
Pasiruoškime
JAV prezidentas Trumanas, užsienių reika

lų ministeris F. James Byrnes ir Churchillis sa
vo politinėmis kalbomis atskleidė nedidelį pra
giedrulį. pro kurį švystelėjo ir mums daugiau 
vilčių sugrįžti j nepriklausomą ir laisvą nuo 
okupacijos kraštą. Šios viltys mums uždeda ir 
dideles pareigas. Klaidingai mano tie tautie
čiai, kurie, pasigavę giedrėjančią mintį, meta 
bet kokį darbą ir laukia laimingosios grįžimo 
dienos. Toks optimizmas yra nesveikas. Juo 
daugiau vilčių, juo daugiau darbo — turi būti 
mūsų šūkis! Nieko neveikiančių kraštas nelau
kia. Kraštui reikalinga pasiruošiusiujų žmonių, 
kurie sugebėtų atlikti sudėtingus darbus. O dar
bų bus daug visose srityse — moksle, žemės 
ūkyje, amatuose, pramonėje ir kt. Visos sritys 
bus apleistos, visur reikės ir proto ir rankų, 
specializuotų rankų darbo.

Kiekvienam suprantama, kad krašto atsta
tymui reikalinga pagrindinė sąlyga — krašto 
nepriklausomybė, suderinta su JT chartos dės
niais ir .keturiomis žmogaus laisvėmis. Be šios 
sąlygos, joks kūrybinis darbas neįmanomas. 
Kuriomis aplinkybėmis ši sąlyga bus suteikta, 
per anksti spėlioti, bet mes turime pasikliauti 
JAValstybių prezidento ir užsienių reikalų mi- 
nisterio Byrnes pareiškimais, anot kurių JA 
Valstybės gins JT chartą. Jei JT charta bus 
ginama, tas reiškia, jog visos tautos bus laisvos 
nuo svetimųjų okupacijų ir atgaus savo kraštų 
nepriklausomybes, kurios buvo jėga ar klasta 
joms išplėštos^

Nuo mūsų tautos ūkio sutvarkymo pareis 
mūsų krašto atstatymo tempas, nuo jo — tautos 
pajėgumas išsilaikyti ekonominėje tautų kovo
je. o nuo jų abiejų — mūsų ekonominio ir kul- 
tGr nio gyvenimo lygis.

Kiekvienas nujaučiame, kad dabar mūsų 
krašto ūkis yra sugriautas. Daug trobesių, įmo
nių, fabrikų sunaikinta, miškai iškirsti, finansai 
pakrikę, administracijos aparatas suardytas. Ga
mybinių priemonių bus perdaug maža, maisto 
ir dangos truks. Štai tokiose aplinkybėse mes 
turime pradėti naująjį gyvenimą.

Žinodami, nors ir apitikriai, kas yra ir kas 
dar galės būti krašte, turime jau dabar pradėti 
gvildenti atstatymo principus, kad sugrįžę ga
lėtume kartu su ten išlikusiais imtis atstatomo
jo darbo. Ne laikas bus tada atstatymo pagrin
dus nagrinėti, kada kiekviena diena bus brangi. 
Jau dabar turime apsvarstyti, kaip elgsimės su 
nuosavybės teisių atstatymu. Kaip bus pasielg
ta su nenorinčiais dirbti ir vengiančiais darbo 
ar jo turinčiais nepakankamai.

Pradėjus tautos ūkio reikalą svarstyti, tuoj 
kils mintis, kuri buvo mūsų krašto pagrindinė 
ūkio šaka? Aišku, daugumas visų tautiečių at
sakys, kad žemės ūkis.

Bet vienas kitas primygtinai ar sofistiškai 
įrodinės, kad pirmoje vietoje turi būti pramonė. 
Ir jeigu paskutinės kategorijos asmenys prieitų 
prie tautos ūkio organizavimo, jie kraštą nu
vestų į ūkinį bankrotą.

Iškeldami žemės ūkį, negalime sakyti, kad 
kitos ūkio šakos mums nerūpi. Priešingai. Vi
sos šakos svarbios, tik pirmumas tektų žemės 
ūkiui.

Sakysime, bus užtraukta užsienio paskola. 
Kils klausimas, kaip ją realizuoti? Vieni norės 
tuojau namus statyti ir nuomoti butus už bran
gią kainą, kitas — kelius tiesti, trečias — įmo
nes steigti ir 1.1. Žodžiu, pageidavimų, bus tiek, 
kiek atskirų žmonių grupių ar paskirų individų.

Štai tik keletas pavyzdžių, kurie verčia iš 
anksto gerai išdiskutuoti, kaip kuriuo atveju 
reiks pasielgti.

Vienas kitas pasakys, jog tai bus valdžios 
darbas ir ji tegul laužo galvą. Bet kas gi tą 
valdžią sudarys, jei ne mes patys ar mūsų 
rinktieji atstovai? Juk politinis gyvenimas bus 
tvarkomas demokratišku būdu. Vadinasi, kie
kvienas turės teisę rinkti geriausius krašto pi
liečius. kurie atstovaus visos visuomenės rei
kalus. bet ne asmens ar savo draugų.

Rinktieji žmonės — valdžios atstovai — taip 
pat yra klystantieji ir jie gali padaryti klaidų. 
O kad jų išvengtume arba bent jų kiekį suma
žintume, turime jau dabar mūsų spaudoje, susi
rinkimuose krašto ūkio atstatymo klausimus la
bai gerai išnagrinėti, išdiskutuoti.

Gal būt, mes prieitume visi arba bent di
džioji dauguma prie vieningos nuomonės pa
grindiniais mūsų ūkio sutvarkymo reikalais. Jei 
tai pavyktų padaryti, būtų nuveiktas didžiau
sia darbas, nes organizacinis faktorius dažnai 
daugiau atima laiko, negu jo įvykdymas.

Turėdami atstatymo tezes, valdžios atsto
vams, kurie būtų pašaukti prie mūsų krašto 
ūkio atstatymo darbo, pasidarytų daug leng
viau, nes jie jaustų, kad jų darbas yra remia
mas plačiųjų visuomenės sluoksnių.

šioje srityje mūsų dabartinė spauda turėtų 
atskleisti puslapius paruošiamųjų darbų princi
pams, teisėms išryškinti ir nustatyti.

Prasideda antroji politikos fazė
Amerikos — Anglijos — Rusijos siekimai
Tarptautinė padėtis, buvusi miglose, pradė

jo išryškėti. Tas ryškėjimo procesas vyksta to
liau. Ypačiai daug aiškumo įnešė Trumano, 
Byrnes ir Churchillio padaryti pareiškimai. Iki 
vasario pabaigos mes galėjome stebėti, kad 
Anglija su Amerika nuolat daro Sovietams 
nuolaidas. Ne vienam atrodė, jog net palaido
jami skelbtieji JT chartos principai ir tuo bū
du neatsižvelgiama į mažųjų tautų interesus. 
Sovietai tokią padėtį naudojo ir statė vis nau
jus reikalavimus. Tačiau dabar atrodo, kad 
nuolaidų darymas bus jau pasibaigęs. Anglų 
ir Amerikos politika sukietėjo. Tarptautinė po
litinė padėtis pradeda į eiti į naują fazę. Šią 
fazę matome jau Irane, Mandžūrijoje, Bulgari
joje ir Ispanijoje.

Prezidento Trumano kalbos mintys
AP iš WaSingtono praneša, jog prezidentas Trumanas išreiškė stiprią viltį, kad Jung

tinėm* Tautoms nebus leista sugriūti; jis tikįs, kad Rusija taip pat dirbsianti organizacijos 
darbą.

Pasak prezidento, kombinuotas Anglų-Am erikos šefų štabas ir toliau funkcionuosiąs tol, 
kol būsianti paskelbta karo pabaiga. Ar ir po to jis veiksiąs, pareisią nuo to, kiek būsiąs 
praėjęs karo pavojus.

Dėl Churchillio kalbos, kurioje Jis siūlė sudaryti Anglų — Amerikos sąjungą taikai Iš
saugoti, prezidentas atsisakė pareikšti savo pažiūrą.

Ponas Trumanas pasisakė, jog jis nežinąs Jokio plano trims didiesiems susitikti. Bet jei 
toks susitikimas būtų, jis įvyktų JAValstybėse.

Jo pareiškimu, gen. George C. Marshall!*, ambasadorius Kinijoje, grįšiąs į Ameriką pra
nešimo padaryti.

Iranas — Azerbeldžanas
Iš Vašingtono buvo pranešta, kad Valsty

bės Departamentas yra pareiškęs, jog JAVals
tybės yra painformavusios Sovietų Sąjungą, kad 
Amerika „negalinti pasilikti indiferentiška“ So
vietų sprendimui palikti Irane raudonąją ar
miją.

Tuo reikalu JAValstybės buvo pasiuntuslos 
Rusijai notą, kurioje, nurodyta, jog Sovietų 
veiksmai yra priešingi užtikrinimams, pareikš
tiems Amerikos — Anglijos — Sovietų Tehera
ne 1942 m. Notoje išreikšta „rimta viltis“, kad 
Rusija savo dalinius iš Irano tuojau atitrauks. 
Taip pat joje pasakyta, kad karių atitraukimas 
„skatinsiąs tarptautinį pasitikėjimą, kuris yra 
reikalingas taikingai žmonių ir tautų pažangai“. 
Ji užbaigiama prašymu, kad Rusija paaiškintų 
Amerikai savo sprendimus, kurie, kaip JAVals
tybės tikisi, „atitiks čia išreikštas pažiūras“.

Notoje buvo pastebėta, kad pagal Britų- 
Rusijos-Irano paktą, padarytą 1942 sausio 29 d., 
visi Britų ir Rusų daliniai turi būti atitraukti 
iš Irano per 6 mėnesius, karui pasibaigus. Ang
lai ir Amerika savo pažadus išpildė.

Pernai rudenį, kada JAValstybės buvo pa- 
siūluaios savo notoje Rusams atnraukti iš Ira
no kariuomenę, iš Maskvos buvo atsakyta, kad 
ji laikosi aukščiau minėto susitarimo.

Britai irgi buvo įteikę notą sovietams, už- 
klausdaini paaiškinti, kodėl nustatytu laiku nea
titraukiama kariuomenė. Iki kovo 11 d. dar 
nebuvo gautas atsakymas. Pagaliau, koks be
būtų atsakymas. Sovietų Sąjunga sutartį jau 
bus sulaužiusi.

Per Londono radiją kovo 13 d. buvo pra
nešta, kad gautomis žiniomis Rusija siunčianti 
į Persiją naujus dalinius, apginkluotus sunkiai
siais pabūklais. Daliniai žygiuoją vakaru kryp
timi. Persijos parlamentas esąs paleistas.

Mandžūrija
Praėjusią savaitę JAValstybės buvo įteiku

sios notą Sovietų Sąjungai dėl Rusų šeiminin
kavimo Mandžūrijoje. Amerika nepripažįsta 
teisių Sovietams į Mandžūrijos pramonės įren
gimus. Valstybės departamentas savo praneši
me yra taip pasakęs:

„Prieš kurį laiką mes esame Rusijai pra
nešę. kad Mandžūrijoje Japonų turto — 
fabrikų — disponavimas priklauso tiems 
sąjungininkams, kurie nešė didžiausią 
naštą Japonijai nugalėti. Būtų netinka
miausia priemonė padaryti galutinį dis
ponavimą, pasiimant pramonės turtą kaip

Churchillio antrosios kalbos mintys
AP iš Richmondo praneša, kad Winston Churchill, britų premjeras karo metu, kovo 8 d. 

vėl kalbėjo ir pasakė, kad „taika negali būti išsaugota, atidedant į šalį pavojingu metu pilną 
karo meto jėgų ginklavimąsi“. Savo kalboje jis nesiūlė konkrečios bendradarbiavimo formos, 
tik pareiškė, kad

„tarp angliškai kalbančių žmonių, svarbiausia, turi būti nuoširdi sąjunga, paremta pasiti
kėjimu, siekiant bendrų idealų. Tai yra tas, ką aš siūlau. Tai yra tas, ko aš ieškau. Tai yra 
200 milijonų britų ir amerikiečių, kurie išsidėstę visame žemės rutulyje, daugumos noras. 
Tai yra mūsų likimas — atrodo, tikras ir aiškus. Kaip tai reikėtų išreikšti ir kokiu būdu 
bei kuriuo metu būtų galima tai atlikti, aš negaliu pasakyti“.

„Mes turime rasti būdus ir metodu* bendrai dirbti ne tik karo ir mirtina* baimės, bet 
taip pat Ir taiko* metu.**

karo grobį ar sudarant sutartį tarp Kini
jos ir Rusijos vyriausybių dėl to turto 
kontrolės.“

Šalia čia paminėto Sąjungininkų reikalų nesu- 
derinimo, iškilo nauja sritis dėl japonų repa
triacijos iš Mandžūrijos.

Štai, kovo 10 d. UP iš Šanchajaus praneša 
apie naują trynimąsi tarp Amerikos ir Rusi
jos dėl Rusijos nebendradarbiavimo, vykdant 
1.600.000 japonų iš Mandžūrijos repatriacijos 
planą. Šis planas buvęs paruoštas prieš mėnesį, 
o prieš kelias savaites buvę galutinai paruošti 
laivai.

Rusijai šiame plane nedalyvaujant, skirtieji 
laivai lieka be darbo, o numatytieji darbai Ki
nijoje — neįvykdyti.

Iki šiol Rusija nėra davusi jokių informa

cijų apie esamą Japonų skaičių nei reikiamą 
laivų kiekį, nei pareiškę bet kokį interesą ja
ponams pristatyti į uostus. Taip pat rusai nėra 
davę nei Dairen nei Portarthuro uostų. Kores
pondentų pranešimais iš Mandžūrijos, šimtai 
tūkstančių japonų esą pasiųsti į Sibirą dirbti 
fabrikuose ir tenai jie esą rusų persekiojami.

Paskutiniuoju metu prie JAValstybių akci
jos dėl Mandžūrijos yra prisidėjusi ir Anglija. 
Į JAValstybių notą rusai jau atsakė, bet atsa
kymo turinys dar nebuvo paskelbtas.

Bulgarija
JAValstybės buvo pasiuntusios Bulgarijos 

vyriausybei notą dėl vyriausybės praplėtimo 
dviem opozicijos nariais. Dėl tos notos pra
dėjo Maskva pulti Ameriką. AP iš Londono 
pranešė, kad Sovietų vyriausybė formaliai pa
reiškusi, jog JAValstybės „pažeidžiusios Mask
vos sprendimą“, įterpdamos „naujas sąlygas dėl 
Bulgarijos vyriausybės praplėtimo“. Dėl tos 
notos Maskvos radijas smarkiai puola.

Ispanija
Nesutarimų tarp didžiųjų yra ir Ispanijos 

klausimu. Kaip jau žinoma, Prancūzijos ir Ru
sijos vyriausybės ir kairiojo flango partijos rei
kalauja tuojau nutraukti santykius su Ispanijos 
Franco rėžimu. Paskutiniu metu Prancūzija vie
na buvo toliau pažengusi — ji jau sieną tarp 
kaimynų uždarė. Be to, ji buvo pasiūliusi Ispa
nijos reikalą perduoti JTOrganizacijai spręsti, 
o JAValstybės tokį pasiūlymą atmetusios. Ypač 
Rusija pradėjo rodyti didesnį aktyvumą dėl 
Ispanijos. Pagal Herald Tribune, Sovietai ang
lams primeta „fašistiško Ispanijos rėžimo“ rė
mimą. „Pravda" prikiša „Vakarinė* Europos 
bloką“, kuria remiąs „fašistiškus monarchistų 
siekimus“. Apskritai, dėl Ispanijos rėžimo pra
sidėjo įdomi žodžių kova per spaudą ir radiją. 
Jos pabaigą, greičiausia, nulems bendroji poli
tinė padėtis.

Graikija
Graikijoje taip pat neramu. Dėl rinkimų 

neatidėjimo vyksta vyriausybės krizė. Keli mi
nisterial jau atsistatydino. Kairiojo sparno par
tijos, kartu su komunistų partija, rinkimus boi
kotuos. Nors tai ir įvyktų, rinkimai vistiek nu
matyta pravesti nustatytu laiku, t y., kovo 31 d. 
Rinkimų pravedimui pritaria ir Anglijos vy
riausybė. nors iš parlamento pusės ir reiškiama 
nuomonė, kad jie būtų atidėti. Sovietų Sąjun
ga šiems rinkimams nepritaria. Kaip šie rinki
mai baigsis, gali paaiškėti balandžio pradžioje.

Šv. Kazimieras
ir Lietuva

Vilniuje, Katedros koplyčioje, ilsisi Lietu
vos Globėjo Šv. Kazimiero palaikai. Bažnyčios 
maldos, pavergtų, išblaškytų ir kenčiančių lie
tuvių mintys šiandien krypsta į šv. Kazimierą. 
Jį lietuvių tauta ypatingai myli ir gerbia, nes 
jis, sau amžina poilsio vieta pasirinkdamas mū
sų sostinę, pareiškė mūsų tautai nepaprastą dė
mesį, meilę ir pagarbą.

XV amžiuje mūsų tauta turėjo du garbin
gus vyrus: Vytautą Didįjį ir šv. Kazimierą. 
Abi šios asmenybės apima ir gali simbolizuoti 
visą mūsų tautą, nes jos stengėsi pastatyti ją 
ant stiprių pamatų. Vytautas Didysis dirbo ir, 
gindamas savo kraštą, kovojo, kad Lietuva bū
tų galinga ir garsi kitų tautų tarpe. Kad Lietu
vos vardas buvo iškeltas tiek, jog šiandien 
kone visas pasaulis žino lietuvius su garbinga ir 
didžia jų praeitimi, — yra nuopelnas Vytauto 
Didžiojo. Šv. Kazimieras savo kilnia asmenybe 
paliko mums amžiams atsidavimo ir pasiauko
jimo pavyzdį, guodžiantį ir stipriantį net ir 
sunkiausioje likimo valandoje.

Daug bendra turi šv. Kazimiero gyvenimas 
ir mūsų tautos praeitis, o tas bendrumas ar pa
našumas kaip tik dar labiau sujungia ją su jos 
dangiškuoju Globėju.

Šv. Kazimieras, kilęs iš karališkos šeimos, 
buvo išrinktas ir pakviestas Vengrijos karaliu
mi Susitaikius tačiau buv. Vengrijos karaliui 
su savo didikais ir grįžus vėl į sostą, popiežiui 
ir tėvui tarpininkaujant, grįžo namo ir šv. Kar 
zimieras, neapsivainikavęs svetimos šalies ka
raliaus vainiku. Tas (vykis jaunai šv. Kazi
miero sielai atidengi nemaža pasaulio blogybių 
ir neteisybių. Taip pat daug skausmo ir susi
rūpinimo turėjo pakelti šv. Kazimieras, maty
damas pravoslavijos artėjimą ir veržimąsi į Lie
tuvą. Žinant visa tai, nebe nuostabu darosi, 
kad Šv. Kazimieras pamėgo Kristaus kančių 
apmąstymą. Savo mąstymuose jis taip paskęs
davo, kad ištisas naktis išklūpėdavo koplyčioje 
prieš Svenč. Sakramentą arba net prieš Bažny
čios durų. Čia jis rasdavo dvasinio peno savo 
šventai sielai, čia jis stiprindavosi ir guosdavo
si, kartu suprasdamas, kad žmonijos išgelbėji
mui ir pats Kristus turėjo kentėti.

Ypatingą meilę jo skaisti siela jautė Marijai 
Dažnai dienos metu jis giedodavo Marijai savo 
paties sukurtą himną: Omnis die die Maria... 
Mirdamas prašė jis tą himną, kaip Marijos mei
lės ženklą, įdėti į jo karstą.

Vėliau savo didžiųjų kaimynų pavergtas ir 
persekiojamas lietuvis sau stiprybės ir paguo
dos ieškojo ne kur kitur, kaip prie kryžiaus, 
koplytėlės ar rūpintojėlio. Į kenčiantį Kristų 
jis kreipėsi manydamas, kad kenčiąs Kristus 
geriau supras ir atjaus ir jo skausmą, vargą bei 
rūpesčius.

Marija taip pat visuomet buvo vargstančio 
lietuvio palydovė. Ją mylėjo lietuvis taip, kad 
šiandien net daugelis svetimųjų Lietuvą tebe
vadina Marijos žeme. Jos šventyklos: ar tai 
Aušros Vartais Vilniuje, ar Žemaičių Kalvari
ja, ar stebuklingoji Šiluva — visuomet gausiai 
žmonių lankomos, nes ten jie rasdavo ir tebe
randa savo sieloms atgajaus.

Šis dvasinis ryšys ir jungia šv. Kazimierą 
su Lietuva. Mūsų tauta ne tik turėtų ateityje 
tą religinį-dvasinį gyvenimą buvusioje pilnu
moje išlaikyti, bet jį dar daugiau plėsti ir gi
linti, nes sunkiose valandose tikėjimas kaip tik 
gali tautai suteikti naujų jėgų, apsaugoti ją nuo 
užkrėtimo įvairiomis klaidingomis idėjomis ir 
neleisti joje kerotis blogiems įpročiams ar iš- 
krypusiems papročiams. Stiprus ir gilus religi
nis gyvenimas išlaiko žmogaus ar tautos siela 
nesuteptą ir atsparią prieš visokias klaidas, nes 
tikėjimas, daugiau ar mažiau, ugdo ir palaiko 
žmogaus asmenybę, neleidžia jai klysti ar už
kietėjus klaidoje pasilikti. Ir atvirkščiai, tikė
jimo dėsnių ir Bažnyčios dogmų paneigimas 
neša skurdą, vargą, ašaras ir pragaištį. Koks 
laimingas būtų šiandien pasaulis, jeigu savo 
laiku būtų buvęs išgirstas Bažnyčios balsas prieš 
naikinanti nacionalsocializmą! Arba vėl, kiek 
blogybių pasaulis išvengtų, jei paklustų Bažny
čios balso, nukreipto prieš bedievybę ir kitas 
su ja surištas teorijas! Ne kas kitas — jos kliu
do žmonijai sukurti taiką ir taikų gyvenimą. 
Didelės tautos gali kartais išsilaikyti ir fizinė
mis jėgomis ir nesužlugti, kaip klaidingų idėjų 
aukos, nes jose ta žala, palyginti, ne taip labai 
jaučiama. Mažai tautai yra tai tikri nuodai, 
nešą mirtį ir pražūtį.

Mes gyvename ne tam, kad tik savo gyvybę 
palaikytume, išnyktume pasaulyje be pėdsakų, 
sunaikintume tai, ką esame iš protėvių pavel
dėję. Mes turime amžiams išlikti gyvi savo 
tauta, savo dvasines ir tautines vertybes ir iš
laikyti ir naujomis praturtinti. Težino busimo
sios kartos, jog ne tuščiomis mūsų gyventa ir 
kovota, jog savo dalį ir mes įdėjome į ne
nykstančių tautos vertybių lobyną.

(Tęsinys 6 pusi.)

1



2 puri. Nr. 10 (19) Mūsų Keliai 1946. III. 14

Lietuviu gyvenimas

Stot, teistinas eina., 
(Iš Bambergo D P l'eisino salės)

Vasario 27 diėhą UNRRA-os Štabo buvei
nėje, naujuosiuose rezidencijos rūmuose, prieš 
teisino duris, būriuojasi nemažas skaičius žmo
nių ■— lifettivitĮ.

Jiė visi Ukviesti byloje liudininkais, kur, pa
gal raštišką vieno Stovyklos gyvehtbjb įskundi
mą, bus teisiamas lietuvis M., kaltinamas iš
nešus už stovyklos ribų gyventojų suaukotos 
duonos, kad sušelptų j vargą patekusius lietu
vius ...

Čia pat atvedamas i teismą iš anksto suim
tas ir kaltinamasis.

Prasidaro tbisnio durys ir bylos procesas 
prasideda. Teismo sudėtis: trys teisėjai ir se
kretorius. (Teisėjai skirti iŠ DP asmenų tarpo
— diplomuoti teisihinkai.)

UŽ teismo stalo, ant sienos, kabo didžiulė 
JAV vėliava. Vienoje pusėje stalelis, už kurio 
sėdi UNRRA-os vicedirektorius, kuris eina pro
kuroro pareigas, šalia jo vertėja. Kitoj pusėj
— kaltinamojo kėdė. Viduryje salės — suolai 
publikai susėsti.

Lietuvių inžinierių suvažiavimas
š. m. vasario 23—24 d, Wilfzbwrgo/ZfeB sto

vykloje įvyko lietuviu inžinierių Suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 80 delegatų — Svečių, 18 Viė- 
tofc stovyklos Inžinierių ir Technikų Draugijos 
narių ir keletas garbės svečių.

Suvažiavimą orgahižavo minėtoji vietinės 
stovyklos Inžinierių ir Technikų Draugija, su
sitarus su kitų stambesnių lietuvių tremtinių, 
gyvehAmųjų vietovių inžinierių kolektyvais, ga
vusi leidimą iš vfetoe UNRRA Team 169 di
rektoriaus ir pritarimą iš Stovyklos Lietuvių 
Komiteto.

Pirtnąją dieną, po vėliavos pakėlimo ir pa
maldų už žuvusius bei mirusius lietuvius inži
nierius, suvažiavimas buvo pradėtas iškilmingu 
posėdžiu, j garbės prezidiumą buvo pakviesta 
UNRRA Team 169 direktorius p. W. G. Cargill, 
Lietuvių komiteto pirmininkas p. P. Venslova, 
Stovyklos vedėjas p. V. Narbutas ir prof. dipl. 
inž. S. Kolupaila. Į darbo prezidiumą iniciato
rių buvo pakviesti dipl. inž. K. Krulikas, dipl. 
inž. L. Galinis ir dipl. inž. Daukus.

Po atidaromojo žodžio ir himno, suvažiavi
mo dalyviams buvo parodytos vietos inžinierių 
vadovaujamo mokomosios Ir remonto dirbtu
vės bei kiti stovyklos įrengimai.

Antrąją dieną suvažiavę inžinieriai, išklau
sę iš atskirų stovyklų atvykusių delegatų pra
nešimų, nutarė susiburti j vieną Lietuvos Inži
nierių Ir Technikų draugiją su skyriais pavie
nėse stovyklose. Kaip draugijos organą nutarta 
leisti Žurnalą „Inžinieriaus Kelias“. Tame pa
čiame posėdyje buvo apsvarstyti ir priimti dipl. 
inž. Daniliausko referuoti draugijos įstatai.

Draugijos valdomuosius organus pavesta su
daryti r'tentro vaistytą — Augsburgo, revizijos 
komisiją — Hanau ir garbės teismą — Kemp
teno inžinierių kolektyvams.

Suvažiavimas priėmė tokią rezoluciją:
1) Visi gyvenantieji ištrėmime lietuviai in

žinieriai pripažįsta reikalą organizuotis į pro
fesinę Lietuvos Inžinierių Draugiją su centrine 
būstine, vadovaujančiais centriniais organais ir 
su skyriais visose lietuvių gyvenamose vieto
vėse.

2) Centrinė Lietuvos Inžinierių Draugijos

Kaltinamąjį gina adv. Gelažius.
Pirmiausia klausiamas kaltinamasis, ar prisi- 

pažįstąs kaltu pagal pateiktą kaltinimą.
Kaltihdrriašis pflsisako prlsipažįstąš, jog kar

tu su kitais stovyklos gyventojais jis išgabenęs 
iŠ stovyklos rajono žmonių suaukotą duoną ir 
pristatęs ją j vargą patekusiems lietuviams, bet 
jis už. tai negalįs būti baudžiamas, nes duona 
buvo ne jo» o gyventojų Suaukota ir niekas ne
buvo jam sakęs, kad negalima šelpti tų, kurie 
yra alkani...

Po to prasideda liudininkų klausinėjimas. 
Prokuroras užprotfeStlioji prieš įskundėjo ap- 
klausimą. Teismas nutaria pasitenkinti be jo 
parodymo.

Apklausiami 7 liudininkai iš tų pačių, kurie 
buvo šelpiami, buvęs stovyklos vedėjas ir sto
vyklos vertėjas. Visų parodymai vienodi, tik 
kai kurie neprisimena teikiamų datų.

Buvęs stovyklos vedėjas klausiamas, ar bu
vo stovykloje gautas UNRRA-os aplinkraštis, 
draudžiąs dalį bet kokio tnaišto išnešti už Sto- 

vadoVyb* imasi organizuoti visą technikos ir 
jai artimų specialybių visuomenę, t. y., visų spe
cialybių technikus, studentus technikus, staty
bos bei technologijos specialistus ir technikai 
artimus amatininkus, tikslu įtraukti į bendrą 
kūrybos, mokslo darbą ruošiantis būsimiems 
Lietuvos atstatymo uždaviniams.

3) Nė vienas inžinierius neprivalo toliau gy
venti be kūrybinio darbo, be savo mokslo gili
nimo studijų ir be pažangos technikos moksle. 
Visi jų turi dalintis žiniomis bei patyrimu su 
kolegomis, ruošiant bei išleidžiant techniškos 
literatūros konspektus, vadovėlius, mokslo vei
kalus ir inžinierių profesijos žurnalus.

4) Inžinieriaus pareiga turimas žinias ir 
praktišką patyrimą perduoti lietuvių tremtinių 
visuomenei, organizuojant specialistų-amatinin- 
kų kursus, steigiant amatų mokyklas ir paruo
šiant specialios literatūros,

5) Mūsų ištrėmimui užsitęsus, reikia stengtis 
aprūpinti darbu inžinierius ir artimus technikai 
specialistus, tuo reikalu glaudžiai bendradar
biaujant su tomia organizacijomis, kurios mus 
globoja ir kurios vadovauja visuomeninei lietu
vių Veiklai.

Suvažiavimo proga Wiirzburgo Lietuvių Sto
vykla suruošė spektaklį, kuriame dramos mė
gėjų kolektyvas puikiai pasirodė T»u „Aušros 
Sūnumis“. Dar vieną staigmeną sudarė vaikų 
teatro pasirodymas, kurio metu žiūrovai buvo 
sužavėti puikiomis dekoracijomis ir gražiais 
kostiumais bei grakščiais vaizdeliais.

Puikų pokylį nuo laukimo išblėsusioms trem
tinių akims sudarė prof. S. Kolupailos parody
toji spalvotoji Lietuva, t. y., iš tėvynės atsivež
tos jo pagamintos spalvotos foto nuotraukos.

Tenka pažymėti, kad suvažiavimas praėjo 
darbingoje ir jaukioje nuotaikoje. Malonūs 
ruošėjai, Lietuvių komitetas, o taip pat plačioji 
tremtinių visuomenė parodė tikrai lietuvišką 
nuoširdumą bei staigmeną, tiek tvarkant suva
žiavimą, tiek aprūpinant dalyvius maistu ir na
kvyne.

Stovyklos suruoštame atsisveikinamame alu
tyje vietinės meno jėgos atliko žavią meninę 
programą. Inž. arch. V. Svipas 

vyltlos ribų ir kada tai buvo. Vertėjas klausia
mas, ar teko jam Vėfsti tokį aplinkraštį ii 
anglų kalbos. Liudininkai parodo, kad taip. 
Aplinkraštis buvęs gautas pethai apie Kalėdas. 
J() vertintas buvęs padarytas kiek Vėliau. Ligi 
aplinkraščio gavimo buv. stovyklos administfa- 
tofč Ifti. Tissot btiVO davusi principinį Suti
kimą aukomis surinktą duoną išduoti į vargą 
patėkušiėiriš tautiečiams ...

Pirmieji liudininkai parodo, kad jie pasku
tinį kartą suaukotą duoną gavę prieš Kalėdas. 
Tai buvęs jiems šventinis džiaugsmas. Nutarta 
kitų liudininkų nebeklausti.

Pats UNRRA-os direktorius, apklausiamas 
kaip liudininkas, teigia, kad pr. metų lapkričio 
mėn. antroj savaitėj kažkas jam pranešęs, Jog 
3-čiOj stovykloj nevykusiai dalinamas maistas. 
Tuomet jis išsišaukęs stovyklos vedėją, vertė
ją ir dar vieną kitą tos stovyklos gyventoją, 
kuriems pareiškęs, jog turįs žinių, kad stovyk
loje gaunamas maistas nueinąs į šalį, pav., šo
koladas už atliktą stovykloje darbą buvęs duo
damas vokiečiams ir p. Po žodinio įspėjimo, 
jis, esą, parašęs instrukciją, draudžiančią bet 
kokio maisto išleidimą už stovyklos ribų. In
strukcija buvusi datuota gruodžio 12 d. data.

Tuo teismo tardymas baigiamas ir kaltinimo 
žodį paima prokuroras. Jis kalba:

— Ponai Teisėjai, šioje byloje Jūs girdėjote 
9 liudininkų parodymus. Keli iš liudininkų, at
rodė, buvo netikri savo parodymuose — nepri
siminė reikiamų datų ir vienas nepažino kalti
namojo. Buv. vedėjas taipgi klydo datose ir, 
atrodo, instrukcijos gavimo datą norėjo nus
lėpti — apeiti. Tas rodo, kad draudimas iš
vežti maistą už stovyklos ribų buvo žinomas. 
Prie maisto išvežimo dalyvavo ir kiti, kurie ga
lėtų būti taip gi apkaltinti. Yra faktas, kad 
kaltinamasis be leidimo rinko stovykloje mais
tą. Kaltinamasis yra kaltas ir jo pasiaiškini
mas negali būti priimamas dėmesin. UNRRA 
dažnai yra kaltinama, kad per maža maisto, to
dėl jos pareiga maisto sunaudojimą sekti.

Po prokuroro kalbos, paima žodį kaltina
mojo gynėjas adv. Gelažius. Gynėjas kalba:

— Ponai Teisėjai, iš visų bylos duomenų 
aiškiai matyti, kad mano ginamasis yra huma
niškumo stokos ir savo tautiečio įskundimo au
ka. Jis kaltinamas tuo, kad stengėsi padėti į 
vargą patekusiems savo broliams-lietuviams...

Per bažnyčią, iš dvasiškijos, sužinojome, kad 
vargstantieji mūsų broliai tiesia į mus pagalbos 
prašančias rankas ir prašo paremti. Jiems pa
remti buvo gautas principinis sutikimas iš itn. 
Tissot ir aukos buvo renkamos tik tuo laiku, 
kad stovykloje dar nebuvo gautas joks raštiš
kas potvarkis, draudžiąs tai daryti. Tuomet ge
raširdžiai lietuviai, atitraukdami duonos kąs
nelį nuo savo lūpų, ėmė nešti tuos trupinius, 
kad sušelptų tuos savo tautiečius, kurių būklė 
sunkesnė...

Iš viso, kokia tai padėties ironija: kaip vie
nas liudininkas teigia, Šokoladas — kartais pak
liūdavo vokiečiais ir tai iš to nekilo jokia byla, 
o kai duonos trupiniai pateko pas vargstančius 
lietuvius — atsirado, kas tai pastebėtų ir iš to 
sudarytų bylą ...

Jeigu Jūs, ponai Teisėjai, mano ginamąjį 
pasmerksite, čia bus suduotas smūgis humaniš
kumui, nes šių aukų rinkimas ir šalpa tų, kurie 
patenka į skurdo nasrus, yra lygus kraujo 
transfūzijai. Kaip negali būti baudžiamas tas, 
kas davė savo kraują, gelbėdamas kito gyvybę, 
taip negalimas nubaudimas ir šio žmogaus, kuris 
be jokio atlyginimo, tik altruizmo verčiamas 
pagelbėjo kitiems.

Pirmoji abiturientų laida
Dideli šventė Kempteno lietuvių gimnazijoj

Kempteno lietuvių Maironio vardo gimnazi
ja kovo 1 d. išleido pirmuosius abiturientus. 
Darbas Su aštuntąja gimnazijos klase buvo pra
dėtas pernai vidurvasary, šiuo metu kempte- 
niečiai, greičiausia, bus vieni pirmųjų išleidę 
23 abiturientus į tolimesnį tremtinių gyvenimą.

Kovo 1 d. gimnazijos kapelionas kun. Vy
tautas Paulauskas bendrabučio koplyčioje at
laikė pamaldas ir pasakė atitinkamą.pamokslą.

11 vai. centr. bendr. salėje prasidėjo iškil
mingas išleistuvių posėdis. Į ta posėdį atsilan
kė UNRRA-os direktorius kpt. Le Grand su 
savo bendradarbiais p. Washington ir p-le Hu
ghes. Be to, atvyko k-to pirmininkas inž. Pa
bedinskas, visa pedagogų taryba, tėvai ir di
delis kolonijos gyventojų būrys.

Pradėdamas iškilmingą posėdį, atitinkamą 
kalbą pasakė gimnazijos direktorius R. Zalubas.

UNRRA-os direktorius kpt. Le Grand svei
kino abiturientus ypatingai širdingais žodžiais. 
Savo kalboje jis priminė, kad apie lietuvius 
per dešimtį mėnesių savo buvimo Kcmptene jis 
susidarė labai gerą nuomonę. Tai esą žmonės, 
kurie kiekvienoje situacijoje būdami randa tin
kamą išeitį. Pats gimnazijos sukūrimas ir pir
mosios abiturientų laidos išleistuvės rodo, kad 
lietuvių einama, tikrojo idealizmo ir humanizmo 
keliu. Tai yra šių dienų gyvenimo aukščiausios 
vertybės. Savo ir bendradarbių vardu kpt. Le 
Grand palinkėjo abiturjentams gražios ateities.

Posėdžio metu sveikinimo kalbas pasakė ko
miteto pirm. inž. Pabedinskas, tėvų komiteto 
pirmininkas inž. Daukus, prof. Kolupaila ir kun. 
Paulauskas.

Abiturientų vardu gražų padėkos žodį tarė 
Šeškevičius.

Trims geriausiai baigusiems abiturientams 
— Kolupailaitei, Micutaitei ir Venckiui įteikta 
dovanų. Taipgi po dovanėlę prisiminimui gavo 
aukštieji UNRRA-os svečiai. Posėdis baigtas 
Tautos himnu.

Kovo 3 d. abiturientai UNRRA-os atsto
vams, svečiams ir mokytojams surengė atsisvei
kinimo arbatėlę Pobūvio metu buvo širdingai 
išsikalbėta, perskaityta iš Miuncheno atsiimta 
p. Ig. Malinausko sveikinimo telegrama, abi
turientai parodė savo programą. Arbatėlė baig
ta šokiais. Dh>L Inž. K. Da.

Kai kurių liudininkų sumišimas — čia padė
ties nepakeičia. Reikalas sukasi apie tai, ar bu
vo vežamas maistas? — Taip, buvo. Bet kai 
skirti maisto produktai pakliūva pas vartotoją, 
tai, aš manau, jis kokiu trupiniu gali sušelpti ir 
tikrai badaujantįjį, o nuo to UNRRA negali 
nukentėti...

Gi jeigu reikalą imti ir iš paties miniatiūriš
kojo taško ir nežiūrėti humaniškumo principų, 
tai kaltinamųjų suole sėdi per maža žmonių. 
Reikėtų kaltinamaisiais patraukti visus lagerio 
gyventojus, nes visi aukojo...

Gynėjas prašo kaltinamąjį išteisinti.
Teismas daro pertrauką ir išeina pasitarti.
Po pertraukos skelbiamas teismo sprendi

mas:
Teismas randa, kad maistas — duona buvo 

vežamas iš stovyklos ribų, bet nėra įrodymų, 
kad tas buvo daroma po instrukcijos išleidimo, 
tad teismas nusprendė:

Kaltinamąjį M. išteisinti, kardomąją prie
monę panaikinti ir jį iš arešto paleisti.

Pranys Alšėnas

(2) Balys Gaidžiunas

Pakeliui is mirtį
įsako pasiruošti

Tardymas buvo baigtas. Mane išvedė dar 
kartą į tardytojo kambarį. Perskaitė surašytą 
protokolą ir paklausė, ko aš noriu prašyti pas
kutiniame žodyje, sunkiai išdavęs valstybę.

— Ponas tardytojau, — atsakiau, — nesu 
ne tik išdavęs savo valstybės, bet ir jai savo 
darbu pakenkęs. Aš esu lietuvis ir Lietuvos 
pilietis. Todėl, taip klausimą statant, aš nega
liu nieko prašyti.

Tardytojas klausimą pakeitė, ko aš galiu 
prašyti, veikęs prieš okupacinę valdžią.

Ėmiau kartoti lietuvių daug kartų kartotus 
formalumus:

— Tegu tik lietuviams bus grąžintos pažeis
tos valstybinės teisės, tegul tik lietuviams bus 
leista savarankiškai tvarkytis, mes nė vienai 
kariaujančiai pusei niekuo nekenksim. Mes no
rim nuošaliai likti nuo didžiųjų susikirtimų, mes 
norime taikos, ramybės, mes norime gyventi 
savo tautai ir visų,gerbūviui. Bet jei iš mūsų 
nori išrauti lietuvišką galvojimą, mus pažemin
ti, mes gi negalim būti abejingi. Mums rūpi 
mūsų ir mūsų vaikų ateitis. Todėl į visą šį 
mūsų darbą, kurį jus čia didžiausiu prasikal
timu laikot, prašau težiūrėti kaip į norą gy
venti ir gyviems išlikti.

Kadangi dėl paskutinio suimtojo žodžio ne
siginčijama, tardytojas be jokios pastabos pro
tokolavo. Liepė dar kartą perskaityti ir pasi
rašyti. Pasirašiau.

— Ar nereikėtų šiam ponui, kaip ir kitiems, 
prideramai atskaityti, — paklausė tardytoją 
vertėjo pareigas ėjęs lietuvių kaltintojas 
HridU.

— Reikėtų, bet dabar vesk į celę. Ateis 
visiems laikas.

Mane išvedė. Tik užrakino celės duris, kaip 
vėl išgirdau koridoriuje pažįstamą kosulį. Iš 
laisvės į koridorių įvedė prof. T. Tai naujas 
mūsų bylos suimtasis. Senukas ėjo pasirams
čiuodamas lazdele ir dairės. Buvo griaudu žiū
rėti į tą daug gyvenimo mačiusį ir dėl Lietuvos 
dirbusį žmogų šiam pelėsiais dvokiančiam rūsy. 
Su nauju suimtuoju vėl atėjo nauji rūpesčiai. 
Ar galėsim pranešti, kokia linkme nuėjo tar
dymas, ar sužinosim kaip einas laisvėje?

Prof. T. tebuvo tik kelias paras. Vieną rytą 
jam liepė susidėti daiktus ir eiti. Kur: ar j ki
tas celes ar į laisvę? Mums buvo didžiulis gal
vosūkis. Bet tada nieko nežinojo nė pats pro
fesorius. Išėjo vėl dairydamasis ir kosėdamas, 
mums tik pranešęs paskutines naujienas.

Buvo jau birželio mėnesio pradžia. Celėse 
atšilo, bet su šiluma pasunkėjo ir dvokiąs rūsio 
kvapas. Ventiliatorius neveikė, gi oro buvo ma
ža. Išėjus į vyrų kambarį, nesinorėdavo grįžti 
atgal. Ten oras buvo daug geresnis kaip mūsų 
celėse. Atrodė, kad jau niekur kitur ir nebėra 
gersnio oro. Prašydavom nors keliom minutėm 
pasivaikščioti. Trumpas ir griežtas atsakymas: 
ne! Ir kam dar mums sudaryti bet kokias ge
resnes sąlygas, kada dažnais atvejais primin
davo, kad mūsų likimas išspręstas ir mums dar 
leista eiti pakeliui į mirtį. Bet, šalia žiauraus 
likimo, atsirasdavo ir geresnių trupinukų. Pasi
taikydavo geresnis prižiūrėtojas. Gaudavai lai
kraštį, kartais pasikeisdavai viena kita žinute, 
pranešimais apie karą, O tas mums labiausiai 
rūpėjo. Niekas kitas mus jau išgelbėti nega
lėjo. Tik vokiečiams nepalankiai einąs karas 
mums galėjo atnešti laisvę. Kiekvieną smulk
meną mes pervertindavome ir stengdavomės 
geresnių vilčių susikurti. Gautą laikraštį skaity
davome nuo pavadinimo iki paskutinės skelbi
mų eilutės.

Vieną dieną pasklido gandas, kad sąjuagi- 

— sargybinis neglėjo pasakyti. Aiškinosi, kad 
jam nepasakė, kad jei jis tik žinotų, viską pa
pasakotų. Jam pačiam karas ir visos šios vel
niavos iki kaulo įgrisusios. Jis augo ir gyveno 
Lietuvoj, vėliau repatrijavo į Vokietiją. Karui 
su Rusija per Lietuvą praėjus, grąžino atgal. 
Jis norįs su lietuviais gerai sugyventi, jis turįs 
gerų draugų. Jis norįs ir toliau Lietuvoj gy
venti, dirbti žemę. Pasiūliau jam turėtą ciga
retę ir išsišnekėjom. Paprašiau apie mane pra
nešti, kai nuvažiuos į Vilkaviškį. Jis pats kilęs 
iš Pilviškių. Prižadėjo viską padaryti.

Atėjo naktis. Miegas nėmė. Iš celės į celę 
vis ėjo klausimai ir atsakymai. Gulėjau akis 
įbedęs į lubas ir galvojau apie prabėgusius me
tus. Vaikystė gražioj tėviškėj, maži rūpestėliai, 
seserys ir broliai. Vėliau gimnazija, mokslas, 
trankymasis iš vietos vietą namie ir svetur. 
Visa bėgo pro akis išgyventoj filmoj. O kas to
liau? Ar bepasiseks išeiti į laisvę, ar besusi
tiksiu tuos, kuriems gyventi ir dirbti žadėjau, 
bepamatysiu kada tėviškės pastogę, kur kiek
vienoj pėdoj tiek daug praeities džiaugsmo ir 
mažųjų rūpesčių.

Mus išveža
Prieš rytą užmigau. Bet tai buvo trumpas, 

neramus miegas. Greit pažadino sargybinių 
triukšmas. Iš celių prašėsi išleisti į vyrų kam
barį staiga pakelti kaliniai. Sargybiniai nelei
džia, liepia palaukti, kol ateis vyresnieji. Staiga 
išgirstam: visiems pasiimti turimus daiktus, ii 
eilės išėjus paiimti dokumentus, pinigines, lai
krodžius.

Išeinu į koridorių. Sargybinis prie sargybi
nio. Visi su automatiniais pistoletais, kiekvie
nas rėkia skubėti, nesidairyti. Kęstučio gatvėj 
taip pat pilna sargybinių. Mus suvaro į auto
busą. Ankstyvas birželio mėnesio 8 dienos ry- 
ta$. Laikrodis rodo 4,5 valandas. Nuo šviežio 
oro svaigsta galva. 24 paras dvokiančiam rū
syje plaučiai negavo nei tyresnio oro nei aky*

ninkai išsikėlė Atlanto pakrašty. Ar tikrai ir 
kur išsikėlė? Ar pasisekė įsitvirtinti ir sulau
žyti pylimo užtvaras? Mes nerimom. Iš celės 
į celė ėjo pranešimai. Išėjus sargybos viršinin
kui, šūkavom, ar neturi kas tikresnių žinių. 
Sargybiniai pranešė, kad tikrai vyksta mūšiai 
dėl išsikėlimo. Daugiau jie nieko pasakyti ne
galį ir, apskritai, jiems apie tai kalbėti uždraus
ta. Si žinia nešė mums atgaivinimą, ši žinia mus 
galėjo grąžinti atgal į gyvenimą.

Birželio mėnesio 7 d. mus iššaukė į kori
dorių ir žymėjosi kaži kokius ženklus ties mū
sų pavardėm. Vėliau išvedė į ketvirtą aukštą 
Mes atsidūrėm gydytojo kambaryje. Tai buvo 
patikrinimas, ar mes neturim utėlių. Supratom, 
kad tai patikrinimas prieš kelionę. Patikrini
mas buvo tik formalumams atlikti. Utėlių jau 
didžioji suimtųjų dalis tikrai turėjo, bet jų nė 
pas vieną neva nerado. Grąžino į celes ir liepė 
pasiruošti. Visus turimus daiktus, išskiriant, 
kiek esi užsivilkęs, reikia surišti ir užrašyti ar
timųjų adresą. Pradžioje buvo pasakę, kad gau
tą iš laisvės maistą galėsim pasiimti, vėliau tai 
atšaukė. Pasiimti nieko negalima. Vėl ėmėm 
spėlioti, vėl ėjo žinios iš celės į celę. Visi jau
dinomės, visi matėm, kad tuoj reikės iškeliauti. 
Bet kur ir ką rasim? Į kokią stovyklą mus nu
veš ir kiek mums bus paskirta gyventi? Ar 
tuoj su mumis bus atsiskaityta, ar dar leis kan
kinimuose maudytis. O gal išves ir paleis, pa
likę nuolatinėj policijos priežiūroj? Kai kas 
galvojom, kad niekur toli neišveš, o pakliūsim 
į Pravieniškių priverčiamųjų darbų stovyklą. 
Ten vis kaip nors veršimės, gal susirišim su 
laisvėj esančiais, gausim paramos. Perkratėm 
visus galimumus ir norėjom patys sau susirasti 
geresnę išeitį. Vakare pranešė, kad išvažiuosim1 
ankstį rytą. Sargybos viršininkas buvo užimtas 
ir lakstė su popieriais, o pasitaikęs neblogas 
sargybinis leido palengva šnekėtis. Koridorius 
vištide skambėjo nuo statomų ir kartojamų 
klausimų, samprotavimų. Nei kur, nei kuo veš
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Amerikos politinių partijų charakteris Ir raida 
Koks skirtumas tarp respublikonų ir demo

kratų partijų? Europiečiai, kurie tokį klausi
mą kelia, dažniausiai mano, kad arba tarp par
tijų turi būti aiškus ir logiškas skirtumas arba 
kad amerikietiškoje partijų sistemoje yra kas 
nors netvarkoje.

šią, t y., dviejų partijų sistemą galima su
prasti tik turint galvoje du dalyku: pirma, kad 
(vairių geografinių sričių interesai dėl milžiniš
ko krašto didumo labai dažnai susikerta ir jie 
gali būti suderinami tik nuolaidomis ir kompro
misais; antra, kad griežtas valdžios galių pas
kirstymas j (statymų leidžiamąją ir vykdomąją, 
nors tai ir sudaro šios sistemos esminę dalį, 
slepia savyje pavojų abiems galioms vieną kitą 
sužlugdyti, jeigu joms suderinti nebūtų nefor
malaus kelio ir tuo būdu sudaryti veiklią dar
bo bendruomenę.

Šiedu reiškiniai buvo.lemiami Amerikos po
litinių partijų raidoje. Jos partijų sistema yra 
nerašytos konstitucijos dalis, kuri sudaro sąly
gas rašytajai konstitucijai tinkamai veikti. Tik 
i* šio taško reikia vertinti visai sistemai prime
tamus logiško aiškumo trūkumus.

Demokratų partijos kūrėjai yra Thomas Jef- 
fersonas ir jo draugai, kurie 18 amžiaus devin
tame dešimtmetyje, prezidento Vašingtono an
trosios kadencijos laikais, sudarė politinę są
jungą ir 1801 m. pasiekė valdžios. Respubli
konų partijos kūrėjai yra Aleksandras Hamil
tonas ir jo draugai, kurie pirmųjų dviejų pre- 
nidentų valdymo laikais (1789—1801) sudarė 
valdančiąją grupę.

Stačiai kalbant, Jeffersono grupė rėmėsi dau
giau žemvaldžiais, — ūkininkija ir iš dalies lati- 
fundijomis, — taip pat amatininkais bei mies
telėnais; Hamiltono grupė rėmėsi daugiau pra
monininkų, bankininkų ir prekybininkų sluoks
niais ir iš dalies tarnautojais, kurie savo in
teresus suplakė su kapitalo turėjimu. Bet toks 
sugrupavimas, palyginti, nustoja reikšmės, kai 
imama galvon tuos akstinus, kurie Amerikos 
partijų sistemai davė savo charakterį.

1861/65 m. pilietinis karšė iškėlė naujų ten
dencijų pastoviam partijų susigrupavimui, ku
rios anksčiau aprašytąjį susigrupavimą sukry
žiavo ir pakeitė. Pilietiniame kare respubliko
nai buvo vienybės partija, kuri drauge su šiau
riečiais laimėjo. Dėlei to Vidur. Vakarų ir 
Naujosios Anglijos farmerių tarpe įsivyravo 
tendencija rinkimuose balsuoti už respubliko
nus. Tas pats buvo negrų tarpe, nes šiauriečių 
laimėjimas jiems reiškė išvadavimą iš vergijos. 
Iš kitos pusės, konfederacinės valstybės sufor
mavo „Patikimuosius Pietus“ (Solid South), kur 
tik demokratų partija buvo su respektu trak
tuojama. Vėliausiais laikais Franklin D. Roose- 
veltas savo pusėn patraukė Vidurin. Vakarus 
ir didžiąją Naujosios Anglijos dalį. Ir atvirkš
čiai, Herbertas Hooveris, respublikonų kandi
datas, 1928 m. gavo balsus iš Virginijos, Ten- 
nesse, Texas; Šiaurinės Karolinos ir Floridos, 
t y., valstybių, kurios priklausė „Patikimiesiems 
Pietums“.

Vis dėlto, didžiųjų Amerikos partijų tikrų
jų savybių reikėtų ieškoti ne tradiciniuose su- 
sigrupavimuose ar senose kovose; jas galima 
nustatyti iš anksčiau minėtų dviejų principų: 

natūralios šviesos. Dienos ir naktys ėjo mažos 
elektros lemputės spinksėjime.

Susėdę dairomės vienas į kitą ir sveikina
mės nepaprastose sąlygose. Visi rausiasi po pi
nigines, tikrina turėtus dokumentus. Mano pi
niginėje, greta nereikšmingų dokumentų, 129 
markės ir keli pfenigiai. Kur dar buvę 1500 
markių. Jų dingimui jokio pateisinamojo do
kumento. Matau, kad ir su prietelių turėtais 
pinigais panašiai pasielgta. Tai labai eilinė ir 
smulkutė Gestapo žmonių vagystė. Palyginant 
su apvogtomis ir kruvinai išplėštomis valsty
bėmis — tai menkniekis.

Į mašiną įlipa mus lydinčių sargybinių virši
ninkas. Jis praneša:

— Niekas be atskiro leidimo neturi teisės 
dairytis ar atsikelti iš sėdimos vietos. Į kiek
vieną išjudėjusį bus paleista serija šūvių.

Mums uždraudžia kelbėtis. Užvesta mašina 
įkyriai urzgia. Pagaliau pasijudina. Prie Gesta
po namų lieka didelis būrys sargybinių. Jų tar
pe stovi visiems suimtiesiems gerai pažįstamas 
Kybartų vokietukas šveiceris. Anksčiau buvęs 
padauža, dabar Gestapo karininkas ir pilnatei
sis sauvaliautojas. Jo galybė neišmatuojama. 
Jis gali elgtis, kaip nori su Lietuvos žmonėmis, 
kaip su pakelyje rastais, be savininko daiktais.

Mūsų autobuse 22 kaliniai, vienuolika iki 
dantų ginkluotų sargybinių, viena moteris- 
sargybinio žmona ir jos penkių metų vaikas. 
Moteris vaiką kalbina vokiškai, o vaikas mo
tiną ir tėvą-sargybinį — lietuviškai. Pasirodo, tai 
klaipėdiečių šeima — Trakiai. Vėjams kitaip 
papūtus, jie konjunktūriniai vokiečiai. Juos pa
žįstu iš to laiiko, kai man teko dirbti Klaipė
doje. Negana, kad patys save sužalojo, bet 
žaloja ir jauną vaiko sielą. Palydovų tarpe ir 
antras panašus sargybinis — Kač-kas. Prieš aš
tuoniolika metų mes buvom vienos Kėdainių 
gimnazijos klasės mokiniai. Šiandien jis su au
tomatiniu pistoletu, drauge su kitais gestapi
ninkais, vežioja lietuvius į ištrėmimą. Ar jis

JAV politinės partijos
Hviejii partijų sistema

Amerikiečiu kariuomenės informacinės tarnybos leidžiamame vokiečiams žurnale „Heute“ 
nesenai tilpo žymaus JAV žurnalisto, rąžytojo ir kalbėtojo, „Louisville Counter-Journal’* vyr. 
redaktoriaus Herberto Agaro straipsnis — „JAV politinės partijos“. Jame gvildenama dviejų 
partijų sistemos Amerikoje istorinės ir sociologinės priežastis bei Jos esmingieji bruožai. Dė
lei straipsnio aktualumo ir dėl to, kad Jame bent iš dalies apibūdinamas mums visais atžvil
giais (domus Amerikos politinis gyvenimas, duodame savo skaitytojams jo santraukų.

sritinio, kurie kyla dėl krašto didumo, ir konsti
tucinio, kuris išsirutulioja dėl valdžios galių pa
siskirstymo.

šiam mūsų teigimui pasipriešintų milijonai 
amerikiečių, kurie yra uolūs vienos ar kitos 
partijos šalininkai. Jų priklausymas partijai 
yra pastovus; tai yra esminis Amerikos politi
nio gyvenimo veiksnys. Partijų šalininkai yra 
pripildyti tokio atsidavimo, kurio negalima pa
teisinti vien tik ūkiniais ryšiais, šis atsidavi
mas kyla iš daugelio veiksnių sąveikos: istori
jos, tradicijų, sritinio tėvynės jausmo, šeimos 
ryšių, pilietinio išdidumo jausmo, jausmo, kad 
tai „mūsų pusė“, „mūsų vyrai“.

Kompromisų politika
Jeigu tauta yra suskaldyta ( griežtas klases, 

ji atsiduria į revoliucijos pavojų. Jeigu ji su
skaldyta Britiškai, kyla pavojus, kad atskiros 
jos dalys gali atsiskirti arba visuma sublrėti į 
atskirus gabalus. Antrasis pavojus yra ypatin
ga problema labai didelėms tautoms. Tai yra 
buvęs ryškus Amerikos istorijos veiksnys.

1813 ir 1814 metais po to, kai JAV leidosi 
įtraukiamos į karą prieš Angliją, Timothy Plk- 
keringas bandė atskirti Naujosios Anglijos vals
tybę, tačiau bandymas nepavyko. 1832/33 me
tais Pietinės Karolinos separating sąjūdis taip 
pat nepavyko, nes nebuvo gauta tikėtosios pa
galbos iš Pietų. 1850 m. buvo susirinkę pietinių 
valstybių atstovai į Nashvillio Konventą Iš
spręsti, ar jie turi reikalauti konstitucijos pa
keitimo, kaip kompensacijos už pasilikimą Są
jungoje. Šis grasymas baigėsi taip pat kompro
misu. 1861 m. grasymas virto veiksmu, kašta
vusiu ketverius pilietinio karo metu«

Esmingiausia Šioje raidoje, ilakyrus pasku
tinįjį atveji, yra tai, kad kiekvienas separating 
sąjūdis buvo nugalėtas kompromisais. Taigi, 
didžiosios politinės partijos uždavinys yra to
kius kompromisus surasti dar prieš krizę, ir 
kiekvienu atveju anksčiau, negu katastrofa 
ateina.

Amerikos politinės partijos vadui yra daug 
svarbiau turėti tam tikro lankstumo, negu sekti 
kuriuo norą planu ar laikytis kurios nors vienos 
doktrinos. Todėl partijos nesudaro politiškai 
vieningų tautos grupių, įsipareigojusių vienai 
logiškai sukurtai programai; Jos yra tik labai 
bendrų interesų sąjungos.

Valdančios partijos uždavinys — šiuos in
teresus, ar tai jie būtų sritiniai, ar tai ūkiniai- 
klasiniai, taip išbalansuoti, kad kiekvienas iš jų 
nebūtų įvykdytas visiška kitų sąskaita.

Opozicijos uždavinys yra stebėti pirmuosius 
simptomus, iš kurių būtų galima pažinti, kad 
valdančioji partija nebepatenkina sritinių arba 
kitokių grupių interesų. Iš savo pusės Ji turi 
turėti naujų kompromisų programą, kuri galė
tų patenkinti galimai didesnį įkaičių vyriausy

beturi lietuvišką savigarbą, apie kurią tada taip 
vaizdžiai kalbėjo gimnazijos mokytojai? Ar tai 
ne nuotrupa iš mūsų tautinio kamieno? Tai 
žmonės bevaliai, gyvenimo sulaužyti vergai. 
Juos vėjai neša dažnai jiems patiems nežinoma 
srove. Jie įsakomi gali pasiimti ginklą į rankas 
ir šaudyti į savo brolius. Tik imagu, kad tokių 
vergų mūsų tautoj labai nedaug atsirado. Ir tos 
visos nuotrupos suėjo ( pasibjaurėjimo namus 
— Gestapą.

Autobusas rieda Kauno gatvėmis ir pasuka į 
Marijampolės'plentą. Mums aiškėja, kad veža 
į Vokietiją. Tik kur — į kalėjimą ar koncen
tracijos stovyklą? Vienas kitam, nepakreipdami 
galvų, Šnibždam savus samprotavimus. Prižiūrė
tojai, išgirdę bet kokį kalbos garsą, mus drau
džia ir grąsina. Dairomės į prabėgančius lau
kus. Rugiai jau plaukia, sodybose pradeda rūk
ti kaminai. Moterys grįžta iš laukų su kibirais 
šviežio pieno. Plente nė gyvos dvasios. Tai 

.Dievo Kūno šventės ankstyvas rytas, šiandien 
iŠ visų bažnyčių išeis iškilmingos procesijos ir 
garbins didįjį Pasaulio Kūrėją. Ir mes, likimo 

tbloškiami, savotiškoj procesijoj keliaujam iš sa
vo gimto krašto. Mūsų išlydi kaip baisius žmog
žudžius ir paženklintus nusikaltėlius. Išlydi žiau
rioj procesijoj į mirtį. Netoli Marijampolės au
tobusas pradeda gesti ir stoviniuoti. Po eilės 
mažų remontų pasiekiam Marijampolę ir, mūsų 
nustebimui, nepasukanti į Vilkaviškio — Eitkū
nų plentą, o drožiam tolyn Suvalkų Kalvarijos 
link. Mūsų spėliojimai vėl keičiasi. Bet tai tik 
mažas posūkis iŠ kelio. Gestapininkai turi ap
lankyti savo poskyrį Marijampolėje. Ten įtei
kia laku antspauduotus dokumentus, apsisuka 
ir mes jau riedam link Vilkaviškio. Plente pa
sirodo ir pirmieji ūkininkų vežimai. Vieni iš jų 
traukia toliau, o gal į atlaidus ar pas gimines, o 
daugiausia su pieno bidonais į pienines. Seku 
visus pravažiuojančius. Čia kiekvienu atveju 
galiu pamatyti pažįstamus Ūkininkus. Važiuo
jam šimtus kartų matytomis vietomis, čia, bū
damas agronomu, esu lankęsis beveik pas He

kvieną ūkininką. Nuo Čia taip netoli dabar di
deliuose rūpesčiuose dienas leidžia mano žmo
na ir vaikai, čia taip pat rr dar dviejų suim
tųjų tėviškės. Ir autobusas, kaip papirktas, pri
važiavęs prie kelių, vedančių į jų tėviškes, sus
toja. Šoferis vėl taiso, o jie, pilnomis ašarų 
akimis, atsisveikina su takais ir takeliais. Iš
važiuojam į Vilkaviškį. Mašina taip pat su
genda Matau gerų prietelių namus, bet mies
tiečiai dar tebemiega ir niekas mūsų nemato. 
O taip norėtųsi, kad pamatytų, kad sužinotų. 
Jog mus išvežė ( Vokietiją.

Du kilometrai už Vilkaviškio mašina vėl už
sikerta Mes stovim lygiai prieš kelią į mano 
namus. Tik keturi kilometrai, žinau, dabar ke
liasi vaikai IŠ miego ir mama juos rengia nau
jai dienai, žinau ir tai, kad mama drauge su 
sūnum kalba mažytį poterėlį, kad suimtam tė
tei būtų gera ir sveikas grįžtų namo. Nežino 
Jie, kad jų tėtis, baisios sargybos lydimas, pra
važiuoja Čia pat ir tolsta nuo jų tolyn. Ties 
Paežerių dvaru mašina vėl sustoja. Ji reika
linga didesnio remonto. Mus po vieną išleidžia 
iš mašinos ir vėl grąžina atgal. Mes stovime 
prieš pat gerai pažįstamo ūkininko sodybą. Čia 
taip viskas pažįstama. NuO plento už 300 me
trų miškelis, o už miško netoli ir mano namai. 
Išeinu ir aš iš autobuso. Mintis bėgti manęs 
nuolat nepaleidžia, bet Šalia manęs su automa
tiniais ginklais stovi du sargybiniais. Grįžtu 
atgal | jį pajuda, ir mes bematant paliekam 
Kybartus. Visų akyse ašaros. Vyrai, kurie ge
stapininkų buvo mušami, spardomi, elektriniais 
prosais deginami ir kabinami ant sienų, išlaikė 
paslaptis, neišdavė ir neverkė kankinami, dabar 
šluosto Saras. Taip mes paliekam savo kraštą, 
savuosius ir tik taip tegalim atsisveikinti. Pa
šėlusiai graudu, bet nei patys sau nei kitiems 
jau nieku negalime padėti. Mašina sustoja prie 
pasienio punkto. Maži formalumai ir — mes 
Rytprūsiuose.

(Bus daugiau)

bės politika nepatenkintųjų, bet ir visiškai 
neatstumtų tų, kurie palaiko vyriausybės pusę. 
Svarbiausias dalykas — diplomatinis pusiau
svyros atstatymas.

Opozicija nesiūlo Jokios skirtingos pasaulė
žiūros, Ji nekovoja dėl visiškai naujo Amerikos 
ateities vaizdo. Kokius šūkius jai beprikergtu- 
me rinkimų įkarštyje, opozicija tikrenybėje rin
kikams siūlo tik kiek skirtingų kompromisų Ir 
nuolaidų. Kai jis pasiekia valdžios, įsijungia 
| darbą dėl tokios pat Amerikos, imdama pa
grindam tas pačias valstybines ir ūkines teori
jas, kurioms atstovavo nugalėtoji partija.

Partijų politika Ir mažumos
Jeigu vyriausybė Vašingtone galėtų ir norėtų 

daryti visa tai, kam pritartų aritmetinė daugu
ma, visiškai neatsižvelgdama į tos daugumos 
pobūdi ir mažumos interesus, tai vargu ar Są
junga būtų išsilaikiusi bent vieną dešimtmetį. 
Dalykuose, kurie vienodai liečia visas sritią 
kaip sąjunginiai pajamų mokesčiai arba tiesio
giniai senatorių rinkimai, Amerikos tauta pa
klūsta daugumos valios. Bet ten, kur atskirų 
■ričių interesai arba įpročiai iš esmės vieni nuo 
kitų skiriasi, jokia sritis nenorės daugumos va
liai nusilenkti.

Diplomatiniai išlyginimai ir kompromisai tu
ri tarnauti tam, kad nesusidarytų tokia padėtis, 
kurioje bet kokia iš esmės sveika tautos raidai , 
mažuma nesijaustų išduota daugumos išprievar
tavimui. Taigi, šioje sistemoje nė viena grupė 
negali gauti viso to, ko ji nori, ir jokia progra
ma visiškai neįvykdoma. Tokiu būdu sukuria
ma sąlygos, kuriose pašalinamas daugumos ty- 
ronijoa pavojus.

Partijos ir vyriausybė
Tolimeenis valdančiosios partijos uždavinys 

yra palaikyti partijos rėmuose tiek drausmės, 
kad perimant valdžią, būtų galima sudaryti vy
riausybei Ir įstatymų leidėjams bendrą darbo 
bazę. Toji drausmė negali būti labai griežta, 
nes pagal savo eemę partija atstovauja tik pa
tiems bendriesiems Interesams.

JAValstybėse valdžios gaila yra griežtai 
paskirstyta į įstatymų leidžiamąją, kurią vykdo 
kongresas ir senatas, ir vykdomąją, kuri yra 
prezidento rankose. Abi šios galios turi bendra
darbiauti, jeigu nenorima, kad žlugtų visa val
dymo sistema, šis bendradarbiavimas ir vyksta 
per partiją. Prezidentas yra kartu valstybės 
galva ir savo partijos vadas. Kaip prezidentas, 
jis yra tautinės vienybės, o kaip valdančios 
partijos vadas opozicijai — priešingos partijos 
simbolis. Todėl opozicija prezidentą, kaip prie
šingos partijos vadą, dažnai puola. Jeigu pre
zidentas užmirštų, kad jis yra savo partijos va
das, tai iširtų partijos drausmė, susilpnėtų tie 
ryšiai, kurie jungia vyriausybės aparatą ir dėl 
to nukentėtų visuomenės gerovė.

Populiarus prezidentas, kuris gali parodyti, 
kad už savo pečių turi daugumą, partijos draus
mei suteikia pakankamai galios, kad sudarytų 
efektyvų valdymo aparatą. Iš kitos pusės, kon
gresas turi pakankamai priemonių prezidentui 
sudrausti, jeigu jis savo programai įvykdyti ne
turi pakankamos krašto paramos arba nori ga- 
naudoti grynai aritmetinę daugumą prieš kurio 
nors krašto dalies ar svarbios gyventojų grupės 
interesus.

„Trečiosios partijos"
Labai dažnai naujos idėjos į Amerikos po

litiką suranda kelių per taip vadinamas „trečią
sias partijas“. „Trečiosios partijos" dažniausiai 
nebando pasiekti valdžios Vašingtone. Jų svar
biausias uždavinys — iškelti viešumon kurias 
nors naujas idėjas ar naujus kurios nors sun
kios problemos sprendimo būdus. Jei tai pasi
seka, tai „trečiųjų partijos" Idėjas pasisavima 
viena arba abi didžiosios partijos.

Europiečiai dažnai daro priekaištų, kad vie
na arba abi didžiosios partijos „nekalba už dar
bininkus". Bet gi „trečiosios partijos“ turėjo 
mažiausiai baimės kovoti del prispaustųjų rei
kalų. Taip, pav., „liaudies partijos“ (Populist 
Party) 1892 m. programoje aštriausiai puolama 
valdančiųjų partijų sistema. „Liaudies partija“ 
negalėjo savo programos įvykdyti visos vals
tybės rėmuose. Tačiau didžiuma jos reikalavi
mų Jau seniai įvykdyti arba republikonų vy
riausybių su Theodoru RoOsevelhi ir Taftų ar
ba demokratų su Franklinu D. Rooseveltu prie
šakyje. „Liaudies partija“ parengė dirvą to
kiems reikalavimams, kaip kolektyvinės sutar
tys, pašto taupomosios kasos, prieš trestus nu
kreipti įstatymai, aštuonių valandų darbo die
na, sąjunginis pajamų mokestis, — visai są
jungai diskutuoti ir jų naudai apsispręsti.

Toliau partijų politikai ir jų programai turi 
ddelės ir net lemiamos įtakos įvairios farmerių, 
darbininkų, fabrikantų sąjungos bei draugijoj 
profesinės sąjungos ir kt.

Išvados
Jungtinės Valstybės, atrodo, daugiau negu 

bet kuri kita moderni tauta yra skirtina dviejų 
partijų sistemai. Čia būtina, kad viena visos 
valstybinės partijos mašina turėtų savo rankose 
krašto valdžią, o antroji mašina galėtų tą val
džią tuojau perimti, kai tik pirmoji nebegalės 
vykdyti išlyginamojo darbo. Abi partijų ma
šinos turi turėti eilę patyrusių politikų ir tūks
tančius lojalių partijos darbuotojų visose kraš
to dalyse.

Esmingiausia šiame mechanizme yra tai, kad 
pakeitimas vienos partijos mašinos kita neiš
šaukia jokių revoliucinių pasikeitimų. Kol vyks
ta ne per skubi akcija, kuri galėtų sukelti sepa
rating sąjūdį, sistemos klausimas nediskutuo
jamas. Po didelių karų arba didelių ūkinių krk 
zių visuomenės nusistatymas gali staiga pasi
keisti ir tuo valdančią partiją iš valdžios iš
stumti, kaip tai atstitiko 1920 metais su demo
kratais ir 1932 metais su respublikonais. Betgi 
naujoji vyriausybė neatsinešė naujos politinės 
arba ūkinės sistemos. Ji pasiūlė tik naujus iš
lyginimus tarp įvairių grupių ir geografinių sri
čių reikalavimų.

Neteisinga pažiūra, kad ta. arba kita partija 
yra konservatyvi arba pažangi. Taip, pav., da
bar daug kas mano, kad respublikonų partija 
yra konservatyvi, o demokratų —• pažangi, ar
ba kad respublikonai yra izoliacionistai, o de
mokratai — pasaulinės taikos sistemos Šalinin
kai. Tuo tarpu Missisippi demokratai yra kon
servatyvūs, panašiai kaip Pensilvanijos respu
blikonai, o Minnesotos respublikonų partija yra 
pažangi, kaip demokratų Arizonoje.

Nė viena partija neatstovauja kuriai nors 
pastoviai politinės pasulėžiūros sistemai. Jos 
abi yra daugiau taip sukonstruotos mašinos, 
kad galėtų kraštą valdyti ir jo vienybę užti
krinti.

Dviejų partijų sistema yra komplikuota Ir 
todėl nelengvai suprantama. Amerikoje ji yra 
išaugusi iš krašto politinių, ekonominių ir geo
grafinių sąlygų. Betgi faktas palieka faktu, kad 
ši Amerikos politinė sistema laimingai išgyve
no visas audras, kurios per paskutiniuosius 150 
metų sukrėtė pasaulį karais, revolucijomis ir 
ūkininėmis katastrofomis. Tai yra todėl, kad 
ji turi nepaprasto atsparumo ir prisitaikymo 
gyvenimo reikalavimam savybių.

Londono Timet siūlo Europos 
sąjungą

Londono Times Winston Churchillio kalbo
je mato Britanijos poziciją pasaulyje. Times 
siūlo toli siekiančią karinę sutartį su Prancūzi
ja ir kitomis mažomis Europos tautomis. Se
nieji politikos paktai nebepatenkiną.

Laikraštis pataria panašius susitarimus su 
Graikija ir arabiškai kalbančiomis ir Rytinio 
Viduržemio bei Viduriniųjų Rytų tautomis.

Jugoslavai Triestą laiko „karo kriminalistų 
centru“

WaSingtonas, vasario 26 d. AP praneša, kad 
Belgrado spaudoje kalbama apie tai, kad Tries
te esą reakcionieriško elementop ir kad Tries
tas esąs centru karo kriminalistų, ŠpijonažOį 
tarptautinių avantiūristų, provokatorių ir plė» 
šikų".
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Lietuvos ūkio ateitis
Julius Sakele

US prezidentas Trumanas savo garsioje kal
boje (praėjusį rudenį) pareiškė ir dar labai 
neseniai vėl pakartojo — patvirtino, kad jis 
tikisi (ir jis to sieks), kad būtų grąžintos suve
renumo teisės visoms toms tautoms, iš kurių 
suverenumas smurtu buvo išplėštas. Toks US 
prezidento pareiškimas visam pasauliui įparei
gojo visas minėtoje padėtyje esančias tautas 
ruoštis savarankiškam ir nepriklausomam gyve
nimui.

'Besiruošdami nepriklausomam gyvenimui bet 
gi visada turime atsiminti du dalyku. Visų pir
ma, niekada negalime užmiršti to, kad tik tos 
tautos atgaus savo nepriklausomybę ir ją atei
tyje išlaikys, kurios pačios sugebės įrodyti pa
sauliui, kad jos tokiam nepriklausomumui yra 
pribrendusios, kad jos yra vertos suvereniai 
valdyti savo kraštą. Toliau turime atsiminti, 
kad kiekvienos tautos nepriklausomybė remiasi 
ne vien tautinėmis idėjomis, nevien politinėmis 
programomis, bet, ir tai labai svarbu,

geru ūkišku ir socialiniu krašto
susitvarkymu. Kitaip sakant, ilgai netvers ne
priklausomybė tokio krašto, kurio gyventojai 
nuolat alkani ar pusnuogiai vaikščios arba 
tokio krašto, kur viena dalis gyventojų bus 
pertekusi turtais, o kiti bus nemokšos ir dris
kiai. Todėl visi, kas galvoja apie savo krašto 
politinę nepriklausomybę, turi labai skubiai ir 
aiškiai planuoti tai, kaip sutvarkyti Jo ūkinį 
socialinį gyvenimą, kad jis galėtų užtikrinti 

.piliečių gerovę, laisvę ir darnų sugyvenimą.
Jeigu toks planas iš anksto nebūtų paruoštas ir 
smulkiai išnagrinėtas bei pagrindiniai aptartas, 
tai, gavus politinę nepriklausomybę, gali kraš
tas atsidurti ekonominiame chaose ir sociali
nių neramumų sūkuryje.

Tad, norėdami savo krašto ūkio ir socia
linius reikalus nepriklausomai ir savarankiškai 
tvarkyti, visų pirma turime atsakyti į du pa
grindinius klausimus. Būtent:
1) Kokių priemonių tektų imtis, kad mūsų 

kraštas iš savo turtų ir su esama jame gy
ventojų darbo jėga kiek galima daugiau gė
rybių pagamintų. Tai būtų grynai ekonomi
nio, grynai gamybos našumo pakėlimo klau
simas. Antras klausimas:

2) tai krašte pagamintų gėrybių tarp tų pačių 
krašto gyventojų paskirstymo klausimas. Ki
taip sakant čia yra klausimas, kokių priemo
nių tektų griebtis tam, kad krašte pagamintos 
gėrybės kiek galima teisingiau tarp jo gyven
tojų būtų paskirstytos. Mat, kraštas ir pa
vieni asmenys gali būti ir labai turtingi, o 
dauguma gyventojų gali būti skurdžiai. To
dėl negana daug pagaminti, bet reikia ir tei
singai paskirstyti tai, kas pagaminta.
Aš čia tuos du klausimus taip atskirai vieną 

nuo kito pastačiau dėl ryškumo, dėl vaizdumo. 
Gyvenimo praktikoje dažniausiai tie klausimai 
vienas su kitu esti susipynę, dažnai stačiai neat
skiriamai susiję. Neretai esti, kad tos priemo
nės, kurios skatina gamyba, kenkia teisingam 
paskirstymui ir priešingai. Teisingai skirstant 
nukenčia gamyba. Todėl, sprendžiant gamybos 
klausimus, tenka nuolat spręsti ir paskirstymo 
klausimus, o svarstant paskirstymo reikalus, 
tenka atsižiūrėti to, kaip tatai paveiks gamybą.

Šio teoretinio samprotavimo pailiustravimui 
duosiu vieną pavyzdį. Sakykime, kad kokiam 
nors įmonės direktoriui mokama labai didelė 
alga. Be to, už gamybos išplėtimą ir atpiginimą 
duodamos jam dar premijos. Tas direktorius, 
sakykime, pasistengia, kad gamyba pakiltų ir 
gaminiai būtų pigūs. Vadinasi, gamybinis tiks
las pasiektas, bet galėjo nukentėti paskirstymo 
(socialinis) uždavinys. Tas direktorius, pasi
rodo, labai paspaudė darbininkus, kad jie daug 
dirbtų ir permažai jiems mokėjo. Vadinasi ga
myba tvarkoje, o paskirstymas nukentėjo. Dar
bininkai, kurie dirbo, permažai gavo. Tai tik 
vienas pavyzdys — aiškumo sumetimais.

Dabar prieisime prie tų priemonių, kurios 
reikalingos gamybai pakelti. Pirmas ir pagrin
dinis klausimas, su kuriuo iš pat pradžių susi
dursime, tai

nuosavybės klausimas,
šis klausimas yra kertinis. Jis ir teoretiškai Ir 
praktiškai yra sunkus. Jis paliečia visas Lietu
vos ūkio ir finansų sritis. Juk visi žinome, kad 
sugrįžę į Lietuvą privačios nuosavybės mažai 
terasime. Pramonė ir prekyba daugumoje bus 
nusavinta. Ji bus arba valstybės arba koopera
cijos ar savivaldybės rankose, šiek tiek priva
čios nuosavybės rasime amatų srityje ar gal 
kol kas žemės ūkyje. Tad, kas gi daryti? Pa
likti taip kaip rasime? Grąžinti sena, prieška
rinę santvarką? Padalinti įmones naujiems 
žmonėms, suteikiant jiems privačios nuosavy
bės teises? Ar paieškoti dar kokios nors išei
ties? Vienaip ar kitaip darytum, praktikoje 
sutiktumėm daugybę sunkumų. Tad pirmiau 
tektų į šitą klausimą teoretiškai įsigilinti. Bū
tent: atsakyti į klausimą

> kas labiau skatina gamybos našumų: 
privati, valstybinė ar kooperatinė nuosavybė. 
Čia vieningas nuomonės nerasime. Bet vis dėl
to dauguma bent iš principo, pasisakys už pri
vačią nuosayybę. Bet su rezervais. Tie rezer
vai kaip tik gali kilti už socialines (iš paskirs
tymo) pusės. Pavyzdžiui, toks klausimas: kam 
geriau pavesti

supirkinėti ir eksportuoti žemės ūkio produktus 
(grūdus, sviestą, gyvulius, mėsą, linus, sėme
nis)? Privačiam pirkliui, kooperatyvui ar vals
tybei?

Kas daugiau pagamins žemės ūkyje: priva
tus ūkininkas (ir vėl stambus ar smulkus)? ko
operatyvas ar valstybė?

Tai vis klausimai, susiję su tuo, kas geriau 
ir teisingiau: privati nuosavybė, privati inicia
tyva, ar kooperatinė — visuomeniška ar vals
tybiška? čia yra labai daug ir labai įvairių ar
gumentų už ir prieš. Jų net nemėginsiu čia iš
vardinti. Mano tikslas buvo šį klausimą tik iš
kelti. Kaip jis bus Lietuvoje išspręstas — pa
matysime, kai sugrįšime. Dabar galima tik spė
lioti, kad tuo atžvilgiu mes daug būsime pana
šūs į mūsų prieškarinę santvarką, t. y., privati 
nuosavybė, kooperacijos ir valstybės nuosavy
bė bei iniciatyva ūkyje. Labai galimas dalykas, 
kad kooperacijos vaidmuo dar labiau sustiprės 
privačios iniciatyvos, o gal net ir valstybės inia- 
ciatyvos sąskaiton. Bet, žinoma, tai tik spėji
mas. Tai didelių diskusijų tema.

Sekantis Lietuvos ūkio gamybos klausimas 
yra tas —

kas bus su mūsų žemės ūkiu?
Čia peršasi paprastas atsakymas: tas pats, kas 
ir prieš karą. Nei Ištikrųjų bus kita padėtis. 
Apie žemės valdymo reformos galimumus jau 
minėjau. Yra dar kitas pagrindinai svarbus 
klausimas. Iš spaudos, iš įvairių ekonominių 
konferencijų, nutarimų bei pranešimų aiškėja, 
kad po karo apsaugos muitų gali nebebūti (sa
kydamas apsaugos muitai, aš turiu galvoje ir 
kitas apsaugos priemones: licencijas, kontingen
tus, valiutų varžymus ir kt.). Vadinasi, mūsų 
žemės ūkio produktai atsidurtų pasaulio rin
koje laisvos konkurencijos. Ta konkurencija 
bus iš senų žemės ūkio ir užjūrio kraštų pusės. 
Ar išlaikysime? Ar po kelių metų neatsidurs 
mūsų žemės ūkis nuolatinėje krizėje? O juk 
reikia atsiminti, kad mūsų žemės ūkis ir miškai 
yra pagrindinis mūsų krašto turtas. H Jų mes 
gauname žaliavą stambiausiai mūsų pramonei, 
jie duoda stambiausius mūsų eksporto objek
tus, jis duoda mums valiutą ir auksą. Tad yra 
apie ką pagalvoti ir kuo rimtai susirūpintil Yra 
pesimistų (jie save laiko optimistais), kurie sa
ko „gana besipeckioti su tuo žemės ūkiu — vis- 
vien nieko neišeis. Būkime pramonės kraštas“.

Negalima sakyti, kad tokios mintys būtų 
neapgalvotos ar neturėtų pagrindo. Jas reikia 
labai atsidėjus svarstyti ir daug ko 11 Jų pasi
mokyti galima. Bet gi vienas dalykas yra ne
pajudinamai aiškus:
žemės ūkis buvo ir bus mūsų krašto gerovės 

pagrindas.
Jis turi ir gali prisitaikyti naujoms pasaulio že
mės ūkio gamybos ir prekybos sąlygoms. Jis 
turi būti dar sparčiau suintensyvintas, dar spar
čiau mechanizuotas, elektrifikuotas, negu tatai 
buvo padaryta prieš karą. Žemės ūkio gamyba 
turi būti nebeatidėliojant racionalizuota, jo dar
buotojai turi nedelsiant įgyti reikiamai aukštes
nes kvalifikacijas. Žinoma, tai pareikalaus mil
žiniško organizacinio, švietimo ir kultūrinio 
darbo. Finansavimo klausimas bus labai opus. 
Šiaip ar taip, žemės ūkio ateitis Lietuvoje turi 
tik aukštyn kilti. Ir tam turi būti surastos prie
monės.

Labai glaudžiai su mūsų Žemės ūkiu yra 
susijęs mūsų

pramonės Ir amatų klausimas.
Kiekvieno krašto pramonė remiasi trimis pa- 
grindinais elementais: 1) darbo jėga, 2) žalia
va, 3) varomąja jėga. Dėl darbo jėgos šaltinių 
Lietuvoje tenka pasakyti, kad bent pradžioje 
Jos gali būti stoka. Ypačiai stoka kvalifikuotų 
darbininkų. Tai bus karo pasėkos. Vėliau, dar
bininkų atsiras, bet dėl jų kvalifikacijų, dėl jų 
sugebėjimo — kalbėsiu kiek vėliau drauge kal
bėdamas apie žaliavas.

Žaliavų klausimas pramonei yra labai svar
bus. Mat, jei pramonė neturi savo krašte ža
liavų, tai, importuojant tas žaliavas iš kitur, dėl 
transporto išlaidų gaminiai labai pabrangsta, 
pasidaro nebepajėgūs konkuruoti. Kokioje pa
dėtyje yra Lietuvos pramonė žaliavų atžvilgiu? 
Ta padėtis yra nebloga. Tiesa, mes neturime 
geležies, mes neturime metalų. Taigi dėl minė
tų transporto sunkumų mes negalime sukurti 
sunkiosios pramonės. Medžio žaliavos-medie- 
nos mes taip pat neturime. Karai ir okupantai 
tiek mūsų miškus nualino, kad reikia imtis ypa
tingų priemonių tam, kad Lietuva išeitų iš miš
kų krizės. Net kuro klausimas, dėl tų pačių prie
žasčių, gali pasidaryti opus. Apie medį, kaip 
masinės statybos medžiagą arba žaliavą pra
monei sunku galvoti.

Tad kokią gi žaliavą savo pramonei mes ga
lime turėti? Visų pirma mūsų pramonė turi 
perdirbti viską,

kas bus gaunamas iš mūsų žemės ūkio.
Joks žemės ūkio produktas iš Lietuvos negali 
būti ateityje eksportuotas neperdirbtame pavi
dale. Viskas eina į pramonę, viskas perdirba
ma. Kokios čia pramonės įmonės yra reikalin- 
gos-neminėsiu. Visi atsimename dar iš N. Lie
tuvos. Tik tiek pasakytina, kad tų įmonių skai
čius ir pajėgumas žymiai turės būti padidintas. 
Taigi, mūsų žemės ūkis turi būti absoliučiai 
supramonintas.

Toliau dėl žaliavų mūsų pramonei reikia šit 
ką pasakyti. Šveicarija pramoninių žaliavų at
žvilgiu yra visai panašioje padėtyje kaip Lietu
va. O vis dėlto Šveicarija yra garsi visame 
pasaulyje savo pramonės gaminiais. Kokiu bū
du? Štai kaip. Šveicarija per kelis šimtus me
tų, per kelias generacijas sukūrė pas save 

labai aukštai kvalifikuotų darbininkų 
kadrus. Tie darbininkai gamina tokius pramo
nės gaminius, kur žaliava nedaug svorio su
daro, bet užtat viskas nulemia žmogaus aukštai 
kvalifikuotas darbas. Visiems žinomas pavyz
dys medžiaga — žaliava nėra sunkus ar bran
gus dalykas. Visa jos vertė glūdi joje įdėtame 
žmogaus darbe. Štai į panašius kvalifikuotus 
darbus turėtų mestis mūsų pramonė. Žaliavos 
transportas čia kliūčių nesudarys. Pats svar
biausias klausimas — išauginti kvalifikuotus 
darbininkus. Chemijos srityje panašiai. Dėl 
žaliavų ir čia bėdos nebus. Visur svarbu dar
bininkai ir meisteriai. Tuo būdu, žaliavos sto
ka kelio mūsų pramonei neužkerta.

Dabar trečias klausimas: varomoji jėga. Čia 
klausimas sunkesnis. Akmens ar anglies ir ben
zino neturime. Bet pakankamai turime van
dens, kuris gali aprūpinti

elektros energija
ne tik visą Lietuvos pramonę, bet ir kaimo 
ūkininkiją. Taigi mūsų pramonė gali pasiremti 
tik elektros energija, semiama iš Lietuvos upių. 
Žinoma, elektrifikacija pareikalaus kokių 6—7 
metų ir didesnių kreditų — bet tuo būdu bus 
išspręstas varomosios jėgos klausimas kaimui, 
pramonei ir amatams (apie amatus aš esu jau 
pirmiau rašęs — tad ties jais nebesustosiu).

Suprantamas dalykas, kad žemės ūkio, pra
monės, amatų atstatymui bei naujų šakų sukū
rimui, o taip pat. Lietuvoa elektrifikacijai bus 
reikalingos, bent mūsų mastu imant, 

milžiniškos lėšos — kapitalai,
kurių, bent pradžioje, Lietuvoje, aišku, nebus. 
Valstybės iždas iš pradžių atsidurs su dideliais 
sunkumais ir nebus pajėgus bent kiek žymesniu 
mastu finansuoti ūkio atkūrimą ir pažangą. 
Trumpa išvada 11 to, kad Lietuvai teks pirmoje 
eilėje rūpintis didesne

užsienio kreditų — paskola.
Nepriklausomybės laikais mums nepasisekė pa
lankiomis sąlygomis bent kiek didesniu mastu 
patraukti užsienio kapitalą (tam didelė kliūtis 
Lietuvos tarptautinės padėties kai kuris netikru
mas, Vilniaus klausimas ir kt.). Ateityje tie 
reikalai bus sutvarkyti tarptautiniu mastu — 
vadinasi, netikrumo kliūtis išnyks. Viskas ta
da priklausys nuo mūsų sugebėjimo ir iniciaty
vos ir bendro pribrendimo ne tik gerai dirbti, 
bet ir vadovauti tam darbui. Todėl kiekviena 
jau dabar pasireiškianti sveika ir judri inicia
tyva dėl būsiančio Lietuvos ūkio darbo ir jo 
tvarkymo yra brangi ir entuziastingai sveikin
tina, nes ir ji veda mus į išsvajotą tikslą — 
tikrai laisvą politiniai ir ekonominiai nepriklau
somą Lietuvą.

We Learn English
Laisvas anglių kalbos kursas „M. K.“ skaitytojams

The Tenth Lesson —
Kad veiksmažodis “to do, did, done“, be sa

vo pagalbinio veiksmažodžio reikšmės, reiškia 
t.p. ir daryti — pupils, tur būt, jau žino. 
Yra dar vienas labai dažnai vartojamas žodis, 
kuris reiškia daryti, būtent: netaisyklingasis 
veiksmažodis to make (mėk), made (mėd), ma
de (mėd). Tarp Sitį dviejų veiksmažodžių yra 
šioks toks skirtumas. To do daugiau reiškia 
veikti, tuo tarpu to make — daryti. “Make“ 
savo veikimu pirmoj eilėj išaukia rezultatus, 
kuriuos galima pamatyti, išgirsti, suuosti ir 1.1., 
žodžiu, suvokti pojūčiais. Pav., norėdami pak
lausti: „Kas padarė šituos batus“, sakome 
“Who made these shoes“, o ne “Who did these 
shoes“. Who (hu) — kas. These (zys) — šitie. 
Shoe (šu) — batas. To make a noise — daryti 
triukšmą, triukšmauti. Noise (nois) — triukš
mas. To make friends — daryti draugus, su
sidraugauti. Kai kurie junginiai nukrypsta nuo 
tikrosios “to make“ prasmės. To make use of 
— naudotis. The use (juz) — nauda. To make 
good — susitaikinti, sutvarkyti nesusipratimą. 
“To make“, be to, dar reiškia priversti. Pav.: 
Make him come in — priversk jį įeiti.

Junginiai su “to do“ t. p. neretai nukrypsta 
nuo tikrosios savo reikšmės, “lt will do" arba 
"That will do" — užteks, pakanka. “To do in
to English" — išversti į anglų kalbą. Žinoma, 
galima t. p. pasakyti “To translate into Eng
lish“. “To translate“ (translėt ) — išversti. 
“That won’t (uont) do“ — taip negalima, nieko 
neišeis. “To do London" — apžiūrėti Londoną. 
“To do the polite" — vaidinti mandagų. "Po
lite" (polait) — mandagus, mandagu. “To do 
badly“ — daryti blogus biznius. Veiksmažodis 
“To do“ vartojamas t. p. sakinio pastiprinimui. 
Pav., “I do feel better“ — aš tikrai jaučiuos 
geriau. “Do come to me To-day" — aplankyk 
mane šiandien bitinai. Sakiniai, kuriais atsako
me į klausimus, t. p. dažnai sudaromi su "do“ 
pagalba. Pav.: “Did you see my brother?“ — 
ar matei mano brolį? I tokį klausimą galima 
atsakyti “Yes, I ddd“ — taip, aš taip padariau; 
taip, aš mačiau. To see (sy), saw (so), seen 
(syn) — matyti. “Do you learn English" — ar 
tu mokais angliškai? "Yes, I do" —taip, aš mo
kaus. Kokią rolę pagalbinis veiksmažodis "to

Darbo organizacijos 
stoka

Lietuvis pasižymi plepumu, kontemplacija, 
abstraktumu, bet ne veiklumu, organizuotumu, 
realumu. Mūsų susirinkimai, suvažiavimai pra
eina tuščių kalbų, abstrakčių ginčų, netemiškų 
filosofavimų plotmėj, bet ne konkrečių užda
vinių atlikimo ribose. Dažnas kalbėtojas, netgi 
žymus veikėjas, kurios nors specialios srities 
daktaras, taip ne į temą nusikalba, taip sten
giasi savo išmintį parodyti, kad net nesmagu 
darosi klausyti, kaip daktarai savo ligų nejau
čia. Mes galim rodyti pagarbą seniems veikė
jams už jų praeities nuopelnus, bet mes nebe- 
begalim klausytis jų nuobodžių pasakų apie 
kralikų veisimąsi, tautos prieauglių ir tarptau
tinę politiką.

Tas nesvietiškas mūsų plepumas mus daž
niausiai nuveda į abstrakcijas. Mes nesugebam 
realiai, konkrečiai galvoti ir, dar liūdniau, pla
ningai, sistemingai veikti. Net tuos pačius su
važiavimus beruošdami, nepasistengiam jų su
organizuoti taip, kad juose būtų pravesta tam 
tikra planinga, konkreti kryptis, kad būtų nuo
sekliai, konkrečiai išgvildenami gyvenimiški ir 
šiam momentui būtini klausimai. Atrodo, kad 
kai kurie suvažiavimai tedaromi tik dėl to, kad 
žmonės išsiplepėtų, parodytų savo aukštą iš
kalbingumo „meną“.

Mūsų galvojimą reikėtų pakreipti konkretaus, 
planingo, sistemingo darbo kryptimi. įsigalė
jusios komisijos, posėdžiai, ginčai mums teduo
da maža naudos, projektų, gražių rezoliucijų 
daug, o darbas stovi vietoje. Jei paskaitytume 
mūsų komitetų, organizacijų protokolus, kiek 
ten priimtų gražių nutarimų, kiek ilgų gražių 
kalbų, sumanymų, o jei paklaustume tuos vei
kėjus, ką jie įvykdė, tai pasirodytų, kad šimtai 
tų nutarimų liko tik popieriuj. Gražiai kalbėti 
mokame, bet gerai, organizuotai dirbti nesuge
bame. Juk kultūros srity per pastaruosius me
tus būtume padarę kelis kart daugiau, jei bū
tume sugebėję suorganizuoti specialų kultūros 
skyrių prie L. Sąjungos Komiteto, kai būtų spe
cialistai ėmęsi planingo darbo. Mūsų spauda 
būtų buvusi visai kitoniška, jei būtume mokėję 
suorganizuoti stipresnių spaudos d'”-biioto’ų 
kadrus.

Realistinis galvojimas, konkretus veikimas, 
gera bet kurio darbo organizacija yra pagrin
das tautos kultūros pažangai. Kaip liūdna, kad 
daugelis susenusių žmonių nebesupranta mo
dernaus gyvenimo reikalavimų: galvoti tiksliai, 
spręsfT'greit, vykdyti gerai, kur liečia kolekty
vą, organizuotai ir vieningai. Didelis valstybės 
pražūtų, jei šiais technikos laikais nesugebėtų 
konkrečiai organizuotai veikti. Mums, mažos 
tautos žmonėms, juo labiau reikalingas mūsų 
galvojimo ir veikimo organizuotumas. Mūsų 
pasakų, plepėjimo gadynė yra pasibaigusi, šian
dien bent jaunoji karta ateina i gyvenimą su 
realia, konkrečia darbo programa ir veiklumo 
dvasia. Stp. Vykintas

— Desimtoji pamoka
do“ vaidina klausiamiems ir neigiamiems esa
mojo ir būtojo kartinio laikų sakiniams suda
ryti, pupils jau žino ir prie to nėra reikalo 
grįžti.

O dabar paimkime būdvardžius, kurie laips
niuojant turi kai kuriuose laipsniuose taisy
klingą formą.

Near (nyr), nearer (nyrer), nearest (nyrest)
— artimas, artimesnis, artimiausias; arti, ar
čiau, arčiausiai. Čia anksčiausias laipsnis turi 
antrą formą “next" (nekst), kas reiškia — arti
miausias arba t. p. sekantis.

Far (far), farther, (farzėr), farthest (farzėst)
— tolimas, tolimesnis, tolimiausias. Pirmasis r 
tariamas neaiškiai. Čia aukščiausias laipsnis t. 
p. turi antrą formą “furthest" (ferzest).

Late (lėt), later (lėter), latest (lėtest) — vė
lus, vėlesnis, vėliausias. Antroji aukščiausio 
laipsnio forma “last" reiškia paskutinis.

Old, older, oldest — senas, senesnis, se
niausias.

Old, elder, eldest — senas, vyresnis, vy
riausias. Formos „elder" ir „eldest“ dažniausiai 
taikomos tik asmenim, net ir tuo atveju, kada 
lietuvių kalboje pasakytumėm senesnis, o ne 
vyresnis.

Būdvardžiai, kurie baigiasi „y", laipsniuoja
mi įgauna galūnes „ier“ ir „iest", o ne “yer ir 
y ėst“. Todėl bus: happy, happier, happiest, o 
ne happyer, happyest.

Pereitą kartą kalbėjome apie šeimą. Dar 
keletas žodžių ta tema:

The baby (bėbi) — kūdikis 
To marry (meri) — vesti 
married (marid) — vedęs 
single (singl) — nevedęs, netekėjusi 
nepheu (nepju) — sūnėnas 
niece (nys) — dukterėčia 
widow (uidou) — našlė 
widower (uidouer) — našlys 
orphan (orfan) — našlaitis, našlaitė ■ 
relative (reletif) — giminaitis 
acguaintance' (ekuėntėns) — pažįstama* 
Old — senas
Young (jong) — jaunas 
Dead (dėd) — miręs 
Alive (alaif) — gyva*.
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Suvažiavimai
STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Sausio 12—13 d., Tūbingene įvyko lietuvių 
studentų atstovų suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo ^įpie 200 Vokietijos ir Austrijos stu
dentų atstovų (nuo 10 stud, buvo siunčiamas 
vienas atstovas). Vokietijoje ir Austrijoje DP 
lietuvių studentų yra virš 2500. Suvažiavimas 
gvarstė aktualiausius studentų reikalus, išrinko 
Centrinę Atstovybę, nustatė kelius tolimesniam 
emigrantinės studentijos gyvenimui. Išeivijoje 
reprezentuoti esančią lietuvišką studentiją iš
rinktas centrinis organas — Lietuvių Studentų 
Centrinė Atstovybė Vokietijoje: pirmi Br.Bud- 
ginas, vjcepirm. R. Pakalkaitė, I sekr. P. Jurkš- 
tas, II sekr. Pocius ir ižd. K. Balčiauskas. Trys 
atstovybės nariai: Jurkštas, Budginas ir Pocius 
buvo kalinami K. Z. ir kalėjimuose už kovą 
prieš nacių okupaciją Lietuvoje. N. Lietuvių 
Stud. Centrinė Atstovybė Vokietijoje veikia 
į studentus per zonines Atstovybes, kurios yra: 
amerikiečių zonoje — Miinchene, anglų — Det- 
molde ir prancūzų — Tūbingene. Centrinė At
stovybė yra numačiusi daryti galimus žygius, 
kad kuo daugiau studentų patektų į vokiečių 
bei kitus universitetus; studijuojantiems stu
dentams sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas; 
aktyviai prisidėti prie lietuviškumo išlaikymo 
išeivijoje, išsaugoti sveikas studentų tradicijas 
ir visus studentus jungti laisvės kovai. Lietu
vių Studentų Centrinė Atstovybė ypatingą dė-

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
NSrdlingeno apylinkės komiteto pirmi
ninką

p. Kazį Dobkevičių, 
sukūrusį šeimos židinį su

p-le Zita Staukaite, 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime saulė
to gyvenimo.

Nordlingeno lietuvių 
parapijos bažnytinis choras

Stovyklinės nuotrupos
Kultūrinis darbas

Mūsų stovykloje neseniai visi kultūrininkai 
buvo gavę atostogų: jie paskelbė streiką ir pro
testą prieš kitos dalies stovyklos gyventojų nuo
latinį spoksojimą į stiklelio dugną. Nebenusi- 
tverdami laikinai kitokio darbo, jie pasiėmė kor
tas ir pradėjo pilti karusėlę ir tūkstantį — vis 
šioks toks kultūrinio darbo pakaitalas. Kortas 
pasiskolino iš lašelio garbintojų.

Gerai, kad greit baigėsi atostogos, nes nuo 
kortų ligi stiklelio tereikia peržengti labai ne- 
platų slenkstį. k. ar.

Trys aš
— Aš teisingai bausiu visus, kurie nusižengsi 

—• pasakė jis, pradėjęs vadovauti savo tautiečių 
stovyklai,

— Aš visada su jumisl — prasižiojo jis, sun
kiai vartydamas liežuvį, kai grįžo iš skystį mėg
stančiųjų sąjungos pobūvio.

— Aš prašau atleisti, kad kai kuriuos ne
teisingai baudžiau, — buvo trumpas jo atsis
veikinimo žodis, kai jį, susikompromitavusį dėl 
per dažno krūminės naudojimo, pakeitė kitas.

n. kas.
Įamžinti vardai

Susidarė būrelis neigėjų. Jie nieko nedirbo, 
bet dažnai posėdžiavo ir varė savo propagandą. 
Girdi, per menkai pasiruošiama vaidinimams. 
Girdi, stovyklos laikraštėlis leidžiamas dėl gar
bės, nes yra keletas žmonių, kurie nori jį par
sivežti į Lietuvą ir ten^akyti, kad, štai, ir mes 
dirbome. Girdi, vietinis choras vis tiek nesusi
lygins su garsiaisiais ansambliais, tad geriau jo 
visiškai nebūtų. Kai dirbantieji tuos posėdžiau- 
tojus pasikvietė kartą ir pasiūlė jiems dirbti, 
tada jie pareiškė, kad nemoka ir nenori, o jų 
neišreiškiamas noras vis dėlto būtų, kad ir apie 
juos kalbėtų ir rašytų, kaip apie dirbančius.

Besiknisdami po darbo pamatais, jie vis dėl
to rado progos savo vardams įamžinti: kai jie 
aiškiai susikurstė ir pradėjo pagaliau eiti prieš 
stovykloje nustatytą tvarką, buvo nubausti, o 
stovyklos laikraštėlis įamžino ta proga jų pa
vardes. Ir jie patenkinti aprimo: tikslas pa
siektas. a. balt.

Šventiniai prisiminimai
Mūsų stovykla sušilusi rengėsi vienai didelei 

šventei. Buvo paruošta didžiulė programa. Pui
kus patriotinis vaidinimas, kaip rimtame teatre. 
Gražiai dainavo choras. Scenoje pasirodė nau
jų dalykų išmokusi mokykla. Žodžiu, pasiruo
šėm rimtai.

Paskui visa stovykla ištisą savaitę gyvai kal
bėjo — apie muštynes, kurias keli prisitraukę 
vyrai suruošė tarp savęs netrukus po kilniosios 
programos... k. pi.

Kietas (pratimas
Iš pradžių jie atėjo keturi. Lietuviškai kalba 

neblogai, ir apsigyveno tarp mūsų. Paskui jų 
būrelis padaugėjo dar trimis, o šiandien priau
go jau iki poros dešimtų. Visi laiko save lietu
viais, o sąžinės nė vieno niekas nėra kratęs. 
Kai suruošiami kokie nors minėjimai, dėl sim
bolio, kad per kelis amžius vokietintas pajūrio 
brolis keliasi, pagarbiai pakviečiamas ir to bū
relio atstovas. Žodžiu, visi su visais susigyveno - 
visu šimtu procentų, kaip ir tinka lietuviams 
su lietuviais.

O kai mirė vienas šio būrelio narys, būrelis 
kietu ir senu įpratimu ant jo kapo uždėjo vai- 
Biką M vokišku užrašu... r.ai. 

mesį kreips į propagandą ir informaciją, iške
liant studentų bei kitų tautiečių reikalus vie
toje Ir užsienyje. Tam tikslui numatoma sueiti 
į kontaktą su tarptautinėmis studentų organi
zacijomis, užmezgant glaudžius ir nuoširdžius 
ryšius su Amerikoje esančiais lietuviais bei jų 
oragnizacijomis. Knygoms, spaudai ir kitoms 
mokslo priemonėms įsigyti bus daromi žygiai, 
tarpininkaujant UNRRAi susirišti su tarptauti
nėmis studentų šalpos organizacijomis.

Išeivijoje esančios studentijos gyvenimui 
pavaizduoti L. S. C. Atstovybė laiko būtinu rei
kalu turėti savo organą — laikraštį. N. Studen
tų Centrinė Atstovybė Vokietijoje kviečia vi
sus lietuvius studentus, nors ir sunkios studi
javimo sąlygos, aktyviai dalyvauti visuomeni
niame darbe. Tik nuoširdžiai bendradarbiau
dami, vieni kitiems padėdami, galėsime pasiekti 
teigiamų rezultatų. Br. B.
Šaukiamas medicinos gydytojų suvažiavimas

Pranešama, kad šių metų balandžio 6 ir 7 
dienomis (šeštadienį ir sekmadienį) Hanau lie
tuvių stovykloje įvyks Vokietijoje gyvenančių 
lietuvių medicinos gydytojų suvažiavimas. 
Darbų tvarkoje numatoma: 1) organizaciniai 
klausimai, 2) moksliniai prenešimai ir patyri
mai iš praktikos, 3) gydytojų pasitobulinimo 
reikalai, 4) pagelbinio medicinos personalo pa
ruošimas, 5) pranešimai iš vietų, 6) einamieji 
reikalai.

Kadangi šiuo metu mokslinė literatūra sun
kiai prieinama, pageidaujama pranešimai trum
pi ir pritaikinti praktikai. Dėl patyrimų iš prak
tikos pageidaujama išgirsti ir apie naujų vaistų 
veikimą: penicillin, morfanil-prontalbin ir ki
tus. Pranešimuose iš vietų prašoma gydytojus, 
dirbančius stovyklose, suteikti žinių apie lietu
vių tremtinių gyvenimo sąlygas stovyklose: pa
talpas (grindų plotas vienam asmeniui), maistą, 
tremtinių sveikatą, atkreipiant dėmesį į socia
lines ligas: tuberkuliozę, lyties ligas, trachomą, 
alkoholizmą, vaikų susirgimus, profilaktinius 
skiepinimus, tuberkuliozo reakciją vaikų tarpe 
ir 11 Pranešimai pageidaujami surašyti, kad 
būtų galima įteikti sekretoriatui.

Numatytų pranešimų temas prašoma iš 
anksto pranešti Organizaciniam Komitetui gy
dytojų suvažiavimui ruošti, (16) Hanau a. M., 
Lamboystr. 84, Lit. Lager.

Gydytojai kviečiami dalyvauti visi, bet kur 
negalima išvykti (dirbantiems ligoninėse, sena- 
torijoje), prašoma nuo dviejų-trijų siųsti po 
vieną atstovą. Atvykstantieji bus aprūpinti nak
vyne ir maistu.

Organizacinis Komitetas 
gydytojų suvažiavimui ruošti 

ūkininkų, agronomų ir kitų ž. ū. specialistų 
suvažiavimas

Š. m. kovo 24—25 d. d. H a n a u lietuvių sto
vykloje įvyks žemės ūkio darbuotojų (ūkinin
kų, agronomų ir kitų žemės ūkio specialistų) 
suvažiavimas. Jo darbotvarkėje numatyta:

1) Lietuvių tremtinių įkurdinimas žemės 
ūkio srityse,

2) Organizacinis žemės ūkio darbuotojų rei
kalas,

3) Aktualūs bėgamojo meto klausimai.
Suvažiavimo pradžia kovo 24 d. 10 vai. ryto. 

Atvykus reikia kreiptis į Hanau lietuvių sto
vyklos vadovybę.

Kadangi kvietėjai neturi pilno ištrėmime 
esančių agronomų ir kitų ž. 0. specialistų sąra
šo, prašoma apie šį suvažiavimą painformuoti 
ir visus apylinkėje esančius agronomus bei ki
tus tos srities specialistus.

Žemės Ūkio Komisija

Tragiškai Žuvo a. a. Kazimieras 
Augustinavičius

S. m. vasario 10 d. tragiška mirtis iš Hanau 
lietuvių tremtinių tarpo negailestingai išplėšė 
taurų lietuvį a. a. Kazimierą Augustinavičių.

Artėjant mūsų tautos Nepriklausomybės 
šventei, velionis Kazimieras skubėjo į Wūrz- 
burgą parvežti gaidų, kad ir jo žmonelė — so
listė galėtų, kaip ir visuomet, paįvairinti šventės 
nuotaikas lietuviška daina. Ties Wurzburgo 
Stovykla, norėdamas sutrumpinti kelią, iššoko 
jis iš traukinio ir nežinomomis aplinkybėmis pa
teko po antrais bėgiais einančiu traukiniu, kuris 
amžiams nutraukė jo gyvenimo gijas.

Velionis gimė 1909 m. sausio 4 d. Žiež
mariuose, ūkininko šeimoje. Baigęs „Aušros“ 
berniukų gimnaziją ir aspirantų kursus Karo 
Mokykloje, jis visą laiką tarnavo įvairiose ad
ministracijos įstaigose, eidamas atsakingas pa
reigas. Karo audra jį 1944 m. vasarą atbloškė 
Vokietijon, kur pernai vasarą jisai su šeima 
apsigyvena Hanau lietuvių stovykloje.

A. a. Kazimieras Augustinavičius buvo tau
rios, kilnios sielos žmogus. Būdamas nedėkin
gose pareigose, mokėjo su visais sugyventi, < su
prato kitų kančias, padėjo nelaimingiesiams, 
teikė jiems visą galimą pagalbą.

Vasario 14 d. velionies palaikai iškilmingai 
palaidoti Hanau katalikų kapinėse. Dekanas 
kun. Klimas pasakė gražų, jausmingą pamokslą. 
Komiteto vardu atsisveikino agr. Aleksa. An
samblio — Daniliūnas ir artimųjų — Eduardas 
Steponavičius. Kalbėjusieji apibūdino velionies 
nuopelnus, o iš minios krūtinių veržėsi gilus 
liūdesys. Naujai supiltas tremtinio kapas pra
žydo vainikais.

Ilsėkis ramybėje, taurus lietuvi, tremtinių 
žemėje, kurioje mirtie Tau per anksti suglaudė 
jaunatvė* sparnu*. J. Janutai tia

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Balio Muliuolio pereinamos krepšinio taurės 

turnyras Dilingene
Kemptene gyvenąs p. Balys Muliuolis, siek

damas atgaivinti vieną populiariausių Lietuvoje 
sporto šakų — krepšinį lietuvių tremtinių tarpe 
— Vokietijoje, pakelti jį iki buvusio garbingo 
tarptautinio lygmens bei per šias varžybas 
jungti lietuvišką sportinį jaunimą ištrėmime, 
ugdyti jo tauriąsias būdo ypatybes, kaip tos pe
reinamosios taurės nuostatų 1 § pasakyta, yra 
įsteigęs Pereinamąją Krepšinio Taurę. Dėl tos 
taurės gali varžytis visose trijose okupacinėse 
zonose — amerikiečių, prancūzų ir anglų — esan
čių lietuviškų stovyklų krepšinio rinktinės. Tau
rė pereina visiškon nuosavybėn tai. komandai, 
kuri laimi varžybas 3 kart iš eilės arba 5 kart 
be eilės. Varžybos vyksta maždaug trijų mė
nesių laikotarpyje, pradedant 1946 m. vasario 
2 d. Varžybas rengia tos stovyklos, kurioms 
varžybų pravedamas yra prieinamas iš techni
kinės pusės. Varžybų rengėjas turi teisę apri
boti dalyvių skaičių, kviečiant į varžybas tik 
pajėgiausias stovyklų krepšinio komandas.

Taip, Kempteno lietuvių kolonijos sporto 
vadovui Ed. Vengianskui pasiūlius, tos varžy
bos š. m. balandžio 6—7 d. d. įvyks Dilingeno 
lietuvių stovykloje. Kad sėkmingiau pravesti 
tas varžybas, šalia Dilingeno Tremtinių Ben
druomenės komiteto, kuris rūpinasi varžybų 
pravedimu ir padeda viskuo, yra sudarytas ren
gimo komitetas, į kurį įeina: Pipiras, Petkūnas, 
Dapkus, Radavičiua ir Girtautas. Varžybų glo
bėju mielai sutiko būti Dilingeno Tremtinių 
Bendruomenės komiteto pirmininkas Vilius 
Dunčia.

Varžybose dalyvaus ne mažiau kaip 10 krep
šinio komandų. Kvietimai išsiuntinėti: Kemp

Dėl „Musu mažiesiems“ skyrelio
Prieš pusmetį, pasirodydami su pirmuoju 

laikraščio numeriu, buvome priversti kiek nu
krypti nuo savo tiesioginio tikslo ir skirti bent 
Siek tiek vietos specialiai mažiesiems. Per tą 
keletą mėnesių periodininių bei neperiodinių 
leidinių kiekis padidėjo, pagerėjo ir jų pasklei
dimo sąlygos, šiandien jau ir mūsų mažieji ne
begali perdaug nusiskųsti, neturį ko skaityti. 
Jau eina pora jiems specialiai skirtų laikraštė
lių („Skautų Aidas" ir „Saulutė"), dar vieną 
(„Žiburėlį“) netrukus žadama išleisti. Mokykli
nius skaitymus duoda „Žiburiai". Be jų, tai vie
nur, tai kitur pradeda pasirodyti ir mažiesiems 
skirtų vienkartinių leidinių, knygelių.

Mes ieškome savųjų
Šiame skyriuje ieškojimų skelbimai dedami 

pagal jų gavimo eilę. Už skelbimus imamas 
mokestis po 2.— RM už kiekvieną paieškomą 
asmenį. Šis mokestis reikia siųsti Redakcijai 
kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 
visus laikraščio skaitytojus atidžiai sekti vi
sus šio skyriaus skelbimus, ir, turint kokių 
žinių apie bet kurį ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. Už šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame.
614. Vaičiūnienė-Vaitiekaitytė Marija, gyv. Dil- 

lingen/D., Litauisches Lager, ieško vyro 
Vaičiūno Juozo ir brolių Vaitiekaičių Juo
zo ir Justino.

615. Višniauskas Vladas, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško inž. Vizbaro Felik
so su žmona, prieš amerikiečių atėjimą 
gyv. Villach/Kamten.

Lietuviai gyvenantieji (24) Tolk, Kr. Schleswig, 
Litauisches Lager, ieško:

616. Paliulis Petras — giminių ir pažįstamų.
617. Baronienė Uršulė — savo vyro Petro ir kt.

giminių bei pažįstamų.
618. Bormanienė Nadė — savo vyro Jono, se

sers Turavienės Anės, Bormano Juozo ir 
Azvetos Valentienės.

619. Uždravis Vincas — giminių ir pažįstamų.
620. RaČkaukienė Marijona — savo vyro Rač

kausko Boliaus, Račkauskaitės Marijonos 
ir Sinkevičiaus Juozo.

621. Ramanauskaitė Margarita — brolio Liud
viko ir Žemaičio Antano.

622. Rugys Juozas — Astrauskos Juozo.
623. Hoznerytė Olga — Hoznerienės Martos, 

Balbonienės Emos ir Verlingio Gustavo.
624. Grynas Andrius — tėvo Gryno Oskaro.
625. Stankaitienė Magdelena — savo vyro Jur

gio.
626. Mozuraitis Simonas — dukters Jančiuvie- 

nės Marijonos.
627. Raulinaitienė Matilda — savo vyro Rauli- 

naičio Vinco.
628. Sližys Bronius — Vietos Juozo ir Laimaus 

Alfonso.
629. Stonaitienė Marijona — savo vyro Stonai

čio Vinco.
630. Stančikas Petras — pažįstamų.
631. Klimantienė Sofija — savo vyro Gustavo, 

brolio Kazlausko Stasio ir brolienės Kaz
lauskienės Stasės.

632. Kripsienė Kėtė — savo vyro Antano.
633. Noreika Alfonsas — pažįstamų
634. Dalangauskas Adomas — Jankūno Vinco 

ir kt pažįstamų. 

teno, Miuncheno, Hanau, Wisbadeno, Tiubin
geno, Augsburgo, Eichšteto, Memingeno ir kt 
didesnėms lietuvių stovykloms. Tikimasi, kad 
varžybose dalyvaus, be latvių ir estų, dar viena 
kuri amerikiečių karių krepšinio komanda.

Be to, jei sąlygos leis, bus pravestas, stalo 
teniso ir tinklinio turnyrai, kur pagal galimybę 
dalyvaus ir moterų komandos.

Lauko teniso Daviso Taurės turnyras 1946 m.
Po penkerių metų pertraukos, šias metais 

vėl bus pravestos lauko teniso Daviso Taurei 
laimėti turnyras. 1939 m. finale Australija nu
galėjo USA 3:2. Dabar Melbourne jau supo
ruotos ekipos prasidedančioms šių metų ko
voms. Taip Amerikos zonoje susitinka: Fili
pinai — USA; Meksika — Kanada; Europos 
zonoje: Ispanija — Šveicarija; Didž. Britanija
— Prancūzija; Čekoslovakija — Turkija; Jugo
slavija — Egiptas; Belgija — Monaco; Švedija
— Olandija; Kinija — Danija. Irlandija pir
mam susitikime laisva.

Trumpos žinios
♦ Maskvos šacCnatų klubas šachmatų ma

čui tarp Aleksandro Aliochino ir Sovietų Ru
sijos šachmatų meisterio Michaelio Botviniko 
paskyrė 10.000 dolerių, iš kurių du trečdalius 
gauna lanmėtojas.

♦ Pasaulio sunkaus svorio bokso meisteris 
amerikietis Joe Louis jšvyko į West Baden 
Springs kurortą (Indiana) treniruotis, nes š. m. 
birželio mėn. turės kovoti dėl savo titulo su 
taip pat amerikiečių Billy Con’u.

♦ Š. m. balandžio 14 d. Lisabonoje įvyks 
tarpvalstybinės futbolo rungtynės Prancūzija— 
Portugalija.

Susidarius tokiai padėčiai, savo laikraštyje 
„Mūsų nlažiesiems" skyrelį baigiame. Mieliems 
bendradarbiams dėkojam už bendradarbiavimą, 
o neaunaudotus jų rašinius perduosime jau ei
nančių vaikų laikraštėlių redakcijoms. Mažie
siems savo skaitytojams gi linkime pirmoje ei
lėje gerai mokytis ir užsiprenumeruoti specia
liai jiems leidžiamus laikraštėlius — su knyga 
ir laikraščiu nesiskirti.

Tuo būdu laimėję vietos laikraščio skiltyse, 
tikimės daugiau pasitarnauti visiems kitiems 
savo skaitytojams.

Redakcija

635. Riklikas Juozas — savo žmonos Riklikie- 
nės Marcelės, brolių ir sesers.

636. Preidis Juozas — draugų.
637. Striaupis Kostas — pažįstamų.
638. Inž. Miškinis Antanas — buvusių bendra

darbių.
639. Zinkevičius Bronius — draugų.
640. Kopūstas Jurgis — žmonos Kopūstienės 

Gretės ir kitų giminių bei pažįstamų.
641. Mockaitienė Marcelė — savo vyro Mockai- 

čio Petro ir Garšvienės Mildos.
642. Pipirienė Petronėlė — giminių ir pažįstamų.
643. Markuzytė Antosė — Zarunskienės Pranės.
644. Plienaitis Juozas — brolio Plienaičio An

tano ir kitų giminių bei pažįstamų.
645. Kumfertienė Ona — brolio Oskaro, sesers 

Marijonos ir Bekerienės Onos.
646. Izdonienė Marijona — savo vyro Izdonio 

Jono ir brolio Armono Povilo.
647. Dėdelė Petras — brolių ir seserų.
648. Kizalavičius Martynas — savo žmonos Kl- 

zalavičienės Onos ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

649. Bartuška Juozas — savo žmonos Bartuš- 
kienės Onos.

650. Šliukaitis Albertas — sunaus Fridriko.
651. Kalvaitienė Kostė — savo vyro Juozo, se

serų Onos Genienės ir Mickevičienės Ele
nos.

652. Kudirkienė Marijona — savo vyro Jono, 
sunaus Albino, seserų ir Sarpalienės Juzės.

Kas gali suteikti smulkesnių žinių apie mo
kytoją J. Matulaitį (iš Vilkaviškio apskrities), 
mirusį 1944 m. rudenį Dresdene. Prašoma ra
šyti Ed. Karnėnui, (23) Oldenburg i. O., Ale- 
xanderstr 320, Litauisches Lager „Lithuanica“, 
arba tiesiog jo sesutei Petrei Matulaitytei-Ki- 
sielienei į Kanadą šiuo adresu: Mrs. P. Kisiel, 
2549 Montgomery str., Montreal 9 ne, Canada.

Ši lietuvaitė kanadietė, kilusi iš Norvaišų 
km. Bubelių valsč., Šakių apskr. kartu ieško 
savo giminių ir pažįstamų vilkaviškiečių bei 
marijampoliečių.

g^MOSU KELIAS,^
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a'D., Lietuvių Stovykla 

Leidžia Redakcinis Kolektyvas; 
„Vyr. Redaktorius D. Penikas, 
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir

Ant Musteikis
Permitted by Military Government < 
Printed by Manz in Dillingen a. D,
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Pirmasis lietuvių tremtinių atstovų 
suvažiavimas

įvairios žinios
Nemaža ligi tol nežinotų svetimųjų vietų pa

vadinimų pasiliko mūsų tremtinių prisimini
muose po pirmojo pasaulinio karo. Jų vienose 
sėkmingai ir gražiai veikė lietuviški mokslo ži
diniai. Kitur telkėsi ano meto šviesuomenė, vy
ko gausūs suvažiavimai. Trečiur formavosi lie
tuviški karių savanorių pulkai. Laikas bėgo, 
gyvenimas keitėsi. Pagaliau atsitiko vėl taip, 
kad vėl esame priversti svetimųjų vietų vardus 
įsiminti ir, gal būt, taip pat nebepamiršti. Tik 
šįkart jau nebe savo rytinio, bet vakarinio kai
myno žemėje. Taip greta Kempteno, š. m. ko
vo 1 d. išleidusio pirmąją lietuvių tremtinių 
abiturientų- laidą, iškyla Lietuvoje bebūnant 
maža kam girdėtas — Hanau, kuriame kovo 
3—4 d. d. įvyko pirmasis Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės suvažiavimas.

Nors ir sunkios šiandien keliavimo sąlygos, 
nors didesnėmis ar mažesnėmis grupėmis iš
blaškyti mūsų tautiečiai plote nuo Flensburgo 
Iki Freiburgo, nors nemaža formalumų tenka 
atlikti pereinant iš vienos zonos į kitą. — di
džioji rinktųjų atstovų dalis jau kovo 2d. va
kare buvo Hanau stovykloje ir dalyvavo su
važiavimo išvakarėse suruoštame Šv. Kazimiero 
minėjime.

Suvažiavimo darbo posėdžiai prasidėjo ko
vo 3 d. rytą ir su mažomis pertraukomis už
truko ligi antrosios dienos vakaro. Dalyvių ei
lėse matėsi ne vienas ano pirmojo karo trem
tinys — visuomenės veikėjas, visa eilė žymiųjų 
nepriklausomo meto pareigūnų, daugelis pas
kutiniųjų laikų laisvės kovotojų, kurių dalis 
kankinta ir kalinta nacių kalėjimuose bei kon
centracijos lageriuose. Seniausiam suvažiavimo 
dalyviui teko garbė suvažiavimą pradėti. Su
darius prezidiumą, po trumpų sveikinimų, sekė 
visa eilė svarbių ir aktualių pranešimų, liečian
čių aktualiuosius mūsų tremtinių reikalus Vo
kietijoje.

šiandieninis mūsų gyvenimas yra labai ir la
bai aprėžtas: išskirti iš viešosios politinės veik
los, turime surištas rankas ir ekonominėje — 
ūkinėje srityje, tačiau švietimo ir auklėjimo 
darbą galime plėtoti be didesnių varžtų. Užtat 
džiaugiamės šiandien turį visose trijose Vokie
tijos zonose net 20 gimnazijų, vieną prekybos 
ir 93 pradžios mokyklas su kvalifikuotais pe
dagogais. Esame dalininkai jau anglų zonoje 
įsteigto Pabaltijo universiteto. (Kitas DP uni
versitetas, kuriame ras darbo nemaža mūsų mo
komojo personalo ir studentijos, organizuoja
mas amerikiečių zonoje.) Švietimo reikalus 
tvarko 3 įgaliotiniai ir 7 pr. m-lų inspektoriai. 
Mokyklos dirba pagal Nepriklausomos Lietu
vos mokyklos programą, (vestasis 8-rių metų 
mokslas pradžios mokyklose privalomas visiems 
7—14 mt. vaikams. Baigiamas išspręsti ir mo

Vaiijios knygos ir leidiniai
Bernardas Brazdžionis, SVETIMI KALNAI. 

Išleido Antanas Urbonas. Spaudė H, Laupp jr. 
spaustuvė Tūbingene. Karinės valdžios leista. 
Tiražas 5000. Kaina 6 RM. Virifelį piešė dail. 
Adomas Varnas.

Sis poezijos kūrinių rinkinys apima poeto 
Bernardo Brazdžionio 1943—1945 m. kūrybą. 
Leidinys nedidelio formato, 190 pusi., pagal sa
vo turinį suskirstytas į šešius skyrius: 1) Nu
trauktos stygos, 2) Griuvėsiai, 3) Po Alpių še
šėliais, 4) Tėviškės dūmai, 5) Žiemos kregždės 
ir 6) Pavasarėjant. Tuose šešiuose skyriuose 
yra tilpę 154 poezijos kūriniai, apimą atskirus 
buvusius minėtame laikotarpyje gyvenimo epi
zodus. Pirmuosiuose dviejuose skyriuose ir iš 
dalies trečiame poezijos kūriniai sukurti dar 
poetui tėvynėje esant, gi visi kiti ;— gimė jam 
tremtinio gyvenimą bevargstant, sunkią bena
mio dalią benešant. Aišku, todėl jie persunkti 
sielvartu, kančia ir tėvynės ilgesiu. Beveik išti
sai visuose kūriniuose atsispindi savas kraštas, 
jo didelė meilė, savo krašto rūpintojėliai, sa
vosios šalies grožis... Tai gražus ir didelis 
įnašas į neturtingą mūsų tremtiniškojo gyveni
mo literatūrą. Kiekvienam tremtiniui jis teiks 
paguodą ir nusiraminimą sunkiose ir niūriose 
valandose, o moksleiviui bus tiesiog dvasios 
turtinimo ir tėvynės meilės ugdymo šaltinis.

Leidinio viršelis skoningas ir prasmingas.
GIMTINĖS ŽIBURĖLIS, Hanau, 1946. II. 16. 

Išleido Hanau Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės Komiteto Švietimo Skyrius. Leidinėliui da
lis medžiagos paimta iš Vytės Nemunėlio „Tė
vų Nameliai“ bei vaikų laikraštėlio „Christ- 
baurn". Spausdintas rotatoriumi, o viršelis 
spaustuvėje. 40 pusi., kaina nepažymėta.

Tai graži mažiesiems dovana, išleista Vasa
rio 16-sios proga. Leidinėlis pradėtas poeto 
Bernardo Brazdžionio eilėmis. „Žibėk, žėrėk, tė
vų sodybos žiburėli..kurios labai derinasi 
su ten pat esančiomis iliustracijomis ir puikiai 
pateisina duotą šiam leidinėliui pavadinimą. 
Toliau randame Stasio Džiugo, Vytės Nemu
nėlio, Aloyzo Barono, Leonardo Žitkevičiaus 
eilėraščių bei eiliuotų apsakymėlių. Yra ir pro
zos dalykėlių. Gražus mokyt J. Žilionio straips
nelis Vasario 16-sios proga ir vykusi Stasio 
Džiugo apysakaitė apie keturius metų laikus. 
Versliniai dalykėliai taip pat vaikams įdomūs. 
Pabaigoje žiupsnelis jumoro ir keli uždavinėliai. 
Visa šio leidinėlio siela — tai puikiai atliktos 
iliustracijos, kurių ypač gausu. Jaučama įgu
dusio dailininko ranka, kuriai pavyko ant rota

kyklinių vadovėlių klausimas: keletą Išleidus, 
keliolika spausdinama.

Daugelyje didesniųjų stovyklų veikia įvai
riausi pasitobulinimo ir kalbų kursai, įsteigti 
chorai, meno ansambliai, vaidybos trupės, lei
džiamos knygos, laikraščiai.

Gyvai ir aktyviai rūpinamasi susiradimo, su
sižinojimo ir savišalpos reikalais. Užvestos kar
totekos. šio mėn. 25 d. pravedamas visuotinis 
tremtinių surašymas.

Iš tolesnių pranešimų paaiškėjo esamoji 
tremtinių būklė, ateities perspektyvos,, darbu 
aprūpinimo ir profesinio paruošimo planai, šal
pos reikalai.

Iškeltieji klausimai buvo atsidėjus aptarti, 
išdiskutuoti ir svarbesniosios išvados suvestos 
į atitinkamus nutarimus.

šiame Lietuvių Tremtinių Bendruomenės at
stovų suvažiavime užbaigtas organizacinis lai
kotarpis: galutinai priimtas bendruomenės sta
tutas su dviem esminiais priedais, kurių pirma
sis suderins ir sustiprins pastangas visoje trem
tinių bendruomenėje kovai su pasitaikančioms 
negerovėmis, antrasis gi — švietimo nuostatai 
— sunormuos švietimo ir auklėjimo darbą.

Pagal priimtąjį Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės statutą, išrinktas Vyriausias Tremtinių 
Komitetas iš 9 asmenų ir Revizijos Komisija iŠ 
3 narių. Įvestas ir tremtinių solidarumo mo
kesnis. Tai bus ne tik šaltinis reikalingiausių 
lėšų organizaciniams reikalams, bet ir viena pa
grindinių priemonių tautiniam susipratimui ug
dyti. Kitų tautų bendruomenių tas mokesnis, 
pinigiškai imant, kelissyk didesnis.

Apskritai, tenka pasidžiaugti, kad susivažia- 
vę atstovai, tam tikslui visu rimtumu rinkti sa
vo apylinkėse, su tokiu pat rimtumu svarstė, 
ir tarė darbo posėdžių metu iškilusius klausi
mus. Kasdienės smulkmenos, dėl kurių kai kur 
stovyklose bereikalingai t gaištama ir nervina- 
masi, atrodė pasilikusios už posėdžių salės du
rų. Tenka laukti, kad dvasią atsigaivinę ir iš
siskirstę atstovai savo patirtimi ir autoritetu 
įstengs išblaškyti ūkanas, pasitaikančias dar kai 
kur stovyklų bendruomenių gyvenime.

Baigiant negalima nepastebėti, kad nemaža 
vargo, ir rūpesčio turėjo tikrieji šio suvažiavi
mo šeimininkai — hanauiškiai. Nekalbant jau 
apie puikiai, kiek esamos sąlygos leidžia, suor
ganizuotą suvažiavimo dalyvių maitinimą ir 
aprūpinimą, buvo progos pasidžiaugti ir Hanau 
lietuvių stovyklos pasiektais kultūriniais laimė
jimais. Taip pirmosios dienos vakare svečiai 
išklausė mišriojo koncerto, kurio programą iš
pildė mišrusis ir vyrų chorai, solistai-daininin- 
kai, tautinių šokėjai Pabuvę dar dieną galėjo 
pasigėrėti „Atžalyno“ vaidinimu.

torinio popierio perkelti tokius charakteringus 
ir puikius vaizdelius. Bene ryškiausiai savo tvir
tinimą galėsiu paremti, paminėdamas pasaką 
paveiksluose „Neklaužados“, kuriai žodžius pri
taikė Stasys Džiugas. Kadangi ši eiliuota ir 
iliustruota pasakėlė šiame leidinėly nebaigta, 
reikia manyti kad to paties vardo leidinėlis 
kiek vėliau ir vėl pasirodys, šios rūšies spau
dos darbas tikrai sveikintinas ir mūsų mažųjų 
labai laukiamas.

LITHUANIA 1918—1946. Lithuanian Com
mittee, Hanau 1946. 44 pusi., kaina nepažymėta.

Specialus leidinys anglų kalboje, išleistas 
Vasario 16-sios proga tikslu painformuoti mūsų 
globėjus apie savąjį kraštą ir dabartinį stovyk
linį gyvenimą. Leidinėlis labai gražus, kreidi
niame popietyje ir puikiai iliustruotas. Suskirs
tytas į tris dalis, kurių pirmoji trumpai api
būdina mūsų istoriją, antroji — 1940—1944 m. 
okupacijas ir trečioji — Hanau stovyklos da
bartinį lietuvių gyvenimą. Iš daugelio puikių 
iliustracijų pažymėtina pačioje pradžioje įdė
tasis meniškai ir tautinėmis emblomis ornamen
tuotas Tautos Himnas (jis išverstas ir į anglų 
kalbą), toliau Vytauto laikų Lietuvos žemėla
pis, Vilniaus ir Kauno keli vaizdai, klišė, vaiz
duojanti vokiečių okupacijos meto mūsų po
grindžio spaudą ir pagaliau kelios iliustracijos, 
vaizduojančios Hanau stovyklos lietuvių kul
tūrinį bei sportinį gyvenimą.

šis leidinys dabartinę savo paskirtį pilnai 
atitinka. Kitos stovyklos turėtų irgi šio leidi
nio bent kiek pasirūpinti, kad jis labiau paplis
tų amerikiečių bei anglų zonose.

VARPAS Nr. 1. Dvisavaitinis lietuvių lai
kraštis. 1946 m. kovo mėn. 1 d. 24 pusi. Nei 
kilimo vieta, nei redaktorius, nei pagaliau kaina 
nepažymėta. Spausdintas rotatoriumi.

Sulaukėme dar vieno, darančio rimtą įspū
dį, rotatorium spausdinamo laikraščio. Nors jis 
ir kovo pradžioje išleistas, bet Vasario 16-ji pa
minima net dviem aštrios teisybės straipsniais: 
buvusio Lietuvos Respublikos Prezidento Dr. 
Kazio Griniaus atsišaukimu į pasaulio lietuvius 
ir straipsniu „Istorinė diena“. Čia randame ir 
gilų patriotini J. Aisčio eilėraštį „Kur gi kraš
tas“. Ilgu Dr. K. Griniaus straipsniu paminėta 
ir didžiosios lietuvės Felicijos Bortkevičienės 
mirtis. Dėja, šiame nekrologiniame straipsnyje 
viena vieta pasižymi šalto takto ir apdairumo, 
atsižvelgiant šio laiko dvasios stoka, ką Besi
norėtų garbingajam autoriui primesti, šia nuo
dėmę turėtų atgailauti redaktorius. Toliau ran-

Europos talkos konferencija
Europos taikos konferencija, kuri buvo nu

matyta gegužės 1 d. ir kuri buvo atidėta, nu
matoma sušaukti dar prieš birželio mėn., kaip 
privačiai yra pareiškę užsienių reikalų įstaigų 
pareigūnai.

Į konferenciją atvykstant laukiama apie 1000 
delegatų ir apie 400 žurnalistų. Ji greičiausiai 
būsianti Luksemburgo rūmuose su puikiuoju 
parku, kad delegatai galėtų puikiai pailsėti.

Europos taikos konferencijai suorganizuoti 
daug sunkumų sudaro nesutarimai dėl Italijos 
sričių, kolonijų ir reparacijų.

šiuo metu Rusija iš Italijos nori gauti tik 1 
milijoną dolerių reparacijų, o 300 milijonų ki
tiems kraštams, kurie nuo Italijos nukentėjo. 
Bet; kadangi tie kraštai yra Rusijos įtakoje, ta
da suprantama, kodėl Rusija sau taip maža te
prašo. Nesutariama ir dėl Tripolitanijos. Ru
sija pati nori gauti Tripolitaniją, o Amerika 
pageidauja, kad Tripolitanija būtų JTautų pa
tikėtiniu. šiam pasiūlymui pritaria ir Anglija. 
Tik Prancūzija siūlo ją palikti Italijos globoje.

Dėl Pietinio Tirolio taip pat nesutariama. 
Amerika nesutinka visą Tirolį pavesti Austri
jai. Prancūzijos ir Italijos sienų klausimas taip 
pat dar nenustatytas.

Italijos ministeris pirmininkas ir užsienių rei
kalų ministeris De Gaspari pareiškė, jog nei jis 
nei kitas kuris italas nepasirašys tokios taikos 
sutarties, kurioje Triestas būtų priskirtas Jugo
slavijai.

Susirenka Aukščiausioji Taryba
AP iš Maskvos praneša, kad Maskva per

gyvena šventišką nuotaiką, nes susirenka Aukš
čiausios Tarybos delegatai. Laukiama, kad bus 
diskutuojami nenormalūs santykiai tarp Sovie
tų Sąjungos, Britanijos ir JAValstybių.

Būsią aptarta svarbi problema — kariuome
nės dalinių buvimas svetimuose kraštuose >r 
nuolatinis augimas „naujos antisovietinės kom
panijos“.

Danai nori atgauti Bornholmo salą
AP iš Londono praneša, kad tarp Danijos ir 

Rusijos vykstančios derybos dėl raudonarmie
čių ištraukimo iš Bornholmo salos. Jei jie pa
liksią iki pirmadienio, atsieit, rusai okupuosią 
salą 10 mėnesių be jokio formalaus sutikimo.

Danai yra paneigę gandus, kad rusai tenai 
rado karo įmones. Bornholms esą mineralų ir 
geležies.

Kovo 9 d. UP pranešimu iš Kopenhagos, ru
sų daliniai netrukus pradėsią evakuoti Bornhol
mo salą. Iš Maskvos buvę atsakyta Danijos 
vyriausybei į paklausimą dėl karių ištraukimo. 
Jei rusai apleistų salą, būtų ginčytinas klausi
mas iššpręstas.

Lenkų siena uždaryta
AP ii Londono praneša, kad, pagal Vienos 

pranešimą, lenkiškos įstaigos su rusų sutikimu 
yra parėdžiusios, jog vakarinė ir pietinė Len
kijos siena būtų griežtai saugoma — nepralei
džiama pabėgėlių, ypač liečia tai sieną su Če
koslovakija.

Pranešime nurodoma, jog esanti pasiųsta 
speciali sienų sargyba, kad nepraleistų pabė
gėlių Lenkijos į Vakarų Europą.

Azerbeidžanas užėmė naują sritį
AP iš Teherano, pasiremdama tikrais diplo

matiniais šaltiniais, praneša, kad šiaurinė Gilan 
provincijos dalis, susisiekianti su Kaspijos ir 
Sovietų zonomis, yra separatistinės Azerbei- 
džano vyriausybės inkorporuota.

Irano laikraščiai praneša, kad 600 „perėjū
nų“, ginkluotų kulkosvydžiais ir artilerija, yra 
paėmę Karganrind uostą.

Atominės bombos bandymai
Pranešama, kad atominės bombos bandy

mus stebės štabo viršininkas gen. Dwight D. 
Eisęnhoveris ir dar du štabo nariai. Vienas jų 
bus adm. Ch. Nimitz, laivyno operacijų virši
ninkas, kitas — gen. Carl Spaatz, orinių pa
jėgų viršininkas.

Suimta dvylika komunistų
AP iš Berlyno praneša, kad kovo 7 d. Ber

lyne buvo areštuota 12 komunistų už tai, kad 
jie amerikiečių zonoje norėję įbauginti vokie
čius, valdžios pareigūnus, dėl to, kad šie ska
tintų komunistų ir socialdemokratų partijų su
siliejimą.

dame pora verstinių rimtų politinių straipsnių 
ir ypatingai, be kito ko, plačią, aktualią ir įdo
mią Amerikos lietuvių spaudos apžvalgą, šiaip 
ir visas leidinys gana įdomus pasiskaityti. Lauk
sime daugiau numerių.

INŽINIERIAUS KELIAS, neperiodinis In
žinierių ir Technikų D-jos Wiirzburge leidinys, 
1946 m. vasario 23 d. Nr. 1. Spausdinamas ro
tatoriumi. teksto 22 psL Turinyje, be keletos 
aktualių straipsnių profesiniais klausimais, pa
teikta nemaža žinių iš organizacinio lietuvių 
tremtinių gyvenimo, technikinė kronika ir kul
tūrinės veiklos apžvalga.

ŠV. ROŽANČIAUS KARALIENĖ FATI- 
MOJE. Išleido kun. J. Burkus DilHngene 1946. 
II. 16, 8 pusi. Pardavinėjama po 0,40 RM. Už- 
sisaksntiems didesnį kiekį duodama nuolaida.

Stp. Pl-naa

Turkija pripažino Siriją
AP iš Damasko praneša, kad Turkija ir Če

koslovakija yra pripažinusios Sirijos nepriklau
somybę. X

Rusijos stebėtojai finansistų tarpe
AP iš Wašingtono praneša, kad Rusijos am

basadorius yra pareiškęs, jog Maskva yra priė
musi pakvietimą pasiųsti savo stebėtoją į tarp
tautinę monetarinę konferenciją, kuri vyksta 
Savanoje.

Šis stebėjimas betgi nereiškiąs Rusijos daly
vavimo konferencijoje ar eventualiai Rusijos 
bendradarbiavimo monetų stabilizacijos fonde.

Gen. Franco gali pakviesti į JTOrganizaciją
UP iŠ Wašingtono praneša, kad jei Franco 

rėžimo klausimas būtų svarstomas JTO-joje, 
tai galėtų būti pakviestas pats Franco paaiš
kinti. Tačiau tokiam atvejui Rusija labai prie
šintųsi Nors Amerika ir Anglija nesutinka, 
kad Franco rėžimo klausimas būtų svarstomas 
JTO-joje, bet manoma, kad Prancūzija ar Ru
sija arba betkuris Jos satelitų galėsią iškelti 
Ispanijos klausimą.

Londone manoma, kad tam klausimui iš
kilus, Ispanijai turės būti leista Jai daromu* 
užmetimus atremti.

Ispanija prieš kišimąsi į jos vidaus reikalus
UP iš Madrido praneša, kad Franco kabine

tas išleistame komunikate įspėja svetimus kraš
tus nesikišti į jų vidaus reikalus: Komunikate 
sakoma, jog trijų didžiųjų deklaraciją buvusi 
paskelbta „Prancūzijai prašant“.

Amerikiečių samprotavimai dėl karo
Ely Culberston, tiltų ekspertas ir politinių 

sistemų specialistas, kalbėdamas Amerikos ka
riams raudonojo kryžiaus Kolumbijos klube, 
pabrėžė, jog Sovietų Sąjungos galia auganti.

Jis pareiškė, kad tai. ką JAValstybės pada
riusios pramonės revoliucijoje, dabar įvykstą 
Sovietų Sąjungoje. Rusija su savo „įtakų sfe
romis“ turinti arti pusės milijardo gyventojų 
ir Rusijos gyventojų kiekis kasmet padidėjęs 
3 milijonais, ty, tiek pat, kiek Lenkijos gy
ventojų per 10 metų.

Jis pabrėžė, kad „vienas iš dviejų karų yra 
neišvengiamas“, nebent JTOrganizacijos char- 
toj būtų padaryti tam tikri pakeitimai Toliau 
jis sako: „Vienas Anglų-Amerikos apsisaugo
jimo karas prieš Rusiją būtų artimiausių 4—5 
metų būvyje, o jei tai neįvyktų, tada karas bū
tų tik po 15 ar 20 metų; šį karą sukeltų Euro
poje dominuojąs komunizmas, siekiąs domina
vimo pasaulyje. Abu karai būtų šio šimtmečio 
katastrofa.“ (Herald Tribune, vasario 28 d.)

Monarchija ar respublika?
Italijos partijos vadai yra nutarę pravesti 

tautos atsiklausimą dėl krašto valdymo formos. 
Tam reikalui norima atsiklausti italų tautą, kuri 
turėtų pasisakyti už monarchiją ar respubliką 
Italijoje. Komunistai grąsina išėjimu iš vyriau
sybės, jei ji sutiktų su tokiu partijų pasiūlymu

Prieš dvidešimt penkeris metus
1921 m. vasario mėn. 28 dieną Tautų Są

jungos Taryba, susirinkusi Paryžiuje, svarstė 
klausimą, kaip pergabenti tarptautinę kariuo
menę per Šveicariją į Vilnių, kur ji prižiūrėtų 
įvyksiančio plebiscito tvarką.

Iš Paryžiaus pranešama, kad kariuomenės 
atitraukimas iš Sirijos ir Libanono prasidėsiąs 
kovo 30 d. Britų jėgos būsiančios atitrauktos 
iki birželio mėn 30 dienos, o prancūzai tegalė
sią išsikraustyti tik iki 1947 m. balandžio mėn. 
1 d.

Britų esą apie 9500, prancūzų gi — apie 8000 
karių. —O—

Kovo 9 d. Suomijos parlamentas išrinko pre
zidentu Juho Paasikivi.

Šv. Kazimieras ir Lietuva
(Atkelta iš 1 pusi.)

Mažųjų tautų didžiausias uždavinys yra kur
ti dvasines bei kultūrines vertybes. Skaičiumi 
maži mes esame tam, kad galingi ir stiprūs bū
tume savo dvasia, savo kultūra, savo dvasinė- 
mis-kultūrinėmis vertybėmis. Tik tuo pateisin
sime savo buvimą ir atsilaikysime prieš galin
guosius, nes tik čia, o ne medžiaginėje jėgoje 
ir moderniuose ginkluose, yra mūsų galia ir 
stiprybė. Tai turėtų kiekvienas savo tautą my
lįs lietuvis įsisąmoninti.

Šv. Kazimieras savo šventa ir kilnia asme
nybe kaip tik žadina mus daugiau pamilti tą 
religinį bei dvasinį gyvenimą. Jis rodo mums 
kelius. Kai XVI amžiuje Lietuva buvo užpulta 
galingų jos kaimynų, Lietuvos kariams pasiro
dydamas Šv. Kazimieras pakėlė jų dvasią, įkvė
pė jėgų ir vilties stoti kovon ir ją laimėti. 
Šiandien Lietuva to paties kaimyno pavergta. 
Jis šiandien, be to, nori ir mūsų stelą sužaloti 
Šiandien laimėjimas bus mūsų, jeigu tik mes 
savo sielose išlaikysime gyvas šv. Kazimiero 
idėjas. Tik jos, įamžinusios Šv. Kazimierą, ga
lės ir jo globojamą tautą laimingai išvesti per 
ją ištikusias nelaimes.

Tuo keliu eidami, galėsime ties garbingais jo 
palaikais Vilniuje nulenkti galvas ir paminėti 
jo gimimo 500 metų sukaktuves, kurios išpuls 
1960 metų kovo 14 d., t. y., lygiai už 14-kos 
metų. Kun. Br. Dagilis
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