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Ne dėl savo kaltės nutolę nuo savosios tė
vynės, visa mūsų didžiuma čia, Vakarų Vokie
tijoje, tremtiniškąjį gyvenimą vargstame jau 
daugiau pusantrų metų, bet ligi šiol jautėmės, 
turime prisipažinti, lyg palaidi, padrikę. Tiesa, 
iš seno Vokietijoje veikė Lietuvių Sąjunga, ku
ri, trūkus hitlerinio rėžimo pančiams, pasiėmė 
atstovauti be tėvynės esančius lietuvius ir juos 
jungti. Naujoje šio pokario epochoje ji nema
ža yra kultūrinėje plotmėje ir nuveikusi, jei 
ne tiesioginiai, tai per atskirus padalinius, teik
dama reikalingų nurodymų bei padrąsinimų, 
nors, neturėdama reikalingo juridinio pagrindo, 
ji nesijautė savo veikloje pakankamai tvirta.

Juridinio pagrindo stoką Lietuvių Sąjunga 
jautė visą laiką, todėl jos vadovybė jau bene 
prieš pusę metų pradėjo planuoti persiorgani
zavimą į tokią lietuvių tremtinių organizaciją, 
kuri automatiškai jaustųsi turinti teisės rūpin
tis visais lietuvių tremtinių reikalais. Š. m. ko
vo mėnesio pradžioje, suvažiavus atskirų ben
druomenių demokratiškai rinktiems atstovams, 
priėmus atitinkamus statutus ir išsirinkus Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenės Vyriausiąjį Ko
mitetą, pagaliau tokia organizacija gimė. Gal 
kiek pavėluotai, bet, anot tos mūsų patarlės, 
geriau vėliau negu niekad. Ši naujoji organi
zacija, atrodo, galės žymiai geriau savo veiklą 
išvystyti, negu jos pirmtakūnė, nes ji tiesiogi
niai subordinuoja į mūsų visų esamą dabartinę 
padėtį. Jos nariams nereikalinga pildyti įpras
tų, įstojant į vienokią ar kitokią organizaciją, 
pareiškimų bei pasižadėjimų, bet tais nariais 
de facto ir de jure yra visi lietuviai tremtiniai, 
šiuo metu gyveną Vakarų Vokietijoje. Vienin- 
tėlis materialinis saitas, vienijantis visus narius, 
yra nedidelis solidarumo mokestis, kurį kie
kvienas tautietis, kaipo bendruomeninio soli
darumo simbolį, turi stengtis įmokėti. Kiti tarp 
šios organizacijos narių ryšiai yra tik tautiniai 
ir moraliniai. ,

Išrinktajai šios naujos Tremtinių Bendruo
menės vadovybei prieš akis atsistoja daug sun
kių ir atsakingų Uždavinių. Dešimčių tūkstančių 
lietuvių tremtinių, esančių amerikiečių, anglų 
ir prancūzų zonose, vienoks ar kitoks likimas 
yra atiduotas į jos rankas. Nuo tų rinktųjų 
asmenų, kuriems yra patikėtas visos tremtinių 
bendruomenės vairas, pasišventimo ir atsidavi
mo bendriesiems reikalams daug Ir labai daug 
pareis mūsų tremtiniškojo gyvenimo gerbūvis, 
net gal mūsų nelemtojo likimo vienon ar ki
ton pusėn pakreipimas. Nedetalizuojant visų 
tų darbų, kurie įeina į mūsų aukščiausios vado
vybės veikimo sferą, bene vyriausias ir pats 
pirmasis reikalas būtų sudaryti tamprų ryšį su 
vyriausiomis mus globojančiomis įstaigomis, o 
taip pat palaikyti nuolatinį kontaktą ir su at
skiromis bendruomenėmis. Taip pat nepasku
tinės svarbos reikalas būtų kuo greičiau įvyk
dyti tremtinių bendrąją ir profesinę statistiką. 
Eventualiai iškilus reikalui stoti mums visiems 
į darbą, iš anksto paruoštoji statistika labai pa-' 
sitarnautų kiekvienam, kiek galimybės leis, 
aprūpinti darbu pagal turimą profesiją.

Nereikia mums savęs užsiliūliuoti įsitikini
mais, kad ligi pit sugrįžimo į savo tėvynę bū
sime duosniosios tetos Unros sočiai maitinami. 
Ir jos kreditai riboti. Jau ir dabar girdisi balsų, 
kad pavasarėjant teks visiems įsijungti į kon
kretų darbą. Čia norėtųsi pastebėti, kad dar 
nevertėtų mums priimti už gryną pinigą tuos 
neva iš patikimų Šaltinių girdimus pareiškimus, 
jog mes greitu laiku būsime be atodairos įjungti 
į vokiečių ūkį. Tų pareiškimų gal nereikėtų 
suprasti mums bloga prasme. Sąjungininkų oku
pacinės įstaigos bei įmonės, atrodo, gali mums 
darbo suteikti ir be vokiečio botago. Tik, ži
noma, čia bus ypatingai reikalingas mūsų aukš
čiausios vadovybės veiklumas.

Antra vertus, būkime atsargūs ir nepamirš
kime antrosios medalio pusės. Jei galvojame, 
kad vadovybė privalės, susirišusi su atitinka
momis įstaigomis, parūpinti mums tinkamo dar
bo, tai mes turime būti pasiruošę parūpintą dar
bą priimti. Tad kol dar ne vėlu, kol turime, pa
lyginti, puikias gyvenimo sąlygas, jas pagal ga
limybes geriau išnaudokime, specializuokimės. 
Daugelis iš mūsų savąsias turimas profesijas 
prie naujų darbo sąlygų negalėsime pritaikinti, 
todėl geriau iš anksto pasirinkime ir įsigykime 
naują praktiškesnę profesiją, jei užklupus dar
bui nenorime likti paprastais fiziniais darbinin
kais.

Tokios tat kyla mintys, prabėgomis apmąs
tant artimiausią mūsų ateitį. Dėl vienokio ar 
kitokio susitvarkymo netolimoje ateityje rim
tai turime visi pagalvoti, kaip mūsų neseniai 
išrinktoji vadovybė, taip lygiai ir mes patys.

Stp. Platūnas

Didelis Lietuvių draugas Atstovas Edward A. Kelly (Illinois), labai daug prisidėjęs prie 
ALM vakarienės Vašingtone surengimo ir jos pasisekimo. Jis kalbėjo ir vasario 17 d. Čika

goje per Lietuvos Neprikl. sukakties minėjimą.

JT Saugumo Taryba vėl pradėjo darbą
Visų dėmesys vėl nukreiptas į Irano — So

vietų ginčą, kuris tęsiasi jau nuo pirmosios 
Saugumo Tarybos sesijos. Kada Sovietai nus
tatytu laiku savo kariuomenės dalinių iš Irano 
neatitraukė, tada ne vienam kilo klausimas, kas 
bus? Šis klausimas yra vienas įdomiausių, nes 
jame glūdi, kaip jau praėjusį kartą minėjome, 
mažųjų tautų ateitis.

Kada sovietai nustatytu laiku kariuomenės 
iš Azerbeidžano neatitraukė, Irano vyriausy
bės pasiuntinys įteikė pareiškimą JTO gen. se
kretoriui, prašydamas Irano skundą spręsti sau
gumo Taryboje.

Sovietų Sąjunga, matydama JAValstybių ir 
Anglijos griežtą ir nedviprasmišką pasisakymą, 
kad Amerika Iraną parems užpuolimo atveju 
ir kad Amerika šį klausimą pati iškels Saugu
mo Taryboje, jei Irano vyriausybė tai atsisa
kytų padaryti, pradėjo manevruoti, norėdama 
išvengti nenormalumų. Toks aiškus pareiški
mas Sovietams davė suprasti, kad jie yra per 
toli nuėję su savo užsimojimais ir kad nebus 
malonu, kada JT Saugumo taryboje pasaulio 
viešumai išgarsins, jog Sovietai nesiekia taikos, 
bet, prisidengdami saugumo sumetimais, ją ar
do arba bent trukdo jos atstatymą.

Dėl tokios įvykių eigos. Sovietų Sąjungos 
atstovas Gromyko įteikė Saugumo Tarybai raš
tą, kuriame prašė, kad Irano — Sovietų Sąjun
gos klausimas būtų išimtas iš darbų tvarkos, 
nes abi šalys esančios susitarusios dėl kariuo
menės atitraukimo. JAValstybių užsienių rei
kalų ministeris James F. Byrnes pareiškė, kad 
šis klausimas turįs būti Saugumo Taryboje 

Vieton karių - civiliai
JAV Karo ministerija stengiasi atsitarnavusius karius grąžinti į namus. Jų vieton ieško 

pakaitalų — civilių darbininkų. Iki š. m. liepos 1 d. amerikiečių kariuomenė dar sumažės 
200.000 ir sieks 300.000 karių. Civilių darbininkų paklausa bus didelė.

Amerikiečių kariuomenės žinioje jau dirba 300.000 civilių darbininkų, kurių 200.000 — 
vokiečiai. Amerikiečių civilių yra tik 6.000. Šis skaičius gali būti padvigubintas. Todėl bū
tinas reikalas talkininkauti europiečiams. JAV vyriausia karinė vadovybė Europoje — USFFT 
pasirašė sutartis su eile valstybių — Belgija, Danija, D. Britanija, Luksemburgu, Olandija ir 
Prancūzija. Su Šveicarija vedamos derybos. Minėtuose kraštuose įkurdinti biurai, kurių už
davinys rinkti darbo jėgas. Kai kuriuose kraštuose, pav., Danijoje, jie turi nemažos sėkmės.

Europiečiai darbininkai, nors neturi teisės naudotis visomis amerikiečių sąlygomis, gauna 
kariuomenės maisto davinį ir dovanai naudojasi medicinos pagalba. Vokiečių padėtis yra blo
gesnė, nes neturi užimti vadovaujančių vietų ar gauti aukštesnį atlyginimą.

Minėtų darbininkų tarpe jau yra 30.000 iškeldintųjų. Iškeldintieji dabar gali pasinau
doti proga darbui gauti.

Iškeldintiesiems vargu pavyks išvykti į užjūrio kraštus. Tenai ne visur mielai sutinka 
europiečius įsileisti, o daug kur ir sąlygos yra nepriimtinos. Europoje normaliose sąlygose 
įsikurti, bent tuo tarpu, esama didelių sunkumų. Maisto problema galutinai iki šio meto 
neišspręsta. Nedarbas daugeliui iškeldintųjų daro nemažos žalos. Šiose sąlygose yra su
prantamas iškeldintųjų asmenų įsijungimas į amerikiečių kariuomenės civilinę tarnybą. (EI)

svarstomas. Prie pareiškimo prisidėjo Anglija 
I ir kiti Tarybos nariai. Tik Lenkija palaikė 
Rusijos reikalavimą.

Kad Sovietai nenori Irano klausimu viešu
mos, rodo Stalino pareiškimas Associated Press 
korespondentui Eddy Gilmore. Jis pareiškė, 
kad JTOrganizacija esanti labai svarbiu įran
kiu tarptautiniam saugumui ir taikai išsaugoti. 
Jis sako, jog „Tarptautinės Organizacijos galia 
glūdinti tame fakte, kuris remiasi atskirų vals
tybių lygybės teisių principe, bet ne kai kurių 

.valstybių viešpatavimu“.
„Jei šiai JTOrganizacijai pasisektų išlaikyti 

šiuos lygybės principus ateityje, ji neginčija
mai suvaidintų didelį pozityvų vaidmenį tarp
tautiniam Baugumui ir taikai palaikyti.“

Toliau jis pareiškė, kad jis esąs įsitikinęs, 
jog nei tautos nei armijos nesiekiančios karo. 
Jos norinčios taikos ir siekiančios taikai garan
tijos. Ir tas reiškiąs, kad dabartinė karo bai
mė nekylanti iš tos būstinės.

„Aš manau, kad dabartinė karo baimė pa
einanti iš tam tikrų politinių grupių, kurios 
esančios užimtos naujo karo propaganda ir ku
rios sėjančios nesutarimų ir netikrumų sėklas“, 
sako jis.

Į klausimą, ką šiuo metu turi daryti laisvę 
mylinčių kraštų vyriausybės, kad visame pa
saulyje būtų apsaugota taika ir saugumas? Sta
linas pasakė: „Yra imperatyvas, kad valstybių 
vadovaujantieji sluoksniai ir viešoji opinija su
organizuotų plačią krašte propagandą prieš 
naujojo karo propagandistus ir taikos saugu
mą.“

Sukaktuvių diena atnešė 
lietuviams naujus rūpesčius

Tokiais’ pavadinimais skaitome straipsnius 
Amerikos lietuvių spaudoje Vasario J6-sios 
proga. Toliau rašo:

„Vasario 16-tą minint, keliose lietuvių ko
lonijose Lietuvos laisvės byla buvo iškelta la
biau negu kur kitur, kadangi tose kolonijose 
kalbėtojais buvo U. S. Kongreso nariai iš Wa- 
shiifgtono.

Clevelande, Vasario 16-tą, LVS skyriaus su
rengtame paminėjime kalbėjo Kongreso Atsto
vas Michael A. Feighan, kuris pasakė, kad DA
BAR yra laikas stumti pirmyn Lietuvos laisvės 
klausimą Washingtone, turint Prez. Roosevelto, 
turint State Departamento ir pagaliau paties 
Prez. Trumano duotus prižadus, kad mažos 
tautos — kartu ir Lietuva — negali būti me
keno pavergtos.

Chicagoje, Vasario 17 d., Morrison viešbuty
je Amerikos Lietuvių Misijos surengtame di
dingame paminėjime kalbėjo Senatorius Willis 
ir Atstovas Kelly — tie du Kongreso nariai, 
kurie įnešė Kongrese rezoliucijas, reikalaujan
čias Lietuvos teisių apgynimo ir nepriklauso
mybės atsteigimo.

Kitose kolonijose buvo surengta įvairių or
ganizacijų Vasario 16-tos paminėjimai ir ten 
taip pat turėta žymių amerikiečių, kurie kėlė 
Lietuvos nepriklausomybės gynimo klausimą ir 
įrodinėjo, kad Lietuva vėl turi būti atstatyta 
nepriklausoma valstybe,“

Mūsų tautiečiai Amerikoje taip pat yra su
sirūpinę ir pasipiktinę juos pasiekusiomis ži
niomis, kad pabaltiečius, gyvenančius Vokieti
joje, šmeižia pro-naciais. Spauda apeliuoja į 
demokratišką Amerikos sąžinę ir perspėja ne
vartoti jėgos bei prievartos grąžinti tremtinius 
prieš jų pačių norą į tėvynę, kad tuo būdu ne
susiteptų „nekaltų ir nelaimingų aukų krauju“. 
Be to. ragina visas lietuvių kolonijas šaukti vie
šus mitingus, priimti protesto rezoliucijas ir jas 
siųsti ne tik Amerikos valdžiai, bet ir Kongres
menams.

Jei šie vyriausybės galvos pareiškimai de
rintųsi su jos darbais bei siekimais, kad jų 
žodžiai atitiktų jų darbus, tada galima būtų 
tvirtinti, jog pasaulyje prasidėjo naujas peri- 
jodas — taikos organizavimo metas. Bet mes 
žinome, kad nevisada taikingieji pareiškimai 
seka darbus. Užtenka prisiminti Pabaltijo vals
tybių likimą, Irane, Balkanuose siekimus sau
gumo vardu.

Kiek šie pareiškimai pasitvirtins, ilgai ne
teks laukti. Daug kas ryškės iš saugumo tary
bos darbų. Irano veiksmuose, Balkanuose ir 
Turkijos atžvilgiu.

Churčhillis dėl Irano
Irano — Sovietų ginčo atidėjimą Churchillis 

laiko pavojingu reikalu. „Būtų labai pavojinga, 
sako jis, blogai padėčiai Persijoje ir Turkijos 
bei Irako pasienyje leisti dar labiau blogėti.“ 
Tuose kraštuose esą labai lengva netvarką su
kelti. Pinigais, jėga ir įtakinga propaganda ga
linti būti ir įstatyminga vyriausybė nuversta, 
sukurta valstybėje netvarka ir sudaryta quis- 
linginė vyriausybė.

JT Saugumo Taryba turinti parodyti, kad 
ginčo kėlimas nėra tuščios pretenzijos, bet rea
lių faktų ir pasitikėjimo klausimas.

Sovietų dalinių judėjimas, pasak jo. Irano 
problemą apsunkinąs ir paaštrinąs.

Europos taikos konferencija
AP iš Paryžiaus praneša, kad Europos tai

kos konferencija įvyksiantiįgūžės mėn. ir joje 
dalyvausianti 21 valstybe Prieš susirenkant 
taikos konferencijai, turės būti sudarytos lai
kinos taikos sutartys su šiomis valstybėmis: 
1) Suomijos — su .Rusija ir D. Britanija. 2) Ita
lijos — su JAValstybėmis, Rusija. D. Britanija 
ir Prancūzija. 3) Balkanų valstybių — su JA 
Valstybėmis, Rusija ir D. Britanija.

Pati konferencija būsianti uždara, tik jos 
pradedamoji ir baigiamoji dalis būsiančios vie
šos spaudos ir visuomenės atstovams.

Dillingeno lietuvių stovyklos gyven
tojai

p. Elenai Musteikienei
su šeima, brangiam broliui pulk. A. 
Š u m s k i u i ištrėmime mirus, reiškiame 
gilią užuojautą.'"'

Br. ir A. Šimkevičiai
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Lietuvių gyvenimas

Dr. V. Pietario duktė pasakoja
i1 Didžiuliame tėvynės pasiilgime gimė musų pirmasis istorinis romanas

Mfl»q Ktlhi 1946. III.28

Sutikau ją toli nuo savo gimtosios žemės. 
Ji jau pradėjusi septintąjį kryželį, truputį su
linkusi, bet dar judri senutė. Tai pirmoji Vin
co Pietario duktė Antonija. Ji, kūdikystėje 
kalbėjusi lietuviškai, dabar lietuviškdi sunkiai 
bepakalbanti, bet dar suprantanti ir, būdama 
su .lietuviais, nuolatos naujus žodžius prisime
nanti. Visą savo amželį buvusi svetimame 
krašte, kilus karui ir jo įtakoje susidarius aplin
kybėms, norėdama grįžti į Lietuvą pas gimines, 
kiek ji daug privargusi, bet priešais jos norą 
atgabenta toli į Vokietiją ir čia susitikusi dalį 
tų, kuriuos norėjo jau seniai matyti, ji jaučiasi 
labai laiminga. O ypač laiminga ji yra, kai aš 
pradedu kalbėti su ja apie jos tėvą Vincą 
Pietarį. Jos skruostais rieda džiaugsmo ašaros 
ir ji man pasakoja, vaizduodama savo vaikystę 
ir jaunystę, surištą su prisiminimais apie tėvą.

— Aš ir dabar atmintyje turiu jį gyvą, — 
pradeda ji, — vidutinio ūgio, tamsių plaukų, 
aukšta kakta ir labai mielomis akimis, su maža 
barzdele ir smulkiomis, labai stipriomis ranko
mis. Aš prisimenu, kad jis galėdavo perlaužti 
piršto storumo geležį — ta proga Antonija pa
brėžia iš viso, kad Pietariu šeima buvusi nere
gėto stiprumo. Esą, jų senelis Kazimieras turė
jęs tiesiog pasakišką jėgą. Vieną sykį jis va
žiavęs į Marijampolę per didelį mišką ir. jį už
puolęs plėšikas, kuris buvo toks stiprus, jog 
galėdavęs visą vežimą pakelti. Jiedu susiėmę. 
Kazimieras sulaužęs plėšikui rankų ir kojų kau
lus. Pasakojama buvę, jog jis galėjęs arklį pa
kelti. Toliau ji pasakoja, kaip Vincas Pietaris, 
baigęs gimnaziją, lanko ir baigia Maskvos uni
versiteto du fakultetus: pirma matematikos, vė
liau ir medicinos ir kaip gydytojas gauna vietą 
Novgorodo srityje Demjansko miestelyje. Čia 
jis veda jauną pulkininko Kossovičiaus dukterį 
ir susilaukia pirmąjį vaiką.

— Tas vaikas, tai buvau aš, — sako .Anto
nija, — ir man gimus, netrukus tėvas perke
liamas į kitą vietą — į Ustiušnos miestelį, ku
riame jis pasilieka visam laikui kaip valdiškas 
gydytojas su 75 Rb. mėnesinio atlyginimo. Čia 
gimė dar trys mano broliai ir viena sesuo. Tai
gi, iš viso mūsų buvome šešiese. Broliai: Jurgis, 
Adolfas ir Vincas, sesuo Marija ir aš. Kadangi 
motina buvo silpnos sveikatos, tai tė.v’as mus 

-beveik vienas ir išaugino. Jis mums visuomet 
sakydavo: „Vaikai, mylėkite savo motiną, ji 
yra tokia silpna“ (O vis dėlto motina mirė net 
po 34 metų — 1936 m. — tėvui mirus), ir pats 
pirkdavo maisto produktus, vakare padėdavo 

'motinai prausti mus, ir paėmęs į glėbį, sunešio
davo mus į lovytes. Jis kėliau dažnai mums, 
vaikams, sakydavo: „Jei dar tektų gyvenimą 
pradėti iš naujo, aš būtinai vesčiau jūsų moti
ną“. Mums jisai buvo labai geras, bet ir griež
tas. Jis leido mums dūkti ir pats su mumis 
dūkdavo, bet griežtai elgdavosi su mumis, kai 

patirdavo, jog kur nors meluojame. Jau „suau
gę” būdami (12—16 metų amžiaus), mes vis dar 
negalėdavome be jo sutikimo kur nors išeiti 
arba grįžti vėliau, nei buvo mums jo leista. 
Daug galėčiau prisiminti apie savo vaikystę, 
bet šitas man niekad nepranyks iš atminties.* 
Tai buvo maloniausios mums valandos su tėvu. 
Vakare, kai -sutemdavo ir jis turėdavo laisvo 
laiko, mes susėsdavo medidžiajame kambaryje, 
gerdavome arbatą, mažieji vaikai atsisėdavo 
šalia tėvo arba ant jo kelių, ir visi kiaušy 
davomės jo gražių pasakojimų apie Lietuvą, 
lietuviškų pasakų ir legendų, Jo dainuojamų 
lietuviškų dainų. Čia prie progos noriu pri
durti, kad tėvas buvo labai muzikalus ir labai 
mėgo muziką. Ilgais vakarais jis grieždavo 
smuiką ir rašydavo lietuviškų dainų gaidas. 
Gal dėlto ir visa mūsų šeima turi gabumų mu
zikos srityje ir muziką mėgsta. Motina taip 
pat puikiai skambino pianinu. Tėvas mėgdavo 
ir piešti. Visi mūsų paveikslai buvo jo kūryba. 
Juose nebuvo ko nors grandioziška. Kuklūs 
vaizdeliai, bet taip brangūs. Mėlynas dangus. 
Šešupė plaukia. Smėlėtas jos krantas ^toliau 
žydinčios pievos. Paupyje lietuviška pirkelė 
su rūtomis palangėje. Kituose matydavai miško 
tankmę; juose išskaitydavai galingą senovės 
Lietuvą, tokią, kokią jis savo „Algimante" 
vaizdavo. —

Prisimenu „Algimantą“. Juk dėl jo daugiau
sia ir norėjau su Antonija kalbėtis Man įdo
mu, ar .ji neatsimena, kai tėvas jį rašė.

— Taip. Prisimenu. Man tada buvo apie 
17 metų amžiaus. Jau seniai būdavo sumigęs 
tas ramus šiaurės Rusijos miestelis, apsuptas 
miškais. Mūsų namuose irgi visi miegodavo. 
Jo kambaryje degdavo Šviesa ligi 2—3 vai. ir 
nuo 5—6 vai. ji vėl žibėdavo. Dienos metu 
tėvas būdavo užimtas visokiais darbais ir kū
rybai laiko neturėdavo. Aš dažnai nubusdavau. 
Pro praviras duris aš jį visuomet matydavau 
palinkusi ant stalo ir girdėjau skripsintį popie
rių.’ Nuo stalo lapas po lapo, užpildytas smul
kiu rankraščiu, slinkdavo į šalį. Trumpa per
trauka, ir jis vėl rašydavo,’tai vėl sustodavo, 
įsmeigdamas akis į paveiksluose atvaizduotą di
džiųjų Lietuvos miškų tankmę. Turėdamas lai
ko, jis perskaitydavo motinai savo- parašytus 
paslapius, ir girdėdavau, kaip jie abudu kalbė
davosi „Algimanto“ temomis. Tėvas motinos 
asmenyje turėjo ir vertingą kritikę. Beveik kie
kvieną dieną „Algimantas" ėjo priekin. Po to' 
dar daug praėjo laiko,, kai vieną dieną mes 
pradėjome ruošti maisto siuntinį. Jis turėjo 
eiti į Lietuvą. Tai buvo visai nekaltas siunti-, 
nys: keletas saldžių pyragaičių, kumpio gaba
las, v; no bonka ir dar pora smulkmenų. Vieno 
pyrago viduje buvo sąsiuvinys. Tai buvo „Al
gimanto“ rankraščių dalis. Siuntinys buvo adre
suotas kun. Dambrauskui. Panašiu būdu tėvas 

persiųsdavo beveik visus savo straipsnius bei 
kūrybos rankraščius, kurie vėliau buvo spaus
dinami Amerikoje ir kt. Atspausdintus jo 
straipsnius laikraščiuose arba knygas gaudavo
me irgi įdomiai. Taip, pvz., prisimenu, kai vie
ną sykį atėjo į mūsų kiemą keliaujantis muzi
kantas ir įdavė siuntinėlį, kuriame buvo tėvo 
straipsniai. Kitą sykį, o paskui ir dažnai, at
bėgdavo jūrininkas. įmesdavo pro duris pun
delį popierių ir vėl skubėdavo. Man buvo sun
kiai suvokiamas tų spausdinių persiuntimo bū
das. Tačiau buvo faktas, kad tėvas taip susi-1 
rišdavo su tėvynėje ir užjūryje esančiais savo 
kraujo ir idėjos broliais. Tėvas baisiai džiaug
davosi, gavęs tokius siuntinius ir tada jam pa
prastai keletui dienų būdavo ypatingai gera 
nuotaika. —

Ir toliau ji man daug pasakoja, apie tėvą, jo 
santykius su lietuviais, esančiais Lietuvoje, 
tremtiniais (tokiu tremtiniu buvo pas juos ir 
kun. Dambrauskas, ištrėmime išbuvęs net pen
kerius metus). — Jis labai sielojosi ištrėmime 
esančių lietuvių likimu. Pas mus buvo jų nuo
latinė susiėjimo vieta. Paprastai ir metinių 
švenčių metu čia buvo švenčiama kartu su vi
sais apylinkėje esančiais lietuviais bei lenkais 
tremtiniais. Iš jų ypač su kun. Dambrausku 
mano tėvas buvo susidraugavęs. Nebūdavo die
nos, kada kun. Dambrauskas nesėdėdavo pas 
mus ir nesikalbėdavo sų tėvu įvairiomis temo
mis, o visos jos sukdavosi apie numylėtąją gim
tinę — apie Lietuvą, kurios didžiuliame pasi
ilgime gimė „AJgimantas". Mano tėvo ryšys 
su Lietuva per kun. Dambrauską ir dr. Basana
vičių, su kuriuo tėvas labai sugyveno, buvo vi
są laiką net ligi pat tėvo mirties. Mes, vaikai, 
labai mėgdavome žiūrėti laiškus, kuriuos Dr. 
Basanavičius siųsdavo vis iš naujų vietovių su 
jų paštų atžymėjimais: tai iš Varnos, vėliau 
iš Bukarešto, Pragos ir kt. Paskutiniame sa
vo laiške iš Karaliaučiaus dr. Basanavičiaus 
mums pranešė, kad jis Karaliaučiaus archyvuo
se suradęs mūsų šeimos metrikus.

Šiuos lietuvius tėvas mylėjo labiausiai. Ta
čiau ir kituose savo kraujo broliuose jis norėjo 
matyti vien tiktai gera. Lietuvoje ir lietuviuose 
jis visad tik šito ieškojo, nes jis buvo įsitikinęs, 
kad lietuvis yra garbingas taurus žmogus. Dėl 
to dažnai jis kalbėdavosi su kun. Dambrausku.

Bet ne tik lietuviuose, o ir kiekviename 
žmoguje jis norėjo matyti ir matė tik gera. 
Kaip gydytojas, tėvas savo pacientuose matė 
tik kenčiančius žmones, ir jokiu būdu nelaikė 
jų medžiaga savo eksperimentams ar proga pa
sipelnyti. Dėl to jį žmonės labai mėgo, o jam 
mirus, paskui jo karstą ėjo ištisa minia mieste
lio ir apylinkės-neturtingųjų, kuriems jis buvo 
skausme pagelbėjęs. Aš ir dabar prisimenu, 
kai aš užverktomis akimis sekiau tėvo karstą, 
vargšai kalbėjo: „Kodėl ne mes mirėme, o mirė 
tas gerasis daktaras“.

Antonija sustoja pasakojusi. Atsikvepia ir 
nutyla. Ji verkia, prisiminusį tą jai skausmin
gą momentą, kai ji ėjo paskui savo tėvo kars
tą, o vėliau, kai jis vienui vienas pasiliko miš
kingoje tolimos Rusijos šiaurėje, Ustiušnos 
miestelio kapinėse.

Antonija puikiai prisimena aplinkybes, ku
riomis tėvas mirė.

— Tai buvo rugsėjo pradžioje. Tėvas tu
rėjo vykti pas ligonį už 60 km. Čia atvykęs, 
jis gavo pranešimą, kad gydytojo sesuo gavo 
konvulsijų priepuolį.

Jis, puikiai žinodamas, kad tokiu atveju yra 
svarbi skubi pagalba, ne tik ėjo, bet bėgte bė- 
go. Jo silpna širdis neišlaikė, jis parkrito ant 
žemės, ir tolei gulėjo, kolei atsipeikėjo. Jis te- 

| nai smarkiai persišaldė. Rugsėjo mėn. 10 d. jis 
grįžo į namus visai .ligonis. Jis mums nurodi
nėjo, kaip mes turime jį slaugyti, tačiau diena 
iš dienos jam darėsi blogiau. Susirinko visi jo 
pažįstamieji gydytojai, tarėsi, gelbėjo, kaip ga
lėjo. Tėvo širdis buvo labai silpna. Gydytojai 
davė injekcijas, šiek tiek pagerėjo. Tėvas jau 
galėjo šiek tiek užmigti, tačiau nubudus ... atė
jo mirtis. Taip ir matau jo drebančias lūpas. 
Jis meldžiasi. Jis visą laiką buvo labai religin
gas. Aš jį laikau ant rankų. Jis ramus ir.., 
ramiai užminga ant mano rankų. -

Tuojau pat apie jo mirtį pranešėme gimi
nėms ir kun. Dambrauskui....

Jį palikome vieną po svetimu dangumi. Po 
kelių mėnesių mes visi išvykome į Maskvą. 
Mes visi norėjome mokytis, kad paskui galė
tume sau pelnytis duoną. Iš Maskvos aš 1905 
m. grįžau į Lietuvą,, baigusi matematikos fakul
tetą. Po to, likimo sūkurių buvau įvairiaip blaš
koma. Sukūriau šeimą, susilaukiau vaikų ir pa
senau. Manau, kad iš Vinco Pietario vaikų 
šiuo metu esu vienintelė, nes Marija, Adolfas ir 
Vincas yra jau seniai mirę. Nežinau, kaip su 
Jurgiu. Gal jis ir gyvas? O man, visą gyveni
mą Lietuvon sugrįžti troškusiai, širdį baisiai 
skauda dėl jos dabartinio likimo, gerai pažįs
tančiai jų dabartinių šeimininkų klastas ir ap
gaulę, taip norėtųsi dar sugrįžti tenai ir jot 
smėlėtoje žemėje priglausti savo kaulus. —

Aš jaučiu, kad negaliu visa surašyti, ką ji 
man papasakoja ir ką ji prisimena apie savo 
tėvą. Ji yra išsilavinusi moteris, baigusi uni
versitetą, puikiai kalbanti vokiškai, .prancūziš
kai ir rusiškai, ir gražia literatūrine forma reiš
kia savo mintis. Aš jai sakau:

— Laiko turėdama parašykite prisiminimus 
apie savo tėvą. Rasi, bus proga, atspausdinisime 
ilgainiui, ir mūsų literatūros istorija turės pui
kių prisiminimų apie savo.pirmojo istorinio ro
mano autorių Vincą Pietarį. —

Ji sutinka. Kai po keleto dienų ją pamatau, 
ji man džiaugiasi:

— Tamsta esate tikras gydytojas. Prieš tai 
aš kenčiau nervų ligą, o dabar puikiai jau
čiuosi, nes turiu mielą darbą, rašau prisimini
mus apie tėvą. Jau daug parašiau — ir šypsosi 
patenkinta. Žiūriu į ją, o ji tokia miela. Jos 
barako gyventojai ją labai myli. Girdėjau, kad 
jos barako moterys jai niekuomet neleidžia 
plauti grindų, o kai ji vieną sykį atsigulė į li
goninę, ją lankė visi barako gyventojai: vyrai 
ir moterys.

Salomėja Narkėliūnaitė

(4) _ Balys Gaidžiūnas

Pakeliui į mirti
Tolyn nuo Lietuvos

Į Įsrutės kalėjimą buvo atvežta keliolika 
naujai suimtų. Vieni buvo jau beveik mėnesį 
sėdėję Kauno Gestapo rūsyse, kiti buvo suimti 
tik prieš porą savaičių. Iš visų buvo gautos 
žinios. Jos buvo vienodos: frontas stovi jau 
prieš Vilnių, keliuose pilna pabėgėlių, kraunasi 
daiktus Kauno gestapininkai, iš Vilniaus jau 
beveik visi pabėgę. Kaliniai iš Kauno buvo iš
vežti atdaru sunkvežimiu. Jų vežimas, paly
ginti su mūsų vežimu, buvo daug švelnesnis. 
Taip pat nustatėm, kad šeimos turi žinoti, jog 
mes esame Įsrutės kalėjime. Ilgą laiką niekam 
nieko apie mus nesakę, bet kada pasklidę po 
visą Lietuvą gandai,-jog mes esame jau sušau
dyti, pranešę, kur esame laikomi. Vienok, tuo 
niekas nenorėjo tikėti. Iš atvežtųjų, palyginti, 
per trumpą laiką susigaudėme visas žinias. Ir 

Mtiek jos mums buvo skaudžios, kad darbo 
. įkarštyje vėl buvo suimta eilė žmonių, tiek 

mes pasijutome realybėje. Iki to laiko visos 
Mūsų žinios buvo paremtos gandais. Iki naujų 
kalinių atvežimo, pagal pasakojamus gandus, 
mes jau su sąjungininkų kariuomene -stovėjom 
beveik hetbli Paryžiaus, o Italijoje buvo pa
siektas Brenėris. Tai buvo 1944 metų liepos 
8 d. Visa tai -kalėjime, pačių kalinių nauda?, 
buvo pagreitinta geru pusmečiu. Už kelių die
nų kalėjime prasidėjo naujas judėjimas. Vieną 

. dieną buvo gauta žinių, kad daliai smulkesnių 
kriminalinių nusikaltėlių bausmės dovanotos ir 
jie paleidžiami. Paskubomis buvo sudaryta ka
linių grupė ir jie iš kalėjimo išvežti kaž kur 
skubiems darbams. Atėjo it mūsų eilė.

Liepos mėn. 14 d. likusius kalinius vėl pra
dėjo perrengti savais rūbais. Žaibo greitumu 
pasklido žinia Laukiam ir mes savo eilės. Vi
siems buvo pranešta, kad perrengimo kambary 
atidžiai sektų ir klausinėtų, ką tik bus galima 
paklausti: kur mus veža. Greta minties, kad 
gal dabar su mumis jau visai atsiskaitys, buvo 
pasiguosta ir viltimi, kad ir paleis. Bet tuo pa
čiu metu maj. G. pranešė, jog jam pasisekė ma
tyti raštą, kuriame buvo pažymėta Alenšteiho 
vardas. Vadinasi, mus veža į Alenšteiną. Išsi- 
iraukėm paslėptu^ žemėlapiukus. Nusivylėnf, 

nes juose nieko neradom. Vėl tėlegrafavom 
inž. B. Jis, būdamas geras Rytprūsių žinovas, 
pranešė, kad Alehštėine esąs buvęs ir jis yra 
ne per toliausiai nuo lietuviams gerai žinomo 
Tannėnbergo. Atėjus mūšų perrengimo eilei, 
klausinėjotn ir mes prižiūrėtoją. Deja, nieko 
negalėjom išgauti. Atsakinėjo, kad ir jie patys 
nežiną, kad gal mUs ir į Lietuvą nuveš. Naktis 
vėl buvo nepaprastai nerami. ~Kas mūs laukia 
rytoj, kur nuveš ir ką rasim? Gal į koncentra
cijos stovyklą, gal ir vėl į kalėjimą, o gal prie 
duobės. Buvo nežmoniškai graudu, o protar
piais ir pikta, kad esi taip sukaustytas vergas, 
kuriam niekad negalima prisidėti prie savo ryt
dienos likimo tvarkymo. Esi tikrai beteisis: — 
įsako daryti, nors supranti, kad kvailai įsako, 
o vis dėlto reikia daryti. Tave neteisėtai stum
do ir muša, tave niekina pačiais paskučiausiais 
žodžiais — turi kentėti dantis sukandęs, ir gink 
Dieve, neprieštarauti ir nesipriešinti.

Pradžioje buvo pranešta, kad mus išveš lie
pos mėn. 15 d. Visi pasiruošę laukėm, kada ir 
kur mus pajudins. Vakare pranešė, kad reikės 
nakvoti dar vieną naktį, nes laiku nepaduoti 
užsakytieji vagonai. Kaliniai — patarnautojai 
pranešė, kad jie turi žinių, jog iš čia greit iš
kraustys visus kalinius, kad; apskritai, paskuti
niu metu kalinių judėjimas labai pagyvėjęs, o 
geležinkeliai labai užimti. Nekantriai laukėm 
dar vieną parą ir liepos 16 d. pasijudinom to
lyn nuo Lietuvos. Kalėjimo koridoriuje mus 
sustatė po du ir surakino geležiniais pančiais. 
Taip pirmąjį kartą mes pajutome kaustančios 
geležies skambėjimą. Pirmą kartą mus iš kalė
jimo išvežė sukaustytus į gyvenimo pilną aplin
kumą ir parodė praeinantiems ir pravažiuojan
tiems, kokie mes padaryti baisūs.

Nuošalioje Įsrutės geležinkelio stoties vie
toje stovėjo vagonas — kalėjimas, sudalytas į 
vieno kvadratinio metro skyrelius. Normaliu 
laiku tokiuose skyreliuose buvo pravežama po 
du ar vieną kalinį. Tuo tarpu mus į vieną 
kvadratinį metrą sugrūdo net penkis. Stumte 
sustumti, nė patys nežinojom, ką daryti — 
nebuvo jokių sąlygų ne tik pajudėti, bet 
ir pakeisti įskaudusių kojų ir pasisukti. 
O prakaitas mušė mažai vėdinamuose sky
reliuose. Bet vėliau ir taip supausti, išsi- 
kombinavom tiek vietos kad galėtume nors 
pasisukti. Du atsistojom ant mažo suoliuko. 
Tada likusiems trims jau buvo galima šiaip taip 

nusivilkti paltus. Bet kur juos sudėt? — buvo 
galvosūkis. Nerasdami išeities, sumetėm ant 
grindų ir ant jų patys atsistojom. Vienam pa
sisekė šiaip taip atsitūpti. Po dviejų gerų va
landų kankinimosi iš Įsrutės pajudėjom į vaka
rus. Viltis, kad dar galim pakliūti j Lietuvą — 
visai dingo. Pro mažučius užkalto lango ply
šius matėm Berlyno link vedančias stotis. Sto
tyse stovėjo traukiniai, pakrauti apdaužytų 
ginklų, visur buvo pilna kareivių. Neunifor- 
muotų vyrų lyg ir nesimatė. Moterys tempė 
sunkius lagaminus, o didesni ir mažesni vaikai 
joms talkininkavo. Būdami susispaudę mažoje 
vienutėje, dalinomės išgyventa patirtimi. Pa
sirodo, paskutiniu metu atvežtieji buvo gavę 
žinių, kad Kauno Gestapas buvo numatęs 
mums suruošti Lietuvoje parodamąją bylą ir 
tuo apkaltinti visą Lietuvos inteligentiją. Tito 
tikslu mus ir bifvo laikinai patalpinę netoli nuo 
Lietuvos sienos. Bet karas mus stumte stūmė 
nuo Lietuvos.

Prie pat Karaliaučiaus sargybiniai įsakė pa
siruošti. Vadinas, Karaliaučiuje arba būsim 
perkelti į kitą traukinį arba pasiliksime ilgesnį 
laiką. Daug kartų tikrinę traukinyje ir perone, 
vėl surakintus geležiniais pančiais išvedė į sto
ties aikštę. Prieš mus buvo įvairiaspalvė mi
nia. Mes stovėjom prieš juos tarsi pasigailėji
mo verti linksmintojai, tarsi raupsuotieji. Vie
na nedidelė kalėjimo mašina netąip jau greit 
galėjo ir mus iš aikštės išvežti. Tik po gero 
pusvalandžio atėjo ir mūsų eilė. O norė
josi toje aikštėje dar ilgai pabūti. Čia mes ma
tėme laisvai vaikščiojančius žmones. Taip no
rėjosi įsijungti į jų tarpą ir eiti, tolyn nueiti. 
Nueiti per laukus ir miškus į savo gimtą kraš
tą, kur žmonės turi pakelti tiek daug rūpesčių 
ir vargo. Nueiti pas savo vaikus ir niekad jų 
daugiau vienų nepalikti.

Mes atsidūrėm Karaliaučiaus policijos kalė
jimo kieme. Vėl tikrinimas, vėl stebėjimasis, 
kad tiek daug mokytų žmonių, kad mūsų tarpe 
ir pats prokuroras. Kalėjimų prižiūrėtojams 
toks pareigūnas buvo gerai žinomas. Todėl be
veik pirmas klausimas ir būdavo, už ką mes 
suimti. Eiliniems prižiūrėtojams negi sakysi tie
są. Ir mes jiems pasakodavom nereikšmingas 
smulkmenas, iš kurių išsivystė konfliktas. Jo 
pasėkoje mes ir atsidūrėme kalėjime ir turim 
sėdėti, kol šis nesusipratimas paaiškės. Tik at
sidūrę kieme, iš prižiūrėtojų patyrėm, kad mes 

ryt ar poryt vėl keliausime toliau. Čia esam 
atvesti tik transportui sudaryti.

Mus įvedė į policijos kalėjimo koridorius. 
Kalėjimas didžiulis, penkių aukštų. Vokiečių 
pilietybės kalinius atskyrė, o mus nuvedė at
skirai. Mūsų tarpe buvo visi kiti ukrainiečiai. 
Trečiojo aukšto koridoriuje dar kartą patikri
no ir mus grūste sugrūdo į vieną celę. Tik 
peržengus slenkstį apsidžiaugiau pakliuvęs į 
pirtį. Keliasdešimt pusnuogių žmonių gulėjo 
ant lentų. Tai šen tai ten buvo sumesti rūbai. 
Besidairant, kur čia esama vandens, supratau, 
kad Čia jokia pirtis, o pereinamoji celė iš ka
lėjimo į kalėjimą vežamiems kaliniams. Mus 
įvarius, joje turėjo pasitalpinti 79 asmenys. Jo
kio suolo, jokios lovos. Vienam kampe susta
tyti penki dvokiantieji puodai, kur kiekvienas 
kalinys visų kitų akivaizdoje atlieka savo rei
kalus. Sienos pilnos kraujo žymių. Tai kovos 
su blakėmis pasėkos. Keli kaliniai, matyt, jau 
gerai įsispecializavę, vis mušė blakių mases. 
Sienos nuo tų kovos žymių buvo lyg raudonai 
nutapetuotas. Naujai įėjusiam nesudaro to pa
sibaisėtino vaizdo, kurį vėliau kiekvienas pilnu 
šiurpumu pergyveno. Išskiriant mus lietuvius, 
kiti kaliniai buvo lenkai. Tai jauno amžiaus 
vyrai, atvaryti į Vokietiją darbams ir padarę 
įvairius smulkius ir didelius nusikaltimus. Tuoj 
užsimezgė kalba, kas esame mes ir kas jie. 
Pradėjom dalintis ir politinėm naujienom. Len
kai pasilieka lenkais. Jie mums tuoj pripasakojo 
apie karo eigą tokių džiuginančių žinių, kurios tik 
po penkių mėnesių tegalėjo pasitvirtinti. Ne
pasakysiu, kad tos žinios mums tuo metu ne
būtų buvusios sveikos. Lengviau galėjom pa
kelti vargą ir atsirado daugiau jėgos nugalėti 
bet kokiems sunkumams. Buvo vienas vyrukas 
ir iš Lietuvos. Tai Lietuvos ruselis, prievarta 
atvežtas į Vokietiją, dirbęs pas ūkininką, vė
liau pabėgęs, o dabar pagautas laukia tranpor- 
to į buvusios darbovietės rajoną. Jis pats ma
nąs, kad jį vėl pristatys dirbti pas tą patį ūki
ninką. Todėl mes tuoj suskubom rašyti laišką, 
kad išėjęs į laisvę jį pasiųstų į Berlyną, į Lie
tuvių Sąjungą. Vyrukas pažadėjo tai padaryti 
ir laišką paėmė.

Vakare, kada į mūsų celę įgrūdo dar keletą 
naujų kalinių, pasidarė taip ankšta ir tvanku, 
kad duste dusom be oro. Ėmėm prašyti, kad 
paliktų praviras duris ir susidarytų nors maža* 
skersvėjis. Dar biauriau, kad ir taip mažą oro 
kanalą pro lango plyšį vakare liepė užtemdiod.
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Pagrindiniai Britų Darbo Partijos bruožai
IS “The Labour Party in Perspektive" 1937 m.

Britų darbo partija yra viena pasaulinio so
cialistinio sąjūdžio išraiškos formų, pritaikyta 
Didžiosios Britanijos sąlygoms. Kartu ji yra 
vietinis politinis britų tautos sąjūdis ir turi se
nas tradicijas. Ryškiausias Didžiosios Britani
jos istorijos bruožas yra jos kontinuitetas. Mū
sų nacionalinė savybė yra ieškoti praeities pre
cedentų kiekviename pažangos žingsnyje. Savo 
teises mes išvedame iš kovų su karaliais, baro
nais ir vyskupais. Mūsų politinės ir asmeninės 
laisvės raida prasideda Magna Charta ir Ha
beas Corpus aktais. Laisvės sąvoka buvo nuo
latos plečiama ir perkeliama iš vienos klasės 
j kitas. Priemonės, kuriomis ši laisvė buvo iš
kovota, yra labai* įvairios. Kartais karalius 
tramdė feodalinių baronų tironiją. Po to vėl 
didikai ribojo karūnos galią. Kartais bažnyčia 
gynė tautą, o ne kartą tauta priešinosi klero 
užmačioms.

Kovos laukas, kuriame buvo kovojama dėl 
laisvės, keitėsi iš laiko į laiką. Tvirtovės, ku: 
rias reikėjo paimti, buvo įvairios. Pašalinta 
autokratinė karaliaus galia, bent, mažiausia, įta
ka į įstatymų leidimą. Iškovota žodžio laisvė, 
sąžinės laisvė ir teisė dalyvauti valdyme. Ta
čiau minėtų kovų dėl politinės laisvės užkuli- 

- syje visuomet buvo noras panaudoti šią galią 
ūkiniems tikslams.

Devynioliktame amžiuje pirmoje eilėje ko
vota dėl politinės laisvės, dvidešimtame am
žiuje kova eina dėl ūkinės laisvės ir socialinės 
lygybės. Socialistai priėjo išvados, kad politi
nė ir asmeninė laisvė turi būti papildyta ūkine 
laisve. Pastaroji laisvė pasiekiama ne asme
niškai, bet tik kolektyviškai. Milžiniškų jėgų 
bei energijos, kurių suteikė mums modernusis 
mokslas, visuomeninė kontrolė yra vienintėlis 
kelias į laisvę. Laisvės laidas yra galimas tik 
kolektyvinio laido forma.

Darbo partija yra įpėdinė pasiektų laimė
jimų tųjų, kurie praeityje kovojo dėl laisvės. 
Ji yra pasiryžusi išlaikyti paveldėtas laisves ir 
jas papildyti naujomis. Jos tikslas yra toks 
pat, kaip ir josios pirmtakų. Ji siekia išlais
vinti žmogaus dvasią, bet josios artimiausieji 
uždaviniai yra apsprendžiami dabarties sąly
gomis.

Raida ir uždaviniai
Reikia turėti prieš akis faktą, kad darbo 

partija yra istorinės raidos padarinys. Ji nėra, 
kokio nors teorininko kūrinys. Ji nepropaguoja 
jokios teorijos, kuri būtų sukurta užsienyje. Ji 
bando Didžiosios Britanijos tautą įtikinti, jog 
kraštui yra reikalingas socializmas, kad tokiu 
būdu esamose sąlygose būtų galima pilnai iš
naudoti natūraliniai tautos resursai.

Jei norima suprasti, kodėl Didžioje Brita
nijoje socialistinis sąjūdis įgavo savitą formą 
ir išsirutuliojo pagal - ypatingus dėsnius ir ko
dėl darbo partija gimė atitinkamu laiku, reikia 
panagrinėti devynioliktojo amžiaus pirmosios 

pusės sąlygas. Iš trijų britų darbininkijos są
jūdžių darbo partija yra jauniausias. Ji gimė 
tik. po to, kai jau seniai gyvavo stiprūs profe
sinių sąjungų ir vartotojų bendrovių sąjūdžiai. 
Mums tai atrodo normalu, bet gi daugelyje ki
tų kraštų tik socialistiniai sąjūdžiai sudarė aks
tiną kurti, gamintojų bei vartotojų organiza
cijas.

Kapitalistinė sistema Didžiojoje Britanijoje 
išsivystė anksčiau negu kituose kraštuose. To 
pasekmėje čia darbininkai susiorganizavo taip 
pat anksčiau. Pirmaisiais devynioliktojo am
žiaus metais kapitalistinė sistema dar nebuvo 
pilnai išsivysčiusi. Pramonės įmonės tebebuvo, 
palyginti, dar mažos, o jų savininkai — maži 
žmonės. Tai buvo pereinamasis laikotarpis. 
Tokiose sąlygose darbininkai linksta žiūrėti sa
vo ypatingų grupinių interesų, ir tokiu būdu 
yra apleidžiami bendri visos darbininkų klasės 
uždaviniai. Atskiros kvalifikuotų darbininkų 
grupės gali pasiekti sau ypatingos naudos. Pa
čioje darbininkų klasėje rango skirtumai vai
dina didelį vaidmenį. Individualinės pažangos 
galimumai kenkia solidarumui.

Bet gi kapitalizmo blogybės pirmoje devy
nioliktojo amžiaus pusėje jau buvo taip ryš
kios, jog vis dėto rodėsi esanti galima darbi
ninkų revoliucija. Robertas «Owenas pasirodė 
kaip pranašas, kuris išaiškino kapitalizmo esmę 
ir kaip vaistą bogybėms pašalinti nurodė socia
lizmą. Būtų buvę galima laukti, kad šiuo metu 
iškils krašte didžiulis politinis socialistinis są
jūdis. Vienu metu jau rodėsi Didžiojoje Brita
nijoje besprogstanti didžiulė revoliucija, bet gi 
ta proga praėjo pro šalį. Revoliucinis profesi
nių sąjungų sąjūdis mirė. Revoliucinis chartiz- 
mas buvo aplenktas kitų sąjūdžių, — pav., agi
tacijos prieš javų muitus, — kurie turėjo arti
mesnius tikslus. Didžiosios Britanijos darbinin
kai pasisuko į kuklesnius ir, kaip rodosi, prak
tiškesnius uždavinius. Profesinių sąjungų są
jūdis, vartotojų bendrovių sąjūdis ir socialių 
įstatymų leidimas yra Oweno įtakos padarinys. 
Jie puolė kapitalizmą iš vidaus ir bandė afba 
sušvelninti kapitalizmo padarinius arba kurti 
naują santvarką senuose rėmuose. Tačiau sie
kimas sugriauti visą sistemą, kaipo toką, pama
žu nustojo egzistavęs. Vieton revoliucijos atė-,. 
jo reformos. Politine prasme darbininkija su
darė liberalinio sąjūdžio dalį. Profesinės są
jungos, darydamos spaudimą į abi senąsiais 
partijas, bandė pasiekti galimai daugiau nau
dos darbininkijai. ,

Yra dar ir kita priežastis lėtos socialistinio 
sąjūdžio raidos šiame krašte. Šiandien jau esa
me įpratę matyti politiniame gyvenime vyrau
jant ūkines problemas. Mes sunkiai tegalime 
įsivaizduoti, kad per devynioliktąjį amžių dar
bininkijos politinis galvojimas buvo užvaldytas 
tokiais klausimais, kaip rinkimų reforma ar Ai
rijos apsisprendimo teisė.

Dar sunkiau šiandien suprasti, kokios reikš
mės buvo tuomet teikiama politiniems ginčams 
tarp įvairių politinių sektų. Devynioliktasis am
žius, mūsų jaunimui atrodąs nuobodžiu ir 
smulkmenišku, buvo laikas, kada kiekvienas 
tikėjimas buvo pateikiamas kaip tam tikra pro
blema, ir jai išspęsti buvo panaudojamos visos 
galimos dvasinės kovos priemonės. Mes nega
lime vertinti tų problemų, kaip neturinčių 
reikšmės vien.dėl to, kad taip mus rodosi. Tai 
buvo svarbu to meto vyrams ir moterims. Jie 
n,ebuvo kurio nors vienintėlio išganymo mokslo 
vienintėlio pranašo šalininkai. Jie nepripažino 
galiojančiu tik vieno kurio nors apreiškimo. 
Tai skiria britiškąjį nuo daugelio socialistinių 
sąjūdžių kontinente. Kdntinentii|ės partijos 
pririšo save daugumoje prie Karolio Markso 
raštų. Iš jo mokslo yra išaugęs sąjūdis. Jo pa
žiūros buvo įvairiais būdais interpretuojamos. 
Kai kuriuose kraštuose veikė ir kitos galingos 
įtakos, ir jų apaštalų charakteris bei ypatingos 
tų kraštų sąlygos privedė prie atskirų partijų 
vartojamų skirtingų metodų, bet jos visos turi 
vieną bendrą savybę: jos įkurtos kaip gryni 
socialistiniai, sąjūdžiai ir pe_pildytos marksisti
nėmis dogmomis. >i>

Šio sąjūdžio istorija Didžiojoje Britanijoje 
yra ėjusi visiškai kitais keliais. Kad ir kaip 
didelė yra buvusi marksizmo įtaka, skaičius to
kių, kurie marksizmą priėmė už dogmą, visuo
met yra buvęs labai mažas. Tik dalelė įsto
jusių į socialistinį sąjūdį buvo tiesioginiai šio 
mokslo paskatinta. Tai, kas daugumą į socia
listų eilę traukė, reikia ieškoti kitur. .

Socializmas ir religija
Jeigu žiūrime į socialistinio sąjūdžio raidą, 

pradedant Owenu ir kitais pirmaisiais pio
nieriais, tai tarp tų įtakų, kurios šį sąjūdį ugdė, 
pirmoje vietoje turime paminėti religiją. De
vynioliktojo amžiaus Anglija dar tebebuvo bib
lijos skaitytojų tauta. Įduoti anglui į rankas 
bibliją yra pavojinga. Jis randa joje medžia
gos, kuri jį galį paskatinti tapti kurios nors re
liginės, socialinės ar ūkinės doktrinos skelbėju- 
pamokslininku. Tai rodo didžiulis religiniu sek
tų skaičius šiame krašte ir tie principai, kuriems 
jos atstovauja.

Biblija yra pilna revoliucinių minčių turto, 
ir todėl nenuostabu, kad krašte, kur viešpatau
ja minties laisvė, daug vyrų ir moterų surado 
joje savo instinktyvinio pasipriešinimo patvir
tinimą prieš nežmoniškas sąlygas, kurias su sa
vim atsineša kapitalizmas. Socialistai kalbėto
jai daugiau negu visų kitų partijų kalbėtojai 
cituoja bibliją. Ne tik įvairių sektų pasekėjai, 
kuri mažiau privilegijuota padėtis trūukė juos 
į politinę kairę, bet ir daug valstybinės bažny
čios dvasįninkų ir pasauliečių pripažino, kad ka
pitalistinė sistema yra nesuderinama su krikš
čionybe. Pažymėtina, kad spragos tarp owe- 

nizmo pabaigos ir socialdemokratiškosios fede
racijos gimimo užpildomos Kingsley ir Maurice 
krikščioniškai socialistiniu sąjūdžiu. Čia iškyla 
.aikštėn ypatingos žymės kuriomis skiriasi bri
tiškasis sąjūdis nuo užsienietiškojo.

Nė viename kitame krašte, kaip Didžiojoje 
Britanijoje, tokiu plačiu mastu krikščionybė ne
grįžo į socializmą. Jokiam kitam socialistiniam 
sąjūdžiui neturėjo tokios milžiniškos įtakos 
krikščioniškasis galvojimas. Didžiojoje Brita
nijoje kunigas gali pareikšti, kad jis yra komu
nistas, ir milijonams pamaldžių katalikų yra 
galima paremti darbo partiją. Faktas, suvaidi
nęs britų darbininkijos sąjūdyje didelį vaid
menį. yra tas. kad tiek daug Didžiosios Brita
nijos katalikų yra kilę iš Airijos, kur katalikiš
kieji gyventojai buvo pilni politinio ir ūkinio 
pasipriešinimo dvasios. Britų darbininkijos są
jūdis yra didžiai skolingas šiems vyrams ir mo
terims, kurie iš savo krašto atsinešė priespau
dos neapykantą.

Darbo partija .iš esmės skiriasi nuo broliš
kųjų partijų tuose kraštuose, kur socialistai bu
vo priešiški bažnyčiai, kuri ten glaudžiai susi
rišusi arba su valstybe arba su savininkų klasės 
interesais ir atsisakė minties laisvės. Kur dar
bininkas, kaip daugelyje kraštų, iš tikrųjų buvo, 
socialistinio sąjūdžio genezėje buvo pririštas 
prie vieno dogmatinio tikėjimo, kontroliavusio 
kiekvieną jo gyvenimo fazę, visai natūralu, kad 
ten -revoliucinis sąjūdis įgavo antiklerikalinio 
charakterio. Tokiose sąlygose išsirutuliojo ir 
atitinkama dogmatika, kuri buvo taip pat bu
kaprotiška ir netolerantinga. Priešingumai tarp 
juodųjų ir raudonųjų kilo kiekviename žings
nyje ir buvo neišlyginami. Viena pusė antra
jai tegalėjo daryti tiek maža įtakos, kiek 
jos gali tarpusvyje turėti viena į kitą žygiuo
jančios dvi priešų armijos. Toks atsiriboji
mas, be abejonės, suteikia tam tikram sąjūdžiui 
didelės įtampos ir stiprų vieningumo jausmą, 
lengvai pereinantį prie revoliucijos. Niekas ne
begali nei į priekį eiti nei atgal atsitraukti. Di
džiojoje Britanijoje, kur politiniai ir religiniai 
nuomonių skirtumai nėra identiški, priešingai, 
veikia tarp visų grupių kontaktas ir nuolatinis 
ėmimas bei davimas.

Veikė dar daug ir kitų įtakų, parengusių so
cializmo sėklai dirvą. Carlyle ir Ruskino kalti
nimai įmoninkams ir Manchesterio nacionali
nės ekonomijos mokykla ir socialinės netvarkos 
iškėlimas literatūroje, visų pirma Djckenso vei
kaluose, — turėjo savo reikšmės. Vėliau že
mės reformatorių veikla, visų pirm* Henry 
George agitacija, sudarė sąlygas daug kam įsi
jungti į socialistines mintis. Iš įvairių pažiūrų 
taško — humanitarinio, meninio, ūkinio — de
vynioliktojo amžiaus bėgyje augo kritikos ban
ga prieš esamąją santvarką. Ji darė įtakos į 
senųjų partijų šalininkus, bet dar ilgai tęsėsi, 
kol politinis socialistinis sąjūdis virto tikrove.

(Pabaiga 6 pusi.)

Visi kvėpavom jau ne oru, bet tvankumu ir pra
kaitu. Bet ruošiantis nakčiai mus vėl iššaukė 
į koridorių ir perkėlė į naują celę. Ten nera
dome jokių narų, bet, kaip ir pirmoje celėje, 
buvo nepaprastai daug blakių ir taip pat maža 
oro. Bandėm visi sutūpti pasieniais ir nors 
trumpą laiką pailsėti. Susitalpinti taip pat ne
buvo galima. Vieni kliuvom kitiems. Vietos 
buvo taip maža, kad nei pasisukti nei kojas pa
judinti. Vienok, išvarginti Ir alkani snaudėm. 
Prakaitas pylės srove, bet oro niekas nedavė. 
Mes tuo momentu nenorėjom nieko daugiau, 
tik oro ir oro. Bet ir to mažo prašymo mums 
niekas neišpildė, Tįesa, nakties metu buvo du 
kartus šiek tiek pravėrę duris į koridorių, bet 
prižiūrėtojas tuoj pat pranešė, kad jis neturi 
laiko prie mūsų durų stovėti. Pakartotini pra
šymai ir maldavimai nieko negelbėjo. Naktis 
buvo baisi. Mes prasnaudėm kliedėjime apie 
tai, kaip savo krašte galėjom kvėpuoti neužterš
tu oru, prasnaudėm gindamiesi nuo įkyrių bla
kių pulkų. Taip pat nakties metu klausėmės iš 
kito kalėjimo sparno einančių pamišusio pran
cūzo- kalinio šauksmų. Šaukė, kad išleistų į 
laisvę, k.ąd jis mirštąs ‘surakintomis rankomis. 
Jis klykė taip baisiai, jog atrodė, lyg baigiąs 
prigerti žmogus šauktų iš skęstančio laivo, 
Nuo šauksmo skambėjo ne tik kalėjimo kie
mas, bet ir gretimo miesto gatvės. Vėliau gir
dėjos, kaip jį prižiūrėtojai barė, stumdė ir 
mušė. Bet vargšas prancūzas ir po tų mušimų 
šaukės pagalbos, plūdo laisvę atėmusius vokie
čius ir grasino Dievo bausmėmis.

Rytą, gavę duonos gabaliuką ir kavos puo
duką, buvom vėl patikrinti. Mus rikiavo kori
doriuje, liepdarpi sustoti veidais į sieną. Toks 
sustatymas mums kėlė naujas, baisias mintis. 
Po patikrinimo vėl grąžino į vakarykščią celę 
Ir pranešė, kad išvešią tolvn. bet kada ir kur 
išvešią — nepasakė. Po išvargintos nakties visi 
sutūpėm ant grindų ir ėmė >pėlioti. Valandos 
Š’inkOt o mes sėdėjom ir stoviniavom nekan
trūs. Norėjos ko greičiau iš tos prakeiktos 
landynės išsprukti. Tegul tik greičiau veža to
lyn, bet antrą panašią naktį išgyventi jau buvo 
tik šiurpu nukrečiąs prisiminimas. Pagaliau su
laukėm. Išvesti iš kalėjimo į kiemą, vėl pama
tėm tą pačią mašiną, kuria buvom iš stoties 
atvežti ir tuos pačius žvangančius geležinius 
pančius. Vėl rikiuojamės po du, vėl surakinami 
ir vėl tolyn nuo Lietuvos.

(Bus daugiau.)

Feljetonas Mikas Neniovė

Demokratijos griovimas
Vieną kartą reikia paklausti:
— Yra demokratija ar jos nėra?l
Tai principas, vyručiai. Jeigu mes ant prin

cipo spiaudom, tai — atsiprašau, tada galim 
spjaudyti ir ant demokratijos.

Nežinau kaip kitur; gal būt, koks nors Dil- 
lingenas demokratiją valgo ir demokratija už
kanda. Sakysim, viską demokratiškai, bet mū
sų Ingolstadte gryna velniava. Mes čia košę 
valgom, koše užsikandam, t. y., jokios demo
kratijos.

O reikalas, paprastai kalbant, buvo šit koks. 
Gavom mes naujus namus. Vadovybė nutarė, 
kad gana mums griuvėsius puoselėti, girdi, pra
šau į darbininkų kolonijos atskirus butus. Ga
na pro rūsies langą aukštyn spjaudyti ir kas
dieną lietaus dušu lepintis.

Mes, žinom, darom dėkingumą, ir einam į 
naujas patalpas. Ne patalpos, vyručiai, bet kaip 
futliarai. Ir dar vokiški, prie užraktų guli šu
va, virtuvėlės kaip akordijonai ir kvepia gerų 
laikų Gemūsesuppe. Ir visi baldai stovi.

Taigi, tie baldai mus ir privertė ryti karštus 
skustuvus, dėdę su anūkais supiudė, išardė sa- 
viruošos kursus, proferanso grupes sudergė. 
Nors ir dūsauk Šunį apkabinęs.

Buteliai, tiesa, vienodi: du kambariukai ir 
virtuvė, ir šešios personos prašom susitalpinti. 
Labai bus ačiū, bet baldai? ...

Antai, Jokūbas Kirvarpa gauna dvi lovas, du 
stalu, kėdes ir dvi spintas. O spintos, papras
tai kalbant, prastos: abi tinka drabužiams, abi 
.tinka ir valgiui. Ir išspręsk, tu žmogau!

Seniūnas sako: „Jokūbai Kirvarpa, dėk į 
rusvą spintą drabužius, o į juosvą — valgį.“

— Negaliu, ponas seniūne, į juosvą turiu 
dėti drabužius.

— Nė, ponas Kirvarpa, neapsijuokim prieš 
pasaulio viešąją opiniją, į nešvarią spintą dėk 
drabužius. Taip darykim, kaip civilizuoti vo
kiečiai darė.

Kirvarpa — žmogus prie charakterio. Civi
lizaciją, sako, galim kaip riestainį, pamauti ant 
kiaulės uodegos, o juosvoji spinta aiškiai kve
pia cibuliais.

— Bet man rodos, ji kvepia nemazgotomis 
kojinėmis. .

Ir taip abu ėmėsi ginčytis. Kirvarpa, žmo
gus nuo Kulių, bet sako kietai iš principo;

— Ponas seniūne, yra laisvė ir demokratija 
ar jos nėra?

— Demokratija, daleiskim, lyg ir spindi, bet 
nedarykim principinių klaidų, t. y., nemaišykim 
spintų.

Ėmė kibti žodis prie žodžio. Abu ėmė uos
tyti spintas. Vienas — kad juosvoji kvepia ci
buliais ir margarinu, o kitas tvirtina, kad vil
noniu paltu ir moteriškais baltiniais. Už dis
kusijų ėmėsi.

Iškvietė ekspertus, Joną Lankelį ir Petrą 
Kuoliuką. Kuoliukas ėmė uostyti spintą, tą 
juosvąją, o Lankelis tą rusvąją. Ir, žinot, abi 
spintos ėmė atsiduoti spiritu. (Žinoma, su me
tilu.)

Taip, žinot, beveik pusė lagerio sukišo nosis 
į spintas, kai sužinojo, kad ten spiritu atsiduo
da. Kirvarpa nutarė abi spintas laikyti tuščias. 
Čia ir buvo pradžia ugnies.

Antanas Petukas, žmogus su vienu čemo
danu ir medine ranka, įširdo ant seniūno ir .ant 
viso rajono subliovė:

— Kur tai regėta, kur tai matyta, kad vie
nas net dvi tuščias spintas laiko, o aš gavau 
spintą, kaip katino grabelį!

Kilo toks visuotinas sambruzdys. Ir Kostas 
Leika, trijų vaikų tėvas ir daug nusipelnęs *pils- 
tytuvės valdininkas, ėmėsi svarstyti:

:— Ašgi, broliai lietuviai, su tokia šeima, tik 
dvi mažutes, o Petukas vienas tokią spintą!.., 
Tai kur čia teisybė, tai kur čia.lygybė?! O aš 
visą amžių remiuosi ant demokratijos.

— Spjauna, dergia, ponai, visą demokratijos 
pagrindą! — sušuko Mikas Tupikas. — Už ką 
liejo Vakarų demokratijos kraują, jeigu ne už 
demokratiją? O kur ta lygybė, jeigu Kanulis 
gavo lovą su minkštais matracais, o mano ma
tracai lenda per šonus. Jeigu taip bus toliau, 
aš eisiu į UNRRA, ir eisiu ne dėl matraco, bet 
dėl demokratijos principo — lygybės. Mano 
ponai, jeigu taip imamasi iš demokratijos šai
pytis dabar, tai kas bus, kai mes grįšim į mūsų 
brangią tėvynę?

Mikas Tupikas net į transą kirto: kad ims 
prakalbą drožti, kad ims ...

O Jonas Pigaga, žmogėnas, galima sakyt, vi
durinio kalibro, bet prie liežuvio:

— O kasgi man, vadinas, reiškia, kaip buvo 
sakyta ... taigi, vadinasi, kodėl mano farniera, 
taigi, farniera bufetėlio balta, o Jonikos juoda?

Taip ir užvirė ginčas. Esminius klausimus 
ėmėme liesti. Minia rinkosi, ginčas liepsnojo, 
kaip sako vietinis poetas.

Justė Papliūpienė iš antro aukšto su koldū
nu užu žando atskubėjo ir sako:

— Palauk palauk, baigsiu stumti stemplėn 
kaldūną, tai, kad jau duosiu, tai duosiul...

, Žinoma, minia visada žiauri, nelaukė kol 
Papliūpienė nurys kaldūną, ji vis kibosi dėl 
lygybės.

Taigi, Rupeikienė ir. sako:
— Nugi kas nematė, kas nežino, kaip ta 

Tuskienė su dukromis dantis prieš seniūną au
šino, na ir gavo, tai jau gavo: lova kaip zel- 
koriu.s, stalas, kaip kažin kas, o jau spinta, ta! 
jau gyva aptieka!

— Taigi, mat, tai tau ir I '>,ė. tai tau de
mokratija, — plūkėsi Binds . — aš. saky
sim, vis už demokratiją, be jos. taip sakyt, ir 
kelnių dirželio neveržiau, o man ką įkišo? Nu
gi lovą! Lova, ogi tai buvo lova, jeigu palygint 
su Burbulio — tai ne lova, tai ėdžios paskuti
niam asilui. š

— Gal tu ir suradai sau ėdžias? — atsiliepė 
vienas iš minios.

Žinoma, buvo visiems aišku: jokios demo
kratijos. Totališkai blogai padalijo baldus. Jau, 
sakau, geriau sukrauti baldų laužas ir uždegti. 
Net pamokymą gavom iš Simano Tošinio, gir
di, apipilti benzinu ir šauti iš patrankos, tuojau 
užsideganti gera ugnis.

Nėra lygybės, nėra pribotl principai, — ot 
kas visų Šiauriausia.

Jeigu taip toliau eis, tai mes — anarchistai. 
Švarūs anarchistai, ir mums bus sugriauti visi 
demokratijos principai iš pat pagrindų.

Ponai, pagaliau sakykim: yra demokratija — 
lygybė pasaulyje ar jos nėra?

Jeigu jau nebojama, tai jos, tur būt, nėra. 
Šit kur, brangūs vyručiai, ir glūdi demokratijos 
silpnybė.

Ir dar dėl to, kad demokratijos nebota, suiro 
dėdės ryšiai su anūku, nebesusimeta nugėsl- 
mui, o proferansą lošia vyrai su žmonomis ir 
vaikais, nes grupės, sambūriai nuėjo po velnh^
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Spauda ir laikraštininkai
Žurnalistų suvažiavimui besiartinant

, Spauda — ginklas, laikraštininkas — karei
vis. Tačiau ginklas ginklui nelygus. Su atomi
ne bomba gali didžiausius miestus ir plotus 
sunaikinti, o su surūdijusiu bajorišku medžio
kliniu šautuvu ir zuikio nenušausi. Geriems 
ginklams reikalingi ir geri kareiviai. Pastatyk 
prie atominės bombos koki Joną Lepsardoką, 
jis pats susisprogdins, užuot priešą susprogdi
nęs. Spauda — dvasinis ginklas, taiklus ir ga
lingas. jei kareivis moka dvasia ir galybe šau
dyti. Prileisk' nemokantį šauti, jis tik ginklą 
sužalos.

Kaip moderniausių ginklų gali prisigaminti 
turtingiausios valstybės, taip galingiausią spau
dą gali susikurti tik dvasingiausios ir kultūrin
giausios tautos. Švedų tauta nedidelė, o jų 
spauda galinga, nes jų kultūros lygis yra labai 
aukštas, nors jų elgesys mums kartais ir nepa
teisinamas. Kalbėkime materialiau: ir švedų ir 
kitų tautų spaudą iškelia ne tik dvasinės, bet 
ir materialinės sąlygos, švedų spauda nebūtų 
tokia gausi, didelė, moderni, jei nebūtų moder
nių spaustuvių, naujausių žinių priėmimo apa
ratų, klišių daryklų, šimtinių redakcijos ir pla
tinimo kolektyvų, bendradarbių, dailininkų.

Mūsų nūdienė spauda visiškai neturi sąlygų. 
Ji daug kur neturi lietuviškų šriftų. Daug kur 
nėra klišių gamyklų. Stinga gero, o kai kur 
nėra ir jokio popieriaus. Techniškai pagaminti 
gerą laikraštį šiomis sąlygomis yra vargiai įma
noma. Tačiau, nepaisant šių sunkių sąlygų, mū
sų laikraščiai paviršutiniškai atrodo gana geraii 
kai kurie puikiai iliustruoti, dailininkų prižiūri
mi ir skoningai tvarkomi.

Didžiausia mūsų laikraščių silpnybė — ka
reivių stoka. Dėl politinių priežasčių mūsų 
žurnalistų šeima yra skaudžiai nukentėjusi: 
daug gerų žurnalistų yra išvežta rytuosna, dalis 
jų nukentėjo ir žuvo vokiečių kalėjimuose, da
lis išsiblaškė po visą pasaulį. Tačiau, palyginti, 
nemaža žurnalistų yra Vokietijoj. Jie galėtų 
sukurti stiprią ir galingą spaudą. Be žurnalistų, 
yra nemaža mokslininkų, rašytojų, menininkų, 
kurie šiuo metu turi daug gražaus laiko ir gali 
aktyviai talkininkauti spaudos darbuose. Jei 
XIX amž. Basanavičius, Šliupas ir dar keletas 
aušrininkų, dr. V. Kurdirka, dr. K. Grinius, 
Gaidamavičius ir dar keletas varpininkų suge
bėjo sukurti tautinį sąjūdį, tai šiandien tiekai 
inteligentijos nebesuspiesti apie vieną kitą lai
kraštį ir nesukelti tautinio kultūros sąjūdžio, 
nesuorganizuoti gerų laikraščių yra didžiausias 
nusikaltimas.

Senieji žurnalistai prikiša dabartinei mūsų 
spaudai daug trūkumų: ir redakcijos esančios 
silpnos, nemokančios bendradarbių organizuoti, 
honorarų nemokančios etc. Tačiau didžiausia 
atsakomybė atiteks tiems spaudos kritikams, 
kurie tik kritikuoja/ bet neveikia ir nekelia 
spaudos savo raštais. Šiandie negali būti klau
simo, senieji ir naujieji žurnalistai, pritinka ar 
nepritinka man bendradarbiauti, šiandien

visų vienas ir tass pats uždavinys — kelti 
spaudos kultūrą visomis galimomis prie
monėmis.

Jei Tumas-Vaižgantas savu laiku būtų kėlęs 
jaunumo klausimą, jis būtų senatvėj neberašęs 
nei i vieną laikraštį, kurio redakcijose sėdėjo 
jo mokiniai. Vaižgantui nesvarbu buvo, kurio 
amžiaus žmonės dirbo, o svarbu, kad visi kul
tūros darban įsitrauktų. Juo labiau šiandien 
mums tenka visas spaudos jėgas sutelkti apie 
esamą spaudą, kad nedarytume tautinės gėdos 
prieš svetimuosius, kurie išsitaria, kad iš mūsų 
spaudos nemato, ko mūsų tauta siekia, dėl ko 
ji gyvena ir kovoja, kokius kultūros turtus sa
vyje ji slepia.

Seniesiems žurnalistams jau šiandien laikas 
susirūpinti nauja žurnalistų karta, naujais kad
rai^ Jei praeityje mes neturėjome žurnalistų 
mokyklos, jei specialiai žurnalistinius mokslus 
tebuvo baigusių vos keletas žmonių, tai šian
dien galėtume susirūpinti naujų žurnalistinių 
jėgų specialiu paruošimu. Mūsų senas požiūris 
į žurnalistą, kad jis turi būti lankstus, jei pro 
vienas duris jį išmeta, jis turi įeit pro kitas 
duris, pro virtuvę ir pro langą, turi būti pa
keistas į naują požiūrį, kad žurnalistas turi būti 
specialiai, stipriai pasiruošęs. Nepakanka tam 
tikrų būdo ir sugebėjimo duomenų, bet reika-

Dae iwiiUeie.
Tavo kelias ne rožėmis klotas, 

ų Nebarstytas jis laimės žiedais.
Tavo kelias, tai kelias Golgotos, 
Nužymėtas vien kraujo ženklais.
Tavo vardas kaip tekanti saulė 
Nusipraususi ryto rasoj;
Mums brangesnis už visą pasaulį 
Vardas Lietuva skamba dainoj.
Mes su juo per vargus ir pavojų 
Žengsim drąsūs už laisvę kovon. 
Jis lydės mus j naują rytojų, 
Ves kaip pranašas žemėn šventon.
Ir žydėsi tu vėl kaip žiedelis, 
Kaip žiedeįjs gėlelės kuklios. 
Tavo kloniai žali ir upeliai 
Laisvės -dainą tau amžiais dainuos.
Dar palauk, pakentėk tėviškėlė... 
Gal netrukus tau laisvė vėl švies. 
Mes parnešim ant rankų iškėlę 
Laisvės saulę iš burtų šalies.

Norvegija, 1945. IX. 8. Vyt. Gintautas 

linga ir specialioji, profesinė kultūra, sujungta 
su ^nrnalistiniais gabumais. O šiandien mūsų 
jaunimui, kuris yra linkęs į spaudos darbą, gera 
proga ruoštis, mokytis, kelti savo kultūrą, kad 
paskui išaugtų gerais spaudos kareiviais. Se
nųjų žurnalistų didžiausias troškimas ir džiaugs
mas galėtų būti, kad ateina jaunoji žurnalistinė 
karta, kuri pasirodo su nauja, aukštesne, giles
ne, modernesne kultūra. Jaunosios kartos gi 
uždavinys nuolat kilti, tobulėti ir tobulinti 
spaudą.

Spaudos kultūra — tai žurnalistų, bendra
darbių kultūros vaisius. Senieji ar jaunieji, ne
svarbu amžius, juo daugiau bus pirsigėrę dva
sios turtų, juo daugiau bus prisisėmę žinių, juo 
stipriau mokės pasireikšti, juo labiau kels spau
dos lygį. Nejausdami senųjų žurnalistų paty
rusios plunksnos, jų tematinio aktualumo, turi
nio brandumo mūsų spaudoj, dažnai užtinkame 
jaunų spaudos darbininkų per didelį žalumą, 
turinio ir stiliaus nesubrendimą. Tai kalti ne 
redaktoriai ir*ne jaunieji žurnalistai, bet tie, 
kurie neateina į spaudą su sveika kritika ir su 
patyrusia parama.^

Galėtume mūsų spaudai primesti, kad ji vi
siškai nereaguoja į kultūrinius įvykius. Pav., 
buvo paskelbta, kad Lietuvoje mirė prof. M. 
Roemeris, Aiilin. P. Kalpokas, visuomenijos vei
kėjas adv. A. Tumėnas. Ar mūsų spauda tin
kamai juos įvertino ir iš viso ar apie juos pa
rašė? Kodėl pasaulinio masto mokslininkas 
prof. M. Roemeris buvo vos vienu kitu nežy
miu straipsneliu paminėtas? O kalti tai ne re
daktoriai, bet mokslo, profesijos draugai,- kurie 
gerai pažįsta tų žmonių veiklą ir apie -savo idė
jinius ar profesinius draugus tyli. O kiek .su
kakčių, naujų kultūrinių poraiškų praeina ne

Nekartokime klaidi;
svetimas sijonas arba mišri santuoka Lietu

vai niekada neatnešė laimės. Skaudžių trage
dijų ir pralaimėjimų yra davusi mūsų istorija 
ne vieną. Anų laikų mūsų tremtiniai ir pabė
gėliai — daugelis tapo svetimšalių žmonų au
komis, ištautėjo arba palūžo. „Šis šeimos vė
žys ėda mūsų tautą“, yra pasakęs mūsų didysis 
optimistas Vaižgantas.

Nepriklausomybės laikais ne vienam lietu
viškam salione prie grafino suskambėdavo sve
tima kalba arba daina. Skaudžiųjų užkulisinių 
vočių tokiuose salonuose rasdavom šimtus. 
Klaipėdos ir Vilniaus kraštų grąžinimas Lietu
vai dar padidino mišriųjų šeimų skaičių, šis 
vėžys kaskart giliau lindo į lietuvišką kūną, bet 
jis nerodo tendencijos irjnažėti. Nors neturiu 
statistikos, bet kiekvienoj kolonijoj rasime nau
jai sukurtų mišrių šeimų. Į Italiją, Prancūziją 
jau iškeliavo kelios dešimtys lietuvaičių ... nu
tautėti. O vyrai „susipynė“ svetimšąlių sijo
nuose. Prieiname net prie kuriozų, kad vyras 
su žmona negali susikalbėti, nes nemoka nei 
vienos bendros kalbos. Kalbasi nebylių kalba! 
Žinoma, nieko gero iš šių naujųjų šeimos židi
nių negalime laukti savai Tėvynei. Tokių šei
mų vaikai savo tautybę krikštija „pagal už
sakymą“. Turime klasiškų pavyzdžių dabar. 
Žiūrėk, tėvas Lietuvos lenkas, žmona — rusė, 
o vaikas blaškėsi, blaškėsi, dabar sakosi.._. lie
tuvis. Šios šeimos yra lietuviškų šeimų kandis, 
kuri palengva naikina darnų, gražų, tradicijoms 
žydintį, lietuviškąjį šeimos židinį.

Rodos, lietuviai vyrai nėkiek neblogesni už 
kitus, o dar turi kitus prašokti, nes jie supranta 
mūsų žemės balsą, jie moka su savomis pasi
kalbėti apie tuos tylius tylius gegužės vakarus, 
kada ištirpdavo net akmeninės širdys, užgirdu- 
sios tą paslaptingą „myliu“. Juk ir lietuvaitės 
„geltonplaukės puikios visos“, apie kurių mėly
nųjų akių žvilgsnį (kaip Lietuvos dangus, kaip 
Baltijos jūra, kaip rugiagėlės žiedas...) mūsų 
poetai šimtus kūrinių prirašė. Tikiu, kad tas 
žvilgsnis dar turi magiškos galios amžinai ug
niai užktirti net užkietėjusio viengungio šir- 
dy...

Baugu pagalvojus, kad mes kartais liekame 
abejingi tokiais svarbiais gyvenimo momentais. 
Kuo pranašesnė gali būti svetimšalė už kuklią
ją lietuvaitę? Tikiesi, kad ji, užaugusi savo 
tautos tradicijose, gal būt, išmokusi daugiau 
koketuoti ir svetima kalba šnekėti, nuves tave 
į pasakos rūmus? Ne. Pilka kasdienybė paro
dys nuogą realybę. iŠ kur tu likai gudresnis, 
prašmatnesnis už savąją sesę lietuvę? Juk tu 
su ja kartu žąsis ganei, kartu prie šv. Komuni
jos ėjai. Juk ir tu iš to paties pilkojo Lietuvos 
kaimo, nors kartais „ponu“ vadinamas... Juk 
dar „neužžėlė tas takelis, kur pro kryžių ėjo“ 
pas ją...

Kam reikia mums apsigaudinėti ir -kartoti 
tas klaidas, kurios skaudžiai yra žalojusios mū
sų tautos kūną. Atgimstanti tauta pareikalaus 
sveikos lietuviškos dvasios šeimų, iŠ kurių sru
ventų lietuviškos dvasios srovė. Gana mums 
kartoti, kad „mūsų kaimo samanota pirkelė iš
laikė lietuviškumą“. O iš kur tu kilęs, inteli
gente? Tu turi būti savo gražaus tautinio įsi
kūnijimo švyturys. Tu. išaugintas pūslėtų ran
kų uždirbta duona, gali „spekulioti“ lietuviš
kumu ir vėl kartoti amžiną frazę: „Mūsų sa
manota pirkelė“?... Gana. Taškas. Didelė gė
da likti kalbančiais Lazdymų Pelėdos Jo
naičiais arba Šatrijos Raganos verkšlenan
čiais ir tik paliegusius kaulus Tautai grą
žinusiais Januliais. Tokių tautos kratosi ir 

girdomis, kai tuo tarpu visi laikraščiai mirga 
tik žiniomis apie stovyklų banaliai aprašytus 
susirinkimus; nereikšmingas stovyklų smulkme
nas. Kalti taip pat ne redaktoriai, bet tie kul
tūrininkai, žurnalistai, kurie gali ir turi rea
guoti į kultūrinius įvykius, bet nereaguoja.

Žurnalistų suvažiavimas yra labai pavėluo
tas. Reikėjo jau prieš dešimtį mėnesių spaudos 
darbuotojams susitelkti, aptarti spaudos orga
nizavimo ir kėlimo klausimus ir aktyviai įsi
jungti pozityviau spaudos darban. Tačiau, anot 
lietuviškos patarlės: geriau vėliau negu nie
kad ...

Nors ir pavėlavę žurnalistai suvažiavime ga
lės iškelti ne tik profesinius, bet ir aktualiausius 
spaudos tobulinimo, propagandos suorganiza
vimo darbus ir žurnalistinės kultūros kėlimo 
klausimus. Svarbiausia, kad visi žurnalistai ap
sispręstų ir įsijungtų į esamų laikraščių redak
cijas, skiltis, kad aktyviai bendradarbiautų ar 
nurodytų laikraščiams jų trūkumus, būdą ge
rinti, kelius. Šiandien jau kai kurie laikraščiai 
įsigyja tam tikrą aiškesnį veidą. Galėtų apie 
tuos laikraščius spiestis tam tikrų kultūrinių, 
visuomeninių pokrypių žurnalistai, rašytojai, 
mokslininkai, menininkai. Žurnalistų atsišauki
mas į visus kultūros darbuotojus būtų moralis 
akstinas sujudinti visuomenę prisidėti prie 
spaudos kultūros pakėlimo.

Spaudos srityje, kaip ir visur, reikalinga ge
ra, tiksli organizacija. Susiorganizavę žurna
listai galėtų ir visą<spaudos gyvenimą suorgani
zuoti racionalesniais ir geresniais pagrindais. 
Tik, žinoma, spauda yra didžiausia laisvės mė
gėja. Kur nėra spaudos laisvės, ten nėra spau
dos žydėjimo. Jei žurnalistų organizacija pa
bandytų uždėti spaudai bet kokį apynasrį, ji 
tuo būdu spaudą ne pagerintų, bet susilauktų 
priešingos reakcijos. Spaudos kultūrai kelti rei
kalingos kultūringiausios, laisve pagrįstos prie
monės.

juos išpjauna chirurgo peiliu, kaip gangre
nuojančią vietą. Mūsų tauta laukia sveikų, 
lietuviška siela žydinčių ir teikiančių harmo
ningą lietuvio ir lietuvaitės širdžių plakimą pil
kosios žemės ritman. Tu ne salonams ir kos
metikos žydėjimui palaikyti vediesi žmoną, o 
sukurti tauriai ir patvariai lietuviškai šeimai, 
kuri būtų tautos šventoji ugnis, mūsų alka Ir 
amžinumo įkūnijimas. Tik šios šeimos sugebės 
kurstyti tradicinę Kęstučio ir Birutės užkurtą 
lietuvišką šeimos ugnį, kuri kalbės pasauliui, 
kad ne tik šios, bet ir ateinančios kartos suge
bės išlaikyti joms statomą egzaminą. Mūsų 
tauta gyva ir ji turi gyventi amžinai per mūsų 
lietuvišką šeimą! - R. Medelis

We Learn English
Lalšvas anglų kalbos kursas „M. K.“ skaitytojams 

The Twelfth Lesson — Dvyliktoji pamoka .
Kad pupils nenusibostų visą laiką kaiti 

tuos savotiškus anglų kalbos išsireiškimus, pa
darykim šiandien mažą nuokrypą į šalį ir vėl 
pakalbėkim apie gimines.

Anglų kalboje yra daug žodžių, kur tik ii 
teksto turinio galima suprasti, ar kalbama apie 
vyra ar moterį. Paimkime kad ir žodį “friend" 
(frėnd) — draugas, draugė. Norėdami išsi
reikšti aiškiau, galime pasakyti “boy-friend“, 
o tai reiškia,.kad kalbama apie vyriškos gimi
nės draugą. Apie -fauną draugę galime sakyti 
“girl-friend“. • Kiek vyresnio amžiaus drauge ga
lime drąsiai vadinti ^‘lady-friend“. Lady (lėdi)
— ponia. Posakis “male child“ (mėlčaild) — 
reiškia vyriškos lyties vaiką sūnų, o “female 
child“ (fimclčaild) — moteriškos, dukterį.

“A cook“ (kuk) — virėjas, virėja. Norint 
išsireikšti ypatingai aiškiai, galime pasakyti 
“male-cook“, vadinas, virėjas ir “female-cook“
— virėja. Tačiau kasdieniame gyvenime daž
niausiai sakome “cook“ Tas pat tinka ir žo
džiui “servant" (servnt) — tarnas, tarnaitė, („r" 
tarti neaiškiai.) “Teacher“, reikalui esant, gali 
t. p. turėti dvi sąvokas, būtent: “gentleman — 
teacher“ — mokytojas ir “lady —r teacher“ — 
mokytoja. “Gentleman" (džentėlinen) — po
nas.

Kai kuriuose žodžiuose giminę galime nusta
tyti iš galūnės. Pav., “The actor“ (ekter) — 
aktorius, artistas, “The actress“ (ektrės) — ar
tistė. “The dūke“ (djuk) — kunigaikštis. “The 
duches“ (datšės) — kunigaikštienė. “The lion“ 
(lajon) — liūtas. “The lioness“ (lajonės) — 
liūtė.

Pereitą kartą kalbėjome apie busimojo laiko 
sudarymą anglų kalboje. Manau, nė vienam 
mano pupils tai nebuvo problema išmokti. No
riu dar atkreipti pupils dėmesį į tai, kad veiks
mažodžiai “shall“ ir “will“, be savo pagalbinės 
reikšmės, turi t. p. ir savo pagrindinę prasmę: 
“shall“ — privalėti, “will“ — norėti. Šie veiks 
mažodžiai visuose trijuose asmenyse ir abiejuo
se laikuose yra vienodi. Jeigu jie pavartoti ne 
savo anksčiau nurodytose vietose, būtent; 
“shall“ — antrame ir trečiame asmeny, o “will“
— pirmame, tai “shall“ bendrai prasmei sutei
kia reikiamybės, o “will“ — noro pobūdžio. 
Pav., “he shall go“ reiškia ne tik, kad jis 
eis, bet ir turės eiti. “I will drink“ reiškia, kad 
aš ne tik gersiu, 6et ir su noru tai darsiu. 
Būtojo laiko lytys nuo shall yra “should“ (šud), 
o nuo will — “would“ (vud). “Should“ ir

“would“ visuose trijuose asmenyse ir abiejuose 
laikuose lieka nepakitę.

Labai svarbus dalykas anglų kalboje yra 
mokėjimas kreiptis į asmenis žodžiu arba raš
tu. Sąvokai „ponas“ anglų kalboje yra trys 
žodžiai: “Sir“ (ser), “Mister“ (mister), sutrum
pintai — Mr., ir “Gentleman". “Sir“ vartoja
mas kalboje arba laiškuose nepridedant pavar
dės. Taigi, negalima sakyti "Sir Brown", tam 
turime kitą išsireiškimą “Mr. Brown“ (mister 
Braun). Žodis “Mister" visuomet rašomas “Mr.", 
tačiau skaitomas “Mister". “Mr.“ yra visuomet 
glaudžiai suaugęs su pavarde, ir be jos šio po* 
šakio vartoti negalima. Žodis “gentleman" (dau
giskaitoje — “gentlemen") reiškia „ponas“ — 
vyriškio prasme. Šis posakis nevartojamas nei 
kreipiantis nei su pavarde, bet daugiauisa kal
bant apie trečiąjį asmenį, vyriškį. Pav., “Do 
you see this gentleman. Sir" — pone, ar jūs 
matot šį poną. Atsakymas turėtų taip skam
bėti: “Yes, it is Mr. Brown" — taip, tai ponas 
Braun.

Ponia ir panelė turi irgi po keletą sąvokų, 
tačiau jas paimsim kitą kartą, nes šiandien no
riu duoti pereitos pamokos angliško teksto ver
timą:

Mimo tėvai labai seni. Mano motina pen- 
keriais metais jaunesnė už (negu) mano tėvą. 
Mano brolis eina į mokyklą. Mano vyresnioji 
sesuo yra ištekėjusi, bet ji pasiliko Lietuvoje 
su savo (jos) šeima. Mano seneliai yra mirę. 
Aš turiu tris dėdes ir dvi tetas. Jie visi gyvena 
Vokietijos lietuvių stovyklose. Jų vaikai yra 
mano pusbroliai (arba ir pusseserės). Aš juos 
labai myliu.

Pabaigai keletas praktiškų išsireiškimų. 
What is your name? — Koks jūsų vardas? 
My name is... — mano vardas yra...
When were you born? (uėn uėr ju born) — 

kada jus esat gimęs?
I was born on the 10*h of March 1902 — aš gi

miau 1902 m. kovo dešimtą.
I was born in the year 1902 — aš gimiau 

1902 m.
Korektūros klaidų atitaisymas

IX pamokoje: 1) father ir mother — rašomi 
•> - mažąja raide.
2) Pažįstamas — acquaintance, 

o ne acguaintance.
3) Žodžiai: old, young, dead, ali

ve — rašomi mažąja raide.

Aktyviai parėmus ir paorganizavus dabar
tinę spaudą, galima būtų esamiems laikraščiams 
parūpinti daug -medžiagos, bendradarbių ir tuo 
būdu galima pakelti jų visokeriopą kultūrą. 
Pav., netgi tie patys kalbininkai, kurie puola 
šių dienų laikraščių kalbą, galėtų gyvai prisidėti 
prie laikraščių kalbos patobulinimo. J. Jablons
kis, rodos, savu laiku kitaip elgėsi: ne sėdėjo 
mokslininko kabinete, bet gyvai reagavo į kal
bos faktus, taisė laikraščių kalbą pačiuose lai
kraščiuose.

Atominė bomba supelys, jei ji nebus pavar
tota, ginklas — plunksna surūdys, jei ji tebus 
kišenėj nešiojama tik retkarčiais po peticijomis 
pasirašyti, kareiviai užmirš šaudyti, jei jie pa
tys demobilizuosis, o naujų kareivių nepriaugs, 
jei tik rėksim. kad jie nemoka eiti koja kojon. 
Mūsų spauda bus galinga ir kultūringa, kai tu
rėsime galingus ir kultūringus, taikliai ir drą
siai mokančius tiesos žodžiais ir humaniškomis 
idėjomis, galinga dvasia šaudyti kareivius.

St. Vykintas

JLairnėta byla
Neseniai Londono teismas išsprendė bylą 

ir Estų laivininkystės bendrovei pritaisė išmo
kėti draudimo premiją už karo metu paskan
dintą laivą. Laivas buvo apdraustas Lloydo 
bendrovėje, Londone. Ši bendrovė sutiko iš
mokėti premiją apsidraudusiai bendrovei, jer* 
ji gali patikrinti, kad į ją kiti nepareikš pre
tenzijų.

Tuo metu atsirado kitas pretendentas į mi
nėtą draudimo premiją. Sovietai nurodo, kad 
draudimo premija jiems priklauso, nes Estijos 
laivai buvo nacionalizuoti. Po ilgos bylosenos 
Londono teisme, pagaliau pastarasis kreipėsi į 
Foreign Office, prašydamas nuomonės politi
niais klausimais.

Foreign Office — D. Britanijos užsienių rei
kalų ministerija — į klausimą šit kaip atsakė. 
Ar teisiniu požiūriu Estijos respublika dar eg
zistuoja? Ši respublika, buvusi 1940 m. bir
želio mėn. pabaigoje, dabar neegzistuoja. Ar 
D. Britanijos vyriausybė yra pripažinusi Estijos 
STR? Britų vyriausybė pripažįsta Estijos STR 
tik de facto, bet ne de jure.

Londono teismas, vadovaudamasis šiais pa
reiškimais, nutarė sovietų pretenziją atmesti, o 
Estų laivininkystės bendrovės iškeltą ieškinį 
priteisti. Sovietai, teismo sprendimu nepaten
kinti, apeliavo į aukštesnę teismo instanciją.

Foreign Office pareikšta nuomonė liečia ir 
Lietuvą. Iš to pareiškimo matyti, kad Pa
baltijo prijungimą prie STRS bri
tai pripažįsta tik de facto, t. y„ esa
mą padėtį, bet nėra padarę jokio žy
gio, kad teisiniai šis prijungimas 
būtų jų pripažintas. (EI)
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Skautybės įkūrėjas Baden-Powell
1. B.-P. gyvenimo pradžia. 2. Karinė karjera. 3. Skautybės įkūrimas. 4. Skautybės pa

sisekimas ir išplitimas. 5. B.-P. sukuria šeimą. 6. Skautybė Lietuvoje. 7. Bendros išvados.

1. — Robert Stephenson Smyth Baden-Po
well gimė 1857 m. vasario mėn. 22 dieną dide
lėje šeimoje, kuri, tėvui mirus, buvo palikta ne 
per turtingose gyvenimo sąlygose. Jo tėvas 
H. G. Baden-Powell, Oksfordo universiteto pro
fesorius, mirė 1860 metais. Po tėvo mirties visa 
Šeimos našta teko motinai.

Ponia Baden-Powell buvo didelio dėmesio 
moteris, kuri puikiai suprato motinos pareigas 
ir su dideliu pasiryžimu ir drąsa atsidėjo savo 
šeimos auklėjimui. Be savo šeimos pareigų, ji 
domėjosi ligoninių darbu ir moterų auklėjimo 

1933m. vasarą Palangoje: Pasaulio skautų Šefas Baden-Powell ir Lietuvos skautų. Šefas 
A. Smetona su savo šeimomis (Pirmasis mirė 1945 m., antrasis tragiškai žuvo 1944 m.)

klausimu. Be to, ponia B;-P. turėjo nemažą ta
lentą piešti ir buvo gera akvarelistė Savo vai
kaitis ji sudarydavo sąlygas pagyventi lauke po 
atviru daugumi. Tuo būdu ir jaunajam Rober
tui natūraliomis auklėjimo priemonėmis, jau 
pačioje vaikystėje, buvo sudarytas gamtos mei
lės pagrindas ir įdiegtas jos reiškinių pastabu
mas.

Būdamas 13 metų amžiaus, jis įstojo į vieną
iš miesto kaiman perkeltą mokyklą. Mokyda
masis kaimo aplinkoje jis gavo progos dar gi
liau pažinti kaimo aplinką, gamtą. Atostogų 
metu jis su savo broliais iškylaudavo, irkluo
davo. Jis mėgo visokeriopą sportą, bet nebuvo 

. jo profesionalu.
Labai dažnai žmonės ima domėtis gamta 

linkdami į senatvę, ir maža ką domina gamta 
ir artima aplinka vaikystėje, ir net jaunystėje.

Baden-Powell iš mažens buvo paskatintas 
domėtis gražiąja gamta, kuri jam, didžiajam 
savo draugui, visą, palyginti, ilgą gyvenimą tei
kė džiaugsmą ir kūrybinę jėgą.

2. — 1876 m. B.-P. baigė karo mokyklą ir 
buvo paskirtas į Luckuow pulką. Ir čia jis rado 
save. Mat šio pulko vadas ne tiek vertino ka
rinio apmokymo žinias, kiek kario iniciatyvą. 
Ir B.-P. pasižymėjo gero vado ypatybėmis: ka
reivius jis mokė daugiau vadovautis protu, ne
siremiant vien pasitikėjimu karininkais. Be to, 
jis ypač iškėlė žvalgymo reikšmę, kas lyg tol 
labai šlubavo kariuomenės apmokyme. Atlie
kamu laiku B.-P. piešė, vaidino, sportavo. 
Ypač mėgo sportą, kai jis buvo surištas su pa
vojumi.

Kuklus buvo žemesniųjų karininkų atlygini
mas, todėl ir čia jis randa gerą išeitį. B.-P. 
uoliai metasi rašyti. Greitai jis rašė įvairiuose 
žurnaluose. Tačiau tai neapėmė jo gyvenimo, 
Protarpiais jis atitrūkdavo nuo civilizacijos ir, 
radęs čiabuvių draugų, iškeliaudavo į retesnes 
vietas, kad galėtų vienumoje atsidėti savo ste
bėjimo pratyboms. Tose iškylose jis gaudavo 
progos patirti daug nuotykių ir pažinti vietos 
gyventojų papročius.

Kaip geram gamtos-geografinių sąlygų spe
cialistui, jam teko dalyvauti įvairiose ekspedi
cijose (1884—Nataly, 1887 — P. Afrikoje irkt.), 
einant žvalgybos karininko pareigas. Iš savo pas
kutinės ekspedicijos į Metable jis 1896 m. pa
rašė labiausiai jo skaitomą „Metable žygio" 
knygą. Po Metable žygio jis buvo pakeltas pul
kininku ir 1897 m. paskirtas į Indiją 5-to dra
gūnų pulko vadu. Po dviejų metų jis skiriamas 
specialiam žygiui į Pietų Afriką. Vykdydamas 
jam paskirtus kolonijinių sienų apsaugos užda
vinius, kilus anglų-būrų karui, jis su savo da
liniu pateko Mafekinge į būrų apsupimą. Ir čia 
atliko savo pareigas. Suorganizavo prie nedi
delio karinio dalinio (2000) iš vietinių jaunuo
lių pagalbininkų kadrus, kurie pateisino jo pas
tangas ir ypač atkreipė B.-P. dėmesį į jaunuo
lių iniciatyvą. Taigi, nėra to blogo, ko nely
dė tų gera!

Čia B.-P. įsitikino, kad jis yra pasirengęs 
didesniems darbams.

Po 6 mėn. jis pakeliamas kavalerijos insp. 
— generolu, o po 5 metų gen.-leitenentu ir pa 
skiriamas žemyno armijos divizijos vadu. Da
bar daug kam galėjo atrodyti, kad B.-P., ryš
kiai peržengęs 40-tuosius metus, tuo karjerą ir 
baigs. Tačiau ne. Mat jis nebuvo mirties, o gy
venimo žmogusl

Jis nutarė palikti kariuomenę ir pasiryžo 
dar kartą gyvenimą pradėti iš naujo.

3. — Po Mafekingo jis pamatė, kad jo dar
bas turi visokeriopą atgarsį. Mafekingo berniu
kų ar kadetų laikaj B.-P. įtikino, kad jo meto
das yra tikras, apimąs pilną jaunuolių susido
mėjimą ir užgaunąs jautriausias pasiaukojimo 
stygas. Iš antros pusės, grįžęs Anglijon, B.-P. 
įsitikino, kad lygiai jo metodu susidomėjusi ir 
to meto mokykla, nes jo kariška „Aids to scou
ting“ (1899) knyga buvo plačiai naudojama mo
kinių pastabumui ir atminčiai lavinti.

šio pasisekimo padrąsintas, B.-P. visą savo 
patyrimą suglaudžia naujoje knygoje, pavadin

toje „Skautybė berniukams“, kuriuos kartu su 
vertimais per visą jo gyvenimą išėjo daugiau 
kaip M mil. egzempliorių.

Norėdamas savo metodus pats praktiškai 
patikrinti, B.-P. m. su 20-čia įvairių profesijų 
ir išsilavinimo berniukų Brownsea saloje su
rengia pirmąją stovyklą. Čia pasiektais rezul
tatais jis buvo labai patenkintas.

Meistriškai parengęs skautybei praktiškuo- 
sius pamatus ir pajudinęs naujojo auklėjimo 
idėją, B.-P. turėjo duoti jai dar ir karinį-ideo- 
loginį pagrindą. Prieš parašydamas žinomą 
skautiškąjį dekalogą, B.-P. išstudijavo visų epo
chų auklėjamąją literatūrą, ypač kreipdamas 
dėmesį į riterių gadynės veikalus. Jis stengėsi 
apimti ir duoti skautybei visa tai, kas visais 
laikais taurina žmogų ir kas eina per žmonių 
kartas ir amžius gyvąja dvasia.

Gal gražiausiai B.-P. pastangas įvertino lor
das Haldane: „Aš jaučiu, kad Jūsų skautų or
ganizacija turi didelę reikšmę ateičiai ir, gali
mas daiktas, tai bus Jūsų didžiausias pasitarna- 
vimas mūsų kraštui, kuriam Jūs pasišvenčiate".

1908 m. B.-P. su skautų organizacija išeina 
viešumon. Daugelis to meto auklėtojų sukėlė 
audrą ir prieš naująjį metodą ir prieš organi
zacijos formą. Skautybė išėjo tačiau į gyven- 
mą nesvyruodama ir drąsiai. Tradicinės mo
kyklos pažiūros buvo nugalėtos, ir skautybė 
atsistojo ne prieš, bet greta mokyklos, kaip 
sesuo. Yra klaidinga pažiūra, turinti ypač aps
čiai ir šiandien savo atstovų, skautybę laikyti 
savo dukterimi. Tradicinė ir dažnai konserva
tyvi mokykla niekad nebuvo ir nebus skauty
bės motina!

Bene didžiausi skautybės postulatai yra šie: 
būdo ir pasitikėjimo lavinimas, pozityvus ug
dymas (ne draudžiamosios, bet skatinamosios 
priemonės) ir organizacijos individualumas — 
bendradarbiavimo artumas. Organizacijos idė
ja, paremta krikščionybės principais, yra gyve
nimiška, aiški ir pozitivL

4. — Dėl savo praktiško žavumo skautybė 
greitai paplito visoje Britų Imperijoje ir kituose 
pasaulio kraštuose. Periodiniai skautų suvažia
vimai — iškylos paskatino pasaulio jaunimą 
eiti kilniu tarptautinio bendradarbiavimo keliu. 
Tačiau savo ruožtu skautybė į tarptautinį ben
dradarbiavimą veda su visomis gimtojo krašto 
tradicijomis, dvasinėmis vertybėmis. Pagal 
skautybės principus tikrais skautais gali būti 
tie, kurie gyvena meile savo tėvams, savo že
mei, savo kraštui. Tik savo žemės motinos 
meilė gali būti tikruoju pagrindu bendrauti su 
kitu taip pat savo tėvų žemę, savo kraštą my
linčiu jaunimu. Juk tik tas gali suprasti kitų 
meilę, kas pats tos meilės turi. Taigi, galima 
sakyti, kad skautybėn pasaulio jaunimą suvedė 
bendrieji krikščionybės ir artimo meilės prin
cipai, o ją skatina ir plečia tautybių meilės 
pradai. Skautybė savo ateitį remia tuo, kas pa
saulyje yra gražiausia, nežiūrėdama į tai, iš kur_ - 
tai kyla. Tai ir yra didžiausias jos pasisekimo 
laidas.

5. — Daugeliui atrodė, kad visa savo siela 
atsidavęs skautų organizacijai, B.-P. liks užsi
spyrusiu viengungiu. Taičau jis, kai skautybė 
buvo jau gerokai išsiplėtusi ir nesustabdomai 
riedėjo skautiškosios idėjos keliu, visų nustebi
mui 1912 m., būdamas daugiau, kaip 50 metų 
amžiaus, veda. Jo žmona, iš namų Olave St. 
Clair Soames, buvo tikriausia jo gyvenimo 
draugė ir širdingiausia padėjėja. Ji buvo pa
dėjėja darbe ir nuolatine palydove jo skautiš-

kose kelionėse, lankant kitų šalių skautus. Ne 
vienam ir iš mūsų tarptautinėse jamboree teko 
matyti jį ne vieną, o su Šeima.

6. — Skautybė Lietuvoje gimė su pačia Ne
priklausomybe. Pradžioje ji buvo vieniša, net 
šmeižiama ir pajuokiama. Net ir mokykla jos 
nepriglaudė. Tačiau atkaklus pirmųjų pasiryži
mas įstengė pasėti ją Lietuvos jaunimo širdyse. 
Ligi 1924 metų ji išaugo tiek, kad drąsiai įžen
gė į Tarptautinį Skautų Biurą su prašymu ją 
įregistruoti ir įvesti į pasaulio skautų šeimą. 
Po to ji dar drąsiau kuriasi pas save ir daly
vauja tarptautiniuose suvažiavimuose ir sto
vyklose.

Didžiausią džiaugsmą išgyveno Lietuvos 
skautai, kai B.-P., kelių šimtų savo vienminčių 
lydimas, 1933 m. aplankė Palangos specialioje 
priėmimo stovykloje Lietuvos skautišką jauni
mą. Keli tūkstančiai skautų-čių parodė, kad 
B.-P. idėja rado platų atgarsį ir gyvą pritarimą 
ir pas mus, Lietuvoje.

— Čia susitiko dvi šeimos: Pasaulio skautų 
Šefo Baden-Powell’io ir mūsų Šefo A. Smeto
nos, iš vienos pusės, ir keli šimtai britų skautų 
su tūkstančiais mūsiškių, iš antros pusės, tačiau 
širdyse visi juto esą vienoje didelėje skautiš
koje šeimoje. Ir vieni ir kiti išsiskirdami išsi
vežė gražiausius bendradarbiavimo jausmus ir 
pasiryžimą kurti gražesnę žmonijos ateitį.

Dievas, Tėvynė ir artimo meilė buvo ir bus 
geriausiuoju kelrodžiu Lietuvos skautybei bu
joti? ir klestėti.

Tiems, kuriuos jungia Tėvynės ir artimo 
meilė, ir Dievas, tikėkim, padės pakelti kan
čias, vargą, ištrėmimą ir palaimins laisvės pas
tangas.

7. — Jau matėme, kad kartais ir iš bloga 
kyla gera. Taip atsitiko ir su skautybė. Skau
tybės mintis kilo kare ir ji sėkmingai reali
zuota taikos misijai plačiame gyvenime. Skau
tybė jau šio amž. pirmaisiais metais pasau
lio jaunimą surišo tais idealais, kuriais šian
dien stengiamasi surišti viso pasaulio žmonija!

Paskutinius savo gyvenimo metus B.-P. pra
leido Afrikoje-Kenya, kurią jis buvo pamėgęs. 
Ten būdamas jis parašė keletą padrąsinamų 
žodžių skautams ir jų vadams, nurodydamas, 
kad svarbiausias dalykas bendrai ir pastoviai 
taikai pasiekti yra visiškas dvasios pakeitimas 
žmoniškojo bendradarbiavimo prasme. Skau
tybė gi ėjo ir eina tuo keliu ir, reikia pasakyti, 
ji daug prisidėjo žmoniškojo pasaulio sukūri
mui. Tiesa, ji pradeda nuo mažų darbelių ir 
ne vieną iš savo mokyklos su džiaugsmu paly
dėjo į didelius darbus.

Veda N. Girtautas

sporto i i Ni Of
Dilingiečiai krepšininkai ir tinklininkal 

Visbadene
Š. m. kovo 16—17 d. d. dilingiečiai krepši

ninkai ir tinklininkai viešėjo Visbadeno lietu
vių kolonijoje, kur turėjo draugiškas krepšinio 
bei tinklinio rungtynes su vietos sporto klubo 
„Lituanika" krepšininkais bei tinklininkais. Ta 
pačia proga Dilingeno tinklininkai sužaidė tin
klinio rungtynes ir su Visbadeno lenkų tinkli
ninkais, kurie, būdami techniškai geresni, rung
tynes laimėjo 3:1 (15:13) (10:15) (15:12).

Šeštadienio krepšinio rungtynėse dilingiečiai 
krepšininkai nugalėjo „Lituanika“ II-ąją krep
šinio komandą 53:32 (28:16). Komandos žaidė 
ir įmetė krepšių: Dilingenas — Kurauskas 4, 
Radavičius 4, Anaitis 21, Tamoliūnas 12 ir 
Brinkmanas II 12; Visbadenas — Afanasievas 
16, Bagdžiūnas 4, Moleris 0, Gražys 8, Miš
kinis 4, Sabaliauskas 0.

Sekmadienį varžybos pradedamos taip Vis
badeno „Lituanika“ I ir Dilingeno tinklininkų 
tinklinio rungtynėmis, kurias lengvai laimi di
lingiečiai 2:0 (15:9) (15:2). Komandos žaidė: 
Dilingenas — Žulpa. Budraitis, Birgėla, Kaz 
lauskas, Brinkmanas I ir Radavičius; Visbade
nas — Puzinauskas II, Labanauskas, Landsber
gis, Miškinis, Bagdžiūnas ir Jauniškis.

Krepšinio rungtynės tarp „Lituanikos“ I-os 
ir Dilingeno krepšinio komandų baigėsi Dilin
geno krepšininkų laimėjimu 38:32 (12:22) Pir
mame kėlinyje visbadeniečiai tolimais meti
mais pasiekia krepšių persvarą ir kėlinį laimi 
net 10 krepšių persvara. Tačiau antrame kė
linyje vaizdas pasikeičia. Dilingiečiai pasiūlo 
spartą, kurios visbadeniečiai neatlaiko ir rung
tynes pralaimi. Komandos žaidė ir įmetė krep
šių: Dilingenas — Kurauskas 4, Radavičius 2. 
Anaitis 8, Tamoliūnas 12 ir Brinkmanas II 14; 
Visbadenas — Puzinauskas II 0, Labanauskas 
18, Landsbergis 6, Miškinis 6, Jauniškis 2, 
Bagdžiūnas 0. Teisėjavo Lingys ir Moleris.

Futbolas Vengrijoje
Iš Vengrijos pranešama, kad jau vėl atgijęs 

futbolo gyvenimas, ir Budapeštas vėl likęs fut
bolo miestu. Seniau pasklidusi žinia, kad žino
mas Vengrijos valstybinės futbolo komandos 
centro puolėjas Dr. Sarosi per karą žuvęs, nea
titinka tikrenybės. Jis yra gyvas ir kiekvieną 
sekmadieni muša dar įvarčius. Jo brolis Saro
si III, taip pat Vengrijos valstybinės komandos 
žaidėjas, yra sveikas ir muša įvarčius, nors jis, 
kaip saugas, ir neįpareigotas. Futbolo pirmeny
bės yra pačiame įkarštyje, ir pravedamos dvie
jose grupėse: vakarų ir rytų. Vakarų grupėje 
pirmauja žinoma vengrų futbolo komanda „Fer- 
renkvaros“, kurioje ir žaidžia Dr. Sarosi, toliau 
M. T. K. Csepel, Pecsi, Szolnok; rytų grupėje 
— Upjest, Szeged, Vasas ir Kispest.

B.-B. mirė, tačiau jis ilgu savo gyvenimo 
patyrimu tvirtai pagrindė skautybės sistemą, 
kuri, susidūrusi su ano meto šaltu visuomenės 
ir mokyklos žvilgsniu, ne tik nepakriko, bet 
tampria idėjinė grandim apjuosė visa žeme!

Todėl ir miręs Lordas Baden-Powell of Gil- 
well ilgai gyvens kitų visad gyvųjų žmonijos- 
geradarių ir dvasios vadų tarpe ir drauge mūsų 
širdyse!

-Naudotasi paminklinio „Scouting for 
Boys“ leidimo p. Vitalijos Jakštienės 
B.-P. biografijos vertimu.

Sktn. Stasys Dainora

Pranešame giminėms ir pažįstamiems 
liūdną žinią, kad mūsų brolis ir svainis 
ats. pulk. Aleksandras Sumskis 
mirė būdamas išeivijoje Austrijoje, 
Schwarzache.

E. ir A. Musteikiai

SKELBIMAS
Lietuvių reprezentaciniam vyrų chorui, va

dovaujamam dirigento Juliaus ŠTARKOS, ieš
koma visų balsų, ypač pirmųjų tenorų, daini
ninkai.

Balsų bandymas kasdien nuo 13 —15 vai.
Kreiptis: Dillingen a. d. D., Litauisches l.ager.

Dillingeno Liet. Tremt. Bendruomenės 
Apylinkės Komitetas

Padėka
Visiems, prisidėjusiems prie mano brolio 

Leono laidotuvių, o ypačiai L. Raud. Kry
žiaus Ravensburgo Pirmininkui k u n. V. Vai
čiūnui, vicepirm. Inž. Trejui, Ravens
burgo Lietuvių Tremtinių Komitetui, p.p. Žem- 
gulytei, Bajoriūnienei ir M. Var
nienei, — nuoširdžiai dėkoju.

Edmundas Vengenskas

Pranešimas
Pranešama, kad Dillingeno lietuvių parapi

joje rekolekcijos įvyks š. m. balandžio 10—12 
d. d.

Rekolekcijas praves Kan. K. Steponavičius.

• Ted Evansas yra, tur būt, ne didžiausias, 
bet ilgiausias Anglijos boksininkas. Jis turi 
„tik“ 2 m 28 cm ilgio ir sveria 150 kg. Boksi
ninku būti jis yra priverstas, nes šiaip gyve
nime neturi laimės. Ir kariuomenėje jam teteko 
būti neilgiau kaip tris mėnesius, nes nebuvo 
tinkamos lovos, batų ir uniformos. Šautuvas 
jam turėjo būti specialiai padarytas pagal jo 
turimą ūgį, o tai, žinoma, sudarė daug sunku
mų. Dabar jis 6 mėnesius intensyviai treniruo
sis ir mano pasidaryti anglišku Camera, kuris, 
palyginus su Ted Evansu, yra tik mažas milži- 
nas. Buvęs pasaulio sunkaus svorio meisteris 
amerikietis boksininkas Jack Dempsey viena
me pasikalbėjime yra pasakęs apie labai didelio- 
ūgio boksininkus: „The bigger they are, the 
heavier they fall“ — juo didesni jie yra, tuo 
smarkiau jie krenta.
• Tarpvalstybinės stalo teniso rungtynės Ang
lija— Prancūzija baigėsi 6:3 Prancūzijos nau
dai.
• Stipri pietų Švedijos Malmo futbolo ko
manda gastrolėse po Čekoslovakiją pralaimėjo 
futbolo rungtynes prieš Pragos „Sparta" 3:4.
• Šveicarijos futbolo pirmenybėse Ziuricho 
Grashopers nugalėjo Grenchen 2:1, lervette 
Genf — Biel 2:1, Young Boys — Locarnb 2:0 
ir Servette Bėra — Lausanne po dviejų pratę
simų baigėsi lygiosiomis 0:0.
• Tarpmiestinės futbolo rungtynės Paryžius 
— Praga baigėsi 1:1. Rungtynės įvyko Pary
žiuje. Jose dalyvavo 35.000 žiūrovų.
• Vienas brangiausių Prancūzijos futbolinin
kų yra Ben Barek, už kurį jo klubas sumokėjo 
vieną milijoną frankų. Kaip žaidėjas, jis tokios 
aukštos kainos nepateisina, ir jo klubas yra juo 
stipriai nusivylęs, nes žaidžiant jis. nori, kad 
kiti kovotų dėl kamuolio, o jam tik sudarytų 
progas įvarčiams mušti. Taip Paryžiaus laikraš
tis „Ordre“ gana moderniškai charakterizuoja 
jo vertę: „Ben Bareko oficiali kaina 1 milijonas 
frankų. Ben Bareko kaina juodojoje rinkoje 52 
frankai 75 santimai.“

MŪSŲ KELIAS^
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a'D., Lietuvių Stovykla - 
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Iš Amerikos lietuvių spaudos BAEiFo Pirmininkas dr. kun. J. Končius
IHlingeneJau praėjusiam numeryje, kada mes kalbė-

jome apie Amerikos lietuvių susiorganizavimą, 
matėm, kad dėl daugel priežasčių jie vis dar 
nesusitvarko taip, kaip mes norėtume. Tais pa
čiais vienybės klausimais, pasibaigus suvažiavi
mams, „Vienybės“ nuolatinė bendradarbė po
nia Pr. Lapienė rašo: „Dalyvavau Misijos ir 
Tarybos suvažiavimuose, abiejuose mači-.u šir
dingą norą jungtis bendran darban, bet iki šiol 
miglotos žinelės pastebimos spaudoj. Nieko 
aiškaus mūsų vadai nepasako, o visuomenė, ku
ri juos įpareigojusi atstovauti, gniaužo ran
kas ...

„Aš girdėjau, toliau rašo, vienus ir kituj 
skundžiantis, kad Amerikos lietuviai nebesą 
tiek jautrūs savo tautos reikalams, kiek jie bu
vę pirmojo karo metu. Gal būt. Žymi mūsų 
visuomenės dalis anais metais buvo jaunesnė 
imigrantė, dar nespėjusi giliai šaknų šioje že
mėje įleisti dar neprisitaikiusi šios šalies pa
pročiams. Bet... yra ir antra didelė priežastis, 
dėl ko mūsų žmonės atrodo rambiais. Jie abe
joja, kam būtų geriau pinigus duoti, kas juos 
geriausiai galėtų sunaudoti. -Ir tai ne vieno 
žmogaus toks lūkestis. Tokių yra daug. Ir aš 
pati, gana atidžiai sekdama vienų ir kitų veiklą, 
nesu šimtu procentų tikra, kurie jų varo tei
singesnę vagą. Vienur ir kitus yra sumaningų 
veikėjų, juose pastebima geri norai. O jei tie 
patys gabiausieji žmones sueitų į krūvą, nėra 
abejonės, kad jie greičiau surastų aiškesnius 
kelius, kuriais reikia eiti, ir duris, į kurias 
belstis.“

Darydama iš tų samprotavimų išvadas, au
torė tvirtina, kad tada daug daugiau pinigų 
būtų surenkama, nes, anot autorės, „Amerikos 
lietuviai pinigų turi“.

K?as rašinys, tilpęs taip pat „Vienybės“ 
skiltyse, kalba apie Amerikos lietuvių charak-

Artėja DP likimo sprendimas
Frankfurtas, kovo 20 d. AP. Amerikiečių karinęs valdžios karininkas yra pareiškęs, jog 

nuo baplandžio 1 d. prasidėsiąs intensyvus DP repatriavimas. Tuo būdu būsiąs ruošiamas ke
lias DP stovykloms amerikiečių zonoje uždaryti rugpjūčio mėn., nors nesimato vilties, kad 
jas būtų galima nurodyta data ištuštinti. Jau esą beveik metai, kaip karas pasibaigė, tačiau 
stovyklose dar yra 400.000 asmenų, kuriuos naciai ištraukė iš jų namų ir atgabeno į Vokie
tiją kaip darbininkus ar belaisvius.

Amerikiečių pareigūnai tikisi, kad daugiau negu pusę esančiųjų DP stovyklose bus galima 
grąžinti į savo tėvynes, bet ir po to dar paliksią apie 200.000 asmenų, kuriais reiks rūpintis 
JAV ir jos sąjungininkams. "

Kas bus su jais daroma, jeigu stovyklos bus uždarytos rugpjūčio mėn. — yra dar pla
navimo stadijoje. Pareigūnams esą žinoma, jog svarstomas būdas jiems apgyvendinti Vo
kietijoje ar kuriame kitame krašte, kuris noriai pasiūlytų jiems tėvynę.

Balandžio mėn. numatytoji repatriacija palies daugiausia lenkų DP. Šiuo metu yra 
166.000 pasilikusių lenkų, kurie nenori ar yra atsisakę grįžti į Lenkiją, nes ten, jų įsitikinimu, 
Šeimininkaują rusai. Vyriausios amerikieč’ų karinės vadovybės (USFET) pareigūnai spėlioja 
ir, būdami optimistai, tikisi, jog jie įkali ra 100.000 lenkų grįžti namo ir prisijungti prie jau 
sugrįžusių 197.000 lenkų.

Rugpjūčio mėn šioje zonoje, sąjungininkų rankose, kaip sako pareigūnai, liksią šie DP 
skaičiai: 14.000 estų, 40.000 latvių, 28.000 lietuvių, 5.000 jugoslavų ir 4.000 rusų, nes jų repa
triacija sulaikoma; be to, 50.000 žydų, 13.000 be pilietybės ir 18.000 nenurodytos tautybės 
asmenų, kurie neturi savo tautinės tėvynės, į kurią galėtų sugrįžti.

Nuomonės ir jų skirtumai 
Sov. Sąjungoje

Anglijos salas supa nauji susirūpinimu de
besys. Santykių neaiškumas su Sov. S-ga šiam 
didžiam rūpesčiui duoda naują pagrindą, kuris 
įgauna vis aštresnes formas. Debatai Vyr. Sau
gumo Tarybos posėdyje ir Anglijos spaudos 
balsai aiškiai rodo, kad reikalai su Scv. S-ga 
nėra tvarkoje. Tas taip pat atsispindi ir Lon
dono radijo žinių tarnyboje. Kovo 2 d. Lon
dono radijas skaitė universiteto prof. dr. Tai- 
loro straipsnį, kurį čia laisvai atpasakosiu. Iš 
jo turinio skaitytojas tepasidaro pats išvadas, 
nes ir istorikas, mano nuomone, jų nepadarė.

Iš straipsnio pavadinimo, tikrai, daug kam 
atrodys keista, kad yra kalbama apie nuomo
nių skirtumus Sov. S-goje.

Sovietų Rusija jau ne nuo dabar, bet nuo 
-1918 m. Europa nepasitiki. SSSR niekad nepri
klausė ir dabar nepriklauso Europos tautų šei
mynai. I Europos vakarus ji žiūri su dideliu 
nepasitikėjimu, nes tam ji turi pakankamą pa
grindą. Paskutinio amžiaus metu 'ji buvo 5 
kartus užpulta ir tai visi Rusijos gyventojai 
puikiausiai atsimena. 1812 m. Ahksandro val
domą Rusiją nusiaubė Napoleonas, 1854 m. 
prieš ją buvo veda/ras taip vadinamas Krymo 
karas, 1914—1918 m. Rusija dalyvavo Didžia
jame kare, o 1918—20 au. į jos teritorijas sekė 
vakarų sąjungininkų ir japonų invazija. Tik 
dabar pasibaigęs antrasis Pasaulinis Karas, ku
ris prasidėjo 1941 m., buvo Rusijai pats nuosto- 
Jingiausias. Po 1918 m. Rusijos revoliucijos 
valdžią šiuose neaprėpiamuose plotuose pa
ėmė sovietai. Jie, išeidami iš klasių kovos prin
cipo, stengėsi klases panaikinti ir vsus žmones 
sulyginti. Jie taip darydami norėjo visą gyve
nimą subordinuoti proletariato diktatūrai, ku
rioje nebūtų kovos. Vykdydami naująsias re
formas, kurios palietė plačiausias ūkininkų ma
ses, jie visą laiką tikėjo ir laukė, kad juos puls 
vakarų kaimynai. Laukdami šių įvykių, jie rū
pestingai ruošėsi pakankamomis apsigynimo 
priemonėmis sutikti busimuosius priešus. Šiam 
tikslui pasiekti, jie išugdė didžiulę pramonę, 
kuri, jų dabartiniu teigimu, padėjo raudonajai 
armijai iškovoti didžiausią laimėjimą Rusijos 
iatorijoje.

terį. Ar jis jau visai toks, kaip ten autorius
aprašo, mes nesiimam teigti, bet skaitytojui pa- 
duodam taip, kaip ten parašyta. Gal skaity
tojui tada paaiškės ir tie barniai, kurie taip ne
reikalingai laikraščiuose visu nuogumu paduoti. 
„Vienybės“ korespondentas iš Europos rašo: 
„Atviriausiai apie mano rašinius pasisakė vie
nas mano giminaitis. Jis taip parašė: Tavo ra
šiniai man labai patinka. Jie yra labai puikūs 
ir rimti Bet Amerikos lietuvio akyse jie turi 
vieną labai didelį trūkumą. Tu su nieku nesi
ginčiji. O tai straipsniams labai blogai. Ame
rikos lietuvis nuo seno įpratęs ir baisiai mėgsta 
skaityti laikraščiuose piktas kritikas, smarkius 
ginčus, užsipuldinėjimus, plūdimus ir net keiks
mažodžius. Tu geriau moki už mus ir net lie
tuviškai, tat pamėgink moderniškai, lietuviškai 
išsikolioti, bus visiems įdomu.“

Ponia V. Tysliavienė nuolatiniam savo sky
riuje — Vakar, šiandien ir rytoj — imigracijos 
į Ameriką klausimais rašo: „Gallup (žinomas 
amerikiečių opinijos tyrinėtojas) patiekti davi
niai rodo, kad dauguma amerikiečių nepritaria 
didesnei imigracijai. 37% balsavusiųjų pareiš
kė, kad imigracijos kvota reikia sumažinti. 32% 
pasisakė, kad imigraciją reikia palikti tokią, 
kokia iki šiol buvo. 14% imigraciją norėtų vi
sai uždaryti. Tik 5%, daugiausia intelektualai 
ir universiteto žmonės, pritaria kvotos padidini
mui. 12% jokios nuomonės šiuo klausimu ne
pareiškė. Daugelio nustebimui, didžiausi šali
ninkai imigracijos kvotai sumažinti pasirodė 
esą karo veteranai. Prieš imigraciją nusistatę ir 
darbininkai, kurie, prisimindami depresiją, bi
josi, kad vėl tas pat nepasikartotų. „Tie da
viniai, nebejotinai, yra visuomenės nuotaikų 
veidrodis. Vyriausybė šiuo atveju'gali ir kiek 
kitaip reikalus spręsti, bet ne per daug nutol
dama nuo šių davinių. Dr. B. Vargas

Pažiūrėkime, koks yra gyventojų-.santykis 
visose trijose didžiosiose valstybėse. Sov. S-gos 
teigimu, ji dabar turi apie 190 mil. gyventojų, 
USA — 140 mil. ir Anglija — 45 mil. Nors 
gyventojų skaičius Sov. S-goje yra pats di
džiausias, bet nevisuomet didelis gyventojų 
skaičius duoda valstybei pliusus jos pramonės 
pajėgumo išplėtimo santykyje su kitomis ta pat 
kryptimi einančiomis valstybėmis. Paimkime 
statistinius šiose valstybėse iškasamos anglies 
davinius jų pramonės kapacitetui palyginti. 
Netenka abejoti, kad anglis šiais modeminės 
pramonės laikais vaidina lemiamą vaidmenį. 
Pagal šiuos davinius, SSSR 1940 m. iškasė 166 
mil. tonų, Anglija — 200 mil. tonų ir USA 
1944 m. — 620 mil. tonų. 1944 m. Sov. S-gos 
anglies iškasimo % nėra žinomas, nes jie ne
duoda statistinių žinių. Bet, reikia manyti, kad 
jis yra žymiai mažesnis po paskutinių vokiečių 
sunaikinimų Dono baseino .srityje. Galima pri
leisti, kad sovietai dabar neiškasa daugiau kaip 
120 mil. tonų per metus, o Anglija 200 mil. to
nų vien tik salose, išskiriant dominijas ir kolo
nijas. Jeigu gi paimsime plieno produkciją, tad

Šių metų 24—25 dienomis įvyko Hanau sto
vykloje gausus ūkininkų ir ž. ū. specialistų su
važiavimas. Šis pavasarinis suvažiavimas pri
minė Lietuvoje ruoštas „žaliąsias savaites“, ka
da būdavo nagrinėjami tų metų žemės ūkio 
srities darbų planai, žemės ūkio kultūros kė
limo priemonės ir būdai.

Šis suvažiavimas turėjo kitą tikslą. Pirmiau
sia, jis subūrė žemės ūkio srityje dirbančius į 
vieną vienetą — į sąjungą. Suvažiavimas priė
mė paruoštus sąjungos įstatus ir išsirinko savo 
valdomuosius organus — tarybą, valdybą ir re
vizijos komisiją.

Lietuvių tremtinių žemės ūkio darbuotojų 
suvažiavimas, išklausęs prelegentų pranešimus 
ir bei suvažiavimo dalyvių pasisakymus, pasiūlė 
išrinktai valdybai įgyvendinti šiuos pageidavi
mus, būtent:

Žemės ūkio darbuotojų suvažiavimas

Dr.’ kun. J Končius — BALFo pirmininkas

šis vaizdas dar ryškesnis ir, suprantama, SSSR 
nenaudai. 1940 m. SSSR pagamindavo 18 mil. 
tonų plieno, Britai savo salose — 13 mil. tonų, 
o USA 1944 m. — 81 mil. tonų plieno. Kas lie
čia dabartinę SSSR plieno gamybą, tad galima 
spėti, jog jos pajėgumas gali siekti 12 — 10 mil. 
tonų per metus. Skysto kuro gamyboje SSSR 
taip pat negali išlaikyti konkurencijos. 1940 m. 
jie pagamindavo 34 mil. tonų skysto kuro, Ang
lija pas save salose skysto kuro neturi, o USA 
1944 m. pagamino *227 mil. tonų.

Iš šių trumpų statistinių davinių aiškiai ma
tome, kad SSSR negali išlaikyti konkurencijos 
ginklavimosi lenktynėse. Neseniai pasibaigęs 
antrasis Pasaulinis Karas iš SSSR pareikalavo 
daugiau žmonių ir medžiagų nuostolių, nei kad I 
pirmieji keturi karai, prasidėję nuo 1812 metų. 
Sovietų žmonių nuostoliai tik užmuštais siekia 
nuo 10—15 mil., jau nekalbant apie sužeistuo
sius, apie kuriuos nėra ir nebus jokių statistinių 
žinių. Šis karas įrodė, kad sovietų žmonės myli 
sovietinę laisvę ir moka ją gerai ginti, nors 
nepritekliai tiek dideli, kad tik žmogus gali 
juos pakelti. Bet ne tai svarbu. Po milžiniškų 
šio karo nuniokojimų SSSR teritorijoje kiek
vienam bus lengva suprasti, kad šie patirti 
nuostoliai pramonės srityje yra labai sunku ati
taisyti.

Taip pat galime padaryti ir antrą išvadą, 
kad karo žygis prieš Rusiją nėra toks lengvas, 
kokiu jį vaizdavosi vokiečių generalinis štabas. 
Dabar, pradedant Stalinu ir baigiant eiliniu bol
ševiku. kiekvienas jų aiškiai žino, kad būsima- 
s»«. karas, jeigu jis dar kartą turėtų kilti, galėtų 
padaryti dar didesnius nuostolius, kurie galėtų 
būti lemtingi dabartiniam SSSR rėžimui. Turė
tų būti kiekvienam aišku, kad karo niekas ne
nori ir jo stengsis vengti. Dėl to ir į paskutinę 
Stalino kalbą, pasakytą vasario 9 d. jo rinkimų 
apygardoje, reikia atkreipti ypatingą dėmesį. 
Stalinas pasakė, kad SSSR sięks iškelti mokslą, 
pramone ir atstatyti Rusiją taip, kad ji pralenk
tų visus kitus kapitalistinius kraštus, šitam 
tikslui pasiekti, Sov. S-gai reikia taikos gyve
nimo. Savaime suprantama, kad būdai, kuriais 
jie naudosis varydami atstatymo procesą, tiek 
vidaus santykiuose tiek savo užsienio politi
koje, būtų atskira diskusija ir studija.

Svarbiausia yra tai, kad Stalinas kalba apie 
ilgą atstatomojo darbo procesą. Pirmon eilėn 
jis stato sunkiosios pramonės atstatymo reika
lą. Jo nuomone, sovietų plieno gamyba, vyk
dant būsimąjį penkmetį, turėtų pasiekti ligi 60 
mil. tonų per metus. Nereikia užmiršti, kad iš 
armijos grįžta demobilizuojami raudonarmie
čiai, kurie negalvoja apie toli siekiančius Sta
lino planus ir sunkiosios pramonės iškėlimą. 
Jie, nors ir tylomis, reikalauja būtiniausio rei
kalingumo prekių, kurių nepaprastai trūksta 
Sov? S-goje. Istoriko nuomone, su šiuo faktu, 
kad ir bolševikų partijos vyriausybė, nors ir 
nenoromis, turėtų rimtai skaitytis, nors šis 
klausimas ir nebus viešai diskutuojamas. Jis 
gali turėti lemiamos reikšmės jų busimuosiuose

1) Kiekvienoje stovykloje, kur yra bent mi
nimalus kiekis žemės ūkio darbuotojų, tuojau 
suorganizuoti žemės ūkio darbuotojų sąjungos 
skyrius.

2) Besirūpinant išlaisvintos Lietuvos žemės 
ūkio atstatymo darbais, organizuoti trūkstamų 
žemės ūkio specialistų ruošimą vietoje ar pa- 
siunčiant į kitus kraštus bei plėsti žemės ūkio 
švietimą ir žemės ūkio meilę per vietos žemės 
ūkio srityje dirbančiųjų sąjungos skyrius.

3) Ruošti išlaisvintos Lietuvos žemės ūkio 
atkūrimo planą, įjungiant vietos žemės ūkio 
darbuotojų sąjungos skyrius bei pritraukiant 
atskirų žemės ūkio šakų specialistus.

4) Rūpintis, kol neišryškėjo mūsų grįžimas 
į laisvą tėvynę, organizuotu, planingu ir laiki
nu žemės ūkio darbuotojų įkurdinimu žemės 
fikyje.

Š. m. kovo 24 d. Dilingeno lietuviai sulaukė 
progą pabendrauti su Amerikos lietuvių atsto
vu — BALF pirmininku kun. dr. J. Končiumi, 
kuris čia išbuvo pusantros die.nos. Pirmąją die
ną svečias dalyvavo pamaldose, pasakydamas 
lietuvių parapijos bažnyčioje pamokslą. Va
kare salėje susirinkusiems stovyklos gyvento
jams padarė pranešimą apie Amerikos lietuvių 
gyvenimą ir išblaškytiems lietuviams šalpos or- 
ganizavimą. Po pranešimo buvo išpildyta me
ninė programa: pagrojo instrumentalistai Iz. 
Vasyliūnas ir M. Saulius, padainavo pradž. mo
kyklos mokinių choras. Tos dienos vakare sve
čias aplankė paskiras šeimas ir su jomis plačiau 
išsišnekėjo. Aplankyti savo būstinėje skautai 
įteikė prisiminimui adresą.

Rytojaus dieną svečias, po pasitarimų su 
amerikiečių karinės valdžios atstovais, UNRRA 
pareigūnais ir vietos lietuvių komitetu, aplankė 
stovyklos vaikų darželį, pradžios ir vidurinę 

l mokyklas ir susipažino su jų darbo sąlygomis. 
Prieš išvykdamas į Miuncheną, jis dar surinko 
žinias, kiek ir kurių daiktų reikalinga bendrie
siems lietuvių reikalams paremti, pažadėdamas 
visa tai. kiek esamos sąlygos leis, parūpinti.

planuose. Taigi, pradėdami naujus gamybos 
penkmečius, sovietai turės nueiti ilgą kelią, no
rėdami pasiekti savo užsibrėžtų tikslų. O jų 
tikslai yra pakelti SSSR pjieno produkciją ligi 
60 mil. tonų per metus ir tuo pasivyti Ameri
kos plieno gamybą. A. B.

Poniai Šumskienei ir musų mielai bro
lienei, mirus jos brangiam vyrui 

ats. pulk.
Aleksandrui Šumskiui 

reiškiame giliausią užuojautą.
E., A. ir V. Musteikiai

Pargrindiniai Britų Darbo 
Partijos bruožai

(Pradžia 3 pusi.)
To fakto, jog sąjūdis gavo akstinų iš taip 

įvairių šaltinių, natūrali pasekmė yra tai, kad 
darbo partija visuomet aprėpė labai įvairių pa
žiūrų žmones ir kad ji buvo visuomet labai 
plačios apimties charakterio. Įgimtas britų pa
linkimas į atskalas bei nuomonių skirtumus už
kirto kelią sukurti nekintamą socialistinės or
todoksijos programą. Tie, kurie tokios progra
mos nofėjo, niekuomet neturėjo pasisekimo ir 
paliko daugiau sektos, negu partijos. Tiek re
liginiais tiek ir politiniais bei ūkiniais klausi
mais britas pasilieka sau teisę į pretenziją pats 
už save galvoti.

Praktine politika
Kitas britų sąjūdžiui charakteringas bruožas 

yra jo realizmas. Jo niekuomet nesudarė teori- 
ninkai arba revoliueijonieriai, taip persiėmę sa
vo utopinėmis svajonėmis, kad nebenorėtų už- 
siėminėti kasdienio gyvenimo problemomis. 
Britų socialistai iš pat pradžios, kur tik buvo 
galima, dalyvavo vyriausybės darbuose bei jos 
atsakomybėje. Britų komunalinių savivaldybių 
sistema pasirodė kaip ypatingai gera mokykla. 
Jau seniai prieš tai, kol darbo partijos atstovų 
parlamente buvo tik saujelė, socialistai buvo 
suradę priėjimą prie lokalinių savivaldybinių 
atstovybių ir tokiu būdu darė įtakos į valdy
mą. Parodydami, kas ir siauroje srityje gali 
būti pasiekta, socialistai patraukė į savo eiles 
daug skeptiškų darbminkų, kurie tiki tik tuo, 
ką prieš save mato. Ypatingai fabijoniečių 
draugijos (Fabian Society) veikimas daugelį 
paskatino padaryti milžinišką perversmą ko
munalinių įstaigų laikysenoje, sprendžiant so
cialines problemas.

Pažvelgus į paskutiniuosius trisdešimt metų, 
krinta į akis visų klasių nusistatymo pasikeiti
mas socialiniais klausimais. Pasikeitė sąlygos. 
Pasiūlymai, kurie devyniasdešimtaisiais metais , 
su įtūžimu būtų buvę atmesti, šiandien visuoti
nai pripažįstami. Aš dar gerai galiu atsiminti 
tuos laikus, kada buvo laikoma, kad tik per 
savo kaltę gali kas nors tapti bedarbiu. Jeigu 
šiandien vyrauja pažiūra, kad nedarbas daugu
moje atvejų yra nelaimė, į kurią veda ne cha
rakterio silpnumas, bet blogas ūkinio aparato 
veikimas, — tai yra pirmoje eilėje socialistų 
nuopelnas.

Jei norima darbo partiją vertinti, tai reikia 
imti dėmesin ne tik tiesiogines, bet ir netiesio
gines jos veiklos pasekmes. Tie, kurie pažangą 
vertina tik pagal laimėtas parlamente vietas ir 
pagal partijos narių augantį skaičių, negali su
prasti tikrosios reikšmės to, kas įvyko. Šian
dien nepakanka tik pasmerkti kapitalizmą ir. 
pateikiant socializmą, apsiriboti pora ’bendrų 
dėsnių. Dabar ateities vizija turi būti paver
čiama tikrove. Vertė P. Tr-ys

J. Rajauskaitės fortepiono rečitalis
Š. m. balandžio 1 d. Dilingene viešame kon

certe skambins solistė pian:stė Julija Rajaus- 
kaitė. Apie šį jos fortepiono rečitalį plačiau 
prasitarsime kitą kartą.
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