šimtaaukščio dangoraižio, ir t t. visi tokie 
kontrastai, Harold Loyd teigimu, esą pui
kiausi humoro pavyzdžiai.

Šitokio humoro teoriją rašytoja* A. Rū
kas bando pritaikyti ir politikavimo mene. 
Jis, rašytojas, būdamas šimtaprocentinis de
mokratas, vienoje vietoje šitaip byloja: 
„Mes daug šnekame apie demokratiją. O 
juk demokratija vieno* partijos sistemoje, 
be opozicijos, neįmanoma. Vienos partijos 
sistema veda labai aiškiu keliu diktatūri
niu”. („Mintis” nr. 131). Atseit, norėdami 
būti demokratais, turime turėti kelias ar

Vokietijoje, Kalenbergerglrchen kaime, 
pasikorė ,viena pabėgėlė vokietė.

Valsčiaus burmistro įsakymu, nabašni- 
kės lova buvo konfiskuota, kadangi jos 
žuvęs vyras priklausė nacių partijai.

Panašus įvykis buvo rusų zonoje.
Dresdene mirė Saksonijos minister!* 

pirmininkas Friedrich. Aštuonlos pabėgė
lių šeimos turėjo išsikraustyti iš vienos vi
los, nes pastaroji buvo padovanota miru
siojo našlei.

Sovietų oficiozas Vokietijoje „Taegliche 
Rundschau“ kartą rašė:

„Estų krašto ūkinis veidas per žemės 
reformą visiškai pasikeitė. Po hitlerininkų 
išlaisvinimo, sovietų valdžia 50.000 ūkių 
sugrąžino jų savininkams ... 43.000 nau- 
’akurių gavo nuosavybėn... Pirmieji pro- 
ukcijos laimėjimai yra gyvas pavyzdys 
■'vietinės santvarkos ir jo* socialistinės 

ūkinės sistemos...“
O „Tass“, palaikydamas nuomonę 

vamptelėjo:
„Uralo kalnų pramonėje 120.000 baltų 

ir 800.000 vokiečių atlieka priverčia
muosius darbus“.

Pabaltyje įkurdinti rusai ir mongolai..

Garsusis sovietų zonos politinio sky
riaus viršininkas pulk. Talpunow pasakė:

„Rusai yra pasaulinio karo laimėtojai. 
Jie turi užėmę sienas prie Oderio ir jos 
turi pasilikti...“

Tą pačią dieną ponas Višinskis „patvir
tino“:

„Einant Potsdamo susitarimu, kiekvie
nas klausima*, liečiąs Vokietijos sienas, 
turi būti peržiūrėta* keturių didžiųjų, o ne 
vieno iš jų...

Sudarė: AL Gintas

Su šiomis problemomis tuojau susidūrė 
„Varpas”. Jis gimė, jų iššauktas. Nors žur
nalo pavadinimas poetiškas, simboliškas, 
kreipiąs omenį į muziką bei akustines erd
ves, — „Varpas” kaip tik konkretina 
„Aušros” programą. Stumia ją pirmyn ir 
gilyn, modernina, aktualina, perkelia į po
litinį, ūkinį, socialinį, kultūrinį lietuvišką 
planą.

Su juo ima formuotis lietuviškos min
ties ir lietuviškos visuomenės es
miniai elementai, be kurių „tauta” liktų tik 
abstrakti sąvoka. Be jų negali būti ir jo
kios valstybės.

NARSIAUSIAS IS DAKTARŲ
„Varpas” — tai Vincas Kudirka.
Tai reikia tvirtinti, nežiūrint visos ri

zikos „vadizmų” gadynėje būtį palaikytam 
visokiariopai įtartinu. Mat, kai tik koks 
sąjūdis identifikuojamas su vienu asmeniu 
arba kai tik išskirtinai pabrėžiama kūry
binės asmenybės ypatinga reikšmė, — kaip 
žinote, tokios tezės toli veda ...

Daktaras Vincas Kudirka — tai, turbūt, 
skaidriausia ir herojiškiausia asmenybė iš 
visos mūsų didžiųjų daktarų epochos. Tai 
vienas iš ryškiausių ir aktyviausių mūsų 
rezistentų juodoje oaristinio šimtmečio 
naktyje. Nepasišalinęs iš savo Tėvynės, 
kovojęs su okupantu ligi paskutinio ato
dūsio. Ligi paskutinio atodūsio, — raidiš
kai! ... Net ir po mirties tęsęs kovą savo 
antkapyje (graviruota giesme. Žandaras ją 
galėjo kaltu sunaikinti vienišame asmenyje, 
bet niekas jos nebepajėgė ištrinti iš mūsų

Humoristinis
kelioliką partijų. Aišku, kad su tuo reikia 
sutikti. Bet paklausykime, ką rašytojas tei
gia toliau: „Kieviena lazda turį du galu. 
Lygiai tiek pat jų turi ir politikavimas. Hu-' 
moristo akimis žiūrint, viename politikavi
mo lazdas gale-vienos partijos idėja, o an
trame gale-dešimties! . . . Nenoromis kyla 
įtarimas, ar nėra čia kartais kvailesnio už 
save ieškojimas ir žvejonė sudrumstame 
vandenyje, per kurį plaukiama į valdančiųjų 
salą?” (Teh pat.) Kaip čia dabar yra: po
litikuoti ir, tuo, pačiu siekti demokratijos/.ar. 
pasitenkinti viena ar dviem partijomis ir 
garbinti diktatūra? Logiškai galvodama*’ 
teisingos išvados neprieisi, bet žiūrėdamas 
į tokius kontrastinius išvedžiojimus humo
risto akimis, turėsi smagią valandėlę ir 
kompanijomis pajuakinti įstengsi. Šiaip po
litikavimas yra labai slidus atributas ir jo 
šiandien labai retas mūsų pilietis vengia. 
Taip sakant, jame ir rimtai pasidarbuoti 
gali, ir smagaus juoko susirasti. Kaip to 
čigono filosofijoje: „Kokio tikėjimo, ponas 
čigone, esi?”

„O kokio mieliausiam ponuliui reikia?” 
— tuojau atšauna čigonas. Tai vis teore
tinio pobūdžio, su nemaža doza humoro, iš
vedžiojimai. Bet ir realiame gyvenime veik 
kiekviename žingsnyje panašių pavyzdžių 
užtinkame. Imkine populiariausią mūsų vei
kėjų sritį-politikavimą. Juo, šiaip ar taip, 
monopoliškai užsiimienėja vienos ar kitos 
partijos garbintojai arba kurios nors pa
saulėžiūrinės organizacijos šulai. Ir visa ta
tai jie daro mūsų brangiosios, kenčian
čios ir okupanto smaugiamos tėvynės la
bui! O tas, tėvynės gerovei skiriamas, la
bas būtinai turi pralįsti pro asiliškų politi
nio atspalvio adatos skylutę. Visų pirma, 
mylimieji, kiek galima daugiau atiduokime 
partijai, o kas liko-tėvynei . . . Šitokiam 
teigimui išryškinti eikime gradacijos arba, 
karišku terminu tariant, komandos kelta.

Štai, vienos gimnazijos mokiniai, norė
dami daugiau savarankiai lavintis ir auklė
tis, paruošė įstatus ir įteikė mokyklos va
dovybei aprobuoti. Juk tai nieko blogo: 
mokinių saviveiklos rateliai mokyklose lei
džiami ir pageidaujami. O mokyklos vado
vybė su mokomuoju personalu šitam moki
nių žygiui pareiškė savo veto dėl to, kad 
nenukentėtų mokykloje veikiąs ir tam'tikros 
pasaulėžiūros asmenų-mokytojų ir nemo
kyto] ų favorizuojamas būrelis, turįs pa
skirtį išauginti vienos partijos labui rei
kalingų darbuotojų bei agitatorių. O pa
bandyk, jei drįsti, prikergti šitai partijai 
diktatūrinių užmačių!

Kitoje vietoje mokyklos tėvų komitetas 
surengė mokiniams pasilinksminimą. Niū
rioje tremtinių gyvenimo aplinkoje tatai 
tikras šviesos pragiedrulis, beveik saulė. 
Daug mokinukų suplūdo prie to pasilinks
minimo būstinės durų. Čia, tarpduryje, 
staliukas, bilietų pardavėjas ir gražus po- 
piero lapas; toliau, pasilinksminimo patal
pos viduje, kalnai sumuštinių-dešra, sviestu 
ir kitokiais skanumynais pagardintų. Ga
balas po pora reichsmarkių - nusipirkai 
įžangos bilietą-galėsįį ir pasilinksminti ir

tautos bundančios sąmonės.
Koks galėtų būti didesnis ir gražesnis 

įkvėpimo šaltinis dabarčiai?
Basanavičius, Šliupas ir kiti didieji dak

tarai ... Tai irgi tikėjimo galingo 
tikėjimo pavydžiai. Atkaklumo, valios ir 
tikėjimo simboliai, rodą, kad 20 ar 30 me
tų laikotarpiai emigracijoje, arba „trem
tyje", negali ir neturi pagraužti švento pa
siryžimo! Bet jiedu, kaip ir daugelis kitų, 
buvo emigrantai, palikusieji kraštų dėl 
ypatingų sąlygų ar dėl būtino reikalo.

O Kudirka — rezistantas Tėvynės že
mėje. Gyvenęs, dirbęs, kovojęs ir miręs 
už laisvę be laiko. Miręs, laisvės nebeišvy- 
dęs ... Taj tragiką, kurią šiandien kiek
vienas gebame giliai suprasti. Ir išgyventi, 
pagalvoję apie savo jaunus draugus, kri
tusius ir krintančius kovoje ...

PILNUTINIS 2MOGUS
Monumentalusis Kudirka ...
Dėl to, kad tai juk pati šakočiausia, pil- 

nutiniausia, moderniškiausia ano meto lie
tuviškoji asmenybė. Kaip viską, taip ir jį 
mūsų rutina, mūsų vadovėliai, mūsų iš
kilmingų prakalbų nulaikytojai jau seniai 
pavertė žalvariniu stabuku. Bronzinės didy
bės galvute, kuri daugiau nebekalba ... 
Bet jis buvo ir tebėra perdaug gyvas žmo
gus! Jis vistiek kalba, ir šiandien dar la
biau, negu prieš vieną ar kitą dešimtmeti.

O, kad tik ir vėl jis neprasmegtų nau
jojoj rutinoj, nes bronzintojų, žalvario kal
vių ir kitų mirties balzamuotojų mums nie
kad ir niekur netruks.

politikavimas
pasmaguriauti. Tik viena vienintėlė sąlyga: 
pirkdamas bilietą, turi pasirašyti ant sta
liuko stovinčiame lape, jog sutinki būti 
garbingiausios pasaulėžiūros būrelio na
riu! Kaip toje daktaro Fausto tragedijoje: 
pasirašyk savo krauju, jog parduodi sielą, 
o apturėsi visus žemiškuosius smagumus. 
Bet pAandyk tiems tėveliams primesti, kad 
jie dėvi Mefisto apsiaustu! ... Juk čia 
ne sielų pirkimas, bet paprastų paprasčiau
sias politinis veikimas, turis tikslą patar
nauti mūsų 'tėvynės, ateičiai ...

Vienoje stovykloje lietuviai dypukai, tu
rėdami laisvo laiko, pradėjo leisti, anot 
P. Andriušio, iš bolševikmečio laikų liku
sią kvailystę sienlaikrašti. Leidėjai buvo 
politiniai tolerantai, todėl paskyrė iš 
karto du redaktorius: socialdemokratą ir 
krikdemą. Vieną to sienlaikraščio numerį 
suredaguoja vienas, o sekantį-kitas. Gražu, 
kilnu, tolerantiška! Bet kai ponai redakto
riai savo oficioze pradėjo girti ir visaip 
aukštinti kiekvienas savo politinį krūmelį, 
susvyravo ne tik redaktorių, bet ir skai
tytojų vienybės pagrindai. Toks politikavi
mas baigėsi tuo, jog vieną dieną iš šio 
pasaulio dingo ne tik sienlaikraštis, bet ir 
lenta, ant kurios tas politinės išminties 
bokštas būdavo kabinamas.

Kažin kur ir kada suvažiavo garbingi 
atstovai rinkti vadovybės į vadovaujančius 
veiksnius. Paduotus balsus skaičiavo ir 
mokslu ir vieta aukšti asmens, o tačiau 
nesugebėjo teisingai balsus suskaičiuoti, 
įsisuko į skaičiuotojų tarpą piktoji poli-

Ne iš to galo norima taupyti
Patį PORO neteikia apie registracijos 

skryningo vykdymą ir jo tikslus jokių įti
kėtinų paaiškinimų. Atrodo, kad tai norima 
įvykdyti politinius tikslus maskuojant rei
kalu subalansuoti pajamas su išlaidomis. 
Kitokių motyvų negali būti, nes visi DP 
seniai yra užpildę po keletą anketų, kuriose 
PC1RO gali rasti visus reikalingus davinius 
globos nutraukimui, kaip antai: vardą, pa
vardę, kada ir kur gimęs, profesiją, kur 
gyvenęs ir ką veikęs, kodėl negrįžta tėvy
nėn ir 1.1.

Šitas taupymo būdas yra peiktinas vien 
dėl to, kad tokių organizacijų taupymas 
paprastai turi būtį pradedamas nuo admi
nistracinių išlaidų mažinimo, bet ne nuo 
pastangų mažinti šelpiamųjų skaičių. Neį
tikėtina, kad PORO negalėtų sumažinti sa
vo administracinių išlaidų bent pusiau. 
Spaudos žiniomis, PORO administracinės 
išlaidos paims apie 16% visų globai skirtų 
lėšų. Tuo tarpu mūsų Nepriklausomoje Tė
vynėje panašius tikslus turėjusių organiza
cijų administracinės išlaidos sudarydavo 
apie 1 %. Jų administraciniame darbe buvo 
stengiamasi panaudoti visus galimus globo
jamuosius ir tik aukščiausiose vadovybė* 
vietose stovėdavo pašaliečiai, kurie nesiek-
davo pasipelnyti, o tik vadovaudavosi noru ■ norinčių perimti PC1RO administracini 
kitiems padėti. Jeigu ir PC1RO vadovaujan- darbą M brangiai apmokamų pašaliečių Ir 
tieji tokius norus būtų turėję, taj niekada (Perkelta į 4 pusi.)

Gyvasis, spingintia Kudirka . . .
Mužiko vaikas — aristokrato siela, arti*, 

tokraio skoniai. Kaip ir dera, gyvenimą imą 
jaunuoliškai: temperamentingai ir integra
liai. Gražiausiais metais — lūžis ... Kiek
vienas, kuriam tai yra teką savyje išgy
venti, žino, jog niekas kitas taip negrūdina 
charakterio ir nepripildo širdies, kaip 
skaudus, bet pozityvus lūžis. „Aušros" pra
našo šauksmas pergkndo paklydusį jau
nuoli pasišvęsti herojiškai kovai trt savo 
tautą — sunkiausiomis sąlygomis. Ir jis 
išplėtoja visapusišką dvasinę energiją per 
„Varpą” ir šalia jo. Publicistas. Politikas, 
Visuomeninkaa Organizatorius. Žurnalistas. 
Rašytojas. Poetas. Satyrikas. Muzikas. Ar
tistas. Dailininkas. Užsienio literatūros še
devrų vertėjas .. Prie viso to, gal tiks
liau, po viso to — profesijonalas, gydyto
jas, draugas, mylimasis, žavus žmogus |

Taip. Toks autentiškas rezistentą*, toH 
universalus ir gyvas žmogus galėjo duot* 
mūsų tautai brangiausią giesmę. Jos žo
džius jis buvo pagrindęs savo paties tyru 
pavyzdžiu. Tai yra maksimumu, ko gaH 
pasiekti šiame pasaulyje etišku žmogių. |

Jo antkapio giesmė paliko visai lietu
vių tautai. Bet tie, kurie šiandien vėl imasi 
iš jos žodžius savo obalsiams, juos karto* 
ja ir cituoja, neabejoju, supranta Ir Jau
čia specialų atsakingumą daktaro Vineo 
Kudirkos akivaizdoje.

(Bus daugiau)

I tikavimo dvasia: kai skaičiuotojas nori 
I įrašyti už jo politinį priešą paduotą balsą, 
toji dvasia jam šnabžda — „ne, ne! rašyk 
į aavo simpatikų eilę, ot, šitaip!" O pas
kiau aiškinimasis, teista imas ia ir kiloki 
politinis vinguriavimaa. Via, matote, hu
morą*. Išėjo iš tų vadovaujančių veiksnių 
eilės vienas narys, todėl gimė reikalas 

1 pakviesti jo vieton daugiausia balsų gavu
sį kandidatą, o šia be savo kolegos vienas 
'nesutinka įeiti.” Jeigu Jobas irgi bus pak
viestas — įeisiu, jeigu pe — nesutinku”, 
O Jonas panašiai byloja: „Jeigu Petras su- 

i tiks būti, — sutiksiu ir aš!” Daina be ga- 
ilo: „Vasara praeis, žiema ateis! Žiema 
i praeis vasara ateis! ... „Jurgis Savickis 
i pasakytų: „Velnio šeinė-katarinkė” o mes 
sakome, kad tai humoristinis politikavimas.

i Jeigu su tuo rašytojas/A. Rūkas nesutinka 
' ir laikosi savo nusistatymo, jog ir „atei- 
' tyje negalima šaipytis iš politikuojančio 
žmogaus”, nes už tokį šaipymąsi Jie 
„nuošaliai nuo politikavimo stovintieji pra- 
dės po trupučiuką politika domėtis ir 
pykti” („Mintis” nr. 131), tai mes pa- 
praščiausio humoro frazę perfrazuojame 

| šitaip:
Politlkantams, krečiantieme tėvynės var

du asilišką humorą, reikia paimti kuo- 
šmaikščiausią botagą ir juo įplakti jiems 
taisyklę: „Visų pirma viską Lietuvai- 
Tėvynei, o paskiau pasaulėžiūriniam ir po

litiniam kranteliui!” Jeigu ir tokia prie- 
monė nepagelbėtų tada, gerbiamieji, siųsta
me tuos „politikuojančius žmones” į vaikų 
darželį. J. Jalinskas

Vyriausioji PORO būstinė nebūtų buvusi 
įkurta Ženevoje, kur nei ji neprieinama Jo
kiam DP, nei DP Jai.

Turint galvoje vien šaipo* motyvus, Vy
riausioji būstinė būtų buvus įkurta Vokieti
joje ir. tūkstančiai brangiai apmokamų 
UNRROS tarnautojų būtų būvą pakeisti tam 
darbui tinkamais pačiais DP. PORO, pa
keisdama gero uždarbio ieškančius paša
liečius pačiais DP, galėjo lengvai sutaupyti 
dideles sumas ir be vargo išmaitinti ar 
įkurdinti tuos, kuriems dabar tokiu negar
bingu būdu kombinuojama atimti reika
lingą globą. Visiems gi yra žinoma, kad 
didžiausią administracinių išlaidų poziciją 
sudaro ta md u to Jų algos. Tuo tarpu DP tą 
patį darbą atliktų tik už dirbančiųjų prie
dus. Iki šiol šia priemone nesinaudojama 
ir, atrodo, nemanoma naudotis, Išskyrus ne
žymias vietas. Tuo daroma lala globos pi
nigus skiriantiems kraštams ir patiems glo
bojamiesiems DP. Be to, št priemonė leistų 
aprūpinti nemažą skaičių DP kad ir laikiau 
darbu.

Vengimas naudotis DP darbu svarbesnėse 
vietose tegali būti paaiškinamas tik noru 
nuvertinti ir apjuodinti išvietintuosiua, tei
giant, kad jų tarpe nėra nei tinkamų, nei
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Šiandieninis Lietuvos pajūrio veidas
LAUKAI IS LIETUVOS * NACIŲ ISVIETINTIEJI RUSAI SUSKUBO ATLIKTI SAVO „MISIJAS” * VISI LAIŠKAI PEREINA 

PER VILNAUS NKGB FILTRĄ
(MUSŲ SPEC. KORESPONDENTO ŠVEDIJOJE)

Švedų Valdžiai pasirašius vieno milijardo 
švedų kronų vertės paskolą alkanai bolše
vikinei hydrai, ir tos paskolos vykdymą 
pradėjus realizuoti — t. y. švedų fabrikų 
(mašinų, motorų ir kt.) gaminius pradėjus 
tiektį paskolos pavidale Sov. Sąjungai (nors 
ir patys švedai su karčiom ašarom supran
ta, kad tai nėra „paskola”, o prigrasinta 
duoklė, kuri beverčio rublio šalies, atrodo, 
niekada nebus grąžinta). Kremliaus viešpa
čių širdys Švedijos atžvilgiu kuriam laikui 
pasidarė „atviresnės”. Tą „atvirumą" galė
jo patirti net ir išvietintieji (Švedijoj prisi
glaudę) baltiečiai ta forma, kad po pasko
los pasirašymo baltiečiai pradėjo gauti iš 

1 savo okupuotųjų tėvynių nuo išlikusiųjų 
artimųjų bei jtažįslamų laiškią. Ir tikrai iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos buvo pradėję 
ateiti laiškai, dažnai kelionėje „užtrukdami” 
nei neperilgiausį laiką.

Lietuvių pabėgėlių Švedijoj didžiausią 
grupę sudaro Lietuvos pajūrio žvejai su 
savo šeimomis, taigi Švediją pasiekia ir 
laiškai daugiausiai iš mūsų gintaro pakran
čių. Paskutiniųjų poros — trejeto mėnesių 
laikotarpy teko skaityti labai daug laiškų, 
atėjusių iš Lietuvos bei Latvijos.

Paskutinėmis vokiečių okupacijos dieno
mis teko gyventi Lietuvos pajūry, pažinti jo 
gyventojus ir pastebėti, kad vokiečiai eva- 
kuodamiesi nuo Leningrado ir Baltgudijos 
(1944 m. vasarą) su savim prievarta grūdo 
mases rusų su šeimomis ir net gyvu inven
torium (karvėm, ožkom). Lietuvos f>ajūrys: 
šventoji, apie Darbėnus, ties Palanga kai
mai buvo pilni išvietintų rusų. Kaj 1944 m. 
vasarą pradėjo bėgti su savo didesniais ka
teriais žvejai, tai vokietis komisaras C. Ri- 
kus išbėgusių žvejų namukuose, bei ūkiuo
se prisodino rusų šeimų. Net Žuvies Cen- 
tralės sargu Rikus f>asodino rusą, su šeimą. 
Išbėgus su kuferiu žvejui Kuršiui, jo ūkyje 
buvo apgyvendintas „šeimininkauti” rusas 
burlokas Ivan su žmona ir mažu vaiku. Tas 
burlokas stambokam ūky tuoj pradėjo „šei
mininkauti”: grūdus, ūkio padargus ir gy
vulius tuojau „paleido” mainas ant „sama- 
gono” ir pats įsirengė „bravorą”. Matyda
mas tai žvejys Jonas Murkšas, kad jo švo- 
gerio Kuršio ūkį burlokas tuoj „nutvarkys”, 
jis pats persikėlė su šeima į švogerio ūkį. 
Dar esant vokiečiams 1944 m. rudeniop, 
jau burlokas Ivan gerai jautėsi ir naują 
švogerio ūkio savininką J. Murkšą pradėjo 
mušti, trukdyti jam dirbti.,

šią vasarą (tremtyje esantis Švedijoj, 
Smolande) žvejys N. gavo iš pažįstamų 
laišką. Laiškas pasiųstas iš Liejx>jaus, 
štampuotas Rygoje (laiškas ėjo 18 dienų 
iki Švedijos). Laiške tarp kitko rašo: ’„Apy
linkės reikalus dabar tvarko tau pažįstamo 
Kuršio ūkyje pasodintas burlosas iš Rusi
jos. Kai tik bolševikai grįžo 1944 m., bur
lokas tuojau užkasė žvejį Joną Mukšą (jau
nas dar buvo vyras)”.

Už dviejų savaičių, t. y. š. m. spalių m 
šventojiškė N. gavo du. laiškus iš švento
sios: vienas laiškas rašytas iš Rucavos, o 
kitas išsiųstas iš Liepojaus. Abu laiškai 
atėjo 2—3 savaičių laikotarpyje. Žvejo šei
mos narys rašo: „Pas mus labai pasikeitė 
padėtis: daug žvejų išmirė, nors jie dar 
nenorėjo mirti. Tu gerai pažinai J. Duršį, 
taip gi Embrektą, Būtingės seniūną, Mikelį 
iš šventosios kaimo ir kt., jie visi jau po 
žeme, nors dar norėjo čia bent kiek pa
vargti.”

Žvejys T. gavo kelis laiškus, kuriuose 
rašoma: „Neskubėkit važiuoti, nes niekas 
jūsų čia nelaukia. Tu savo namų, kad ir 
grįši, nepažinsi, bendrai juose nieko nėra. 

' Mūsiškių daug išvažiavo Klaipėdos kraštan 
atkurti prūsokų ūkius. Iš Šventosios Ansas 
P-nas iškeltas sų šeima Klaipėdos kraštan 
etambian ūkin — jis ten gerai gyveha.” An
trame laiške rašo: „Grįžome vėl į savo na
mus, bet juose nieko neradom. Šį pavasarį

Ne iš to galo . . .
(Atkelta iš 3 pusi.) 

tuo sutaupyti lėšas, skiriamas jų pačių rei
kalams. Mes žinome, kad savo tarpe turime 
pasirinktinai daug geresnių ir labiau pa
sišventusių administratorių aukščiausioms 
pareigoms už jaačius geriausius pašaliečius 
PCIRO tarnyboje. Mes sutinkame, kad Vy
riausioje Vadovybėje galėtų ir toliau likti 
lėšas skiriančių kraštų atstovai. Bet tokių 
jusidarytų gal tik keliolika.

• Mes prašome darbo ir ajasaugos nuo ko
munistinio teroro sau ir savo kraštams. Ir 
lai yra mūsų teisė akivaizdoje proklamuo
jamųjų žmogaus teisių bei laisvių.

Jeigu užuot mums suteikti seniai prašomą 
galimybę save išlaikyti (kurios nėra Vokie
tijoje), mes net nesame prileidžiamį mus 
globojančios organizacijos administracinia
me aparate, tai tikrinimas turėtų būti daro
mas ne mūsų tarpe, bet- tarpe tų, kurie 
taip elgiasi mūsų atžvilgiu.

buvom įdėję centnerį bulvių, taj gal pra
džiai nukasime sėklos, grūdų duonai susi
graibome uždarbiaudami, kalėdodami iš ki
tur. Bet manome vėl imsim ūkininkauti. Kas 
išmainė dalį atlikusių tinklų, aš turėjau at
sivariusi tokią karvutę, tai viską sumainėm 
ir prasimanėm arkliapalaikį. Taigi rudenį 
pradėsim savo žemelę arti.”

Šio laiško autorius, kuris buvo 20 ha, 
ūkio savininkas giriasi, kad šį pavasarį bu
vo pasodinę 50 kg. bulvių, o grūdus eina 
„susirinkti”. Arkliuką, kurį įsigijo, naudo
sis keli ūkininkai. Tai bent „atstatomi”, ka
ro nuniokoti ūkiai „tarybinio rojaus” sant
varkoj po 3 okupacijos metų!

Žvejo Andriaus žmona rašo, kad jį su se
serimi, motina ir kitais šeimos nariais iš 
Šventosios kaimo perkelti į Latviją (Lietu
vos pasieny) vienan ūkin — dvaran (ma
tyti sovchozan). Matomai tarybininkai da
bar valstybinių sienų nelabai boja ir „ta
rybinės gerovės” vardan kur reikia iš Lie
tuvos perkelia į Prūsų ar Latvijos nusa
vintus sovchozus. Viename laiške charekte- 
rizuojamas gana Įdomiai „tarybinio gyveni
mo prabangumas”. Kaimynas žvejui T. ra
šo:
jų: ar jų nėra, ar niekas nebenori verstis 
tub amatu. Tiesiog naują rūbą, nėra įmano
ma pasisiūti, tai dėvime tuos paskutinius 
senos mados.”

Tai yra tik dalelė tų laiškų ištraukų bei 
citatų, kurias parašė ne kokie intelektualai 
bei „antirevoliucionieriai”, o pilkosios lie-

Pas mus dabar labai trūkumas siuvė-
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tuvių masės vargo žmoneliai, iš mūsų pa
jūrio. Juose daug yra „tarybinės santvar
kos rojaus” humoro, daug tiesos — vaiz
duojančios Lietuvos sunaikinimo buitį. Nors 
tie visi laiškai, pasiekusieji Švediją, yra iš 
Lietuvos pajūrio kilmės, bet jų didžiuma 
pasiunčiama per Latviją. Tenka pabrėžti, 
kad iš Lietuvos ne kiekvienas laiškas pra- 
lenda, ir daugelis jų pranyksta „kelyje”. Iš 
Latvijos pralenda daugiau ir ne taip 
blusinėti”, atviresni.

Šių laiškų komjrententingumo niekas 
gali užginčyti: mes visus juos laikome
P° gyvū> įrodančią medžiagą. Kiekvienas 
laiškas turi praeiti per respublikos sostinę, 
nežiūrint iš kur jis būtų siųstas.

Štai aš turiu vieno labai gero pažįstamo 
tautiečio du laiškus prieš akis. Jam pa
čiam adresuoti abu laiškai. Vienas laiškas 
išsiųstas iš Žemaitijos vieno miestuko 1947 
m. kovo 27 d., kitas laiškas išsiųstas 1947 
m. balandžio 20 d. (veik po mėnesio) iš Za
rasų apylinkių. Abu laiškai štampuoti Vil
niuje 1947 m. balandžio 26 d. Vsi laiškai 
persiunčiami L Vilnių, ten „draugo” užsie
nių reikalų ministro Rotomskio pavaduo
tojo „draugo” Alberto Knygvos su NKGB 
šnipų gaujos štabu „užkonservuojam’” 
įtraukiami į atatinkamas kartotekas ir tik 
po to, kai kurie, paleidžiami „j svietą”.

Sv’edija, 1947 m. gruodžio 1 d.

Va'nis Dainoras.

Pirmieji įspūdžiai iš Olandijos
Savo laiku tremtinių spaudoje buvo aps

čiai rašyta iš Belgijos apie savanoriškai 
nuvykus'ųjų į anglių kasyklas darbininkų 
gyvenimą. Pirmieji laiškai buvo pasipuošę 
gražiomis viliojančiomis ir daug žadančio
mis sjaalvomis, bet po kurio laiko entu
ziastų nuomonės pasikeitė. Dabartiniu lai
ku jau atsiranda ir iš Olandijos rašytų 
laiškų, kurių autoriai neperseniausiai pa
siekė šio krašto anglių kasyklas. Manau, 
kad būtų verta ir „Minties” skaitytojams 
susipažinti su tais laiškais, o ypač tiems, 
kurie yra pakėlę sparnus iškridimui, bet 
dar neturi vietos nutūpimui. Paduodu išti
sai vieną tokį laišką, kuris yra rašytas iš 
Olandijos anglių kasyklų:

„Eusden, 29. 11. 47. Parašysiu tau trum
piai, kaip man sekasi naujas gyvenimas 
Olandijoje. Iš Mūncheno išvyko transportas 
į Olandiją lapkričio. 16-tą dieną. Daugumą 
sudarė: lenkai, jugoslavai ir 9 lietuviai. Iš 
Memmingeno visi lietuviai savanoriškai 
stojome į anglių kasyklas. Kelionė užtruko 
dvi paras, pagaliau pasiekime Olandiją. 
Muitinėje gavome naujuš dokumentus, ku
riuos jau iš anksto turėjo mums paruošę. 
Visos ceremonijos ėjo labai greitai. Tuoj 
susodino Į mašinas ir nuvežė į miestą 
Krufeld, į darbo įstaigą, ten gavome f>a- 
valgyti ir lovas miegoti, nes jx> dviejų 
parų kelionės buvome išvargę ir alkani. Tą 
pačią dieną po pietų susodino mus į auto
busus ir nuvežė į paskirtą vietą. Pasiekę 
paskyrimo vietą labai nustebome: pirmoje 
eilėje pavalgydino, o pavalgius nuvedė i 
patalpas apgyvendinti. Lovos baltos kaip 
sniegas, antklodės naujos ir šiltos, patalpos 
labai jaukios ir švarios. Ankščiau tose pa
talpose gyventa vienuolių, kur ir dabar 
vienas tebegyvena tame name ir kas sek
madienį laiko mums darbininkams pamal
das. Pasako gražius pamokslus mums atva
žiavusiems ir labai mus užjaučia, pažadėjo 
kiek galėdamas padėti. Lapkričio 18 d. nu
važiavome tais pačiais autobusais į anglių 
kasyklas. Fabrike gavome . darbo rūbus, 
batus ir bendrai viską, kas reikalinga darbe. 
Gavome po 35 guldenus, 40 štukų cigare
čių. Kitą dieną gavome po geros medžia
gos kostiumą ir viršutinius marškinius. 
Pats darbas lengvai pernešamas. Dirbame 
požemyje, aštuonias valandas į parą. Iš 
viso mes lietuviai esame patenkinti. Pir
mą .mėnesį uždirbsime po 45 guldenus į 
savaitę, o vėliau iki 70 guldenų. Maistas 
savaitei kaštuoja 25 guldenai. Maitinamės 
bendroje valgykloje. Turime švarią val
gyklą, jx>ilsio kambarį turime klubą su 
alumi, užkandžiais ir muzika. Nuobodžiauti 
nėra kada. Pirkti galima gauti visko, ką 
tik nori, be kortelių-pora centų brangiau. 
Rūkalų gauname po 60 cigarečių ir juokelį 
tabako. į savaitę pilnai užtenka rūkančiam 
ir dar atlieka. Kaip mes anksčiau žinojome 
iš laikraščių apie Olandiją, kad esą labai 
blogai, badauti reikės ir 1.1. Netiesa, mes 
patys dabar matome, kad Olandijoje galima 
puikiai įsikurti, kad ne tas raudona
sis slibinas iš rytų mus gąsdintų, 
nenorėčiau jokios Amerikos, nes ir čia 
neblogai galima gyventi, kol galėsime 
grįžti į savo mielą Tėvynę. Patys olan
dai labaį malonus žmonės ir stengiasi

mums padėti. Kraštas labai gražus, miestai 
sveiki, nesugriauti. Kaimuose visi pastatai 
mūriniai ir gražiai Sutvarkyti. Mūsų sto
vykla randasi kaime Eusden, 25 kilometrai 
nuo darbovietės. Į darbą ir iš darbo va
žiuojame puikiuose autobusuose. Galima 
gyventi ir privačiai. Vėliau manau persi
kelti privačiai gyventi. Olandijoje darbo 
sutartys nesudaromas, darbą gali keisti 
kada nori, arba grįžti atgal. Jie sako, kad 
pas juos tikra demokratija, žmonių ne
varžo.

Pirmosios iš Olandijos atskridusios kregž
dės atnešė, geras ir linksmas naujienas, 
bet sekančios ir dar vėliau atskrendančios 
kokias mums žinias atneš, sunku pasaky
ti. Ar nevertėtų su galutinomis išvadomis 
šiek tiek palaukti. I. V.

VAKARU KULTŪROS MITAS
• .AVakarai mus žavi, kaip miražas. Jų kultūra atrodo nuostabi ir nepasiekiama 
t jos mylėtojams, imponuojanti, bet lengvai pasisavinama jos mėgėjams. Mus ste 
t bina jos nesuprantamas pobūdis, mes joj mylime mūsų pačių apie ją sudarytą
• mitą.

Toks yra to mito atsparumas, kad jis išlieka kintant kultūros prasmei. Jis iš
• lieka, kaip ir pats kultūros žodis, kurio turinys tampa kaskart naujas.

Vakarų kultūra pergyveno tris didelius vystymosi laikotarpius. Vieno laiko
• tarpio dvasia maža ką turi bendra su kito.

Ji gimė Viduržemio jūros pakraščiuose, jos pusiasaliuose, kurių gyventojai
• ypatingų sąlygų dėka, pasisavino visų civilizacijų pasiektus laimėjimus, juos su 
£ sintetino. Pirmą kartą žmogus pasijuto mastančia būtybė. Jis atskyrė savo galvo 
£ jimą nuo savo gyvenimo. Abu jo asmenybės aspektai ėmė vystytis pagal savus 
£ skirtingus dėsnius. Graikai pajuto nuostabų potraukį minčių žaisme. Žmogus tapo 
£ įkūnyta mintis, jo asmeninis gyvenimas, ribotas ir bereikšmis prieš didžiąją mintie 
£ jėgų, pasirodė neįdomus. Sokratas labiau vertingo savo idėjas, negu savo gyvybę. 
£ Gaikų galvojimo jėga pasireiškė apčiuopiamais rezultatais: mokslu, menu. Be 
£ žmogaus asmenybė nebeteko lygsvaros: žmogus pats pradėjo bodėtis taip sume 
£ džiaginta savo siela. Toj dvasioj susikūrė sofistų tradicijos, stoikų ir cinikų mokyk
• los. ,)
£ Romėnai dar labiau pagilino žmogaus asmenybės skilimą: jo asmenybė buvo 
t perkelta Į išorinį pasaulį. Žmogaus vertę nebesudarė minties jėga, bet tos mintie 
£ įgyvendinimas praktiškų darbų forma. Romėnai patobulino socialinį gyvenimą, su 
£ kūrė imperiją. Žmogus perkėlęs savo asmenybę j išorinį pasaulį, pamilo jį ir pa 
£ noro jį užvaldyti. Bet jo sielos tuštumas tapo nepakenčiamas. Pačiame Respubli 
£ kos žydėjimo laikotarpy pradedamas jausti nuobodulys. Vėlyvesnėj literatūroj ran 
£ dame tik skeptikus, ęinikus, satyrikus: Horacijus, Juvenalis.
£ ' Su krikščionybe prasideda antrasis tos kultūros vystymosi laikotarpis. Kris
t taus mokslas grąžino žmogaus dvasiai pusiausyrą: žmogus atsižadėjo pasaulio ir už 
I siėmė savo sielos tobulinimu. Jis vėl tapo pilna asmenybe: krikščioniškoji kul 
I tūra pasižymi medžiaginių laimėjimų sulėtinimu. Bet toj išorinėj stagnacijoj ma 
£ tomas nepaprastas dvasios veiklumas: jį įrodo didelė disputų meilė. .Dvasios mik 
I lume žmogus jautė tą patį malonumą, kokį šių laikų žmogus patiria kine a
• automobilių lenktynėse. Bet tas dvasios lakumas stūmė žmogų į nepasitikėjimą. I
• klaidų, baimės kilo inkvizicija. Sv. Tomas Akvinietis mėgino nustatyti žmogau
• dvasios turtų ribas: vis tas pats pastovumo, tikrumo troškimas, ieškojimas prie- 
; nionių žmogaus dvasios veržlumui sunormuoti.
• Tas dvasios veržlumas įgyja naują pavidalą Renesanso metu: juo prasideda 
£ trečiasis Vakarų kultūros vystymosi laikotarpis.
; Renesansas buvo ne tik paprastas grįžimas į senovę, bet žmogaus sielos gra- 
; žinimas į panašią padėtį, kurioj ją rado krikščionybė. Iš tikrųjų, renesansas yra 
1 žmogaus asmenybės perkėlimas į išorinį pasaulį. Iš čia ir kilo toks pats noras 
I užvaldyti pasaulį, kai ir Romos Imperijos kjirimo metu. Jį pavaizduoja Amerikos 
J atradimas, XV-jo šimtmečio karai. Sumaterialindamas žmogaus asmenybę, rene- 
! sansas pradeda didžiąją progreso avantiūrą. Progresas yra savotiška pasaulio už- 
! kariavimo forma. Bet kartu su progresu grįžta ir senųjų amžių nuobodulys.
I Po XVII-jo šimtmečio reakcijos prasideda naujas renesanso dvasios žydėji- 
i mas: industrinė XVIII-jo šimtmečio revoliucija. Žmogaus dvasia vis naujais šūo- 
i liais metasi Į progresą, bet ją kartu vejasi tuštumo ir nuobodulio jausmas. Šios 
i žmogaus lepktynės su pačiu savimi pasibaigia jo energijos išeikvojimu ir anksty- 
■ vu senėjimu. Nežiūrint visų pažangos vaisių, senėjimo žymės jaučiamos visose 
! Vakarų Europos tautose: žmonių amžius ilgėja, senų žmonių skaičius nepropor-
• cingai didėja, jų galvojime jaučiamas skepticizmas. Vakarų žmogus niekuo nebe

tiki, jis nebeturi jaunatvės įkarščio.
Vakarų kultūra atrodo priėjusi krizės. Kur ji pasuks? Bet viena’aišku: 

vedė žmogų į laimėjimus, o kartu į senatvę ir mirtį.
Kultūra naikina pati save: Vakarų kultūros žydėjimas baigiasi Vakarų 

; susilpnėjimu.
Kalta kultūra, ar kaltas klaidingas jos supratimas?
Kultūra pergyveno keletą laikotarpių. Kiekvieno jų dvasia tebėra gyva.

ji nn-

tautų

_ r-a/___  ___ ________ . — Tuose 
dvasios turtuose žmogus semiasi tai, kas jam atrodo kuriuo nors momentu reika
linga.

Jis kultūrą supranta pagal savo paties sukurtą mitą.
JONAS LYKSNYS.

Praskinkim jaunimui kėlia
TUNTININKIŲ SUVAŽIAVIMAS SCHW. GMONDE

LSS Seserijos iniciatyva lapkričio mėn. 
30 ir gruodžio mėn. 1 d. Svabų Gmiunde 
Įvyko tuntininkių suvažiavimas, kurį suruo
šė vietos skaučių tuntas Gabija. Suvažia
vime gausiai dalyvavo amerikiečių zonos 
skaučių tuntų atstovės. Nors buvo numaty
ta susivažiuotr visų trijų zonų atstovėms, 
tačiau dėl zoninių susisiekimo suvaržymų iš 
kitų dviejų zonų atstovės negalėjo dalyvau
ti.

Suvažiavimas pradėtas iškilmingomis pa
maldomis, dalyvaujant viešnioms ir vietinio 
skaučių tunto Gabijos skautėms, tą dieną 
kaip tik mininčioms savo tunto veiklos me
tines.

Vyriausia skautininke J. Augustaitytė— 
Vaičiūnienė apžvelgė seserijos nuveiktuo
sius darbus f>er paskutinį laikotarpį. Šiuo 
metu seserija turį 16 tuntų, korių 14 yra 
amerikiečių, 1 anglų ir 1 prancūzų zonoje. 
Be to, turi 4 vietininkijas, o mažesnėse sto
vyklose veikia atskiri mažį vienetai. Anglų 
zonoje daugumoje skštutės veikai mišriuose 
tuntuose šu vyrais skautais, sudarydamos 
savo atskirus skyribs ir palaikydamos ry
šį su seserija. Skaučių vadovybė zoniniai 
yra labai išsiskirsčiusi, tačiau vadovės — 
tuntininkės rodo entuziazmą. Stovyklose ne- 
visur vietoje turimos patogios veiklai są-

AR PAVYKS?
(Iš N. Y. T.)

lygos. Jas kai kur blogina paskirų mokyk
lų ar personalo narių tam tikras skautiško
jo darbo nesupratimas ir nevertinimas, nors 
bendrai skautiškojo darbo reikšmė yra 
įvertinama ir pripažįstama. O jaunimas 
reiškiasi labai gražiai, daug kur net vado
vaudamas stovyklų kultūriniam gyvenimui, 
ar taj pats ruošdamas įvairias kultūrines 
pramogas ar prisidėdamas prie jų pro
gramų atlikimo.

Skautiškasis veikimas daugumoje pareina 
nuo gerų vadovių. Tat buvo suruošta drau- 
gininkių kursai Hanau ir dabar suruoštas 
šis tuntininkių suvažiavimas. Tai pat nuo
latos veikia už akių suorganizuotoji vado
vių mokykla, r

Emigracija, paliesdama fiziniai pačius 
pajėgiausius mūsų bendruomenės narius, 
retina ir skaučių eiles. Yra labai susirūpin
ta išvykstančiomis skautėmis; norima, kad, 
jos ir iš mūsų tremtinių šeimos Vokietijoje 
atsiskyrusios, ir tenai galėtų skautiškai 
veikti. Todėl išvykstančiosios aprūpinamos 
atitinkama informacija, adresais, p ypač va
dovės įpareigojamos ir tenai organizuoti 
skautiškuosiuš vienetus, nes gi emigracijo
je yra pažadėtas tautinių grufrių veikimas. 
Išvykstančiosios išsiveža ir medžiagos, re- 
fierenzentuojančios mūsų tautodailę, o kai 
kurios jų išvyksta kaip paruoštos tautinių 
juostų audėjos ir kitokios specialistės. Emi
gruojančioms skautėms ' yra suprojektuota 
išleisti atskiras leidinėlis, o taip pat bai
giama spausdinti Baden Powelio „Skauty- 
bė mergaitėms.”

Kitais metais, kaip žinia, sueina 30 metų 
lietuvių sukaktis skautiškajam darbui. Skau
tės taip pat nori juos paminėti plačiu mas
tu! Sukaktuvinių metų minėjimo vedamoji 
mintis turi būti: 1. ugdyti ir stiprinti tau
tinį susipratimą, 2. įsijungti į kovą už tau
tos gyvybės išlaikymą ir 3. siektį savo tė
vynės laisvės ir nepriklausomybės.

Sukaktuvinių metų minėjimo reikalu vė
liau suvažiavimo nutarta surošti skaut’ško 
pažangumo konkursą, išleisti atitinkamų ju
biliejinių leidinių, suruošti parodą ir didelį 
sąskridį. Didelis šios sukakties paminėjimas 
moraliniai sustiprintų jaunimą, o taip ati
tinkamai atstovautų lietuvius svetimtaučių 
tarpe. Kadangi šio minėjimo įvykdymui rei
kės lėšų, tuntininkės pasižadėjo prisidėti 
prie fondo sudarymo. .

Suvaižiavime svarbią vietą užėmė pas
kaitos, kurias skaitė sktn. Augustinavičienė, 
skautų rėmėjų d-jos steigėja adv. B. No- 
vickienė, sktn. prof. St. Yla ir vyr. sktn. D. 
Kesiūnaitė. Prelegentai savo paskaitose pa
rodė didelį susirūpinimą mūsų jaunuomene 
ir nurodė jai ateities darbo gaires. Vyr. 
sktn. D. Kesiūnaitė savo paskaitoje ilgėliau 
sustojo ties skautavimu vyresniosioms, per- 
žvelgama praeities ir nurodymą svarbiuo

sius ateities darbo kelius. Jos referatas su
silaukė gyvų diskusijų. Po to buvo priimtos 
skaučių veiklos programos.

Suvažiavimą ruošusios šeimininkės-gabi- 
jietės-viešnias tuntininkės buvo pakvietu- 
sios savo vienerių metų veiklos mijimo aka- 
dąmijon. Po sveikinimų, kuriuose nuošir
džiai kalbėjo į skautes vietos liet, bendruo
menės komiteto atstovai, stovyklos klebo
nas, gimnazijos direktorius ir kt., buvo me
ninė dalis, paruošta gabijiečių, vadovau
jant sktn. dr. M. Žilinskienei ir tuntininkei 
sktn. Kodatie’nei. Iškilmes ruošti padėjo ir 
vyrų tuntas, vadovaujant tuntinirtkui sktn. 
K. Žilinskui, kuris taip pat skoningai de
koravo sceną.

Bendrai imant, suvažiavimas praėjo dar
bingoje nuotaikoje. Suvažiavimui pirminin
kavo vyr. sktn. Barmienė.

S. Narkėliūnaifė.
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