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Teišsipildo Naujuosiuose Metuose mūsų lūkesčiai ir viltys!

Dillingeno Komendantas Major S. H. Darragh

UNRRA Skyriaus 308 Direktoriaus 
p. C. C. Malsie sveikinimas

With the advent of Christmas, and the approach of a New Year - UNRRA Team 308, 
having jurisdiction over Kreis Dillingen, Donauworth, Nordlingen and Neuburg, express a 
fervent wish that the Lithuanian Displaced Person* will find as much happiness, as it is 
possible under present conditions for UNRRA to provide.

UNRRA, Team 308 - congratulates the Managing Editer and Staff of „Mūsų Kelias“ 
Publication for the contribution they are making to their people, in keeping them enligh
tened as to the news of the world, which is a most important factor in the retention and 
build up of morale.

We Salute You. IX C. Malsie.

Ka'ėdų ir Naujųjų Metų proga, UNRRos Skyrius 308, turėdamas jurisdikciją Dillingeno, 
Donauwortho, Nordlingeno ir Neuburgo apskrityse, reiškia savo linkėjimus išvietovintiesiems 
lietuviams, kad jie jaustųsi tiek laimingi, kiek esamose sąlygose gali jiems UNRRA padėti.

UNRRos Skyrius 308 sveikina vyr. „Mūsų Kelio“ redaktorių ir redakcini kolektyvą, 
pasiaukojusius savo tautiečiams, apšviečiant juos laiko (vykiais ir perteikiant jiem* pasau
lines naujienas, o tai yra svarbiausias faktorius moralei sudaryti ir palaikyti.

C. C. Malsie

Piemenys sveikina gimusį Kristų

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikiname „Mūsų Kelio“ nenuilstančius ben

dradarbius ir mielus skaitytojus, linkėdami laimės ir ištvermės.

„Musų Kelio“ Redakcini* Kolektyvas

Naujųjų Metų proga lietuvius sveikina 
Dillingeno Komendantas Maj. S. H. Darragh 

„Your invitation to extend a holiday wish to the Lithuanian readers of the „Mūsų Ke
lias“ is appreciated and considered a high honor at this most important season. For the 
first time in years the old expression „Peace on Earth — Good will to men“ is highly 
significant in Europe as it is now not troubled by open warfare. However the peoples 
of the world do enter the new year with many heavy burdens and perplexing problems. 
With many people the greeting „Happy New Year“ although etpressed with a smile only 
falsely covers a truly worried heart. We must however first start the new year although it 
seems to have a uncertain future with the most sincere wish that it be truly happy. Then 
we must all work together through a closer relationship in the brotherhood of all peace 
loving men to solve these problems — to overcome these uncertainties — to make a new 
world that will be free from fears - jealousy - hate - oppression - inquality and dishonesty. 
With all these things in my mind and with a sincere and friendly „smile“ I wish for all 
Lithuanians a most Happy New Year. Major S. H. Darragh.

Jūsų malonus kvietimas pareikšti linkėjimus „Mūsų Kelio“ skaitytojams lietuviams su
teikė man šiuo nepaprastai svarbiu metu didelę garbę. Pirmą kartą galime išreikšti seną, 
amžių būvyje kartojamą posakį — „Taika žemėje — geros valios žmonėms“, — labai reikš
mingą Europoje, nes jos dabar neslegia atviras karas. Tačiau žmonija sutinka Naujuosius Me
tus su sunkia našta ir painiomis problemomis. Daugelis žmonių, nors ir su šypsena reiškia 
„Linksmų Naujųjų Metų“ linkėjimą, širdies gilumoje slepia liūdesį. Kad ir netikra atrodo 
ateitis, mes turėtume Naujuosius Metus pradėti su tikriausiais linkėjimais, kad jie iš tikrųjų 
būtų laimingi. Todėl mes turime dirbti visi kartu, glaudžiai ir broliškai bendradarbiaudami 
su taiką mylinčia žmonija, kad išspręstume šias problemas: nugalėti šiuos netikrumus, sukurti 
naują pasaulį, laisvą nuo baimės, pavydo, neapykantos, priespaudos, nelygybės ir nesąžinin
gumo. Turėdamas tokias mintis galvoje, su tikra ir draugiška šypsena aš linkiu visiems lie
tuviams Laimingiausių Naujųjų Metų. Major S. H. Darragh

UNRRA Skyriaus 308 Direktorius p. C. C. Malsie

......................................................................................................................................................

Lietuvių Sąjungos Dillingeno Skyrius

• Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikina

Lietuvių Sąjungos Centro Valdybą

: ir visus tremtinių dienas gyvenančius lietuvius.
Skyriaus Valdyba

UNRRA Karininkės
1945 metų Kalėdos; daugeliui Jūsų tai yra 

pirmos tikrosios Kalėdos po daugelio metų, 
ne vienam vaikui yra pirmutinės šventės, ku
rias jis turi progos savo gyvenime taip švęsti. 
Kalėdos — ta senų senovės šviesos šventė, 
Jėzaus gimimas — negali praslinkti nepaste
bimas ne tiktai vaikų, bet ir suaugusiųjų, nes 
jos yra didžiausias įvykis metuose, lygiai kaip 
Kristaus gimimas — didžiausias įvykis krikščio
niškame gyvenime. Mūsų gyvenimas charakte
ringas savo judrumu ir emocingumu, sparta, 
yra jo variklis. Dažnai skriejame mes per me
tus, pamiršdami, kad kai kam prisireikia ra
mybės ir susimąstymo akimirkos, nes žmogus 
pagaliau nėra kokia mašina. Tačiau Kalėdų 
mes negalime ir neturime pamifšti. Jos yra 
svarbiausias įvykis ne tik paskiro asmens, bet 
ir visų pasaulio krikščionių, be skirtumo, kur

linkėjimai lietuviams 
jie gyvena ir kuriai bažnyčiai priklauso: kata
likų, protestantų ar anglosaksų. Kalėdose mes 
visi kartu švenčiame Kristaus gimimą ir kits 
kitam pasakojame, kaip Kristus atėjo į šį pa
saulį. Mes kalbame apie žinią, kurią mum* 
atnešė Kristus ir klausiamės: „Kaip aš ją priė- 
miau, ką ji reiškia mano gyvenime? Ar Kri
stus lydi mane, tiktai į bažnyčią beinantį, ar 
visur ir visuomet? Kiek mes visi ryžtamės dėl 
Jėzaus atneštos žinios tapti geresniais?

Kalėdų metas yra svarbus ir nuostabiai gra
žus mums visiems. Ir aš tikiu, kad Jūs šias 
Kalėdų šventes švęsite taip gražiai, kaip ga
lima šiose apystovose. Sakau „taip gražiai, 
kaip galima“, nes žinau, kad Jūsų Kalėdos na
muose Jums būtų geriausios ir gražiausios. 
Duok Dieve, kad ateinančiais metais galėtu
mėte jas švęsti vėlei savuose namuose.

E. M o r e t, Welfare Officer UNRRA
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Raseiniai
Amerikos komunistų laikraštis „Vilnis“ 

Nr. 194, rašydamas apie Raseinius sako, kad 
per karą šis miestas nepaprastai nukentėjęs. 
Dabar būk einąs Raseinių atstatymas, tik, anot 
laikraščio ... „darbą ypatingai trukdo inžinie
riaus nebuvimas, be kurio neįmanoma pradėti 
milžiniškų remonto darbų".

Lietuviai dailininkai Karaliaučiuje
Iš „Vilnies“ Nr. 244 aiškėja, kad lietuviai 

dailininkai ir skulptoriai Karaliaučiuje stato pa
minklą Raudonosios armijos kariams. Prie to 
paminklo dirba: Juozas Mikėnas, Bronius Pun- 
dzius, docentai: Napaleonas Petrulis, Rapolas 
Jakimas, Petras Vaivada, Antanas Kėdainis ir 
tapytojas Vytautas Mackevičius.

Grazas. Toli, Austrijos kampe — Graze, vėl 
suvažiavo bąrelis tautiečių, netoli pusšimčio. 
Ne šaunus miestas, bet aukštosios mokyklos 
juos čia subūrė. Mat, čia vyrauja studentai (21).

Nors ir sunkios butų bei maisto (tik au
striška kortelė!) sąlygos, bet mūsų studentija, 
daugiausia technikai, ir čia pralaužė ledus. Esa
ma nuo I-mojo semestro studentų iki diploman
tų įvairiuose fakultetuose.

Liet R. Kryžiaus Insbrucke dėka didesnė 
studentes dalis aprūpinta stipendijomis (po 
200 RM mėn.) iki N. Metų. Išrinktoji studentų 
atstovybė teikia vilčių. Netrukus numatome 
persiorganizuoti į studentų korporaciją „Lithu
ania“, kurios vardu Insbrucko ir Salzburgo stu
dentai organizuojasi, universitetų ir krašto val
džioms aprobuojant. Šiuo metu jau skirstomas! 
švenčių — „anglių“ — atostogoms, net iki II.6.

Universitetas ir aukštoji technikos mokykla 
teikia palankias įstojimo ir mokslo sąlygas, ypač 
aukštesniuosiuose semestruose. Studentų ant
plūdis, lyginant jį su Insbrucko ar kt. universi
tetais, nedidelis. Imatrikuliuotis buvo galima 
net iki gruodžio 3 d.

Palaikome glaudžius ryšius su Insbrucko stu
dentų atstovybe. Kviečiame bendradarbiauti 
ir Vokietijos universitetų lietuviškąją studen
tiją (Mūsų adr.: Graz, Oesterreich, Goethestr. 
47-119.

Turime ir rūpesčių: nauja valiuta — toles
nių studijų galimybės ir nežinoma ateitis kelia 
susirūpinimo. Tikimės tačiau savo ryžtingumu 
ir atkaklumu viską nugalėti.

Stud. A. J.

Kultūrinė veikla lietuvių stovykloje .
Lehrte (b. Hannover). Churchill vardo 

stovykloje gyvena vieni pabaltijiečiai: 320 lie

tuvių, 412 latvių ir 30 estų. Gyvenamos patal
pos — mediniai barakai, truputį nuošaliau nuo 
miesto.

Stovykla yra kariuomenės žinioje. Anglu 
kariuomenes seržantas, stovyklos komendantas, 
gyvena atskirame barake. Stovyklos viršininkas 
yra lietuvis p. J. Švėgžda. Bendrą virtuvę 
tvarko taipgi lietuvis p. J. Ryckis. Lietuvių 
bendruomenės reikalus tvarko neseniai perrink
tas taurins komitetas, kurį sudaro: kun. J. Kuz- 
mickis — pirm., A. Latvėnas — vicepirm., J. 
Bieliūnas — sekt., teis. Z. Stočkus — ižd. ir 
kap. J Andriušis — narys.

Stovykloje veikia trijų komplektų pradžios 
mokykla (vedėjas — E. Bortkevičius), vaikų 
darželsi (vedėja — V. Natkevičienė) ir Buhal
terijos kursai (vedėjas — M. Jagučianskas). 
Suorganizuotas stiprus choras (dirig. J Bešonis), 
tautinių šokių grupė (vad. Vinkšnaitienė), 
skautai, sportininkai, šachmatininkai ir k.

Informacijos reikalams stovykloje kasdien 
išeina didelis sieninis „Naujienų“ laikraštis (red. 
J. Kuzmickis ir J. Narkevičius) ir savaitinis vai
kų laikraštėlis „Vieversėlis“ (red. J. Kuzmickis). 
Rūpinamasi gauti leidimą spausdinti dvisavai
tinį literatūros ir kultūros laikrašti „Žibinta“.

Rotatoriumi jau atspausdinta: pradžios 
mokylai skaitymų vadovėlio du lankai ir J. 
Kuzmickio „Lietuvių tautosakos" vadovėles 
V klasei, „Vieversėlis“ — eilėraščių rinkinys 
vaikams ir „Kalėdų Senelis“ — 2 paveikslų kalė
dinis scenos vaizdelis.

Lapkričio 25 d. stovykloje paminėta kariuo
menės šventė. Po oficialaus posėdžio, kuriame 
buvo Itn. Grigaliūno paskaita, salėje įvyko 
choro ir tautinių šokių koncertas, kuriame 
dalyvavo anglų komendantas iš Burgdorfo.

Nors Raud. Kryžiaus siuntinėlių visai ne
gaunama, tačiau su maistu nėra taip bloga. 
Ateityje numatyta mažinti rūkalus (50 štukų 
mėnesyje nedirbantiems vyrams).

Stovykloje yra ligonine ir koplyčia. Ligo
ninėje ligi šiol dirba jugoslavas gydytojas. 
Koplyčioje kasdien būva šv. Mišios ir vakarinės 
pamaldos.

Laukiama rež. Sodeikos ansamblio
Rosenheimo lietuvių kolonijos gyvenimas 

įėjo į normalias gyvenimo vėžes: susitvarkė pa
talpų klausimas, užsibaigė stovyklos statybos 
darbai, atbudo kultūrinė veikla.

Veikia keturių kl. progimnazija, kurios di
rektorium paskirtas mkt. Biliūnas. Įsteigtas 
vaikų darželis, vadovaujamas P. Beržinskienės. 
Stovykloje kiekvieną šeštadienį išeina jumoris
tinės kritikos laikraštėlis „Viengungiai“. Lai
kraštėlį redaguoja J. Pelenauskas.

Greitu laiku numato pradėti darbą šoferių 
ir buhalterijos kursai.

Stovyklos kieme vietiniai menininkai įrengė 
lietuvišką darželį: išpuošė jį Vytimi, Gedimino 
stulpais ir puikia, nauja trispalve.

Prieš kurį laiką Rosenheimo lietuvių kolo
niją lankė rež. Sodeikos tautinis ansamblis, vie

tiniams gyventojams ir UNRRos atstovams pa
likęs gilų įspūdį ir neišdildomus prisiminimus.

Dedama pastangų, kad rež. Sodeikos ansam
blis apsigyventų Rosenhieime. Tam yra jau gau
tas atkiras namas ir šiltas UNRRos pritarimas. 
Rež. Sodeikos ansamblį rosenheimiečiai mano 
turėti savo tarpe.

Rosenheimo stovyklos lietuvių gerovei daug 
dirba vietos lietuvių komiteto pirmininkas p. N. 
Čerekas. J. St

Ptdfciei peeir-edėme dainų varžybose

Wen io rfas (prie Bergedorfo — Hamburgo). 
Didžiuliame kareivinių rajone, kuriame gyvena 
net keliolika tūkstančių lenkų, yra prisiglaudę 
per penkis šimtus lietuvių. Jie čia apigyveno 
š. m. gegužės antroje pusėje ir yra užėmę vieną 
trijų aukštų kareivinių pastatą. Žinių ir pra
nešimų tiekimas vykdomas per įrengtą radijo 
garsintuvą. Paros bėgy lietuviai turi savo pus
valandį, kurį išnaudoja žinių tiekimui, praneši
mams, koncertams bei radijo montažams.

Stovykloj iŠ pat pradžios yra įsikūręs ir 
sėkmingai veikia lietuvių ansamblis, vadovau
jamas operos solisto Juliaus Kazėno. Per visą 
laiką vietos stovykloj ir plačioj apylinkėj an
samblis davė keliolika koncertų su solo, kvar
teto, vyrų ir mišriu choru ir tautinių šokių 
grupe. Per įvykusias rugsėjo 18 d. vietos 
stovykloj tautinių grupių mišrių chorų ir so
listų kcn’—r~:nes varžybas lietuviai pasirodė 

Kleinkotzo lietuvių stovyklos „Aušros“ choras

puikiai: su mišriu choru laimėjo antrą vietą 
(pirmą v. ukrainiečiai), o solo dainose pirmą 
ir antrą vietas. Ansamblis nepraleidžia nė 
vieno žymesnio minėjimo, jame nepasirodęs. 
Paskutinius koncertus turėjo lapkričio 23 d. 
Wentorfe ir gruodžio 2 d. Schwarzenbecke. 
Savo pasirodymais ansamblis susilaukė daug 
simpatijų ir pritarimo ne tik iš savųjų, bet ir 
iš svetimtaučių.

Kultūrinėj veikloj aktyviai pasirodo čia atsi
gaivinę ir susiorganizavę lietuvių skautai. 
Lapkričio 24 d. buvo suruoštas skautų laužas. 
Puikiai pravesta laužo programa paliko sve
čiams ir tautiečiams nepamirštamą įspūdį. 
Šioje apylinkėje iš viso tai buvo pirmas tos 
rūšies vakaras.

Vietos stovykloj veikia pradžios mokykla, 
vaikų darželis, anglų kalbos, šoferių ir elektro
technikų kursai. Aktyviai pasireiškia ir spor
tininkai, rungtyniaudami ir laimėdami prieš 
latvius, estus ir lenkus. Sportininkai iš vietos 
UNRRos vadovybės yra gavę dalį sporto reik
menų.

Lietuvių kultūrinį stovyklos gyvenimą tvar
ko lietuvių komitetas. Gi lietuvių gyvenamam 
pastatą administruoti, kuriame gyvena ir kitų 
tautybių piliečiai, UNRRos vietos vadovybė 
yra pavedusi lietuviams.

Gyvenimo sąlygos geros: gyv. patalpos 
sveikos, centrai, apšildomos, o maistas neblo
gas. Gaunami ir Raud. Kryžiaus siuntinėliai.

Pr-as.

Mikas Neniovė

Sąlygn aukos
Sunkūs laikai visokiam menui. Stačiai — 

nėra sąlygų.
Mes labai kamuojamės dėl meno. Girdim, 

kaip kitur meno sekcijos, vaidybos, dainavi
mas, krepšio mėtymas visą gyvenimą pripildo, 
o pas mus — jokios judėsenos ta kryptimi.

Buvo pas mus, tiesa, toks rašytojas. Sako, 
kad buvęs garsus, pora romanų parašęs, dvi 
dramas, bet, kai mes paprašėm suorganizuoti 
vaidintojų trupę, tai jis pasakė, kad be veikalo 
nieko nebūsią, gi jis pats — tuo tarpu neturįs 
panašaus žanro. Koks ten žanras ar kas, mums 
visai neįdomu, bet mus reikia teatro, o ne 
žanrų. Be to, tas vyrukas, sako, ar neatleistumėt 
nuo ūkio darbų, nes tektų veikalą parašyti. 
Tai jau per daug, nes mes girdim, kad visoki 
kūrėjai naktimis rašo, o ūkio darbai daugiausia 
dieną.

Atsisakėm nuo rašytojo, žinot, per brangu.
Ir pasitaikė tuo metu tikras menininkas. 

Režisierius. Ir Sušnekamas ir nugeria, be to, 
ir kirpyklą atidarė. „Menu, sako tarp kitko 
verčiuosi, bet man tai tik nusispiauti kokią 
dramą sukurti".

Ot tokio mums ir reikėjo. Ir darbo greit 
ėmėsi, nes kitą dieną jau buvo parašyta pjesė: 
„Karalaitė miršta negyvai“. Ta proga net 
nugėrimą padarėm. Švietimo vadovas, 'buvęs 
kriminalinės policijos valdininkas, šoko pra
kalbą sakyti:'

— Matome aiškiai čionajos mes, talentas 
rastas tikras visiškai. Mes turim neapsikiaulyti, 
ba mūsų meno žygdarbius seka šimtai akių 
viso pasaulio tautų, net anglai ir amerikiečiai. 
Tai, va, mes turim labai gerai reprentaciją vesti.

Mūsų naujasis režisierius vardu Mykolas 
Makalas astistojo ir tarė:

— Nebijokit, tautiečiai, jau kad aš imsiu, 
tai visi iš juoko vidurius per dantis išspiaudys.

Mes, žinoma, — ploti. Valio, bravo ir taip 
toliau.

Sudarėm trupę tokį vaidybos branduolį. 
Mūsų režisieriaus buvo paklausta:

— Kas moka skustuvą praryti, ugnimi tris 
metrus spiaudyti, gyvatę užanty nešioti?

Tokių neatsirado. Andrius Kudaba pasisakė 
mokąs arklį už uodegos ant žemės permesti, 
jaunas lieknas blondinas pasisakė mokąs su 
kate, tampant už uodegos, išgroti „Du broliukai 
kunigai" ir „Kada noriu verkiu, kad noriu dai
nuoju“. Šitą numerį būtų tuojau pademonstra
vęs, bet nebuvo parankiui katės Vienas vai
kinas, kilęs nuo Švenčionių, apreiškė tiesiog 
stebuklą: jis mokėjo vienu metu gerti Snapsą 
ir per nosį į lauką — išpūsti gryną vandenį.

Tokie numeriai mus labai nudžiugino, taip 
sakyt, sudarė mūsų meno branduolį.

Su tokiu branduoliu ėmėmės pjesės „Kara
laitė miršta negyvai". Režisierius Makalas visai 
valdybai ir meno žmonėms patarė šiek tiek 
išgėrimu pasirūpinti. Girdi, sako, antis apatinio 
reikalo nedaro, bet kad plauna dantis, tai 
plauna.

Taigi ėmėmės repetuoti. Kągi, prie gero re
žisieriaus tai gryni juokai. Alaus užsigeriant, 
šnapsiuku dantelius praskalaujant, pora gerų 
savaičių sugaišę, nutarėme savo tautiečius ir sve
čius iš už okeano menu papenėti.

Toje pjesėje buvo toks numeris, kur kara
laitį Vikidailą sumuša jo ministerial. Karalaiti 
suplūkia kočėlais, kodėl jis aukso soste sėdė
damas pavogė deimantinį, karalaitės Skiedvilės 
žiedą. Matot, reikalas beveik iš kiemo, nes 
su karalaičiais dabar juokelių neklijuojama.

Karalaičio ministerius vaidino Andrius Bu- 
telka ir Simeonas Kuoliūnas. Pirmasis — aptie- 
koriaus sūnus, antrasis — kirpėjo dėdė. Taip 
bent jie sakėsi, kai režisierius Makalas pak
lausė, ką jie veikė Lietuvoje. Karalaitį Viki- 
dailą tai jau pasiėmė pats valdybos reikalų ve
dėjas Batvinis. Jis, sako, valdybos darbai ir 
karalaičio valdžia, absoliučiai analogškai ati
tinka.

Bet kad reikalų nesukultų, tai buvo dędaina 
ant galvos vokiškas šalmas. Kąfii, sako režisie

rius, sudaužyta galva via dėlto blogiau negu 
tuščia.

Jau repeticijų metu pro akis žybtelėjo, kad 
Butelka ir Kuoliūnas neturi skaisčios širdies ant 
reikalų vedėjo; keletą kartų taip kočėlu sutvojo, 
kad net vedėjo akys piestu pasistojo. Beveik su 
ašaromis akyse pasakė reikalų vedėjas:

— Jeigu ne šventasis meno reikalas, ne
duočiau galvos dunskenti.

— Menas, brolyti, ne tokių aukų pareikalavo 
— atsakė režisierius. — Musų miestely kartą 
artistei Papliuvaitei nosi nužiebė batu, kai jai 
teko pabučiuoti visagalio karaliaus koją.

Taigi atėjo ir lemiamoji diena, turėjome 
pasirodyti scenoje. Kai jau virpančias širdis 
sunešėm užkulisin, Butelka ėmė aiškinti, kad 
jo vargšė širdis neleisianti daužyti pono reikalų 
vedėjo galvos.

— Tu tik pagalvok, ponas Batvini, juk 
Tamsta mano žmonos neužpuolei patamsyje, 
akies man neišdūrei, tai kaip gi aš galiu jūsų 
taurią galvą daužyti?! Ne, čia svečioj šalyje, 
kada mes turim būti viens kitam broliai, kada 
mus riša tėvynės meilė, aš tau, mielam tautie
čiui, skaldysiu kočėlu jūsų šviesią ... ne 
šviesiausią galvą. Negaliu, broli, negaliu!

Mes susirūpinome. Ir režisierius būtų plau
kus nusirovęs, bet laimė — buvo plikas kaip 
dynas.

— Tu, brolau, Butelka suprask, kad švento 
meno vardu, tai taip sakyt, ne visai tikras mu
šimas, scenovaizdis, — kalba režisierius.

— Geras scenovaizdis, ačiū. Aš savo bro
liui ir tautiečiui trankau taurią gaivą, o jiems- 
scenovaizdis.

Mes visi puolam aiškinti, matom, kad mūsų 
Butelka jau išmetęs „ant drąsos“, namine dvo
kia per gerą šuolį. Matom, kad jis tikrai netran- 
kys reikalų vedėjo galvos. Kas daryt? Reži
sierius laužia galvą, nes spektaklis eina ant ož
kos uodegos.

— Dabaigti! — nutarė režisierius Makalas.
Mes persigandom, nejaugi Butelka pradės 

kočėlu trankyti.

— Tegu tiek laka, kol jie užsimanys ir sava 
kočėlu trankyti! — paaiškino režisierius.

Mes jį ir dabaigėm. . . Nes, išgėręs gerą 
litrą naminės, ėmė šaukti:

— Duokit tą karalaiti. Duokit reikalų ve
dėją, aš jam kaušą į pelus sumalsiu!

— Pačiam gerume, — nutarė režisierius.
Ir prasidėjo spektaklis.
Žinoma, Butelka vaidino nuotaikingai, kaip 

mūsų teatro kritikai rašydavo, „persiėmęs kūry
bine nuotaika".

Atėjo ir kulminacinis taškas. Karalaitis VI- 
kidaila, paglemžęs deimantinį žiedą, trykšta 
melu visai salei šaukdamas: „O leisk man į 
širdį deimanto atsiminimą užarti ir amžiams 
atdūsiams paslėpti".

Regim, kad Butelka su Kuoliūnu, atseit ka
ralaičio ministerial, pasipiaudė delnus ir ėmėsi 
už kočėlų. Publika apmirė. Momentas, žinot.

— Aš tau, kad duosiu atsiminima, tu senas 
vagie! — sušuko Butelka ir tvojo. Matom, 
Butelka truputį rolę kraipo, bet kas šiandien 
ko nekraipo. Ir karalaitis perdaug greit nuvirto. 
Stipriai vaidina. Žavu. Ėmė galiorka ploti.

Karalaitis Vikidaila kelia savo sunkią gal
velę ir taria savo žodžius: „Kas man priklauso, 
ko mano širdis trokšta, kas to neduos? . . .

— Ak šitkaip, tu vagies šmote! — tvojo 
Kuoliūnas. Butelka, pridėdamas, sušuko:

— Kas tau žiedas nukniaukti, jeigu net ci
garetes miško kirtėjų ... O kur degtukai? . . 
Kas sausainių dvi dėžes sudorojo? — ir pridėjo 
porą kočėlų.

— O už liudymus, ponas, imi penkias mar
kes, bet į knygą neregistruoji, q vasarinį paltą 
iškeitei ant žeminio, — ir užvožė porą ypų.

Karalaičio galva skamba, jis nori rankomis 
galvą pridengti, kažin ką iš aukštų sferų kalba, 
girdi, „mano deive, nunešk mane ant šilkinių 
debesio skvernų".

O Butelka tvoja lemiamą kočėlą:
— Tu su pirmininku velkiesi samagor.o lak

ti, o mano konservai irgi su jumisl . .
Po to karalaitis Vikidaila, taip sakyt, mūsų 

reikalų vedėjas, išsitiesė ant žemės visu ūgiu.

2



1945. XII. 31 Mūsų Ktllai 3 pusi. Kr. 9

Kultūrinis šiu metu balansas 
« ■«; 

Stepas Vykintas

Nenormaliose sąlygose
Tautos kultūra tegali veržliai ir vešliai 

tarpti tik derlioje dirvoje. O ši dirva — tai 
absoliuti ir visokeriopa laisvė. 
Kur nėra laisvės, ten negali reikštis joks kūry
binis genijus, joks kultūrinis veiksmas. Teisin
gai EI. M. Howard kelia klausimą: If you can't 
write what you want, why write at all? Jei 
jūs negalite laisvai kurti, kodėl jūs kuriate iš 
viso? Ir vis dėlto diktatūrų priespaudos laikais 
mes kūrėme, dėl to, kad būtume laisvi.

Nacių kultūrinė priespauda buvo žiauri. 
Mūsų spauda buvo įkinkyta jų propagandos 
tikslams. Literatūra, menas, mokslas jiems vi
liokai nerūpėjo. Pora lietuviškų laikraščių tiek 
numizernėjo, kad nebuvo kas skaito. Rašytojai, 
žurnalistai, menininkai buvo įpareigoti dirbti 
sunkų, fizinį karo pramonės darbą. Silpnos 
sveikatos poetas išsėdėdavo prie mašinų, kad 
negalėtų kurti išblaškytos tautos sielvarto. Dai
lininkas ištūnodavo dienas ir naktis karo įmo
nėj, tarp dvokiančių mašinų bedirbdamas ir 
čia pat bemiegodamas. Solistas turėjo ligoninėj 

- ar kur kitur sunkiai dirbti. Suprantama, kad 
iščiulptas menininkas negalėjo ir neturėjo jo
kių sąlygų kurti. Tai buvo nacių vergijos rėži
mas, kuris svetimų tautų kultūrą ir jos kūrėjus 
siekė sunaikinti. Koncentracijos lageriuose ken
tėjo ir žuvo mūsų tautos elitas, mes netekome 
stiprių jėgų, kaip, pav., dr. Pr. Germanto, vi
suomenininko Iz. Kurkliečio, red. V. Tumėno, 
St. Puodžiaus, nuo bpmbų žuvo rašyt. P. Rim- 
kūnas, Ona Gerulaitytė. O kiek išėjo iš lage
rių su iščiulpta sveikata, su išeikvota kūrybine 
energija, ši nacių fizinė ir dvasinė priespauda 
buvo didžiausia kliūtis kultūrinei mūsų kūrybai.

IiŪŽis
Gegužės, birželio mėn. iš Vakarų atžygiavo 

Alijantų kariuomenė, atnešdama mūsų kali
niams laisvę, o mūsų kultūrininkams kūrybini 
entuziazmą. Tuoj ėmė skambėti drąsesnis lie
tuviškas žodis, po kiek laiko ėmė rodytis lai
kraščiai, reikštis dailė, muzika. Tiesa, dėl sun
kių pokario materialinių sąlygų, mūsų kūrė
jams neįmanoma išskleisti visoj pilnumoj 
savo kūrybinių sparnų, tačiau pasidarė 
didelis moralinis lūžis teigiama, pozityvia 
kryptimi. Kaip palmė teauga šiltame klimate, 
kaip baltasis lokys tegyvena šiaurėje, taip mūsų 
kūrėjas tesijaus moraliai stipras tik savoj, lais
voj žemėj. Tačiau jis ir šiandien, kiek galė
damas, kuria, kad greičiau grįžtų atgalios.

Spauda
Kaip didžiausias, visokeriopas ginklas, spau

da emigrantinėj mūsų veikloj užima pirmą vie
tą. Jos yra daug, dėl tam tikrų decentraliza
cijos priežasčių, net perdaug: kone kiekviena 
stovykla leidžia sieninius, rotatorinius ir spaus
dintus laikraščius. Tačiau, esant tokiam gyvam 
informacijų ir spausdinto žodžio pareikalavi
mui, ji visa išgraibstoma ir viena kitai nekliudo. 
Svarbiausia jos yda, kad, būdama susiskaldžiu
si, negali sutelkti stipriausių kūrybinių pajėgų. 
Dėl to yra kalti ir žurnalistai, rašytojai, kad 
jie nesispiečia apie esamus laikraščius. Tačiau 
nemaža kaltės yra ir redaktorių, kad jie lai
kraščius teredaguoja, bet jų turinio neorgani-

Režisierius, žmogus sumanus, liepė užtraukti 
uždangą, o publikai pasakė:

— Uždanga šiam veiksmui nuleidžiama, nes 
įvyko maža korektūra. . . taip sakyt, visuoti
nas menas persimetė į asmeniškų tendencijų 
sferą. . . Sekantis aktas bus netrukus.

Žinoma, po tokio aiškaus paaiškinimo pub
lika pasitenkinusi laukė sekančio akto. Kara
laitis Vikidaila atsigavo sąmonę prie teatro 
pompos. Šalmas buvo sulankstytas. Režisierius 
pranešė:

— Dėl tam tikrų sąlygų karalaitis Vikidaila 
pasitraukė iš scenos meno.

Paskutinė musų viltis ir tvirtas lūkestis, 
numeris su kate, išėjo ne visai taip. Kaip tik 
vyrukas išėjo su kate porankėje, mes sulaikėm 
kvėpavimą. Katė visai dorai atrodė, matyt, ir 
ji jaudinosi. Kągi, ponai, ji beveik į prima
donas tempiama, yra ko jaudintis.

Na ir pradėjo vyrukas. Katė, žinote, sus
pausta porankėje, odinė striukė, o čia su uodega 
dirba. Katė kniaukia, gaunasi meliodija, taip 
sprendžiant, lyg ir „Dviejų broliukų" melio
dija. Tik . .?

Žiūrim — uodega vyruko rankoje, katė 
šmukšt iš po parankės ir kniaukdama per 
žiūrovų galvas nu tyso į duris. Žinoma, klyks
mas, šauksmas. Moterys alpti bando, mergai
tės puola ant kaklo, kam pakliuvo. Taip sakyt, 
scena perlėkė į publiką.

Vyrukas stovi su uodega nuosavoj rankoj 
ir teisinasi:

— Mano ponai ir ponios. Čia nekalta nei 
katė nei aš. Žiauraus gyvenimjo sąlygos, po
nai . . . Matot, kortelės, sunki mityba bus pa
veikusi ir į gyvulėlio uodegos atsparumą. Sąly
gos, ponai, blogos, tiesiog nepakenčiamos sąly
gos žudo.

Ir įsidėjo vyrukas katės uodegą į kišenė:
— Amžinam atsiminimui sunkių, nepalan

kių sąlygų.
Kiekvienas pasakysim, be sąlygų jokios 

meno gėlės neaugs. 

zuoja. Atvirai kalbant, jaučiamas senesniųjų 
ir jaunųjų žurnalistų nesusigyvenimas.- O rei
kėtų, kad visos jėgos, tiek senosios, tiek ir 
jaunosios, net jauniausios, būtų įkinkytos į ak
tyvų spaudos darbą.

Mūsų dabartinei spaudai ypač trūksta organi
zacinio darbo plano, rimtesnės publicistikos, 
grožinės literatūros ir kai kuriem laikraščiam 
techninio ir estetinio grožio. Jei „Žiburiai“ 
šiandien skaitytojų mėgstami, tai ne tiek dėl 
turinio, kiek dėl gražios formos, kurią suteikia 
dailininkas. Netgi kai kurie sieniniai laikraš
čiai, pav., Hanau „Lietuviai“ arba VVūrzburgo 
„Lietuvių Žinios“ yra skoningi tik dėl vietinių 
dilininkų: Jezerskio, Vijeikio spaudos estetinių 
reikalavimų supratimo.

Balys Gaidžiunas

Buvau, S&iufrėUs
Buvau šiąnakt prie Šešupėlės
Buvau gimtų takelių pažiūrėt 
Berželiai supėsi šakas iškėlę. 
Kad reik ateinančiom dienom tikėt.
Mačiau tėvų senas sodybas. 
Takeliais vaikšto nerimas baisus. 
Mačiau, ten naktį žyburėliai žiba 
Ir atgimimą neša per laukus.
Buvau šiąnakt prie Nemunėlio — 
Laivų ir valčių niekur nematyt. 
Krantuos nerimo vadenys įšėlę 
Ir nešė skausmą žemei išdalyt.
Mačiau kaip soduos vyšnios bąla, 
Lapeliai krinta žemę pabarstyt 
Daigeliai, kaip ir mūsų mintys kalas 
Žiedų vainikais žemę padabyt.
Buvau šiąnakt prie Šešupėlės, 
Buvau gimtų takelių pažiūrėt 
Berželiai suposi šakas iškėlę. 
Kad reik ateinančiom dienom tikėt.

(Bayreutho kalėjime 1945. 5. 2)

Paminėtini spausdinti laikraščiai šiuo metu 
eina: „Mūsų Kelias“ - Dillingene, „Žiburiai“- 
Augsburge, „Lietuvis“ - Dbrverdene, „Laisvės 
Varpas" - Liubecke ir žurnalinės paskirties „Al
dai“ - Miunchene. „Naujasis Gyvenimas“ - reli
ginės kultūros linkraštis. Be to. ruošiamasi dar 
išleisti stipresnį laikraštį Stuttgarte. 14 rotato
rinių laikraščių gana stiprūs yra Al. Merkelio 
redaguojamos „Lietuvių Žinios“, Hanau, ir H. 
Blazo „Lietuvių Balsas“, Regensburg*. Taip pat 
eina keli žurnalų išvaizdos leidiniai:: „Baltija“, 
„Gintaras“, „Alguvoe Baras“ etc. Ypač gražų 
įspūdį daro Jer. Cicėno ir J. Krumino redaguo
jami literatūros ir informacijos žurnalai „Bal
tija“, „Gintaras“, „Kelyje į Tėvynę“.

Baigiant apie spaudą, tenka palinkėti, kad 
ateinančiais metais ji sustiprėtų, sutelktų visas 
kūrybines jėgas, išaugtų tiek koksbiškai, tiek 
kiekybiškai ir paruoštų dirvą į tėvynę.

Tjiteratūra
Literatūros žmogui kalbėti apie mūsų da

bartinę literatūrą yra skaudu, kada mūsų rašy
tojai yra išblaškyti po pasaulį, atskirti nuo 
skaitytojų, dėl sunkių sąlgų priversti savo kū
rybą laikyti rankraščiuose. Tai, kas pasirodo 
iš naujausios literatūros mūsų spaudoje, tėra 
tik nuotrupos, maža ką tesakančios apie mūsų 
naujausios literatūros tendencijas. Tačiau ir 
šios nuotrupos mums rodo, kad iš tėvynės iš
blokštas rašytojas yra jautriausias mūsų visų 
tremtinių troškimų ir kančių reiškėjas. Nors 
kai kurie dėl politinių motyvų žiaurūs kritikai, 
o kai kurie ir idėjiniai draugai skelbią, kad 
Bern. Braždžionis kas kart vis silpsta, tačiau, 
objektyviai vertinant, jis yra vienintėlis poe
tas, kuris taip stipriai išgyvena mūsų tragediją 
ir kuris sugeba tokiais ryškiais vaizdais, tokia 
stipria ekspresija išreikšti mūsų visų bendrus 
jausmus. Ar šie posmai nėra kiekvieno lie
tuvio širdies balsas?

Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim, visais jausmais, 
Iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais. 
Tik ji tau bus saldi paguoda. 
Tik ji tau bus širdy gyva, 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva.

(„Aidai“, 5/7 Nr.).
Tas šauksmas, — kurį paskelbė Bern. Braž

džionis žodžiais: atgalios, atgalios, -4- susilaukė 
kitokiom formom atgarsio. Alf. Nyka — Ni- 
lūnas eilėraštyje „Grįžimas“ modernia ir mu
zikalia technika, ryškiais, originaliais vaizdais 
skelbia kraujo šauksmą: namo, namol Kaip 
pašautos ir nesavo lizde nukritusios paukštės 
aimaningas skamba sužeisto poeto graudus ir 
skausmingas žodis. Taip dainuoja K. Bradū- 
nas, H. Nagys, St. Santvaras, J. Kruminas, Bal
tijos Žuvėdra, A. Nakaitė, B. Gaidžiūnas ir 
visi poetai, kurie gyvena tautos skausmu.

Beletristikos ir dramos srityse labai mažai 
kas viešai pasirodė. Tik J. Švaistas, atrodo, yra 
sukūręs stipresnių prozos dalykų. Spaudoj frag
mentų rodėsi K. Pažėraitės, N. Mazalaitės, F. 
Neveravičiaus, L. Dovydėno, A. Škėmos, Vyt. 
Alanto, P. Kesiūno etc. ..

Keletą rankraščių teko skaityti apie žiaurius 
nacių persekiojimus kalėjimuose ir koncentra
cijos lageriuose, Ypač pažmėtini B. Gandžiū- 
no, H. Blazo ir J. Grigolaičio atsiminimai iš 
nacių kalėjimų, gyvenimo, kuris tikroviškai, 
vaizdingai ir būdingai pavaizduotas. Tai kaž
kas baisesnio kaip „Dantės“ pragare.

Dailė
Ką kuria dailininkai, skaidytoje -„aku ži

noti. Parodų beveik nebuvo, o jei ir buvo, tai 
jas tematė tų stovyklų gyventojai. Parodų at
žvilgiu aktyviausi pasirodė Wiirzburge gyve
nantieji dailininkai, jie suruošė ne tik savo, bet 
ir Augsburgo stovykloj dailės parodas. Suruoš
tose parodose buvo išstatyti šių dailininkų 
darbai: Č Janušo, VI. Vijeikio ir A. Rukšlelės. 
C. Janusas iš Lietuvos pažįstamas kaip jūros 
peizažo, gamtos vaizdų mylėtojas. VI. Vijeikis 
gražiai užsirekomendavo kaip naujų tautinių 
kelių ieškotojas, naujų istorinių temų, naujos 
siužetikos kūrėjas. Jo „Vyčiai Bunda“, „Lietu
viškoji Madona“ žiūrovą pagauna ne tik savo 
tautiniais motyvais, bet ir šviežia forma. A. 
Rūkštelės portretai, vaiko portretas, autopor
tretas, ir akvareliniai darbai rodo, kad daili
ninkas kruopščiai dirba ir daro pažangą.

Be parodų, teko matyti privačių dailininkų 
darbų. Iš jų ypač pažymėtini Viktoro Petra
vičiaus ir Liudo Vilimo kūriniai. V. Petra
vičius įdomiomis moderninėmis technikos prie
monėmis sugeba sužadinti meilę šeimai, žmo
gui, gilius estetinius jausmus. Be to, dailinin
kas yra didelis spalvų derinio ir kompožicijos 
meisteris. Liudas Vilimas savo peizažuose, savo 
siužetuose prisimena Lietuvą ir kuria jos vaiz
dus. Jo užmanytas triptikas „Lietuva“ bus vie
nas iš vertingiausių jo kūrinių. Vokietijos vaiz
dai taip pat yra estetiškai originaliai k sko
ningai apipavidalinti.

Bene didžiausiae dailės laimėjimas — tai 
Telesforo Valiaus išleistoji Austrijoje medžio 
raižinių knyga. Šie raižiniai, anot Vienos Aka
demijos profesoriaus Alberto Bechtold, „yra 
tapę dvasios suformuotu simboliu, kuris niekad 
neleidžia nugrimsti užuorfarštin gilau* prisiriši-

1945 metų lapą užskleidžiant
1945-ji metai buvo tragizmo, džiaugsmo, lū

kesčių ir velčių metai. Pirmasis jų ketvirtis 
buvo triuškinančios karo mašinos galios pasi
reiškimas. Ji galutinai sutriuškino vieno Eu
ropos diktatoriaus galią. Mes, benamiai, tą me
tų ketvirtį gyvenome didžiausiojo baimėje ir 
lūkestyje. Nuolatinis sirenų gaudimas ir skar
dus skaitlingų „oro paukščių" urzgimas ardė 
mūsų nervus ir sveikatą. Ne vienas lietuvis toje 
audroje žuvo, neteko turto, giminių, pažįsta
mų, visa lietuvių visuomenė skaudžiai pergy
veno ir žuvusių liūdėjo.

Prasidėjo puolimai iš Rytų. Per šalčius ir 
pūgas šimtai ir tūkstančiai lietuviu, palikę savo 
menką turtą, pėsti ir važiuoti bėgo į vakarus, 
kur tikėjosi rasti išsigelbėjimą. Sunkus buvo 
metas. Teko pakęsti šaltį, badą ir ligas, šių 
pergyvenimų niekas mūsų neužmirš.

Kas dėjosi tuo metu mūsų gimtajame krašte, 
mes nežinojome, bet jautėme.

Artėjo pavasaris, slinko metų ketvirtis. Pa
siekė pasaulį liūdna žinia, jog mirė JAValsty- 
,bių Prezidentas Franklinas Delano Rooseveltas. 
Ne vienas mūsų klausė, kas bus toliau? Kur 
dabar Amerika suks savo politiką? Juk jis 
buvo didžiausias laisvės ir taikos organizatorius. 
Jis siekė pasaulyje panaikinti tiraniją ir įgy
vendinti pastovią taiką. Jis mirė, bet jo idė
jos liko gyvos. Į jo vietą atėjo kitas žmogus, 
vardu Harry S. Trumanas. Jis pasaulio visuo
menės neapvylė. Jis vykdo toliau Roosvelto 
pradėtą darbą, planuoja naują pasaulį, grin
džiamą žmogaus laisvės, teisės bei teisingumo 
principais.

Antrajame metų ketvirtyje pirmieji mūsų 
lūkesčiai išsipildė. Nutilo sirenų gaudimas. Su 
žydinčiu pavasariu atėjo lauktieji išvaduotojai 
— Vakarų Sąjungininkai. Iš rusių išėjome į 
gatves. Pasijutome laisvesni. Trūko nacių ver
gijos pančiai. Europoje nustojo žvangėję gin
klai. Prezidentas Trumanas paskelbė, kad ka
ras Europoje baigėsi. Europos tautų dalis buvo 
išvaduota. Atsidarė kankinių lageriai, kalėjimų 
ir karcerių durys, įsikvėpė darbo vergai ir po
litiniai kaliniai gryno oro. Pažeminti, nuskur
dę, fiziniai suvargę, išėjo jie į laisvę. Jų tarpe 
buvo tūkstančiai lietuvių. Vieni — kaip darbo 
vergai, kiti Lietuvos laisvės kovotojai. Nors 
fiziniai suvarginti, bet dvasia jų nebuvo pa
laužta. Jie vėl stojo į kovotojų eiles ir tęsia 
savo garbingą darbą toliau. Jie nenori nieko 
svetimo, jie trokšta tik teisybės ir teisės 
gyventi, dirbti ir mirti ten, kur jų se
nelių — prosenelių nuo amžių gyventa. Jie 
nori, kad lietuvis galėtų savo lauką ramiai Į 
arti, kad seselė su daina galėtų rūtų darželii 
tvarkyti, kad močiutė-sengalvėlė galėtų melstis 
prie sūnaus kario, žuvusio dėl Lietuvos laisvės, 
kapo.

Milijonai jaunų išbadėjusių vyrų ir moterų 
pradėjo grįtžti su gimtąja daina į savo namus, 
į Tėvynę. Milijonai krūtinių grįžimo proga 
traukė tautines dainas, tik ne visi, tik ne mes...

Siame laikotarpyje organizuojama Jungtinių 

mo ir kraštos meilės visiems mažiems ir dide
liems daiktams, visiems džiaugsmams, bet dar 
labiau kančioms menininko tap mylimos, toli
mos tėvynės“ (žiūr. leidinio įžangos žodį). T. 
Valius su savo kūryba išeina toliau savo kra
što ribų.

Užsidarė dirba ir kiti dailininkai: V. Viz
girda, A. Valeška, Ad. Varnas, Ratas-Rataiskis 
etc. Tik gaila, kad dėl tam tikrų nesutarimų 
neįvyko platesnė dailės paroda. O būtų buvę 
naudinga ir vertinga pamatyti, ką visi dailinin
kai išgyvena, jaučia ir kuria.

Muzika
Tur būt, nėra tokios stovyklos, kur nebūtų 

muzikinio meno ansamblio, choro, tautinių šo
kių trupės. Lietuvis, kur ir kaip jis begyventų, 
vargę ir skurde, visuomet dainuoja. Iš žymiau
sių kolektyvų paminėtini: M. K. Ciurlionies an
samblis, Wiesbadeno Stp. Sodeikos meninis ko
lektyvas, Wiirzburgo „Sietynas“ Augsburgo, 
Tūbingeno, Dillingeno ir k. meniniai vienetai. 
Ypatingai daug nusipelnė Lietuvos vardą ir 
tautinį mūsų dainos, muzikos, šokio meną be- 
propaguodamas Alf. Mikulskio vadovaujamas 
Ciurlionies ansamblis. Jis išgarsino Lietuvą 
prancūzų, šveicarų, amerikiečių spaudoj, jo 
klausėsi kelios dešimtys tūkstančių svetimtau
čių, jis gaivina tūkstančių mūsų išeivių dvasią. 
Didelį kultūrinį darbą dirba ir Stp. Sodeika, 
Br. Budriūnas, Alg. Kačanauskas ir k. Mes len- 
kiamės ne tik šių kolektyvų vadovams, bet ir 
visiems nežinomiems dainininkams, kankliuo- 
tojams, šokėjams, kurie savo menu kelia 
tautos moralines jėgas ir didina tikėjimą 
ateitimi.

Kompozitoriai taip pat kuria. Br. Budriūnas, 
Marijošius, Gaubas ir kt. komponuoja religines 
giesmes ir pasaulietiškas dainas. Solistai daly
vauja kolektyvuose ar dainuoja stovyklose, 
kaip va: J. Augaitytė, V. Baltrušaitis, JonuŠ- 
kaitė-Zaunienė, Sprindis, Liepas, Pupėnaitė etc. 
Pijanistai ir kiti instrumentalistai ruošia savo 
rečitalius: Al. Mrozinskas, Saulius, Vasyliūnas 
etc. Taigi, bene gyviausias ir bus muzikinis 
stovyklų gyvenimas. (Tęsinys 5 pusi.)

Tautų organizacija, sudaroma garsioji JT Char
ts. Jos užbrėžtieji tikslai yra kilnūs. Reikia 
tikėtis, kad teks ir mums jos vaisiais naudotis.

Po pirmojo džiaugsmo, pradeda mus vėl 
narimas imti. Praskriejo gandas, kad turėsime 
namo grįžti. Toks pasakymas kiekvienam 
šiurpu per visą kūną perbėgdavo. Koks baisus 
tragizmas! Lietuvis „nenori“ namo grįtžti! Ne
girdėtas istorijoje įvykis, kad žmonės, palikę 
gimines, pažįstamus, tėvus ir vaikus, turtą, gim
tąjį kraštą, nenori grįžti. Šio tragiško reiškinio 
nieks nesupras, išškyrus visus tuos, kuriems 
teko gyventi anų dienų sąlygose. Šį faktą te
galės teisingai įvertinti tik objektyvi istorija. 
Mums visiems jis yra gerai suprantamas ir 
aiškus.

Baigiasi antrasis metų ketvirtis, atsiranda 
vėl nauji rūpesčiai. Prasideda vėl bėgimas. Vėl 
nauji vargai. Pabėgome į laisvę mėgstančių 
priglobstį. Juodieji debesys nuslinko, vėl suš
vito saulutė. Vieni atsidūrė prie Reino, kiti 
prie Dunojaus.

Prasidėjo visuomeninis, stovyklinis gyveni
mas. Neramu. Ne vienas sau galvojo, kaip 
toliau gyvensime, kuo dengsimės, nes daugeliui 
piniginės jau ištuštėjo, uždarbių nėra, maisto 
klausimas neaiškus. Visa tai sukėlė nemaža 
rūpesčių.

Bet štai tretysis metų ketvirtis atnešė mums 
pagalbą. Mūsų benamių sunkią naštą paleng
vino stebuklingoji UNRRA. Nors žodis neži
nomas, svetimas, bet jos darbai mums mieli ir 
suprantami. Tai J. A. Valstybių ir D. Britani
jos sukurta įstaiga, iš kurios anksčiau naciai

(Tęsinys 8 pusi.)

Balys Gaidžiūnas

Aapcuns keikiant
Toks liūdnas, liūdnas rudenėlis — 
Toli mus tėviškė miela.
Norėč nuplaukt su debesėliais, 
O mano miela, Lietuva!

Norėč pabūt tėvų sodyboj, 
Gimtais takeliais paėjėt. 
Išgirst dainelę skambią, gyvą, 
Ateinančiom dienom tikėt.

Norėč suskint vainiką rūtų. 
Baltų žiedelių įmaišyt. 
Kad skausmo žemėje nebūtų 
Visiems po žiedą išdalyt.

Norėč paguost motulę seną. 
Kad grįš vaikai, sugriš namo. 
Gimtajai žemei me^ gyvenam. 
Mūs visos mintys Lietuvoj.

Norėč, kad šitą rudenėlį.
Kai krinta lapai geltoni. 
Nuplauktų juodi debesėliai. 
Nedrumstų vėjai taip pikti.

• (Landsbergio kalėjime 1944. 9. 29)
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Antrosios Kalėdos svetimoj šaly
pely pasigirdo tai pusbalsiai kartojami besimo
komo eilėraščio posmai, tai įsimenamos kalė
dinės giesmelės niūniavimas. Kruopščiai ruošė
si mažieji, tarsi rūpestingos bitutės, kad tik 
puikiau pasirodytų Kalėdų seneliui, o gal dar 
net iš už jūrių marių atvykusiam.

UNRRos štabas taip pat, lyg lenktyniau
damas, nesnaudė: dirbo, svarstė, galvojo, ieš
kojo ir via naujas, vis malonesnes staigmenas 
ruošė.

Juo labiau artėjo laukiamosios dienos, tuo 
nervingesnis įtempimas jautėsi stovykloje. Kas 
beapskaičiuos, kiek prilakstyta pribėgiota, kiek 
darbo ir pastangų padėta ir mažųjų ir did
žiųjų, ir vadovaujančiųjų ir vadovaujamųjų: 
šventės, o be to, tokios nepaprastos — tai visų 
reikalas! Tokiu metu, atrodo, ir akmuo pra
deda, kaip per lietuvišką šienapiūtę, judėti.

Pilkosios dienos
Daug dienų yra metuose, daug panagių vie

na j kita; jos ateina nelaukiamos ir amžinybėn 
nuslenka nepastebėtos. Tokios pilkosios dienos 
yra ypatingai neatskiriamos mūsų, benamių 
tremtinių, palydovės. Dūždamos kaip stiklas, 
gal jos teturi tik tiek reikšmės, kad jos prabė
gusios šaltai, negailestingai primena perdaug 
užsitęsusias keliones ir klajones po svetimus 
kraštus, netekus gimtosios žemės po savo ko
jomis. O gal jos, kaip tos pražengtos pakopos, 
tyliai, bet tikinančiai byloja, kad jomis trum
pėja kelias namo, išsiilgton tėviškėn, i jos ban
guojančius Suvalkijos laukus, i gėlėmis pasida
binusias pamūšio pievas, i sesių dainomis ap
dainuotas šventosios pakrantes, i senolių pasa
komis ir padavimais išgarbintus žemaičių pilia
kalnius ir milžinkapius, kuriems savo garsu nie
kas niekur pasauly prilygti negali. Tokios die
nos nesulaikomai slenka, o jų slinkimui ir galo 
nesimato.

Amžinoji Baltija, sidabrinėmis putomis 
žaisdama ir baltutėlaites kopas pilstydama, 
greta nesuskaitomų smilčių, taip pat viena i 
kitą panašių, iš savo gelmių išplauna skaidraus 
gintaro, to lietuviško aukso, gabaliukus, sau
lutėje sužibančius ir iš paprastų smiltelių išsis
kiriančias. Lygiai taip pat ir mūsų pilkųjų die
nų grandinėje tai viena tai kita grandis savo 
nepaprastumu nustelbia tokiais pat galvotrūk
čiais amžinybėn skubančias savo kaimynes. 
Mus pačius ji priverčia tai susikaupti ir pasi
ruošti ją prideramai sutikti, tai paliktą jos 
ženklą ar mintį paslėpti giliausiam sielos kam
puty, kad ją kaip brangenybę galėtume nešio
tis su savimi visur ir visuomet, o ypač kada 
kasdienė mūsų našta perdaug ima slėgti nuvar
gusius pečius, kada nelaimingoj kelionėj švinu 
pasmilksta kojos, kada perdaug akmens pri
sėda ar tulžies pritvinksta širdis. Tada di- 
žiųjų dienų prisiminimas ir didingoji jų prasmė 
ir atgaivina, ir sustprina ir paguodžia iškan
kintą sielą, tartum gaivi panemunės šaltinio 
•rovė kaitroje alpstantį dulkių apneštą keleivį

Tokia didžioji diena yra Dievo — Žmogaus 
gimimo diena. Tokios dienos išvakarėse iš nu
skaidrinto dangaus aksominio skliauto pasi
girsta nežemiškos tiesos aidas:

Ramybė geros valios žmonėms!
Ir aidi ši tiesa per visą pasaulį neaplenk- • 

dama nei vos į šį nelaimingą pasaulį atkilusio ! 
vaikučio, nei su juo bebaigiančio atsisveikinti 
senelio, nei žydinčio jaunuolio, nei pagaliau to. 
kuris, savo artimajam šią ramybę sutrypęs ir 
paglemžęs, pats blaškosi nelaimingas, jos nei 
sau susigrąžinti nebeįstengdamas. Ir nors šis 
aidas nė vieno nelenkia, tačiau giliausius pėd
sakus palieka jis širdyje to, kuriam jo artimojo 
gerovė yra jo paties gerovė, artimo džiaugs
mas — jo paties džiaugsmas, o artimojo ne
laimė — jo paties nelaimė.

Užtat nieko nuostabaus, jeigu prieš šias Ka
lėdas užvirė darbas, geriausio joms pasiruošimo 
darbas tiek mūsų pačių stovyklose, tiek rū
pestingųjų mūsų globėjų įstaigose, šie pasta
rieji visur, kur tik mūsiškius jų dosni -ranka 
paliečia ar suraminąs žvilgsnis pasiekia, pasi
stengė tai šiltesniu žodžiu į mus prabilti, tai 
leido jų teikiamoms gėrybėms gausiau pabirti. 
Ypač tai gavo pajusti mūsų mažieji, kuriems 
dažnoje vietoje šios Kalėdos paliko visą gy
venimą neišdilsiančius įspūdžius. Nejučiomis 
ir nepastebimai atplaukia nustebimą sukelianti 
mintis: Koks trumpas tas vienerių metų tarpas, 
bet kiek daug tie vieneri metai gali pakeisti! 
Mūsų džiaugsmui šį kartą jie krypo mums į 
gerąją pusę. Tikėkim, kad ir toliau jie nuo 
mūsų nenusisuks: juk to ir mūsų globėjai mums 
linki.

Negalėdami šį kartą pateikti, kaip visur ki
tur šios šventės aplankė mūsų kraujo ir likimo 
brolius, pasistengsime nors probėgomis stab
telti ties jomis

Dillingene
Šventiška ruoša, tiesą sakant, prasidėjo čia 

jau prieš kelias savaites, kada dažname kam

Kalėdų senelis laukia progos vaikams apdovanoti

tautų giedamos kalėdinės giesmės. Nutilus lat
viškiems, estiškiems ir lenkiškiems giesmių gar
sams, secenon išeina šimtaspalviais tautiniais 
rūbais pasipuošusios lietuvių choro dalyvės ir 
dalyviai. Jų ir giesmė žavį no tik mums, bet 
ir visiems.

Gal pajutęs ir čia mažuosius susirinkus, gal 
kalėdines giesmes išgirdęs, atvyksta ir čia tas 
pats Kalėdų senelis, tik su dar didesniais mai

Bern. Braždžionis

Kalėdų vacpai
Kur tu, sesuo gera, kur jūs, draugai likimo
I vakarus ar šaltą šiaurę nunešti?
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo 
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?

Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės 
Pražydo Jėzaus šventei kloniuos ir kalnuos, 
Kažkur prie židinio susėdus šeimai bėglio 
Apie Kūčias mama dukrelei taip dainuos.

„Mūsų parapijos bažnyčios prakartėlėj
Kur gimė Kristus, tu, mažyte, nežinai... 
Ten nuo altoriaus krito Rožės Teresėlės, 
O čia aplinkui — ledas, uolos ir kalnai..

Ir širdį liūdną spaus kančia kaip ledo pančiai. 
Ir kaip šešėlis tiesis juodas ilgesys.
Ir, niekur Karateno kalnuos neradus ramsčio, 
Zigzagais širdį, vienuma plėš ir raižys...
Ir atminty atgis Bernelių šventos mišios. 
Ir kaip žarijos visos žvaigždės atsigaus. 
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus. 
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.

Tik neateis sesuo, nei jie, draugai, likimo 
Bangos į nežinią bedugnę nunešti, 
Tik nenutils varpai Dangaus Taikos gimimo 
Tik bėgs pavasariu žiemos takai balti.
16. 12.44

Išreiškiant padėką už rūpestingą globą, UNRRos direktoriui p. G C. Malsie įteikiamas adresas

Kūčių dienos rytą, mažiesiem* daržely, prie 
papuoštos eglutės, susirinkus, suurzgia subire- 
gia mašinos, ir tarpdury pasirodo Kalėdų sene
lis. su maišų maišais dovanų — žaislų ir ska
numynų. Senelis greičiausia bus iš pat Ameri
kos atkilęs, nes lietuviškai nekalba, mašina va
žinėja ir palydovais pasikvietęs UNRRos di
rektorių p. C. C. Malsie ir jo bendradarbius. 
Pagaliau ne taip jau ir svarbu, ii kur jis: ma
lonu; kad jis pro šalį nepravažiavo, o jo atvy
kimas suteikė džiaugsmo ir mažiesiems ir di
diesiems. Mažieji tuo, ką išmokę pasirodę, gavo 
atitinkamą atpildą jiems brangiausiais daik
čiukais, o didieji turėjo progą įteikti p. C. C. 
Malsie, p. E. Moret ir p. Callamore po porą 
lietuviškais raštais išrašytų pirštinių, šiltesniam 
savo globotųjų prisiminimui, jeigu kada nors 
būtų lemta išsiskirti.

Atsiveikinės išvyko senelis su palydovais 
kitų darželių, su tokiais pat gyventojais aplan
kyti.

Vidurdienį miesto teatro salėje juokas, 
krykštavimas, ūžesys. Čia susirinkę ketvertas 
šimtų visų mokyklų mokinių: lietuvių, estų, 
latvių ir lenkų. Mat, čia jų šventė, eglutė. Joje 
dalyvauja nemaža ir svečių: komendantas maj. 
S. H. Darrag, daug karininkų, visas vietinis 
UNRRos štabas, visų tautibių stovyklų ve
dėjai, mokytojai. Tiek margas ir įvairus šven
tės dalyvių susibūrimas, tiek plati ir įdomi 
UNRRos rūpesčiu parinkta ir atlikta programa 
— tikras demokratinis jungtinių tautų bendra
darbiavimo pasireiškimas: iš visų po truputį, 
visiems po lygiai ir teisingai. Po lenkiško or
kestro įžanginės muzikos, po nenutrūkstamo 
juoko ir kvatojimo palydėto, kone valandą už
trukusio lėlių vaidinimo, suskambo paskirų

šais, tik su dar gausesniu pagalbininkų būriu: 
šįkart jam padeda visų tautybių vyresniojo 
amžiaus skautai. Nuaidėjus paakutiniems gies
mės garsams, senelis pradeda atraišioti savo 
didžiuosius maišus, ir jo atgabentos dovanos 
džiaugsmu iškaišo apdovanotųjų veidus. O jau 
tų dovanėlių įvairumas, o jau jų gražumas! 
Retas kuris tų laimingųjų apdovanotųjų Kalė
dų naktį savo kiškučio, katinuko, avinuko ar 
kurio kito, jo draugo gauto žaisliuko nesap
navo ir su Kalėdų angeliukais nekalbėjo:

— Kokia gi gera ta UNRRA: ne gana, kad 
ji mano tėveliui ir mamytei padeda, bet dar 
k man tokį gerą Kalėdų senelį iš pat Amerikos 
pakviečia! Aš jau ir jo vardą iš savo ponios 
mokytojos sužinojau: Jis vadinasi Santa Claus!

Sužibo žvaigždė vakarinė
Kūčių vakaras stovyklos salėje. Susirinkę 

vtaį kas gyvas stovykloje. Didžiulis, baltai 
dengtas stalas, su staltiesės šone iškaišytomis

Invairios žinios
JAValstybių jūrų Jėgos taikos metu

Iš Waling tono ANS praneša, kad J A Valsty
bėse planuojamos taikos metui tokios karinės 
jėgos: 12.000 lėktuvų ir 319 didžiųjų junginių 
laivų, kad galėtų kontroliuoti jūras k erdvę 
viršum jų. Laivyno karininkų ir karių numa
toma laikyti 556.000.

Žemės reforma Japonijoje

Pranešama iš Tokijo, jog gen. McArthuras 
davės nerodymus Japonijos vyriausybei, kad ji 
iki 1946 m. kovo mėnesio paruoštų žemės refor
mos projektą. Tuo žygiu norima padaryti feo
dalizmui galą, o ūkininką, kuris tą žemę dirba. 
Jos savininku. Be to, šios reformos tikslas esąs 
sukurti sveiką ūkininkiją, suintensyvinti žemės 
dirbimą k pagerinti tautos maitinimąsi

Kerenskį* Australijoje

Pagal Reuterio pranešimą, Aleksandras Ke
renskis, kuris 1917 m. buvo rusų revoliucinės 
vyriausybės ministeriu pirmininku, atvyko į 
Melburną, Australijoje.

Kanada nori vaidinti didžiosios jėgos rolę
Ottava, grudžio mėn 18 d. Kanados mini- 

steris W. L. MacKenzie King, kalbėdamas Ka
nados parlamente pareiškė: „Mes laukiame ir 
lauksime, kad šia kraštas būtų pilnai pripažin
tas galybe, lygia su kitomis galybėmis“.

Šiuo pareiškimu Kanada nori, kad ji būtų 
traktuojama kaip didžioji galybė, kuri galėtų 
ateityje daryti savarankiškus sprendimus tuose 
dalykuose, kurie buvo jai palikti karo ekspe
dicijos metu. Ministerio pirmininko kalba par
lamente praskambėjo kaip dominijos pasiryži
mas vairuoti savo valstybės laivą.

Švedijos raudonasis kryžius, kaip praneša 
UPress iš Herfordo, yra pasiruošęs padėti Vo
kietijos vaikams, gyvenantiems Hamburge ir 
nukentėjusiuose nuo bombardavimų Ruhro 
krašto miestuose.

Organizacijos pirmininkas F. Bernadotte pa
reiškė, jog jie ateiną padėti vaikams ir tiktai 
vaikams, šis skyrius numato iš Švedijos atvykti 
į Britų užimtą zoną sausio pradžioje. Vaikai 

raidėmis: Kitas Kūčias švęsime Lietuvoje. įsi
liepsnojus žvakutėms papuoštoje eglutėje, sto
vyklos pirmininkui V. Dunčiai perkėlus susi
rinkusiųjų mintis pas tėviškėje pasilikusius sa
vuosius, lietuvių parapijos klebonui kun. Br. 
Dagiliui pašventinus tradicines plotkeles, sus
kamba žodžio, giesmės ir dainos montažas 
„Sužibo žvaigždė vakarinė“ — ir gili šventiška 
nuotaika apgaubia benamių stovyklą.

Pačiose Kalėdų šventėse mažuosius dar po 
kartą aplanko Kalėdų senelis, tik šį kartą į 
juos jau prakalba lietuviškai. Ir darželio auklė
tiniai ir mokyklos mokiniai išpildo prie jų 
mokytojų — auklėtojų paruoštų eglučių įdo
mias ir puikiai parengtas programas. Iš jų mo
kinių tėvai vaizdžiausiai įsitikina, su kokiu pa
sišventimu ir atsidėjimu dirba mokytojai sun
kiausiose išeivystės sąlygose, tie mokytojai, 
kurie visais laikais ir visur musų krašte daž
niausiai likdavo nepastebėti tiek, kiek jie savo 
stropiu darbu užsitarnaudavo. Turėtume ne 
tiktai kada nore ateity, bet jau ir dabar tin
kamai vertinti tuos tyliuosius mūsų tautos atža
lyno kultfirintojua.

Baigiant tenka prisiminti, kad tos pačios 
UNRRos rūpesniu nebuvo aplenkti ir ligoni
nėje gulintieji: k ten mažuosius aplankė San
ta Claus, o suaugusiems po kelis kartus per 
šventes giedojo k koncertavo paskirų stovyklų 
chorai ir kitos meninės pajėgos.

būsią aprūpinti maistu, medikamentais ir ribotu 
drabužiu kiekiu.

Karinė valdžia amerikiečių zonoje nuo 1945 m. 
gruodžio 31 dienos, kaip praneša NZ iš Frank
furto, perduodama civilinėms vokiečių įstai
goms. Civilinė vokiečių valdžia bus įvesta ir 
apygardose (Lander). Po gruodžio 31 d. karinės 
įstaigos pasilieka sau kontrolės funkcijas, bet 
į valdymą jos nebesikiš.

Gener. William H. Draper įpareigojo Bava
rijos, Wiirtembergo-Badeno, GroBhesseno mini- 
sterius prezidentus, kad jie paruoštų žemės re
formos, ypač stambesniųjų ūkių padalinimo ir 
paskirstymo planą. Manoma, kad žemės refor
ma pakeisianti žemės produkciją ir sudarysianti 
vietą naujiems pabėgėliams iš Silezijos ir Su
detų krašto.

Kaip pranešė Bavarijos žemės ūkio ministe- 
ris, Bavarijoje žemės reforma nėra didelis veiks
nys, nes virš 100 ha tėra tik 976 ūkiai su 
20.000 ha naudojamos žemės plotu.

Danijos laikraštininkas informuoja, kad Da
nijos princas Federikas ir princesė Ingrida, ti
kimasi, būsią pakviesti 1946 m. į JAValstybes. 
Karališkoji pora 1939 m. lankėsi JAValstybėse, 
kur buvę pakviesti kaip Roosvelto sveičiai.

Londono radijas pranešė, kad anglų admi
nistruojamoje Vokietijos nusavinamos visos 
anglių kasyklos.
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Tikrosios demokratijos šalis
Apie karalių, kuris nevaldo, apie seimą, kuris nesiplūsta, apie teises, kurios nesurašytos

Didžiosios Britanijos valdžia vadinasi kara
liškąja valdžia, ten visos valdžios įstaigos vei
kia Jo Karališkos Didenybės vardu. Didž. Bri
tanijoje viskas yra karaliaus nuosavybė. Net 
žemė nepriklauso žmonėms, kuriuos laikome 
jos savininkais, ji yra tik jų neribotame val
dyme, o su tuo sutinka jų formalus savininkas 
— karalius. Visa Didžioji Britanija yra jos 
karaliaus nuosavybė.

Bet tas viskas kažkaip niekam nekliudo, 
žmonės laisvai vaikšto, visai nesijaudindami, 
kad viršum jų viešpatauja su tokiom plačiom 
galimybėm valdžia. Jie vaikšto sau, dirba, už
darbiauja, liūdi arba linksminasi, daro ar gal
voja, ką tik nori, kalba ir rašo laisvai apie vis
ką, kas tik jiems- rūpi. Maža to, jie laisvai val- 
dosi patys save ir savo kraštą, dar daugiau, 
net valdo savo karalių.

Dėlko taip yra? Atsakymo turime ieškoti 
tose dviejose mintyse, kurias anglai pripažino 
savo santvarkos pagrindu, kurios jiems leido 
sukurti demokratiškiausias gyvenimo sąlygas
pasaulyje, tuo pačiu laiku išlaikant Didžiosios 
Britanijos karaliaus tradicinės institucijos pa
garbos aukštį, vienintelio normalaus ryšio, ku
ris jungia gana plačią ir įvairią D.Britanijos im
periją. .Tos dvi mintys, kurios tapo stipriais 
dėsniais, tiesa, niekur neužrašytais, bet visų 
gerbiamais ir vykdomais įstatymais, yra šios: 
„Karalius viešpatauja, bet nevaldo" ir „Kara
lius negali padaryti nieko blogo“.

Antroji mintis pagrindžia pirmąją. Anglai 
tvirtina, jog karaliaus institucija yra taip tobu
la, kad karalius negali padaryti klaidos. Visa, 
ką karalius įsakytų padaryti, turėtų būti tobula.

Vienok gyvenimas yra komplikuotas. Dės
nis, kad „karalius negali ieko blogo padaryti" 
galėtų neišlaikyti bandymo. Galėtų atsitikti, kad 
karalius padarytų kokią kvailystę — kaip pra
eityje ir atsitikdavo neretai. Būtų gaila tokio 
puikaus dėsnio ir paties karaliaus, kuris susi
kompromituotų.

Jeigu, priešingai šiam dėsniui, karalius tu
rėtų ką nors blogo padaryti, tai jau geriau tegu 
jis nieko nedirba... Ir iš čia šis dėsnis: „kara
lius viešpatauja, bet nevaldo".

Jeigu taip, tai kam gi tas karalius?
Iš tikrųjų, jis tėra tam, kad ne valdytų, bet 

viešpatautų, kad jis tik batų. Tai yra reikalinga 
dėl daugelio atžvilgių. Pirmiausia, karaliui pri
klauso visa ta valdymo dalis, kuri žmonių neap- 
•unkina, bet duoda nutekėti nesveikai žmonių 
ambicijai, reprezentacijai ir iškilmėms, kurioms 
užsiimti valdžios žmonės neturi laiko. Tuos rū
pesčius pasiima karalius.

Toliau, karalius reikalingas kaip formalus 
imperijos vieningumo simbolis. Visoje impe
rijoje yra vienas karalius: Didžiojoje Britani
joje, Indijoje, Kanadoje ir tt.

„Jeigu ir neturėtume monarchijos, — ka
daise pasakė Balfour, — tai reikėtų ją susi
kurti, nes ji apsaugo nuo begalės rūpesčių, bar
nių; nustatant, kas yra geresnis, kas yra bloges
nis, atkrenta daugybė teisinių formalumų. Iš 
tikrųjų nežinau, kaip būtų galima išlaikyti be 
barnių ir rūpesčių visą imperiją vienybėje, jeigu 
neturėtume karaliaus“.

Taigi, jeigu karalius nevaldo, už jį privalo 
kas nors kitas dirbti. Teoretikai išgalvojo pa
žiūrą, kuri ilgai buvo madinga, kad valdo par
lamentas. Parlamentas ne valdo, nes negali val
dyti, bet jo funkcija yra labai svarbi. Iš jo 
kyla tikroji valdžia — ministerių kabinetas. 
Parlamentas yra krašto opinijos kondensuota 
išraiška, kurios svarbiausia užduotis yra pasa
kyti, kas turi būti ministerių pirmininku..Kada 
renkamas parlamentas, rinkėjai nesirūpina, kas 
yra tas žmogus, už kurį jis atiduoda savo balsą. 
Tai yra nesvarbus dalykas. Balsuoja už šią ar 
kitą partiją, nes žino, kad laimėjimo atveju bus 
premjeru — tikruoju krašto valdytoju — tas 
žmogus, kuris stovi partijos prieky. Netikėtumų 
negali būti. Iš anksto žinoma, kas yra kurios 

’partijos vadu, taip pat žinoma, jeigu ši partija 
laimės, karalius pakvies jos vadovą sudaryti 
vyriausybę. Jis sudarys vyriausybę ir tolei val
dys, kol jo partija turės parlamente daugumą.

Kam ta dauguma jam reikalinga? Tam, kad 
galėtų valdyti kolei ji bus, parlamentas patvir
tins kiekvieną potvarkį, kurį jis ras reikalingu.

Peršasi klausimas —
kam gi pagaliau tas parlamentas, jeigu 
iš tikrųjų, visą valdžią, tiek vykdomąją, 
tiek ir leidžiamąją, atiduoda | rankas 
vieno žmogaus — premjero, kuris pats 
pasirenka sau pagalbininkus — mini
ster! us?
Ar negeriau būtų kartas iš karto paprastai 

viešu balsavimu išrinkti premjerą, kaip, pav. 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse renka prezi
dentą?

Užtat, kad nei
Parlamentas reikalingas kaip nuolatinė at

vira egzaminų salė, kurioje premjeras privalo 
aiškinti visai tautai savo veiklą, nes visa tauta 
žino, kas darosi parlamente. Vyriausybė nuolat 
privalo atsakinėti j opozicijos klausimus. Anglų 
parlamente opozicija yra būtinas dalykas, tai 
yra kiekvieno vyriausybės žingsnio kontrolė, 
liaudis žino, kad šitą ar kitą dalyką būtų buvę 
galima sutvarkyti kitaip, negu tai padarė vyri
ausybė, ir būtent: taip, kaip saūlė oporicija.

Pirmų pirmiausia — darbo pamėgimas. Kū
rimosi meto fermeris turėjo iki alpimo vargti, 
kad tik išlaikytų savo gyvybę. Kiekvienas 
šeimos narys turėjo 'nuo aušros iki sutemų 
būti ant kojų ir bedirbdamas stebėti savo gi
minaitį. Jei tiktai kuris pakrypdavo, visą gi
minė jį lenkdavo vėl į gerą be skirtumo, ku
riuo autoritetu pasirėmus: anglikonų, puritonų 
ar kurios kitos religijos. Didžioji kolonistų 
masė, it pat pradžių įpratusi stengtis ir dirbti, 
tikrai nebereikalavo paramos iš aukščiau. Jie 
priklausė atkakliausiems darbininkams pasau
lyje. jų vienintelė paguoda buvo griežtas suba- 
tos laikymas.

Gal būt, joks kitas paveldėjimas nepadarė 
gilesnės amerikiečio sielai įtakos, kaip šis. 
XIX amžiaus gale vienas europietis, aplankęs 
Ameriką, pastebėjo: „Amerika yra vienintėlė 
šalis pasaulyje, kurioje tenka gėdytis, jeigu 
nėra, kas veikti.“ Dėl tokio darbo dievinimo 
ankstyviesiems amerikiečiams buvo sunku jų 
kasdieninin gyveniman įrikiuoti žaismą, poilsį 
ir estetinį pasikinimą. Taip fermeriui medis 
nebuvo „gražus“, bet buvo daiktas, kurį reikėjo 
nukirsti, kad padarius vietą daržovių lysvei. 
Vieno amerikiečio autoriaus žodžiais ii XVIII 
amžiaus: „Žemdirbys, sžjąs javus, žmonijai 
naudingesnis už tapytoją, piešiantį akies ma
lonumui. Dailydė, statąs gerą namą, aksau- 
gantį mus nuo vėjo ir blogo oro, yra naudin
gesnis už paveikslų drožinėtoją, pataikaujantį 
vaizduotei. Grožio kultas neturėjo nieko 
bendra su kietais gyvenimo reikalavimais; jis 
buvo „nepraktiškas“ — tai sprendimas, dar 
ilgą laiką išgirstamas ir miestiniame Amerikos 
perijode.

Antra vertus, komplikuoti gyvenimo užda
viniai, kuriuos fermeris turėjo spręsti pustrečio 
šimto metų, buvo puikiausia proga jo mecha
niško išradingumo dovanai pasireikšti Tie 
buvę europiečiai ir jų palikuonys tapo tauta, 
kuri kasdien taisė savo įrankius, juos gerino, 
išsigalvojo naujų, kad jiems pagaliau, kaip 
Emersonas išsireiškė, „išradingumo dovana tapo 
antrąja prigimtimi.“

Anų laikų amerkietis fermeris didžiavosi 
tuo, kad jis su pasitikėjimu galėjo atlikti 
daugybę visokių darbų, o tai įpratino jį never
tinti specialistų arba kvalifikuotų žmonių. Jis 
norėjo mieliau daugelyje sričių šį tą naudinga 
sukurti, negu bet kurioje vienoje pasiekti ką 
nors ypatinga. Tuo pačiu galimybė prisitai
kyti tapo būdinga amerikiečio savybe. Vie
šajame gyvenime paprastas žmogus reiškė ne
pasitikėjimą teoretikais ir „politiką kurian
čiais profesoriais“; jis įprato pasitikėti tik savo 
paties patyrimu. Profesiniame gyvenime ame- 
rickietis lengvai keitė vieną savo profesiją 
kita, priešingai Europos papročiams, visą gyve
nimą pasilikti vienoje profesijoje ir ją per
duoti net savo sūnui.

Moters atžvilgiu amerikietis jau senai susi
darė savo nuomonę, kuri griežtai skyrėsi nuo 
Europoje įprastos pažiūros. Moterys, kaip ir 
kiekviename naujame krašte, buvo labai ver
tinamos kaip retenybė; tai tiko tiek koloni
zavimo metui, tiek vėlesniam vakarų pakraščio 
apgyvenimui. Moterų paklausa buvo ne tik 
širdies, bet er ekonomijos reikalai, moteris 
atlikdavo niekuomet nesibaigiančius namų dar
bus, ji buvo pagalbininkė ir prie sunkių lauko 
darbų. Tokiomis aplinkybėmis moteriai buvo 
reiškiama aukšta pagarba, kuri senesnėje vi
suomenėje būtų buvusi net neįsivaizduojama.

Laikydamas savo farma tik laikine gyve
nama vieta, greičiau proga kapitalui investuoti, 
negu namais, amerikietis žemdirbys tapo am 
žinu keleiviu. Atstumus, kurie gąsdintų, drą
siausius europiečius, akstyvieji kolonistai la
bai lengvai, lyg žaisdami, nugalėdavo. Ne 
viena šeima, gyvenusi Atlanto pakraštyje, ke
liavo skersai per žemyną, iš vietos į vietą, kol 
antroji ar trečioji karta pasiekė Ramioji Van
denyno krantą, esantį beveik 5000 km. atstume, 
o jau sekančioji karta leidosi kelionėn vėl 
atgal. Sis užsitęsęs žmonių ir idėjų maišymaeis

Jeigu po to liaudis sužinos, kad tai, ką padarė 
vyriausybė, kilusi iš esamos daugumos, neati
tinka liaudies interesų — ši partija pralaimės 
ateinančiuose rinkimuose. Tie, kurie anksčiau 
buvo opocizijoje, dabar duos savo premjerą ir 
galima bus pamatyti, ką jie gali. Tie gi, kurie 
nustojo daugumos, eina opozicijon ir kontro
liuoja kiekvieną naujos.vyriausybės žingsni.

Taigi, ir p. Churchillis dabar pasidarė opo- 
zicininku... Dabar jis saugoja kitus, kaip jie 
anksčiau jį saugojo. Laisvei ir demokratijai 
opozicija yra būtina. Ji visai pagrįstai vadi
nama: „Jo Karališkos Didenybės opozicija“, 
nes ji kontroliuoja „Jo Karališkos Didenybės 
vyriausybe“, o opozicijos vadas gauna iš val
stybės iždo specialią pensiją vien už tai, kad 
kritikuoja vyriausybę. Si pensija siekia metams 
2000 svarų sterlingų.

Anglijoje opozicija yra rimta, niekada nieko 
nekritikuoja vien dėl priekabių, niekada nesi
plūsta, pav., kad premjeras yra idijotas, finan
sų ministeris vagis ar švietimo ministeris beraš

tis. Anglijos parlamentas yra toks teatras, ku
riame vaidinami rimti dalykai, kur kiekvienas 
gali apie viską klausti, bet kur plūstis nevalia.

O tai įvyksta tik to dėk kad yra rimti žiūro
vai — visuomenė. Ne tik dauguma turi laikytis 
rimties aukštumoje, ne tik premjeras visą laiką 
turi stengtis nepadaryti kvailysčių, bet ir ger
biamoji opozicija negali leistis į beprasmę kri
tiką, nes tuo ji atstums nuo savęs visuomenę, 
nustos opinijos, dėl kurios kovojama. Anglas 
mielai pasiklausys jumoro politikoje, bet nie
kada nepakęs melagingo skundimo ar netinka
mo laikymosi. ,

Tokia iš pirmo žvilgsnio juokinga, bet es
mėje gudria sistema valdoma Anglija. Tokia 
sistema pagrįsta laikosi angliška laisvė, Anglijos 
galybė ir jėga. Kokiuose įdomiuose įstaty
muose ir įstatymų rinkiniuose visa tai turėtų 
būti surašyta — kokia įdomi turėtų būti jų kon
stitucijai Bet veltui ieškotume tų dėsnių įsta
tymų knygose. Jų nėra. Juos rasime tik apra
šymuose. Anglijos konstitucijos niekas nesu-

Amerikiečio charakteris
Arthur M. Schliesinger

atnešė tai, kad tarp paskirų sričių nesusidarė 
tokios didelės prarajos, paik kad galėjo susi
daryti, nes milžiniškas krašto dydis, ekonomi
nių interesų skirtingumas paskirose srityse 
(regionuose), paskirų Europos išeivių grupių 
koncentravimasis tam tikrose vietose buvo tos 
jėgos, kurios ugdė separatizmą ir ardė vie
nybę. Vietoje vieno didžiulio pilietinio karo, 
būtų galėję daug panašių karų iškilti. Tačiau, 
neskaitant didžiosios kritės apie 1860 m., bū
davo visuomet įmanoma susidariusius regiona
linius skirtingumus likviduoti taikiu būdu.

Bet ir kraštui pasenėjus, jo įrengimams su
stiprėjus ir įsišaknijus, nieku būdu nesumenko 
amerikiečių tautos nerimimas vienoje vietoje. 
Noras keliauti perėjo į jų kraują. Studija apie 
gyventojų judėjimą iš 1936 metų pažymi, kad 
„gyvenamųjų vietų kaitaliojimas paskutiniai
siais dešimtmečiais greičiau padidėjo negu 
sumažėjo“. Žemės ūkio ministerija praneša, 
kad vidutinė farmerio šeima toje pat farmoje 
pasilieka tik 5—6 metus ir kad beveik pusė 
farmerio vaikų darbą pagaliau susiranda 
mieste. Miestiečiai taip pat lengvai kraustosi 
iš vienos gyvenamosios vietos į kitą.

Geografini judrumą atitiko dar giliau ame
rikiečio gyvenime isiiaknijęs siocialinis judru
mas. Priešingai sustingusiai klasinei struktūrai, 
kurioje kiekvienas sluoksnis atlieka jam pa
vestas funkcijas, Amerikoje vyrauja nuomonė, 
kad kiekvienas gali šį tą nuveikti, kad kiek
vienas turi teisę į tą patį startą. Iš to gavosi 
principinis reikalavimas viešiems tų pačių ga
limybių, o tai Amerikoje tapo savos rūšies 
dogma. Sis principas nieko bendro neturi su 
dogmatiniu, priverstiniu išlyginimu. Pagrindi
nis amerikiečio jausmas geriau išreiškiamas po
sakiu: „As esu tiek pat geras, kaip kiti“, negu: 
„Aš esu ne geresnis už kitus." Tačiau, kad bet 
kuris žmogus, turint visiems lygias progas, 
galėtų savąja pasinaudoti, turi būti tai savajai 
progai priaugęs. Vyriausybė iš tikrųjų tebuvo 
savo rūšies teisėjas, nepaleidęs iš akiu tai, kad 
žaidimui tereikėtų ko mažiausia taisyklių. Iš 
to kilo atitinkama ir demokratijos forma, stip
riai pagrįsta individualiniais bruožais.

Būtų, be abejo, klaidinga, įsivaizduoti ame
rikiečius savos rūšies automatais, kurie rea
guoja tiktai įmetus monetą. Svetimiems stebė
tojams. pavydžiui, buvo sunku suderinti visa
galio dolerio garbinimą su taip pat plačiai iš
plitusia tendencija, pinigą lengvai Išleisti ar 
dovanoti. Amerikiečiai nėra pamiršę kartaus 
jų protėvių skurdo Naujajame Pasaulyje; 
proga uždirbti pinigų buvo prilyginama saulės 
šviesai, viliojančiai tunelio gale. Pinigas yra 
jiems priemonė vertesnei būklei pasiekti — 
jis yra greičiau idealizmo simbolis. Todėl jau 
ankstyvųjų laikų amerikiečiai turėjo natūra
lią simpatiją prispaustiesiems ir nuskriaustie
siems; net žmonės, nebūdami labai pasitūrį, 
mielai dalijosi, ką turėdami, su mažiau laimin
gaisiais; stambiomis aukomis jie rėmė labdary
bės sąjungas, mokyklas, muziejus ir ligonines.

Ryžtumą imtis daugelio šių įrengimų susti
prino dar viena tipinga ypatybė — optimizmas. 
Be jo niekados nebūtų įstengusios išeivių masės 
atitrūkti nuo savo tėviškės ir ieškoti savo lai
mės svetimoje ir tolimoje pasaulio dalyje. 
Optimizmas galino ištverti pirmiesiems fer
meriams. kurie atsidūrė vieniši prieš neištirtų 
miškų vienumą, pavojus ir bauginimą. To
kioje dirvoje tvirtėjo šaknys pasitikėjimo pa
žanga. Žinoma, kai kurie žiųonės užmerkė 
akis prieš išnaudojančią dabartį, su pasitikė
jimu laukdami, kad ilgainiui pagerėsią laikai; 
bet šis optimizmas uždegė kitus, su apaštališku 
uolumu greičiau gyvendinti laimingą ateitį. Ne 
kartą turėjo atsineštasis religinis fatalizmas 
nusileisti šviežiam vėjui, pūtusiam Naujajame 
Pasaulyje.

Savo vaizdžiausia atspindį optimtamas rado 
amerikiečių polinkyje girtis. Pagyrų pagrindą 
sudarė didžiavimasis didžiuliais krašto plotais 
bu milžiniškais kalnais, neribotas tikėjimas 
atakiee galimybėmis, įsitikinimas, kad šake 

rašinėjo. Kam rišti gyvenimą sustingusiu raši
niu, nes įstatymas turi eiti koja į koja su gy
venimu. Keičiasi gyvenimas, su juo kartu turi 
keistis ir teisė. Kam juos surašinėti — ar ne
geriau juos gerbti?

Paprotis ir klusnumo dėsnis yra Didžiosios 
Britanijos Konstitucijos pagrindas. Tik papro
tis liepia karaliui pakviesti premjerą iš parla
mento daugumos, tik paprotis įpareigoja juo 
pakviesti partijos vadovą, kad į vienas rankas 
sudėtų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios 
vadovavimą. Tiktai paprotis. įpareigoja karalių 
nesikišti į valdymą. Bet norint ieškoti pagrindo 
tik rašytuosiuose įstatymuose, Anglijos karalius 
galėtų rytoj pat išparduoti iš varžytinių karo 
laivyną, Valijos hercogystę padovanoti vardi
nių proga Abisinijos imperatoriui ir įsakyti 
savo karalystėje visiems tamsiaplaukiams vaikš
čioti rankomis.

(Iš lenkų laikraštyje APW atspausdinto 
Pawel Zarembos straipsnio vertė A.Š-čius.)

gali būti didi — ne vien erdvės atžvilgiu. Ame
rikietis kelia į padanges ateitį, lygiai kaip euro
pietis praeitį — abu tai, ko turi per daug — Ir 
paprasčiausių asociacijų dėka ima lengvai apie 
dar laukiamus daiktus kalbėti taip, lyg jis juos 
jau seniai būtų pasiekęs.

Perdėjimo polinkiu nuspalvintas ir ameri
kiečio jumoras. JAV jumoras niekuomet 
neplaukė grynai iš linksmos nuotaikos sieloje, 
jis visuomet turėjo prasiveržti pro tikslingą 
rimtumą. Todėl jis yra pagyringas ir grubus, 
džiaugiasi perdėjimu, nesąmone ir šaržu, o savo 
aukščiausią laipsnį pasiekia „practical joke“, 
t. y., „pritaikomajame jumore" — tai labai 
dažnai nemalonūs pokštai, kuriuos Amerikoje 
ne tik vaikai, bet ir suaugusieji krečia kits 
kitam. (Tęsinys 6 pusi.)

Kultūrinis šių 
metu balansas

(Atkelta iš 3 pusi.)
Teatrus

Sunkiausios sąlygos yra teatrui. Jis neturi 
nei pilno kolektyvo, nei patalpų, nei dekora
cijų, nei repertuaro. Didžiausioji dalis artistų 
yra susispietusi Augsburge ir čia, Henr. Ka
činsko vadovaujama, ruošia nors fragmentus iš 
veikalų. Jis yra mūsų žiūrovams parodęs „V. 
Kudirkos" prologą, Krėvės „Šarūno" fragmen
tus ir A. Škėmos originalių dalykų. Jei šie 
teatro idealistai būtų suprasti ir paremti, jie 
galėtų daugiau duoti mūsų išeivijai. Ypač jiems 
stinga lietuviškosios draminės literatūros, ma
terialinės ir moralinės paramos.

Mokslas
Mūsų mokslininkų nemažas būrys atsidūrė 

Vokietijoje. Jie nacių laikais negalėjo savo 
darbo dirbti, tačiau šiandien daugelis jų dirba 
savo mokslo srityse. Tiesa, kol kas dar nei 
lietuviškas, nei Baltijos tautų universitetas 
nesuorganizuotas, bet atskiri mokslininkai turi 
sąlygas naudotis bibliotekomis, gilinti savo stu
dijas arba dirbti mokslinį darbą. Pav., prof. 
Pr. Skardžius visą karo laiką sugebėjo atsidėti 
vien mokslo darbui ir paruošė didžiulį monu
mentalų mokslo veikalą „Žodžių darybą“, kurį 
jis pats verčia į vokiečių kalbą ir nuolat jį 
taiso, pritaikindamas mokslo uždaviniams. 
Prof. Z. Ivinskis daug dirba betyrinėdamas Lie
tuvos sienų problemą, berašydamas Lietuvos 
valstybingumo istoriją. Didžiulį mokslinį dar
bą parašė ir leidžia M. Alseikaitė — Gimbu
tienė apie proistorijos lietuvių laidosenos bū
dus. Daug dirba lietuvių knygos ir literatūros 
istorijos srity prof. Vacį. Biržiška. Mūs nepa
siekia visų mokslininkų kabinetiniai užsimoji
mai, tačiau, tikme, kad visi mokslininkai savo 
specialybėse ruošia mokslinius darbus.

ŽvilgsniH rytdienon
Dėl sunkių materialinių ir moralinių sąlygų, 

negalėdami pasigirti dideliais kultūriniais lai
mėjimais, galime tik pasidžiaugti, kad esame 
gyva ir kūrybinga tauta, kuri nuolat veržiasi 
į priekį, į laisvę, į dvasios gelmes. Šie metai 
mums parodė, kad daug ko mums trūksta: or
ganizuotumo, tarpusavio gražaus sugyvenimo, 
tačiau mes manome, kad ateityje atsikratysime 
šių ydų ir vieningai, darniai sugyvendami, kur
sime kultūrines vertybes. Juk mes ir šiandien 
būtume galėję daugiau knygų išleisti, dailės 
parodų suorganizuoti, jei mes nesirgtame in. 
trigų ir pavydo vėžiu.

Stovyklose mums ankšta. Svetimoj žemėj 
mums trošku. Tik laisvėj ir savoj žemėj & 
plėsime kūrybinius polėkius. Tikėdami kad 
ateinančiais metais likimas atneš laisvę, vienin
gai ir aktyviai, gerai organizuotai ar pavieniai 
individualiai įsijunkime Mektvtffcoeioe gAmĮ 
kultūros kūrybonl
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Kalėdų švenčių vaizdai Dillingene

Viršutinė eilė ii kairęs i dešinę: 1) UNRRos dir. C. C. Malsie ir Am. Raud. Kryžiaus atstovė Constance Mather apdovanoja vaikus, 2) Lietuvių vaikų darželio auklėtiniai laukia 
Kalėdų senelio, 3) Kalėdų senelis lietuvių vaikų darželyje (už jo, dešinėje — lietuvių stovyklos pirm-kas V. Dunčia). Vidurinė eilė: 1) estų pr. mokyklos mokiniai gieda, 2) Kalėdų 
senelis, p. C. C. Malsie ( dešinėje), UNRRos kar. E. Moret ir Raud. Kryžiaus atstovės Constance Mather (, kairėje) padedamas, dalija dovanas, 3) aukštieji svečiai teatro salėje, tre
čiasis iš krašto komendantas Maj. S. H. Darragh. Apatinė eilė: 1) Teatro salėje giedančio lietuvių choro dalis, 2—3) mažieji salėje, susidomėję seka programa, džiaugiasi žibančia 
eglute ir tikisi dovąnų. Foto nuotraukos Storzo.

Amerikiečio
(Atkelta iš 5 pusi.)

Miestinė ir pramoninė stadija, kurioje šian
dien randasi Amerika, yra dar jauna, palyginti 
su tuo ilgu laikotarpiu, kada amerikiečio cha
rakteri formavo žemė ir kaimas. Nežiūrint to, 
ji suspėjo jau (vairias senąsias tendencijas iš 
pagrindų pakeisti.

Vienas to pavyzdys yra reikšmė, kurią 
šiandieninis amerikietis priduoda kultūriniems 
laimėjimams. Senoji „betikslingumo“ ir „ne- 
praktiškumo* tendencija negalėjo atsilaikyti 
prieš tas galimybes, kurias teikė didmiestis. 
Tuose didmiesčiuose atsirado geriausios mo
kyklos, geriausi laikraščiai, geriausios bažny
čios, knygynai, bibliotekos, leidyklos, koncertų 
salės, paveikslų galerejos ir teatrai.

Be to, Amerika miestuose suėjo į anksčiau
sią sąlytį su grynąja Europos dvasia. Su didė
jančia miestų įtaka tautiniam gyvenimui, augo 
ir amerikiečių skaičius, kurie steigdami stipen
dijas ir turtingus fondus, rėmė mokslą, litera
tūrą ir meną.

Šios raidos išdava buvo ta, kad senasis spe
cialybės neigimas išnyko, mažiausia bent iš 
dalies. Smarkiai kylančioje ir vis labiau susi
komplikuojančioje civilizacijoje pradedama 
suprasti ir branginti įsispecializavimą bet ku
rioje vienoje srityje. Pragyvenimo minimumo 
įsigijimas vis labiau išsiskaidė į specialybes ir 
jų skyrius; labiausiai išstudijavęs ir savo da
lyke išsipraktikavęs gavo didžiausią atlyginimą. 
Tai tiko ne tik menui ir mokslui, bet ir 
aukštesnėms tarnyboms pramonėje ir preky
boje. Specialybinis išsilavinimas pradėjo di
desnę rolę vaidinti ir viešajame gyvenime,

charakteris
ypatingai miestų ir paskirų respublikų admi
nistravime.

Tolesnė pasikeitusios visuomeninės struk
tūros išdava buvo padidėjęs savanoriškų kolek
tyvų veikimas. Žemdirbystėje jis paprasčiau
siai nereikšmingas todėl, kad buvo per maža 
kaimynų. Bendravimo alkis pasisotindavo tik 
paskiromis progomis, turguose arba triukšmin
goje minioje, susirinkusioje iŠ toli, jeigu tai 
įvykdavo, religinės šventės švęsti. Prie lais
vės ir lygybės, kuri klestėjo ir žemdirbystėje, 
miestas pridėjo dar džiaugsmą, kylantį iš bendra
vimo. Ankštai susiglaudusioje bendruomenėje 
galėjo visi lygiais jaustis. Reformatorius biznie
rius, padienis darbininkas, intelektualas,fanatikas 
sportininkas, gamtos tyrinėtojas — jie visi .r 
dar daugelis kitų rinkdavosi draugėn, bendrųjų 
savo interesų svarstyti; šie vietiniai sambūriai 
išaugo dažniausia į draugijas, apimančias visą 
kraštą. Netrukus visa tauta pasidalijo į drau
gijų narius ir pareigūnus, kol pagaliau, jeigu 
patikėsime. Will Rogersu, atsitiko tai, kad 
„amerikiečiai yja visur nariai, išskyrus savo 
šeimas. Jeigu ties gatvės kampu susitinka du 
amerikiečiai, vienas jų tuojau perima pirmi
ninkavimą ir jš antrojo reikalauja tvarkos". 
Taip ši draugijinės veiklos aistra tapo visuo
tiniu gyvenimo principu.

Antroji miestų augimo išdava yra taip pat 
pastebėtina: individualizmas nebėra daugiau 
patentuotas vaistas nuo visų žmogaus gyve
nimo blogumų. Paskutiniaisiais metais vidu
tinis amerikietis vis labiau ir labiau įsitikinu, 
kad pasikeitusiose sąlygose tikrosios tautinės 
vyriausybės pareiga yra garantuoti visiems pi
liečiams lygias galimybes.

Jau 1938 m. Amerikos Darbo Federacija, 
viena iš dviejų didžiųjų profesinių sąjungų val
stybėje, savo rezoliucijoje skelbė:

„Teisė į darbą yra teisė gyventi“. Toliau 
paaiškinama: „Jeigu privati įmonė negali ar ne
nori duoti darbo, tą atlikti privalo bendruo
menė, paskira respublika arba sąjunginė vy
riausybė.“

Dabartinis amerikiečio charakteris tuo būdu 
yra mišinys iš senovės užsilikusių bruožų ir 
naujai įgytų ypatybių. Jo pagrinde glūdi iš
bujojusios ypatybės tų europiečių, kurie ke
liavo per vandenyną ir kūrė naują gyvenimą; 
savo tik jam vienam charakteringas žinias įsi
gijo jis visiškai skirtingoms sąlygos prisitai
kymo procese. „Mūsų protėviai ieškojo naujos 
šalies", pabrėžė James Russell Lowell, „tačiau 
ką jie rado, tai buvo nauja dvasios būsena“. 
Svarbiausia formuojančių įtakų buvo ilga tar
nyba žemei; ji pašalino pasenėjusius varžtus, 
atpalaidavo slypinčią energiją, iš pagrindų pa
keitė vidujinius įpročius. Vienus ankstyves
nius bruožus miesto kilimas paliko arba 
sustiprino, o kitus pakeitė. Gal būt, nė vienos 
šių savybių negalime vadinti specifiškai ameri
kietiška; tačiau jų visuma sudaro gyvenimo 
formą, kuri skiriasi nuo šios kiekvienoje kitoje 
tautoje.

Amerikiečio charakteris pasikeitęs istori
jos bėgyje, keisis, be abejo, ir ateityje. Kai 
kurie jo bruožai, atrodo, tačiau taip giliai įsi
šakniję, kad jie negalės taip lengvai pasiduoti 
nei laiko srovei nei apystovų kitimui. Prie 
tokių priklauso ypatybės, įgalinusios šią tautą 
apgyventi pasaulio dalį ir ją išvystyti tiek, kad 
ji galėtų susikurti demokratinę visuomenės 
formą ir nuolatos gerinti nuskriaustųjų dalią.

Vertė A. L-s

Trumanas reikalauja 
Kinijos vienybės

Iš Waiingtono UP praneša, kad gruodžio 
mėn. 15 d. prezidentas Trumanas kreipėsi į 
Kiniją, pareikšdamas, kad ji tuojau sustabdytų 
vidaus kovas, nes taikai sukurti Ramiajame 
vandenyne reikalinga vieningos, demokratinės 
ir taikingos tautos. Prezidentas savo 1200 žo
džių memorandume, visos spaudos remiamas, 
pasakė, kad taiką būsią galima Tolimuosiuose 
Rytuose užtikrinti tik eleminuojant Japonų įta
ką, sustabdant vidaus kovas tarp komunistų ir 
nacionalistų ir formuojant tautinę vyriausybę, 
kuri reprezentuotų visus svarbiausius politinius 
elementus.

Prezidentas Trumanas pakartojo, kad JA- 
Valstybės yra nusistačiusios reikalus tvarkyti 
tik su dabartine Kinijos tautine vyriausybe ir 
pridūrė, jog Čangkaišeko vyriausybės rėmimas 
nebūsiąs išplėstas į JAValstybių militarinę in
tervenciją, kuri turėtų įtakos Kinijos vidaus 
reikalams. Bet kurios užsienio vyriausybės in
tervencija šiuose dalykuose būtų visai netin
kama.

Irano (Persijos) sukilėliai
Iš Maskvos Tassas praneša, kad Irano de

mokratai pradėjo kontroliuoti Tabrisą, šiauri
nės Azerbeidžano srities miestą, kurį suki
lėlių vyriausybė padarė sostine, pasidavus ten 
buvusiai Irano vyriausybės karinai įgulai. Pra
nešime sakoma, kad demokratų partijos lideris 
Pyševari su 11 kabineto narių gavo vienbalsį 
Azerbeidžano parlamento pritarimą, kai mi©« 
stas atiteko demokratų jėgoms.
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T. Dostojevskis

Berniukas prie Kristaus eglutės
Ar teko jums matyti gatvėje berniukus „su 

rankute", kaip jie patys sakosi? Tai elgetau
jantieji vaikai. Prieš pat Kalėdas, dideliame 
šalty jie būna paprastai beveik vasariškai apsi
vilkę ir tik kaklą su skudurais apsivyturavę. 
Jie bėga jums už apių ir dejuoja ką nors iš
mokto. Todėl, kad jie sako tai, ką išmokę, 
arba todėl, kad jie, jums esant šalta ir skubi
nant pasiekti šiltą pastogę, jus trukdo, nesu
kelia jumyse pasigailėjimo, p, priešingai, tik 
pykdo. Bet jie yra ištiktųjų pasigailėjimo verti.

Čia aš norėčiau jums apie vieną tokį ber
niuką papasakoti. Teisingiau pasakius, ne apie 
tą, kurį išsiunčia j gatvę „su rankute“ (mana
sis dar labai mažas, gal jaunesnis negu šešių 
metų), bet apie tokį, kurj po vienų ar dviejų 
metų tikrai gatvėn išsiųstų. Šis berniukas vieną 
rytą, pabudo viename drėgname ir šaltame na
mo rūsyj. Jis buvo apsivilkęs plonu švarkeliu 
ir drebėjo. Jam kvėpuojant, iš burnos ėjo balti 
garai. Jte sėdėjo kampe ant dėžės, iš nuobo
dumo žiūrėjo į iškvėpuojamus garus ir džiau
gėsi tuo vaizdu. Buvo labai alkanas. Daug 
kartų nuo rytmečio buvo priėjęs prie guolio, 
kur ant plono paklodo ir vietoj pagalvės ryšu
lių po galvos gulėjo jo serganti motina. Kaip 
ji čia pateko? Spėjama, kad ji atvyko su savo 
sergančiu berniuku iŠ kito miesto ir pati stai
giai susirgo. Šventės buvo čia pat, todėl visi 
bendragyventojai buvo išėję. Tik viename toli
mesniame kampe stenėjo reumatizmu serganti 
aštuoniasdešimtmetė senė, kuri seniau kažkur 
tarnavusi slaugė, o dabar vos gyva dejavo, 
murmėjo, ir barė berniuką, kuris ir bijojo ar
čiau prie jos -kampo prisiartinti. Gerti jis su
sirado kažkur priemenėj, bet gabalėlio duonos 
niekur negalėjo surasti. Gal jau dešimtą kartą 
ėjo budinti motiną. Pagaliau jam pasidarė ir 
nejauku tamsoje: seniai jau buvo sutemę, bet 
šviesa nebuvo įžiebta. Jis apčiupinėjęs moti
nos veidą stebėjosi, kad ji nė kiek nesujudėjo 
ir buvo kaip siena šalta.

— Bet čia labai šalta! — jis pagalvojo. Va
landėlę tylėjo, nesąmoningai laikydamas ran
kutę ant lavono peties, paskui kapvėpavo savo 
pirštelius tikslu juos sušildyti, susiieškojo guo
lyje savo kepurę ir tyliai išslinko iš namo rū
sio. Būtų anksčiau išėjęs, bet bijojo viršuje 
ant laiptų buvusio didelio šunies, kuris visą 
dieną ten lojo. Bet dabar šunies nebebuvo, ir 
jis išėjo i gatvę.

Dieve, koks miestas! Dar nieko panašaus 
jis nėra matęs. Ten, iš kur jis atvyko, toks 
tamsumėlis, tik viena lempa visoje gatvėje. 
Mažų medinių namų langai uždaryti langinė
mis; vos sutemus, nebematyti gatvėje nė vieno 
žmogaus, visi sulenda i savo namus, o šunų 
rujos kaukia, cypia ir loja kiaurą .naktį. Ta
čiau ten buvo šilta, ir davė jam valgyti, čia 
gi, o Dieve, valgyti! Ir koks čia triukšmas, koks 
sąmyšis, kokia šviesa, kiek daug žmonių, arklių, 
vežimų... ir koks šaltis! Verčiasi garas iš per
kaitusių nuniūgtų arklių prusnų; kanopos klepsi 
per papurusį sniegą į akmenis, visi stumdosi, 
o Dieve, koks alkis... nors vieną gabalėlį! Ir 
iš karto berniuką apėmė širdgėla.

Veda N. Girtautas

žinios
mėjo be didelio vargo rezultatu 54:22. Pirmas 
kėlinys 29:13. Krepšininkai žaidė šios sudė
ties, įmesdami krepšių: Stankus — 2; Kuraus- 
kas — 20; Radavičius — 6; Saladžius — 15; 
ir Amaitis — 11.

UNRRos pagelta sportininkams
Nesenai Dillingeno lietuvių stovyklos spor

tininkai gavo iš vietos UNRRA krepšininkams 
megstinių bei kelnaičių, stalo teniso raketes, 
tinklelį, keletą stalo tenisui sviedinukų, dvi po
ras bokso pirštinių, šachmatų ir kt. įrankių 
sportui. Kai tik bus gautas didesnis kiekis stalo 
tenisui sviedinukų, bus pravesta Dillingeno 
lietuvių stovykloj stalo teniso pirmenybės, su
daryti stovyklos stalo teniso komandai.

Tuoj po Kalėdų švenčių prasidės „A“ klasės 
šachmatininkų pirmenybės, galutinai sudaryti 
stovyklos šachmatininkų komandai.

Sportininku svetaine
Vietos stovyklos administracijos bei spor

tininkų iniciatyva stovykloje įrengta svetainė, 
kurioje stovyklos gyventojai galės gražiai ir 
kultūringai praleisti savo laisvalaikį. Svetainėje 
yra radijo aparatas, laikraščiai k galima lošti 
šachmatai#, loto, domino ir kt.

Žinios is kitur
Pietų Vokietijos futbolo pirmenybėse po 

.septintojo, susitikimo tebepirmauja tos pačios 
komandos, būtent: 1860 Mūnchen — 12 taškų. 
VfB Stuttgart — 11 taškų, FC Nurabesg — N 
t, Schwaben Augoburg — 9 t ir k t

Sporto
Triguba pergale

Dillingeno lietuvių stovyklos sporto sekcija 
pakvietė Lauingeno latviu stovyklos sportinin- 
kus-es draugiškoms krepšinio bei tinklinio 
rungtynėms, kurios įvykė š. m.. gruodžio mėn. 
16 d. erdvioje ir rungtynėms pritaikytoje Dil
lingeno lietuvių stovyklos sporto salėje. Susi
domėjimas rungtynėmis buvo gana didelis, nes 
į rungtynes atsilankė apie 400 stovyklos gy
ventojų, kurie turėjo progos gražiai praleisti 
sekmadienio popietę, bei pasidžiaugti mūsų 
sportininkų-ių pergalėmis prieš latvių sporti- 
ninkus-es.

Rungtynes pradeda mūsų moterų tinklinio 
komanda su latvių moterų tinklinio komanda. 
Nors mūsų tinklinio žaidėjos ir neturėjo rim
tesnių treniruočių, tačiau šį kartą egzaminą iš
laikė puikiai, supliekdamos gerai žaidusias lat
ves sausai 2:0 (15:6) (15:10). Mūsų moterys 
žaidė šios sudėties: Saladžiuvienė, Laikūnienė, 
Bacevičiūtė Brinkmanienė, Kurauskienė ir 
Maksvyty tė.

Dar nenutilus žiūrovų aplodismentams, aik 
štėje pasirodo latvių tinklininkai su savo vado
vu Gulbiu (Latvijos valstybinės tinklinio ko
mandos žaidėjas.), tuojau išbėga ir mūsų tin
klinio žaidėjai: Paškevičius, Radavičius, Birgi- 
las, Kamša, Žulpa ir Kazlauskas. Prasideda 
rungtynės, kur abiejose pusėse blyksteli pui
kūs sviedinio pakėlimai bei užkirtimai. Mūsų 
vyrai renka tašką po taško ir rungtynes laimi 
pelnytai 2:0 (15:12) (15:5).

Krepšinio rungtynes mūsų krepšininkai lai-

Čia vėl gatvė, — kokia ji plati! Tikrai įs
pūdinga; kaip čia visi šaukia, bėga, važiuoja, 
o šviesumas, šviesumas! Bet kas tai? O, koks 
didelis lango stiklas, o už stiklo — kambarys, 
kuriame stovi aukštas, ligi pat lubų, medis. 
Tai eglė, o ant jos — daug žvakių, paauksuotų 
popierinių juostelių ir obuolių, gi aplinkui-lėlių 
ir arkliukų! Kambaryje laksto vaikai, švarūs, 
gražūs vaikai, jie juokiasi, žaidžia, valgo ir 
kažką geria. Štai viena mergaitė pradeda su 
berniuku šokti; kokia graži mergaitė! Klausyk 
muzika, ji girdisi pro stiklą! — Berniukas žiūri, 
stebisi ir nori šypsotis, bet jo kojų pirštai ge
lia, rankų piršteliai visai paraudę, jis nebegali 
jų sulenkti ir juos judinant jam labai skauda! 
Ir ūmai susivokęs, kad jam labai skauda pirš-

Jonas Kuzmickis

Nauji Metai
vėl kažkur nuėjo.
Laikrodis ant sienos 
garsiai suskambėjo:
— Din-dan-dan, klausyki, 
din-dan-dan, vaikuti! 
Din-dan-dan, geresnis 
din, turi jau būti!
Ką gi mums atnešit, 
Nauji Metai brangūs? 
Laukdami sau laisvės, 
pražiūrėjom langus.
Gal šięmet sugrįšim 
į gimtinę š^lį, 
kur lelijos žydi, 
kur rūtelės želia . . .

teliai, berniukas pradėjęs verkli nubėgo toliau. 
Ir vėl jis pro kitą langą pamato kitą kambarį, 
kuriame irgi stovi eglutė, o ant patiesto stalo 
pridėta įvairių tortų, raudonų ir geltonų: ten 
sėdi keturios puošnios ponios, kurios kiekvie
nam įėjusiam duoda po torto gabalėlį; iš gat
vės įeina daug žmonių.

Berniukas prisėlina prie durų, atidaro jas ir 
įeina vidun. Ach, koks kilo triukšmas, koks iš
gąstis, jį pamačius! Greitai priėjo viena dama, 
įspaudė rankon kapeiką ir pati atidarė duris. 
Kaip jis išsigando! Kapeika jam tuojau iškrito 
iš rankos ir laiptais nuriedėjo, nes jis savo 
nušalusių pirštelių negalėjo besulenkti ir pi
nigo sulaikyti. Jis išskubėjo laukan ir bėgo, o 
kur — jis pats nežinojo. Norėjo verkti, bet 
bijojo, jis tik bėgo, kvėpuodamas į savo ran
kutes. Ūmai pasijunta esąs visų apleistas ir 
apima jį baimė, o Dieve! Bet kas ten vėl? 
Stovi žmonių būrys ir stebisi: ant palangės už 
stiklo yra trys mažos lėlės, raudonais ir žaliais 
rūbais papuoštos lėlės — ir visai, visai kaip 
gyvos! Senesnioji sėdi ir groja dideliu smuiku, 
kitos dvi stovi ir groja mažomis violinomis; 
grodamos judina taktan galvas, žiūri viena j 
kitą, o jų lūpos irgi juda: jos kalba, tikrai jos

kalba, tik pro langą nesigirdi. Pradžioje ber
niukas manė,kad jos gyvos, bet paskui per
prato, jog tai tik lėlės ir pradėjo šypsotis. 
Tokių lėlių jis dar niekada nematė, taip pat ir 
nežinojo, kad tokių esama! Jis turėjo verkti, 
tačiau jis juokėsi, juokėsi iš lėlių. Staiga jis 
pajuto tartum jį kas pagriebė už švarko: dide
lis, piktas vaikigalis buvo šalia jo ir ūmai kirto 
jam per galvą, numetė kepurę ir pakišo jam 
koją. Berniukas parkrito ir pradėjo rėkti; ap
stulbęs iš išgąsčio pašoko ir bėgo nebeatsi- 
žvelgdamas, be jokio tikslo, įbėgo pro vienus 
vartus į svetimą kiemą ir palindo po sukrau
tom malkom.

— Čia niekas manęs nesuras, čia tamsu!
Jis rausėsi vis gilyn riesdamasis i kamuolį, 

vos begalėdamas iš baimės bekvėpuoti. Staiga 
jam posidarė gera, gera. Rankutės ir kojytės 
peratojo skaudėjusios ir jam buvo taip šilta, 
kaip ant pečiaus. Ūmai jis krustelėjo ach, jis 
jau stipriai įmigęs! Kaip puiku čia miegoti!

— čia truputį pasėdėsiu, o paskui vėl eisiu 
lėlių pažiūrėti! — pagalvojo berniukas ir šyp
sojosi mintyse, — lygiai kaip gyvosl ... — 
Staiga jis pasijuto, lyg girdėtų savo motiną 
giesmę giedant.

— Mama, aš miegu, ach, kaip gera čia mie
goti!

— Eikš Šen prie manęs, berniuk, prie Kri
staus eglutės! — išgirdo jis tylų balsą.

j Jis vis manė, kad tai motinos balsas. Bet 
: ne, tai ne ji. Kas jį čia šauktų? Jis nieko ne
mato, bet kažkas ant jo pasilenkė, tamsoje ap
kabino, o jis ištiesė rankutę ... Staiga — koks 
šviesumas! O, kokia Kalėdų eglutė!

Bet tai negali būti Kalėdų eglutė, tokios 
eglutės jis niekada nėra matęs! Kur jis dabar 
randasi: visa žiba, spinduliuoja, o aplink jį 
puikios lėlės, — bet ne, tai yra taurūs berniu
kai ir mergaitės, ir jie visi tokie šviesūs, visi 
skrieja aplink jį, jį bučiuoją pagriebia ir neša 
su savimi ir jis pats skrenda... Štai, žiūri — 
jo motina žiūri į jį ir švelniai šypsosi jam.

— Mama, mama! Ach, kaip čia gražu, ma
ma! — sušunka jai berniukas ir vėl bučiuojasi 
su vaikais ir nori jiems papasakoti apie anas_ 
pro langą matytas lėles.

— Kas jūs esate, berniukai? Kas jūs esate, 
mergaitės? — klausia jis šypsodamasis ir meili- 
kaudamasis.

— Tai Kristaus Kalėdų eglutė! _■— jie jam 
atsako. — Jėzus visada šią dieną paruošia Ka 
ledų eglutę tiems vaikatns, kurie ten savosios 
eglutės neturėjo . . .

Ir jis sužinojo, kad šie berniukai ir mer
gaitės buvo kadaise vaikai, kaip ir jis. bet 
vieni mirė nuo šalčio, kiti iš alkio. Šie nuo j 
mušimo, anie dėl stokos vaistų prieš ligas, iš ' 
kurių jie, esant gerai priežiūrai, būtų pasreikę, 
o dabar jie visi yra čia, visi lygūs angelams, 
visi prie Kristaus, kuris pats yra jų viduryje, 
kuries ištiesęs Tankas laimina juos ir jų varg
šes motinas ... O šių vaikų motinos visos 
stovi kiek nuošaliau ir verkia. Kiekviena pa
žįsta savo berniuką arba mergaitę, o Šie skrieja 
prie jų ir bučiuoja. Savo rankutėmis nušluosto 
joms ašaras ir prašo jas neverkti, nes jiems 
čia taip gera . . .

Rytą namo tarnai rado prie malkų kūgio 
mažą sušalusio berniuko lavoną.

Išvertė D. P-kas

Tarpvalstybinės futbolo rungtynės Belgija 
— Prancūzija baigėsi 2:1 (2:0) Belgijos naudai.

Anglijos Futbolo Lygos Generalinis Sekre
torius Stanley Rose yra naujuoju FIFA (tarp
tautinė futbolo sąjunga) prezidentu. Anglijos 
Valijos, Šiaurės Irlandijos ir Schotlandijos Fut
bolo Lygos, kurios 1928 m. buvo išstojusios, 
vėl grįžta į Tarptautinę Futbolo Sąjungą.

Naują pasaulio rekordą, spaudime abiem 
rankom, pasiekė prancūzas Henry Ferrari su 
175 kg.

Pirmaeilė Maskvos futbolo komanda „Tor
pedo“ dabartiniu metu gastroliuoja Bulgarijoje, 
ir pirmąsias savo rungtynes prieš Sofijos Lo- 
komotivą“, prie 30.000 žiūrovų, laimėjo 3:1.

Sovietų Sąjungos futbolo pirmenybės perei- 
namajai taurei laimėti buvo pravestos ligi šiol 
penkis kartus. Laimėtojai šie: Maskvos „Lo- 
komotivas“ 1936 m., Maskvos „Dynamo“ 1937 
m„ Maskvos „Spartakas“ 1938 ir 1939 m. ir 
Centralinis Raudonosios Armijos klubas 1945 m.

Amerikos 1945 m. lauko teniso pirmenybėse 
vyrų grupėje meisterio vardą iškovojo Frank 
Parker, o moterų gr. Mrs. Cooke, daugiau žino
mesnė, negu Mrs. Sarah Palfrey-Fabyan. Ta
čiau geriausi USA lauko teniso žaidėjai yra 
dar ne demobilizuoti — Ted Shroeder ir Jack 
Kramer.

Netikėtų pergalių lauko tenise pasiekė iš 
pietų Walijos kilęs Dinny Pail. Jis nugalėjo 
Anglijos lauko teniso meisterį Jack crawford’ą 
ir Australijos meisterį Bromwich'ą.

Š. m. gruodžio mėn. 23 d. oficialiai pradė
tas žiemos sporto sezonas Garmish-Partenkir- 
chen'e. Ligi vasario men. 17. d. numatyta pra
vesti 24 platesnio masto rungtynės, kaip tai: 
ledo rutulio rungtynės, šuoliai su paškųžomis 
nuo tramplyno, pašliūžininkų estafetė nuo Al
pau viršukalnių, čiuožimas ir kt

Betliejaus 
prakartėlė 
EL Vasyliūnienė

Kiekvieną Kalėdų rytą Lietuvoje skubėda
vome į piemenėlių mišias. įprotis buvo taip 
įsigalėjęs, kad ne tik kaimo, bet ir miestų žmo
nės, darbininkai ar inteligentai, klaupėsi ir 
lenkė galvas prie kuklios simbolinės prakartė- 

- lės. Ir šiandieną, toli nuo savo bažnyčių ir 
jose rengiamų prakartėlių, mes lankome jas 
svetimam krašte.

Keistas paradoksas: bažnyčios altoriuje — 
tvartelis, prieš kurį lenkiasi vaikai, suaugę, ži
lagalviai seneliai. Kodėl? Kodėl menkiausias 
iš visų pastatų — gyvulių buveinė iškeliama 
altoriun?

Buvo puikūs romėnų rūmai, išpuošti bran
gia prabanga. Buvo žymiųjų senovės rašytojų 
ir filosofų mokyklos, garsios anuomet, prieš 
porą tūkstančių metų. Kodėl mes nelenkiam 
galvas ir negarbinam Sokrato ar Platono bu
veinės? Kodėl menkas, šienu pakvipęs ir gy
vulių bliovimu skambąs tvartelis tampa mūsų 
krikščioniškos sielos ir kultūros atgimimo sim
boliu?

Šalia Evangelijos liudijimo apie gimusį Bet
liejuje Išganytoja, apie Jo dieviškąją kilmę ir 
atpirkimo misiją, kas met ruošiamoje prakartė- 
lėje glūdi gili religiškai filosofine mintis. Kri
stus gimsta ne puošniuose išdidžiųjų patricijų 
rūmuose, kur ne kartą šalia gražios išorės esti 
moralinis supuvimas, bet menkam tvartely. 
Ten, į tą prakartėlę, lankosi kas dieną suvargę, 
menkose lūšnelėse gyveną piemenėliai, kurie 
neturėjo galimybės gyventi taip, kaip patrici
jai gyvena. Gal jų dvasinis, moralinis aš sto
vėjo aukščiau, kaip ponų, kuriems jie tarnavo.

Išorinė prabanga ir grožis neturi tampraus 
ryšio su vidiniu žmogaus grožiu. Ir auksu puo
štoj pilyj gali gyventi kietaširdiškumas, išdi
dumas, tinginystė. Pilies prabanga ir grožis 
nepagydys nupuolusios širdies, jos nesušildys 
šaltas brangenybių blizgesys.

Šaltam, niūriam tvartely gimsta Tas, Kuris 
atneš šviesą ir Linksmąją Naujieną pasauliui, 
kuris užžiebs naujos kultūros ugnį. Nereikia 
Jam išorinio puošnumo. Nereikia didelių rūmų 
ir brangenybių. Krikščionybė gimsta paniuru
siam iš paniurusių kampų, tamsiam Betliejaus 
tvarte. Jai nereikia dirbtinės, išorinės šviesos. 
Jos nereikia garsinti ir girti. Krikščionybė pati 
šviesa: iš tamsaus tvarto išėjusi, ji užžiebė di
dele ugnį, tiesos, meilės, lygybės idėjas. Ir 
plėtosis tos idėjos, patraukdamos mases žmo
nių, turtingųjų ir beturčių, mokytų ir bemoks
lių. ,

Krikščionybė, gimusi tamsoje, atnešė šviesą 
pasauliui. Ji atnešė atgimimą tiems, kurie at
gimti dar galėjo . . .

Griuvėsiuose guli romėnų pastatai. Jie den
gia anų dienų patricijų puošnųjį gyvenimą. Isto
rija mini romėnų imperijos laikotarpį, kaip ir 
visus kitus laikotarpius — šaltai, moksliškai. 
Menkas tvartelis kito likimo sulaukė: nors tam
sus, belangis, jis vidinės šviesos apšviečiamas 
ir altorium iškeliamas. Taip ir gyvenime daž
nai būna: ne išorė neša atgimimą, ne medžiaga, 
mirusis grožis, bet atgimimą neša siela, dva
sia, vidinis žmogaus aš . . .

Gyvename stovyklų prieglobsty. Neturime 
išorinės prabangos, nei grožio. Nepuošia mūsų 
kambarių nei gėlės, nei paveikslai, nei kilimai. 
Neturte, emigracijoje, toli nuo savo tėvynės 
ir savųjų švenčiame šių metų Kalėdas. Kukliai, 
susikaupę Jas švenčiame.

Norėtųsi, kad mūsų sielose atgimtų nauja, 
vidinė ugnis šventosios Kalėdų nakties įtakoje. 
Norėtųsi, kad šiandieną, kaip kitados prieš du 
tūkstančius metų, išgirstumėm savo sielos gel
mėse didelę linksmą naujieną, kuri iš mūsų 
sukurtų vieną pasauly šeimą, neskiriančių vargšo 
nuo turtuolio. Norėtųsi, kad kiekvieno pas
kirai ir visų sielose kartu gimtų naujos - jėgos 
dirbti, kurti, atgimti. Mes esame maža šeima, 
didelio pasaulio šeimų tarpe, šventosios, ty
liosios nakties ramybėje išgireskime Šauksmą 
To, kuris atėjo pasaulin naujos jėgos, atgimimo 
atnešti: atgimimo vidinio. Širdies atgimimo. 
Atgimti — tai reiška kurti, bet ne griauti, at
leisti, bet ne pykti, mylėti, bet ne keršyti. 
Atgimti — tai reiškia tapti nauju žmogum savo 
mintyse, jausmuose ir darbe . . .

Ir jei kada nors teks mums vėl skubėti 
lietuviškojo bažnytkaimio ar sostinės prakar- 
tėlėn, ateikime kitokį, kaip buvome. Ateikime 
su nauja energija, susikaupę, tvirti, ir gražūs, 
kad galėtumėm tarti: „Ten, svetiniam krašte, 
tamsioje nežinioje, abejonėse ir nevilty atėjo 
mūsų atgimimas iš mūsų sielos, iš jos gelmių. 
Ten, svetimuos kraštuos, prie svetimos prakar- 
tėlės klaupę, mes jos mintį atspėjome. Grįžome 
atgimę, nauji. Į dalią ar nedalią grįžome, bet 
esame tvirti ir vieningi.“

Dillingene veikia vokiečių aukštoji mokykla
Nuo š. m. lapkričio 22 d. Dillingene (Ame

rikiečių zonoj) veikia Filosofijos-Teologijos 
fakultetas. Filosofijos skyriuje žiemos semestre 
skaitoma: filolofijos istorija, psichologija, neor
ganinė chemija, aukšt. matematika; nuo sau
sio 7 d. bus skaitoma dar pedagogika ir kt. 
Teologijos skyriuj daugumoj pradedama nuo 
I kurso.

Įstojimo sąlygos nesunkios, priimami ir lie
tuviai vyrai ir moterys.

Smulkesnių žinių gali suteikti stud. Mikas 
Petrauskas, Diliingen-Donau, Litauisches Lages,
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Margajame pasaulyje Perauklėjimo reikalu
•Tuiigtiuiu Ta n t ii 

O r ganisaci.
Jungtinių Tautų Oęganizacijoi paruošiamoji 

komisija darbą baigė gruodžio 23 dieną. Šioje 
komisijoje buvo nubalsuota, kad nuolatinė 
JTOrganizacijos būstinė būtų JAValstybėse. 
Galutinis sprendimas bus padarytas per visuo
tinį jos susirinkimą, kuria įvyka Londone sausio 
10 d., nors JAValstybėa buvo paprašiusios jį 
atidėti iki sausio 14 d.

Technikinis patariamasis komitetas yra pa
stalės sukurti nuosavą JTOrganizacijos žinių 
agentūrą ir įsitaisyti radijo siųstuvą. JTOrga
nizacijos siųstuvas tarnautų visų tautų radijo 
siųstuvams. Pasiūlytoji žinių' agentūra — or
ganas būtų pasaulinis spaudos centras, o kartu 
jis dovanai skolintų filmus, plakatus ir kitą in
formacinę medžiagą Jungtinėms Tautoms.

Jungtinių Tautų Organizacijos vįsuotiniam 
susirinkimui skiriama, palyginti, gana daug dė
mesio, ir tai matosi iš paskirtųjų delegacijų 
narių. Taip, pav., JAValstybių delegacijos su
dėtis yra tokia: užsienių reikalų ministeris Ja
mes F. Byrnes, Edward Stattinius, JTTarybos 
atstovas su ambasadoriaus titulu, ponia Roose- 
veltienė, senatorius Tam Conally' (D.-Tex.), 
užsienių reikalų senato komiteto pirmininkas 
įr senatorius Arthur Vandenberg (R.-Mich.). 
Tai svarbiausieji atstovai.

Didžiosios Britanijos delegacijos priešakyje 
bus ministeris pirmininkas Clement R. Attlee, 
užsienių reikalų ministeris Erncet Bevin, mini
steris be portfelio Philipp Noel-Baker, švietimo 
ministeris ponia Ellen Wilkinson ir vyriausias 
valstybės advokatas Sir Hartley-Shawcross, 
šiuo metu vyr. anglų atetovas Niurnbergo by
loje.

Reikia laukti, kad ir visos kitos tautos at
siųs savo rinktinius vyrus, kurie bus pasiš
ventę organizuoti pasaulyje pastovią taiką.

Konferencija Maskvoje
Netikėtoji konferencija Maskvoje oficialiai 

prasidėjo gruodžio 16 dieną. Užsienių reikalų 
ministerial vyko į Maskvą labai sunkiomis są
lygomis, kurias sudarė sniego pūgos.

JAValstybių užsienių reikalų ministeris Ja-. 
mes F. Byrnes, vos tik nuvykęs į Maskvą, pa
reiškė, kad idėjos, kurios buvusios Jaltos nu
tarimų pagrinde, turinčios būti įgyvendintos.

Pagal anglų ir amerikiečių laikraščių išvedžio
jimus vykstančioje užsienių reikalų ministerių 
konferencijoje Maskvoje būsią aptarti šie klau
simai: 1) atominės bombos paslapties klausi
mas, 2) Jungtinių Tautų pilnaties sesijos, įvyk
siančios sausio mėn. Londone, paruošimo klau
simas, 3) padėtis Persijoje, 4) susisiekimo pro 
Dardanelus klausimas, 5) Sovietų dalyvavimas 
Japonijos kontrolės taryboje, 6) Lenkijos ir 
Vengrijos klausimai, 7) Bulgarijos ir Rumuni
jos vyriausybių pripažinimas, 8) taikos sutar

įvairios žinios
Vėl rekordinis derlius JAV

Wasingtonas. NZ. Kaip matyti iš žemės 
ūkio ministerijos metraščio, šiemetinis derlius, 
nors meteorologinės sąlygos jam buvo ypatin
gai nepalankios, yra trečiasis rekordinis der
lius JAValstybėse. Jį viršija tiktai rekordiniai 
1924 ir 1944 m. derliai. Rekordiškai užderėjo 
kviečiai, avižos, tabakas, ryžiai ir kai kurios 
brangiųjų vaisių rūšys. Tik rugių ir bulvių 
derlius buvęs žemesnis negu vidutinis. Nors 
daviniai apie medvilnę ir nepalankūs, tačiau 
žymūs jos. kiekiai yra užsilikę iš praėjusių 
metų.

UNRRA gauna naujų lėšų.
Wašingtonas, gruodžio mėn. 18 d. Associe- 

ted Press praneša, kad senatas vėl patvirtino 
UNRRai 1.350.000.000 dolerių fondą. Senatas 
įspėjo UNRRą, jog šio fondo lėšos esančios 
paskutinės, kurios gaunamos iš JAValstybių 
Iždo. UNRRos priemonės, teikiamos Europai, 
turės baigtis 1946 metų gale, o Tolimuosimuose 
Rytuose — 1947 m. kovo mėnesyje.

3 dvasiškiai suimti Bulgarijoje
Pranešama iš Belgrado, kaip pareiškė ro- 

atų premjeras Bukarich, jog Zagrebe policija 
areštavusi 3 aukštus katalikų dvasiškius, kurie 
neseniai atvykę į Jugoslaviją organizuoti „Kry
žiaus karo“ — teroristų grupės prieš Tito poli
tiką.

Skridimas be sustojimo 
Iš Newyorko AP praneša, kad oro tvirtovė 

Ų-29 be sustojimo nuskrido iš Burbanko Calif. 
Iki Newyorko per 5 valandas 31 minutę ir 44 
sekundes, nuskrisdama 2464 mylias, arba 3965 
km., pasiekdama vidutinį greitį 698 km. per 
valandą.

Stalinas ii atostogų sugrįžo
Maskvos radijos pranešė, kad Stalinas, kurie 

atostogavo daugiau kaip 2 mėnesius netoli Soči, 
prie Juodųjų jūrų, sugrįžo ir pradėjo eiti savo 
pareigas.

Ghurchillis vyksta į J A Valstybes
Reuteris iš Londono pranešė, kad Winston 

GhurchiHis vyksta per Naujuosius Metus į 
Ameriką vizito. Manoma, jo vteitas busiąs pri

ties su Italija klausimas ir 9) centrinės vyriau
sybės Vokietijoje įsteigimo klausimas.

Nuolatiniu konferencijos pirmininku buvo 
išrinktas Rusijos itžsienių reikalų komisaras 
V. M. Molotovas. Posėdžiai vyko Spiridonov- 
kos rūmuose. Konferencijos eigą pagerino Sta
lino atvykimas.

Pati konferencija praėjo gana draugiškoje 
nuotaikoje.- Ji buvusi konstruktyvi, joje pasi
keista nuomonėmis ir pasiinformuota. Gruod
žio 27 d. konferencija baigėsi, o jos nutarimai 
paskelbti jos išleistame komunikate.

JAValstybių užsienių reikalų ministeris Ja
mes F. Byrnes, prieš išvykdamas į Londoną, 
pareiškė, kad visa, kas buvo svarstyta, bus 
paliesta komunikate. Jokių slaptų susitarimų 
nebuvę.

Artimieji Rytai
Persijos, arba Irano, padėtis kol kas vis dar 

neišryškėjo tiek, kad jau būtų aiškų, kaip ji 
galutinai susikristalizavus baigsis. Pagal Mask
vos Tasso pranešimą, Azerbeidžano provincijoje 
esąs prasidėjęs demokratinis judėjimas, kuris 
norįs tą sritį autonomiškai tvarkyti, nepažeis
damas Irano integralumo.

Pagal Stars and Stripes pranešima, Azer
beidžano sukilėliai sudarę vyriausybę, kuri rei
kalaujanti autonomijos. Pagal Irano vyriausy
bės notą, judėjimo vadas, kuris vadinamas 
„Idalat“, iš tikrųjų esąs komunistų partijos na
rys iš Bakų miesto.

Vyriausybės įgula Tabrize pasidavusi suki
lėliams, nors apie jos pasidavimo būdus yra 
įvairių versijų.

„Demokratinis“ judėjimas, kaip sako Lon
dono radijas BBC, persimetęs į kitas dvi pro
vincijas, tačiau iki šiolei daugiau žinių apie tai 
dar negauta.

Kuo tas separatistinis judėjimas baigsis, 
paaiškės vėliau, kada Sovietų Sąjunga atitrauks 
savo kariuomenę iš Irano. Pagal Teherano 3- 
jų susitarimą, iki 1946 metų kovo 2 dienos 
okupacinės kariuomenės turi iš Irano pasi
traukti, palikdamos Irano vyriausybei pilnas 
integralumo ir suvereniteto teises.

Turkijoje paskutiniuoju metu buvo pasireiš
kusių antikomunistinių demonstracijų, kurios, 
kaip demonstracijos apskritai, buvo susijusios 
su išsišokimai*. Dėl tų įvykių Turkijos ir Ru
sijos vyriausybės pasikeitė notomis, tačiau Ru
sijos vyriausybė nebuvo patenkinta Turkijos 
atsakymu.

Londono radijo BBC žiniomis, Turkijos par
lamento posėdyje užslepiu reikalų ministeris 
pareiškė, jog Turkija norinti gerų santykių su 
visais savo kaimynais ir kad ji nesiekianti sve
timų teritorijų, bet taip pat, pareiškė ministe
ris, ji savo, atsieit, Turkijos, žemės neužleisianti 
kitiems nė vienos pėdos. Iš šio pareiškimo aiš
kėja, kad kas nors, matyti, bus pareiškęs tam 
tikras pretenzijas į Turkijos sritis.

vatus ir trumpas, kad jis galėtų vėl susirinku
siam parlamente dalyvauti.

Suomija gauna medvilnės iš JAValstybių
APress iš Wašingtono praneša, kad Ameri

kos Exporto-Importo bankas yra paskelbęs, jog 
JAV yra sutikusios parduoti Suomijai už 5 mi
lijonus dolerių 46.000 balų amerikinės medvil
nės.

Už medvilnę turės Suomija atsiskaityti per 
15 mėnesių mokėdama po 2,5% palūkanų.

—o—
I tali joje sudaryta nauja vyriausybė

Iš Romos pranešama, jog š. m. gruodžio 11d. 
de Gaspari, krikščionių partijos lideris, sudarė 
vyriausybę. Jis yra ministerių pirmininku ir 
užsienių reikalų ministerių. Ministerio pirmi
ninko pavaduotoju yra socialistas Nenni. Mi
nisteris pirmininkas pabrėžė, kad naujosios vy
riausybės svarbiausias uždavinys esąs išlaikyti 
demokratiją, kad nepasikartotų 1921/22 metų 
įvykiai, privedę prie diktatūros.

Mahatma Gandhi susitinka su lordu Wavelliu
Per Londono radiją buvo pranešta, kad M. 

Gandhi susitiko su Indijos vicekaraliumi — lor
du Wavelliu Kalkutoje. Tai pirmasis jų susiti
kimas nuo 1942 metų. Vėliau vicekaralius kal
bėjosi su kongreso partijos prezidentu. Pasi
kalbėjime buvusi aptarta Indijos valdymosi 
forma.

Jungtinių Tautų Organizacijos būstinė — 
JAValstybėse

Pranešama iš Londono, kad JTO paruošia
moji komisija yra pasiūliusi nuolatine JTO 
bųstine JA Valstybes. 30 balsų pasisakė už JAV. 
14 už Europą. Tačiau šis klausimas galutinai 
bus nuspręstas tik per JTOrganizacijos visuo
tinį susirinkimą, kuris įvyks Londone sausio 
mėn.

Numačius, jog JTOrganizacijos būstinė bū- 
siand JAValstybėse laukiama, kad kongresas 
greit pareikš savo sutikimą dėl įstatymo, ku
riuo prezidentas įgalinamas mesti visas JA
Valstybių jėgas taikai išlaikyti. Vašingtone šio 
sprendimo laukta dar prieš Kalėdas.

Lietuvių tautos dalis, atsidūrusi išeivijoje, 
turi svetimtaučiuose gerą vardą, nes ji laikėsi 
gerų lietuviškų papročių: buvo drausminga, 

- darbšti, nepriekabi ir pakankamai blaivi. To
kiu lietuvių elgesiu mūsų vadovaujantieji sluok
sniai buvo patenkinti ir kiekvienas lietuvis 
jautė pasididžiavimą, jog jis esąs lietuvis. Ame
rikiečių, anglų, prancūzų akyse mes taip pat 
turėjome ir dar turime gerą vardą, dainai dar 
geresnį už kitus svetimšalius. Tokia mūsų lai
kysena daug kur susilaukė iš globojančiųjų pu
sės ne maža simpatijų. Gražūs mūsų dainos 
ar šokio mėgėjų pasirodymai davė progos apie 
lietuvių tautą kalbėti kaip apie kultūringą tau
tą. Visa tai yra džiugu konstatuoti, ir mūsų 
geras vardas kitų akyse suteikė mums dvasinių 
jėgų lengviau nešti sunkią ir dažnai beviltišką 
išeivio dalią.

Tačiau tenka konstatuoti ir negeistinus pas
kirų lietuvių pasirodymus. Tiesa, nėra tai lie
tuvio charakterio bruožai, bet tam tikrų aplin
kybių išdava ar blogos valios pasireiškimas.

Gyvename jau daugiau negu pusė metų, ga
lima sakyti, be nuolatinio darbo. Tik nedauge
lis lietuvių gavo nuolatinio darbo UNRRos ar 
kitose karinėse įstaigose. Tik maža lietuvių 
visuomenės dalis turi nuolatinį darbą stovy
klose, kiek didesnis skaičius užsiima savęs la
vinimu, lanko kalbų ar specialybių kursus ir 
ruošiasi kuriam nors amatui. Labai nedaug turi 
darbo meno ar spaudos srityje. Tai ir bus dir
bančioji visuomenės dalis, bet ji gana nedidelė.

Didžiausia jaunimo dalis šiuo metu yra be 
jokio nuolatinio darbo. Amatų mokytis nėra 
linkę, kalbų taip pat dažniausiai nesimoko, bet 
leidžia laiką įvairiai pramogaudami. Vieni jų 
užsiima kortavimu, kiti — spekuliacija, treti 
samagono varymu, jo paradvinėjimu, girtavi
mu, o iš to atsiranda peštynių, kurios kartais 
baigiasi sužalojimais ir net dabokle.

Galėtume į visa tai numoti ranka ir pasa
kyti, kad „kas ką pasėjo, tegul tai ir piauna“. 
Bet taip nėra. Gera ar bloga pasėta sėkla 
duoda atitinkamą vaisių ir derlių. Iš gerų sė
klų gaunamu derliumi džiaugiasi visi lietuviai. 
Ir kaip nesidžiaugs, jei mūsų tautietis surengė 
gražią parodą, jei vienas ar kitas meno ansam
blis ar instrumentalistai puikiai pademonstravo 
tautinį damos, muzikos ar šokio meną ar vir
tuoziškai išpildė muzikinį dalyką. Po tokių pa
sirodymų kiekvienam lietuviui esti malonu dar 
ryškiau tautines spalvas prie švarko atlapo pri
sisegti ir pasirodyti viešai, jog aš esu lietuvis.

Bet šalia gražių mūsų šeimos pasirodymų, 
atsiranda visuomenės narių su įgimtais laiko 
dvasios iškrypimais. Kaip javuose esti piktžo
lių, taip ir visuomenėje būna paskirų iškrypi
mų, išsigimimų ar blogos valios negeistinų pa
darinių.

Kaip skaudu būna, kai lietuviai sužino, jog 
vienas ar kitas stovyklos gyventojas įkliuvo 
saugumo organams tai už nelegalų motociklu 
važinėjimą, tai už draustinų prekių laikymą ar 
spekuliaciją. Arba pradeda kalbėti, jog lietu
vis samagonu ką nors nuvaišino ir iŠ to viso
kių nemalonumų atsirado.

Tokie reiškiniai labai greit atsiliepia ne tik 
tam, ką jie tiesioginiai palietė, bet didelė dėmė 
krenta visai stovyklai, o neretai net visai vi
suomenei, lietuviams.

Ir tai labai skaudu ir nemalonu, kad tenka 
kentėti dėl vieno kurio nors neklaužados, kuris 
tai darė ne vargo verčiamas, bet dėl nesuval- 
dymo savo egoistinių jausmų, dėl blogos valios. 
Jis jau nesiskaito su visa lietuvių visuomene, 
ar kitiems bus gera ar ne. Jis visai nepagal
voja, kad jom gera yra dabar tik todėl, jog 
visi kiti gerai, pavyzdingai elgėsi ir kad dėl 
jų elgesio ir jam gera gyventi. Jo elgesys ta
čiau gali pakenkti ne tik jam pačiam, bet ir 
kitiems stovyklos gyventojams. Yra ir tokių 
stovyklų, kur mus maitiną pareigūnai visai ne
nori su tos stovyklos pareigūnais bendrauti. Ir 
tas atsitikę tik todėl, kad ten paskirų asmenų 
negeistini pasireiškimai persimetė į didesnį as
menų skaičių Ten jau stovykla susirgo vėžio 
liga. Reikia geros operacijos, kad nesužalotų 
kitų, kad liga nepersimestų į kitas stovyklas ir 
nekristų dėme visai lietuvių visuomenei.

Iš trumpų pastabų tenka padaryti tokią iš
vada, būtent:

kiekvienas lietuvis, jei jis jaučiasi tikru 
lietuviu, lietuvių visuomenės nariu, ne
privalo kenkti tai visuomenei, kurios 

Lenkijos vicepremjero St. Mikolaičiko 
pareiškimas

Lenkijos vicepremjeras St. Mikolaiczik, įta
kingiausios Lenkijoje ūkininkų partijos vadas, 
pareiškė, kad rinkimai Lenkijoje turi būti pra
vesti laike 6 mėnesių. Pats svarbiausias vy
riausybės uždavinys dabar esąs grąžinti į savo 
vietas apie 4 milijonai lenkų, išblaškytų po visą 
pasaulį, kas dėl nepakankamu transporto prie
monių pačioje Lenkijoje esą sunkiai įmanoma 
problema. Lenkijoj jau daugiau nebeegzistuo
jąs stambiųjų dvarininkų luomas. Didžiosios 
įmonės ir susisiekimo priemonės esančios na
cionalizuotos, bet tai neužkertą kelio privačiai 
iniciatyvai pasireikšti. Lenkijoje turinti būti 
laisvė ir lygybė. Nė vienas lenkas neturįs 
būti policijos kaltinamas ir kalinamas be pag
rindo ar teismo. Laikraščių cenzūra buvusi 
tik laikina ir turėsianti būti pašalinta, kaip tik 
stabilizuosis vyriausybė. Lenkija turinti palai
kyti glaudžius santykius ne tik su Rusija, bet 
taip pat su Anglija, Prancūzija ir J.-V.

vardu jis gyvena, kurios reputacija nau
dojasi. Kas kenkia lietuvių tautai, lietu
vių visuomenės geram vardui, tas turi 
būti ilgesniam ar trupesniam laikui iš
skirtas iš tos šeimos tarpo.
Išskyrimas turėtų būti laikinio pobūdžio. 

Mums lietuviams, negausios tautos nariams, 
skaudu skirtis su kiekvienu jos nariu. Ir todėl 
išskyrimas blogos valios žmogaus turėtų būti 
laikinis. Visoki mušeikos, samagono gaminto
jai, jo platintojai, didieji spekuliantai, kurie 
tautiečius nežmoniškai apgaudinėja, turi būti 
atiduoti auklėjamoms įstaigoms, pagal jų pra
sižengimą. Vieniems jų užtektų paprastos da
boklės, kitiems reikėtų izoliacinių stovyklų, kur 
be sargybos neleidžiama laisvai judėti. Kas į 
kokią auklėjamąją įstaigą turėtų patekti, nu
statytų teisingumo organai.

Nors šiandien gyvename svetimoje žemėje, 
tarp svetimųjų, neturime savo teisingumo, ap
saugos ar auklėjamųjų organų, tačiau toliau 
nebegalime leisti, kad kas nors terštų mūsų 
visos išeivijos vardą. Tiesa, kai kurios stovy
klos yra gana gerai susitvarkiusios, jos visokius 
neklaužadas sutvarko savo vietos jėgomis. Bet 
yra ir tokių stovyklų, kurioms nepasiseka iš
krypėlių sutvarkyti. Daugiausia, ką jos pasie
kia — neklaužadas pašalina iš savo tarpe. Jeigu 
tokie betvarkomieji ir be keršto pasitrauktų iš 
tos stovyklos, bendroji lietuvių tautos liga tuo 
būdu nepranyktų. Ši blogybė tik persikeltų į 
kitą vietą.

Kad galėtume tokių perejūniškų, samagon- 
kininkų ir spekuliantų kenksmingą darbą vi
suomenei užkirsti, turime veikti organizuotai- 
Tam reikalui prie Lietuvių Centro turėtų būti 
įsteigti teisingumo ir saugumo skyriai. Tokie 
pat skyriai turėtų būti apygardose ir paskirose 
stovyklose. Centras paruoštų bendras instruk
cijas, pagal kurias veiktų visi pareigūnai.

Be to, iš Centro turi būti patvarkyta, jog į 
stovyklą naujas žmogus galėtų patekti tik su 
autentišku kitos stovyklos raštu, nurodančiu 
persikėlimo priežastis. Be tokių dokumentų 
jis būtų visai nepriimtas arba perduotas sau
gumo organams patikrinti jo asmenybę. Visos 
stovyklos turėtų pranešti Centrui tokių ken
kiančių visuomenei asmenų sąrašus, kurie vė
liau būtų išsiuntinėjami visų stovyklų žiniai.

Šiuo būdu užkirstume kelią blogiems dar
bams, perėjūnus priverstume pasiduoti bendrai 
drausmei, neklaužadas sudrausmintume, o lie
tuvių visuomenės vardą pakeltume mus globo
jančiųjų įstaigų ir svetimšalių akyse.

Tokiems auklėjamiems organams steigti 
tikrai pritartų karinė vyriausybė, nes tuo mea 
tik padėtume jai kovoti su blogybėmis. Juk 
ir iš Frankfurto štabo buvo anksčiau „Stare 
and Stripes“ rašyta, kad gali būti stovyklų, 
kurias saugotų ginkluotos sargybos. Tokiose 
stovyklose kaip tik būtų surinkti saugumni pa
vojingi asmenys perauklėti.

1945 metu 
lapą užskleidziant

(Atkelta iš 3 pusi.) 
tyčiojosi, o dabar ji naudinga ne tik benamiams, 
bet ir patys vokiečiai tupinėja apie ją. 
Šiandien šis žodis, susidedąs iš 5 raidžių — 
UNRRA — United Nations Relief and Reha
bilitation Administration — Jungtinių Tautų 
Pagalbos ir Reabilitacijos Administracija, — 
reiškia mūsų gyvenimą: ji mus maitina, rėdo 
ir sudaro sąlygas kultūrinėje bei tautinėje 
dvasioje reikštis bei auklėtis.

Tegyvuoja JAValstybės, tegyvuoja Did- 
šioji Britanija, tegyguoja jų sukurtoji 
UNRRos organizacijai Musų viltys su
dėtos Jumyse, nes tik Jūs nešate pasau
lio tautoms laisvę ir žmogaus teisę!

Šiame laikotarpyje įvyksta epochinis įvykis 
— suskaldomas atomas ir atpalaiduota jo ener
gija panaudojama karui tolimuose rytuose už
baigti. Šis istorinis įvykis iškelia žmogaus pro
tą, jo pajėgumą įsiskverbti į gamtos sukurtas 
paslaptis. Žmogaus galybė triumfuoja.

Atomo energija panaudojama karo lauke, 
ir Japonija po kelių dienų kapituliuoja. Paklup- 
dytas antrasis diktatorius. Pergalės triumfas 
rugpiūčio 15 dieną nuaidi per visą pasaulį. Ki
nijos tauta pasijunta išlaisvinta. Pavergtos tau
tos švenčia laimės dienas. Didysis kraujo lie
jimas sustojo, tik kur-ne-kur žvanga ginklai.

Įžengiame į paskutinį 1945 metų etapą. Pra
sideda politinis Europos tautų gyvenimas. Iš 
pogrindžių, iš koncentracijos stovyklų, iš ka
lėjimų renkasi išbadėję, išvargę, iškankinti po
litiniai vadai, kuria partijas, skelbia naujas idė
jas, grindžia valstybių atstatymo pagrindus, 
tvarko tautinį ūkį. Vakarų Europa pergyvena 
rinkiminį įkarštį, Europa kairėja, dešinieji nuo 
valstybės vairo nustumiami — vienur daugiau, 
kitur mažiau, o kai kur visai neprileidžiami.

Vakurų Europos tautos laisvos nuo okupa
cijos, jos pradeda atstatymo darbus To vis 
dar pasigendama rytų ir pietryčių Europoje, 
kur platieji gyventojų sluoksniai visą viltį deda 
į Naujuosius, ateinančius metus.

Tebūna 1945 — kančių ir vilčių — metai 
mums tuo cementu, kuris sujungtų visus lie
tuvius į vieną galingą tautinę šeima, kuri pa
jėgtų nugalėti visus dar ateityje pasitaikančius 
sunkumus ir laimingai švęsti kitus uictue rava 
brangioje ir laisvoje Tėvynėje — Lietuvoje.
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