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Sveiki sulaukė šv. Kalėdų
Taikos šventėje prisimename kovojančius brolius Tėvynėje, kenčiančius tolimuose Rusijos 

plotuose išvežtuosius, vargstančius tremtyje ir mus gelbstancius išeivijoje, 

fungiamės prie viso pasaulio lietuvių linkėjimų ir tvirto tikėjimo > 

i auštanti mūsų laisves rytoju.
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J. AISTIS

Kūčios /
O kaip balta dabar jinai, tėvynė. 
Po sniego apklotu užmigusi plati, 
Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais 
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis...

Kai kur išbėgus stypteli eglutė
Iki mėnulio veido šypsančio nakčia: 
Sniegų ik žemės nulenktos šakutės, 
Dangun viena viršūnė šauna vilyčia...

Gumšuoja miškas. Kur-ne-kur trobelė 
Atakusi nykiai švitėjančiais langais. 
Šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės.

Tarytum plasdančios ant stalo žvakės. 
Ar lyg valkų maldoj nušvitę akys, 
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai.

Paryžius, 1945. XII. 18.
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Prezidentas Trumanas patiekė 
Kongresui apsvarstyti Marshallio planą

Vašingtonas (UP). Penktadienį prezi
dentas Trumanas padarė Kongrese ilgą 
pranešimą. Jis paprašė skirti 17 milijonų 
dolerių Marshallio planui vykdyti, t y. 
Vakarų Europos atstatymui.

Jis pageidavo, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių pinigas ir gamybos produk
cija laikotarpyje iki 1952 metų būtų taip 
koordinūojama, kad būtų laiduota žmo
gaus laisvė ir išvengta naujo pasaulinio 
karo. Pirmiesiems 15-ai mėnesių prezi
dentas Trumanas prašė paskirti 6,8 mili
jardus dolerių.

Kongreso komisijos sausio mėnesyje 
pradės studijuoti Marshallio planą.

Vašingtonas (Dena-Reuter). Prezidentas 
Trumanas penktadienį prašė Kongresą 
skirti 17 milijardų dolerių Europos atsta
tymo programai, kurios vykdymas nusi
tęs keturis ir vieną ketvirtį metų, skaitant 
nuo 1948 m. balandžio 1 d.

Europos atstatymo programa esanti 
„mirtinas smūgis taikos ir pasaulinio nu- 
Sistovėjimo priešams“. Ji turinti sukliudyti 
pasaulio nustūmimą į totalitarinę sistemą. 
Esą negalima uždaryti akių prieš tai, kad 
komunistai vis skelbia, jog pasipriešinsią 
Europai atsistoti ant kojų.

Didžioji dalis tiekimų pagal šią pro
gramą bus dovanojama, o likusioji dalis 
bus išduodama kreditan. Tiekimų admini
stravimas būsiąs pavestas vienam įgalio
tiniui.

Skaičiai, kiek ir kokia pašalpa skiriama 
pavieniams kraštams, bus paskelbti sausio 
mėnesyje Kongresui svarstant šį planą. 
Tam planui įvykdyti reikalingos sumos 
sudarys tik ū’/o to, kas buvo išleista antrojo 
pasaulinio karo metu. Ir taip pat tik 3°/o 
visų tautos pajamų programos veikimo 
metu.

Kiekvienas pašalpą garmąs kraštas tu
rės sudaryti su JAV atitinkamą sutartį. 
Čia bus nustatytos sąlygos skatinimo bei 
išnaudojimo savos gamybos, dėl valiutų 
stabilizavimo ir dėl bendradarbiavimo su 
kitais kraštais.

Vašingtonas (Dena). Aerodrome Mar
shall sutiko prezidentas Trumahas ir visas 
kabinetas. Kai tik Marshallis išlipo iš ka
binos, Trumanas paspaudė jam ranką ir 
tarė: „Aš tikiu, kad jūs reikalą vedėt gerai.”

Laimingi buvo žmonės, kurie Kalėdų 
naktį girdėjo angelus giedant: „Garbė Die
vui aukštybėse, ir ramybė geros valios 
žmonėms žemėje“. Jie tų garsų negalėjo 
daugiau pamiršti. Praeina amžiai - ir vis 
tie patys aidai skamba žmonių ausyse. Vi
siems jie sukelia džiaugsmą ir ilgesį bent 
kartą po vargų nurimti.

Niekas, tur būt, nėra daugiau pasiilgęs 
gerų žodžių kaip DP. Tiesa, jis ncbeapken- 
čia kalbų, kad ir kaž kieno sakomų, bet jis 
ilgisi gero žodžio, kuris kaip Betliejaus pie
menėlius galėtų pradžiuginti - nušviesti jo 
gyvenimo naktį nauja šiesa.

Kodėl DP neapkenčia žodžio? Bet ar jūs 
galėtumėte jį pakęsti, jei turėtumėte jo pa
tirtį? Jis daug kartų girdėjo, kaip žmogus, 
vedamas į nužudymo vietą, laimino savo 
budelį ir jį gyrė: „Koks tu išmintingas! 
Koks gailestingas!“ Taip kalbėjo žmogus, 
pasmerktas mirti, dėl to, kad išventgų padų 
svilinlmo, plikinimo, odos tupimo, panagių 
badymo...

Jis girdėjo ir matė, kaip dabinlnkas pa
sirašo po žiauriausiomis darbo sutartimis, 
kuriose darbo norma padvigubinama ir 
atlyginimas per pus sumažinamas, ir gi

Spaudos atstovams Marshallis pareiškė: 
„Aš apgailestauju, kad neparsivežu jokių 
naudingų rezultatų. Konferencijoj mes bu
vom atstovaujami labai stiprios delegaci
jos, -kuri turėjo atlikti sunkų darbą”.
SKUBIOJI PAGALBA JAU VYKDOMA

Vašingtonas (Dena-Reuter). Trečiadienį 
prezidentas Trumanas pasirašė skubios pa
galbos įstatymą. Tuo pat metu „Recon
struction Finance Corporation“ yra įgalio
jama išduoti 150 milijonų dolerių avanso. 
Dar prieš įstatymo pasirašymą laivai su 
grūdais ir anglimis jau buvo pakeliui J 
Prancūziją. Pirmieji transportai į Italiją 
būsią išsiųsti dar šio mėnesio pabaigoje.

AR ATVYKS STALINAS Į VAŠING
TONĄ?

Vašingtonas (Dena-Reuter). Prezidentas 
Trumanas pareiškė, jog, ryšium su Lon
dono konferencijos nutrūkimu, jis mielai 
norėtų pasimatyti su Stalinu, bet tiktai 
Vašingtone. Jis jokiu būdu neišvyksiąs iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių tam, kad 
susitikti su Stalinu arba ir su Attlee kartu. 
Jis dar pažymėjo kad paskutiniuoju metu 
jis nėra gavęs iš Stalino jokių kreipimosi 
laiškų. Trumanas dar pridūrė, kad dėl 
Londono konferencijos nepasisekimo jis 
nesąs „absoliučiai pritrenktas“. Jis turi 
viltį, kad pagaliau pasaulis sulauksiąs 
taikos.

Maskva (UP). Praėjusią savaitę Stalinas 
grįžo iš atostogų į Maskvą.

JAV DENGS »/« OKUPACINIU IŠLAIDU
Londonas (Dena-Reuter). Tarp JAV ir 

D. Britanijos yra pasirašyta sutartis dėl 
britų-amerikiečių okupacinių zonų finan
savimą JAV ateityje dengs tris ketvirta
dalius okupacinių išlaidų. Numatoma, kad 
ryšium su tuo, 1948 metais JAV turės 400 

, milijonų dolerių daugiau išlaidų.

10 ORO TVIRTOVIŲ I VOKIETIJĄ
Frankfurtas. Amerikiečių oro pajėgų 

vyr. būstinė praneša, kad Flurstenfeld- 
bruke praėjusį pirmadienį nusileido 10 «ro 
supertvirtovių tipo B-29. Tie bombonešiai 
esą atlikę bandomąjį skridimą iš JAV ir 
liksią Vokietijoje „trumpa laiką apmokymo

Vai sugrįžkite Kalėdų garsai!
ria savo darbo davėją, kaip geriausią tėvą, 
kuris geriausiai supranta ir įvertina dir
bančiuosius. Darbininkas turėjo taip kal
bėti ir darbo sutartį pasirašyti, nes, kitaip 
pasielgus, nė jis, nė jo žmona, nė vaikai 
nebematytų daugiau dienos šviesos.

Jis girdėjo, kaip ūkininkas, iš kurio yra 
atimamas paskutinis žemės šmotas, visi 
gyvuliai ir ūkio padargai, išpilama iš klė
ties paskutinė sauja grūdų, meiliausiais 
žodžiais gyrė savo plėšiko gerumą, jį my
lėjo ir vaišino, nes bijojo katorgos darbų 
Sibiro šalčiuose.

Vėliau jis girdėjo, kaip žmonės maloniai 
kalbėjo su aukštais valdžios pareigūnais, 
girdė juos ir vaišino, o savo užantyje laikė 
peilį jiems nudurti ir slapta leido laikraš
čius, nukreiptus prieš vyriausybę. Jie taip 
darė, bijodami baisių kankinimų kacetuose 
arba norėdami išsiderėti sau ir savo tau
tiečiams pakenčiamesnes gyvenimo sąlygas.

Dar vėliau jis girdėjo, kaip doriausi 
žmonės yra apnuodijami: iš nekaltų pada
romi kaltais, iš darbščių-tinginiais, iš karo 
aukų-karo kaltininkais...

Jau septyni ilgi metai, kaip DP ausis 
negirdi nieko geresnio. O kaip jis norėtų
išgirsti žodžius, kurie būtų teisingi kaip są
žinė, meilūs, kaip angelas, ir atviri, kaip 
vaikas. Kaip dažnai jis klausia maldoje: 
Viešpatie, kada gi ateis laikas, kada ims 
kalbėti laisvi žmonės, apvaliusieji savo 
širdis nuo melo ir vyliaus vergijos? Ar il
gai dar teks laukti?

Dipukas laukia Kalėdų kaip Senojo Įs
tatymo patriarkai laukė Išganytojo atė
jimo. Tada jis galės bent gerų laikų prisi
minimais numarinti savo Kančių kirminą. 
Ar ir jam užgiedos dangaus angelai? Ar 
galės Jis užgirsti savo gimtosios bažnyčios 
varpus, kviečiančius Bernelio mišioms? O 
gal j) slėgs Vėlinių nuotaikos, kaip jį slėgė 
per septynias ilgas metų naktis?

Kas pajėgs atsakyti į šiuos taip sunkius 
klausimus? Kam pagaliau ieškoti kas ne
randama? Širdis liks viena ir kartos amži
nai: „Sugrįžkite, vai sugrįžkite, jūs, malo
nūs Kalėdų garsai!“

Linksmos gi būdavo Kalėdos tėvynėje. 
Dar ir dabar skamba ausyse: „Gul šian
dieną, Sveiks Jėzau gimusia, Tyliąją naktį“ 
Jų čia niekas taip gyvai nepakartos. O vė
liau ... Kalėdų stalas, plotkelių laužymas, 
sveikinimai ir linkėjimai - taip visą dieną. 
Nebūdavo tada nė melo, nė pykčio, nė 
klastos, nė piktų žodžių, drabstomų nekal
tiesiems. Buvo Kalėdų džiaugsmas, rimtis 
ir taika.

KALĖDOS

Niekas tada nesvajojo, kad mums per 
septynis metus teks klausytis pragaro 
kalbų. Ir mes buvome laimingi, kaip val
kai savo močiutės glėby. Vaikai buvo su 
motina ir motina su savo vaikais. Jų visų 
šiandieną vienas ilgesys ir viena malda: 
„Sugrįžkite greičiau senieji Kalėdų garsai!“

Septyni metai melo, šmeižtų, keiksmų 
ir koliojimų, neapykantos ir piktos propa
gandos! Septyni metai vergo dalios ir 
raudų! Visi turės Kalėdas savo namų ži
biny, tik DP ir jų artimieji, kaip prieš 
1947 m; jautis ir asilas, žiūrės į plikas kūdi
kėlio ėdžias ir liudys visiems amžiams že
miškojo pragaro atminimą. Ar turės jie 
laimės kada būti liudininkais Trijų Ka
ralių apsilankymo su dovanomis, kuriose 
nuaidės dar kartą pasauliui „Garbė Dievui 
aukštybėse ir ramybė geros valios žmonėms 
žemėje"?

Todėl DP daugiau nieko netrokšta šioj 
žemėj, kaip jų širdies ilgesio patenkinimo, 
kuris išsilieja maldoj: „Sugrįžkite, vai su
grįžkite greičiau. Jūs palaimą nešantiejl, 
Kalėdų garsai!“

K. STEPONIS

Marshallio pranešimas amerikiečių 
tautai apie Londono konferenciją

Londonas (Dena). JAV užsienio rei
kalų ministeris Marshallis ir Prancūzijos 
užs. reik, ministeris Bldault prieš išvyk
dami iš Londono tarėsi su britų užs. reik, 
ministerlu Bevinu. Anglų karalius Ir ka
ralienė buvo pasikvietę JAV užs. reik. mln. 
Marshallį į svečius. Ketvirtadienį Marshal
lis išskrido į Vašingtoną. Šeštadienio rytą 
jis kalbėjo per radiją amerikiečių tautai 
apie Londono konferencijos pasekmes. 
Bevinas padarė pranešimą britų parla
mente apie konferencijos iširimą. Prezi
dentas Trumanas išreiškė sutikimą pasi
matyti su Stalinu, bet pasitarimai turėtų 
vykti Vašingtone.

Vašingtonas (Dena-Reuter). Prieš kal
bėdamas per radiją JAV užsienių reikalų 
ministeris Marshallis pirmiau padarė 
išsamų pranešimą apie Londono konferen
ciją prezidentui Trumanui.

Per radiją pasakytoje kalboje Marshal
lis pareiškė, kad Europos taikos klausimų 
nebus galima sutvarkyti tol, kol nebus 
sėkmingai įvykdyta Europos atstatymo 
programa, ir kol nebus palaužtas komu
nistų mėginimas sukliudyti tos programos 
įgyvendinimą. Už Londono konferencijos 
nepasisekimą Marshallis kaltino Sovietų 
Sąjungą ir pareiškė: „Šiuo metu mes ne
galim laukti Vokietijos suvienijimo. Todėl 
mes turime padaryti viską labui tos sri
ties, kurioje gali pasireikšti mūsų įtaka“.

Sovietų Sąjunga savo opoziciją prieš 
Marshallio planą esanti išreiškusi vienoje 
viešoje deklaracijoje. Bet JAV rūpinsis kad 
Europos pagalbos programa būtų sėkminga. 
Šešiolikai Europos tautų turi būti suteikta 
sveikas ūkio pagrindas ir tvirtos vyriausy
bės, kurios būtų pajėgios užtikrinti kiek
vienam individumui tikrosios laisvės 
perspektyvas ir saugotų jį nuo teroro bei 
valdžios tironijos. Tiktai tuomet, kai baig
sis ši tarp Rytų ir Vakarų pasaulėžiūrų 
kova, būsią galima pašalinti sunkumus, 
kurie kliudo išlaikyti pasaulio taiką.

Pačią konferenciją Marshallis apibūdino 
kaip „varginantį kartojimą to, kas jau 
buvo pasakyta Maskvos konferencijoje. Tas 
faktas, kad Molotovas visą laiką siekė 
pastatyti Vokietijoje centralizuotą vyriau
sybę dar prieš vokiečių ūkiškosios vieny
bės sudarymą, esą geriausias įrodymas, jog 
Molotovas užsienio reikalų minlsterių kon

HENRIKAS NAGYS>

Didžioji naktis
Kai jis pravėrė pirmą kartą kūdikio akis <* 
dangus su žvaigždėmis Jose paskendo...
Ir Jis žiūrėjo: - 
kaip Motinos ir Tėvo bailios rankos 
Jo kūną segė kailiais, nes naktis 
buvo šalta ir didelė:

Joje sutilpo bokštai miegančiais varpais, 
ir aukštos, trapios palmės, 
sutikusios atjojančių karalių eiseną: 
ir žėrinti žvaigždė, kurią kažkas ant 

delno
padėjęs nešė dangumi...

...Tokia didžiulė buvo ta naktis!
Bet Vaiko akys buvo dar didesnės:
ir tokios naktys • kaip žuvis gelmėn - Joga 

paskęsta.

(Iš knygos „Lapkričio naktys“) 

ferenciją panaudojo „padaryti vokiečiams 
pataikautlniems propagandiniams pareiš
kimams“. Marshallis ypatingą dėmesį 
atkreipė į Molotovo atsisakymą sudaryti 
komisiją, kuri peržiūrėtų Vokietijos rytų ir 
vakarų sienų klausimus.

Liesdamas reparacijų klausimą Marshal
lis pažymėjo, jog sovietų politika yra to
kia, kad tą, ką amerikiečiai | Vokietiją su
kiša, Jie siekią per antrą pusę ištraukti. 
Jis kaltino sovietus už sudarymą savo zo
noje gigantinio pramonės tresto, kuris su
darąs žymią sovietų pramonės dalį. Rytų 
Vokietija esanti daugiau negu „nuo So
vietų Sąjungos priklausanti provincija“. 
Svarbioji konferencijos nepasisekimo prie
žastis glūgi tame, kad sovietai nenori atsi
sakyti viešpatavimo rytų Vokietijoje.

Didžiausias Molotovo Interesas buvęs 
iškalbėti konferencijoje ilgas kalbas, ku
rios buvusios skirtos kitai publikai.

Jo manymu, Londone turėjo būti susi
tarta bent šiais pagrindiniais klausimais: 
zonų sienų panaikinimas, okupacinių val
džių atsisakymas nuo pretenzijų į vokiečių 
turtus, įvykdymas naujos pinigų reformos, 
galutinis nuisistatymas ūkio naštos, kuri 
turi būti ateityje uždėta Vokietijai, ir ati
tinkamas eksporto-importo pianas.
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Londono konferencijai nutrūkus Šitaip toliau negalima
Pirmadieni Molotovas dar pasiskubino 

pasiūlyti išklausyti Berlyno liaudies kon
greso delegacijos. Kiti trys ministerial, pa
sisakė prieš. Bidault paaiškino, kad Berly
no „liaudies kongresas” atstovauja tik pats 
save, o ne vokiečių tautą. Po to Marshallis 
konstantavo, kad nėra jokios prasmės tęsti 
toliau šią užsienių reikalų ministerių tary
bos sesiją. Bevinas ir Bidault jam pritarė. 
Bevinas ilgesnėje kalboje pakartojo visus D. 
Britanijos gerus tikslus ir pasišaukė istoriją 
būti liudininku. Bidault su rezignacija galė
jo dar kartą konstantuoti, kad visi jo ban
dymai tarpininkauti tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos nuėjo niekais. Molotovas pakarto
jo savo tvirtinimus apie sąmokslą prieš jj. 
Jis kaltino Vakarų ministerius atvykus l 
Londoną su tvirtu nusistatymu nesurišti sau 
rankų jokit; susitarimu. Girdi, Vakarai esą 
tvirtai pasiryžę organizuoti Vakarų Vokie
tiją. Neišklausymas „liaudies kongreso” de
legacijos dar kartą {rodąs, kad Vakarai ne
nori išklausyti pažangios vokiečių tautos 
dalies. Atseit, vokiečiams, suprantama „pa
žangiesiems”, nelieka nieko kito, kaip eiti 
kartu su sovietais. Sovietų reikalavimai re
paracijų nesą tokie baisūs, nes dabar va
karinėse zonose pramonės gamyba pasiekė 
39% 1938 m. lygio, o sovietų zonoje 70%. To
kiu būdu, jei anglo-saksai dirbtinu būdu ne
varžytų vokiečių gamybos, ji ir vakarinėse 
zonose pasiektų 70 %, ir jei iš tų 70 % 
būtų 10% skirta reparacijoms, tai vokie
čių reikalams liktų 60% vietoje dabartinių 
39 %!

Ta paskutinė Molotovo kalba dar kartą ! 
{rodo mūsų prognoze teisingumą, kad Mo
lotovas 1 Londoną atvyko tik pakalbėti vo
kiečiams. Jis visai teisingai tvirtino, kad 
Vakarai nebenori daugiau sau surišti ran
kų.. Vakarai jau pasimokė iš patyrimo, kad 
sovietai susitaria tik tam, kad kiti vykdy- 
Vakarų Europos atstatymui ir sustiprinimui.

Konferencija pasibaigė, tačiau durys to
limesnėm derybom nebuvo uždarytos, nei iš 
vienos pauses. To nė vienas nenori. Moloto
vas pasiskubino dar pademonstruoti savo 
gerą valią ir davė suparasti, kad jis pada
rysiąs tam tikrų nuolaidų dėl vokiečių tur
tų Austrijoje. Šis klausimas vėl pavestas mi- 
nisterių pavaduotojams. Pasitarmai eis to
liau. Tačiau vakarų jau neberiša jokie susi
tarimai ar viltys jų ateityje susilaukti. Jie 
turi išpildyti Molotovo pageidavimą ir grei
tai tvarkyti tai, ką tvarkyti gali. Jie turi pa
galiau susitarti dėl savo zonų Ūkinės vie
nybės, nes to reikalauja Marshallio planas 
Vakarų Europos (statymui ir sustiprinimui.

V. Meškauskas.

Pektadienis, gruodžio 12 d., nulėmė šios 
4 didžiųjų Užsienių Reikalų Ministerių Ta
rybos sesijos likimą. Tiesą, ir iki to posė
džio neįvyko nieko tokio, kas priverstų mus 
pakeisti jau iš anksto nustatytą prognozę, 
kad konferencijos laukia nepasisekimas. Pa
žiūrų ir interesų skirtumas buvo toks dide
lis, kad nebuvo jokios susitarimo galimy
bės. Pirmieji 15-ka konferencijos posėdžių 
frodė, kad Molotovas t Londoną atvyko pa
sakyti keliolikę agitacinių kalbų, o kiti trys 
ministerial pasimokė iš patyrimo ir jokių 
principinių nuolaidų vien tam, kad kaip 
nors susitarus, nebedarys. Molotovas tokios 
Vakarų elgsenos laukė, jis buvo pasiruo
šęs ir tam atvejui agitacinę kalbelę — jis 
apkaltino Vakarus Į Londoną atvažiavus su 
paruoštu planu — sąmokslu prieš Sovietų 
Sąjungą ir kartu — Vokietijos vienybę. 
„Žmonės, kurie turėjo progos konferenciją 
stebėti iš arti, gali dėl to kaltinimo tik liūd
nai nusišypsuoti”, — tvirtina vienas kores
pondentas ir aiškina toliau — „liūdnai dėl 
to, kad jei Vakarai būtų tikrai turėję bend
rą planą kas daryti toliau, tai su Sovietų 
Sąjunga būtų buvę lengviau šnekėti negu 
dabar”. Tokia jau, matyti, likimo ironija, 
kad sovietų nepralenkiami ir neregėti di
plomatai su savo negirdėtais metodais pir
miausiai suartino JAV ir D. Britaniją, o 
dabar prie jų privers suderinti savo pažiū
ras ir Prancūziją! Tačiau, grižkime prie 
konferencijos eigos. Molotovas pajutęs kie
tą pasipriešinimą, pasidarė lyg nuolaides
nis. Jis sutiko padidinti vokiečių plieno ga
mybos maksimalinę ribą iki 11,5 mil. to. 
Ta proga jis iškilmingai paskelbė, jog „So
vietų delegacija visados yra pasiruošusi da
ryti nuolaidas! „Tačiau tai jam vaidinti se
kėsi tik iki tol, kol buvo galima švaistytis 
bendromis frazėmis. Kai penktadienĮ reikė
jo konkrečiai pasisakyti, būtent, kai prieita 
prie Bevino memorandumo 31 str., kuris 
reikalauja, kad kiekviena valstybė „painfor
muotų apie iš savo zonos paimtų reparacijų 
rūšj ir dydi”, ir Marshallis siūlė tokiomis 
informacijomis pasikeisti gruodžio 15 d., 
Molotovas, kuris anksčiau tvirtino, kad ga
lis kiekvienu momentu suteikti tokias infor
macijas, pasijuto keblioje padėtyje. Bendros 
frazės apie reikalą pirmiau susitarti dėl re
paracijų, o paskui tik paskelbti ką kiekvie
nas jau paėmė, skambėjo labai neįtikinan
čia ir skystai. Kiekvienam ir daugiausiai už
kietėjusiam’ optimistui paaiškėjo, kad sovie
tai prie jokio susitarimo nėra linkę. Todėl 
kai Molotovas vietoje to, ką sovietai gavo 
iš Vokietijos, sekmadieni paskelbė kiek 
nuostolių vokiečiai padarė Sovietų Sąjun
gai, trys Vakarų ministerial galėjo jau drą
siai nutraukti Londono konferenciją, nes vi
sam pasauliui pakankamai paaiškėjo ti
krieji sovietų norai.

Londonas (Dena-Reuter). Britų užsienio 
reikalų ministeris Bevinas parlamente pa
reiškė, jog Londono konferencijos Suirimo 
pasėkoje, turi būti padaryta reikšmingų 
sprendimų. Taip, kaip iki šiol, toliau eiti 
negalima. D. Britanija nenori pasaulio 
suskaldymo ir ji visuomet susipratimui 
laiko atviras duris. Britų vyriausybė nie
kuomet nepritarsianti perdaug centrali
zuotos vokiečių vyriausybės sudarymui. 
Turinti būti sudaryta iš tikrųjų reprezen
tatyvi vokiečių vyriausybė, o ne paprastai 
įrankis okupacinių valstybių rankose. D. 
Britanija nėra padariusi jokių pasiruošimų 
Vokietijai suskaldyti ir esanti visiškai ne
tiesa, jog D. Britanija jau esanti padariusi 
visus galimus įsipareigojimus, jei Londono 
konferencija nepasisektų. Britų vyriausybė 
visą laiką tvirtai stovi už vokiečių ūkinę 
ir politinę vienybę sąjungininkų kontrolėje 
su tam tikromis saugumo garantijomis D. 
Britanijai. Britų vyriausybė padarys viską, 
kad išėjus iš tos, taip sunkios, būklės.

RBITŲ TRANSPORTO SUVALSTY. 
B1N1MAS

Londonas (Dena/Reuter). Ryšium su britų 
transporto suvalstybinimu, vyriausybė per
ims keturias didžiausias krašto geležinke
lių bendroves, Londono susisiekimo tinklą, 
kanalus ir sauskelių Įmones. Apie 1 mili
jonas dirbančiųjų transporte pereis i vals
tybinę tarnybą.
SUDARYTAS SUVIENYTOS EUROPOS 

KOMITETAS
Paryžius (Dena/Reuter). Keturi sąjūdžiai, 

kurie kiekvienas siekė Jungtinės Europos, 
praeitą savaitę sudarė tarptautini komitetą, 
kurs nuo šiol turi dėti visas pastangas Eu
ropos vienybei pasiekti. Tame naujajame 
komitete atstovaujamos: Prancūzija, Olan
dija, Belgija, Šveicarija ir D. Britanija.

Paryžius (Dena). Naujojo Jungtinės Eu
ropos Komiteto generalinio sekretoriaus 
pareigas periims dr. H. getinger, anksčiau 
buvęs Lenkijos politikas. Sekančių keturio
likos dienų būvyje numatoma atidaryti biu
rus Paryžiuje ir Londotae.

BRITŲ IR AMERIKIEČIŲ ĮGULOS Iš 
VENGRIJOS ATITRAUKTOS

Budapeštas (Dena/Reuter). Visos britų ir I 
amerikiečių įgulos, kaip numato taikos su
tartis, gruodžio 15 d. iš Vengrijos yra ati
trauktos, — pareiškė spaudos konferencijoj 
vienas vengrų vyriausybės kalbėtojas. Jis 
atsisakė ką nors pareikšti dėl sovietų Įgulų 
atitraukimo.

NUMATOMAS REFORMOS
Londonas (Dena-Rcuter). Gerai infor

muotuose sluoksniuose Reuterio korespon
dentas patyrė, kad ryšium su Londono 
konferencijos nutrūkimu vakarų Vokie
tijos zonose reikia laukti politinių ir ad
ministracinių reformų. Iš kitos pusės tiki
masi, kad sovietai labiau sustiprins poli
tinę kontrolę savo okupuotoje rytų zonoje.

Berlynas (Dena). Sovietų Sąjungos ats
tovas Kontrolinėje Taryboje galutiniai atsi
sakė svarstyti katalikų vyskupų iškeltąjį 
klausimą dėl vaikų suėmimų ir išvežimų. 
Bet amerikiečių karinio gubernatoriaus pa
vaduotojas gen. George P. Hays kardinolui 
Frings adresuotame rašte užtikrina, kad 
reikalas būsiąs tuojau ištirtas.

Vyskupų laiške yra konstatuojama, kad 
dingųsiųjų jaunuolių, o taip pat ir vaikų 
skaičius siekia tūkstančius ir kad tas skai
čius kaskart vis didėja. Vien bažnyčios yra 
užregistravusios virš 2.000 atsitikimų, o 
1254 iš jų — su visomis smulkmenomis. Jų 
tarpe esą 8 vaikai iki 14 metų. Vienas vai
kas yra suimtas 11-kos metų; 14-kos metų 
suimta 149 vaikai, 15-kos metų — 23S vai
kai, 16-kos m. — 270 v., 17-kos m. — 144 v., 
virš 17 m. — 448 jaunuoliai.

SOVIETŲ KAREIVIAI PERŠOVĖ AP
, BERLYNO KORESPONDENTĄ

Berlynas (Dena). Amerikiečių žinių agen
tūros AP atstovas Berlyne, Richard Kasisch
ke, buv. Reicho kanceliarijos sode vieno so
vietų kareivio buvo peršautas.

Kasischo nuėjo tenai norėdamas Įsitikin
ti, ar buv. fuererio bunkeris yra susprog
dintas. Jis Įžengė į nedraudžiamą to sodo 
dali, parodė sargybai asmens pažymėjimą 
ir paklausė, ar galima yra daryti nuotrau
kas. Sovietų sargyba vienok pašalino ji iš

KVEKERIAMS ĮTEIKTA TAIKOS 
PREMIJOS

Oslo (AP). Nobelio institute gruodžio
Vakarų zonose laukiama šių žygių: pas

kelbimo britų-amerikiečių susitarimo dėl 
okupacinių išlaidų, pasitarimų dėl prancū
zų zonos prisijungimo, anglų-amerikiečių 
zonoje veikiančios Ūkio Tarybos funkcijų 
praplėtimo ir valiutos reformos.

NAUJA ĮMONIŲ IŠMONTAVIMO 
POLITIKA

Vašingtonas (Dena-INS). JAV Atstovų 
Rūmai priėmė užsienio reikalų komisijos 
pasiūlytą rezoliuciją, kurioje užsienio rei
kalų ministeris ir krašto ir apsaugos mi
nisteris yra reikalaujami, neatidėliojant 
suteikti žinių apie vykdomus pramonės 
įmonių išmontavimus visose keturiose Vo
kietijos okupacinėse zonose.

Rezoliucijoje konstatuojama, kad Lon
dono konferencijos nepasisekimas yra 
Iššaukęs reikalą peržiūrėti politiką Vokie
tijos atžvilgiu.

Bad-Neuheim (Dena). Britų gener. štabo 
viršininkas feldmaršalas Montgomery, pa
sak BBC, Nairobi, Kenijos sostinėj, pareiš
kė, kad D. Britanija dėl ūkiškų sunkumų jo
kiu būdu nėra nusmukusi i antraeiles val
stybes. Anglija ir kiti britų imperijos kraš
tai sukurs naują jėgą, kuri galės pasiprie- i 
sinti kiekvienam užpuolimui.

10 d. su iškilmingomis apreigomis dviem 
kvekerių organizacijoms buvo įteikta 1947 
metų Nobelio taikos premijos .

PRASIDĖJO TEISMO PROCESAS PRIES 
KNUTĄ HAMSUNĄ

Oslo (Dena/NTB). Pietų Norvegijoj, 
Grimstadte, prieš 88 metų amžiaus Kautą 
Hamsuną norvegų karo kenkėjų teisme 
prasidėjo byla. Hamsunas turi mokėti pusę 
milijono kronų baudos, kadangi karo metu 
jis vedė už vokiečius propogandą. Žinoma
sis rašytojas bylos eigą gali sekti tik raštu, 
nes jis yra kurčias.

SIRIJA UŽDRAUDĖ KOMUNISTŲ 
PARTIJĄ

Damaskas (AP). Sirijos vyriausybė nu- 
tarė uždrausti komunistų partiją ir {sakė 
uždaryti partijos biurus visame krašte.

*
Vašingtonas (Dena/INS). Šiuo metu Ita

lijos teritorialiniuose vandenyse atliekami 
JAV laivyno manevrai, kaip vienas užs, 
reik, ministerijos kalbėtojas pareiškė, ma« 
nevraj daromi ryšy su Amerikos kariuome
nės atitraukimu ir tam gautas pilnas italų 
valdžios pritarimas.

Amerikiečiai ištirs dingusių 
vaikų klausimą

sodo. Tada jis nuėjo Į buv. Reicho kance
liarijos pastatus, kur jis susitiko su dviem 
suvenyrų pardavėjom. Kai sovietų kareivis 
jį ten pamatė, iš savo automato paleido į ji 
šuvj, kurs kliudė.

• SU NIEKU NESUTINKA
Bad Nauheim (Dena). Šiuo metu Ženevoj 

pasėdžiaujančioj JT žmogaus teisių komisi
joj sovietų atstovas pareiškė, kad pasiūly
mas Įkurti tarptautini teismą turi būti at. 
mestas kaipo fantastinis ir kaip paleidžiąs 
tautų suverenumą.

New Yorkas (Dena). Palestinos komisi
jos pirmasis posėdis šaukiamas sausio 7 d.

Naujorkas (Dena/Reuter). Pasaulio Sau
gumo Taryba, kaip čia buvo pranešta, an- 
trdienl vėl susirinks ir svarstys veto, In
donezijos ir Japonų salų Pacinke likimo 
klausimus.

NAUJAS „TAUTOS KONGRESAS”
Hanoveris (Dena). Sekantis „tautos kon

gresas” Vokietijos vienybės ir teisingos tai
kos reikalų, anot Žem. Saksonijos KPD' 
vadovybės, turi Įvykti Bremene sausio 14 
dieną.

Catania (Sicilija) (Dena/Reuter). CaMa- 
nisetoj, vid. Sicilijoj, komunistai prieš poli
ciją pavartojo rankines gnanatas. Keletas 
asmenų buvo sužeista.

ŠĮ aprašymą spausdiname vien 
dėl to, kad pavaizduoti, kaip toli 
Maskvos ranka pasiekia savo prie
šus. Red.

*
Praėjo septyneri metai, kai buvo nužu

dytas Leonas Trockis, Lenino alter ego 1917 
m. bolševikinėje spalio revoliucijoje, ku
rios trisdešimt metų sukakti šiais metais 
su didele pompa šventė visa bolševikinė 
Rusija.

1940 m. rugplūčlo 20 d., tuo metu, kai 
Hitlerio terorizuojama Europa visiškai ne
kreipė dėmesio i Stalino teroristinius veiks
mus, GPU paslaptingas agentas suskaldė 
mirtinu kastuvėlio smūgiu galvą to, kuri 
komunistai ilgus laikus vadino „rusų revo
liucijos Lazarium Camot“. Tai asitiko Ko
joakane, ramioje vietelėje netoli Meksikos 
miesto, paties Trockio namuose, pasislėpu
siuose kaktusų sodo viduryje. „Senis“, kaip 
JĮ vadino nedaugelis Ištikimų jo paskutinių 
draugų, mirė po trisdešimt valandų kančių 
ir agonijos. Jis teturėjo šešiasdešimt kele
rius metus, tiek pat, kiek Stalinas.

Jei Trockis klydo dėl savo idėjų ateities, 
tai jis nė kiek neklydo dėl savo paties li
kimo. Kai 1928 m. jis buvo ištremtas į Al- 
ma-Atą Turkestane, kalbėjo jis savo žmo
nai Natalijai: „Tai geriau . . . Kremliuje 
lovoje mirti, ne, su tuo aš nesutinku . .

Truputi prieš savo tragišką mirtĮ, 1940 m. 
birželio 8 d., jis taip išsireiškė: „Galiu pa
sakyti, kad gyvenu šiame pasaulyje ne pa
gal taisykles, bet kaip išimtis“. Visa eilė 
Įtartinų pasirengimų, kuriuos buvo galima 
nujausti, privertė aplink jĮ esančius arti
muosius nuolat būti aliarmo būvyje. Tačiau 
niekas iš jo artimųjų neįsivaizdavo, kad jis 
mirs tokiose tragiškose aplinkybėse. Ban
dysime jas čia atvaizduoti

Sunku būtų suminėti visus nusikaltimus, 
padarytus prieš 1940 m. rugpjūčio 20 d., 
Trockio artimieji Į GPU mirties lentą Įrašė 
septynis žuvusius jo sekretorius: penkis 
Rusijoje, šeštą (Erviną Volfą) Ispanijoje, 
septintą Paryžiuje (Rudolfą Klementą, ku
rio lavonas rastas Urko kanale). Tam pa
čiam GPU priskiriama ir keturių Trockio 
vaikų mirtis: dviejų dukterų, gimusių iš 
pirmosios žmonos, kurios susirgo ir mirė 
po žiaurių tardymų (jų motina buvo taip 
pat likviduota); ir dviejų sūnų, kurių vy
resnysis sušaudytas Sibire, jaunesnysis mi
rė Paryžiuje po Įtartinos operacijos. Nie
kados nepaaiškės teisybė apie visus tuos 
anksčiau paminėtus atvejus, tačiau galima 
tarti, kad vos vienas kitas jų mirė savo 
mirtimi.

Kad suprastume svarbiausią įvykį, turi
me prisiminti 1938 m. sausio mėn., kai aki
plėšiškas nepažĮstamas tipas pasirodė pas 
Trockj Kojoakane, apsirūpinęs sufalsifikuo
tu rekomendaciniu laišku. Dėl to vėliau 
buvo griebtasi ypatingų atsargumo prie
monių: dieną ir naktį stovėjo sargyba, bu
vo sudaryta signalizacijos sistema ir t. t 
Įvairūs draugai, bendradarbiai ir jauni ko
votojai trockininkai susibūrė tos trapios 
tvirtovės sargyboje.

Pirmasis atentatas nepasisekė.
1940 m. gegužės 24 d., vidurnakti sunkiai 

prikrauti automobiliai sustojo netoli tos 
vietovės.- Išlipo kokia penkiolika, gal dvi
dešimt, vyrų su revolveriais ir prisiartino 
prie Įėjimo. Kai kurie jų apsivilkę kari
nėmis uniformomis, puolė prie namuko, ku
riame budėjo (gal miegojo?) aštuoni poli
cininkai, ir juos tuoj pat surišo. Tuo tar
pu kiti įsiveržė j sodą, nes „sargybos drau
gas“ Robertas Seldonas Hartas net nepra
šomas atidarė vartus. Staiga kulkosvaidžio 
tratėjimas pažadino miegančiuosius na

rjvpocte'lo
muose, kurie kaip rėtis buvo kullpkų 
varstyti. Per keletą sekundžių buvo 
leista daugiau kaip trys šimtai šūvių, 
de buvo pastatytos dvi „trockininkų“ ma
šinos: žmogžudžiai sušoko l jas nepamirš
dami paleisti dar porą vėlybo sprogimo 
bombų, kurios turėjo užbaigti jų darbą, ir 
pranyko.

Lai nvmciiiavu mcaomvB opauua, Litu IU
Natalia Sedova, antroji Trockio žmona, ■ vas lėktuvu atskrido iš New Yorko, kad ga- 

sužymėjo ir paskelbė tos košmariškos' lėtų iš arti sekti bylos eigą. Jis sužinojo 
nakties įspūdžius. j jj laikraščių apie sūnaus pagrobimą, ir tai

Trockis, išgėręs migdančičų vaistų, buvo labai nustebino jj, nes jis nežinojo apie jo 
kietai užmigęs. Šūvių garsai ji išbudino, j ryšius su trockininkais. Priešingai, jis lai- 
Instinktyvial supratęs pavojų jis parkrito; kė savo sūnų gryno plauko stalininku. Ro-. 
ant žemės. Jo žmona padarė tą pati. Ir ne-; berto kambaryje, New Yorke, buvęs Sta- 
veltui. Po pavojaus duryse ir sienose bu- lino paveikslas. Apie tai jis papasakojo 
vo suskaityta ne mažiau kaip šešiasdešimt Trockiui nemalonaus pasikalbėjimo metu. ( 
kullpkų skylių. Staiga pasigirdo riksmas išl 
gretimo kambario: "—'* -
nutilo.

— Jie Išsigabeno JI, — tarė tyliu balsu kuris buvo visiems žinomas (du policinln- i ...___
Trockis. 1 kai meksikiečiai, kalbą angliškai, sekė kiek- du Šokis Sanas, buvęs Meyerhoido, garsaus

Tačiau ne,' žmogžudžiai pabėgo, tlkėda- vieną jo žingsni). Edgaras Hooveris, kuris režisieriaus Maskvoje, bendradarbis (kuri 
mi, kad jų nusikaltėliškas užpuolimas pa-, jau buvo gerai informuotas, pasakė, kad GPU nežinia dėl ko taip pat sulikvidavo). 
dėti atentatininkams. Iš kitos pusės, jei šie I atentatas buvo surežisuotas čekisto Min- j Tas japonas, kalbąs šešiomis ar aštuonio-

- — Harto tėvas, būdamas Edgaro Hooverio,1 atrodo, nes ji priėjo net iki to keisto tipo, 
.Senelil“ Po to viskas JAV slaptosios policijos direktoriaus, drau- kuris pagamino abi padegamąsias bom- 

4 gas, turėjo su juo telefonini pasikalbėjimą, bas.
Tai esąs vienas storakojis japonas, var-

sisekė. Viena pusantro kilogramo dinami
to turinti bomba nesprogo. Kita apšvietė 
dramos sceną, tačiau sprogo per toli ir na
mo nepadegė.

Vaikas Seva tebuvo sužeistas l koją. Iš 
kitų asmenų niekas nebuvo sužeistas. Ta
čiau vieno trūko. Tai buvo minėtasis vy
rukas Bobas Seldonas Kartas, kuris užpuo
likams atidarė vartus ir kuri jie P° savo 
nepavykusio antpuolio išsigabeno kartu. 
Pagrobė? Iš pradžios tai atrodė vienintėlė 
galimybė. Tačiau kodėl jis atidarė vartus? 
Ar jj būtų suvedžiojęs koks nors pažįsta
mas balsas? Tuo atveju vienas jo pažįsta
mų būtų piktam panaudojęs jo pasitikėji
mą? Jeigu ne . . .

Kita sunkinama aplinkybė: dviejų Troc
kio mašinų, kurias gengsterlai pasigrobė 
pabėgti, raktai buvo tokioje vietoje, kurią 
žinojo tik Hartas. Tad jis dalyvavo są
moksle? Arba jis nusileido mirtinai grės
mei? Jo kaip kovotojo ir savanoriško sar
gybinio uždavinys buvo nieku būdu nepa- 

į pastarieji atsisakė nuo tų mašinų, kurio
mis atvyko, vadinasi, jie buvo tikri, kad i 

[_ galės pasinaudoti savo aukų mašinomis? i 
Vadinasi, jie pasitikėjo Kartu ir dėl raktų 
ir dėl vartų atidarymo? Tuo atveju Hartas 
turėjo iš tikrųjų būti sąmokslo dalyvis? | 

Tačiau su tuo nenorėjo sutikti nei Troc
kis, nei jo žmona, nei draugai.

Ir štai netrukus po to Įvykio, kuri karš
tai komentavo Meksikos spauda, Harto tė-

į pastarieji a 
mis atvyko,

* rfnlėa rtnelrt SU- , 
pa
šo

co, pagarsėjusio Prancūzijoje ir Ispanijoje, 
daugelio panašaus stiliaus smurto veiksmų 
autoriaus. Jis patarė savo draugui' Kartui 
tylėti, kad išvengtų dar didesnių nemalo
numų. Šitokia tėvo elgsena apsunkino by
los aiškinimą.

Dvidešimt pirmą dieną po Roberto Sel- 
dono Karto dingimo, jo kūnas, apipiltas 
kalkėmis, buvo rastas griovyje netoli vie
nos lūšnelės, kurią nuomojosi broliai Are
nalai, Meksikos komunistai, kurių sesuo 
buvo ištekėjusi už tapytojo Dovydo Alfaro 
Sikveiros, vieno iš Meksikos komunistų 
partijos kūrėjų ir lyderių.

Kūno skrodimas parodė, kad jaunuolis 
(stalinininkas? trockinininkas?) buvę nu
žudytas šūviu i pakauši miegant. Nužudy
tas kaip priešas ar kaip neparankus Są
mokslininkas? Šiaip ar taip policija nusta
tė, kad jis laisvai gyveno toje lūšnelėje: 

visur aplink buvo rasta amerikoniškų ci
garečių nuorūkų; vienas indėnas pasakojo 
matęs ji vaikio j antis aplink, pardavus jam 
sandalius ir t. t.
’ Remiantis išdavimais ir prisipažinimais 

Meksikos policijai nesunku buvo nustatyti 
šią gengsterių filmą: Liudvikas Arenalas 
ir jo brolis buvo žudikai, jų svainis- Sik- 
veiros bendradarbis ir vienas iš ekspedici
jos prieš Trockj ir jo šeimą vadų. Visi trys 
buvo areštuoti kartu su kitais, kurių tar
pe buvo dar du menininkai. Tačiau ne
trukus Sikveira buvo paleistas, pabėgo i 
Čilę, o po penkerių metų vėl ramiai grižo 
1 Meksiką. Broliai Arenalai buvo taip pat 
už užstatą paleisti, išvyko J JAV.ir ten ra
miai gyvena.. Bylos dokumentai kažko
kiu paslaptingu būdu dingo, ir visa byla 
pasibaigė šnypštu, kaip mada Meksikoje.

Mincas dar tebesislapsto,, tačiau jo tik
rasis vardas turėtų būti žinomas abiejų 
policijų, kurios veikia sutartinai.

Meksikos policija žino daugiau, negu 
atrodo, nes ji priėjo net iki to keisto tipo, 

mis kalbomis, rusų buvo laikomas agentu 
Kinijoje ir Japonijoje, vėliau Prancūzijo
je ir Ispanijoje, kol pagaliau buvo pasiųs
tas l Meksiką. Jis buvo įveltas Prancūzijo
je j Presburgo ir Buasiero gatvių atenta
tus, I Bordeaux Paryžiaus ekspreso bylą, 
l brolių Reselių atentatą, gal būt, i Dimi- 
trijaus Navašino ir kitas teroristines aferas 
(pracūzų policija turi pakankamai žinių 
apie jj). Čia susitinka du kraštutinumai: 
GPU ir gengsterial: ar tai būtų bendra
darbiavimas tarp avantiūristų, kurių nie
kas negali sulaikyti? Ar tai maištininkai, 
kurie vieni kitiems padeda?

Nuostabu, bet tų smurtininkų, revolveri- 
ninkų, dvigubų agentų ir kitokių artistų 
menininkų galerijoje, kurie žudymą laiko 
viena iš meno šakų, nerandame rusų. Tarp 
kitų sovietinės valstybės agentų užsienyje, 
kuriuos GPU „sulikvidavo“, randame len
ką Igną Mariją Reisą, nužudytą prie Lo
zanos; amerikiečius A. Rubensą (alias 
Evaldą, alias Robinsoną) ir Julių Stuartą 
Poincą, dingusius be pėdsakų; vokieti Vi
lių Miuncenberegą; rastą pakartą Pietų 
Prancūzijoje 1940 m. Visi tie faktai rodo 
apie platų tarptautini telkimo tinką.

Eksgenerolo Valterio Ęrivickio, buvusio 
sovietų kontražvalgybos viršininko Vaka
rų Europoje, knygos „Stalino slaptojoje 
tarnyboje“ autoriaus memorandume Mek
sikos teisingumo organams, tas aukštai 
kvalifikuotas specialistas pabrėžia, kad vy
riausia saugumo vadovybė (kitas GPU pa
vadinimas) naudojasi išbandytais užsienio 
komunistais specialiems uždaviniams. Ke
letą mėnesių vėliau Krivickio lavonas bu
vo rastas viename Vašingtono viešbutyje: 
nužudytas arba Įtikintas pats nusižudyti, 
kas pagaliau reiškia tą patj.

O GPU pasiekė savo. Trockis baigė savo 
dienas.

Išeina j sceną naujas veikėjas: kažin koks 
Žakas Mornardas, alias Frankas Džekso
nas, alias Van der Drešdas, tačiau kuris 
nėra nei prancūzas, nei kanadietis, nei 
belgas, nors ir turi turtingą pasų kolekci
ją-

Žmogus Įsiperša pas Trockj.
Lludvikas-F. Budencas, JAV komunistų 

lyderis, savo atgailaujamoje knygoje „Ma
no gyveneimas“, pasakoja susipažinęs su 
GPU agentu Robertsu ir jj suvedęs su 
JAV komuniste, panele Y. Šioji savo ruož
tu, Robertso spiriama, 1937 padarė kelionę 
j Paryžių. Ją lydėjo jauna amerikietė, troc- 
kininkė rusė Silvija Agelova. Ji buvo su
pažindinta su tariamu prancūzų draugu 
Žaku Mornardu. vadinamu „Frw>kM Džak<

2
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Pasaulis dar gerai atsimena prof. dr. 
Augustą Piccardą ir jo stratosferinį balio
ną, su kuriuo jis 1931 metais pasiekė be
veik 17.000 metrų aukšti. Ir štai 1947 metais 
šis žymus šveicarų tyrinėtojas balionu nori 
nusileisti 7000 metrų po jūros paviršiumi! 
Jo brolis dr. Jonas Piccardas, ne mažiau 
žymus broliui, planuoja pakilti iki 30.000 
metrų Į stratosferą. Jei abu broliai savo ek
spedicijas suruoštų tuo pat laiku, tai jie 
būtų didžiausiam vertikaliniam nuotolyje 
nuo vienas kito, kaip kada nors du žmonės 
yra buvę, t y. beveik 37 kilometrus.

Savo laboratorijoj Briuselio universitete 
prof. Augustas Piccardas yra sukonstravęs 
povandeninj balioną, su kuriuo jis Gvinė
jos Įlankoj, prie Vakarinių Afrikos krantų, 
nori pasinerti beveik iki 6 '/t klm. j jūros 
gilumą, t. y. šešis kartus giliau, nei kas nors 
kitas prieš jj. Tuo pat laiku Dr. Jonas Pic
cardas paskutini kartą padeda ranką am 
planų savo daugialypio baliono, susidedan
čio iš grandinės 100 mažesnių balionų po 
20 m. skersmeniu kiekvieno, jo manymu tu
rėsiančių daug stipresni galingumą, negu 
vienas didelis to paties tūrio balionas. Su 
juo tikisi galėsiąs pakilti Į aukšti per 30 
km., vadinasi, aukščiau 99 % mūs žemę su
pančio oro sluoksnio.

Abu broliai atrodo labai panašūs. Jie abu 
yra aukšto ūgio, liesi, pasišiaušusiomis žil
stančių plaukų garbanomis. Abu turi aukš
tas ir plačias kaktas ir siaurus, smailius 
veidus. Savo darbui rodo jie tokj pat ma
lonų kuklumą ir jaunuolišką užsidegimą. 
Abu jie turi vienodą, kiek aštrų, balsą ir 
visada susijaudina, vesdamiesi lankytoją per 
per savo laboratoriją. Ir abu jie labai1 ste
bisi tuo susidomėjimu, kuriuo pasaulis se
ka ją mokslines avantiūras.

VANDENYNO BALIONAS.
Jono pasikėsinimas prieš jo brolio anks

čiau pasiektąjį stratosferini rekordą su be
veik 17.000 metrų aukščiu Augusto nejau
dina. Aukštesniuosius oro sluoksnius jis be 
pavydo perleido Jonui. Kai amerikietis Wil
liam Beebe 1934 metais su savo prietaisu 
pasiekė 1000 m. jūros gilį, prof. Piccardas įsi
tikino, kad tai yra gilio riba, kurią galima 
pasiekti prįe kabelio pritvirtintu naro apa
ratu. Didelis kabelio svoris, nuolatinis nu
trūkimo pavojus ir palyginamas nejudru
mas pasinėrus, stiprino jo nuomonę, kad 
tik laisvai judančios povandeninės valties 
rūšis tinka didesniam jūros gyliui tyrinėti.

Dabar ši svajonė pradeda išsipildyti. Prof. 
Piccardas gavo iš belgų tautinio fondo di
desnę sumą moksliškiems tyrinėjimams, ir 
tai įgalino jj pradėti savo eksperimentus su 
rutulio formos hermetiškai uždarytos kabi
nos modeliais, artimai primenančiais jo 
stratosferinio baliono gondolą. Su tuo tik

šonu“, kurą ji įsimyli. .Vadinasi, Paryžiuje 
prasidėjo ta intriga, kuri taip šlykščiai bu
vo užbaigta po trijų metų Meksikoje.

Tuo būdu {vestas į mažą Paryžiaus troc- 
kininkų ratelį tariamasis Džeksonas, aprū
pintas Kanados pasu ir tarptautinės bri
gados savanoris Ispanijoje, netrukus iš
vyko i Meksiką, o ten Silvijos Agelovos pa
galba pateko i Trockio patikėtinių aplinką. 
Jis mokėjo būti naudingas vieniems ir ki
tiems. Jis maišėsi tarp Meksikos miesto ir 
Kojoakano, keletą kartų buvo priimtas „se
nio", čia kaip „Silvijos vyras“, čia kaip 
nuolankus jo tarnas.

1940 m. rugpiūčio 20 d., septintą valandą 
ryto, Trockis atsikėlė geros nuotaikos, po 
gerai išmiegotos nakties išgėrus migdomųjų 
vaistų dvigubą porciją ir atidarė metalines 
užuolaidas, kurios buvo įtaisytos po gegu
žės 24 d. atentato. Kartais, jas uždaryda
mas, jis sakydavo savo žmonai: Gerai, da
bar joks Sikveira mūsų nepasieks“. Pabus
damas jis kartais sakydavo: „Taigi, šią
nakt mūsų nenužudė, ir dar tamsta ne
patenkinta". Vieną kartą jis pridūrė. 
„Taip, Nataša, mūsų mirtis vis atideda
ma - . .“

Tai, kas buvo anksčiau aprašyta ir kas 
pateikiama toliau, paimta iš Natalijos Se- 
dovos pasakojimo, pilno sentimentalių nu
klydimų, nostalgiškų prisiminimų, asme
niškų samprotavimų. Kol kas dar nėra 
pilno metodiško visos bylos išdėstymo.

Nusikaltimas artėja.
Tą dieną Trockis vykdė savo įprastinę 

programą: lesino vištas, šėrė triušius, ėmė 
diktuoti straipsni i diktofoną, priėmė savo 
advokatą, kartojo daug kartų: „Jaučiuos 
puikiai“. Penktą valandą išgėrė arbatą. 
Apie pusę šeštos Natalija iš savo balkono 
pastebėjo nepažįstamą žmogų, kurį pažino 
tik tada, kai jis nusiėmė kepurę jos pasvei
kinu. Tai buvo Džeksonas.

— Vėl jis, — tarė ji pati sau, — kodėl 
jis taip dažnai lankosi?

Džeksonas kreipėsi į ją:
— Baisiai noriu gerti, norėčiau stiklo 

vandens.
Ji pasiūlė arbatos, tačiau jis atsisakė. Bu

vo išblyškęs, atrodė nervingas. Kairėje 
rankoje laikė lietini, prispaustą prie kū
no.
~'Kodėl su kepure ir apsiaustu? Ju taip 

karsta, — klausinėjo ji

Profesoriaus Dr. Augusto Piccardo kelionė į jūros dugną
Ar yra gyvyba tamsiose jūros gelmėse?

Bandymas nusileisti i 7000 metrų gilumą * Milžiniškas vandens spaudimas * Plieninis 
aparatas 10- ties cm. storumo sienomis * t alingi prožektoriai amžinos tamsos kara

lystėje * Automatinės kameros filmuos šią kelionę

svarbiausiu skirtumu, kad jo vandenyno ba
liono vienas kvadratinis centimetras turi 
išlaikyti iki 290 kg. spaudimą. Tai yra tie
siog fantastiškai komplikuota fizinė ir 
techniška problema. Prof. Piccardas šiam 
klausimui paskyrė beveik visą dešimtmetį 
savo tyrinėjimų. Jo laboratorija yra pilna 
nenusisekusių modelių liekanų, hidrauliniam 
bandymų cilindre dėl baisaus spaudimo su
traiškytų j beformę masę.

„Dar truputi daugiau spaudimo” sakyda
vo prof. Piccardas.

Tik kai šis „truputį daugiau” pasidarė tiek 
didelis, kad rodėsi jau užtikrina pakanka
mą saugumą, buvo jis patenkintas ir pa
vedė „hidrostatą” statydinti visam savo di
dume.

Sis aparatas atrodys maždaug kaip svie
dinys, pritvirtintas prie dėžės dugno. Svie
dinys yra „gondola”, o dėžė „balionas”. Sie
nos susideda iš 10 cm. storio plieno ir ka
bina, kurios skersmuo sudaro nepilnai du 
metrus, sveria apie 15 tonų. Viršutinė dalis 
vadinasi balionas,' turi septynis kūgio for
mos rezervuarus, pripildytus heptanu, vie
nu iš šalutinių naftos produktų. Langai su-, 
sideda iš permatomos suspaustos medžia-

IR NEW YORKAS PUOSIAI EGLUTĖMIS 
Jos pardavinėjamos gatvėse

Paprastai jis girdavosi net bloginusia
me ore nenešiojęs .kepurės nei apsiausto.

— Taip, žinote, gali imti lyti . . .
Ji daugiau nebekamantinėjo, tik dar pa

klausė:
— Kaip Silvija?
Atrodė, kad jis nesuprato. Ankstesnis 

klausimas apie kepurę ir apsiaustą ji išmu
šė iš pusiausvyros. Lyg po sapno jis praš
vokštė: „Silvija? . . . Silvija? . . .“ Paskum 
susigriebdamas: „Gerai, kaip visuomet“.

Ir sugrįžo prie Trockio pas triušius.
Ji palydėdama jį paklausė:
— Ar jūsų straipsnis baigtas?
— Taip, baigtas.
— Ar perrašytas mašinėle?

' Su vargu jis ištraukė iš kišenės keletą 
mašinėle prirašytų lapų ir parodė jai, vis 
tebespausdamas ranką prie kūno.

— Gerai, — tarė ji, — Leonas Davido- 
vičius nemėgsta neįskaitomo rašto.

Prieš dvi dienas Mornardas-Džeksonas 
buvo atėjęs su apsiaustu ir su kepure. Na
talijos nebuvo namie. Po to Trockis pasa
kojo savo žmonai, kad Džeksonas elgęsis 
kažkaip neįprastai.

— Jis atsinešė straipsnio juodrašti, tik 
kelias frazes . . . Viskas sujaukta. Daviau 
jam nurodymų. Pažiūrėsim . . .

Trockis pridūrė:
— Vakar jis visiškai nebuvo panašus į 

prancūzą, jis staiga atsisėdo ant mano dar
bo stalo ir nenusiėmė kepurės.

— Taip, keista, tarė Natalija. Visuomet 
jis be kepurės.

— Šį kartą jis buvo su kepure, atkarto
jo Trockis, nenorėdamas daugiau ties tuo 
sustoti.

Mirties kastuvėlio smūgis.
Taigi Džeksonas sugrįžo su straipsniu, 

kurį norėjo parodyti Trockiui jo darbo ka
binete. Užvakar jis buvo atlikęs repetici
ją. ŠI antradieni Trockis nenorėjo žiūrėti 
to straipsnio. Tačiau nusileido, nes Džekso
nas sakė, kad rytoj išvažiuojąs. Jis atidžiai 
apžvelgė savo svečią ir pabarė susirūpinęs:

— Blogai atrodot. Negerai.
Deja, jis paliko savo triušius, nusivilko 

sodininko liemenę, ir visi trys nuėjo į na
mus. Darbo kabineto durys ‘užsidarė su 
dviem vyrais, o Natalija įėjo į gretimą 
kambarį.

Po trijų keturių minučių ji išgirdo bai
sų, perverianti riksmą ... Ji puolė į kabi
netą. Trockis stovėjo stačias prieš užsida- 

gos, turinčios 14 cm storio ir pakanka
mai stiprios spaudimui gilumoje atlaikyti.

PASIVAŽINĖJIMAS JURŲ DUGNE.

Svarbiausias naro aparato principas yra 
paprastas, pareiškė profesorius: „Balionas 
lekia, kai jo išspaudžiamo oro svoris yra 
didesnis už jo paties svorį. Sį principą 
kombinuojant su povandeninio laivo prin
cipu, darosi ir galutinė išvada: Povandeni
nis balionas turi būti apsunkintas kroviniu 
ir šis krovinys turi būti sunkesnis už ba
liono išstumiamą vandenį. Šiuo būdu po
vandeninis balionas pasineria. Krovinį iš
metus, balionas darosi už jo išspaustą van
denį lengvesnis ir jis kyla.

Be abejo, kroviniui išmesti mechanizmas 
turi būti šimtaprocentiniai patikimas. Šita 
problema buvo išspręsta panaudojant elek
tra magnetą. Būtent, cilindrinės formos re
zervuaras prie naro aparato dugno turi 
daug mažos geležies laužo ar plieno gabalų, 
sudarančių dideli svorį ir palaikomų vidui 
kabinos esamu stipriu elektra magnetu. Ši
tokia prietaisas išmeta dalj arba vienu kar
tu ir visą krovinį, leidžiant naro aparatui

(Dena-NYT)
» 

rančias duris. Jo veidas buvo kruvinas, 
akiniai nukritę, rankos išskėstos. Ji apka
bino jį, sakydama:

— Kas yra . . . Kas yra . . . ?
Jis negalėjo atsakyti. Pagaliau ištarė vie

ną vienintelį žodį ramiu balsu:
— Džaksonas.
Ji padėjo jam atsigulti ant žemės. Jis 

tarė nepaprastai ramiai:
— Nataša, ąš tave myliu . . .•
Pritrenkta ji pakišo pagalvę po jo su

daužyta galva, su vata šluostė kraują, pri
dėjo ledų . . .

Jis įstengė dar pasakyti labai neaiškiai:
— Neleiskit viso to matyti Sevai . . .
Po to:
— Žinai, ten . . . (žvilgsniu rodydamas 

į duris) . . . jutau . . . supratau, ką jis no
rėjo padaryti ... jis norėjo dar kartą . . 
aš neleidau '. . .

Po to jis angliškai kreipėsi į Džo, vieną 
iš savo sargybinių. Tuo pat metu kitas 
draugas Carklis, išbalęs, su revolveriu ran
kose puolė į jos vyro kambarį.

— Ką su juo daryti? — paklausė jis. — 
Jie užmuš jį.

Ne . . . nereikia jo užmušti, reikia, kad 
jis viską pasakytų, — tarė Trockis iš lėto 
iš visų jėgų.

Po to pasigirdo maldaujamas riksmas.
— Tai jis, tarė mirštantysis. (Jauni vy

rai truputį pavėlavę atsiskaitė su Džekso
nu).

Čarlis mašina išvyko ieškoti daktaro, 
kuris, ištyręs žaizdą, norėjo paguosti. Troc
kis klausėsi nekreipdamas dėmesio ir ang
liškai, kad nesuprastų jo žmona, kreipėsi 
j Džo:

— Jaučiu čia ... (rodydamas į širdį) 
. . . kad jau galas ... šį kartą . . . jiems 
pasisekė . . .

Ligi paskutinio atodūsio drąsus kovoto
jas buvo tvirtas.

Sanitarine mašina sužeistasis buvo nu
gabentas į ligoninę, kur agonija truko ligi 
rytojaus vakaro. Kad atvaizduotum visas 
smulkmenas, reikėtų atpasakoti visą nelai
mingos našlės pasakojimą, kuris, aišku, 
taip pąt nėra be spragų. Tam tikru mo
mentu Trockis pašaukė Džo ir paprašė blo- 
note užrašyti jo atsisveikinimą su gyveni
mu. Natalija to teksto neteikia. Ji baigia 
savo pasakojimą naiviu pasitikėjimo aktu: 
„Ateities žmonija, išlaisvinta iš priespau
dos, nugalės visokį smurtą. Jis ir mane iš
mokė tuo tikėti.“ (Iš „Figaro Litteraire“) 

truputį arba vienu dideliu užsimojimu vi
siškai iškilti.

Kaip pranešime apie neriamojo aparato 
konstrukciją sakoma, turi būti sudaroma 
dar atsarginė priemonė kroviniui išmesti, 
pritvirtinant iš lauko prie povandeninio ba
liono elektra magneto pagalba šviesai ir 
ir jėgai gaminti baterijas. Paskutiniu bėdos 
atveju šis papildomas svoris gali būti nu
mestas ir tuo aparatas padaromas dar leng
vesnis. Taip pat tuo būdu prie išlaukinės 
pusės sienų pritvirtinama signalinės rakie- 
tos, šviesolaidžiai ir kiti sunkūs įrengmai.

Po to kai profesorius išsprendė pasinė
rimo ir iškilimo problemą, jis pradėjo už
siimti su judėjimo jūros dugne klausimu. 
„Važiuoti” nebuvo galima: dugno nelygu
mas, dumblo debesys, kuriuos ši judėjimo 
rūšis sudarytų ir pagaliau grynai mechani
nės problemos vertė atmesti kiekvieną va
žiavimo rūsį.

Piccardas pagaliau nutarė judėjimą taip 
sutvarkyti, kad povandeninis laivas kybos 
keletą metrų virš jūros dugno ir bus varo
mas dviem mažais propeleriais. Su visišku 
įsitikinimu jis pasirinko silpnus motorus ir 
lėtą greitį pirmiausia tam, kad taupyti jė
gą, antra, kad išvengti smulkių dumblo da
lelių sukėlimo ir trečia, kad galimai ma
žiau kliudyti vandenyno gyventojams. Dėl to 
jis turi galvoje didžiausią greitį apie pusę 
kilometro per valandą.

APŠVIETIMO PROBLEMA.
Vienas didžiausių sunkumų, į kuriuos bu

vo patekęs Beebe, pasiekęs 1000 metrų gilu
mą, buvo apšvietimo klausimas. Didesnėje 
gilumoje jūrų vanduo yra beveik neperma
tomas. Dėl to savo apšvietimo Įrengimus 
prof. Piccardas suprojektavo ypač atsidėjęs. 
Tam tikras skaičius ypatingai sukonstruo
tų šviesolaidžių išvystys šviesą, profesoriaus 
nuomone, kuri perkirs tamsumą. Matymui 
palengvinti pati kabina nebus apšviečiama. 
Automatiškai veikiantieji foto aparatai už
fiksuos tai, ko žmogus akis, gal būt, ne
pastebės ir diktofonas sužymės profesoriaus 
pastebėjimus.

Ryšiui su išoriniu pasauliu palaikyti, pro
fesorius pasinaudos nauju prietaisu, karo 
metu anglų sukonstruotu susižinojimui tarp 
povandeninių ir kitų laivų. Smulkmenos apie 
jj iki šiol oficialiai dar nėra paskelbtos, bet 
tai turėtų būti ultra garso aparatūra, kuri 
principe nėra nepanaši trumpų radio ban
gų siųstuvui. Signalizacijai gali būti lei
džiamos raketos; jos šauja į jūros pavir
šių, dienos metu sudarydamos dūmų, o nak
tį margos šviesos signalus. Tolimesnis sig
nalizacijos įrengimas susideda iš metalinio 
rezervuaro su dažų medžiaga,. kuris jūros 
paviršiuj atsidaro ir vandenį dideliam plo
te nudažo.

Ryšys su lydimuoju laivu yra gyvybinės 
reikšmės, nes rutulio formos kabinos durys 
iš vidaus negali būti atidaromos ir Įgula 
vandens paviršiuj, pavojaus atveju, yra tiek 
pat bejėgė, kiek ir jūros dugne.

Vienas pranešimų apie prof. Piccardo ne
riamąjį aparatą sako, kad hidrostatas bus 
„apginkluotas”. Nors prof. Piccardas nesi
tiki susitikti jūrų pabaisos, tačiau jis nori 
būti viskam pasiruošęs. Dėl to rutulys yra 
aprūpintas aukšto Įtempimo elektros pen

Skilo prancūzų profesinių sąjungų unija
Paryžius (Dena-Reuter). Prancūzų pro

fesinių sąjungų unijos - CGT - nekomu
nistinė mažuma nutarė pasitraukti iš uni
jos. Rezoliucijoje sakoma, jog nutarta 
steigti nepriklausomą profesinių sąjungų 
organizaciją. Atsiskyrusieji smerkia komu
nistų vartotąsias streikų priemones.

NESUVEDA GALŲ
Paryžius (Dena). Viename paskelbtame 

pranešime Prancūzijos tautos turtų komisija 
reikalauja neatidėliotino valiutos stabiliza
vimo. 1947 m. laukiama 535 milijardų fran
kų deficito.

Paryžius (Dena/Reuter). Gen. de Gaulles 
prancūzų tautos unijos atstovai parlamente 
reikalavo prancūzų nacionalini susirinkimą 
paleisti ir naujus rinkimus paskelbti 1948 m. 
kovo mėn.

Bad Nauheim (Dena). Paryžiaus bur
mistras Pierre de Gaulle šeštadienį rotu
šės aikštėje iškilmingai priėmė amerikiečių 
tautos dovaną, maistą ir rūbus, surinktus 
„draugystės traukinio”, padarytoj kelionėj 
skersai Amerikos kontinentą.

Paryžius. Prie Pont Mort susidūrus ke- 
leiv. traukiniui su vienu garvežiu 17 asm. 
buvo užmušta ir daug sužeista. 

girnų, kuris reikiamu atveju jūros gilumos 
padarams atimtų norą pulti.

PRALENKTAS JULES VERNE.
Pasikalbėjime su vienu Šveicarijos žur

nalistu Piccardas šiaip aprašo savo būsimą 
avantiūrą: „Povandeninis balionas su pilnu, 
kroviniu atsargiai bus nuleidžiamas gilyn. 
Mes laidžiamės palengva — apie 3000 metrų 
per valandą. Jau už keleto dešimčių metrų
nies, tur būt, rasime tamsų vandeni. Tuo. 
met fosforiniai jūrų gyviai, šviečiantieji 
nuostabiomis spalvomis, bus vieninteliais 
šviesos židiniais. Deguonies prigabenimaa 
bus atliekamas lygiai taip kaip paprastam 
povandeniniam laive. Jei kas nors sugestų 
ir kuri nors viso mechnizmo dalis pradės 
neveikti, tai neriamojo aparato leidimasis 
gilyn bus automatiškai nutraukiamas ir į pa
viršių pasiųstas pagelbos signalas.”

Šiais proza iškaiš žodžiais nusako prof. 
Piccardas nuotyki, kuris gali tapti vienu 
gražiausių, bet, gal būt, taipgi vienu žiau
riausių išgyvenimų, kuris bet kada yra te
kęs žmogui.

Koks bus gyvenimas, kur) ten giliai ras 
prof. Piccardas? 5000 metrų gilumoj jūra, 
arba bus pilna keistų būtybių arba visiš
kai tuščia. Mokslininkai yra konstatavę, kad 
žinomuosiuose vandenyno gilumos sluoks
niuose nėra deguonies ir tuo pačiu jokios 
gyvybės. Kiti tyrinėtojai neneigia galimu
mo, kad tos jūrų pabaisos, kurios nuo pir
mykščių laikų yra minimos žmonių pasa
kose, jūrų dugne gali turėti savo urvu*. 
Tačiau labai abejotina, ar gyviai, paprastai 
gyvenantieji prie 220 kg. spudimo į vieną kv, 
cm., galėtų gyventi jūros paviršiuje.

Biologai ir geologai vienodai įtemptai 
laukia didžiojo eksperimento. Beveik kiek
vienas universitetas yra pasisiūlęs į šią ke
lionę pasiųsti savo mokslininką. Prof. Pic
cardas jau yra pareiškęs, kad dr. Maksas 
Cosyns bus jo palydovas. Tačiau juodu 
kiekvienam žygiui paimsią mažiausiai dar 
vieną mokslininką.

Žinoma, mokslininkai nėra vienlntėliai, 
kurie nori profesorių lydėti. Nuo to laiko, 
kai sužinota apie projektą, tūkstančiai {vai
rių sluoksnių vyrų ir moterų apipylė j{ pa
siūlymais dalyvauti kartu jo ekspedicijoj.

Nežiūrint pasitikėjimo, kur{ prof. Piccard 
turi savo keistai susisiekimo priemonei, pir
miausia ji bus išbandyta be keleivių. Pic
card įves automatini vairą, kuris neriamą
jį aparatą pats vienas nuves beveik { 7 km. 
gilumą, o automatiniai foto aparatai kelionę 
fotografuos. Tik šiam mėginimui pavykus pa
tenkinamai, Piccardas ir Cosyns imsis dvie
jų tiriamųjų kelionių: pirmą kart iki 1600 
mtr., antrą — iki 2500 mtr.Paskui įgula bus 
padidinama vienu geologu arba biologu, te 
prasidės kelionė { didesnę gilumą. Kiek
viena kelionė truks apie 12 valandų ir nu
sitęs apie 23 km. nuo save išeities taško.

Prof. Piccardas buvo tikėjęsis savo apa
rato statybą pabaigti iki 1947 m. pavasario, 
tačiau darbas truko ilgiau negu jis galėjo 
numatyti. Šiuo metu rutulys, jam asmeniškai 
prižiūrint, yra montuojamas Antverpene. 
Niekas negali būti skaitoma galutiniai baig
tu pirm negu profesorius pats mažiausias 
smulkmenas patikrina ir randa tinkamai at
liktas. .,

Kad šis nepaprastas atsargumas turi rimtą 
pagrindą, aiškiai parodė vienas atsitikimas 
jo laboratorijoje: kai prie galingo spaudi
mo sprogo vienas bandomasis cilindras ir 
išsiveržusi alyvos srovė pataikė { dviejų su 
puse centimetrų storio vario plokštelę, ji bu
vo visiškai sutraiškyta.

„Žiūrėkit”, ramiai pasakė profesorius, 
„mes niekaip negalime būti pakankamai at
sargūs”. (N. Ausi.)

AUSTRIJOJ DIDELIS NUSIVYLIMAS
Bad Nauheim (Dena). Austrijos vyriauiy- 

bės atstovas Vienoje pareiškė, kad Londono 
konferencijos iširimas Austrijai reiškia 
svaiginantį smūgį, kurio pasekmėj gali bū
ti visos tautos letargija.

Viena (Dena/INS). Austrijos užsienių 
reikalų ministras Karolis Gimberis Ameri
kos spaudos atstovams paaiškino, kad se- 
pa ratinės taikos su Vakarais klausimas 
nekyla, nes tai reikštų Austrijos padalinimą 
ir Austrija niekumet su tuo nesutiks.

Potsdamo sprendimas, pagal kurį Vokie
tijos nuosavybės Austrijoje atiteko sovie
tams yra, kaip pareiškė Gruberis, didžiau
sia diplomatinė klaida pasaulio istorijoj.

*
JAV TURI BOTI PASIRUOSUSIOS

Cikago (Dena). JAV generolas William 
Kepuer, anot AFP, Čikagos lakūnų susi
vienijime pareiškė, kad Amerika turi būti 
pasiruošusi kiekvieną svetimos valstybės 
antpuoli tuč tuojau atremti. Toliau jis pa
reiškė, kad daugiau kaip šimtas skraidan
čių tvirtovių tipo B 29 turėtų perskristi 
šiaurės ašigalį.
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Nobelio gyvenimas ir testamentas:

Jau jis svajojo apie amžiną taiką...
Gruodžio 10 d. Koncertų Rūmuose (Kon- 

serthuset) Stockholme iškilmingam aktui 
susirinko šių metų Nobelio testamentu nus
tatytieji išrinktieji. Pats karalius įteikė 
laureatams premiją, aukso medalį ir diplo
mą už jų įnašą žmonijos gerbūviui. Tai 
medicinos, fizikos, chemijos ir literatūros 
Nobelio laureatams. Nė kiek nemažiau iš
kilmingai bus įteikta ir šiemetinė Nobelio 
taikos premija Norvegijos Stortinget (par
lamente).

Moderniosios sprogstamųjų medžiagų 
Chemijos ir sprogstamųjų medžiagų pramo
nės atsiradimas ir raida yra neatskiriamai 
Susiję su Alfredu Nobeliu. Nors jo 
išradingumas buvo gana įvairus ir apėmė 
kitas technikos sritis, bet Nobelis mums vi
siems yra žinomas pirmiausia kaip dinami
to išradėjas.

Nobelio giminė iš tėvo pusės paeina iš 
Nobbelov parapijos Skaneje, pietinėje Šve
dijoje. Iš čia kilus ir išradėjo pavardė. Jo 
kamieno tėvas vadinosi Oluf Pedersen 
(apie 1620 m.). Bet pagal ano laiko madą 
mokslus einą žmonės ir akademikai mėg
davo save vadinti kilmės vietos vardu, o 
kad dar moksliškiau išeitų — sulotyninda- 
vo galūnę. Taip ir Oluf Pedersen sūnus 
Peder Ulolsson, pasirinkęs mokslo kelią, 
eulotynino save į Petrus Olai Nobelius, 
taigi, Petras Olavas iš Nobbelov. Laikui 
bėgant toji iškilmingoji galūnė nubyrėjo ir 
liko Nobel (tariant reikia kirčiuoti antrąjį 
skiemenį).

Kad ir kažkaip norėtum pakalbėti dau
giau apie tą genialųjį išradėją, žinios būtų 
vistiek fragmentariškos, nes 
belis niekada nieko nerašė

Gimė 1833 m. spalių 21 
neturtingoje šeimoje, kurią 
sekimai buvo į tikrą vargą įstūmę. Pra
džios mokslus ėjo Stockholme. Tėvui persi
kėlus gyventi į Petrapilį — ten ir jis už
siėmė sprogstamųjų medžiagų eksperimen
tais — kartu vyksta ir jaunasis Alfredas. 
Petrapilyje nebuvo jokios švedų mokyklos, 
užtat Nobeliukams teko privačiai 
Jau 17 metus eidamas, jaunasis 
Nobelis išsileido į keliones po 
kraštus, tarp kitko ir į Ameriką, 
susitiko su kitu garsiu švedu — laivo pro
pelerio išradėju John Ericssonu.

Jau nuo pat jaunų dienų būdamas silp
nos sveikatos, Nobelis turėjo važinėti po 
įvarius kurortus gydytis. Kaj tėvas 1859 m. 
buvo priverstas grįžti atgal į Švediją, Al
fredas mirtinai sirgo ir turėjo kelis metus 
pasilikti. Čia jis dirbo kartu su savo bro
liais ir užsiėmė įvairiais bandymais, ypač 
atsidėdamas nitroglicerinui, kuriuo jį sudo
mino Petrapilio universiteto profesorius Si
mnas. Jau 1863—64 m. jis galėjo džiaugtis 
pirmaisiais dviem patentais tai sprogstama- 
jai medžiagai gaminti. Šie patentai iššaukė 
skilimą tarp tėvo ir sūnaus, nes ir tėvas, 
kurs chemijoje buvo diletantas, pretendavo 
šią problemą išsprendęs. Bet viename savo 
aštriame, bet mandagiame ir stilistiškai su
rašytame laiške sūnus įtikino tėvą ir abu 
pradėjo Švedijoje gaminti nitrogliceriną, 
nors pradžioje ir labai mažoje apimtyje. 
.Valdžia neleido statyti fabriko Stockholm© 
ribose, nes 1864 m. jo ir tėvo įsteigtoji la
boratorija Stockholme prie Langholmo 
įlankos sprogo, reikalaudama net 4 žmonių 
aukos, jų tarpe ir jo jauniausiojo brolio 
Emilio. Visą gamybą Nobelis tada turėjo 
perkelti. į vienoje Melaro ežero Įlankiukėje 
ant inkaro pritvirtintą baidoką. Sis baido
kas ir buvo pirmasis sprogstamųjų me-

apie save No
ir nepasakojo.

d. Stockholme 
{vairūs nepasi-

mokytis. 
Alfredas 
svetimus 
kur jis

Stockholm© kapinėse, kur ir jo brolis Emi
lis ilsėjosi.

Visą Nobelio gyvenimo prasmę, visas jo savo testamente užrašė penktąją palikimo 
pastangas galima suvesti į tuos penkis i dalį kaipo premija tam, ,kuris daugiausia 
punktus, kuriems jis savo testamente, kaip 
pamatysime, paskyrė po lygią dalį savo pa
likimo. Jei pirmuosius tris punktus — me
diciną, chemiją ir fiziką suvestumėm į vie
ną griežtųjų mokslų punktą, tai gausime 
tris svarbiausias sritis, kurių ugdymą jis 
laikė efektyviausiu visų žmonijos negerovių 
vaistu 
taiką.

Apie Nobelį kaip mokslo žmogų kalbėti 
netenka — jį tokį pažįstame mes iš jo iš
radimų. Mažiau žinomos lieka kitos dvi.

Nobelio svajonė apie amžiną taiką tarp 
tautų savo pradžią siekia jau nuo pat 
ankstyvos jaunystės. Nors ir labai jį veikė 
austrų rašytojos Bertha von Suttner (ji 1905 
m. gavo Nobelio taikos premiją) pastango
mis taikaj tarp tautų įgyvendinti, bet ne iš 
jos yra Nobelis pirmuosius savo impulsus 
gavęs. Iš Nobelio laiškų matyti, kaip tas 
ateities vaizdas lyg koks miražas klostėsi 
prieš jo akis. Už jo eksperimentų su sprog- 
tančiomis medžiagomis ir ginkų pagerini
mais visada slėpėsi mintis, kad tobula 
technika turės padaryti galą karams.

Apie nusiginklavimą Nobelis negalvojo, 
bet apie ginkluotą konfliktą, jei kuri tauta 
sulaužytų taiką, ir apie trečiųjų teismą. Tai 
jau minėtai von Suttner, su kuria jis pla
čiai susirašinėjo ir kuri buvo jo privati-: 
nis sekretorius kurį laiką, viena proga jis; 
rašė: „Mano fabrikai, gal būt, greičiau pa-Į 
darys galą karams, negu Tamstos nusigin- : 
klavimo kongresai. Tą dieną, kada dvi ar-Į 
tnijos per vieną sekundę galės viena antrą i 
sunaikinti, visos civilizuotos valstybės tu- į 
retų nusigręžti nuo karo ir paleisti savo 
dalinius”.

Metais prieš mirsiant savo taikos tiks
lams įvykdyti, jis planavo nupirkti didesnę 
akcijų dalį kuriame nors švedų įtakingiau
sių dienraščių. Jis prašė vieno iš savo bro
lių sūnų tuo reikalu pasiteirauti. Laiške 
brolio sūnui matome Nobelį taikos ir savo 
krašto draugą: „Mano, kaipo laikraščio sa
vininko, nusistatymas būtų priešintis gin
klavimuisi ir kitiems viduramžių paliki
mams, bet, jei būtų ginkluojamas!, palai- ( 
kyti, kad gamyba vyktų krašte, nes jeigu 
jau krašte turėtų būti kuri nors pramonės : 
šaka, nepriklausantį nuo importo, tai tokia 
šaka turėtų būti krašto apsaugos šaka. Ka- i 
dangi Švedijoje yra ginklų fabrikai, būtų „ 
visai keista ir kvaila neužlaikyti jų”.

Tą laišką jis rašė 1895 m. gruodžio 7 d., 
o po kelių dienų, t y. gruodžio 27 d. jis

ir geriausia prisidės tautoms subrolinti ...”. 
Amžinosios taikos svajonės nepaleido jo iki 
pat paskutiniųjų dienų.

Dar mažiau žinome apie Nobelį, kaip 
apie poetą. Skyrimas lygios dalies .premijai 
už dailiąją literatūrą turėjo ir savo gilų 
pagrindą. Tai nebuvo vien tik atpildas už

mokslą, dailiąją literatūrą ir gražius romanus, kurių Nobelis gal netu- 
I rėjo laiko visų perskaityti. Savo sieloje jis 
buvo poetas ir jo viduje, gal būt, ėjo kova, 
kokį kelią pasirinkti — išradėjo ar poeto.

| Būdamas 18 metų Nobelis parašė pirmą
jį eilėraštį anglų kalba, kuriame pasireiškė 
tikrai nemenkas literatūrinis talentas. Eilė
raštyje kaip meteoras pasirodo toji jauna 
mergaitė, kuri kurį laiką kartu su jo mo
tina lenktyniavo dėl pirmos vietos jo šir
dyje. Bet apdainuotosios ankstyva mirtis 
užbaigė jo trumpą meilės pasaką. Jis vėl 
liko vienišas, ir taip ligi amžiaus galo, šis 
eilėraštis vienintelis užsilikęs iš jo jaunų 
dienų, visus kitus jis, atrodo, 
liepsnai.

■ Toks žymus ir griežtas švedų literatūros 
i istorikas kaip profesorius Henrikas

paaukojo

Henrikas
Sch tiekas apie Nobelį rašo: „Alfredas 
belis tikrai buvo poetas, kaip poetas 
čiuopiąs buitį ir kaip jaunas sugebąs

J. AISTIS:

Poeto dalia
BERN. BRAZDŽIONIUI

No- 
ap- 
ap-

Įkopsi tu sniegais apsvaigusion viršūnėn - 
Giliai, giliai terpeklluose kriokliai kvatos 
Ir gailūs vėjai staugs, lyg pasimetę šunes, 
Bet ten kiti kalnai akiratį ūžtos ...

svajojai, kad Iš kasdienybės ten Išeisi, 
Kad negirdėsi ten burnojančios minios, 
Bet ji tave sekios, it pariją beteisi, 
Ir neapkęs, ir nepakęs tavo švelnios.

Svajonės ... Kai apleis tave drąsa ir galios, 
Aukos ir reginio ištroškusi minia 
Šaipysis ir sekios begėdė ir bedantė.

O tau, kaip niekad, sužydės skliautai ir žalios 
Plačiai po kojų pievos išsities klonia 
Žeme, kur tiek širdis ilgėjosi ir kentė.

1947. X. 22.

1947 m. NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI
Dr. B. A. Houssay (Argentina) gavo premiją uš ypatingų harmonų suradimą (kairėje) 
ir medicinos premiją gavo Dr. Gerty Cori ir jos vyras Dr. Carl F. Cori, Washing- 

tono U-to prof, (dešinėje) (Dena-INP)

džiagų fabrikas. Po to buvo steigiami fa
brikai tiek Švedijoje, tiek kitur pasaulyje. 
Nora Nobelis nuolatos buvo kelionėse po 
įvairius kraštus bestatydamas naujus fabri
kus, besteigdamas naujas bendroves, besi- 
bylitiėdamas, bet savo tolimesnių tyrinėji
mų nepertraukė. 1866—67 m. rugsėjo 19 d. 
Švedijoje buvo užpatentuotas jo bene pats 
didžiausias išradimas — dinamitas. Po 
to sekė eilė kitų, tarp kurių balestitas arba 
Nobelio parakas yra pats reikšmingiausias.

Nobelio interesai nesiribojo vien tik 
sprogstamųjų medžiagų srity, jis buvo ku
pinas įvairių įvairiausių idėjų, kurias mė
gino realizuoti įvairiose srityse, kaip pri
taikomoje chemijoje, elektrotechnikoje, op
tikoje, mašininkystėje, artilerijos technikoje, 
biologijoje, fiziologijoje, jei jau kalbėti 
apie technikos ir gamtos mokslų sritis. Jo 
laboratorioje Sant Rėmo prancūzų Riviero
je, kur’jis po ginčo su prancūzų vyriausybe 
dėl balestito gamybos buvo persikėlęs iš 
Paryžiaus, buvo dirbama su didžiausiu 
įtempimu. Panaši laboratorija, tik daug di
desnės apimties, buvo pastatyta netoli Bo- 
forso (didžiausias Švedijos ginkit; fabrikas), 
bet Nobelis ten tik vasaros mėnesiais te
būdavo, žiemos gi mėnesiais dėl silpnos 
sveikatos turėjo gyventi Sant Rėmo.

Nobelis mirė 1896 m. gruodžio 10 d. sa
vo viloje Sant Rėmo. Gruodžio 29 d. buvo 
jo palaikai pervežti į Švediją ir palaidoti

ami

vilkti ją poezijos forma. Bet šis sugebėji
mas išnyko laikui bėgant. Viename laiške 
jis juokaudamas vadino save „superidea- 
listu ir savos rūšies netalentingu Rydber- 
gu”. Toje charakteristikoje yra ir tiesos. Jis 
nuolat, net iki paskutiniųjų dienų, buvo 
didžiųjų gyvenimo klausimų kurse ir, ne
žiūrint savo mokslinio išsilavinimo, žvelgė 
į tuos idealistiškai nuteikto poeto žvilgsniu, 
o jeigu jo poetinis palinkimas būtų galėjęs 
išsivystyti, jis būtų buvęs didelis poetas, 
kurio stiprybė būtų glūdėjus refleksinėj 
poezijoje”.

Austrų rašytoja Bertha von Suttner apie 
jį sako: „Jeigu šis genialus vyras nebūtų 
pasidaręs dideliu išradėju, jis, be jokio 
abejojimo, būtų užėmęs žymią vietą kaip 
rašytojas”. Ši charakteristika visai atitinka 
paskaičius Nobelio laiškus. Jie alsuoja kla
siniu grožiu ir stiliumi, ir kas nuostabiau
sia — jie vienodai gražūs ir išbagti, ar 
jie rašyti švediškai, ar vokiškai, ar prancū
ziškai, ar angliškai.

Nobelis buvo taip pat ir didelis liaudies 
švietimo draugas. Vienam savo bičiuliui jis 
rašė: „Skleisti švietimą, reiškia platinti ger
būvį — aš galvoju apie bendrą gerbūvį, o 
ne asmeninius turtus — o su gerbūviu iš
nyksta ir didžioji iš tamsių laikų paveldė
ta negerovės dalis. Mokslinių tyrimų lai
mėjimai ir jų nuolat didėjanti apimtis duo
da mums vilties, kad ligų — tiek dvasios, 
tiek kūno — bacilos iš lengvo bus išnaikin
tos ir kad karas, kurį žmonija ateity ka
riaus, bus karas kaip tik prieš tokias ba
cilas”.

Su didžiausia meile jis cituodavo didžio
jo prancūzų mokslininko Pastero žodžius, 
kurie, kaip jis sakydavo, padarė jam ne- 

. paprasto (spūdžio: „Žinių stoka yra tai, 
įkas žmones skiria, mokslas yra tai, kas 
juos jungia”.

Todėl visai nenuostabu, kad savo testa
mente šį tikslą Nobelis aukštai statė, 
aukščiau, negu kad jį galima pinigais 
siekti. •

Kartą 
vadintas 
Žinoma,
išvyko iš Švedijos, visą laiką važinėjo, bu- 

įVO vienas, nevedęs, niekur neprigijo. Nors 
Į ir kažkoks kosmopolitas bebūdamas, bet 
Įvistik būvo didelis švedas patriotas, ir ne- 
: tenka abejoti — tiek daug fabrikų visame 
j pasaulyje, kapitalą neša'nčiųl O tą savo di- 
" delį kapitalą jis suvartojo vien tik žmoni
jos labui. Savo giminėms jis nieko nepa
liko. Jo nuomone, turėtų būti uždrausta 
kai kuriems žmonėms užrašyti savo turtą 
giminėms. Didelius paveldėtus turtus jis 
laikė nelaime, paraližuojančiai veikiančia. 
Tokie turtaį turėtų būti disponuoti ben
driems reikalams. Taip ir padarė jis su sa-, 
vo dideliu palikimu. Štai jo testamento iš
trauka:

Aš, žemiau pasirašęs, Alfredas Bernhar- 
das Nobelis, rimtai apsvarstęs pareiškiu, 
kad' mano paskutinioji valia dėl turto, kuris 
liks man mirus, yra sekanti:

Mano likusia iškeičiamasis turtas' tun 
būti paskirstytas sekančiai: Kapitalas, kurį 
vykdytojai iškeis Į užtikrintus vertybės po
pierius, turi sudaryti fondą, kurio palūka
nos kas metai turi kaipo premija būti iš
dalytos tiems, kurie metų bėgyje padarys 
žmonėms didžiausią naudą. Palūkanos pa
dalinamos į penkias lygias dalis, kurių 
viena dalis atitenka tam, kurs fizikos srity

medicinos srity, dalis tam, kurs 
srity sukurs žymiausią veikalą 

kryptimi ir dalis tam, kuris dau- 
geriausia prisidės tautoms su

gal 
at-

Alfredas Nobelis juokais buvo 
turtingiausiu Europos bastūnu, 

čia nėra netiesos: devynių metų

pa-

padarys svarbiausią atradimą ar išradimą, 
dalis tam, kurs padarys svarbiausią išradi
mą ar pagerinimą chemijos srity, dalis tam, 
kurs padarys svarbiausi atidengimą fizio
logijos ar 
literatūros 
idealistine 
giausia ir
brolinti, esančioms armijoms panaikinti ar
ba šaukiant bei platinam taikos konferenci
jas. Fizikos ir chemijos premiją skiria Šve
dų Mokslo Akademija, fiziologijos arba 
medicinos — Carolinska Institutas Stock- 
holme, literatūros — Švedų Akademija 
Stockholme, o už taikos pastangas — pen
kių narių komisija, skiriama Norvegijoj 
Stortinget. Pabrėžiu savo norą, kad dali, 
nant premijas nebūtų atsižvelgiama į tau- 
tybę, taigi premiją gauna tas, kuris labiau
sia nusipelnė, nežiūrint, ar jis skandinavas, 
ar ne.

Paryžius, 1895 m. lapkričio 27 d.
Alfredas Bernhardas Nobelis

Šį testamentą parašė Nobelis pats švedą 
klube Paryžiuje, visai nepasiklausęs jokio 
juridinio patarėjo — advokatų jis labai ne- 
mėgo — užtat testamentas, kaip matome, 
pilnas įvairių formalinių trūkumų.

Savo turtą jis užrašė, bet kam? To jis 
nepasakė, o tik kad tam tikros institucijos 
iš palūkanų turės skirti penkias premija* 
Nenurodė jokių taisyklių, kaip tas fondas 
turi būti valdomas. Šie ir daug kitų punktą 
galėjo duoti — ir davė — progų įvairiems 
ginčams, ko būtų buvę galima išvengti, jei 
testamentas būtų buvęs juristo surašytas.

Premijų dalintojams buvo nelengva aiš
kinti testamentą donatoriaus dvasioje, buvo 
daroma daug priekaištų, ypač iš giminių 
pusės. Bet ginčas buvo greit likviduotas 
pripažįstant švedų karaliaus kompromisinę 
sutartį Įsteigiant Nobelio Įstaiga (Nobel- 
stiftelsen). Pranykus ginčui, buvo paruošti 
pagrindiniai įstatai, kuriais įstaiga turėjo 
veikti ir fondą valdyti. Įstatai buvo galu
tiniai karaliaus patvirtinti 1900 m. birželio 
29 d., o 1901 m. buvo paskirtos jau ir pir
mosios premijos: fizikos — Rontgen, Wil
helm Conrad (1845—1923), Vokietija, che
mijos — Van’t Hoff, Jacobus Henriais 
(1852—1911), Vokietija, medicinos — von 
Behring, Emil Adolf (1854—1917), Vokieti
ja, literatūros — Sully Prudhomme, Renė 
Franęois Armand (1839—1907), Prancūzi
ja ir taikos — Dunant, Henri (1823—1910), 
Šveicarija, Va premijos if Passy, Frėdėric 
(1833—1906), Prancūzija, Va premijos.

Premijų pasiūlymams tirti padėti pagal 
įstatus veikia Nobelio institutai, kurie yra 
taip pat ir mokslo tiriamosios institucijos. 
Iki šiol veikia trys tokie institutai: Švedų 
Akademijos, vadovaujamas kurio nors na
rio. Šis institutas turi keturis vedėjus, at
skirų sričių žinovus — slavų, vokiečių, 
anglų bei skandinavų, italų bei ispanų ir 
prancūzų dailiajai literatūrai. Mokslo Aka
demijos Nobelio Institutas fizikalinei che
mijai ir Norvegų Nobelio Institutas taikos 
premijos reikalais rūpintis. Netrūkus įsi
steigs panašus institutas ir medicinos rei
kalams.

Pagal donatoriaus norą premijas skirsto 
testamente 
kiekvienos 
tetarus.

Premijos
daugiau, kaip už du įvairius darbus, bet ta
čiau, gali būti skiriamos keliems asme
nims, prisidėjusiems bei draugijoms. Jei 
kartais premija dėl kai kurių priežasčių 
neskiriama, tai pinigai atitenka Nobelio

nurodytos institucijos, padedant 
premijos grupės Nobelio komi-

gali būtj ir skaldomos, bet ne

Andrė Gide - pranašas ir žmogus
šių metų Nobelio literatūros premija teko 

Andrė Gide’ui, kuriam lapkričio 22 d. suė
jo septyniasdešimt aštuonį metai.

Kai 1915 m. tokią pat premiją gavo Ro
main Rolland, jis, tarp daugelio darbų, vos 
buvo baigęs savo „Jean — Christophe” 
(1904—1912). Šį dešimties tomų romaną se
kė dar ištisas autoriaus kūrybos laikotar
pis, pasireiškęs istorijos, muzikos, literatū
ros kritikos darbais. Taip pat Roger Mar
tin du Gard, kitas prancūzų ciklinio romano 
kūrėjas ir Nobelio laureatas, po „1914 metų 
vasaros” (1936), pabaigė „Tibault šeimą” 
(1922—1939); garbė jį užtiko pačiame veik
los pilnume.

Visai kitoks atrodo Andrė Gide. Tam su
teiktoji Nobelio premija primena vainiką, 
uždėtą ant užmiršto pranašo kapo.

Jis buvo pranašas. Daugiau, kaip prieš 
pusę šimtmečio pradėtieji leisti jo kūriniai 
turėjo jam ir dabar būdingą ironijos, iš
pažinties toną.

Bet 1897 m. pasirodė jo „Žemiškasis mais
tas”. Tai buvo gyvenimo džiaugsmo šūkis. 
Gide tame mažame prozines poezijos to
me paneigė visus jaunystėje gerbtus prin
cipus. Jo naujosios gyvenimo taisyklės bu

vo lygiai besąlyginės, kaip ir senosios, at
mestosios: besiblaškąs rašytojas ieško ko
kios nors atramos. Tam reikėjo žmogaus, 
jis norėjo bendraminčių paguodos. Bet jo 
žodžiai buvo priimti kaip naujas mokslas.

Tos pačios hedonistinės mintys, tik su 
švelniais niuansais, pasikartojo visuose jo 
tarp 1902 m. ir D. Karo išleistuose veika
luose. 1914 m. pasirodo jo fantastinis nuo
tykių romanas „Vatikano požemiai”, 1926 
m. „Pinigų klastotojai” ir vienais metais 
vėliau, „Jei sėkla miršta”.

Oide’o minys atrodė naujo pasaulio ati
dengimas beklaidžiojančiam pokariniam jau
nimui. Jo „Žemiškas maistas” tapo dažno 
jaunuolio šventoji poilsio knyga. Gide pa
sijuto pranašas. Jo mokslu gyveno minios 
mokinių. Vis naujas ir neramus, garbina
mas ir puolamas, jis sustingo pranašo po
zoje.

Jis buvo mokytojas kol jauniesiems rei
kėjo tokio pobūdžio mokytojų. Jis skelbė 
hedonizmą, kaip jau prieš vieną kitą tūks
tantį metų buvo daroma. Bet jis kalbėjo ne 
taisyklėmis, ne patarimais, o abejojančio 
žmogaus griežtumu. Jo žodžiuose buvo daug 
poetinio įkvėpimo.

Bet laikai keitėsi. Individualistinį blaš
kymąsi pakeitė visuomeninės nacionalisti
nės idėjos, geriau pajungiančios valios ir 
jėgos neturintį modernųjį žmogų.

| Gide staiga įėjo j istoriją ta prasme, kad 
jaunieji nustojo juo domėjęsi, o senieji puo
lė. Apie jį kalbama būtuoju laiku. Išnykus 
mokiniams ir sekėjams, kritikai nusikreipė 
nuo jo ir surado temas aktualesnių rašyto- 

j jų asmenyse. Gide tapo klasikas: jo veikalų 
niekas nebeskaito.

Bet tik dabar jis pasidarė įdomus.' Jo iš- 
blėsusios pranašiškos mintys nebetrukdo 
grožėtis jo menu. Gide yra didelis grožio 

/kūrėjas, švelnių niuansų ieškotojas mintyse, 
vaizduose, stiliuje.

Dar įdomesnis jis kaip žmogus. Tipingas 
tarpkarinio laikotarpio intelektualas. Jo ra
finuotas diletantizmas, kankinimasis išradi- 
nėjant neišsprendžiamas problemas, kraštu- 

' tinis individualizmas — vis tai judrios, bet 
Į nevaisingos dvasios žymės, būdingos visai 
epochai. O visų pultasis moralės griovėjas 
tėra tik nelaimingas žmogus, ieškąs laimės 
ir besidžiaugiąs bent jos iliuzija.

Jonas Lyksnys.

institutų moksliniams tyrimams Pagal 1934 
m. įstatų pakeitimą institutams negali būti 
skirta daugiau Va sumos, jei to reikalauja 
Vs sprendžiančiųjų, likusis Vs pervedamas į 
pagrindinį kapitalą.

Nobelio turtas, jam mirus, siekė api( 
34.400.000 švediškų kronų. Metinių palūka
nų */io pervedama kapitalo sąskaiton, o li
kę pinigai padalinami lygiai penkioms 
premijoms, kurių 3/a išmokami laureatui, o 
Va skiriama įvairioms su iškilmių ruošimu 
susijusioms išlaidoms.

Pačios premijos įvairiuoja. Pvz., 1923 m. 
kiekvieną premiją sudarė 114.935 kronos ir 
20 Orų, 1931 — 173.206 kronos ir 26 orai 
Šiemetinė premija siekia 146.115 kronų tr 
12 orų.

Kiekvienam Nobelio laureatui be skirtos 
piniginės premijos įteikiamas diplomas, kur 
įrašomas trumpas premijos motyvavimas, ir 
auksinis medalis, kurio vienoje pusėje do
natoriaus paveikslas, antroje gi atitinkamas 
simbolis, lotyniškas tekstas bei laureato 
pavardę. Visų medalių viena pusė vienoda 
— donatoriaus paveikslas, medalių už fi
ziką, chemiją, mediciną ir literatūrą antroje 
pusėje lotyniškas užrašas: Inventas vitam 
iuvat excoluisse per artės. Taikos premi
jos medalis kitoks, nors ir jo vienoje pusėje 
donatoriaus paveikslas, bet antroje pusėje 
tolyniškasis tekstas kitoks — Pro pace et 
Iraternitafe gentium. („Pragiedruliai”)
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Taupyti savo tautines jėgas visomis Įmanomomis priemonėmis
Pasikalbėjimas su buv. Lietuvos atstovu K. Škirpa

1947 XH. 23>

tavinio saugojant Lietuvos Respublikos ne
priklausomybę.

— Nematau, kad būtų buvusi padaryta 
iš mūsų pusės kuri nors pagrindinė klaida. 
Manau, kad galime su pasitenkinimu kon
statuoti, jog iki šiol išlaikėme Lietuvos ne
priklausomybės vėliavą skaisčią ir nei kuo 
nesuteptą. Todėl ji dabar, nežiūrint patirtų 
praeityje skaudžių smūgių, taip gražiai 
jungia apie save visus mūsų tautos sūnus 
ir dukras, nežiūrint kas kuriai priklauso 
politinei srovei ar kurių laikosi pasaulė- 
žvalginių įsitikinimų.

Tėra, mano nuomone, buvę tik kai kurių 
nesusiorientavimų' momento aplinkybėse. 
Prie tokių priskiriu susilaikymą nuo žygio 
į Vilnių 1939 m. kad jį apsaugojus nuo įsi
brovimo į jį rusų raudonosios armijos. Zy
gis į Vilnių būtų, mano įsitikinimu, sutei
kęs Lietuvai galimybės išvengti Sovietų 
kilpos — 1939 m. spalių mėn. 10 d. sutar
ties su Sovietų Sąjunga ir išsaugoti savo 
nepriklausomybę bent iki 1941 metų t. y. 
iki Maskvos — Berlyno ašies lūžio. Kitas 
nesusiorientavimas įvyko 1940 metais, kada 
nebuvo atmestas Maskvos ultimatumas ir 
ginklu nepasipriešinta Sovietų agresijai. 
Pasipriešinimas, pavyzdžiui, nors simboliš
kas, būtų įstatęs Lietuvos klausimą į mums 
daug tinkamesnę padėtį tarptautiniu požiū
riu negu ta, kuri gavosi sakyto pasiprieši
nimo neįvykdžius. Be to, Lietuvos Vyriausy
bė, pasitraukusi po tokio pasipriešinimo į 
užsienius, būtų anuomet turėjusi sąlygas 
Lietuvos nepriklausomybei efektyviau ginti 
politiniai diplomatinėmis priemonėmis.

— Kaip vertina lietuvių tautos pastangas 
išsilaisvinti tiek daug šia linkme kovojusi 
aukštoji Airijos visuomenė ir kurių pasi
reiškimų šia linkme tenka konstatuoti?

— Koksai yra atsakingų Airijos sluoks
nių nusistatymas mums taip jautriu klausi
mu matyti iš to, kad Airija yra viena iš tų 
šalių, kurios formališkai tebepripažįsta Lie
tuvos nepriklausomybę, nors praktiškų rei
kalų ir artimesnių santykių tarp Lietuvos ir 
Airijos seniau menkai tebuvo. Kai dėl ai
rių visuomenės, tai joje galima pastebėti 
nuoširdžių simpatijų mūsų tautai ir gilios 
mums užuojautos dėl ištikusios mūsų kraš
tą nelaimės. Tai natūralu, nes airiai yra 
tokia pat nedidelė ir katalikiška tauta, 
kaip ir lietuvių. Tačiau, tikėtis iš jų ką 
daugiau, kaip užuojautos, vargu ar būtų 
realu. Iš senų senovės airiai pripratę prie 
savo izoliuoto gyvenimo saloje, apsaugoja- 
mos jūrų iš visų pusių. Jiems Europos kon
tinento problemos atrodo tolimu dalyku, 
kuris juos mažai tepaliečia.

— Ar gyveno iš seniau lietuviai Airijoje 
ir ar nebūtų galima tremtinių būriui čia 
laikinai susimesti? Kaip su kun. dr. Kon
čiaus projektuotu tremtinių moterų ir vaikų 
laikiniu apgyvendinimu Airijoje?

— Be mano šeimos, Airijoje lietuvių 
daugiau nėra. Priežastis — airių įstaigos 
svetimšalių beveik visai neįsileidžia, nes 
negal suteikti jiems darbo. Dėl darbo sto
kos šioje saloje patys airiai jaučiasi pri
versti emigrtioti j užokeanį (vien į JAV 
kasmet išvyksta iki 8000 žmonių) arba 
vyksta masiniai darbams į Angliją (čia 
priskaitoma apie 200.000 airių darbininkų).

Apie kun. dr. J. Končiaus projektą teži
nau tiek, kad jis, atsilankęs pernai rugsė
jo mėn. pabaigoje į Dubliną, įteikė Airių 
Užs. Reik. M-jai atitinkamą raštą įsileisti 
tremtinių vaikus ir moteris. Kad tai būtų 
davę kokių nors rezultatų — man neteko 
patirti.

— Kuri rolė tremtinių šviesuomenės, pa
saulio ir ypač Amerikos lietuvių Lietuvos 
išlaisvinimo kovoje ir kas jiems daryti šiai 
veiklai sustiprinti?

— Pats faktas, jog atsirado Vak. Euro, 
poje, ypač Vokietijoje, toksai nepaprastai 
didelis skaičius lietuvių tremtinių savaime 
pasako kitoms tautoms, kas yra ta sovie
tinė santvarka, nuo kurios žmonės masiniai 
šalinasi, kad gyvybę išgelbėjus. Mūsų 
tremtinių šviesuomenė tat skaitytina tikru 
žiburiu, kuris nušviečia Europos tautoms 
pavojų, koksai gresia joms ir visai vakarų 
krikščioniškajai civilizacijai iš sovietų ir 
bendrai iš komunizmo. Šia prasme tos mūsų 
šviesuomenės rolė tikrai yra didelė: ji net 
išsilieja už Lietuvos problemos ribų. Tai, 
o ne kas kitą, spirgina Sovietus būti to
kiais įkyriais link mūsų tremtinių, visaip 
juos šmeižti ir griebtis nors už siūlo galo, 
kad juos visus kaip nors partempti pas 
save, jei ne geruoju, tai juos vagišiškai pa
grobti, kad vėliau išžudyti ar nukankinti 
Sibire. Juo pasaulis daugiau supras bolše
vizmo pavojų, juo ta mūsų tremtinių švie
suomenės rolė įgys didesnės politinės 
reikšmės. Todėl kovoje už Lietuvos teisę ir 
nepriklausomybę ta šviesuomenė teikia ir 
teiks ateityje dar daugiau paspirties mūsų 
diplomatinei veiklai. Tačiau ta šviesuome
nė turį vengti išsišokimų, kurie gali pada

Artinasi Lietuvos Nepriklausomybės 30 
metų sukaktuvės. Svarbu yra peržvelgti 
praeitis žymesniuosius Lietuvių tautai įvy
kius ir numatyti juo tikslesnę darbų eilę 
netolimai ateičiai. Todėl ir Jūsų bendradar
bis kreipėsi j paskutinį Lietuvos Pasiuntinį 
ir Įgal. Minister} Vokietijoje Kazj Škirpą, 
kuris savo laiku buvo pripažintas 1-ju Lie
tuvos Kariuomenės Kūrėju - Savanoriu, o 
netekus Lietuvai 1940 m. savo valstybinės 
nepriklausomybės, griebėsi iniciatyvos pa
sipriešinti Sovietų agresijai ir buvo 1941 
metais pašauktas Laikinosios Lietuvos Vy
riausybės Ministerio Pirmininko pareigoms.

— Gal malonėsite, Pone Minister!, pa
reikšti keletą minčių lietuviams tremtiniams 
dabar rūpimais klausimais?

— Mielu taoru pagal savo išgales atsaky
siu — kukliai pareiškė p. K. Škirpa.

— Kurie dabar Jūsų, Pone Minister!, 
nuomone aktualiausi lietuvių tautai sieki
mai ir tikslai?

— Pagrindinis lietuvių tautos siekimas 
šiuo metu, mano nuomone, yra išsaugoji
mas savo egzistencijos ir tautos kūrybinių 
pajėgų nuo bolševikinio sunaikinimo. Ka! 
dėl paties tikslo, tai jis buvo per visą 
1000-ties metų Lietuvos istoriją, yra dabar 
ir liks visados tas pats-Lietuvos valstybi
nės nepriklausomybės idealas. Šį tikslą 
kiekvienas lietuvis ir kiekviena ‘lietuvė pa
reiškia, kaj kelia pirmą 'kartą koją iš kū
dikystės lopšio, laikosi to idealo per v.isą 
savo gyvenimą ir, jei reikalinga, paaukoja 
už jį tai, kas žmogui brangiausia — savo 
gyvybę. Taip yra, nes nepriklausomybė su
daro mūsų, kaip tautos narių, natūralinę 
teisę, kurios jokia svetima pajėga niekad 
nepajėgs išplėšti iš mūsų sielos ir mūsų 
protų.

— Kas šiuo metu darytina, kad minėtus 
tikslus sėkmingai ir juo greičiau galima 
būtų įgyvendinti?

— Atrodo, esamomis aplinkybėmis mūsų 
tautos pajėgas išsaugotume sėkmingiausiai, 
jei mažiau vadovautumės iliuzijomis, už- 
kimštume sau ausis nuo visokių skambių 
pažadų bei propagandos, iš kur ji bebūtų 
skleidžiama, bet įvertintume esamą padėtį 
Europoje daugiau realistiniai. Turime sau 
pasakyti, jog mūsų tauta ir Lietuva yra 
atsidūrusioš belaisvių būklėje, kad ir ne iš 
mūsų pačių kaltės. Belaisviai gi, kaip ži
noma, įstengia išsaugoti savo gyvybę, jei 
jie laikosi labai atsargiai ir, kol nėra pri
brendęs momentas nusikratyti jungo, ven
gia bergždžių išsišokimų bei pasikarščiavi
mų prieš savo pavergėjus. Šie juk, turė
dami ginklus, gali kiekvienu metu išžudyti 
beginklius belaisvius, arba dar blogiau — 
juos nukankinti ištrėmimais į Sibirą, ar į 
kokią kitą prarają. Tad mūsų laikysena 
šiuo metu turėtų būti ši — taupyti savo 
tautines jėgas visomis įmanomomis priemo
nėmis, kaip pavergtoje Tėvynėje, taip ir už
sieniuose tremties metu.

Kol bendra padėtis Europoje lieka tokia, 
kokia ji susidarė karo pabaigoje ir kol ne
įvyksta pagrindinių pasikeitimų prasme va
karų krikščioniškosios civilizacijos gelbėji
mo nuo sovietinio barbarizmo, mes, maža 
tauta, turėtume laikytis labai apdairiai: 
mums rūpimojo tikslo-Liefuvos nepriklau
somybės atstatymo-šiuo metu jų turime te
siekti vien diplomatinėmis priemonėmis.

— Kuriuos žymesnius laimėjimus ar ne
pasisekimus Jūs, Pone Minister!, malonė
tumėt pažymėti Lietuvos išlaisvinimo dar
buose bei žygiuose?

— Lietuvių • tautos kovos kelyje už savo 
laisvę, nueitame iki šiol, pažymėtini šie du 
dalykai: 1. 1941 m. birželio mėti. 23 d. mū
sų tautos sukilimas, išryškinęs prieš visą 
pasaulį jos nepalaužiamą valią atgauti 
valstybinę nepriklausomybę ir vienkart 
nunuoginęs Maskvos melą apie neva lietu
vių tautos išsižadėjimą savo laisvės ir Lie
tuvos nepriklausomybės. 2. Faktas, kad 1944 
metais, kada rusų raudonoji arjnija įsibro
vė j mūsų kraštą antrą kartą, pavyko mūsų 
inteligentijos didelei daliai išsigelbėti nuo 
nacionalsocialistinio ir bolševikinio sunai
kinimo. Duok Dieve, kad šioms mūsų tau
tos intelektualinėms pajėgoms pasisektų 
laimingai išsisaugoti iki to momento, kol 
pasidarys įmanoma grįžti J savo kraštą.

Tamsta teiraujiesi ir apie patirtus nepa
sisekimus. Jų turi kiekviena tauta, kol at
siekia laisvę. Turėjome jų ir mes, deja, net 
skaudžių. Bet tie nepasisekimai parėjo ne 
nuo mūsų padarytų klaidų ar kokių nesu
gebėjimų, bet nuo išorinių faktorių ir ap
linkybių, kurių mes, maža tauta, vien savo 
jėgomis negalėjome išvengti. Jie arba bu
vo padiktuoti mums jėga piktų Lietuvos 
kaimynų arba dėl to, kad Didžiosios Demo
kratinės Valstybės neįstengė iki šiol ište
sėti savo iškilmingų pažadų apie pavergtų
jų tautų išlaisvinimą.

— Ar randate buvus praeityje kurių nors 
pagrindinių klaidų ar tikslaus nesusiorien- 

ryti Lietuvos reikalui daugiau žalos, kaip 
naudos.

Lietuvių gausi išeivija, o ypač JAV, turi 
galimybės veikti į valstybių vyriausybes 
betarpiškai ir reikalauti, kad jos ir toliau 
pripažintų Lietuvos nepriklausomybę ir 
remtų Lietuvių tautos pastangas atgauti 
laisvę. Džiugu konstatuoti, kad lietuvių 
išeivija šia prasme daro tikrai daug pas
tangų ir pasiekė pažymėtinų rezultatų. Rei
kalauti dar daugiau, būtų tikrai niekuo ne
pagrįstas priekaištas. Tegalima išeivijai už 
jos didelius darbus Lietuvos laisvės besie
kiant tik nuoširdžiai padėkoti ir palinkėti 
jai tolesnės sėkmės šioje kovoje.

Labai svarbus išeivijos vaidmuo materia
linio šelpimo srityje. Prisiminkime tik 
BALF-ą, jo surinktas nemažas lėšas ir 
skaitlingas drabužių ir maisto siuntas, 
daug kam iš nelaimingų tremtinių nušluos
čiusias ašaras ir pradžiuginusias nelaimin
gus vaikučius. Lėšos taip pat labai reika
lingos politinei ir diplomatinei veiklai.

— Kuomet gali realizuotis lietuvių tau
tos pagrindiniai siekimai atkurti laisvą, de
mokratinę ir nepriklausomą Lietuvos Res
publiką?

— Lietuvos nepriklausomybės atstatymas 
nėra jokia atskira politinė problema. Ji su
daro dalį bendros situacijos, kuri gavosi 
Europoje po šio karo. Šią situaciją galima 
pavadinti anarchiška, nes štai jaus virš 
dviejų metų, kaip kanuolės nustojo gausti, 
o nei taikos nei jokios tarptautinės sant
varkos vis dar neturime. Šios anarchinės 
padėties pašalinimas yra neįmanomas da
lykas, tteatstačius paties Europos centro- 
Vokietijos. Kaip karo laimėtojams sekasi ta 
pagrindinė problema spręsti-paaiškės gal 
net artimiausiomis dienomis, kai tų nuga
lėtojų delegacijos įpusės savo pasitarimus 
Londone.

Kaip kam bepasirodytų originalu, tačiau 
esu nuomonės, kad Lietuvos atkūrimas yra
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Gimęs 1895 m. vasario 18 d. Namajūnų 
km., Saločių valšč., Biržų apskr. ūkininkų 
šeimoje.

Baigęs Mintaujos realinę gimnaziją, stu
dijavo Komercijos Institute, Petrapilyje. 
1916 m. rusų mobilizuotas, baigė karo mo
kyklą ir buvo karininku. 1917 m. rudenį 
metė rusų kariuomenę ir organizavo lietu
vių pulkus. 1918 m. pradžioje grįžo Vilniun 
ir čia pradėjo organizuoti Lietuvos kariuo
menę, stodamas pirmutiniu į jos eiles. Pa
rengė pirmuosius projektus savanoriams 
šaukti. Kai savanoriai buvo M. Sleževi
čiaus vyriausybės pašaukti, K. Škirpa per
ėjo rikiuotėm buvo pirmuoju Vilniaus ka
ro komendantu ir 1919 m. sausio 1 d. 
užėmė Gedimino kalną ir asmeniškai iš
kėlė Lietuvos vėliavą D.L.K. Gedimino pi
lies bokšte.

Pasitraukus 1919 m. vasario 6 d. į Kauną, 
organizavo 5-jį D.L.K. Kęstučio pulką ir 
jam vadovavo ir dalyvavo su savo pulku 
kovose prieš visus tuometinius Lietuvos 
priešus.

1920 metų Steigiamajame Seime K. Škir
pa buvo išrinktas L. Vaisi. Liaudininkų 
sąraše. Želigovskiui užpuolus Vilnių, K. 
Škirpa vėl stojo kovon ir suorganizavo 
1—jį savanorių pulką, perkrikštytą vėliau į 
13-jį pulką.

Baigus kovas, 1921 m. K. Škirpa buvo 
komandiruotas į Šveicariją ir Belgiją 
aukštųjų karo mokslų eiti ir 1925 m. baigė 
Belgų Karo Akdemiją. Grįžęs buvo paskir
tas Kariuomenės štabo II-jo skyriaus V-ku, 
ėjo Gen. štabo V-bos V-ko pareigas ir 
1926 m. birželio mėn. buvo paskirtas Vy
riausiojo Štabo V-ku.

Po to ilgesnį laiką buvo užsienio tarny
boje. Apie 10 metų išbuvo karo atašė Ber
lyne. 1937 m. buvo perkeltas i diplomatinę 
tarnybą ir paskirtas Lietuvos Atstovu prie 
Tautų Sąjungos. Po lenkų ultimatumo buvo 
iš tos vietos atšauktas ir paskirtas 

,1-ju Lietuvos pasiuntiniu ir Įgal. Ministe- 
riu Varšuvoje, o kai grėsė pavojus netekti 
Klaipėdos krašto, staigiai, 1938 m. gale bu
vo grąžintas į Berlyną, taigi į patį sun
kiausiąjį Lietuvos diplomatinį postą. Ta
čiau išgelbėti Klaipėdos jau nebebuvo ga
lima, ties to lietuviško kampelio atplėšimą 
nuo Lietuvos naciai statė sau už prestižo 
klausimą ir su jokiais teisės argumentais 
nesiskaitė.

Kada 1940 m. birželio 15 d. Lietuvą išti
ko didžiausioji nelaimė, K. Škirpa vėl grie
bėsi iniciatyvos Tėvynei gelbėti, nors jau 
ir nebebūdamas kario uniformoje.

Nacių laikais buvo internuotas ir šiuo 
metu vargsta tremtyje-Airijoje.

kažkaip susijęs su Vokietijos problema. Ne 
tiek todėl, kad savo laiku turėjome su vo
kiečiais bendrą sieną, kuri negalės likti 
Londono nepaliesta, kiek iš esmės. Jei Lon
done būtų surastas Vokietijos klausimu 
koks nors kompromisas, tai tektų skaityti 
jog Lietuvos problema nustumiama į toles
nę ateitį. Priešingai, jei toks kompromisas 
pasirodytų neįmanomas, tai mūsų krašto 
likimas pareitų nuo įvykių, kurie pasektų 
karą laimėjusių didžiųjų valstybių bloko 
galutinį subyrėjimą. Vokiečių tauta vargu 
bau toliau bepakęstų jos išniekinimą Ir 
tampymą į visas puses. Yra pavojaus, kad 
ji gali mestis į desperatiškus kraštutinu
mus. Tat vestų drba dar prie didesnės 
anarchijos Europos centre, kaip ligi šiol, 
arba atvirkščiai, Vokietija, išnaudodama 
suminėtą jos buvusių priešų suskilimą, at
sistotų pati ant savo kojų su kitais nesi- 
skaitydama.

Ikšiolinė Sovietų laikysena vaizdžiai pa
rodo, kad Maskvai visai nerūpi atstatyti 
taiką ir normalų gyvenimą Europoje. Ji 
siekia palaikyti kontinente anarchin; būklę, 

i kad ją panaudojus bolševizmo išplėtimui 
likusioje Europos dalyje. Kad atsilaikyti 

I prieš šį pavojų jau nebeužtenka JAV dole
rių, juo labiau Generolo de Gaulle kalbų, 
pakurstančių prancūzų tautą. Reikalinga 
turėti daug realesnių priemonių. Viena to
kių priemonių-skubus Europos centro at
kūrimas. Jej prileisti, kad reikalingų jėgų 
atplauktų, kaip sako mūsų dainelė — „iš 
už jūrių-marių”, tai ir tokiu atveju be 
sakyto centro atstatymo nebūtų galima ap
sieiti. Nereikia būti dideliu strategu, kad 
suprasti, jog joki ryžtingesnį veiksmai yra 

' neįmanomi, jei veikiančių pajėgų užnuga
ryje nėra saugumo. Tačiau, jei Vokietija 
I būtų atkurta, tai aišku kiekvienam, kad vo
kiečiai tuoj siektų atstumti lenkus nuo 
Oderio-Neissės sienos. Kitaip sakant, nau
jas vokiečių-lenkų konfliktas. Jis gali pa
liesti ir Lietuvą.

Išvada: Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo kelias gali būti ilgokas ir nuklotas 
naujais aštriais gruodais. Dar gali tekti 
perkainoti daug šios dienos vertybių ir nu
sistatymų, kaip pro tuos gruodus išlavi- 
ruoti-tai nelengva užduotis mūsų atsakin
giems veikėjams.

— Kas darytina, kad realiai pagelbėti 
kenčiantiems lietuviams Tėvynėje, Rusijon 
gilumoje ir ypač baisiajam Sibire?

— Kol Rusijoje siautėja sovietinis reži
mas, nenumatau galimybių to režimo au
koms pagelbėti. Juk Sovietai nepripažįsta 
civilizuotojo pasaulio institucijų nelaimin
giems žmonėms gelbėtj ir jų atstovų pas 
save neįsileidžia. Siuntimas gi kokios nors 
materialinės šalpos per Sovietų įstaigas 
reikštų pagalbą ne tiems, kam ji reikalinga, 
bet pačiam bolševizmui. Nelieka nieko ki
to, kaip kelti protesto balsą prieš tokią pa
dėtį ir be paliovos apeliuoti į civilizuotųjų 
tautų vyriausybes ir tarptautines instituci
jas: pasaulis turi žinoti, kad Sovietuose yra 
tie vienas Katynas, bet šimtai tokių Ka- 
tynų ir dar baisesnių civilizacijos ka
pinynų.

— Kuriuo būdu tremtiniai geriausiai gali 
išsilaikyti fiziniai, tautiniai, kultūriniai ir 
moraliniai?

— Manau, kad tremtiniai šiais visais po
žiūriais geriausiai galėtų išsilaikyti tik or
ganizuotai ir didesnėmis grupėmis. Fizi
niam išsilaikymui ypač svarbu susirasti tin
kamo darbo ar sudaryti kurį nors laikinį 
pragyvenimo šaltinį.

— Kuriuose kraštuose geriausiai tremti
niams būtų laikinai apsigyventi?

— Ten, kur gyvena lietuvių iš seniau, kur 
jie turi savas organizacijas, ryšius su tų 
kraštų įstaigomis, vietiniais gyventojais ir 
darbovietėmis.

— Kaip organizuoti kiek žymesni trem
tinių {sileidimą Į šiuos kraštus ir kaip su
tvarkyti perkeldinimą?

— Pirmiausia reikia išspausti iš tų kraš
tų vyriausybių tremtinių įsileidimą dides
niais kiekiais ir su šeimomis. Kada toks 
Įsileidimas jau būtų gautas, pati to krašto 
vyriausybė surastų perkeldinimo priemonių, 
įsileidimą gauti turėtų gelbėti vietos lietu
vių organizacijos, Lietuvos diplomatinės ir 
konsuliarinės įstaigos. Be to, patys trem
tiniai turėtų kolektyviniais raštais atakuo
ti vyriausybes ir visuomenę tų kraštų, t 
kuriuos nori nusikelti, kad įsileistų. Bolše
vizmo ir nacizmo aukoms civilizuotųjų 
kraštų sienos turi būti pralaužtos, nes ki
taip kompromituoja pačią civilizaciją' ir 
yra gėda kraštams ir tautoms, kurios tų 
aukų nenorėtų pas save priglausti.

— Kas šiuo metu Europoj gyvenantiems 
tremtiniams svarbiausia ir ko jie turėtų 
siekti?

— Į tai geriausiai galėtų atsakyti patys 
tremtiniai ir. jų organizacijos. Asmeniškai, 
kaip jau minėjau, esu nuomonės, jog svar
biausias dalykas, kurio reikia siekti, tai 
išsaugojimą savo fizinės egzistencijos.

— Dar vienas ne visai kuklus klausimas, 
Pone Ministeri: kiek turi pagrindo trem
tiniuose pasitaikanti mintis apie tariamai 
vadistinius Jūsų, Pone Ministeri, politi
nius įsitikinimus?

— Tamsta esi' perdaug santūrus, jei ma
nai, kad šis klausimas galėtų būti man 
keblus. Atsakymas į spaudos bendradarbio 
klausimą sudaro politikos žmogui ne kokio 
nors nemalonumo, bet tik garbės ir mora
linio pasitenkinimo.

Mano nuomone, „vadistiniai įsitikinimai”, 
kaip sąvoka, iš viso neegzistuoja, nebent 
pas kokį diktatorių, tapusį savo tokio ama
to belaisviu, kokiu yra Stalinas, arba buvo 
pasidaręs Hitleris su Musolinį. Tačiau, ne
galima paneigti, kad politinėje veikloje bū
na momentų, kada tam ar kitam asmeniui 
tenka imtis vadovaujančios rolės arba ją jam 
užkrauna aplinkybės, taigi prieš jo paties 
valią. Toki atsitikimai pasitaiko tada, kai 
politinė veikla įgauna tikros kovos pobūdį, 
nes kova be vadovybės, taigi be vado, yra 
neįmanomas dalykas. Tat galima įsitikinti 
iš karinio dalinio veikimo karo metu, tat 
matyti ir iš kritingų tautai ir valstybei mo
mentų. Pavyzdžių tam mes turime savų. 
Štai 1918 m. pabaigoje, kada buvo irgi su
sidariusi beviltiška padėtis ir prireikė 
griebtis kraštutinių kovos priemonių ar 
mūsų tauta vado tuomet neturėjo? Juo bu
vo ne koks nors mėgėjas diktatoriauti arba 
„vadistinių įsitikinimų” žmogus, bet asmuo, 
dėl kurio demokratinio nusistatymo niekam 
negali kilti abejonių. Juo buvo a. a. M. 
Šleževičius, su kuriuo mane sieja ilgų metų 
asmeniška prietelystė. Jei jis atiuo nevilties 
metu .nebūtų įžiebęs mūsų tautoje pasitikė
jimo savo jėgomis, nebūtų pašaukęs sava-

(Perkeltą į 8 pusi J
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Švedijoje Kalėdų švenčių laukiama 
taupumo ženkle
Musų spec, korespondento ŠvedijojePaskutinįjį pasaulinį karą ir porą pokarinių metų švedai pergyveno entuziastiš- kesnėmis nuotaikomis, o šios žiemos pradžia švedų veiduose užregistruota ypatingai prislėgtomis nuotaikomis.Vieni pradėjo kalbėti tik apie taupymą, savo išlaidų mažinimą. Jau prieš mėnesį geležinkelio stotyse, ant skelbimams skirtų vitrinų, mūro sienų ar net ant aukštų tvorų Iškabinėti spalvoti melancholiškai skambą plakatai: „Mažink kuo daugiau savo išlaidas, daugiau taupyk.“ Štai matome skelbimą — vaizdą, kur virš sodybų apsiniaukę niūrūs debesys ir skamba ant jo užrašas: „Salinkime infliacijos audrą, daugiau taupykime!“ Kitur matome Kalėdų žilabarzdį senuką, nešiną mažų pakietėlių pluoštą ir čia stebime užrašą: „Šįmet Kalėdų šventėms pirk tik mažą Kalėdų dovanėlę“ ... 

Ir taip panašiai.Švedai yra gana praktiški ir kaip minė
jau taupūs, bet pas švedus nuo seno yra tradicija: ar tai jis turtuolis ar paprastas darbininkas, bet jis vieną kartą metuose' perka. Ir perka jis daug sau ir savo šeimos | nariams bei artimiesiems, t y. prieš pat 
Kalėdų šventes, taip vad. „Jul klappa“ — Kalėdų dęvana. Perka baldus, rūbus, žais
lus ir p. Kalėdų dovanas vieni kitiems siunčia, įteikia ar dažniausiai Kūčių vakare sukabina pakietus ant durų rankenų. Kiek teko mums lietuviams pas švedus gyventi ir praleisti jų namuose šventes, jau pasitaikė, kad rasdovame ant durų rankenos ryšulėlį: moteriai būdavo pakie- tėly dovanėlė naujų apatinių baltinių eilutė, vyrui — viršutiniai nauji marškiniai, o vaikui — kas nors iš rūbelių ar žaislų. Ir pabėgėliui Kalėdų proga švedas nevisada palikdavo šykštus.Pabrėžiu gi, kad šįmet švedai žada būti įtintai faunus. Tr tniintima ■Inti cn- ' iypatingai taupūs. Ir jie taupumą jau senokai pradėjo realizuoti. Pirmiausiai švedus taupumo našta pradėjo slėgti su elektros srovės taupymu. Jiems ta našta ypatingai sunkiai panešama ir jie dėl to dejuoja, nes švedas nebuvo įpratęs elektros taupytiJuk Švedija yra labiausiai elektrifikuotas kraštas, dėl kalnuoto žemyno ir natūralių jėgainių. Visa Švedija išraižyta elektrinių traukinių linijom ir dėl to patogumo švedui stotyse netenka niekad ilgiau laukti, 

kaip kokį pusvalandį. Nėra Švedijoj kaimo sodybos, kur nebūtų elektros šviesos (net 
ir vištydėse ponių vištų patogumui dega 
per naktis elektra). O šįmet švedai elektrą 
labai taupo. Ir kodėl gi jie pradėjo nuo šviesos taupymo? Ir bendrai kodėl jie da
bar viską pradėjo taupyti?Pirmiausiai dėl elektros. Šią nepamainomą civilizuoto gyvenimo galybę pirmiausiai privertė taupyti pati Švedijos ‘ gamta. Pamename, kad praeita žiema buvo ypatingai šalta, ir mažai sniego būta, gi vasara buvo nepaprastai sausa (kas Švedijoj retenybė), rudenį irgi nebuvo lietaus. Taigi Švedijos elektros jėgainių šaltiniai: kalnų upės, upeliai, kanalai, rezervuarai! žymiai nuseko. Dėl to Švedija neaptemo,' gamyba silpnėja.

bet paliko nebe tokia žibanti: miestų gat-, Teko nugirsti liūdnų nusiskundimų iš vėse jau nebe prie kiekvieno stulpo žiba: pramonės sluoksnių, kad gali pavasariop lempa, vitrinos spindi šviesoje tik kol yra prekiavimo valandos. Uždarius krautuves, užsimerkia spindinčios vitrinos, kupinos balinių tualetų, brangių kailių, tikro ir j dirbtino aukso brangenybių ir kitų žemiškų gėrybių, kaip pyragaičių, saldumynų, ' vynuogių, atogrąžų vaisių... Sąžinin- ■ giausiai elektros energiją taupo Švedijos pramonės įmonės, fabrikai ir tą „slogutį“ puikiai spėjome pajusti mes pabėgėliai. Energijos taupumo sumetimais fabrikai sutrumpino darbo laiką ir sustabdė dalį mašinų, o tuo pačiu jau nustojo priiminėti naujų darbininkų. Būdavo pabėgėlis, kai patiria, kad už blogai apmokamą jo sunkų darbą kuris fabrikantas nori iščiulpti paskutinius syvus, tai demokratiškai nuslspiau- na ir eina kitan fabrikan, kur tikisi rasti geresnį darbą ir žmoniškesnį atlyginimą. Dabar ta vienintelė pabėgėlių turėta laisvė priėjo ribų ir net nelinksmų išdavų. Šį rudenį, kurie pabėgėliai metė senas darbovietes ir bandė surasti kitur darbo, karčiai nusivylė,ir „nudegė pirštus“ pateko į bedarbių eiles. Jau šiuo laiku žinau kelis lietuvius, kurie nebeturi pastovesnio darbo ir rimtai susirūpinę, dėl ateities. Švedų „arbeitsamtai“ dabartiniu laiku pabėgėliui tiek tepasitamauja, kaip kad gal šuniui penkta koja, nebent iš nelaimingo pasijuokia.Bet kodėl švedų fabrikai dalinai sumažino savo gamybą, tai ne elektros taupumo skelbiamoji kaltė. Mes peržvelkime tikrąją šaukiamo taupumo priežastį.Švedai, sovietų spiriami, suteikė Rusijai vieno miliardo kronų paskolą. Švedai su ašarom tą paskolą davė, nes reikėjo | duotu Kai Hitleris visokių reikalavimų. statė, švedai juos pildė ir hitlerininkams simpatizavo. Dabar sovietai švedus spyrė duoti paskolą, jie tą paskolą davė ir po to kai kurį laiką švedai sovietams labai simpatizavo. Dabar tos simpatijos atslūgo ir net daugiau reiškiasi neapykantos formoj. Kaip jau buvo Išreikšta iš švedų diplomatinių sluoksnių nuomonės, kad Dievas žino, kaip būtų buvę su ta milijardo paskola, jei amerikiečiai ir anglai būtų laikę tvirtas pajėgas Europoje. Bet švedams dabar teko skaitytis su galybe. Taigi švedai pataikavo vokiečiams, pataikauja ir sovietams, dėl to daug ko jie netenka, bet savo tautos egzistencijai nemažai laimi. Paskolos formoj švedai sukišo ir tebekiša savo industrijos ■gaminius: mašinas, žemės ūkio mašinas, elektrinius motorus, ir kt. Jei švedai būtų siuntę savo galingos pramonės išdirbinius vakarų Europos atstatymui, jie keturgubai būtų laimėję, o tuo pačiu mainais būtų gavę gėrybių iš JAV bei anglų ar kt. Dabar ką jie išsiunčia „paskolų formoj“ „visasąjunginės saulutės tėveliui ir mokytojui“, gal net ir procentų neatgaus. Gi dabartiniu metu švedai iš JAV paskolos-kreditų negauna, žaliavų labai mažai importuoja,

I užeiti sukrečiantis slogutis: sumažės gamyba, atsiras bedarbė, o to pasėkoje — pirmoji rykštė mums pabėgėliams. Tas verčia mus rimtai susimąstyti, nes viename paskutiniųjų savo pareiškimų, Švedijos užsienio reikalų ministeris išsitarė, kad jau laikas ir baltiečiams pabėgėliams rimtai susirūpinti savo tolimesniu likimu, atseit, kad nebūtų Švedijos ekonominių negerovių pirmoji našta. To išvadoje baltiečiai pabėgėliai pradėjo ieškoti būdų rasti kur nors užjūry laikino emigracijos prieglobsčio. O iš Švedijos kur nors emigruoti yra daug sunkiau, kaip kad mūsų pabėgėliams iš Vokietijos zonų, nes: 1. iš Švedijos joks IRO pabėgėlių nemokamai kur nors į užjūrius neveš, nes jau anksčiau patys švedai sugadino reikalą, 2. šeimos savo lėšom nepajėgs emigruoti, nes neįmanoma užsidirbti pragyvenimo minimumui, 3. užjūrio valstybės įsakiusios savo atstovybėms DP įsileisti paskutinioj vietoj, nes švedai patys pradėję verbuoti darbams italus, vengrus ir kt., nors dabar jau patys negali aprūpinti darbu ir daug kitų priežasčių.Tenka pažymėti, kad iš užsienių įvežimas rimtai mas kavos laikų kava liga“, kaip pasidariusi tynose nebelūžta apelsinų, bananų, vynuogių, krūvos o ypač Kalifornijos pigių ir puikių obuolių bei kriaušių, nors viso kito languose ir dabar nestinga.Taigi, švedai ruošiasi pirmas Kalėdų šventes praleisti taupumo ženkle.

susiaurėjo. Pirmiausiai taupo- suvartojimas (švedui nuo senų yra dar daugiau „chroniška kad pas mus karo metu buvo „naminėlė“), languose bei len-

Vainis Dainoros

Mūsų baleto gastrolė Memmingeiie
PASIKALBĖJIMAS SU BALETO MENO TARYBOS NARIU p. P, MAŽELIUŠiomis dienomis Memmingene lankėsi Lietuvių Tremtinių Baleto Teatras ir miesto teatre davė vieną baleto „Coppelia” spektaklį, kurio pasižiūrėti prisirinko pilnutėlė salė žiūrovų. Vyravo, žinoma, lietuviai, tačiau nemažai matėsi ir kitų tautybių DP ir taip pat vietos vokiečių visuomenės. Siam mažam Bavarijos miesteliui, tai buvo savotiška staigmena — po karo pirmą kartą išvydo savo scenoje baleto spektaklį ir dar daugiau — šio spektaklio iniciatoriai ir dalyviai lietuviai tremtiniai. Ir tenka su džiaugsmu konstatuoti, jog mūsų baletinin- kai neapvylė publikos ir davė visai išbaigtą meniniu požvilgiu spektaklį, kuris tiek vaidybiškai, tiek techniškai patenkino neišlepintos publikos skonį. Siek tiek mažino įspūdį orkestro nebuvimas, tačiau kostiumai ir puikios dail. L. Vilimo dekoracijos atpirko ir šį nežymų trūkumą. Gausūs aplodismentai lydėjo mūsų entuziastingų ba- letininkų šakius, o kuklios dovanos ir gėlės bent tuo išreiškė vietos lietuvių padėką už davimą progos pasigėrėti baleto „Cop- pelia”, kuris lyg simboliniai, priminė pirmąjį baleto spektaklį Kauno Valstybės Teatre 1925 m.Po spektaklio Jūsų korespondentas turėjo trumpą pasikalbėjimą su Baleto Teatro Tarybos nariu p. P. Maželiu, kuris maloniai sutiko pasidalinti! mintimis su skaitytojais.— Kada ir kokiomis aplinkybėmis kilo Jums mintis organizuoti lietuvišką baletą tremtyje? — buvo pirmas klausimas.— Mintis kilo Augsburge. Reikalas buvo perduotas laiškais visiems baleto artistams ir sušauktas suvažiavimas. Suvažiavimas parodė entuziastingą pritarimą. Ypač savo iniciatyva ir materialiai parėmė šį sumanymą baleto artistas B. Cunavas.

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS

— Kokias kūrimosi sąlygas turėjote?— Sunkias, tačiau nepaprastai entuziastingas. Šiandien net patys stebimės, kad tokią naštą taip ištvermingai pekėlėme. Neprivalgę, nepakankamai pasilsėję, keturiuose mažuose kambariukuose ruošėmės ir dirbome. Visko trūko: batų, kostiumų, dekoracijų ir 1.1. Buvo momentų, atrodė, kad numatytai datai nepasiruošime, tačiau padovanotoji dail. Vilimui kiaulytė (deja, me- žiaginė) atnešė ir techniškąją laimę. „Cop- pelia” išvydo rampą. Kuklios gyvenamos patalpos mūsų atmintyje liks senosios Ro? mos katakombomis.— Kaip sekasi gastrolėse?— Nesinorėtų skųstis pačiomis kelionėmis. Visiems jos vienodai sunkios. Tačiau vos keli susitinkame, viską pamirštame. Malonu būti lietuvių tarpe. Jie mūsų impulsas ir bendra kovos idėja. Sunkūs lagaminai palengvėja, raumenys vėl išsitempia! savo paskirčiai. Gastroliuoti, tai ne vietoje duoti spektaklį.— Kokie Jūsų ateities planai?— Planuoti šiandien sunku, tačiau mes norime išsilaikyti visumoje ir dirbti. Sąlygos sunkios, nes negalime apsigyventi vienoje vietoje. Mūsų teatras be nuolatinės pastogės, he garderobinio sandėlio, be dekoracijoms laikyti patalpos. Kiekvienas dalyvis yra teatro dalies saugotojas. Kai gauname iš administracijos pranešimą kur nors susirinkti, mes skubame iš Hamburgo, Til- bitigeno, Kasselio, Augsburgo, Seeligen- stadto, Blombergo ir kt., palikę šeimas, vaikus, su pilnais kostiumų lagaminais. Taip pat buvo ir su Memmingenu. Blom- berge gyvenantieji artistai turėjo koncertuoti anglų zonoje, atšaukė, nes jų laukė didysis darbas — „Coppelia”.— Kok| (spūdį paliko gastrolės Mem- mingene?— Įspūdis puikus. Memmingeniškiai tikrai nuoširdūs lietuviai, mus visur globojo, vaišino. Čia pajutome, kad dirbome neveltui. Už šį nuoširdumą mes neliksime skolingi — baigė pasikalbėjimą p. P. Maželis.
Freiburge atidarytos dvi parodosS. m. gruodžio 18 dieną buvo atidarytos dvi parodos. Pirmoji Taikomosios Dailės Mokyklos mokinių šių metų darbų paroda. Antroji dailininko Vytauto Kasiulio dailės paroda. Šias abi ‘ parodas, kurios randasi atskirose patalpose, atidarė gen. Šmitlein’as ir srities gubernatorius gen. Pena’s.Dail. Vytauto Kasiulio parodoje išstatyti naujausi paskutiniuoju laiku sukurti darbai. (-a-)
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S. Montvidas

Kaip danguje,
taip ir ant žemės
(KALĖDŲ SENELIO UŽRAŠAI)

Su šventom Kalėdom mano mieli! Daug laimės! Leiskit man senam Kalėdų Seneliui bent per spaudą papasakoti apie mano šių metų kelionę pas jus. O atsitiko štai kaip.Kiurksojau, žinote, per šias Kalėdas, tiesiog per Kūčių dieną savo fiangiško bloko kambaryje ir karšinau savo senus kaulus. Židinyje spragsėjo amžinai nesudegančios Kadylo malkos, o už sienos girdėjosi repetuojančio angelų choro balsai. Jau temo.Į Žemę šiais metais buvau nutaręs nekeliauti, nes neturėjau jokių dovanų jums. Kaip danguj, taip ir ant žemės, sakoma maldoje. Jeigu jau sunku jums ten, tai ir pas mus stogų blynais nebeklojam. Taip pasunkėjo gyvenimas, kad tik, tik užtenka sotumą išlaikyti, o gi dar eina kalbos tarp šventųjų, kad po naujų metų, net kortelės bus kai kuriems produktams įvestos.Taigi žinote ir snūduriavau sau vienas kambaryje, kai pasibeldęs įėjo budintis angelas, ir pranešė, kad esu šaukiamas į šv. Petro kabinetą. O turiu pasakyti jums, kad į tą vyriausią būstinę ne visuomet eidavau ramia širdimi: šv. Petras kartais būdavo labai priekabus.Man prisiartinus prie jo durų, stovintis sargyboje angelas patikrino mano Indenti- fikation Card ir pamojęs auksine „funke“, praskleidė mašasto užuolaidą. Įėjau. Sv. Petras sėdėjo už renesanso stiliaus rašomojo stalo ir rūkė savo žvejišką pypkę.— Prieik arčiau, — tingiai pamojo ranka, o jo išvargęs veidas buvo šį kartą liūdnai malonus.— Atėjau...............— pradėjau aš.— Žinau, — numojo jis ranka. Matai, 

mano mielas, aš sugalvojau, kad negera būtų šiemet sulaužyti mūsų tūkstantametę tradiciją ir nepasiųsti žemėn dovanų. Gi ten ar šiaip ar taip, bet vis blogiau negu čia. Ogi ten tarp mirtingųjų gyvena daug tokių, kurie po mirties net į šventuosius prasimuš, čia danguje etatus užims, o paskui žinai . . . Sakys tada ir tada tai nepažinai manęs, neatminei mano vargų, o dabar į akis lendi, vadinasi!— Taigi, tai ir pasiųskim jiems kokių niekniekių surinkę. Štai čia orderis sandėliui, J virtuvę dar užsuk, gal turi ką nors naujai improvizuoto, o paskui leiskis kelionėn.Aš pasisukau į duris, kai šventasis dar pasakė:— Į žemę nuskraidins tave du angelai iš daboklės. Bus jiems vietoj bausmės. Pasakyk apie tai daboklės viršininkui!— Klausau, malonu, — nusilenkiau aš vėl ir išėjęs iš kabineto pasukau į virtuvę.Virtuvėje matėsi jau šventadienė nuotaika: visur tik blizgėjo ir katilai ir puodai buvo šviežiai auksine bronza perdažyti.Priėjau prie dangaus vyriausiojo virėjo, Sv. Euzebijaus langelio ir pasibeldžiau.— O pačiam ko? — suriko jis prastūmęs langelį — papildomo??? Nėra ir nebus!!!,— užtrenkė jis langutį.Ką daryti? Beldžiu vėl patylom į langelį:— Klausyk, broli, — šaukiu neiškentęs,— aš iš šv. Petro, dovanų gauti atėjau . . .— O, kad tu besapnuodamas tris kartus lovoje apsiverstumei! — suriko anapus langelio, dovanų užsimanė! Ar tik ant Žemės neturi dėdės Amerikoje ir iš jo „Ca

re“ pakietų nesi gavęs, kad į dovanas įpra- tai?!Dangiškoje virtuvėje suskambėjo griausmingas angelų ir šventųjų juokas, o aš iškiūtinau į sandėlį.Storas sandėlininkas šv. Serafinas, panašus į Jūsų buvusį pamiškės lagerio Messing Officėrį, priėmė mane irgi gan nešiltai.— Duokš, orderį! — sužaibavo jis akiniais ir atrakino sandėlio sunkias spynas. Durims prasivėrus, mano nosin dvankte- lėjo buvusių čia gėrybių kvapas. Sandėlininkas iš po lentynos ištraukęs seną maišą vaikščiojo pagal negausias dėžes ir vis po vieną po dvi dėžutes ar ryšulėlius metė į maišą. Kai jau nebeliko ko metamo, jis įgrūdo, iš kampo paėmęs, gerą glėbį tualetinio popierio. Tuomet aš maloniai su juo atsisveikinęs, patraukiau link daboklės. Daboklės viršininkas, arkangelas Gabrielius, jau nuo seno buvo mano geras prietelius, taigi ir dabar reikalą gan greitai sutvarkė. Atrakinęs geležim kaustytas duris jis išleido du neklaužadas aneglus. Šie angelai, vakar naktį, truputį per daug dangiškų eleksyrų buvo įmetę, ir dabar gan nesmagiai jautėsi.— Nuskraidinkite Kalėdų Senelį Žemėn ir jam reikalus baigus tvarkyti, parskraidinkite vėl čia!, - įsakė griežtu tonu arkangelas Gabrielius.Angelai tik sėbeldė kulnimis ir čiupo mane už kudašiaus.Prasidėjo neaprašomu greičiu skridimas link Žemės. Kaip smala buvo juoda erdvė, gi joje, įvairiausios žiburiojančios žvaigždės ir planetos keliavo savo amžinąjį kelią.Jau gerokai buvom nukeliavę ir mes, jau Žemė čia pat, rodos, sukosi ir pro debesų proplėšas kažkokia sala rodėsi, kai netikėtai, pro pat mus pralėkė zvimbdama lėkštė. Ir taip greitai pro šalį praūžė, net angelams plunksnos ant sparnų pasišaušė. O gražios tai lėkštelės būta; gražiausia dovana mano Žemės varguoliams!— Griebkite ją! — surikau savo angelams.Vienas tuoj mane paleidęs šokosi, vily- čios greitumu, lekiančią, lėkštę vytis. Neilgai trūkus, lėkštėje buvo pritaisytas kažkoks neaiškios (matyt, kad piktos) paskir

ties mechanizmas, kuris piktai šnypštė ir leido čiaudulį išprovokuojančius dūmus.— Meskit ją greičiau, dar sprogs, sušukau apimtas didžios baimės.Lėkštė tapo paleista ir nuūžė vėl pilnu greičiu savo neaiškiais keliais. Tuo tarpu mes jau buvome visiškai netoli Žemės ir palengva leidomės į ją. Matėsi jau sniegu dengti laukai, — ir juodavo dar neužšalusi Baltija. Vadinasi pataikėme ties pačia Klaipėda.Staiga aplink mus tik triokšt! triokšt!, pradėjo kažkas žaibuodamas ore sproginėti ir apie ausis zydamas skraidyti. Neškimės iš čia, — tarė vienas angelas, — kažkas mus apšaudo! Mes pasinešėme į vakarus, bet dar ilgai buvome lydimi sproginėjančių šviesulių.Nusileidome, pagaliau, vakarų Vokietijoje, netoli jūsų stovyklos.— Jūs čia palaukite manęs, — paprašiau savo angelėlių ir nukiūtinau linkdamas po maišu, prie vartų. Maišas gan sunkiai prikrautas, spaudė mane į žemę, o sušalęs sniegas piktai barėsi po kojomis, kai mane pasivijo barbdamas nedidelis automobiliukas ir čia pat prie manęs sustojo. Iš jo iššoko du šalmuoti kareiviai ir čiupę mano maišą nuo nugaros ėmė sukišę rankas po jį maišyti. Gerokai pamaišę, pažiūrėję į viens kitą ir pasakę „O key“, užvertė maišą man vėl ant nugaros ir palinkėję „linksmų Kalėdų“ nuvažiavo toliau. Aš gi pro vartus pasukau link barako, kur gyveno komiteto pirmininkas. Kažkur mušė vidurnaktį.— Labas, pirmininke!, — tariau įėjęs į nedidelio kambarėlio vidų. — Aš Kalėdų Senelis jums, kaipo daugiausiai pasidarbavusiam bendruomenės labui, dovanų atnešiau! »— Eikit Jūs! Ką jau čia! Dar juokiatės! Tur būt, nėra visoje tremtyje nelaimingesnio ir daugiau nuteisto žmogaus, kaip komiteto pirmininkas. Jeigu tai vyktų kur nors Venecueloj, tai jau senai būčiau nu- linčuotas buvęs, — kalbėjo pirmininkas. — Ana va, mano bambergiškiui kolegai, Tautinės Bendruomenes pirmininkui, valdžia net į lagerį uždraudė įeiti. Vadovauk, jei nori, sako, iš anapus tvoros, o čia lagerio viduje žmonių nekiršink!Taip ir panašiai, kalbėjo komiteto pirmininkas, o aš tuo tarpu pasirausęs mai

še, išėmiau dvi dėžutes su pieno ir kiaušinių milteliais ir padėjau čia pat ant stalo.jos.. Bet Jūsų pasišventimas, Jūsų idė- ., — bandžiau raminti jį.— Ką čia idėjos, jos jau taip pasenusios ir nusitrynusios, kaip, va, mano šios išeiginės kelnės. O dėl pieno miltelių ir kiaušinių, tai iš bėdos ačiū ir už tiek! Riebalų duokite mums, štai kas! Anot tamstos už idėjas bei pasišventimą ir nuo dirbančiųjų nubraukė ir likau su 85 gramaissviestuoto popierio savaitei! —Man pasidarė graudu ir nesmagu ir aš pasiklausęs, kur čia gyvena padoriausias viengungis, mečiausi pro duris lauk.Priėjęs nurodytą butą, pasibeldęs ir išgirdęs kvietimą, įėjau į vidų. Čia vietoj ramybės, patekau į didelį triukšmą. Didokame kambaryje stovėjo nemažas stalas, baltai dengtas ir turtingai nukrautas. Ir danguje senai buvau matęs tiek įvairių patiekalų ir spalvuotų bonkų.— O senelis!! Diedukas!! Dangaus svetelis!! sukilo keli nuo stalo ir griebė mane seną už pažastų, privilko prie stalo. Čia buvau pasodintas ir jokie atsikalbinėjimai negelbėjo — ‘turėjau „išmesti už pavėlavimą dvi“, anot jų. Nors ir spyriausi, bet kur čia tau...............nei išsižioti neleido.— Gal konjako seneli? Gal Asbacho taurelę? Štai čia kumpis! Plauk seneli šio torto — tai tikras mozūras! O dabar „biskvito" čierką mesk seneli! . . . taip ir panašiai ūžė apie mane ir viską kišo artynvaišingi dypiečiai.— Taip, tai taip ačiū vadinasi, giliai sujaudintas ir t t............... .... — linkčiojau ašaplinkui, — ale pasakykite kuris iš Tamstyčių bus čia tas padoriausias viengung- gis? — ,Nutilo, visas kambarys.— Viengungis? — paklausė keli nedrą-i sūs balsai.— Viengungis???!!!, — suūžė visas stalas, — šalin ši prakeikta veislė! Nepraside- dam su viengungiais! Mes Ištremsime juos!! Į blogiausią lagerį! Į peklą juos! Dar geriau: —J Sibirą juos!, — rėkė ir vyriški ir moteriški balsai.Aš paskubomis išėmiau kelias dėžutes su įvairiais milteliais.— Čia jums dovanų iš Kalėdų Senelio
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Vienos stovyklos gyveninio vaizdai:Mano nedidelis miestelis
2717 LIETUVIU

Vidutinis miesčiokas, Kasselio priemiesty 
Oberzwehrene, buvęs darbininkų -kvartalas. 
Plytiniai dviaukščiai namų blokai, nesko
ningai sukrėsti, rausvais plytelių stogais. 
Gatvės — jos čia turi savo naujus vardus: 
Mokyklos, Forty-second, Trumano, Eisen
hoverio, Churchillio, Roosevelto, -vardai 
dideli, kilnūs, net gatvelėms, kurios savo 
mediniais barakais prisišliejusios prie pur
vinos kalvos, apverstos dvokiančiomis šiukš
lėmis.

Aplinkui — medžiais apžėlusios kalvos, 
pievas, laukai. Tik J šiaurę — namai, prie
miesčiai, iki pat Kasselio griuvėsių, milži
niškų griuvėsių. Kai nuo tos pusės atsvir
duliuoja tramvajus, visados pasipila būriai 
DP. Septintas numeris — jų linija: čia 
daržovių pamedžiot, čia į pirtį, čia į kiną 
ar į gražiąją, Vokietijos valdovų dirbti
niais griuvėsiais, pilimis, tvenkiniais išpuo
štą Herkulės kalną. Iš to paties septinto 
numerio išsiverčia purvini vokietukai, nu
driskę, snargliuotom nosim, ir erzeliuodami 
pasipila gatvėmis elgetauti.

Stovyklas vidury, Eisenhoverio 24 bloko 
gale — skelbimų lentos. Didžiuliai plaka
tai — nauji YMCAos kino seansai (daž
niausiai senos, Amerikoj niekeno nebežiū
rimos kovbojų ar gangsterių trečiaeilės 
filmos, kaip visos YMCAos filmos). Li- 
tuanicos orkestro koncertas. Parduodami 
vaikiški auliniai batai su kaliošais. Pirmos 
rūšies cibuliai, Trumano g-vė, II aukšte, 
dešinė. Dėmesio! Parduodamos moteriškos 
kojinės. Amerikiečių armijai reikalingi du 
geri automechanikai. Visi kandidatai, už
sirašiusieji vykti į Offenbacho amatų mo
kyklą, kviečiami tuoj atvykti) į Darbo 
įstaigą sveikatos patikrinimui. Pamečiau 
odinę vyrišką pirštinę, geltonos spalvos, 
dešinės ra'nkos. Parduodama kostiumui me
džiaga. Harmonija do sprzdania na 32 basy 
doliem stanie. Asmenys, gaunantieji) maistą 
pagal „S” kortelę privalo ...

Žmogus pagaliau palieka skelbimų lentą 
ir nueina į netoliese išsidriekusį įstaigų 
kvartalą. Jis žino ir taip, ką pirks kur šį 
vakara eis.

Trumano gatvėj stovi ketvertas vokiečių 
su gitarom ir armonika, jie visom gerklėm 
dainuoja vokiškas dainas ir šlagerius, dai
rydamiesi, ar kas neišneš kokio atliekamo 
duonos kampelio — kiekvienas savaip ją 
pelnos. Churchillio gatvėj atvažiavo su te
kėlu — būrys DP sustoję aplink, atsinešę 
galąsti peilius. Pulkas vaikų žiopso. Gale 
Eisenhoverio gatvės — karuselė. Ten groja 
seną maršą ir švytuoja sūpuoklės, juokias. 
Forty -r- second gatvėj tarškia sunkvežimis 
— ten keli vyrai meta iš mašinos malkas, 
nauja norma.

Barakų rajone sujudimas ir maišatis. 
Sunkvežimiai, žmonės, daiktų, ryšulių, dė
žių krūvos, išvargę žmonės buriuojąs prie 
medinių barakų, tempia daiktus. Atvyko 
naujų gyventojų. Laimė, kad nelyja. Bara
kai ploni, pučia kiaurai ir lietus varva pro 
plyšius. Geriau, kurie mūriniuos. Didesnės 
šeimos turi visą trijų kambarių butą — 
priemenė, kambarys, virtuvė. Tačiau ma
žesnės gyvena vien virtuvėse, su baltom 
geležinėm malkų ar dujų krosnim, su ke
letą baldų, kuriuos dar paliko nesudaužy-

GYVENIMAS VERDA ...
Kai kas emigruoja. Keletas Venecuelon, 

JAV, Prancūzijon, Olandijon, registruojąs 
Morokan. Tai vis skaičiais, retai prašo
kančiais dešimt. Trisdešimt jau Kanados 
miškuose, keturiasdešimt Australijoje, apie 
300 (Įskaitant šeimas) išvyko Belgijos ka- 
syklosna. Likusieji dirba ir ruošias emi
gracijai. Dirba rimtai ir ruošiasi rimtai. Po 
visą miestelį išsimėčiusios stalių, batsiu
vių dirbtuvės, siuvykla, kirpykla, medžio 
drožykla, kalvės, radio mechanikų, elektro
monterių dirbtuvės aptarnauja gyventojus, 
tobulinąs savo profesijoj, ruošia mokinius. 
Dirbančiųjų normą, etatus, gauna tik 400, 
ir vis dar mažina, dauguma dirbančiųjų 
turi pasitenkinti su „F” nedirbančio, kor
tele.

Lietuviai patys administruoja visą sto
vyklą, apie 70 žmonių dirba pereinamajame 
lagery, kur nuolat šūkaloja kokie 700 lenkų, 
pora šimtų žmonių važinėja darbams už 
stovyklos, dirba šoferiais, garažuos, prie 
iškrovimų ar pakrovimų kaip transporto 
darbininkai. Darbas ne visados malonus, 
atlyginimas — kelios cigaretės, bet gyventi 
reikia. Likusieji be etatų ir be nuolatinio 
darbo, dieną kitą savaitėje dirba prie šva
ros palaikymo stovykloje, prie malkų.

Visą mėnesį jau vyksta specialybių eg
zaminai, vykdomi IRO ir Kasselio vokie
čių Handwerk Kameros, išduodami su 
abiejų antspaudais pažymėjimai, kur išlai
kiusieji pripažįstami I ar II laipsnio mei
strais ar pameistriais. Jau išlaikė ir gavo 
pažymėjimus 440 specialistų. Numatyti ra
dio mechanikų, batsiuvių, gelžkeliečių eg
zaminai, gaus pažymėjimus netgi ūkinin
kai. Vis tai reikiamas profesinis pasiruoši
mas čia ir emigracijai. Gyvenimas realus ir 
kietas — realiai ir kietai žiūri ir žmonės 
savo reikalų. Įvairūs kursai dienom ir va
karais. Tik ką baigės tris mėnesius trukę 
vyriškų rūbų kirpimo kursai, vyksta kir
pimo — siuvimo kursai moterims, 74 lan- 
jytojos. Odos galanterijos prekių mokomo
siose dirbtuvėse mokinamas! dirbti) port
felius, krepšius, kuprinėles ir kitas reika
lingas kasdienines smulkmenas, be kurių 
žmogus neišsiverčia jau nuo Adomo laikų. 
Medžio drožinėjimo dirbtuvėje daro gražias 
lėkštes, įvairias dėžutes, kryželius, papuoši- 
mui ir reikalui. Dirba ir statybos vykdytojų 
kursai, anglų kalbos kursai ir radio tech
nikų kursai'. į

Churchillio gatvės galas — ligoninių ir 
ambulatorijų rajonas. Prieš du mėnesius 
stovyklos sveikatos reikalus perėmė lietu
viai ir nuolat viskas gerėja. Dirbant sa
viems gydytojams, ligoninė įgavo pasitikė
jimą, ambulatorijos pertvarkytos, visiems 
prieinamos. Suorganizuotas dantų gydymo 1 
kabinetas. Viskas daroma, kad kuo geriau 
sutvirtinus sveikatą, apie ką nebus laikas 
galvoti emigracinėj Komisijoj, kur kiek
vienas .tave žiūrinėja ir barškina iš visų ' 
įmanomų pusių. Todėl įrengtas visas svei
katos institucijų tinklas: bendroji ambula
torija, vaikų ambulatorija, mokyklų sani
tarinė priežiūra, sveikatos tikrinimo komi
sija, latoratorija, vaistinė, sanitarinė ins
pekcija, ligoninė, dantų gydymo kabinetas, 
moterų ligų, ambulatorija, ir 11 Koks su
sidomėjimas jomis, rodo tai, kad per pa
skutinį mėnesį pagrindinėj ambulatorijojtus anksčiau čia gyvenę lenkai ir jugo- > skutinį mėnesį pagrindinėj ambulatorijoj 

slavai. I apsilankė ,2150 žmonių. (Stovykloje, be
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2717 lietuvių, dar yra 377 jugoslavai, 60 
lenkų, 50 latvių, 31 estas, 25 su Nanseno 
jiasais.) Dėl nuolat besikaitaliojančių gy
venimo sąlygų, apie 100 gyventojų serga 
džiova, 25 guli ligoninėje. Skaičius vis 
auga. Vaikų sveikatos tvirtinimui Wil- 
helmshohe suorganizuoti vaikų namai su 60 

' vietų lietuviams, deja, gyventojai, išsigandę 
pirmosiom vaikų namų dienom juose bu- 

' vusių trūkumų, ir dabar, namus sutvarkius, 
i iš galimų 60 vietų naudojas vos trimis.

Eisenhoverio gatvė — valdžios gatvė. 
, Joje visos pagrindinės „valdiškos” įstaigos. 

Čia išeina ir abu stovyklos dienraščiai — 
, žurnalisto L. Balvočiaus leidžiamas biu- 

letinis „30” rombe ir „Giedros” „Šian
dien”. Stalas, laikraščių komplektai, rota
torius, botika dažų — visa „30” redakcija. 
Šalia to, žinoma, redaktorius juodame 
megstinyje ir padėjėja rausvame. Užsimo
jimai kuklūs — duoti žmonėms tikslią po
litinę ir vietos informaciją. Didelėm pro
gom, pvz. stovyklos rinkimų, išeina rinki
miniai lapai, kaip vakaruose. Žmonėm ne- 
beįprasta, nauja ...

Kitokis vaizdas „Giedroje”, kurios „Šian
dien” eina tik šalia kitų jos leidinių. Tarp 
popierių popierėlių, dėžių dėželių, bonkų, 
šeptėlių, knygų ir suglamžytų lapių, virve
lių, baigiama spausdinti Pr. Pauliukonio 
„Vidurinių amžių istorija”, pritaikyta gim
nazijos kursui pagal naują programą, 
„Ateities spinduliai”, — Hesseno rajono 
ateitininkų organas, neseniai išėjo V. 
Adamkevičiaus piešinių knygelė „Gyvulėlių 
vardai". Užplanuota P. Razmino apysaka 
„Girių ereliai”, A. Bendoriaus „Europos — 
Lietuvos geografija”. Spaustuvėje — „Lie
tuvių pasakos” (paruoštos Jono ir Adolfo 
Mekų), „Lietuvos vaizdų albumėlis”. Sfen- 
gias parūpinti rašomųjų priemonių, sąsiu
vinių, vokų.

Čia pat, Eisenhoverio gatvėj, ir sto
vyklos paštas. Čia, kaip ir kiekvienam 
miestely, atvežus, paštą, prieš dvyliktą, su
plūsta žmonių būriai. Čia ateina 320 egz. 
Minties, 400 Tėviškės Garso, 250 Mūsų 
Kelio, 300 Lietuvių žodžio, 150 Žiburių, 50 
Aidų, 50 Naujo Gyvenimo, vokiškų ir an
gliškų laikraščių. Lentynose — lietuviškų, 
rusiškų knygų, vokai, rašomojo popierio. 
Ir abudu dienraščiai čia gaunami, ir Eng
lish by Radio lapai. Tvarkingai ir patai 
giai.

Toliau,. Forty-second gatvėj, „Aistios” 
spaustuvės kontora. Šiuo metu leidykla 
turi nuosavus visus reikalingus šriftų kom
plektus, be to, lietuvių, lenkų, latvių, estų 
■kalbų akcentus. Gaila tik, kad negauna 
knygoms leidimų. Iki šiol, be 14 numerių 
„Tremtinių Žinių”, išleista „Skautų vado
vui, „Laužams liepsnojant”, jugoslaviškai 
„Dvi dienos oro kautynių viršum Belgra
do”, spaudoje — „Skautybė mergaitėms”, 
„KišČhinis Aistios kalendorius” ir „evan
gelikų giesmynas”. Leidykla kontroliuojama 
ir prižiūrima LTB. Darbininkai, linotipinin
kai — lietuviai. Aprūpina stovyklas rašo
mąja medžiaga, mokykloms davė lietuviš
kais ornamentais papuoštų sąsiuvinių, 
bloknotų, užrašų knygučių, buhalterijos 
knygų. Atliko visą eilę didesnių ir smul
kesnių spausdinimo darbų LTB, Švietime 
Valdybai, UNRRAi', PClROui, vietos komi
tetui, ir kt.

savo aikštelėje. Ne juokams Lituanicos 
sporto klube yra j>cr 120 narių, o kur dar 
gimnazija, moksleivija! Šiomis dienomis čia 
ruošiamos net bokso pirmenybės — norima 
sudaryti savo rinktinę boksuotis su Hesse
no vokiečių meisteriais. Kasselio lietuviai 
boksininkai Dailidė, švilpia, Artičkonis — 
ne kartą gynė vietinių vokiečių komandų 
spalvas prieš kitus miestus, ir su savo 
priešininkais baigdavo vis pirmoj antroj 
minutėj. Kiek susilpnėjo krepšinis — bet 
tiek naujų, jaunų jėgų auga, kad net 
linksma pažiūrėjus. Pirmosios gimnazijos 
klasės žaidžia kaip dideli, tik tiek, kad jie 
dar nedideli ... Ir kai totalizatorius pasis
tato aikštėj savo staliuką ir atsiverčia kny
gą — stunrias ir grūdas mūsų miestelis, 
deda po markę už vienus ir už kitus, visų 
entuziazmas su sportuojančiu jaunimu ir 
vyrija. Su kėdėm ant galvų, su suoliukais 
plūsta aikštėn, kad ten valandą ar dvi pa
sižiūrėti, kartais ir labai įtemptų kovų, 
patrypti kojom, prašvilpti ir pašaukti už sa
vo miestelio garbę ...

Stovyklos studentų dauguma studijuoja 
Mainze, už proros šimtų kilometrų, pran
cūzų zonoje. Kas savaitę jie turi alkūnėm 
stumdytis traukiniuos ten ir atgal, savaitės 
gale pasiimti maisto, atlikti registracijas ar 
išsiimti naujas korteles. Susideda krejzšin 
savaitinę normą, ir vėl atgal. Jeigu čia, 
stovykloje, su tuo daviniu, prasivirdami ką, 
pratemptų savaitę, tai ten, nenormaliose 
sąlygose, ypač žiemą, per porą dienų vis
kas baigias, ir haferflockenai sueina. Ap>- 
sukresnis gauna ką iš šalies, taip sakant, 
lėtesnis gi, -porą dienų pasėdėjęs universi
tete, turi vėl sėsti traukinin ir skubėti at
gal, kol pilvas per daug negurgia. Anksčiau 
studentai gaudavo dirbančio kortelę, „G”, 
ir tai buvo nenųižas palengvinimas. Dabar, 
nuo rudens, studentas skaitos nedirbančiu ...

STOVYKLA DIRBA. ŠVIEČIASI IR — 
GROŽISI

Reta diena, kad stovyklos salėje nebūtų 
koncerto, spektaklio, kino seanso. . (Vieno 
tikrai trūksta — paskaitų.) Nauragis, Au- 
gaitytė, Motiekaitienė, Kovelis, Jakubėnas, 
Kardelienė, Paukštys, Kučiūnas, Valeišaitė, 
Nauragienė, pagaliau Copelia, Mūncheno 
kazokų choras, turkų tautinių šokių šokėjų 
grupė, Štutgarto rusų drama, Atžalynas — 
vienas jx> kito. Ir vietiniai — rež. Ip. Tvir
buto Dramos Studija, vaikų teatras „Pa
saka”, orkestrai', baletas. Užuomazgoje baž
nytinis choras (Stankevičius), organizuo
jasi ansamblis (Ąžuolaitis), LTB suvažia
vimo proga pakrikštyti jau metus dirbą 
Lituanicos orkestrai: pučiamųjų instrumen
tų, salioninis (Zenonas Jonušas), ir Jazz 
(Lenigas). Orkestras jau davė tris koncer
tus vietoje ir gastroliavo Buzbache, Giesse- 
ne. Numato ir kitur. Programoje — Gaile- 
vičius, Kling, Verdi, Grieg, Suppe, Rosat, 
.Brown, Brahms, Offenbach, Zeller ... Prie 
saloninio orkestro, organizuojamas choras, 
prie jazzo — kvartetas. Rūpinamasi atsi
kviesti ir apgyvendinti visa eilė mūsų žino
mų menininkų — solistų iš anglų zonos.

Rež. Ip. Tvirbuto Dramos Studija, jx> 
„Žmogus kurį užmušiau”, atnaujino „Tuš
čias jaastangas”, ruošiami keli nauji dalykai 
ir programa Naujiems Metams. Kukliai ir

HILL

.Minties” tarnautoją

•— surikau nustelbdamas triukšmą.
Aplink pasigirdo garsus juokas.
— Ačiū seneli, ačiū, bet neškis jas su sa

vim. Mes jų vistiek nevalgome. Kad taip 
„Martel“bonką turėtumei, arba „vendzy- 
tų“ ungurių ...

Aš jau buvau anapus durų ir nebegirdė
jau, ko jie daugiau pageidautų.

Susiradau viengungio kambarėlį.
Pasibeldęs pravėriau girgždančias duris. 

Kambarėlyje buvo šalta. Maža krosnelė 
užgesusi, o pats viengungis sėdėjo lovoje 
apautas kojas po savim parietęs. Apsivilkęs 
buvo, tur būt, visus paltus ir ploščius, ko
kius kada nors buvo gavęs. Pasidėjęs ant 
kelių kažką rašė.

— Sveiks viengungi! — tariau aš jam, — 
ar nelauki Kalėdų Senelio?

Į mane atsigrįžo nusivylęs gyvenimu, pa
našiai kaip tremtinys dabartine globos or
ganizacija, žmogaus veidas. Supratęs kas 
aš nusivylusio veido savininkas šoko nuo 
lovos.

— Labas seneli, labas, tik kad aš čia taip 
nesusitvarkęs .... — trynė jis rankas su
mišęs ir dairėsi į langus.

— Esu matote viengungis, turiu šiokio 
tokio darbo, rašinėju čia kai ką, biuletenį, 
vadinasi leidžiu . . . , tik kad gyventi ne
siseka ir gana!

— O kodėl jau taip nesiseka? susidomė
jau.

— Tai kad matai, seneli, nori mus visus 
„nevinčiavotus“, vyrus, prie nešvaraus ele
mento priskirti, nori ir į kitus lagerius iš
kelti. Neverti esame, vadinasi, čia įgyventi 
Ir šiuo rojumi džiaugtis.

— O kodėl jie jus iškelti nori? — klausiu 
aš vėl..

— Tai, va, seneli, jie sako, kad mes tie
siog lagerio reprezentacijai kenkiame. Anot 
jų, nei mes valgome žmoniškai išvirtą mais
tą, nei mes miegame laiku, nei mes švarūs 
esame. Visi tiktai vaikščiojame silkėm ir 
cibuliais susmirdę, visų akys užmiegotos, 
nuolat neskalbtais kalniėriukais ... O jei
gu kyla koks nors lageryje triukšmelis dėl 
„šaltų gėrimų vartojimo“ ar dėl stambaus 
blznello, kur kartais net ambulatorijai pri
klausanti mašina areštuojama, tai vis mes 
viengungiai kalti. Mes, anot jų, visa tai 
išprovokuojame, jeigu kalti ir nesame. Tie
siog nebemiela ir gyventi. Aną vėlų vakarą

žiūriu, žinote, į savo veidą, atsimušusi juo
dam lango stikle, o sąžinė piktu balsu ir 
sako: „Viengungi, tu prakeiktas „viengun
gi!“ Net ašaros, žinote, kaip kavos pupelės 
pabiro. Nors žinoma .... yra viengungių 
kurie puikiau, negu jie tikėjosi, gyvena.—

— Kur jau čia, — raminu aš ji, — pra
eis visuomenės pyktis, supras jūsų erš
kėčiais klotą kelią. Tada išgarbins, ant 
rankelių nešios! — pranašavau aš, — o 
kad taip apsivesti, pamėgintum, ar neina? 
paklausiau.

— Ale, kur tau! Aną dieną pabandžiau 
lankyti pas vieną nubrendusią mamytės 
dukrelę, tai jos ta mamytė iš bavaro už pu
santro tūkstančio nusipirko vilkinį šunį ir 
pasakė, kad jeigu dar aš koją pas ją įkel- 
siąs, tai mano vienintelės kelnės bus paleis
tos į skutelius. Neįmanoma! — užtvirtino 
naivus jaunuolis.

— Na, ką gi sūnau darysi, kentėk! — pa
sakiau jam ir sukroviau ant stalo jam 
skirtas dovanas. Jis susiėmęs rankas žiū
rėjo nustebęs į stalą, aš pasišalinau sau.

Dabar rengiausi pas vaikučius keliauti, 
bet čia mane apspito bent trys lagerio po
licininkai ir nusivarė į vado būstinę.

— Tai ką, spekuliuoji, vadinasi?, — už
klausė mane vadas.

— Nespekulluoju, o dovanų žmonėms iš 
dangaus atnešiau!

— Nemeluok! — žinom mes, kad persi
rengęs spekuliantas esi! Parodyk, ką maiše 
turi? —

Jie griebė mano maišą ir ėmė iš ten 
krauti dėžes ir dėžutes.

— Taip, vadinasi! Pieno miltai, pieno 
miltai ir dar pieno miltai, o štai ir kiau
šinių milteliai! Spekuliantėlis tikriausias, 
vadinasi! Teatrą lošti užsimanė! O tuale
tinį popietį irgi superki! Gal dar bandysi 
meluoti, kad ir jis dovanoms skirtas? Ar 
tik ne naujus pinigus po Naujų Metų ant 
jo spausdinsi? Į bunkerį, jį!!! — suriko di
džiai griausmingu balsu vadas.

Taigi, žinote, gerbiamieji, Kūčių naktį 
ir šaltojoje teko patupėti. Tik neilgai ten 
buvau, nes mano angelai nesulaukę manęs, 
savo ugniniais kalavijais sukapoję grotas 
išvadavo.

Taip baigėsi mano kalėdienė šių metų 
kelionė į Žemę. Nesupykite. Jūs ir Jūsų vai
kučiai, kurių aš neaplankiau ir dovanėlių 
neatnešiau. '

DIRBA IR ŽALIASIS JAUNIMAS
Dirba ir mokosi. Kasselio gimnazija, 

įkurta 1945 m. rugsėjo mėn. dipl. inž. Skur- 
vydo (kuris ilgą laiką jai ir vadovavo) da
bar turi 216 mokinių. Įvesti specialiniai da
lykai — II — VII kl. mergaitės mokosi siu
vimo ir liaudies meno, (skrybėlės, lėlės, 
juostos, drožiniai), gailestingosiomis seseri
mis ir dantų gydytojų asistentėmis; berniu
kai — elektrotecnnikais ir radio mechani
kais. Šie specialybių kursai privalomi vi
siems moksleiviams, bus laikomi egzaminai 
ir išduodami pažymėjimai. Abiturientų 
gimnazija išleido jau 27 ir 17 ruošiasi sė
jančiai laidai. Mokomąjį personalą sudaro 
29 mokytojai, iš kurių tik 4 nėra Lietuvoj 
dirbę aukštesnėse mokyklose, šiaip visi 
jvaliiikuoti aukštesniųjų mokyklų mokyto- 
ai. Gimnazijos patalpos, net mokyklų in
spektoriaus nuomone, geriausios iš visųDP 
mokyklų. Patalpos atremontuotos, išpuošti 
kiemai, su biblioteka. Mokiniai susibūrę į 
skautų (118) ir ateitininkų (40) organizaci
jas, dalyvauja vaikų teatre „Pasaka”, Rež. 
Ip. Tvirbuto Dramos Studijoje, sporto ra
teliuose. Turi savo chorą ir orkestrą, kurį 
pas save kviečia pasirodyti ir amerikiečiai.

Gimnazijos patalpomis naudojasi ir įvai
rūs kursai, be to, čia mokosi ir 200 pra
džios makyklos mokinukų (dirba 17 moky
tojų). Stovyklos vaikų darželyje irgi yra 
apie 90 vaikų. Jaunimas auga vienas per 
kitą.

Jeigu eisime Mattenbergo gatve, iki galo, 
išvysime būrį jaunuolių, na, ir visai gerų 
vyrų, bemėtančių kamuolį Tai krepšininkai

PAULIUS STELINGIS:

Kūčių vakarįj tremtyje 
Žinau: nesusirinks šį vakarą prie stalo 
Kaip kitados nei broliai, nei mama. 
Prisiminimuose gal būt... Baltoj piotkelėj 
Bus tik visų širdis gyva.

Žinau: neišbučiuosiu jau sesulių 
Kaip kitados sugrįžęs, nei mamos.
Aukštam aukštam kalnely brolis dūli... 
Ir tėviškė - be židinio šviesos.

Žlnau.. Ir bus šis vakaras be galo liūdnas.
Gilia žaizda jis atsivers širdy.
Ir tėviškė vaidensis juostoj dūmų
Pro apsnigtus laukus toll, toli...

skonipgai papuoštame Studijos kambary 
visą laiką eina darbas, auga nauja lietuvių 
aktorių karta.

Vaikų teatras „Pasaka”, savo dvejų metų 
sukakčiai paminėti, ruošia irgi nauja prem
jerą — pagal Zobarsko „Brolių ieškotoją”, 
pačios režisierės p. Saujlargienės Įscenizuo- 
tą 3-jų veiksmų pasaką. Dekoracijas daro 
V. Adamkevičius. Su savo repertuaru — 
„Varlių karalius”, „Katė ir pelės”, koncer
tine dalimi, tautiniais šokiais, „Pasaka” 
gastroliavo kitose stovyklose ir pas ameri
kiečius, gražiai pasirodė Edersee vaikų 
stovykloje. Ir, kas svarbiausia, turi visų 
mylimas jaunąsias stars - Salkauskaitė Ni
jolė, Janė Poškutė, Ona Mickutė. Tiek 
šoky, tiek vaidyboj daug žadančios jaunos 
jėgos, jeigu režisierė sugebės duoti reikia
mą laisvę jų besiformuojantiems, augime 
tebešautiems meniniams pasauliams vystytis. 
Neišsakomo atsargumo _ ir atsakomybės 
reikalauja darbas su tokiais jaunais dai
gais, kad pačiame augime neuždėti jiems 
štampų.

„Laisvės” baletas, įsijungęs į LTB ba
leto darbus, kiek aptilo, bet netrukus žada 
išeiti su nauja programa, solo dalykais. A. 
Slepetytė, prieš išvykdama Paryžiun, ruo
šia atsisveikinimo vakarą. ,,Laisvės” baleti- 
ninkai dalyvauja ir Kasselio Teatro pasta
tymuos, „Aidoje”, „Havajų gėlėje", taip 
pat užangažuou ir naujai ruošiamuosiuose 
pastatymuos — „Bolero”, „Cheherizadoje”, 
ir. kt.

MES TURIME KOVOTI! ...
Taip dirba ir šviečiasi viena iš dauge

lio lietuvių stovyklų. Kai neseniai lankėsi 
JAV kongreso nariai Frank Chelf ir Baster- 
man, norėdami susipažinti su stovykla ir 
pasirinkt įvairių davinių, buvo visai paten
kinti.

Žinoma, ne visi dirba ir ne visi supran
ta, kaip dabar yra svarbu tinkamiausiai su
naudoti laiką — tačiau tokių būna visur ir 
visados. Gal ir stovyklas, administracijoje 
ir kitur kur yra didesnių ar mažesnių mi
nusų ir klaidų — bet kur to nėra ir kada 
to nėra.

Stovyklos pakrašty stovi medinis barakas 
su kryžiumi gale. Tai bažnyčia. Vidun 
kukliai, skoningai išpuoštas, ir vitražai įdė
ti, ir paveikslai ant sienų, ir altorius dai
liai Įruoštas. Viena gražiausių barakinių 
bažnyčių visoj zonoj, Įrengta 1945 m. kun. 
Kulvelio Įsteigtos parapijos (jis ir dabar 
jai tebevadovauja). Tai čia šventadieniais ir 
paprastom dienom galingai skamba trem
tinių giesmės ir pilna bažnyčia dėkoja už 
savo dieną. Evangelikai naudojasi kuklia 
Brasselbergo evangelikų bažnytėle, prisi
glaudusią medžių ūksmėje, čia pat, užu 
pievų.

Nes žmogus, kuris žino dirbti ir links
mintis, kuris žino gyventi laisvėje ir kan
triai pakelti tremtį, jis žino ir melstis. Nes 
maža jam tremty dienų ir valandų, kada 

’galvos nekvaršintų Įvairūs rūpesčiai ir’ 
baimės, visą laiką priešais stovi nuogas,’ 
realus gyvenimas, vis daugiau ir daugiau iš 
jo reikalaująs. Nieko čia neišsvajosi. Todėl 
žmogus, nuogas ir be nieko, beteisis ir ma
žai kieno atvirai užtariamas, turi plikom 
rankom Įsikibti gyvenimui krūtinėn ir tarti: 
mes turime kovoti! .. J. Mks.

mirus mylimam tėveliui, širdingai užjaučiame
„Minties” Redakcija ir Administracija.

Lietuviu bibliografinio archyvo Šveicarijoje pranešimas
Lietuvių Bibliogrifinis Archyvas šveica-1 dūktų; užsakymai priimami asmeniškai ir 

rijoje, siekdamas papildyti savo rinkinius, I paštu, kas svarbu Kanadon išvykstantiems.1 
norėtų įsigyti, kiek tatai įmanoma, lietuviš
kuosius leidinius, išėjusius Lietuvos Nepri
klausomybės bei okupacijų metais. Bibl. Ar
chyvas už jam perleistus leidinius miela! 
atsiteistų.

Tautiečiai, kurie sutiktų savo turimus 
leidinius perleisti Archyvui, prašomi rašy
ti (nurodydami leidinių pavadinimą bei 
prašomą kompensaciją): Dr. A. Gerutis. 
Berne (Suissi—Switzerland). Karl Spitteler- 
str. 22 arba: A. Braziulis. Ravensburg, 
ton Brucknerstr. 3. Archyvas renka bet 
rio turinio lietuviškuosius leidinius.

Šia proga Bibl. Archyvo vedėjas A. 
rutis prašo Į jį kreiptis tiktai leidinių 
kalais, nes į kitokius laiškus jis netur 
limurno atsakinėti.

An- 
ku-

Ge- 
rei- 
ga-

Siuntiniai gerai įpakuoti, persiuntimas sku
bus (2—3 savaitės) ir garantuojamas.

Siuntinys Nr. 1. 11 svarų kaštuoja 7 dol. 
Siuntinys Nr. 2. 21 svarų kaštuoja lOdoL 
Siuntinys Nr. 3.11 svarų kaštuoja 5,50 doL 
Bendrovė prašo įvairias tautodailės dirb

tuves siųsti jai savo meno dirbinius: lėles, 
lėkštes ir t. t. už ką ji atsilygins siuntiniais 
ar kitaip pagal susitarimą.

Tautiečiai! rašydami giminėms ir arti
miesiems nurodykit minimos lietuviškos 
bendrovės adresą ir prašykit siuntinius siųs
ti tik per ją, nes šios B-vės maisto siunti
niai yra pigiausi ir geriausi, geresni nei 
■kitos kurios panašios įstaigos.

Jums pasiruošusi patarnauti
Sea — Ouil Shipping Co.

560 Grand Street
Brooklyn 11, N. Y„ U. S. A.

PRANESIMAS
Pirmoji lietuviška ekspedicinė bendrovė 

„Sea-Gull Shipping Co.” 560 Grand Street, 
'Brooklyn 11, N. Y., U. S. A. tarpininkau
ja maisto ir rūbų pasiuntime Europon. Ben
drovės užduotis padėti savo buv. ir ana
pus Atlanto likusiems likimo broliams.

Bendrovei teko patirti, kad kai kurie pri
vačių asmenų iš Amerikos pasiųstieji siun
tiniai dėl įvairių priežasčių adresato visai 
nepasiekia arba pasiekia nepilname tūryje.

Bendrovė praneša visų per ją pasiųstų 
siuntinių gavėjų žiniai', kad siuntinio api
plėšimo atveju gavėjas prieš jį atsiimdamas 
iš išduodančio asmens ar įstaigos, jų ar jo 
akivaizjloje, turi patikrinti siuntinio tūrį 
pagal prie jo pridėtą „Customs declara
tion”, kurioj yra nurodyta siuntinio tūris. 
Esant trūkumams, prašyti sustatyti aktą ir, 
gavus jo nuorašą, pasiųsti Bendrovei.

Bendrovės stand, maisto siuntiniai suda
ryti iš pačių reikalingiausių maisto pro-

PRANEŠIMAS.
Pranešu giminėms ir pažįstamiems, jog 

mano vyras Augustas Cypas, gint. 1912. IV. 
24 d„ Klaipėdoje, žuvo Vengrijoje 1945. 
I. 25 d.

Nuiiudusi žmona su vaikučiais.

SKELBIMAS
Pagalvokit, kol dar nevėlu!

Juk ne visi į šiaurės Ameriką pateksit. 
Pietų Amerikoje yra vartojama ispanų kal
ba. Todėl jau dabar pradėkite mokytis is
paniškai, namuose, patogiu ir lengvu būdų. 
Jau penktas mėnuo, kai sėkmingai vyksta 
ispanų kalbos už akių dėstymo kursai. Dar 
galite gauti ir pirmąsias pamokas, kurios 
siunčiamos apdėtu mokesčiu už vieną mė
nesį RM 52,-;

Rašyti: Česlovas Jovaišas, (14a) Bad Mer- 
gentheim, Postlach 34.
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Po New Yorko kino teatrus
LAIŠKAS IS NEW YORKO

Pasibaigus karo veiksmams, kai gyveni
mas dar nebuvo sukoreguotas kad ir į la
bai kuklius rėmus, Vokietijoje pamatyti 
Hollywoodo gamybos filmą buvo reta 
staigmena. Prisimenu, kaip Tūbingeno už
sieniečiai, 1945 m. vasarą plūdo į specia
lius seansus, kur buvo rodoma viena kita, 
kad ir senesnės laidos, iš anapus Atlanto 
atgabenta filmą. Tąsyk kiekvienas, po il
gesnės pertraukos matytas dalykas buvo 
savotiškai mielas. Vieliau, bent amerikiečių 
zonoje, Hollywoodo gaminiai žiūrovams 
buvo teikiami beveik invaziniai ir buvo 
galima daryti tam tikrą atranką. Po tru
putį žiūrovai išdidino kritikos jausmą ir 
ne kiekviena filmą galėjo patenkinti. Susi
daryta nuomonė, kad daugis Europos kraš
tų yra maitinami antraeilėmis Hollywoodo 
filmomis, su kuriomis buvo norima dar 
kartą padaryti biznį. Apie tai ne kartą už
simindavo didžiųjų JAV laikraščių europi
niai korespondentai, kurie pastebėdavo, jog 
eilioiai Hollywoodo gabalai ne patraukia 
žiūrovus, bet priešingai. Rinktinių Holly
woodo filmų Europoje nesimatė ir korespon
dentai prisibijo, kad eilinės amerikiečių 
filmos gali sudarkyti vaizdą apie Holly
woodo filmų pramonės meninį pajėgumą. 
Be to, didelę konkurenciją užkūrė prancū
zų anglų ir kitų kraštų filmos, kurios Eu
ropoje mielai sutinkamos. Ta prasme ir 
pačiame Hoilywoode kilo mažytis sambrūz
dis. Norėta ir tenai įblokšti naujo vėjo, ku
ris išgiedrintų truputį priblėsusį Holly
woodo dangų.

O kokia padėtis pačiose JAV? Per du 
mėnesius, betūnodamas New Yorke, galė
jau susidaryti nuomonę, kad čia padėtis 
nedaug kuo skiriasi nuo europinės. Daugis 
New Yorko kino teatrų yra užversti tokio
mis pat eilinėmis Hollywoodo filmomis, ko
kias teko matyti Europoje. Dar vienas da
lykas, kuris krinta į akis, tai vis didėjantis 
susidomėjimas europinėmis filmomis. Per
dėm biznieriškos New Yorko kino teatro 
bendrovės labai gerai supranta užsieninių 
filmų pavojų ir pasistengia tą pavojų jei 
ne pašalinti, tai gerokai sumažinti. Prie
monės yra tam labai paprastos — užsie
ninės filmos New Yorke paprastai rodo
mos nuošalesniuose, ne taip žymiuose kino 
teatruose. Didžioji žiūrovų dalis, aklai pa
klusni didžiųjų kino teatrų nemažesnėm 
reklamom, apie užsienines filmas kaip ir 
nieko nežino. Tik labai atkaklūs žiūrovai, 
kurių tarpe daug ne taip seniai į JAV at
vykusių nuropiečių, kaip taisyklė daugiau
sia renkasi Europos gamybos filmas, nors 
dėl jų tenka ir daugiau paieškoti bei pava
žinėti nuo vieno didmieščio galo iki kito. 
Nežiūrint didžiųjų filmų magnatų spaudi
mo, užsieninės filmos turi vis didesnį pasi
sekimą ir kai kurie kino teatrai yra surizi
kavę demonstruoti vien tik europines fil
mas. Nuosaikesnieji kino filmų kritikai tuo 
džiaugiasi, nes užsieninės filmos privers 
ir Hollywoodo bendroves pasitempti. Juk 
ne paslaptis, kad daugyje Europoje Įvyku
sių tarptautinių filmų festivalių Holywoo
do filmos jau nebebuvo pirmaujančiam vaid- 
meny ir jų karaliavimui pakišo koją ang
lai, prancūzai, meksikiečiai ir kt.

Dabar, kaip taisyklė (remiuos JAV spau
da), Hollywoodo bendrovės Į metus susuka 
tik keletą tikrai vertingų filmų, o šiaip 
šimtais pažeria eilinių, menkaverčių daly
kų, kurių neišgelbsti ir vienas kitas tikrai 
žymus aktorius. O reikia neužmiršti, jog 
New Yorke, kaip ir visur kitur JAV, kino 
teatrai eiliniam gyventojui yra prieinamiau
sią ir populiariausia pramoga, atsikvėpte- 
lėjimas po penkių dienų darbo. Savaitga
liais kino teatrai yra prigrūsti'. Visiškai na-

tūralu, (pagal amerikini supratimą), kad 
eilinis antraeilio kino teatro lankytojas yra 
sąmoningai maitinamas tuo, kas jam duo
dama, o apie meninį supratimą ir menini 
prusinimą nėra reikalo rūpintis. Nematy
damas kitų kraštų filmų, eįlinis žiūrovas 
visiškai patenkintas tuo, kas rodoma jo kino 
teatre, o toliau ieškoti jis neturi nei laiko, 
nei pagaliau noro. Daugiau išprusę žiūrovai 
tuo nesitenkina, ir jų balsas jau rausiasi 
po Hollywoodo pamatais.

Reikia tikėtis, kad su laiku Hollywoodas, 
norėdamas pirmauti užsienyje ir taip pat 
patenkinti išprususius vietos reikalavimus, 
turės ne juokais susiimti. Kai kurių tokių 
susiėtnimo simptomų galima pastebėti ir 
dabar, nors tai tik pradžia ir sunku pasa
kyti, kaip toli bus nužengta.

Tuo tarpu europinės filmos atlieka savo 
darbą ir daug įrašo į savo aktyvą. Pav., 
prancūzų „Les Etifants du Paradis” viename 
kine ėjo 24 savaites. Rinktinės filmos, kaip 
anglų „Henrikas V-tasis” su Laurence Oli
ver, stiprūs prancūzų kino veikalai su Rai
niu, Fernande], geresnės italų ir kitų tautų 
filmos daug kam išdidina reikalavimus ir 
žiūrovą maloniai stebina. Žiūrovų akiratis 
plinta, kaip plinta ir kritiškas atsiliepimas 
apie Hollywoodo masiną gamybą.

Po šių pastabų, aišku, būtų nusikaltimas 
kategoriškai nuginčyti Holywoodo filmų 
pramonės meninį pajėgumą. Visais laikais, 
taip ir dabar, retkarčiais išleidžiama im
pozantiškų filmų, kurias verta pamatyti. 
„Gone with the wind”, pagal visame pa
saulyje garsųjį M. Mitchell romaną, nors 
buvo susukta dar prieš neseniai pasibai
gusį pasaulinį karą, dar dabar nenueina 
nuo ekrano. New Yorke šią rinktinę fil
mą su Clark Cable ir Viviane Leigh gali
ma matyti bent keliuose kino teatruose. 
Įdomu ir tai, kad žiūrovai moka už geresnę 
filmą daugiau nei už eilinį seansą tam pa
čiam kino teatre. Pvz., už „Cone with the 
wind”, kur ji bebūtų rodoma, reikia mokėti 
nemažiau 1,20 ar 1,50 dol. Šiaip eilinės 
filmos tame pačiame kino teatre kainuoja 
nuo 18—55 centų. Iš ryto seansai pigesni 
(minimumas), vakarop vis brangėja. Bran
giau ir savaitgalio dienomis. Geresniuose 
kino teatruose kainos svyruoja nuo 1,50 iki 
2,40 dol. Paprastai nėra Lietuvoje įprasto 
suskirstymo pirmom, antrom ir trečiom 
vietom, bet visam kine viena kaina, o daž
nai yra skirtumas tarp balkono ir parterio. 
Balkonai, bent vyrų tarpe, daugiau popu
liarūs, nes čia paprastai galima rūkyti.

Dar vienas, bent europiečiui neįprasta 
reiškinys, yra tas, kad paprastai rodomos 
dvi filmos yra pradžia, tad paprastai pata 
kai į vienos kokios filmos vidurį. Didię 
kinai laikraščiuose skelbia pradines valan 
das, bet tik laikraščiuose, o ne prie įėji 
mo. Po vieną filmą rodo tik patys didie 
kino teatrai. Taigi, normaliai žiūrovas iš 
būna kino teatre po 3‘/« ar 4 valandas 
Taip daugis praleidžia savaitgalio vakarus 
po to užsuka į barą ir pirmadienį vėl sku 
ba į darbą.

Vaikams ir jaunimui kokių nors suvar
žymų kaip ir nėra. Kai kada pasistengiama 
duoti specialių seansų, bet tai nėra labai 
populiaru. Paaugliai eina į kino teatrus 
lygiateisiai su suaugusiais. Ar tai visad 
turi auklėjamos reikšmės, ne mano daly
kas. Kartais žiūrovai eidami į flmas, šį tą 
pelno. Pav., kartą viename eiliniame Brook
lyn© kine, pirkęs bilietą, gavau dovanų dvi 
lėkštes — kažkokia firma reklamavo savo 
gaminius. Man, kaip neseniai atvykusiam į 
JAV, tos dvi lėkštės buvo šis tas, ir jomis 
aš mielai padidinau savo „virtuvinį garde
robą”.

Kęstutis Cerkeliūnas. 
New York, 1947.12.10.

Qakimirksniiį kronika)

Kūčių vakarą . . .
Didysis pasaulio triukšmas tą šventąjį vakarą pradės 

tilti. Piktieji jausmai visų širdyse užleis vietą ramybei, tai
kai, šventumui, o kai Betliejuje sužibės dangiškoji Šviesa, 
visi pasaulio tikintieji sės prie bendro Kūčių stalo ...

Kiek jaukumo, tėviškos meilės, šeimyninės laimės, krik
ščioniškos dvasios ir didžios ramybės pajus tą vakarą vis 
tie, kurie sės prie bendro šeimos stalo, laužys paplotėlius 
linkės laimės ir sveikatos, o lūpos kalbės šventus maldos 
žodžius ir širdys kartos: „Garbė Dievui aukštybėse ir ra
mybė žemėje geros valios žmonėms”. Bet kiekvienas karto
damas šiuos žodžius stabtels, susimąstys ir dar karią pa
klaus, ar iš tikrųjų pasaulyje yra gera valia ir ramybė?

Gi tuo laiku visų mintys, it vėjas, skris į visas pasaulio šalis, lankys artimuosius, 
gyvus ir mirusius, vargstančius ir kovojančius, kenčiančius ir žūstančius.

Pasekime jomis ...

Gen. Clay atsakymas
Lietuvos Antipacinės Rezistencijos buv. 

Politinių Kalinių S-ga metinio suvažiavi
mo proga, gen. Lucijui D. Clay buvo pa
siuntusi sveikinimo rezoliuciją. S. m. lap
kričio mėn. 25 d. gautas šio turinio atsa
kymas:

L. A. R. b. P. Kalinių S-gos 
Vykdomajam Komitetui

Lamontstr. 21, Miinchen, Vokietija.

Gerb. Ponai,

Dėkoju Tamstoms už 1947 m. rugsėjo mėn. 
15 dienos laišką. Tamstų susidomėjimą Ka
rinės Valdžios politikos pravedimu ir Tams
tų linkėjimų pareiškimą mes Įvertiname.

Aš esu tikras, jog Tamstų organizacija 
padarė didelį įnašą, kad įamžintų J. A. V- 
bių ir Visų laisvę mylinčių žmonių idealus 
ir principus ir kad ateity to pat sieks.

Jūsų
Lucius D. CLAY

U. S. Armijos Generolas 
Karo Gubernatorius

Susiorganizavo Lietuvių Dailės Institutas

Taupyti savo ...
(Atkelta iš 5 pusi.) 

norių prie ginklo, nebūtų apjungęs visų 
lietuvių pastangas po viena bendra valia 
ir nebūtų statęs vokiečiams ultimatyvinių 
reikalavimų, kad perleistų ginklus mūsų 
kariuomenei skubiai apginkluoti, tai težino 
vienas Dievas, ar iš viso Lietuva tada be
būtų išsigelbėjusi iš bolševikinių bandų, 
kurios veržėsi pro visas puses į mūsų 
kraštą, užleidžiant jį vokiečiams ar sovie
tams. Tas „vadizmas”, kurį teko man vyk
dyti 1940—41 metais, inspiravosi ne kuriuo 
nors svetimu pavyzdžiu, bet tik 1918—19 
metų mūsų pačių patyrimu. Tik aplinkybės 

• žymiai skyrėsi nuo a. a. M. Šleževičiaus 
turėtų veiksmo aplinkybių. Todėl skyrės! 
ir veikimo- metodai. Tačiau, esmė liko ta 
pati: už tautos idealą įmanoma sėkmingai 
kovoti tik sujungtomis visomis tautos jė
gomis. Taigi, reikia skirti „vadistinius įsi- 
tilkiaiimus” nuo vadovavimo labai pavojingu 
tautai ir valstybei momentu. Ir, mano gi
liu įsitikinimu, man „vadistinius įsitikini
mus” gali prikišti tik tie, kurie minėtų 
dviejų sąvokų neskiria, — baigė pasikalbė
jimą p. K. Škirpa. Rimas Kemeklis.

S. m. gruodžio 14 d., Freiburge, buvo 
įsteigtas Lietuvių Dailės Institutas. Sis In
stitutas yra panašus savo tikslais, kaip 
Prancūzijos Mokslo Akademija, tik čia 
apsiribojama dailės sritimi. Jis apima 
plastinį taikomąjį meną. Tikslas ruošti re
prezentacines dailės parodas, leisti dailės 
leidinius, skirti premijas, stipendijas, bei 
remti ir skatinti lietuvių dailę.

Tuo būdu sulaukėme pastovios institu
cijos, kuri rūpinsis dailės populiarizacija, 
nors iki šiol privačia iniciatyva buvo ne
maža padaryta ruošiant dailės parodas ir 
leidinius.

Instituto Rektorium išrinktas .Viktoras 
Vizgirda, generaliniu sekretorium Telesfo
ras Valius, įgaliotiniu amerikiečių zonai 
Paulius Augius, anglų zonai — Alf. Dargis, 
Įgaliotiniu Amerikoje — Petras Kiaulėnas 
ir Prancūzijoje — Adomas Galdikas.

Lietuvių Dailės Instituto laikinoji būs
tinė yra Freiburge (17 b) i. Brsg., Zassius- 
strasse 120 V. Vizgirda. (-a-)

TOBINGENE ATIDARYTA DAIL. A. GAL
DIKO IR V. K. JONYNO DARBŲ 

PARODA
Šalia prancūzų zonos sostinės Baden- 

Badeno, universitetinis miestas Tūbingenas 
judriu meniniu gyvenimu užima antrą vietą. 
Vertingi koncertai ir meno kūrinių parodos 
čia yra dažnas reiškinys. Rudeniop Tūbin- 
gene žavėjomės prancūzų plastikos meno 
paroda „De Rodin a nos jours”. Po to se
kė prancūzų moderniosios keramikos pa
roda. Vėliau vokiečių moderniosios tapybos 
paroda. Ir štai dabar žięmos parodų sezoną 
atidarė lietuviai.

Š. m. gruodžio m. 6 d. vietos Meno Kū
nuose komendantas Dollfus atidarė dviejų 
mūsų žymiųjų dailininkų: A. Galdiko ir 
V. K. Jonyno kūrinių parodą. Iškilmingame 
atidarymo akte dalyvavo prancūzų zonos 
Beaux Arts skyriaus šefas pulk. Franęois.

Vokiečių meno sferų atstovas dr. Rieth 
kalbėjo apie abiejų dailininkų kūrybą. Iš 
lietuvių pusės atitinkamą žodį tarė dr. Kar
velis. Parodos atidarymo iškilmes paįvai
rino „Čiurlionio” ansamblio choras trum
pu koncertu. Parodoje dail. V. K. Jonynas 
išstatė puikius medžio raižinius, knygų 
iliustracijas ir pašto ženklus. A. Galdikas, 
kuris šiuo metu gyvena Paryžiuje, parodė 
savo modernias spalvingas akvareles.

Parodą globoja Lietuvos bičiulis prancū
zų okupacinės zonos Švietimo Direkcijos 
šefas prof. Raymond Schmittleinas ir Bade
no srities prancūzų karinės vadovybės Me
no skyriaus vedėjas p. Jardot. Br. K.

„VIENO EUROPIEČIO LIKIMAS”
Tokią antraštę italų laikraštis „L’Europeo 

Qualunque” uždėjo virš dviejų nuotraukų, 
kurios vaizduoja Anglijoj ūky dirbančius 
gen. Černių ir ponią. Laikraštis pridėjo 
pastabą: „Generolas Jonas Černius, buvęs 
Lietuvos ministeris Pirmininkas, Vyriausias 
Kariuomenės Vadas, inžinierius ir moksli
ninkas, kuris kalba 7 kalbomis, sakosi esąs 
laimingas galėjęs išvengti areštavimo, kuo
met rusai užpuolė ir inkorporavo jo tėvy
nę. Nuo to laiko nebuvo girdėti kalbant 
apie generolą Černių, bet dabar buvo su
sekta jo paslaptis: jis dirba kaip samdi
ninkas viename Cornwall ūkyje”.

Tėvynėje
Irgi tą vakarą rinksis prie bendro Kūčių stalo mūsų broliai ir sesės, bet ar 

rasime nors vieną Lietuvoje šeimą, kurioje šj vakarą nesigirdėtų gilūs motinų 
atodūsiai ir nežibėtų jų akyse ašaros? Tikrai, ne! Bus apverktas sūnus, duktė, 
tėvas ar motina ir nors toji pat ramybė ir taika bandys ten rasti prieglobstį — 
visvien jai pastos kelią baimė, teroras, persekiojimai, kančios.

Piktoji dvasia, supančiojusi mūsų brolių ir sesių rankas, triumfuos, lyg šėto
nas Fauste, tą šventąjį Kūčių vakarą ir neleis sužibėti Betliejaus žvaigždei ir 
skambėti angelų chorui:
' ramybė žemėje. geros valios žmonėms”.

Vietoj šių prasmingų žodžių, bolševikiniai atėjūnai giedos šlykščius melo ir 
pikto pasityčiojimo himnus apie tariamas laisves ir mūsų kenčiančių brolių 
džiaugsmą. O tuo pačiu metu liesis kraujas, girdėsis pagalbos šauksmai ir dar 
didesnis keršto ir kovos jausmas kils mūsų kenčiančiųjų brolių širdyse. ,

Ten pat ir tuo pačiu metu rinksis prie kito Kūčių stalo, dar kuklesnio, dar 
paprastesnio ir pavojingesnio. Rinksis mūsų kovojantieji broliai partizanai — už
grūdintų veidų, geležinės valios ir plieninio tikėjimo kovotojai. Jų akyse nesima
tys ašarų, veidai bus tylūs, tačiau akys žibės tikėjimu, o gyslotos rankos spaus 
tvirčiau ginklą ir kovos iki paskutiniųjų ...

Sibire
Ir čia bus Kūčios, ir čia tą dieną prisimins mūsų išvežtieji- broliai tą šven

tąjį vakarą.
Ar mes tikime, jog ten irgi rinksis šeimos prie bendro stalo, laužys paplotė

lius, linkės laimės ir laimingo grįžimo? ... Ar ten ras vietos gera valia ir ra
mybė? Didžiausiais paradoksais skambės šie žodžiai jų ausyse, o išbadėjusios 
akys ieškos atramos taško: teisingumo, žmoniškumo, meilės ... Veltui jos ieškos, 
nes ten viešpatauja negailestingas ir nesibaigiantis šaltis, badas, kančios ir mir
tis. Sušalęs, išbadėjęs ir apdriskęs sūnelis ar dukrytė negalės prisiglausti prie mo
tinos širdies ir tėvai nematys savų vaikų. Ašaros ir kančios vietoj džiaugsmo ir 
meilės, liesis šį šventąjį vakarą Varkutoje, Altajuje, tolimame Sibire ir visur ki
tur, kur mūsų išvežtieji broliai neša negirdėtą kančių jungą.

Jų lūpos kartos tik mums suprantamus žodžius ir tik tvirtas tikėjimas bus 
telikęs vienintėle jų gyvenimo viltimi.

T remtyje
Ir mes sėsime šį vakarą prie bendro Kūčių stalo, kuklaus ir vienišo. Ketvirtą 

kartą, išmesti iš savo gimtųjų pastogių, linkėsime viens kitam laimės ir greito 
grįžimo namo.

Jei mes turėsime žymiai skirtingas sąlygas, negu mūsų broliai Tėvynėje, miš
kuose ar Sibire ir toji gera valia bei ramybė čia ras daugiau vietos ir šilumos, 
tačiau mes jausimės lygiai taip, kaip tie išrautieji medžiai iš gimtųjų sodų, ku
riems truks ir oro, ir savos žemės, ir lietuviškos aplinkos, ir viso to, kas kiekvie
nam lietuviui brangu ir šventa. Šioje minutėje visiškai nubluks mūsų tremtiniškoji 
kasdienybė, pasitaiką sunkumai ir kasdieniniai vargai už duonos kąsnį ir pastogę, 
bei tie suprantami žmogiškos prigimties priešingumai ir sujungs mus visus vienon 
ietuviškon šeimon, kurios širdies plakimą pajus kiekvienas gyvas lietuvis, gyvenąs 
Lietuvoje ar toli už jos ribų.

Ir taip šiame didingame minčių raizginy, mes laikinai atitruksime nuo tikro
vės ir duosime valią jausmams, kurie, it žaibai, skries mūsų kūną -ir kraują — jie 
(ovos: meilė su neapykanta, gera valia su kerštu, ramybė su kančia ir taika su 
ryžtinga kova.

Ši dvilypė būsena veršis iš visų mūsų krūtinių ir šauksis pasaulio sąžinės 
>also. Ar ilgai dar mes būsime neišgirsti?

Kai tos mintys tai pačiais keliais grįš iš viso pasaulio kampų atgal, mes pa- 
usime tam tikrą palengvėjimą, o mūsų dvasia ir ryžtas prisipildys naująja jėga — 
ietuvybe ir tikėjimu, jog niekas, o niekas nepastos kelio tam naujam laisvės kili

mui.
Kai eglutėje sužibės sidabrinės žvakutės ir kažkur girdėsis nerūpestingj vai

kučių krykštavimai — benamio tremtinio ausyse skambės pirmieji Kalėdų varpai.
Jis švęs ketvirtąsias Kalėdas tremtyje ... HENR. ŽEMELIS.

MŪSŲ MIELUS SKAITYTOJUS, BENDDRADARB1US, PLATINTOJUS IR VISUS 
• LAIKRAŠČIO BIČIULIUS NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS IR 

N. METAIS.
„MINTIES” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.

‘’Kalėdiniai Sveikinimai
Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, nuo

širdžiai sveikiname Memmingeno stovyklos 
ir miesto mokytojus, pasišventusius mūsų 
vaikams ir dirbančius jų šviesesniam ryto
jui.

TĖVŲ KOMITETAI

Visus mūsų leidinių platintojus, skaity
tojus ir leidyklos rėtnėjus-bendradarbius 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuošir
džiai sveikina.

„ATŽALYNO” LEIDYKLA.

Dr. Vydūno Bičiuliams!
Pranešu, kad visi dr. Vydūno rankrašty 

esą veikalai bus netrukus atspausdinti. Šiais, 
400 lietuviškos knygos sukakties, me
tais pasirodė du veikalai 1/Kalėjimas — 
laisvėjimas ir 2/Bhagavad gitą. Palaimi
nančioji giesmė. Vertimas iš sanskrito kal
bos. Ruošiama mokykloms nauja „Pro
senių (probočių) šešėlių” laida. Į mano kvie
timą dr. Vydūno raštų talkon prisidėti pir
mieji atsiliepė: Balys Gaidžiūnas su dr. Br. 
Nemicku, kuriuodu įgalino pirmosios dr. 
Vydūno knygos „Kalėjimas — Laisvėjimas” 
atspausdinimą. Greitai sukruto veiklieji Ma
žosios Lietuvos lietuviai: Ema Li'audinskie- 
nė, J. Didžienė, Jonas Šimkus ir Fr. Šlen- 
teris. Jie visu širdingumu ir meile savo 
krašto Kūrėjui sudarė komitetą ir užtikri
no raštų leidimą.

Todėl reiškiu didžią padėką aukščiau mi
nėtiems asmenims ir kitiems rašytojo bi
čiuliams, vienokiu ar kitokiu būdu prisidė- 
j tįsiems prie raštų leidimo talkos, kuri gra
žiai pasitarnaus mūsų tautos taurinimo dar
be.

A. Krausas, » 
Dr. Vydūno raštų leidėjas, 

(21a) Augustdorf bei Detmold 
DP Camp
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