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atestacija Mes, amerikiečiai.
Pasaulis žinojo, kad mes esame darbą my

linti tauta. Tačiau darbo sąvoka įvykių rai
doje ir pas mus žymiai pakitėjo. Kol darbas 
reiškė mūsų kapitalą ir akivaizdžiai mums de
monstravo mūsų ateitį, kol dirbome savo na
mus kurdami, tol jis mums buvo mielas ir 
darbo vengiančių mūsų tarpe buvo tik mažas 
skaičius. Skaudūs įvykiai sugriovė ne tik mū
sų ateities svajones, bet ir iš esmės pakeitė 
mūsų pažiūras į darbą neigiama prasme. Pir
miausia raudonieji okupantai mums pagrobė 
tai, ką dideliu kruopštumu buvome įsigiję, 
nes dauguma iš mūsų pradėjo visiškai iš nau
jo kurtis. Kas per didelius sunkumus įsigy
jama, tas mums pasidaro itin miela. Mes iki 
tol dirbome, vargome, bet ir buvome savo 
darbu patenkinti. Visa tai, ką su vargu ir 
meile buvome įsigiję, turėjome paaukoti kaž
kokiai mums svetimai idėjai, tikriau sakant, 
dykaduoniams, latrams, perėjūnams, kurie tik 
šaipėsi iš mūsų gerųjų savybių kurti sau ateitį, 
iš mūsų vargo, eikvodami mūsų surūpintas 
gėrybes. Mūsų taupumą ir rūpestį, mūsų 
darbštumą tie dykaduoniai apšaukė nusikalti
mu ir pan. Akivaizdoje tokių faktų ir nuolat 
girdimų šmeižtų, mūsų įprastasis, gražusis pa
saulio vaizdas subyrėjo galutinai.

Kada raudonasis okupantas jau buvo mus 
materialiai iščiulpęs, atsirado antrasis — ru
dasis okupantas. Jis jau kitais metodais pra
dėjo mus nuo darbo baidyti, paversdamas dar-' 
bą beprasmišku vargu. Prievartos darbas nie
kad nesužadins meilės darbui, nes jis neturi 
tam prezumeijų. Kas okupacijos metu nedir
bo tiesiog prieverstinio darbo, tas dažniausia 
dirbo nereikalingą, galima sakyti, beprasmiš
ką darbą, kitaip sakant, vaidino dirbantį. 
Kiekvienas gyveno ta diena ir dirbo tiek, kiek 
buvo verčiamas, dirbo dėl akių. Tas faktas 
žmones dar labiau atpratino nuo darbo, ir jo 
meilė darbui vis labiau nyko lietuvių tarpe. 
Po ilgų metų tokių neaiškumų reikėjo visą 
dar turimą turtą palikti ir bėgti nuo pražūties, 
iš vienos prievartos į kitą.

Pagaliau, prievartos darbas Išnyko kartu 
su nacių galybe. Pradėjome laukti dienos, ka
da galėsime grįžti į taip mielą tėvynę ir vėl 
pradėti dirbti sau, savo šeimai ir savo tautai. 
Visi norėjome ir šiandien norime kurtis ateitį, 
atitaisyti tai, ką abu okupantai sugriovė. Ne
kantraudami laukėme mėnesį, dar mėnesį, 
metus ir dar ilgiau, bet vis dar tebestovime 
vietoje. Taip belaukiant, kai kam noras dirb
ti, kurti, virto nenoru ir jau pasidarė liga, pa
vojinga liga. Kam dirbti, jei nedirbant gali
ma ne blogiau gyventi?

Taip gal būtų galima galvoti gerais laikais 
namuose gyvenant. Suprantama, kad nenor
maliais laikais ir apystovomis, kada darbas 
išeina iš asmens intereso ribų, žmonės vengia 
darbo, o tatai iš dalies ir pateisinama. Dabar 
taip pat neturime daug tikrai produktyvaus 
ir apmokamo darbo. Dažnai mums teikiamo 
darbo sąlygos yra blogos, o nauda menka, nes 
nemaža dalis darbų yra lyg ir bėdos darbai 
tam, kad būtume užskaitomi dirbančiais, kad 
nebūtų tiek dykių. Kaip darbo reikalai šian
dien atrodo daugumoje stovyklų, aiškinti ne
reikia. Nors mūsų buvimas čia yra tik laiki
nis, vis dėl to apsitvarkyti reikia. Tam tikra 
prasme mes pasidarėme per dideli demokra
tai, aiškiname padėtį taip, kad dabar kiekvie
nas gali daryti, ką tik nori, nebodamas nei 
bendrųjų interesų nei kaimyno gerovės — vie
ni valo, kiti teršia. Suprantama, kad valan
tieji turi kova pralaimėti, nes teršti lengviau 
negu valyti; vardą sugadinti lengviau, negu 
atitaisyti.

Didelė dalis tremtinių ir šiandien rimtai 
vertina darbą ir dirba mažiau dėl uždarbio, o 
dėl mūsų garbės, žinodami, kad mūsų dar
bas yra mūsų atestacija. Jei mūsų 
globėiai mus vertintų pagal mūsų dabartinį 
darbštumą, mes neatsidurtume toje elėje, ku
rion būtume patekę kaip darbininkai savo tė
vynėje. Žinokime, kad tos valstybės, į kurias 
norime arba turėsime patekti, laukia darbo 

(Pabaiga 8 pusi.)

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas kreipės 
į JAV vyriausybę dėl Lietuvos išlaisvinimo

New Yorkas. — Lietuvių Katalikų Kongresas, susirinkęs New Yorke, priėmė rezoliuciją, 
kurioje kreipiamasi į Amerikos prezidentą, Valstybės sekretorių ir į Jungtinių Valstybių 
Kongreso narius, kad būtų laikomasi Atlanto Chartoje, keturiose laisvėse, Jungtinių Tautų 
Chartoje paskelbtų principų ir kitų iškilmingų pareiškimų apie Europos tautų išlaisvinimą. 
Katalikų Kongresas kreipės į Amerikos prezidentą ir Valstybės sekretorių, kad jie imtųsi 
konkrėčių žygių pagreitint laisvės ir nepriklausomybės atstatymui Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje ir kituose Sovietų užimtuose kraštuose.

Amerikos valdžia prašoma reikalauti, kad rusų kariuomenė, komunistų partijos apara
tas ir policija būtų atitraukti iš minėtų kraštų ir kad ten būtų pravesti laisvi rinkimai.

nusikalstame tylėdami
Pasakė buv. JAV Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas Ministeris 

Lietuvai Dr. Owen J. C. Norem mūsų bendradarbiui
Į Amerika mes esame sudėję daug vilčių. 

Amerika mus interesavo Nepriklausomybės 
metais. Vėliau, sunkias okupacijas nešdami ir 
pogrindyje kovodami dėl savo teisių ir lais
vės, atidžiai sekėme, ką daro JAV politikai. 
Neveltui ir vieni ir kiti okupantai mus trak
tavo, kaip amerikiečių-anglų siekimais ap
krėstus ligonius.

Dr. Owen J. C. Norem, 
1937-1940 m. buvęs Lietuvoje JAValstybių Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas Ministeris

mentų siuntos jau yra pakeliui iš Amerikos 
■ ir mes netolimoj ateity turime vilties pradėti 
; platų šelpimą, pradėjo pasakoti Dr. Norem. 
i — Tamsta ilgai gyvenote Lietuvoje. Kok|
'spūdį Tamstai, kaip Amerikos atstovui, pa
darė Nepriklausoma Lietuva, jos ūkinė bei 
kultūrinė pažanga?

— Lietuva padarė nuostabią ūkinę pažan
gą Nepriklausomybės laikotarpyje. Išmin
tingai tvarkydama ūkį principu „perku ir tuoj 
sumoku“, o taip pat per žemės reformą iš- 
skirstydama žemę dirbantiesiems, Lietuvos 
Respublika toli pralenkė savo didesnius kai
mynus Rusiją ir Lenkiją. Gyvendamas Lietu
voje pastebėjau, kad rinkoje buvo galima 
gauti visas reikalingiausias aukštos kokybės 
prekes ir teisingomis kainomis. Kaip Suomi
joj ir Danijoj, lietuvių kooperatyvai turėjo 
pilną pasitikėjimą, ypač užsienio rinkose. Juk 
Didžioji Britanija buvo stambiausia pirkėja 
aukštos rūšies maisto produktų.

(Nukelta į 8 pusi.)

Jungtinių Tautų pajėgumo bandymas
Stalino ir Molotovo kalbos prieštaraujančios

Europos tautų akys ir ausys nukreiptos į 
Tautų parlamentą, iš kurio laukia tokių spren
dimų, kurie karo iškamuotoms tautoms leistų 
pereiti iš ginkluotos būklės į taikos gyvenimą, 
o tremtiniams sugrįžti į gimtuosius kraštus ir 
ten atstatyti laisvės, humanizmo ir demokrati
jos pagrindus.

Jungtinės Tautos išstatytos dideliems ban
dymams. Ar jos pajėgs išnarplioti tarptau
tines problemas ir ar pajėgs išlaikyti taikingą 
bendradarbiavimą tarp tautų, dar sunku pa
sakyti. JT plenumui pateiktas labai ilgas sprę
stinų klausimų sąrašas. Tačiau mus labiausiai 
domina displaced persons ir Refugee organi
zacijos (IRO) sudarymas ir statuto priėmimas, 
nes nuo šio klausimo sprendimo pareis toli
mesnis mūsų likimas. Žmoniškam jo spren
dimui skersai kelią stoja Sovietų Sąjunga su

Tik vakarų laimėjimuos ir dabar sudėtos 
visos mūsų viltys, kada mes galvojame apie 
sunkią tėvynės ar nesvetingą tremtinių būklę. 
Mes patys esame patyrę, o norėtume, kad ir 
visi žinotų, jog rytams laimint, ne tik mes, 
bet visa vakarų Europa, išeis vergais į rytus 
didelių ir mažų kanalų kasti...

Į JAV dabar nukreiptos mūsų akys dar ir 

savo satelitais, bet, reikia laukti, kad jos prie
šinimąsi nugalės teisingumas.

Antruoju esminiu klausimu eina veto, kurį 
Sovietų Sąjungos atstovai vadina „didžiųjų 
galybių vieningumu“. Veto teisės reikšmę ga
lime suvesti į mažųjų tautų teisių susiaurinimą. 
Sovietų Sąjungos užsienių reikalų ministeris 
V. Molotovas veto panaikinimą sieja su JT or
ganizacijos žlugimu. Vadinasi, Molotovas ma
žųjų tautų balsą laiko nereikšmingu ir nely- 
giateisiu su didžiųjų. Tuo tarpu Stalinas pasi
sako visai priešingai. Jis kovo mėnesį kore
spondentui taip pareiškė:

Amerika ir Anglija praeities
Trečiasis svarbus klausimas — nusigin

klavimas. Si problema yra išeinamuoju tašku 
tarptautiniams santykiams reguliuoti. Nuo jo 
sprendimo pareis, ar tautos dar labiau rung
tyniaus ginklų gamyboje, ar tikrai pradės tai
kos darbą.

Šiuo klausimu Amerika ir Anglija iš anksto 
nedviprasmiškai pasisakė. JAV atstovas, sena
torius Warren Austin, pareiškė, kad Ame
rika po pirmojo karo padariusi klaidą viena
šališkai nusiginkluodama, dabar, sako jis, „mes 
šios klaidos nebepadarysime“. Tokie pat pasi
sakymai girdimi in Anglų spaudoje. Kadangi 
nusiginklavimas liečia ne tik paprastus gin
klus, bet ir atominę bombą, tad ir dėl jos Ame
rika pasisako aiškiai. Ji jos paslapties neati
dengs tol, kol tikrai žinos, kad kiti kraštai jos 
negali pasigaminti. Vadinasi, nusiginklavimas

todėl, kad ten priskaitoma iki vieno milijono 
mūsų tautiečių. Jie šiandien yra aktyvūs, kaip 
tėvynės, taip ir tremtinių būklę gindami. To
dėl sužinojęs, kad Vokietijoje šiuo metu yra 
paskutinysis JAV Nepaprastas Pasiuntinys ir 
įgaliotas Ministeris Lietuvai Dr. Owen J. C. 
Norem, daugeliui lietuvių pažįstamas, kaip 
nepaprastai aukštos kultūros žmogus, ryžaus 
jį sutikti ir gauti pasikalbėjimą.

— Tamstos, pone daktare, atsilankymas į 
Vokietiją, visų čia esančių lietuvių tremtinių 
tarpe kelia didžiausią dėmesį. Tamstai reiš
kiamos nuoširdžios simpatijos, kaip. paskuti
niam Amerikos Pasiuntiniui Lietuvoje. Ypa
tingai, kad Tamsta gerai supratot ir pažinot 
Lietuvos gyvenimą. Laikraščiai „Mūsų Ke
lias“ ir „Dirva“ Amerikoje, man pavedė pasi
kalbėti su Tamsta. Kaip mums žinoma, Tam
sta į Vokietiją atkeliavote labdaros tikslais. 
Norėtume plačiau patirti Tamstos kelionės 
tikslą?

— Baigęs penkerius metus užsitęsusį dar
bą karo ministerijoje, gavau pasiūlymą vado
vauti C r a 1 o g šalpos darbui Vokietijoje, vie
noje zonoje. Ta mano dabar atstovaujama 
Cralog organizacija reiškia: Council of Relief 
Agencies Licensed to Operate in Germany 
(Šalpos agentūrų, leistų veikti Vokietijoje, Ta
ryba). Į Cralog įeina visos Amerikos bažny
tinės ir darbo (CIO ir AFL) šalpos organiza
cijos. Tos organizacijos gali būti šelpiami visi 
į vargą patekę žmonės, nors šalpa pirmoj eilėj 
taikomą nuo bombardavimų nukentėjusiems 
vokiečiams. Maisto, rūbų, batų ir medika

„šios organizacijos galia glūdi valstybių 
lygybės principe, bet ne dominavime vienos 
valstybės ant kitų. Jeigu Jungtinėms Tau
toms pasisektų ateityje apsaugoti lygybės, 
principą, tai, suprantama, joms teks suvai
dinti didelį ir pozityvų vaidmenį, garantuo
jant taiką ir saugumą.“
Šiuos du Sovietų Sąjungos vadų pareiški

mus sunku suderinti. Atrodo, kad Sovietų Są
junga lygybės principą skelbia tik tada, kai 
tatai neliečia jų interesų, bet kai tik palie
čiami Rusijos interesai, tada vėl iškyla didžioji 
ir dominuojanti valstybė. Tai dvigubos mora
lės valstybės vyriausybė. Londono „Times“ ta 
proga kelia klausimą, kas gi pagaliau lemia 
Sovietų Sąjungoje — Stalinas ar Molotovas?

klaidų nebenori kartoti
galimas ne tuščiais žodžiais, bet paremtas 
griežta tarptautine kontrole, kuri efektyviai 
galėtų visame pasaulyje patikrinti visas įmo
nes, ar jos kartais „neaugina uždraustų vaisių“.

Tikrasis nusiginklavimas yra susijęs su 
valstybių suvereninių teisių susiaurinimu. Ar 
Sovietai su tuo sutiks, tai, atrodo, neįtikėtina. 
O jei tatai nebūtų pasiekiama, negalėtų būti 
pravestas ir pats nusiginklavimas. Jo gi nepra- 
vedus, karo pavojus ir toliau pasilieka galioje.

Ne mažesnės reikšmės turi ir kitas klausi
mas, kaip tai — svetimuose kraštuose kariuo
menės buvimas, jų dislokacija ir pajėgumas. 
Sį Sovietų iškeltą klausimą Amerika papildė. 
Ji reikalauja, kad būtų išaiškinta syetimų 
dalinių buvimas ir okupuotuose kraštuose.

(Nukelta į 8 pusi.)
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Gražus darnaus darbo vaisiai
UNRRA TEAM 513 METINĖS

NUERTINGENAS. Sukako vieneri metai 
Nuertingeno apskrities lietuvių tremtinių ko
lonijų gyvenimui ir UNRRA Team 513, šitų 
kolonijų globėjos, veiklai.

Lietuvoje mes buvome pratę švęsti reikš
mingų įvykių dešimtmečius, dvidešimtmečius 
ar savo garsiosios istorijos šimtmečius arba 
ištisus epochinius įvykius. Bet čia jau didelis 
įvykis, kad tragiškiausiomis aplinkybėmis iš
blokšti iš savo tėvynės ir dabar juodo likimo 
blaškomi po platų pasaulį, be ateities ir be 
savo namų, galime švęsti vienerių metų gy
venimo vienoje vietoje sukaktį...

Ir per tuos metus daug mūsų lūkesčių nu
tekėjo srauniuoju Nekaru į tamsią nežinią ...

Pernai, ūkanuotą spalių 10 dieną, sunkve
žimiai iš įvairių stovyklų atvežė lietuvius į 
Nuertingeno apskritį ir sutelkė šiose vietovė
se: Nuertingene, Neuffene, Weilheime, Kirch- 
beime, Unterlenningene ir Oberlenningene. 
Nuertingene lietuviai tą dieną „išsikrovė“ ant 
šaligatvio ir baimingai žvalgėsi — kas bus 
toliau?.... Į ką tik buvo kreiptasi — atsakė, 
jog apie mūsų reikalus jie „nieko nežiną“... 
Gi; UNRRA-os čia dar nebuvo. Ji atvyko spa
lių 21 d. ir nuo tada mums ištiesė savo moti
nišką, globojančią ranką. Iki tol „niekas nie
ko apie mus nežinojo" — nei burmistras nei 
visi kiti.

Prieš metus pradėjusi savo varganą gyve
nimą šaltoje cemento fabriko salėje, Nuertin
geno kolonija iki šiandien išaugo dvigubai 
gausesnė (puspenkto šimto gyventojų), gyve
na žmoniškuose butuose ir yra ne vienam 
girdėta, kaip viena iš lietuvių tremtinių kul
tūrinių centrų Vakarų Vokietijoje. Iš vienos 
kuklios pradžios mokyklos, šiandien dar vei
kia šie mokslo židiniai: pavyzdinga gimnazi
ja, Aukšt. Technikos Mokykla, Gailestingųjų 
Seserų mokykla, vaikų darželis ir visa eilė 
įvairiausių kursų. Ir, žinoma, visa tai neat
sirado savaime, kokiu nors stebuklu. Tam 
reikėjo pasišventimo ir darbo. Bet ir to dar 
maža. Reikėjo, kad šitą kultūrinio darbo ini
ciatyvą kas nors nuoširdžiai paremtų. Toki 
nuoširdų rėmėją Nuertingenas nuo pat pir
mos dienos turėjo UNRRA Team 513 direkto
riaus p. R. Maingeot asmeny.

UNRRA-os darbo metinės buvo gražiai ir 
visu nuoširdumu atžymėtos. Visos iškilmės 
vyko Nuertingene, nes čia turima erdviausios 
tokiems reikalams patalpos. Spalių 20 d. iš 
ryto buvo pakeltos vėliavos, po to įvyko iš
kilmingos pamaldos. O po pamaldų buvo ati
darytos lietuvių, latvių, ukrainiečių meno, tau
todailės ir spaudos parodos, dalyvaujant UN
RRA team 513 direktoriui p. R. Maingeot, gau
siam būriui aukštų svečių ir gausybei visų 
trijų tautų atstovams.

Meno parodoje dalyvavo šie Nuertingeno 
apylinkėse gyveną dailininkai: K. Žilinskas, 
Pov. Osmolskis, J. Firinauskas, Gr. Butau- 
skaitė-Firinauskienė, A. Valeška, L. Vaitkus 
ir J. Mažeika. Produktingiausias buvo dail. 
Žilinskas, išstatęs per 40 kūrinių. Vyravo ak- 
vareliniai darbai, n< kitokiems dabar yra me
džiagų trukumas, *l.k latviai sutraukė daili
ninkus iš tolimesnių Vokietijos vietų ir išsta
tė paveikslus, atsigabentus dargi iš Latvijos. 
Lietuviai gi reprezentavosi tik ištrėmime su

kurtais kūriniais. Latvių savo kūrinius paro
doje buvo išstatę septyniolika dailininkų.

Parodos tautodailės skyriai buvo turtingi 
įvairiais rankdarbiais, mezginiais, audiniais, 
tautiniais drabužiais, kilimais, medžio darbais 
ir kitais įvairiais eksponatais, vaizduojančiais 
mūsų tautinį meną. Be to, lietuviai ir latviai 
reprezentavosi ypač gausiais gintaro išdirbi
niais, kurie labiausiai kreipė visų lankytojų 
dėmesį.

Lietuvių spaudos paroda buvo ypatingai 
gausi ir patraukli. Čia buvo išstatyti beveik 
visi Vokietijoje išėjusieji ir tebeinantieji lie
tuviškieji periodiniai leidiniai, pradedant ra
šytais ranka, mašinėle, spausdintais rotatoriu
mi ir baigiant spaustuvėse spausdinamis. Taip
gi buvo Austrijos, Prancūzijos, Norvegijos bei 
Švedijos lietuvių leidiniai. Taip pat vokiečių 
okupacijos metų pogrindžio spauda užėmė gar-

UNRRA Team 513 direkt. R. Maingeot aplanko lietuvių suruoštą metinių proga 
parodą Nurtingen e Nuotrauka: V. Bacevičiaus

Kempiene atidaryta prekybos mokykla
• Spalių mėn. pradžioje atidaryta prekybos 
mokykla. Mokyklos vedėjas — Dr. Micuta. 
Į pamokų lentelę įrašytos anglų kalbos pa
mokos pažengusiesiems, vedamos UNRRA-os 
pareigūnės p. Hughes, visuomet būna perpil
dytos.
• Spalių 15 d. koncertavo J. Starkos vyrų 
choras. Programoje 17 dainų ir du choralai 
— iš „Trubadūro“ ir „Fausto“. Pažymėtina 
rečiau girdimų dalykų įtraukimas į reper
tuarą.
• Prof. Kolupaila yra gavęs kelis prof. K. 
Pakšto laiškus iš Amerikos, kuriuose nagri
nėjama kolonizacijos reikalai ir koloniz. ko
miteto steigimo klausimas. Paskutiniame laiš
ke prof. Pakštas rašo: „Aš palinkęs vykti P. 
Afrikon ar Australijon, nes gal tik vietoje pa
vyktų duris atverti didesniam skaičiui trem
tinių, kurių ateitis Europoje dar pablogės. 
Reikia kolonizacinio komiteto. Tik jo įgalio
tas aš galėčiau sėkmingiau veikti, jus eva
kuoti į laisvesnes ir sc snes tolimas šalis. 
Privatiškai aš negaliu veikti."
• Spalių 27 d. įvyko Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimas. Iškilminga akademija įvyko 
miesto teatre, kur kalbėjo kult ir švietimo 
reikalams narys N. Tautvilas, kleb. kun. A. 
Stanevičius ir moterų vardu Dr. Karvelienė; 

bingą vietą ir susilaukė visų didžiausio dė
mesio. Platus buvo dailiosios literatūros ir 
Vokietijoje išleistų vadovėlių skyrius, taipgi 
dar Lietuvoje išleisti liuksusiniai leidiniai Vi
sų malonų dėmesį traukė parodoje išstatyti 
Lietuvos atsižymėjimo ženklų, medalių bei 
ordenų ir lietuviškųjų pinigų rinkiniai.

Latviai ir ukrainiečiai tik kuklius savo 
spaudos kampelius buvo įrengę prie tautodai
lės parodų.

Nepriklausomo Lietuvos gyvenimo laimė
jimai vaizdžiai buvo pavaizduoti diagramomis. 
Taipgi vykusiai buvo parodytas pasauly iš
blaškytų lietuvių skaičius. Apskritai, informa
cinis skyrius buvo paruoštas rūpestingai.

Pirmosios šventės dienos popietė buvo pra
dėta sporto varžybomis, bet apie jas kalbama 
šiame laikraštyje atskirai.

Vakare įvyko iškilmingasis aktas. Jin at
vyko UNRRA Team 513 visi pareigūnai su dir. 
R. Maingeot priešaky, Stuttgarto District© di
rektorius B. Bicklin, Nuertingeno karinis ko
mendantas ir kiti UNRRA-os ir kariuomenės 
pareigūnai. Didžiulė salė buvo pilnutėlė sve
čių. Daugelyje nuoširdžių kalbų buvo iškelti 
sunkiai ir beįvertinami UNRRA-os nuopelnai 

be to, keli jaunieji — jaunimo vardu. Meni
nėje dalyje solo pagiedojo sol. Daugėlienė, 
Bičkienė ir Radzevičiūtė. Ansamblis, ved. P. 
Armono, pagiedojo ketvertą giesmių.

K. Da.
FREIBURGAS

S. m. spalių 29 d. Waldsee svetainėje įvyko 
lietuvių studentų susirinkimas. Jame daly
vavo iš įvairių zonų atvykę jaunesniojo ir se- 
nesniojo amžiaus studentai bei doktorantai 
(daugiausia iš amerikiečių zonos ir ką tik at
siradę iš Austrijos-Insbruko). Susirinkimas 
pradėtas Tautos Himnu, pirmininkavo stud. 
Makulis. Prieš renkant mandatų komisiją at
stovų išrinkimui į studentų suvažiavimą, kilo 
gyva polemika dėl Taikomojo Instituto klau
sytojų pripažinimo studentais ir nutarta tu
rinčius brandos atestą laikyti pilnateisiais stu
dentais. Taip pat pagal kaž kurio centro raš
tą, nusistatyta doktorantus toleruoti aprėžto
mis teisėmis (turi teisę balsuoti, bet negali 
būti renkami...), t y., gaus mažesnes pašal
pas negu studentai etc.

Per sumanymus buvo išreikštas pageidavi
mas išrūpinti kuro, nes studentai turi gyventi 
ir mokytis nekūrentuose kambariuos?, kadan
gi UNRRA vokiškąją! ūkio įstaigai įsakiusi 
neduoti kuro DP. -ač- 

ir darbai, globojant benamius tremtinius. Ypa
tingai karštai buvo įvertinti darbai ir širdinga 
globa UNRRA Team 513 dir. p. Maingeot, ku
ris čia vadovauja nuo pirmosios dienos. Kaipo 
padėkos simbolis, buvo įteiktos lietuviškos do
vanos UNRRA-os ir kariuomenės vadovams. 
I visas kalbas ir sveikinimus įprastu širdin
gumu atsakė direktorius R. Maingeot, dėko
damas visiems už gražų ir darnų bendradar
biavimą, už'nenuilstamas pastangas tremtinių 
gerbūvio kėlime ir už visą kita, kas buvo gera 
ir darnu per šiuos vienerius metus.

Pirmoji šventės diena buvo užbaigta įspū
dingu koncertu, kuriame pasirodė visų trijų 
tautų menininkai. A. V.

Gražioji Nemuno šalis
(6) KIRDEIKIAI-TAURAGNAI

Kirdeikių apylinkių grožį tik tada gali 
pajusti, kada sėdi į laivelį ir perplauki visus 
ežerus, kurių čia yra daug, veik visi jie yra 
dideli ir tarp savęs sujungti giliais upeliais. 
Ežerai apaugę tankiais miškais. Jauties lyg 
kokiame džiunglių krašte. O kai pasieki Uko- 
jo ežerą, prie kurio yra Papilės piliakalnis, 
garsus įvairiais padavimais bei pasakomis apie 
vaiduoklius, ir išklausai žvejo valtininko pa
sakojimus, dar pavakaryje, saulei leidžiantis 
nutari geriau dar sukarti 12 km ir pasiekti 
Tauragnus, kad netektų turėti reikalų su vel
niais bei raganiais.

Tauragnų miestelis stovi nepaprastai 
gražioje vietoje, ant aukšto kalno, kuri iš vie
nos pusės supa du ežerai. Tauragnų ežeras 
yra giliausias visoje Lietuvoje. Kitoje ežero 
pusėje yra vienas aukščiausių (251 m.) Lietu
voje Taurapilio piliakalnis, apie kurį mums 
papasakojo labai gražų padavimą.

„Seniai seniai, kada šioje apylinkėje, miš
kingoje vietoje, tarp milžiniškų ąžuolynų telk
šojo gilūs ežerai, užklydo čia iš kažkur atvy
kęs lietuvių karžygių būrys. Jiems vadovavo 
labai narsus vadas Rigimuntas, o jų žygius 
lydėjo senas kanklininkas. Naktį visi karžy
giai su savo vadu Rigimuntu stipriai užmigo, 
tik vienas senelis nemiegojo ir atsisėdęs po 
ąžuolu kanklėmis grojo graudžias dainas. Jis 
taip gražiai kankliavo, tokia švelni muzika 
liejosi iš virpančių stygų, kad net visas miš
kas nutilo, o atbėgę iš girių tankumynų du 
taurai atsigulė ties kanklininko kojomis ir 
klausėsi jo muzikos. Užbūręs savo melodijo
mis girių gyventojus, jis paklausė juos, ar nėra 
šioje apylinkėje geresnės vietos karžygiams 
poilsiui. Svetingi taurai nurodė antroje ežero 
pusėje esantį gilų ir gerą urvą.“

„Ryto metą karžygiai nuėjo į nurodytą vie
tą ir ten viską rado, kaip buvo sakę taurai. 
Patiko jiems ta vieta ir jie nutarė čia apsi
gyventi. Netrukus pasistatė dievams garbinti 
žinyčią ir piįj, kurią pavadino Tauro vardu. 
Jie čia gyveno labai ilgai. Vieną kartą juos 
iš netyčių užpuolė šalmuoti kryžiuočiai, kurių 
buvo labai daug. Nors lietuviai labai narsiai 
gynėsi, bet prieš gausingesnį priešą negalėjo 
atsilaikyti ir visi karžygiai žuvo.“

Dar ir dabar apylinkės gyventojai pasakoja 
apie šio Taurapilio kalno paslaptingą urvą, iš 
kurio tyliomis naktimis pasigirsta paslaptingos 
muzikos garsai. Tai senas kanklininkas link
smina narsiuosius karžygius ir jų garsų vadą 
Rigimuntą.

Tauragnų apylinkėje, Alžutėnų kaimo lau
kuose yra įdomių - ir istoriškai labai vertingų 
akmens gadynės sodybos liekanų.

Toliau mes keliausime į Aluntą ir Anykš
čius. -vk-

Pulgis Andriušis

Sudrumsta svajonė
— O dabar, draugai, mėnesienos proga! — 

pasiūlė šeimininkas, pripylęs konjako.
Proga buvo tikrai graži. Tik ką nuo jūros 

iškopęs pro pušų viršūnes mėnulis užliejo si
dabru akacijas, aptraukė balzganu šarmu stal
dengtę verandoje, kur sėdėjo malonaus nuo
vargio nusmelkti seni, geri draugai, švęsdami 
dailininko Gaudento Zadavainio atvykimą 
kunigaikštienės Birutės vasarvietę.

Kažkurioje viloje rėkė patefonas:
Naktis be mėnulio — 
Tai širdis be meilės: 
Eikš čion, mylimoji. 
Prie mano šalies ...

— Zadavaini, ar ir tave reikės prašyti du 
kartu? — ragino šeimininkas.

— Konjaką išgersiu, bet tik ne mėnulio 
proga — tarė susimąstęs dailininkas.

— Štai tau šešios! Mėnulis, tas senasis 
poetų, menininkų ir svajotojų įkvėpėjas... — 
bandė juokauti šeimininkas.

— O man jis sugriovė vieną svajonę — ty
liai pastebėjo Zadavainis.

— Taip sakant, užklupo kur nors in fla
granti, ech! — įsikišo kikendamas žurnalistas 
Pelurytis.

Anapus vaiduoklinių pušų šniokštė jūra 
O gal pačios pušys? Kas ten supaisys tokią 
tylią sidabrinę naktį!

— Juozai, įšeimininkauk dar po vieną stik
lą, dabar aš tave prašau! — tarė atgijęs daili
ninkas. — Ar jūs matėt mėnulio veidą?

— Štai ko dar: na gi vieną akį primerkęs, 
klastingai šaiposi, taip sakant, kiršina vieną 
visuomenės dalį prieš kitą, — aiškino žurna
listas.

— Ne tas, aš kalbu apie tą išgęsusių kal
nynų ir prarajų išvagotą veidą, kaip jį vaiz
duoja astronominės nuotraukos. Pelenai, pe
lenai ... — tyliai nubaigė Zadavainis.

— Tai tik nuotraukos ant popieriaus! — 
ramino žurnalistas. — Liaudžiai pagraudenti.

— O aš mačiau pats savo akimis, — gyvai 
tarė dailininkas.

— Nepūsk miglų, ba dar imsiu ir pati
kėsiu!

— Dar vieną, Juozai, ir klausykit — pasi
rengė Gaudentas, išgėręs stiklą.

— Tai buvo N. apskrities miestelyje prieš 
daug daug metų, jeigu taip galima sakyti mū
sų amžiuje, kada penkiolika metų reiškia labai 
didelį laiko tarpą, — pradėjo svajingai Gau
dentas Zadavainis.

— Apleistame sode paklydęs dvaro pasta
tas su medinėmis kolonomis. Pro atlapus lan
gus veržiasi alyvų žiedai, tingiai stumiasi pa
krikę debesų gabalai mėlynomis dangaus ei
guvomis. Ant katedros sėdi jinai, panelė Liu
cija, istorijos mokytoja.

— Jos veidas buvo nepagaunamas gelsvų 
garbanų rėmuose, kurie nebepajėgė sutalpinti 
jaunystės srauto. Panelė Liucija aiškino pū- 
nų karus, bet jos spindulingas veidas sakė: 
„kas tie Hanibalai ir senatoriai, palyginus su 
mano grožiu, su pavasariu 1922 Viešpaties 
metais?“

— Mokytojoms — kokio amžiaus jos be
būtų — labai patinka, kad į jas įsimylėtų gim
nazistai, kad pamokos metu gaudytų jų žvilg
snius, droviai paraustų, nuleidę akis, neatlai

kydami vienu kartu tiek laimės, kai panelė 
mokytoja teikiasi pažvelgti | dūsautoją, j sa
vo jaunąjį riterį.

— O į mano žvilgsnius panelė Liucija vi
suomet atsiliepdavo, juos palydėdavo nežymia 
šypsena, kuri neprašokdavo mokytojai pride
ramo orumo. Liucijos akyse buvo daugiau 
žydrumo, negu pavasario dangaus sklypely, 
kuris matėsi pro atvirą langą, už žydinčių 
alyvų sienos.

— Progimnazija rengėsi šokių vakarui. 
Nebuvo jau už lango nei alyvų žiedų nei mė
lyno dangaus. Rudens šlapdriba paskandino 
N. apskrities miestelį, bet mano širdis buvo 
pilna Liucijos. Išverčiau senų žurnalų rinki
nius ir apsistojau ties Tyrų Duktės eilėraščiu, 
kurio dabar atsimenu tiktai paskutinius žo
džius:

Tiktai vieną tave karštai pamylėjau
— Miestelio aikštėje, parapijos salėje jau 

dūdų orkestras buvo pačiame įkarštyje. Įs- 
linkau lyg vagis, visas degdamas. Palubiais 
kabojo popierinės gėlės, trispalvės, o prie įė
jimo man prisegė prie krūtinės numerėlį. 
Skrajojanti krasa. Dar ir dabar atsimenu: nr. 
77. Liucija šoko su karininku iš vietos ko
mendantūros. Tai amžinieji gimnazistų ir 
studentų varžovai. Ir Liucija šypsosi tai ko
mendantūros dulkei, dieviškoji, nepasiekia
moji Liucija!

— Sulankstytas laiškelis degė mano ran
koje kaip žarija ir jau norėjau jį sutrinti * 
dulkes, bet valsas pasibaigė ir Liucija įsi
maišė į vyresniųjų klasių mergaičių būrelį, 
ėmė organizuoti ratelį. Tai buvo graži proga 
sužinoti jos pašto numerį. Įsukė kartą ji ir 
mane. Ir šis padrąsinimas nulėmė mano žygį. 
Padvelkė žibuoklės kvapas ir man dar kartą 
priminė pavasarį, mėlyną dangaus lopą už 
lango, kur žydėjo alyvos.

— I skrajojančios krasos dėžutę įmečiau 
savo likimą ir, visas drebėdamas, išbėgau pra
sivėdinti ant gonkų. „Nori eis?" — tarė kla
sės draugas, nukąsdamas papiroso mundštuką 
ir kišdamas jį man panosėn. „Nenoriu" — 
sumurmėjau ir išbėgau į aikštės tamsą, kur 
švokštė prie šventoriaus kaštanų plikos šakos, 
o dangumi bėgo lyg prakeiktos vėlės ilgi de
besys. Krapnojo šaltas lietus, bet jis nepa
jėgė atvėsinti mano liepsnojančių smilkinių.

— Salėje ūžė suktinis, poros apsipylė mar
gais serpantinais. „Kas 77?“ — šaukė slys
dama tarp šokėjų skrajojančios krasos mer
gaitė. Pagriebiau raštelį ir tik, išbėgęs į prie 
kabyklos, išdrįsau atplėšti savo sprendimo 
raštą.

— „Koks tu kvailutis!“ — toki buvo trys 
trumpi jos žodžiai. — Viskas baigta! Palikau 
šokių salę ir ligi namų lydėjo mane dūdos, 
laimingas juokas, įsibangavusio jaunimo klyk
smas. Vijosi iš paskos valsas, riksmai „pora 
už poros“, žvangėjo ausyse pentinai, gimna
zistės šauksmas: „Kas 77?“ Tai buvo lyg ak
mens, metami į sugėdintą nusikaltėlį, lyg bo
tago kirčiai šuniui įsibrovėliui.

— Kritau ant lovos ir verkiau iki ryto. Na, 
ir visa kita gimnazistijada!

— Sekantį pavasarį išvažiavau į Kauną, 
įstojau į gimnaziją, kartu lankiau meno mo
kyklą. Didelis, triukšmingas gyvenimas iš
dildė Liucijos pėdsakus. Žinote tų laikų me
no mokyklos stilių? Pokarinis dekadansas, 
pagedusio jaunuolio tipas. Girtavimas, nakti
niai nuotykiai, spjauti į visa, kas senių pa
girta, ilgi plaukai, prakiurusios kojinės...

— Po to Paryžiaus bohema, meno akade
mijos baliai, mėlynos Viduržemio pakrantės. 
Pirmoji paroda Kaune, grįžus namo po ilgų, 
nerūpestingų studijų.

— Kartais mane pasiekdavo gandai apie
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Prancūzija naujosios konstitucijos ženkle
Pasakykim atvirai, kad daugelis Prancūzi

jos piliečių buvo nustebinti referendumo skai
čiais. Į klausimą, ar aprobuojate naują kon
stitucijos projektą — 9.126.370 balsuotojų at
sakė „taip“ ir 8.043.366 — atsakė“ne“. Visokie 
linksmos statistikos institutai ir pranašai guldė 
galvas, kad referendumas duos 70 °/o „taip“. O 
kai paaiškėjo, kad tik 36 °/o pasisakė už naują 
konstituciją, tai visi priekaištai generolui de 
Gaule staiga nutilo... Mat, jo pasisakymas 
prieš konstituciją tokią, kokią Steigiamasis 
Seimas buvo priėmęs keturiais penktadaliais 
balsų, atrodė labai nerimtas dalykas. Ir daug 
kas sąžiningai priekaištavo generolui, kad jis, 
pasisakydamas prieš konstituciją, skaldo pran
cūzų tautą, nerimtai ją gąsdina ir rodosi toli 
atsilikęs nuo realių krašto reikalų. Ir kas ga
lėjo tikėti, kad trys didžiosios partijos — 
krikščionys demokratai, socialistai, ir komu
nistai, turėdamos drauge keturis penktadalius 
Seime, tesurinks tilt vieną trečdalį tautoje. Jr 
vis dėl to taip atsitiko.

Skaitytojui, žinoma, ne tai įdomu, kad 
Prancūzijos demokratija leidžia 36-ais. pro
centais „tautos valios“ priimti tokį svarbų 
įstatymą, kokiu yra konstitucija. Juk daug 
įdomiau patirti, kodėl taip atsitiko, kad kon
stitucijos klausimu tauta atsiskyrė nuo savos 
Atstovybės ir kaip referendumo rezultatai ga
lės paveikti naujo parlamento rinkimus, kurie 
paskelbti lapkričio 10-ai dienai?

Prancūzų tauta generolui De Gaule 
tiki daugiau,

negu visiems kitiems, drauge paėmus. Jis 
vienas (jei neskaityti radikalų ir kitų 
labai smulkių grupelių) atsvėrė savo „ne“ 
Toorezo, Schumanno ir Blumo „taip“. Jei nuo 
balsavimo susilaikiusius, kurių buvo 31 °/o, 
priskaityti prie tų, kurie nenorėjo būti neišti
kimi savo partijai, tai De Gaule surinko apie 
60 °/o. Tatai buvo lyg ir plebiscitas: už De Gaule 
ar prieš jį. Taigi, kaip matote, į referendumą 
buvo įmaišyta ir ne konstituciniai klausimai. 
Pati konstitucija nėra jau taip bloga. Pran
cūzija yra turėjusi daug blogesnių konstitu
cijų ir yra neblogai su jomis gyvenusi. Ir šį 
sykį astuonių milijonų pasisakymas prieš kon
stituciją nėra tos konstitucijos pasmerkimas, o 
parodymas, kad prancūzų tautai De Gaule yra 
daugiau vertas, negu gerausioji konstitucija, ir 
kad visos partijos, kokias jos programas be
turėtų — nieku būdu negali atstoti „degauliz- 
mo“ programos...

Referendumo rezultatai parodė, kad partijų 
autoritetas Prancūzijos politikoje yra labai 
žemai kotiruojamas, kad jos tik tiek teverti
namos, kiek vertos jų asmenybės. O tos as
menybės — labai ir labai pilkos, nieko naujo 
kraštui nežadančios, nieko iš praeities nepasi
mokiusios ir jokiam atsakingesniam darbui 
netinkamos. Kai po referendumo skraiste buvo 
pakištas klausimas, ar trys partijos daugiau 
sveria, negu vienas De Gaule, tai tauta ir davė 
tokį atsakymą. Kas bus lemtingesnio Pran
cūzijos ateičiai: ar 36-ais procentais „priim
ta“ konstitucija, ar gen. De Gaule? — parodys 
įvykiai. Mums atrodė, kad nė naujoji konsti
tucija neatneš Prancūzijai reikalingo vaisto. 
Tai konstitucija Kuriai reikia žmogaus, reikia 
valstybės vyro, o ne partinių hibrydu...

Referendumo pamoka
jau buvo atsidėjus komentuojama partijų 
direkcijose. Komunistai padarė išvada, 
kad Prancūzijoje iš 100 yra 64 fašistai...

Liuciją. Ištekėjusi, nelaiminga, vasaromis be
sitrankanti po užsienius, mūsų pasiuntinybių 
pažiba diplomatiniuose baliuose. Mano pro
gimnazijos draugai ir taip apie ją nušnekė
davo. Kažkuriais metais slinko girdas, kad ji 
išsiskyrusi.

— Vieną vakarą sėdėjau kavinėje su link
sma draugų kompanija, tarėmės dėl nakties 
programos, svarstydami amžiną klausimą ką 
pasirinkti: Metropolį ar Versalį? Netoli or
kestro nuobodžiavo trys moterys. Nespėjus 
pažvelgti į jų pusę, plačiai man nusišypsojo 
Liucija. Ponia Liucija! „Dar vienas praeities 
šešėlis!“ — pamąsčiau sau vienas ir toliau 
vedėm derybas su draugais, kurių dauguma 
buvo belinkstanti į Versalio pusę.

— Po keleto minučių padavėja įteikia man 
raštelį: „Ateik prie mano staliuko. Liucija“ 
Daugiau džentelmeniškumo, negu smalsumo 
skatinamas prisėdau prie jos staliuko. „Tu
rėsiu ką papasakoti Versalyje prie vakarie
nės draugams“ — mąsčiau pakilęs.

— Liucija buvo kosmetiškai be priekaišto: 
tos pačios garbanos, ta pati tingi, snaudžianti 
šypsena. Tiktai veido formos buvo galutinai 
išryškėjusios. Ji kalbėjo kitaip, negu visos 
mokytojos, po daug metų susitikusios savo 
mokinį. Nebuvo tų kvailų šauksmaženklių: 
„Žiūrėk, koks išaugo; garbė man, mokytojai, 
matyti tokį garsų mokinį, apie kurį rašo visi 
laikraščiai; ir tada jau buvai gabus mokinys: 
aš daug tikėjausi ir neapsirikau“. Kaip tik to 
aš bijojau ir iš Liucijos išgirsti

— Liucija visai ką kita kalbėjo. Kad ji, 
po daugelio nemalonumų vėl esanti sau žmo
gus. Daug kentėjusi, daug pasitikėjusi žmo
nėms, o dabar pasidariusi vėl ta pati Liucija, 
kokią tu, Gaudentai, pažinojai N. miestelio 
progimnazijoj. Atsimeni, kokie gražūs buvo 
Pavasariai tada?

Konstitucijos referendumas — De Gaule plebiscitas. Santuoka 
lengviau už ištuoką. 15 partijų rinkiminėje kampanijoje. Var
giai išvengiamas tripartlzmas. „Vargas tam, kuris iškelia 
skandalą." Asmenybės nusigrįžta. „Gelbėti demokratiją".

Rašo Dr. B. Vygandas,
Mūsų korespondentas Prancūzijoje

ir todėl paragino „darbo klasę“ aršiau 
stoti kovon prieš „baisiąją reakciją“. So 
cialistai pasidžiaugė Blumo lūpomis, kad dabar 
galės kraštas ramiau valdytis. Gi krikščionys 
demokratai (M.R.P.) paskelbė, kad referendu
mas rodo, jog reikia baigti su tripartizmu, ir 
pakvietė socialiastų partiją ir visus tikruosius 
demokratus pajusti ateities atsakomybę ir 
pasirinkti aiškų kelią tarp valdžios formulės, 
kurią primetė provizorinis rėžimas ir kurią 
galės išdirbti socialinį progresą ir tautinę 
laisvę mylinčių demokratų unija“. Vadinasi, 
jau šiandien krikščionys demokratai skelbia 
pabaigą jų bičiulystės su komunistais ir kalba 
apie „savitarpinės pagalbos paktą“ tarp są
žiningų demokratų. Sis krikščionių demokratų 
toks ankstyvas pasisakymas reiškia jų gelbė- 
jimasį, pasivejant gen. De Gaule ir atsitrau
kiant nuo komunistų. Ar šie niuansuoti prieš
rinkiminiai manevrai išgelbės M.R.P. nuo ją 
gręsiančios katastrofos, pareis nuo to, kiek 
kraštas patikės krikščionių demokratų atvi
rumu. Jei j lemas pavyktų atstatyti kontaktas 
su gen De Gaule, tai galima laukti, kad M.R.P. 
bus išgelbėta. Jei ne — naujasis rinkimų įsta
tymas padės komunistų partijai išeiti į pirmąją 
vietą. Šiuo pastaruoju atveju naujoji konsti
tucija sudarys tik pra'džią naujam Prancūzijos 
vidaus politikos bangavimui. Bet ir tada bijo
tis nėra ko: kol bus gen. De Gaule, prancūzai 
pavelys sau šiokių tokių avantiūrų ... Bet jie 
niekados nesutiks būti valdomi vienos komu
nistų partijos.

Pamažu artėja lemtingieji rinkimai į pir
mąjį Ketvirtosios Respublikos parlamentą. 
Laiko nebedaug, tad

rinkiminė kampanija įgauna vis 
didesnį įkarštį.

Toji kampanija daug kur jau prasidėjusi, 
bet normaliai Prancūzijoje gyviausia propa
ganda rinkimams atliekama paskutinę prieš 
rinkimus savaitę. Vadinasi, iki to laiko „aiš
kinamas“ priešas, „čiupinėjami“ jo avangardai, 
maskuojamos pozicijos ir, apskritai, ruošia
masi puolimui. Tas darbas jau dirbamas nuo 
pirmos dienos, kai tautos mažuma priėmė... 
naująją konstituciją. Jau šiandien yra galima 
nusakyti, kaip bus partijų bei blokų pasi
skirstyti puolimo ir gynimosi ruožai, kur ko
kie ginklai bus pastatyti... Pirmoji partija, 
kuri paskubėjo paskelbti anksčiau už kitas, 
koks bus jos „rinkiminės kovos“ tikslas, buvo 
M.R.P. Mat, ja išgąsdino referendumo rezul
tatai, parodė, kad jos bendradarbiavimas su 
komunistais galiausiai prives prie politinio 
bankroto. Dar referendumo skaičiai tebebuvo 
„šilti“, o jau M.R.P. vadovybė paskelbė kraš
tui, jog ji yra pasiryžusi išsituokti su komu
nistais. Ir kad ištuoka būtų lengvesnė, tuo 
pačiu ji prašo visus rinkikus atiduoti balsus 
už jos sąrašus. Aš manau, kad šiuo manevru 
M.R.P. nori užbėgti įvykiams už akių ir jau

— Nemanykite, kad ji vaidino nuskriaustą, 
nelaimingą moterį. Ne. Iš jos dvelkė toki gy
vybiniai polėkiai, ji taip entuziastingai kal
bėjo apie literatūrą, meno parodas, kad atro
dė, visa nesimatymo metų grandinė jos visai 
nepalietė. Žinoma, nepamiršo ir mano pa
veikslų paminėti, bet tai ji darė labai atsar
giai, kad negalėčiau įtarti ją esant šališką. 
Po to priminė apie spaudos balių, ar aš nega
lėsiąs jai pasiųsti kvietimą, dabar ji tokį vie
nišą gyvenimą gyvenanti.

— Ir, žinote, Liucijos pasėta sėkla davė 
vaisius. Ar praeitis, ar jos mėlynai tingios 
akys, ar nuslopinti komplimentai mano pa
veikslams, bet aš, atsisveikindamas, pasižadė
jau jai paskirti laiką spaudos baliuje.

— O paskui viskas ėjo kaip senų gerų lai
kų romanse. Šokom tangą, gėrėm vyną. Ji 
vilkėjo juodą mašastinę suknią, krūtinėje bu
vo prisisegusi tamsiai raudoną rožę. Tamsus 
drabužis atmušė jos geltonas garbanas, tingią, 
snaudžiančią šypseną.

— Galerijos marmure, po palme Liucija 
svaigiai padeklamavo:

Tiktai vieną tave karštai pamylėjau
— „Koks tu kvailutis“ — atsakiau jai se

niai, seniai pamirštus Liucijos žodžius. „Taip, 
koks tu mano kvailutis!“ — atsiduso jinai ir, 
abiem rankom apkabinusi mano smilkinius, 
ilgai, ilgai bučiavo mane.

— Gašlų tangą šokant, aš kalbėjau apie 
alyvas dvaro sode, mėlyną dangaus sklypelį 
už lango. Apie senus, gražius svajojimus. „Dėl 
ko senus?“ — paklausė ji pilna ašarų. „Ar 
negalima pradėti tas svajone iš naujo?“ Tūk
stančiais šviesų užlietoje marmuro salėje ji 
buvo graži kaip ir prieš daug metų. Taip, 
moterims neegzistuoja laikas; jei kas jų bui
tyje pastovu, tai tik meilė. 

dabar susidaryti sau argumentų ateičiai, kai 
reikės ir toliau bendradarbiauti su komunis
tais ... Visados yra lengviau susituokti; o 
ypač tada, kai turima įpėdinių... Juk, norint 
•atsiskirti nuo komunistų, reikia eventualiai 
numatyti, iš ko ir kaip galės susidaryti nauja 
dauguma parlamente. Nors į rinkimus eina 
apie 15 sąrašų (pasirodo, Prancūzija partijų 
skaičiumi galėtų net Lietuvą pralenkti), vis 
dėl naujos porinkiminės vyriausybės sudary
mo kombinacijų tėra tik 3: M.R.P. koalicija 
su dešiniaisiais; arba socialistų-komunistų 
koalicija; arba M.R.P. koalicija su socialistais 
ir vadinamuc.u centru. Aš esu įsitikinęs, kad 
nė viena iš tų kombinacijų neduos tvirtos 
valdžios: nes krikščionių demokratų koalicija 
su dešiniaisiais, vadinamomis „buržuazinėmis“ 
partijomis, turės per stiprų reakcionierišką at
spalvį, kad galėtų išlaikyti socialistų ir komu
nistų opozicinį spaudimą. Socialistų ir komu
nistų koalicija gali iš viso neturėti matemati
nės daugumos arba toji dauguma bus tokia 
silpna, kad socialistai nesiryš ja remtis. Ir 
pagaliau krikščionių demokratų koalicija su 
socialistais ir centru (socialistais radikalais ir 
socialistais demokratais), kad ir turėtų dau
giausia šansų sudaryti tvirta nacianalinį blo
ką, suras sunkumų socialistų partijoje. Mat, 
socialistai nenorės apleisti savo „proletarinių“ 
pozicijų.

Jei yra žmonių, kurie tiki, kad vis tiek 
naujo Prancūzijos parlamento kadencija ir 

nauja valdžia priklauso tripartizmui, 
ta! aš jungios prie jų nuomonės. Nebent, jei 
rinkimai atneštų kokių nelauktų staigmenų. 
Sakysim, kad „Kairiųjų Sambūris“, „Respu
blikonų ir gaulistų sąrašas ir P.R.P. (prašau 
nesumaišyti su M.R.P.: P.R.P. yra partija 
griežtai antikomunistinė) turės nelauktą pasi
sekimą ir drauge surinktų apie 200 atstovų, 
tada galima būtų manyti, kad bus išvengta 
„komunistuojančio“ tripartizmo. Kitaip, — 
M.R.P. neišsisuks nuo to „dinamiško įstaty
mo“, kurs veikia ir apsprendžia kiekvieną po
litinę kalkuliaciją: priešą visados matyti ten, 
iš kur ateina pavojus. O jei taip, tai reikės 
viską daryti, kad to pavojaus išvengtų, o tai 
bus neįmanoma be tripartizmo. Socialistai tą 
būtinybę jaučia ir todėl švelniai tą klausimą 
apėjo... Vis dėlto ir jie kalba apie tvirtą 
valdžią, bet neužbarikaduoja sau kelių į jo
kias kombinacijas. Komunistai ilgai tylėjo; 
kai visų pozicijos apytikriai paaiškėjo, tada 
jie pasisakė, kad jie ir toliau pasilieka šali
ninkai „progresyvios koalicijos“. Tatai jų kal
boje reiškia, kad jie galvoja apie naują „liau
dies frontą“. Kadangi demokratija yra dau
giau skaičių, o mažiau idėjų kombinacija, tai 
prieš visokią galutinę išvadą reikia laukti, ko
kius skaičius atneš kiekvienai partijai nauji 
rinkimai lapkričio 10 dieną. Bet kaip ten be- , 
būtų, rinkiminėje kompanijoje bus smarkiai

Už verandos ošė jūra, o pro pušis galuti
nai išsivadavęs mėnulis viešpatavo giliame 
vasaros nakties danguje.

— Na, ir prie ko čia mėnulis tavo pasakoj? 
— įsiterpė žurnalistas Pelurytis.

— Kaip tik dabar jo eilė, — tęsė Gauden- 
tas Zadavainis. — Žaliakalnyje, į rytą, prie 
medinio namo Liucija virpėjo mano glėbyje, 
atsisveikinimo pabučiavime aš mačiau alyvų 
žiedus, mėlyną dangų.

— „Dar kartą!“ — šnibždėjo ji tyliai, bet 
tuo metu iš kovo debesų vėjas išvijo mėnulį, 
kuris apipylė Liuciją savo šaltaisiais spindu
liais. Šiurpo nukrėstas, atšokau atgal. Liuci
jos veide aš mačiau išgęsusių kalnynų ir pra
rajų išvagotą veidą, po akimis tamsius šešė
lius, išsišovusius žandikaulius, nuovargio ir 
išgerto vyno pėdsakus, kurių jau nebeįstengė 
nuslėpti dažai. Tai buvo mėnulio veidas. Pe
lenai, pelenai... Liucijos veide aiškiai skai
čiau tų ilgų metų istoriją, kurios dalyviu aš 
nebuvau.

— „Dar kartą!“ — svajingai pratarė jinai, 
bet dabar ši malda skambėjo taip atgrąsiai, 
kad aš, gėda prisipažinti, pabėgau į tuščią ko
vo gatvę.

— Tai buvo mūsų paskutinis pasimatymas, 
aš išvažiavau iš Kauno bažnyčios dekoruoti, 
o po kelių savaičių sužinojau, kad Liucija po 
nepavykusios operacijos mirė. Pavasarį susi- 
sieškojau jos kapą ir ant jo padėjau alyvų 
puokštę. Už tą svaigią naktį baliuje.

— Ir kad ne tas mėnulis, ji būtų mirusi, 
kaip mano nesudrumsta svajonė.

Anapus vaiduoklinių pušų šniokštė jūra. 
O, gal, pačios pušys? Kas ten supaisys to
kią tylią, sidabrinę naktį. 

šaudomas! tripartizmo ir anti-tripartizmo 
ginklais.

Besidomint partijų pozicijomis, išėjo į sceną 
kyšių, korupcijos, vagysčių ir speku

liacijos skandalai.
Maitinimosi ministeris įves Farge, nepriklau
sydamas jokiai partijai, išdrįso iškelti aikštėn 
daug nemalonių dalykų. Jis atkreipė proku
ratūros dėmesį į milžinišką vyno, miltų, teksti- 
linių medžiagų, cukraus bei kavos kiekių ne
teisėtą dingimą... Kiek iki šiol spauda pa
jėgė perduoti (o rengiamasis tardymas ne daug 
teleidžia apie tuos dalykus kalbėti), tai ir iš 
to jau aiškėja, kad socialistai yra įmaišyti vyno 
skandale, o komunistai — tekstilės aferoje. 
Tegul man Dievas atleis, jei bus padaryta 
klaida, kad aš čia priminsiu ir buv. ministerio 
pirmininko socialisto Gouin vardą... Jo var
das vis sukasi aplink vyną..., nors jis ir jo 
partija skelbia, kad visa ta istorija yra biauri 
maitinimosi ministerio insinuacija. Dėl teksti- 
linių medžiagų aferos — visa tai dėjosi pro
dukcijos ministerijoje, kur sėdi ministerio 
kėdėje komunistas Paul. Tie visi dabar iškelti 
skandalai, žinoma, ne vieną dieną atsirado. 
Apie juos jau seniai vienur kitur buvo diskre
tiškai kalbama, bet vis dar be skandalo... Gi 
dabar, matyti, Farge įpyko, kad nesiseka sut
varkyti maitinimosi reikalų ir atskleidė kraš
tui dalį užkulisių, pažadėdaimy. dar ir' kitų 
staigmenų. Tuo tarpu tie skandalai dar neko- 
tiruojami rinkimų kompanijoje, bet neabejo
tina, kad ir tas ginklas stovi pozicijoje ir pas
kutinę valandą bus ir iš jo paleista ugnis... 
Iki šiol įtariamieji minėtose aferose gindamiesi 
puola patį Farge. Daug kas jam primena 
švento Rašto žodžius: „Vargas tam, kurs iš
kelia skandalą..."

Jei jau seniai jautėsi krašte pasipiktinimas 
partiniu rėžimu, tai prieš rinkimus dar dau
giau matosi panieka tai visai parlamentarinei 
santvarkai, kuri stumia kraštą į chaosą. Nese
niai gen. Giraud, atsisakydamas kandidatuoti 
į naują parlamentą, viešai pareiškė, kad „par
tiniai interesai šlykščiai pralenkė tautos rei
kalus“.

„Su dabartiniais valdymo metodais mes 
žygiuojame į bankrotą ir griuvėsius“, taip 
charakterizavo dabartinę, santvarką Prancūzi
joje gen. Giraud. Prie tos jo charakteristikos 
prisideda daug padorių prancūzų. Jei aš nebi
jočiau nusikalsti minčių ir žodžių elegancijai, 
tai galėčiau čia Tamstoms priminti šitokį vieno, 
laikraštininko klausimą: „Parlamentas nutarė 
nuo spalių 12 dienos uždaryti visoje Prancūzių 
joje viešuosius namus. O kada bus uždarytas 
tas vienintelis politikos viešasis namas, kokiu 
yra Prancūzijos parlamentas?“ Paklausta tru
putį per sūriai... ir per daug vaizdingai... 
Bet tais žodžiais išreikšta teisingas Prancū
zijos parlamento įvertinimas. Pasibiaurėji- 
mas juo yra visuotinis ir įsitikinimas dar 
didesnis, kad niekam nėra taip lengva išsi
gimti, kaip demokratijai kuriai „vadovauja“ 
partiniai demogogai, ideologijų ir programų 
vergai, egoistai ir smulkūs savo grupinių in
teresų gynėjai. Ir aš turiu drąsos pasakyti, 
kad šiandien Prancūzijos parlamentui trūksta 
asmenybių, kurios skubiai ir energingai gel
bėtų prancūzų demokratiją. Mat, demokratija, 
turi būti visiškai sveika, nes kiekviena, kad ir 
mažiausia, liga yra jai mirtinga.

Šūkis „gelbėti demokratiją“ skamba šian
dien po visus Prancūzijos laukus. Tas šauks
mas bus dar vienas ginklas rinkiminėje kom
panijoje. Komunistai jį vadina „fašistiniu 
ginklu“, socialistai — į jį nieko neatsako; 
krikščionys demokratai jam pritaria, o deši
nieji juo plačiai naudojasi.

Sovietų atstovai pabaltijiečių 
stovyklose

„Naujienos" 207 nr. persispausdino iš 
„Stockholms-Tidniningen“ tokio turinio žinią:

„Po to, kai estų užsienio reikalų vicemini- 
sterio (aišku, sovietinio) sovietų pagedimu 
pradėtas tume tarp pabaltijiečių Švedijoje da
vė neigiamų rezultatų, rusų įstaigos prisiuntė 
du naujus emisarus, kurie keliauja po Švediją 
ir mėgina prikalbinti pabaltijiečius grįžti 
Pabaltijį. Vienas tų emisarų yra Nigol Andre
sen, vadinamos estų sovietų respublikos liau- ■ 
dies komisarų tarybos vicepirmininkas. Pir
mosios okupacijos pradžioje jis buvo užsienių 
reikalų komisaras. Antrasis emisaras — mo
teris Olga Lauristin, pirmosios okupacijos 
metu buvusio liaudies komisarų tarybos pir
mininko našlė. Jie abu uolūs komunistai.“

V. Dav.

2000 bombų palaužtų Rusiją
Aukštas Britų atomo srities mokslininkas, 

prof. M. L. E. Oliphant, pareiškė, kad Sovietų 
Sąjungos gamybiniam pajėgumui sunaikinti 
reikėtų apie 2.000 atominių bombų, o D. Bri
tanijai sugniuždyti pakaktų tik 100!

Toliau jis paminėjo, jog jeigu atominės 
bombos gaminamos ir kraunamos į sandėlius 
taip, kad kraštas būtų pasiruošęs eventualu
mams, tada vėliau ar anksčiau vis tiek kas 
nors spustelsiąs gaiduką ir atominis karas 
prasidėsiąs.
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Dr. Bonifacas Pašiliškis Laiškas iš prancūzų zonos

Globėjai iš „Žmogaus Teisių" 
šalies

Mūsų spauda yra pilna gražiausių atsilie
pimų apie lietuvių globą anglų-amerikiečių 
zonoje. Tai nėra dėl ko kito, kaip tik dėl to, 
kad tie laikraščiai išeina anose zonose ir turi 
kolonijose savo uolius bendradarbius. Apie 
lietuvių globą prancūzų zonoje mes beveik 
nieko nesame skaitę, o tai nėra tikslu ir tai 
negali reikšti mūsų nedėkingumo prancūzų 
zonos šeimininkams, kurie lietuvių globoj ir 
lietuvių reikalų atžvilgiu yra parodę tiek di
delių respektų, kiek jų bebuvo galima paro
dyti, išeinant iš „Žmogaus Teisių“ šalies po
litinių situacijų.

Prancūzų zona yra pati mažiausioji iš visų 
trijų zonų. Joje mažiausiai gyvena ir lietuvių. 
Taip yra todėl, kad j tą kampą telktis lietu
viams naciai nebuvo palankūs ir čia veikė 
„gauleiteriški“ nuostatai inteligentų užsienie
čių antplūdžiui sumažinti bijant, kad Šveica- 
rijos-Prancūzijos kampe apsigyvenę lietuviai 
inteligentai nepradėtų savo akcijos, per šiuos 
kraštus išeidami j pasaulį. Todėl kiek čia at
vykdavo lietuvių, tiek jie turėjo, čia prieglau
dos negave, išvykti į šiaurines ar kitas sritis, 
kurios naciams atrodė mažiau palankios už
mezgimui ryšio su kitais kraštais. Dalis lie
tuvių yra išvykę iš prancūzų zonos todėl, kad 
Amerika emigracijos kvotą tetaiko tik savo 
zonai, o norintiems patekti į užjūrius tatai 
labai svarbu.

Tie lietuviai, kurie gyvena prancūzų zo
noje, yra prancūzu globojami taip kaip visos 
sąjungininkų tautos. Lietuviai čia turi ir tu
zinus pirmenybių prieš kitus. Lietuvį inteli
gentą beveik kiekvieną riša likimas su Pran
cūzija, atseit, „Žmogaus Teisių" šalimi. % vi
sų mūsų užsieny studijavusių studentų turi 
prancūzų mokyklų diplomus. Menas, filosofi
ja, literatūra, buvo todėl pusiau sava lietuviui 
inteligentui ne vien su prancūzišku diplomu. 
Visi studentai, grįžę iš prancūzų universitetų, 
grįžo susižavėję laisvėmis, žmogaus teisių dok
trinomis ir jas skelbė mūsų krašte. Mūsų 
spauda, žurnalai, knygos, rikiavosi į prancū
ziškus pavyzdžius. Politikos mokyklas mūsų 
diplomatai ir politikai yra baigę Prancūzijoj. 
O mūsų Kauno ir Vilniaus ponios ir panelės 
visada žavėdavosi ir nešiodavo Paryžiaus ma
dų skrybėlaites...

Visa tai yra reiškiniai mūsų kultūrinio ry
šio su Prancūzija. Savo dvasia, demokratinė
mis laisvėmis, „Žmogaus Teisių“ doktrinomis, 
ypač po 14 liepos Bastilijon žygio su savo šū
kiais „Laisvė, lygybė, brolybė“, prancūzų tau
ta mums pasidarė suprantamiausia, nes ir lie
tuvių tauta siekė tų pačių idealų. Supran
tama todėl, kad politiniai ir diplomatiniai san
tykiai su Prancūzija buvo visuomet ne ko
rektiški, kaip tai diplomatijoj sakoma, o drau
giški sultingiausia šio žodžio prasme. Kaune 
veikusi lietuvių-prancūzų bendradarbiavimo 
draugija su skaitykla ir biblioteka buvo lietu
vių-prancūzų inteligentijos nuolatinio kultū
rinio ryšio ugdytoja. Mes lygiai atsimename 
ir prancūzų ministerį Lietuvai M. Duloą, ku
ris buvo mūsų natūralus draugas visuose mū
sų reikaluose. Dešimtys ekskursijų į Prancū
zijos meno muziejus vien tik paskutiniais me
tais daugeliui iš mūsų yra palikę prancūziško 
vaišingumo atsiminimus. Mūsų U-to chorų ir 
Šokių spektakliai Paryžiuje, mūsų solistų 
gastrolės, „Žmogaus Teisių“ šalyje — vis tai 
kalba už mūsų nenutrūkstamą kontaktą su 
prancūzų tauta.

Tai, kas riša mus su Prancūzija savo pra
eity, riša lygiai mus dabar prancūzų zonoj. 
Tas ryšys tebėra tradicinis ir tradiciškai na
tūralus. Prancūzų zonos Tiubingeno U-tas tu
ri didžiausią lietuvių studentų skaičių, aiškiai, 
prancūzų įstaigų dėka. Visose kolonijose vei
kią visi lietuvių kultūriniai sambūriai savo 
šeimininkų globojami. Gal mūsų gyvenimui 
čia tremtyje didžiausios reikšmės, tam tikrais 
požiūriais, turi mūsų lietuviškos rezistencijos 
tęsinys. Šioj zonoj mes esame susitelkę su 
savo natūraliausiais siekimais, su kuriais pa
saulį stebino prancūziškasis rezistencijos są
jūdis, išugdęs didžiausius patriotiškosios šir
dies genijus, jų tarpe ir dabartinį Prancūzi
jos ministerį pirmininką, kartu meistriškai ve
dantį ir Respublikos užsienių politiką, kuri 
yra aprobojama ir kitų frakcijų ir srovių. Tai 
yra „Prancūzijos Eden“ M. Bidault.

Prancūzų zona yra vienintelė zona be la
gerių. Tokia politika išplaukia iš prancūzų 
žmogaus laisvės branginimo tezės. Visi lietu
viai čia gyvena saugiai privačiuose kamba
riuose ar butuose ir nekenčia tų nepatogumų, 
kuriuos turi tautiečiai, gyveną lagerinėj siste
moje. Mes taip pat turėjome vargo tada, kai 
mūsų nemėgstą norėjo mus išmesti iš butų, 
išvyti į'lagerius. „Žmogaus Teisiu“ šalies šei
mininkai ir čia mums parodė, kad jie lygiai 
žmogaus teises ir laisves brangina ir mūsų 
tremtinių asmenyje ir jų dėka mes su svei
kais nervais, be lageriškų intrigų ir bėdų, be 
susikimšusių aimanų tęsiame savo buitį pran
cūzų globoj. Mes prisipažįstame, kad tą lai
svę mes labai branginame — ji yra vertesnė 
už daugelį kitų dalykų — brangių dalykų!

Prancūzų nuopelnas nėra mums pasibaigęs 
vien tuo, ką mes čia suminėjom. Per Pran
cūziją eina mums gėrybės į Tiubingeną, kur 

Centrinio R.K. rankomis jos yra skirstomos 
visoms zonoms ir kolonijoms. Perkrautame 
įstaigomis miestelyje, yra visos mūsų centri
nės įstaigos. Tą parankumą reikia vertinti la
bai aukštai, nes Tiubingene yra ir visos cen
trinės Wuerttembergo ir Hohenzolernų srities 
prancūzų įstaigos. Todėl mūsų vargų ir rei
kalų siūlai sueina į čia pat esančias pran
cūzų įstaigas.

O bendradarbiavimas visose srityse eina 
visą laiką sklandžiai. Jokių ginčų ar spau
dimų. Visas mūsų kultūrinis gyvenimas klesti 
taip, kaip mes jį sugebame patys tvarkyti. 
Jokių kratų ir ieškojimų mūsuose nebuvo. Pa
vienis „pakliuvimas“, jei ir pasitaiko, tai jis 
buvo natūralus.

Mūsų koncertai („Čiurlionis“ — mū
siškis ...) yra prancūzų inteligentų ir karių 
mielai lankomi. Prancūzai mus ir pažino iš 
mūsų dainos ir šokių; iš mūsų puikių tautinių 
rūbų ir žavingos kanklių muzikos. Jie mūsų 
kultūrinėms pastangoms, mūsų dainai, mūsų 
jaunuomenei, nesigaili ir yra pasakę gražiau
sių žodžių. Kiekviename mūsų koncerte jie 
nuoširdžiausiai plojo ir išėjo su patenkintais 
veidais. •-

Tai, kas mus riša su prancūzų tauta pra
eity, dabarty, tas riš mus ir ateityje. Pran
cūzijoj tebėra aktualus mūsų pas save įkur
dinimo klausimas. Prancūzai tebeturi natū
raliausią respektą visiems mūsų siekimams, 
išeinantiems iš kasdieniškų DP reikalų ... Mes 
visi suprantame tas situacijas, nuo kurių pri
klauso tarptautiniai reikalai. Prancūzija ke
liasi pati iš kelių metų ją naikinusios okupa-

Apie infliaciją
A. Pleškys

Labai dažnai girdime apie infliacjją kal
bant ir dėl jos ginčijantis. Net Jungtinių Ame
rikos Valstybių užsienių reikalų ministeris 
Byrnes vienoje savo kalboje paminėjo, kad 
Vokietijai gręsia infliacija. Bet kas toji in
fliacija iš tikrųjų yra ir kurios jos atsiradimo 
priežastys, dauguma piliečių neturi pilno su
pratimo. Infliacijos pasekmes mes visi jau 
gerai pažįstame iš praeito karo patyrimo. 
Trumpai galima pasakyti šitaip: infliacija — 
tai pinigų perteklius. Keistas pasakymas. Ir 
tikrai, mes nerasime nė vieno žmogaus, kuris 
paklaustas atsakytų, kad jis turi perdaug pi
nigų. Kokia tad galėtų būti kalba apie pinigų 
perteklių, jei nė vienas pilietis jų perdaug 
neturi?

Prieš pradedant kalbėti apie infliaciją, 
pravartu pirmiausia išsiaiškinti, 

kas gi yra pinigai?
Pinigai yra apibrėžiami įvairiai, būtent: 

1) deponuotų gėrybių kvitas, 2) gėrybių ver
tės matas, 3) vertybė, 4) darbo jėgos taup
menos, 5) darbo jėgos kondensacija ir aku
muliacija, 6) teisėta mokėjimo priemonė, 7) 
lengviausia turto perkėlimo priemonė, 8) at
siskaitymo priemonė. Išsiaiškinsime tik dvi 
pirmąsias pinigų reikšmes. Kitos — šiam 
straipsniui nereikalingos.

Sakykime, piliečiui reikalingi batai. Batus 
jis gali gauti pirkti batų krautuvėje, nes ten 
jų prikrautos pilnos lentynos (taikos metu). 
Bet batų krautuvės savininkas dovanai batų 
neduoda ir duoti negali, nes tai jo pragyveni
mo šaltinis. Jam ir jo šeimai taip pat reika
linga (vairių gėrybių, kaip maistas, rūbai, bu
tas, papuošalai, kosmetika ir taip toliau, ir tai 
tik pagal jo skonį, norimam kiekyje ir reikia
mu laiku. Visų šitų krautuvininkui reikalingų 
gėrybių mūsų vargšas pilietis neturi ir jų pa
gaminti nemoka, taip pat neturi ir pinigų, už
tat ir batų iš krautuvininko negauna. Bet pi
liečiui batai būtinai reikalingi. Tat ką jis turi 
daryti, kad batus įsigytų? Trumpas atsakymas. 
Parūpinti krautuvininkui reikalingas gėrybes, 
pinigus arba pristatyti kieno nors garantiją, 
arba kvitą, kad kur nors tos krautuvininkui 
reikalingos gerybės yra deponuotos ir kad 
kiekvienu metu jis jas gali iš ten pasiimti. 
Pilietis yra sveikas vyras, turi jėgos, moka ir 
gali gaminti kitas gėrybes, kurios tuo tarpu 
krautuvininkui nereikalingos. Jis nueina į ku
rią firmą, dirbtuvę ar ūkį ir čia pasiūlo per- 
samdyti savo darbo jėgą, kuri moka paga
minti tam tikras gėrybes. Už tą persamdytą 
savo darbo jėgą, jis paprašo garantijos, arba 
kvito, pagal kurį jis galėtų gauti iš krautuvės 
batus, o pagal tą patį kvitą, kad batų krautu
vininkas galėtų gauti jam reikalingas gėry
bes. Firma su jo pasiūlymu sutinka. Bet pi
lietis tuoj pat nori žinoti, kaip ilgai už jo rei
kalaujamą kvitą jis turės dirbti. Vėl naujas 
sunkumas. Reikia kaip nors išmatuoti to pi
liečio darbo jėgos vertę arba tos jėgos paga
mintų gerybių vertę. Taip pat reikia išma
tuoti ir tų batų vertę.

Visame kultūringame pasaulyje, visų civi
lizuotų valstybių ir tų valstybių piliečių yra 
priimtas darbo jėgai ir įvairioms gerybėms 
matuoti, arba vertinti, bendras tarptautinis 
matas, kuris vadinasi pinigas arba pinigai.

Įvertinę to piliečio darbo jėgos pagamintas 
gėrybes gauname, kad per dieną ji pagamina

rijos. JI tebėra savo viduje visų problemų 
pilnai neišsprendusi. Ji yra su esminiais savo 
reikalais surišta tarptautiniu mastu. Visa tai 
mes gerai suvokiame ir visų tų negailestingų 
situacijų fone visa tai, ką mes iš prancūzų 
patiriame ir patirsime, pasilieka mums ir atei
čiai pats gražiausias suveniras, kuris padės 
mums išlikti kaip ir toliau tokiuose pat santy
kiuose nuo politikos iki diplomatijos, nuo me
no iki literatūros, nuo madų iki tradicijų ir 
tų pačių idealų, kuriuos lietuvių tauta ugdo ir 
kelia su tuo pačiu uolumu kaip ir prancūzų.

Jeigu kiekviena kolonija gali su dėkingu
mu paminėti savo vietinius komendantus, tai 
dar dėkingiau tą gali padaryti Tiubingeno ko
lonija su savo centrinėmis įstaigomis. Savo 
reikalų užtarimą, globą ir paramą lietuvių 
įstaigos randos asmenyse Wuerttembergo ir , 
Hohenzolernų p. Gubernatoriaus generolo 
Widmer ir Tuebingeno apskrities Komen
danto Colonel C o u r t o i, ir visoj eilėj kitų 
asmenybių, kurios įvairių reikalų ir mūsų var
gų proga yra mums visiems pasidariusios mie
los ir neužmirštamos. Baden-Badene mūsų 
reikalai yra lygiai suprantami, kur be visų 
mūsų vargų ir tautos draugų turime ir gene
rolą Schmittlein, buv. Kauno U-to pro
fesorių.

Čia yra prancūzų tautos kovotojai, išėję 
savo tautos meilės mokyklą rezistencijos są
jūdy. Patys nešę žiaurių okupacinę priespau
dą, jie labai gerai supranta mūsų tautos skau
smus ir žaizdas dviejose okupacijose ir todėl 
jie yra mums artimi ir tada, kada jie remia 
ir globoja mus, ir tada, kada jie lietuvį mini 
su užuojautos žodžiais ir pasitinka su gražiais 
veidais. Tų pačių gražių žodžių yra verta ir 
UNRRA su savo pareigūnais (ypač direkto
rium M. Fabry Tuebingene), kuri mus taip 
pat su humaniškiausiu rūpestingumu globoja. 
Apie jos tarnybą Prancūzų zonoj mms ir hu
manizmui parašysime medžiaga susirinkę ki
tą kartą.

gėrybių už 5.- RM. (Reikia griežtai skirti pi
liečio darbo jėgos pagamintas gėrybes nuo 
paties piliečio pagamintų gėrybių, bet apie tai 
kitą kartą). Vadinasi, to piliečio vienos die
nos darbo jėga yra verta 5.- RM. Dabar įver
tinkime batus — gauname, kad jie verti 15.- 
RM. Pilietis už tuos batus turės dirbti firmoje 
(15:5 =) 3 dienas. Už tas tris darbo dienas fir
ma jam išduos kvitą, kad per tris dienas jis 
pagamino gėrybių už 15.- RM vertės. Vadi
nasi, paimdamas vieną gėrybę sunaudojimui, 
vietoje jos kur nors kitur turi pagaminti ir 
deponuoti tos pačios vertės kitą gėrybę. Iš to 
išeina, kad šių dienų civilizuotojo pasaulio 
modernioji prekyba iš esmės nesiskiria nuo 
primityvios laukinių žmonių tiesioginės gė
rybių mainų prekybos. Tik civilizuotasis pir
kėjas su savimi nesinešioja gėrybių — daiktų, 
o tik kvitus — pinigus, kaip įrodymą kad už 
paimamą gėrybę panašios vertės gėrybė ki
tame sandėlyje — krautuvėje yra deponuota 
pardavėjo naudai.

Jeigu dabar pati firma savo vardu parašy
tų tokį kvitą, tai tam kvitui ne labai kas ti
kėtų, nebent tas, kas firmą gerai pažįsta. Už
tat privačios firmos ir asmens tokių kvitų 
neišdavinėja. Jos juos pasirūpina iš kitur. 
Tokių kvitų leidimas įstatymų keliu yra pa
vesta tam tikriems bankams, kurie vadinasi 
emisijų bankais, o jų išleisti įvairių vertės 
dydžių kvitai vadinasi banknotai arba pinigai. 
Lietuvoje šias pinigų — kvitų leidimo funkci
jas atliko Lietuvos Bankas, kuris buvo pusiau 
valstybinis, Vokietijoje — Reichsbank, taip 
pat visiškoje valdžios kontrolėje, Anglijoje — 
Bank of England, kuris iki šiol buvo visiškai 
privačių asmenų rankose, o dabar darbiečių 
valdžios suvalstybintas.

Pažiūrėkime, kaip įvairių profesijų žmo
nės įsigyja pinigų. Pavyzdžiui, batsiuvys įsi
giję pinigus siūdamas ir taisydamas batus, 
siuvėjas — siūdamas rūbus, stalius — už įvai
rius stalių darbus, kalvis — už įvairių geleži
nių įrankių taisymą ir naujų gaminimą, fabri- 

(Pabaiga 7 pusi.)
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Tėvo laiškas sunui iš Argentinos
Vienas „Mūsų Kelio“ skaitytojas gavo 

laišką iš savo tėvo, kuris nuo seniau gyvena 
Argentinoje. Kadangi laiško dalis, kurioje aiš
kina, įvažiavimo dokumentų išgavimo eigą, 
gali būti įdomi ir kitiems tremtiniams, ypač 
tiems, kurie turi giminių Argentinoje, ją ir 
spausdiname:

„Mylimas mano sūnau Broniau!
Praeitą savaitę rašiau Tau, dabar vėl rašau 

oro paštu paaiškindamas dėl atvykimo.
Aš gaunu visus reikalingus dokumentus: 

ištikimybes liudijimą, darbo liudijimą etc. Tik 
reikia, kad Tavo aplikacija ateitų per Argen
tinos konsulą. Kadangi Vokietijoje jo nėra, 
tai nueik į Raud. Kryžių ir ten pasakyk, kad 
vyksti pas savo tėvą. Tavo nurodytas datas 
R.K. persiųs Argentinos valdžiai, ir ji mane 
pakvies pasirašyti (tur būt, garantuoti. Red.) 
ir (palieps. Red.) gauti iš kitos firmos Tau 
darbo kontraktą trims metams (nurodyk ama
tą). Su tais visais dokumentais išgausiu Imi
gracijos Departamento leidimą Tavo įvažia-

Ivimui Argentinon. Tą leidimą nusiųsiu Tau.
Kaip žinoma, iš Vokietijos į USA veža ne

mokamai tuos asmenis, kurie turi leidimus ir 
kvietimus — Affidavitus nuo savųjų. Yra vil
ties, kad Argentinos valdžia atveš savo lėšo
mis tuos, kurie turės leidimus. Iš čia negalima 
siųsti laivakorčių nei pinigų. Aplikacijoje nu
rodyk, kuriame Argentinos konsulate Tau pa
togiau pasiimti vizą.

Šį laišką gali paskelbti DP spaudoje, nes 
be tų taisyklių išpildymo neįmanoma Argen
tinon įvažiuoti. O kas čia atvyks, nesigailės, 
nes pirmieji imigrantai čia pakėlė lietuvių 
vardą; atvykę vargšais, išsimušė į gyvenimo 
viršūnes: turi savo namus, dirbtuves, išmoko 
amatų, o jų vaikai jau eina aukštuosius moks
lus universitetuose ir specialinėse mokyklose.

Iš okupuotos Lietuvos dar negavau jokio 
atsakymo į savo laiškus“...

Toliau šis argentinietis lietuvis informuoja 
apie jo sūnaus pažįstamų Vokietijoje, norin
čių išvažiuoti Argentinon, reikalus.

Vilniuje atidarytas 
Rusų dramos teatras

Vieną „Tiesos“ numerį pavarčius
Mums į rankas pateko Vilniuje leidžiamos 

„Tiesos“ 23 nr. rugsėjo 24 d. Pirmame pus
lapy per visas skiltis įdėtas raginimas plėsti 
socialistinį lenktyniavimą kaime Didžiojo 
Spalio garbei. Vedamajam „Sustiprinkime 
kovą dėl paruošų grafiko įvykdymo ir virši
jimo“ rašoma, kad eilė apskričių yra įbridusios 
į didelį įsiskolinimą valstybei arba dažnai su
laužo nustatytus grafikus, dėl ko valstybė ne
gauna laiku nustatytų maisto produktų. Toliau 
pažymima, kad jau devintas mėnuo Kretingos 
ir Tauragės apskritys sistemingai tebelaužo 
pieno pristatymo grafikus. Labai blogai čia 
vykdomos ir grūdų paruošos. Rimtai atsilieka 
Vilkaviškio, Prienų ir Ukmergės apskritys. 
Ukmergės apskrities vadovai labai blogai or
ganizuoja bulvių paruošas. Čia įvykdyta tik 
2,7% metinio plano. Neleistinai atsilieka Pa
gėgiai, Mažeikiai. Pasirodo, daugis apskričių 
dar yra likę skolingi ir už praeitus metus. 
Štai, Tauragės apskritis už 1945 metus dar 
skolinga 1084 tonas grūdų, Ukmergės — 1029, 
Kretingos — 905 tonas. Pagal vedamąjį, nusi
kalstami yra tie faktai, kad kai kuriose vietose 
supūdomi grūdai ar bulvės. Raseinių apskri
tyje Kelmės valsčiuje dėl vietinių organų apsi
leidimo leidžiama pūti šimtams centnerių bul
vių. 500 tonų grūdų genda Marijampolėje. Dėl 
to Lietuvos KP(b) Centro Komitetas paskelbė 
nutarimą dėl tų prievolių suaktyvinimo.

Toliau sužinome, kad Vilkaviškio tarybinis 
ūkis (direktorius Brazaitis) įvykdė metinį 
pieno pristatymo valstybei planą ir stato pieną 
viršum plano. Pastarosios dekados metu Tė
vynės fondan esą pristatyta 3000 kilogramų 
pieno. Toliau — sekdami meželiečių pavyz
džiu, Jūžintų valsčiaus naujakuriai stato duoną 
Tėvynės fondan. Šiomis dienomis valsčiaus 
valstiečiai suorganizavo Raudonąją gurguolę 
su naujojo derliaus grūdais. Gurguolė atvežė 
į paruoštą punktą 15 tonų grūdų Tėvynės fon
dan. Kitoj žinutėj Elta praneša, kad naujaku
riams, apsigyvenusiems apskrityje, Pagėgiųs 
žemės ūkio banko skyrius išmokėjo 2800 tūk
stančių rublių vienkartinių pašalpų. Be to, 
žemės ūkio kooperacijos kredito draugijos 
išmokėjo naujakuriams 1221 tūkstantį rublių 
paskolų gyvuliams bei žemės ūkio inventoriui 
įsigyti. Įdomu, kas tie per naujakuriai. Ar 
nebus jie atėjūnai?

Šio „Tiesos“ numerio antrą, trečią, ketvirtą 
ir pusę penkto puslapio užima Ždanovo prane
šimas apie nušalintuosius sovietų rašytojus, 
kaip Zosčenko ir kt. Pranešimas buvo padary
tas Leningrado partino aktyvo ir rašytojų su
sirinkime.

Priešpaskutiniam puslapy kelios žinutės 
apie kitų sovietinių kraštų pasiekimus. Be to, 
aprašytas Rusų dramos teatro Vilniuje atida
rymas. Teatras buvo atidarytas rugsėjo 21 d. 
Teatrą sveikino Paleckis, Meno Reikalų Val
dybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
Viršininkas Banaitis, Vilniaus Dramos teatro 
vadovas Grybauskas, Valstybinės Filharmoni
jos direktorius Sagaitis. Pažymima, kad šis 
susitikimas buvo virtęs „tikra lietuvių ir rusų 
tautų meno darbuotųjų bendradarbiavimo 
švente“. Neužmiršta pasveikinti ir tarybinio 
meno įkvėpėją, didįjį tautų vadą. Po svei
kinimų įvyko Ostrovskio pjesės „Be kaltės 
kaltieji“ premjera. Pastatymas teatro meno 
vadovo Uzbekijos TSRS liaudies artisto Ladi- 
gino. Kaip rašoma, premjera praėjo su dide
liu pasisekimu. Mus domina tik premjerinio 
veikalo pavadinimas. Ar nėra jis būdingas 
mūsų tautiečiams, esantiems už geležinės 
užtvaros?

Visą paskutinį, šeštą, puslapį užima TASS 
pateiktas Wallace laiškas Trumanui. Jokių 
žinių iš bėgamųjų politinių įvykių Vakaruose, 
nieko apie kultūrinį gyvenimą, nėra nei skel
bimų (kaip įprasta). Numery randame dvi 
iliustracijas — Ždanovo nuotrauka (prie pra
nešimo) ir penktam puslapy — vaizdas iš 
Stalingrado traktorių gamyklos — pagamin
tieji traktoriai gamyklos aikštėje.

„Tiesą“ redaguoja redakcinė kolegija, spau
džia „Spindulys" Vilniuje. Ks. T.
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m KULTUNNIS GYVENIMAS*
Tarp Rytų

Europos „daktarai“
Ženevoje yra įsisteigęs „Tarptautinių susi

tikimų“ komitetas, kurio tikslas padėti įsisą
moninti, kas sudarė Europos raison d’etre 
praeityje ir kokia gali būti jos misija šiandie. 
Šių metų susitikime, kuriame dalyvavo Angli
jos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Šveicari
jos, Graikijos ir Vengrijos intelektualai, buvo 
kalbama apie „Europos dvasią“. Per susitiki
mus pasidalinama mintimis paskaitų ir laisvų 
pasikalbėjimų forma. Susitikimai neturi jokio 
politinio pobūdžio.

Prancūzų savaitraštis „Carrefour“, rašyda
mas apie šių metų Ženevos susitikimą, pava
dino savo straipsnį „Europa gydytojų akivaiz
doje“. Kitaip sakant, laikraštis laiko intelek
tualus daktarais, kurie susirūpinę čiupinėja 
sunkiai sergančios Europos pulsą. Kokią dia
gnozę nustatė tie daktarai Europai?

Vienas susitikimų dalyvis pareiškė, kad 
„šių dienų Europa sutampa su juodąja rinka" 
ir kad pūvanti, kitas tvirtino, Europa turinti 
„blogą veidą“, trečias — „Europa turi blogą 
sąžinę“, ketvirtas nurodė, kad „Europa nie
kados nesugebėjo suderinti savo moralės su 
savo veiksmais“.

Kaip matome, šių dienų Europos dvasios 
diagnozė, kurią stato geriausi jos „daktarai“, 
yra gan liūdna. Ir tikrai, Europa šiandie yra 
suskaldyta politiškai, išdraskyta ekonomiškai, 
sumaitota morališkai, šiandie ji yra tapusi ko
vos lauku, kur aršiai piaunasi anglosaksų ir 
sovietų politiniai bei ekonominiai interesai, 
Europa šiandie yra panaši į bejėgį perblokštą 
kūną, kurio vieną dalį operuoja vieni chirur
gai ir stengiasi visą kūną pastatyti ant kojų 
vienokiais vaistais ir metodais, o kitą kūno 
dalį slaugo kiti gydytojai, taikydami kitokius 
vaistus ir metodus. Ir pagaliau kas šiandie 
galėtų pasakyti, kur baigiasi Europa ir pra
sideda Azija?

Taigi, jei prancūzų savaitraštis intelektua
lus su humoru vadina Europos dvasios dakta
rais, tai, tą sąvoką išplečiant, būtų galima pa
sakyti, kad Vašingtone, Londone, ir Maskvoje 
taip pat sėdi daug kitų daktarų, kurie negali 
susitarti, kaip gi pagaliau būtų galima tinka
miausiai tą sunkiai serganti l'gonį gydyti. Ir 
vargu ar pacientas gali tikėtis susilauksiąs 
greitos ir rimtos pagalbos, kai daktarų kon
siliumas riejasi? Viena tik galima pasakyti, 
kad Europos pagerėjimo ir pasveikimo raktas 
šiandie yra ne jos pačios rankose.

Kultūrinės sintezės teorija
Kultūrinės sintezės autorius Lietuvoje bu

vo prof. Šalkauskis. Jo nuomone, lietuvių tau
tos, kaip esančios Vakarų ir Rytų kryžke
lėje, misija esanti Vakarų ir Rytų kultūrinių 
pradų sintetinis išryškinimas savo tautinėje 
kultūroje. Kitaip sakant, mes turėtume iš sa
vo kaimynų pasiskolinti kultūrinių pradų ir 
juos išryškinti savo tautinės kultūros formo
mis.

Tautinės kultūros kuriasi amžiais ir, gali
mas dalykas, kad kada nors, tolimoje ateityje, 
ši problema mūsų tautinei kultūrai pasidarys 
aktuali, tačiau, žiūrint į ją šių dienų akimis, 
sunku būtų kalbėti apie įjungimą į mūsų tau
tinę kultūrą Rytų prado. Kai mes žvilgterė- 
jarfee į savo kultūros istoriją, mes nerandame 
nė vieno šviesesnio spindulėlio, kuris būtų 
mums švystelėjęs iš Rytų. Kunigaikščių Lie
tuvoje Rytų kultūros įtaka vyravo nevaržo
mai, bet kokių kultūrinių pamanklų paliko ji 
lietuvių tautai? Vieną metraštį ir nemaža 
cerkvių, kurių mes mielai savo žemėje ne
matytume. (Vienu laiku musų spauda buvo 
rimtai pradėjusi svarstyti Kauno soboro nu
griovimo klausimą.) Mūsų folkliorininkai lie
tuvių liaudies kūryboje Rytų įtakos pėdsakų, 
galima sakyti, visai neužtinka.

Praeityje mes iš Rytų, be politinės prie
spaudos, imperialistinių užmačių mus tautiš
kai suvirškinti, be slaviško nihilizmo, dariu-

Vien tik Judas nepriklausė 
partijai

Šventoji šeimyna, ruošusi pagarsėjusius 
Kristaus Kančių vaidinimus Oberammergaue 
(Bavarijoje) nebuvo jau taip labai šventa. Iš 
visų tų vaidinimų dalyvių, pasirodo, vien tik 
Judas (jo pavardė Hans Zwinkel) nepriklausė 
partijai ir dabar turi teisę vaidinti. Likusieji 
(vaidinę Kristų, Mariją, šv. Joną ir kt.) aukš
čiau ar žemiau lindėjo partijoje. Tatai buvo 
viena svarbiausių priežasčių, kodėl šie vaidi
nimai negalėjo įvykti šiemet, tačiau turima 
vilties juos pravesti ateinančiais metais. Iki 
tol tikimasi prisitelkti naujų vaidintojų, o pa
gerėjęs susisiekimas leis suvažiuoti žiūrovams 
iš visos Vokietijos.

Šiuo metu Judas tebepilsto savo smuklėje 
alų ir auginasi barzdą — nei trumpesnę nei 
ilgesnę, kaip to reikalauja nusistovėjusios tra
dicijos. Jo padavėja ruošiasi egzaminams, ku
riuos turės išlaikyti, kad ateinančiais metais 
galėtų vaidinti Marijos rolę. Taigi, 1947 me
tais pasirodys arba nauja Šv. šeimyna arba 
senoji, jeigu jai pasiseks išpirkti savo partinį 
nusikaltimą. į

Rūsčiom ir sunkiom lietuvių tautos gyve
nimo dienom sukanka 400 metų lietuviškajam 
spausdintam žodžiui — lietuviškajai knygai. 
Jei gyventumėm savo laisvam ir nepriklauso
mam krašte, jei nebūtumėm pavergti ir iš
blaškyti — tą didžią savo kultūrinio gyveni
mo sukaktį paminėtumėm su deramu rūpes
tingumu ir iškilmingumu. Ir Martyną Maž
vydą, 1547 m. sausio 6 d. išleidusį pirmąją 
lietuviškąją knygą, ir lietuviškosios knygos 
didžio vargo kelią atžymėtumėm atskirais lei
diniais, knygų parodom, su visu akademiniu 
rimtumu.

Tačiau ir nelaimių dienom negalime pro 
lietuviškosios knygos sukaktį tylom praeiti. 
Kiekviena lietuvių tremtinių stovykla, kiek
viena kolonija ir didesnis ar mažesnis tautie
čių sambūris 1947 m. turętų prisiminti ir lie
tuviškosios knygos istoriją, jos atliktą milži
nišką kultūros ir švietimo darbą, ir jos drąsų 
ir veržlų dalyvavimą tautos kovose. Todėl vi
si lietuviai tremtiniai kviečiami 1947 m. gar
bingąją lietuviškosios knygos sukaktį pride
ramai paminėti.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos 
Valdyba, rūpindamasi liet, knygos 400 metų 
sukakčiai minėti komitetas, prof. Vacį. Bir
žiška ir prof. Pr. Skardžius paprašyti ir pa
sižadėjo tom sukaktuvėm paruošti reikalingos 
paskaitom medžiagos, rašytojų metraštį „Iš
trėmimo Metus“ nutarė skirti liet, knygos 
sukakčiai paminėti.

Vyr. liet, knygos 400 metų sukakčiai mi
nėti Komitetas savo ruožtu skelbia:
1) 1947 metai — Lietuviškosios Knygos Metai;
2) lietuviai mokslininkai, rašytojai, žurnalistai

ir kultūrininkai, susitarę su Liet. Tremtinių 
Bendruomenės Komitetais, kviečiami nea
tidėliojant organizuoti liet knygos 400 m. 
sukakčiai minėti vietos komitetus lietu
vių tremtinių stovyklose, kolonijose ir at
skirose sambūriuose;

3) LTB Komitetai prašomi kultūrininkų pas
tangas remti, o kur kultūrininkų, nėra — 
kviečiami patys LTB Komi,tetai liet, kny
gos sukaktį savo stovyklose tinkamai pa
minėti;

4) lietuvių tremtinių periodinė spauda prašo
ma knygos sukaktį pagerbti straipsniais, 
minėjimų aprašymais, savo puslapius pa
puošiant mūsų senųjų ir naujųjų knygų 
meniškom iliustracijom (laikraščių ir žur
nalų redakcijos, drauge su LTŽurnalistų 
Sąjungos Valdyba, liet, knygos minėjimą 
turėtų atskirai aptarti ir iš anksto aptarta 
medžiaga iš anksto numatytu laiku tą su
kaktį paminėti);

5) lietuviškų knygų leidyklos ir atskiri leidė
jai raginami 1947 m. išleisti meniniu po-

ir Vakarų
šio tam tikros įtakos mūsų jaunai inteligenti
jai prieš pirmąjį pasaulinį karą ir palikusio 
neigiamų pėdsakų visai mūsų tautai, daugiau 
mes nieko nesame gavę. Iš Rytų mums vi
sada plito ne Lux, o tiesėsi grobuoniškos ran
kos suvirinti mus slavų katile. Tiesa, mes, 
ypač mūsų senoji karta, mokanti rusiškai, do
mėjomės rusų literatūra, bet tas domėjimasis 
niekados nebuvo didesnis už domėjimąsi, sa
kysime, prancūzų, vokiečių ar anglų literatū
romis ir šiandie mes neturime jokių duome
nų kalbėti apie kažin kokią ypatingą rusų li
teratūros įtaką mūsų literatūrai.

Jei Rytų įtaka mūsų kultūrai praeityje, ga
lima sakyti, buvo lygi nuliui, jei iš ten visą 
laiką dvelkė mums nedraugiška dvasia, sten
giantis paraližuoti bet kokią mūsų pažangą, 
tai ar mes, atstatydami ir kurdami savo tau
tinę kultūrą, galime ten ieškoti kokių kultū
rinių įkvėpimų šiandie, Kada rusų imperializ
mas dar labiau įkibo į mūsų tautos kūną, su
griovė mūsų valstybę, išdraskė mus kultūriš
kai ir ekonomiškai ir naikina mus fiziškai? 
Gal tos žaizdos mūsų tautos kūne kada nors 
ir užgis, bet randai pasiliks amžiams: mes jų 
niekados neužmiršime. Praeities, o ypač šių 
dienų smūgiai nubloškė mus nuo Rytų ir var
gu ar kada mes į juos beatsigręšime, juo la
biau, kad kaip jie niekados nebuvo mums 
draugiški praeityje, taip jie niekados nebus 
mums draugiški ir ateityje, kad ir kokia 
ten būtų santvarka. Siaubo ir nepasitikėjimo 
pritvinkusi atmosfera negali sudaryti palan
kios dirvos kultūriniam bendradarbiavimui.

Pagaliau, mums visai pagrįstai kyla klau
simas: ar tikslu ieškoti sėklos savo tautinės 
kultūros dirvai įsėti pas kaimyną, kuris savo 
paties dirvos nemoka įdirbti? Per 20 nepri
klausomo gyvenimo metų kultūriškai mes toli 
palikome užpakalyje Rytus. Ūkininkas, pap
rastai, perka pavasarį sėklą iš to kaimyno, ku
ris sugeba geriau už jį patį tą sėklą išauginti. 
Jei ūkininkas netvarkingas ir atsilikęs, tai be 
paniekos jis nieko daugiau negali tikėtis.

Žinoma, gal būtų neišmintinga atsiriboti 
nuo savo kaimyno kultūros kinų siena arba, 
kaip dabar madinga sakyti, geležine uždanga,

bet brautis pro uždangą, kurią pats kaimynas 
nuleido ir ją savo kruvinais žygiais užant
spaudavo, būtų ne tik neišmintitinga, bet ir 
negarbinga.

Mūsų tautinės kultūros kelrodis
Taigi, Rytų veiksnys dėl mums padarytų 

kruvinų skriaudų iš mūsų tautinės kultūros 
dorojimo iškris ilgam, o gal ir visam laikui. 
Pagaliau, kultūrinės sintezės teorija niekados 
neturėjo realaus pagrindo. Ji yra greičiau ka
binetinių studijų vaisius, nekaip realiais fak
tais pagrįsta gyvenimo tikrovė. Ir ta teorija 
nebe nauja. Apie kultūrinės sintezės misiją 
kalbėjo vokiečiai, lenkai, belgai ir, tur būt, 
kitos tautos, esančios geografinėse kryžkelėse 
tarp Vakarų ir Rytų, tačiau lig šiol mes tų 
„sintezinių kultūrų“ niekur nematome, nors 
tautos, reiškusios pretenzijų į tokias sintezes, 
turėjo progos amžiais puoselėti savo tautines 
kultūras. Kiekvienos tautos misija išryškinti 
savo tautinės kultūros esminius bruožus ir jais 
praturtinti bendrą kultūros lobyną.

Mes, lietuviai, priklausome Vakarų Euro
pos tautų šeimai. Europa buvo, yra ir pasiliks 
mūsų kontinentas, ir lietuvių tauta turės pa
siimti atsakomybės dalį už Europos kultūros 
atstatymą ir už tą misiją, kurią Europos kul
tūrai tenka atlikti pasaulyje. Per savo tautinę 
kultūrą mes kursime visos Europos kultūrą, 
mes dėsime lietuvišką plytą į visos Europos 
kultūros pastatą. Mes, kaip ir daugelis tautų, 
esame skaudžiai paliesti paskutinės katastro
fos, ir mes kartu su kitomis tautomis turėsime 
būti tie „daktarai“, kurie gydys Europos dva
sios žaizdas.) Mes priklausome tam garbingam, 
turinčiam tūkstančių metų kultūrines tradi
cijas kontinentui, kuris buvo viso pasaulio 
moderniosios kultūros bei civilizacijos lopšys. 
Būdami europiečiai, mes negalime likti nesu
interesuoti tolesnės Europos kultūros raidos 
stebėtojai. Mes jaučiame pareigą būti jos at
statysimo kultūros rūmo plytnešiai, tuo tarpu 
kas ten darysis Rytuose — mums ko mažiau
siai terūpi. Europa šiandie tikrai labai serga, 
ir mes jaučiame, kad jos žaizdos yra mūsų 
žaizdos.

Lietuva yra kryžkelėje. Ant jos yra įsmeig
ta kelrodis su užrašu: „Tik į Vakarus“.

Vyt Alantas

Minėkim lietuviškosios knygos 400 melų 
sukaktį

žiūru vertingų leidinių, duoti jiems kaip 
galima meniškesnę išorę ir atžymėti tuos 
leidinius liet, knygos sukaktuvių datomis;

6) lietuviai dailininkai kviečiami liet, knygos 
400 metų sukakčiai sukurti nors vieną kitą 
„Ex libris“;

7) liet, knygos minėjimą pradėti 1947 m. sau
sio 8 d. Vyr. liet, knygos 400 metų sukak
čiai minėti Komitetas nuoširdžiai sveikins 
kiekvieną pastangą, užsimojančią atskirose 
lietuvių stovyklose kaip galima gražiau ir 
turiningiau tą mūsų kultūrinę sukaktį pa
minėti. Tačiau, kur nebus galima kitaip, 
prisilaikytina šių gairių:
a) surengti nors vieną ar dvi paskaitas (ši

tose paskaitose gali būti liečiama: Mar
tynas Mažvydas ir jo reikšlė mūsų raš
liavai, Lietuvių rašliavos susidarymas li
teratūra. Rašliavos reikšmė mūsų kul
tūriniam ir tautiniam gyvenime, Lietu
viškosios knygos vargo keliai per 400 
metų, Lietuvių poezijos ir prozos sukak
tis, Lietuvių periodinė spauda ir jos 
reikšmė tautos gyvenime, Lietuvių kal
bos raida 400 metų literatūroje ir kt.);

b) surengti literatūros vakarą (rašytojai 
tremtiniai ta proga raginami sudaryti sa
vo zonose po vieną ar dvi rašytojų gru
pes, kurios būtų judrios ir, esant reika
lui, tuose literatūros vakaruose dalyvau
tų); sveikintini bus mūsų dramos akto
riai, operos solistai ir kiti scenos meni
ninkai, kurie taip pat neatsisakys tuose 
literatūros vakaruose dalyvauti;

c) kur būtų galima — surengti lietuviškų 
knygų parodą, neaplenkiant ir mūsų 
knygos, iliustravimo meno;

d) visais atvejais teikti liet, knygos sukak
ties minėjimui pritinkamo orumo, rim
tumo ir iškilmingumo;

e) vietos komitetai, neturėdami medžiagos 
paskaitom ar turėdami kitų klausimų, 
susijusių su liet, knygos 400 metų su
kaktimi, prašomi kreiptis šiuo adresu: 
Stasys Santvaras, (14b) Tubingen, 
Am Lustnauer Tor, Litauisches Komitee.

Tebūna liet, knygos 400 metų sukaktis mū
sų kultūrinių laimėjimų šventė, mūsų susi
kaupimo ir pasiryžimo šventė. Sutelkime jė
gas ir parodykim, kad ir sunkiausiu savo isto
rijos metu lietuvių tauta tebėra atspari ir ne
palaužiama, kad ji visokiom sąlygom ieško 
kelių į savaimingos kultūros ugdymą, ieško 
kelių į tiesą, į laisvę, į grožį.

P. S. Visi lietuvių laikraščiai, žurnalai ir 
rotatoriumi spausdinami leidiniai prašomi šį 
atsišaukimą savo skiltyse atspausdinti.

Vyr. lietuviškos knygos 400 metų sukakčiai 
minėti Komitetas

Naujos knygos
TREMTINIŲ MOKYKLA, Mėnesinis peda

gogikos žurnalas. Redaktorius — A. Kairys. 
Leidžia - Leidykla „Atžalynas“, Weilheim- 
Teck.

Nuo liepos mėnesio tremties pedagogus 
lanko pedagogikos žurnalas „Tremtinių Moky
kla“. Ligi šiol žurnalo redakcija jau patiekė tris 
savęs vertas knygas. Rugsėjo - spalių mėne
siams davę dvigubą 3—4 Nr. Jame randame 
rimtų pedagoginių, filosofinių ir mokslinių 
straipsnių. Čia rašo prof. Dr. A. Maceina, kun. 
Dr. J. Gutauskas, dr. Z. Danilevičius ir St. 
Barzdukas. Kiti autoriai, pasirašę slapyvar- 
dėmis, pasirinktas temas išvysto taip pat gana 
pagrindinai ir rimtai. Šis Tremtinių Moky
klos“ numeris įdomus ir skaitytinas ne vien tik 
pedagogams, bet ir šiaip inteligentams.

Pirmesnieji „Tr. M.“ numeriai irgi rimtai 
paruošti ir turiningi. Tik gal nelaimingas re
dakcijos neapdairumas, patalpinant pirmame 
numeryje perdaug j&u šališką Stasio Santvaro 
poezijos knygos „Laivai palaužtom burėm“ 
rezenziją, paskleidė skaitytojuose savotiško 
gaižumo. Antrame numeryje tilpęs pasiteisini
mas ar, geriau pasakius, atsikirtimas prieš ki
lusią reakcijos audrą, taip pat to sukelto kar
tumo ne neitralizavo. Čia vėl padaryta didelė 
klaida, atspausdinant garbingo mūsų profeso
riaus privatų (tatai tikrai žinoma) redakcijos 
žmonėms laišką, kurį iššaukė tilpusioji recen
zija ir kuriuo norėta duoti tik tėviškas pata
rimas. Reikia tikėti, jei ateityje panašių nesu
sipratimų nebepasikartos, laikas išlygins su
keltus atorūgius, ir „Tremtinių Mokykla“ bus 
laukiamas kiekvieno tremtinio inteligento ma
lonus svečias.

Algirdas Gustaitis, TARP, ŠVEICARIJOS IR 
DANIJOS. Tekste 15 iliustracijų ir žemėlapis. 
Viršelis dail. K. Jezersko. Tiražas 3000 egz. 
Geresniame popieriuje 50 egz. „Spektatoriaus“ 
leidinys, 1946 m.

Tai 96 pusi, knygelė, kurioje lengva forma 
aprašoma paskubomis kelionėje patirti įspū
džiai, lankant lietuviškas stovyklas. Savo laiku 
tremtinių spaudoje ši knygutė buvo skkėlusi 
daug triukšmo, lyg jos pasirodymas būtų pa
daręs didžiausią skandalą. Nei jau čia autorius 
linčiuotinas nei ką. Tiesa, ši pasirinkta skambi 
tema galėjo būti kruopščiau apdirbta ir iš
vystyta taip, kad ateityj' ir istorikas galėtų 
rasti pagrindinės medžiagos iš tremtinių gy
venimo. Vokietijoje nušvietimni. Betgi autorius 
ne mokslinį veikalą rašė, o tik prabėgomis 
škicavo savo skubios kelionės įspūdžius. Ver
tindami šį darbą daugiau iš beletristinės pu
sės, rasime nemaža ir teigiamumų. Bus per
daug žiaurus kiekvienas tas kritikas, kuris 
kokio nebūt rašytojo kūrinį vertins pasikliau
damas vien tik neigiamomis to kūrinio savy
bėmis. O ypač netvarka, kai perrefrazavus 
sakinius prikišama pornografija. Dėl vietos 
stokos čia necituojama, bet teigiu, kad yra 
vietų, kurias pacitavus, išryškėtų knygos „Tarp 
Šveicarijos ir Danijos“ ir teigiamosios savybės. 
Baigiant tenka pastebėti, kad recenzentams 
reikia būti santūresniems ir nemušti plunks
nos iš jaunųjų rašytojų rankos.

Jonas Rackaitto

Heilas į uakacu s
Balta žuvėdra klykia. 
Net sukasi galva — 
Tenai namai paliko, 
Paliko Lietuva...
Ten rūpesčiais artojų
Linguoja ąžuolai 
Ir tu, šalie artojų, 
Lyg drobė nubalai.
Palinko sesės liepos,
Močiutė obelė,
Giliai jausmus paslėpę 
Ir ąžuolai žili.
Ten gluosniai nusiminę 
Ar saulę bematys —• 
Į vakarus vilkstinė 
Nusineša viltis...
Žaliuokit, rūtos, mirtos —» 
Siūbuok, pušie laisva, 
Speiguose kad nemirtų 
Mūs vargo Lietuva.
Lai aukso saulė grįžta. 
Kaip grįždavo kadais —■ 
Prie kelio Gerą Kristų 
Vėl sesės puoš žiedais.
Ir vėjai tils užkimę,
Trauks paukščiai į namus 
Gal būt, ranka likimo 
Pasuks atgal ir mus.
Balta žuvėdra klykia, 
Net sukasi galva... 
Tenai namai paliko. 
Paliko Lietuva.
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Ryškiosios asmenybės
Aloyse STEPINAC

Jau nebe pirmas ir nebus paskutinis kartas, 
kad Zagrebo arkivyskupatui tenka pakelti 
kardą prieš pagoniją iš Rytų. Kroatija, kaip 
Romos katalikybės avangardas, ir šį sykį tu
rėjo atlaikyti Tito bedieviškas agresijas, spe
cialiai nukreiptas prieš jos arkivyskupą Aloyse 
Stepinac.

Pakaltintas tėvynės išdavimu, A. Stepinac 
buvo Tito atgabentas į teismą, kaip Ante Pa- 
veličo rėžimo paklusnusis tarnas, kaip Bosnijos 
ir Hercogovinos ortodoksų prievartautojas, 
kaip rinkėjas auksinių žiedų ir dantų, priklau
siusių nugalabytiems izraelitams... Aukštas, 
kiek palinkęs, gilių akių ir iškilmingos laiky
senos dignitorius atsakinėjo teisme nesvyruo
damas ir nesigindamas, o kaltindamas. „Šian
dieninis pasaulis pergyvena ideologinę kovą 
tarp Bažnyčios ir Valstybės. Ir aš negaliu ir 
neprivalau apleisti mano tikėjimą ir mano 
bažnyčios principus“. Šie teisme pasakytieji 
žodžiai nebuvo arkivyskupo Stepinac‘o paimti 
iš kurios nors popiežiaus enciklikos. Jis juos 
paėmė iš gyvenimo: mat, kova dėl Jugoslavi
jos laisvės baigėsi kunigų areštais, bažnyčių 
pavertimu sandėliais, klebonijų apgyvendini
mu kareiviais... Tai ir buvo, o ir šiandien 
tebeina kova tarp valstybės ir bažnyčios. 
Aloyse Stepinac misija buvo aiški: ginti baž

nyčią, nors tatai kažkiek kaino tų... Ir čia jis 
pasirodė atkaklus, bet be arogancijos; kietas, 
bet be išdidumo; narsus, bet be suktybės. 
Jausdamasis esąs atstovas „dieviškosios misi
jos“, A. Stepinac visur ėmė skelbti Bažnyčios 
teises, ėmė raginti „savo aveles“ jas ginti ir 
nepasiduoti.

Lengva ir kartu sunku arkivyskupui Stepi
nac ginti Bažnyčią nuo valstybės... Lengva 
dėl to, kad jis nuo pirmos savo arkivyskupy
stės dienos, nuo 40 savo amžiaus metų, kaip 
jauniausias pasaulyje arkivyskupas, metėsi į 
kovą dėl penkių milijonų sielų. Ir jis nevartojo 
kito ginklo, kaip „Dievo žodį“ ir neribotą gai
lestingumą. Paniekinęs visas žemiškas jėgas, 
abejingas bet kokiai pasaulio galybei, nepa
žįstąs nei grėsmės nei vylionių, šis Kristaus- 
Karaliaus apaštalas su aistra ir mistišku tikė
jimu šešeris metus tęsia audringą kelią. Tu
rėjęs tėvą kroatų ūkininką, kurs per amžius yra 
pasitraukęs nuo plūgo tik tada, kai reikėjo im
tis kardo prieš neištikimuosius; turėjęs dėdę 
prelatą, dalyvavęs kroatų savanorių divizijoje 
ir kovojęs sąjungininkų fronte ties Salonikais 
D. Karo metu — Aloyse Stepinac gali teisingai 
save laikyti veteranu ir „dieviškos kovos“ 
fronte. Kad ir vėlai nusprendė tapti kunigų — 
jau buvo pasiekęs 22 metų, — bet gi greitai 
kilo Bažnyčios herarchijoje Tšėjęs kolegią Ro
moje, atlikęs metus jėzuitų mokykloje, iš
mokęs itališkai, vokiškai, prancūziškai, pa- 
klebonavęs porą metų bažnytkaimyje, Stepinac, 
vos 36 metų, jau buvo Zagrebo arkivyskupijos 
koadjunktorius. Ir 42 metais, kai Hitlerio galy
bei dar nesimatė galo, Stepinac nesivaržė per 
pamokslus kartoti: „Nėra jokios išrinktosios 
rasės — yra tik viena rasė ir šioji vadinasi 
Dievo rasė“. Ir už tai, kad jis išgelbėjo iš mir
ties eilę komunistų, kaip Svenko Raich (dabar
tinis propagandos šefas Belgrade), kad jis iš
gelbėjo tūkstančius žydų, kad jis apsaugojo 
Zagrebo vyriausiojo rabino garsiąją biblioteką 
— už visa tai jis buvo pakaltintas tėvynės iš
davimu ... ir nuteistas.

Rami ir neišsenkama energija primena ar
kivyskupą Stepinac, kaip primytyviosios baž
nyčios prelatą viduramžiuose, kada jis vedė 
kovą nelygią prieš žemės valdovus. Primena 
ir tokius atsitikimus, kai Cesariai klaupėsi prie 
kojų to valdovo, kurio karalystė ne šiame pa
saulyje. Stepinac yra figūra kovojančios krikš
čionybės. Jis be atodairos gina Bažnyčią, o 
Bažnyčia gina jį.

V. Audrūnas.

Skelbimas
Broktone (Amerikoje) gyvenantieji lie

tuviai: Kripaitytė Salomėja, kilusi iš Biržų 
apskrities, Krinčino parapijos, Daneliškių (ar 
Datneliškių) km., ir jos vyras Krisiukėnas Jo
nas, kilęs iš Biržų miesto, ieško savo giminių 
ir pažįstamųjų.

Kas tuo reikalu turėtų žinių ar būtų su
interesuotas, prašomas kreiptis į „Mūsų Ke
lio“ Redakciją.

Dr. med. Br. Radauskas

PENICILINAS
Rašant šį straipsnį nau

dotasi ypačiai plačia anglų 
bei kt. literatūra ir savais 
patyrimais, taikant penici
liną ligoniams British D.P. 
Hospital’yje Hahn i. Oldbg.

Aut.
Nuo seniausių laikų iki pat šių dienų kova 

su užkrečiamomis ligomis ir vietinių kūno 
ypačiai žaizdų užsikrėtimu vaidino ir tebevai
dina vieną svarbiausiųjų vaidmenį medicinoj. 
Jau taikos metu nemažas visų kultūringų vals
tybių rūpestis yra neleisti užkrečiamoms li
goms išsiplėsti. Visi gyventojų skiepijimai 
mūsų dabartinėse stovyklose yra kova su už
krečiamomis ligomis. Tuo tikslu ir Nepriklau
somoje Lietuvoje turėjome nemokamą veneri
nių ligų gydymą, įvairius privalomus skiepi
jimus; tuberkuliozės, trachomos ir venerinius 
dispanserius, sanitarinę mokyklų, įmonių, pre
kyviečių ir 11 priežiūrą. Karo metu ir poka
riniu laikotarpiu dėl visokeriopų nepalankių 
sąlygų susifgimai užkrečiamomis ligomis ir 
epidemijų pavojus daugeriopai padidėja. Vi
si, tur būt, dar prisimename 1941-42 mt. žie
mos dėmėtosios šiltinės epidemiją Lietuvoje. 
Nepaslaptis, kad visų karų metu, gal neišski
riant nė paskutiniojo karo, lygiai karių, kaip 
ir civilių tarpe daugiau miršta nuo ligų, pir
moje eilėje užkrečiamų, negu karo lauke. 
Lengva įsivaizduoti, koks didelis buvo mirtin
gumas nuo epidemijų praeitais amžiais karų 
metu, kai ne tk neturėta veik jokių priemonių 
užkrečiamoms ligoms gydyti, bet kada nė ne
žinota šių epidemijų esmės.

Mokslininkų ir gydytojų buvo daug ir ilgai 
vargta bei tyrinėta, kol iš tamsos ir prietarų 
vien dėl užkrečiamų ligų kilmės išeita į ti
krąjį kelią, t. y., kol buvo surasta tikroji tų 
ligų priežastis — antkryčiai, arba bakterijos. 
Šių prietarų likučiai užtinkami dar ir šiandie 
įvairių tautų liaudies medicinoje, pvz.: vora
tinklių dėjimas ant žaizdų ir kt. Kai kurių 
ligų pavadinimai ryškiai rodo, koks klaidin
gas buvo kadaise supratimas apie šių ligų 
esmę. Šiandie žinome, kad maliarija (drugys) 
yra užkrečiama liga, kurios antkrytį iš už
krėsto žmogaus perneša kitam tam tikra uodų 
rūšis besiurbdama žmogaus kraują. Tuo tar
pu pats žodis „maliarija“ nusako, kad prie
žastis esanti „blogame ore“. Mat, šie uodai 
užtinkami kai kuriose pelkėtose vietose, o ta
tai ir laido susidaryti nuomonei, kad čia bus 
kaltas blogas pelkių oras. Tokių ir panašių 
pavyzdžių medicinoje sutinkame ir daugiau.

Vis dėlto keistoka, kodėl anais aukščiausios 
dvasinės kultūros laikais, kada ne tik teisės 
mokslų, filosofijos ir meno srityse buvo nu
žengta taip toli, bet kada net planetų dydžiai, 
nuotoliai ir keliai buvo tiksliausiai apskai
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kuesčioneri), kurių mums tiek daug tenka už
pildyti, dažnai pasitaiko klausimas apie repa
triation (repatriešn) — grįžimą į tėvynę. Čia 
svarbu nesumaišyti dvi sąvokas: repatriation 
ir emigration (emigrėšn). Repatriation reiškia 
grįžimą namo, o emigration — emigraciją, iš
vykimą į kitą valstybę. Jeigu jūs norit pasa
kyti, kad grįšit tik j nepriklausomą Lietuvą, 
galite pasakyti: “I will return only to inde
pendent Lithuania“ — noriu grįžti tik į ne
priklausomą Lietuvą. “Independent“ (inde
pendent) — nepriklausomas. “Dependent“ (de
pendent) — priklausomas. ‘To depend“ (di
pend) — priklausyti, pasitikėti. “It all depends 
what you mean“ — tai priklauso nuo to, ką 
tu manai. ‘To mean“ (myn) — reikšti, ma
nyti. “What do you mean“ — ką tu manai, 
ką tu tuo nori pasakyti. T can depend on 
him“ — aš galiu juo pasitikėti.

Anglų kalboje pasitaiko visa eilė žodžių, 
kurie skamba kaip lietuviški, bet reiškia visai 
ką kita. Paimkime, kad ir žodį “billet“ (bilėt). 
Dažnai didesnio miesto gatvėje galime pama
tyti rodyklę su žodžiais “to the billets“, tai 
jokiu būdu nereikštų — prie bilietų. Bilietas 
vadinas, kaip jau žinome, “ticket“. “Billet“ 
reiškia pernakvojimo vietą, nakvynę. Gero, 
patogaus buto jokiu būdu nepavadinsime “bil
let“, tai jau bus “lodgings“ (lodžings). Mūsų 
dabartines gyvenamas patalpas galime pava
dinti “billets“, nes keletas asmenų dažniausiai 
gyvena kartu viename kambary ir turi tik sa
vo kampą arba lovą. Vienu žodžiu “billets“ 
— tai ne visai patogių ir nešeimyniškų gyve
namų patalpų sąvoka. Amerikiečiai ne retai 
kalboje kareivines vadina t. p. “billets“.

Jeigu jau kartą pradėjom kalbėti apie gy
venamas patalpas, tai nukeliaukime mintimis 
į kitchen (kičėn) — virtuvę ir pasižiūrėkime, 
ką ten rasime. Pirmiausia “range“ (rėndž) — 
plytą. Nesumaišykime žodžio range su žodžiu 
“stove“, nes “stove“ reiškia pečių. Kad “cold“ 
reiškia šaltas, o “warm“ šiltas, jau žinome. 
“Lukewarm“ (ljukuorm) reiškia drungnas, o 
“hot“ — karštas. “Panopener“ arba “tinope- 
ner“ yra dalykas, kurio mes šiandien kartais 
labai pasigendam, būtent: konservams atida-

čiuoti, nežinota ir net nespėliota, kad dėmė
tąją šiltinę platina utėlė, o pogimdyvinės karšt
ligės, nuo kurios kasmet miršta tūkstančiai 
moterų, priežastis yra nešvarios pagalbą tei
kiančių asmenų rankos. Nebuvimas mikrosko
po šio klausimo neišriša, čia priežastis glūdi 
daug giliau, tačiau šio rašinio tikslas neleidžia 
šiandie to istoriniu požiūriu tikrai įdomaus 
reiškinio nagrinėti.

Po to, kai Pasteuras ir Kochas XIX-tame 
amžiuje padėjo tvirtus pagrindus bakteriolo
gijos mokslui, palyginti, trumpu, vos 50 mt. 
laikotarpiu buvo rastos daugumos užkrečiamų 
ligų bakterijos. Suradus bakterijas, buvo ma
nyta, kad kiekviena užkrečiama liga, kurios 
antkrytis yra žinomas, būsianti dabar lengvai 
pagydoma, tačiau ir čia, kaip jau ne kartą 
medicinos istorijoje, buvo nusivilta. Tiesa, 
buvo rastos įvairios apsisaugojimo priemonės, 
pirmoje eilėje visokį serumai, pvz., nuo rau
pų, o vėliau ir gydomieji serumai (nuo difteri- 
jos, stabligės ir kt.), kurie apsaugojo nuo su
sirgimų ir išgelbėjo nuo tikros mirties daugy
bę žmonių, tačiau skiepai, kad ir kaip tobu
linami, nuo įvairių užkrečiamų ligų menkai 
teapsaugodavo, o nuo kai kurių ir visai ne
gelbėdavo. Serumai, paprastai vadinami skie
pais, principe yra tam tikrais antkryčiais ty
čia apkrėstų gyvulių kraujo skystis, kuris spe
cialiais būdais valomas ir konservuojamas. 
Serumo įšvirkštimo tikslas yra įnešti sykiu 
su serumu į žmogaus kūną tam tikrų me
džiagų — antitoksinų, kurios palengvina or
ganizmo kovą su antkryčiais arba tiesiog vei
kia bakterijas naikinančiai.

Pirmajam optimizmui kiek atslūgus, pra
dėta ieškoti naujų kelių kovai su užkrečiamo
mis ligomis, neužmirštant ir nuolat tobulinant 
ir ankstyvesniuosius seroterapijos — t. y., gy
dymo serumo pagalba — būdus. Šia naujaja 
kryptimi bedirbant buvo stengtasi surasti che
minių medžiagų, kurios žmogaus kūne tam 
tikroje koncentracijoje veiktų bakterijas nai
kinančiai, tačiau nepakenkdamos pačiam žmo
gui. Tai garsaus mokslininko Ehrlicho išsva
jotoji „therapia magna sterilizans“. Didžiau
sias sunkumas dirbant šioje srityje buvo tas, 
kad bakterijos daugumoje atvejų pasirodė žy
miai atsparesnės šiems vaistams, negu žmo
gaus kūno audiniai. Tų cheminių medžiagų 
koncentracija kūne, būtina bakterijoms su
naikinti, dažniausiai būdavo žmogaus orga
nizmui kenksminga, jei ne tiesiog mirtina. 
Tuo keliu einant ilgamečių bandymų išdavoje 
iš kelių šimtų sudėtingai pagamintų cheminių 
junginių pavyko rasti vos keletą tinkamų, ku
rių ryškiausiu reprezentantu yra Ehrlicho sal- 
varsanas, dar ir šiandie tebenaudojamas sifi-

ryti peilis. “Tin“ konservų dėžutė. "Pot“ — 
puodas. “Pan“ — keptuve.

Ką reiškia “thank you“, visi žinome. Jeigu 
norite būti labai mandagiu, galite pasakyti 
“I am very much obliged to you“ (ai cm vei 
mač oblaidžd tu ju). Šitas pasakymas reiškia 
tą patį, ką ir “thank you very much“ — labai 
ačiū. Pasakymas' “take it easy“ (tek it yzi) 
reiškia verčiant pagal prasmę — lėčiau, at
sargiau. “You are kidding" (ju ar kiding) 
reiškia beveik tą patį, kas lietuvių kalboje 
yra pasakymas — nelaikyk manęs tu kvaila 
arba pan.

O dabar maža story. Pamėginkite ją iš
versti ir papasakoti savais žodžiais.

Returning to his happy little home, father 
greeted his family: “what have you been doing 
to-day?“ he asked.

“I washed the plates“ said Ann proudly. 
“And I wiped then“, said Mary, just as proud
ly. “And I picked up the pieces“, said John 
simply.
to return (ritom) — grįžti 
to greet (gryt) — pasveikinti 
the plate (plėt) — lėkštė 
Ann (en) — Onytė 
proudly (praudli) — išdidžiai 
to wipe (uaip) — šluostyti 
to pick up (pik ap) — rinkti 
the piece (pys) — gabalas, šukė 
simply (simpli) — paprastai

Pabaigai netaisyklingieji veiksmažodžiai: 
sew, sewed, sewn (so, soud, soun) — siūti 
shake, shook, shaken (šėk, šuk, šėkn) — kra

tyti
shine, shone, shone (šain, Son, Son) — šviesti 
shoot, shot, shot (šūt, šot, Sot) — šaudyti 
show, showed, shown (So, Soud, Soun) — ro

dyti
shut, shut, shut (Sat) — uždaryti 
sing, sang, sung (sing, sang, sang) — dainuoti 
sink, sank, sank (sink, sank, sank) — grimzti 
sit, sat, sat (sit, sat, sat) — sėdėti 
slay, slew, slain (slei, sliu, slėin) — užmušti

Korektūros klaidų atitaisymas
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sukeistos vietomis

Rachaela Mussolini
Moteris, apie kurią niekas nekalbėjo

Šiomis dienomis vienas prancūzų reporte
ris aplankė donną Rachaelą, Benito Musso- 
linio našlę. Ji gyvena su dviem savo vaikais 
netoli Ischia uosto. Romano Mussolini, jau
niausiasis Mussolinio sūnus, iš karto nesutiko 
svetimą žmogų vesti pas savo motiną. Kiek 
pasvyravęs, jis vis dėlto nusileido ir nurodė 
jam virtuvę, kurioje senyva moteriškė tuo 
metu piaustė keletą pamidorų. Tai ir buvo 
Rachaela Mussolini. Jos dukra Anna-Marija 
padėjo motinai ruoštis namuose. Ji panaši i 
savo tėvą, nors sūnaus veido bruožai labai 
skirtingi. Jis ypatingai mėgsta muziką ir kas 
vakaras groja akordeoną toje vietovėje įpras
tame koncerte po atviru dangumi.

Donna Rachaela, kurią Mussolini vedė 1906 
metais, jo šeimoje vis vaidino užguitos pele
nės vaidmenį Ji niekada nebuvo fotografuo
jama ir, berods, tam buvo išleistas specialus 
draudimas. Nė vienas Mussolinio biografas 
nėra jos nė puse žodžio prisiminęs. Kaip pa
sakoja jos virėja, donna Rachaela visuomet 
būdavo užsiėmusi namų ruoša ir vaikais, rū
pestingai tikrindavo sąskaitas ir skųsdavosi 
brangumu. Vieną dieną ji grąžinusi krautu
vei keletą kilogramų bulvių, kadangi jų kai
na jai pasirodžiusi per aukšta. Susipažinda- 
ma su savo vyru ji plovė indus viename Forll 
restordne. Esant Mussoliniui ištremtam į 
Šveicariją, dirbdavo ji dieną ir naktį, kad tik 
išmaitintų savo abu vaikus. įsikrausčius Mus
soliniui į Palazzo Venezia, jo žmona visiškai 
dingo iš aplinkumos. Ji nebuvo elegantiška 
ir ji tai puikiai žinojo. Ji. nebuvo išmokslinta, 
tačiau pakankamai protinga, kad tatai supras
tų. Draugų ji neturėjo,-nes nepasitikėjo vi
siems ir niekam. Politika ji visai nesidomėjo, 
nes tai, anot jos, ne moterų reikalas. Vasa
romis vengdavo ji puošnaus pajūrio ties Ri
mini ir savo vaikams leisdavo maudytis kartu 
su neturtingųjų piliečių vaikais už penkioli
kos kilometrų ties- Riccione. Dažnai gaudavo 
ji laiškų ir pati juos atsakinėdavo, tačiau nie
ku būdu juose neprisimindama, kad esanti vy
riausybės galvos žmona. Rėžimui griuvus, dėl 
šito nuošalumo jai buvo paliktas menkas tur
telis, kurį ji buvo paveldėjusi iš savo tėvų. 
Visa tai betgi nepakanka išgyventi jai su tri
mis vaikais, todėl dabar donna Rachaela, prie
šingai savo ambicijai, yra priversta draugei 
diktuoti savo prisiminimus apie Benito Mus
solini ir tikisi šioms knygoms surasti leidėją.

lio ir kitų ligų gydymui. Ehrlichas už šiuos 
savo ‘darbus gavo Nobelio premiją.

Prieš pat šio paskutiniojo karo pradžią 
buvo rasta kita vaistų grupė vadinama sulto
nam idais, kurie pasirodė labai sėkmingi įvai
rių užkrečiamų ligų — triperio, smegenų plė
vės ir plaučių uždegimo bei kt. — gydymui. 
Sulfonamidai buvo ir tebėra didžiulis medi
cinos laimėjimas, tą rodo jau ir pats pavadi
nimas šio, palyginti, dar visai trumpo laiko
tarpio — sulfonamidų era.

Taigi, medicinoje, kaip ir kituose pritaiko
muose moksluose, karts nuo karto pasirodo 
tikrai epochališkų atradimų. Tokiuo atradi
mu tenka neabejotinai laikyti ir peniciliną — 
naująjį vaistą kovoje su užkrečiamomis ligo
mis bei su žaizdų užkrėtimu. Penicilino atra
dimas sukėlė, galima sakyti, tikrą revoliuciją 
užkrečiamų ligų gydyme bei parodė galimybę, 
šiuo keliu einant, ieškoti naujų dar geresnių 
vaistų.

1929 metais bakteriologas škotas Prof. Sir 
Alexander Fleming, bedarydamas bandymus 
su įvairiais mikroorganizmais, pastebėjo, kad 
jo indeliai su bakterijomis bei maitinamomis 
toms bakterijoms augti medžiagomis palikti 
ilgesniam laikui vietomis supelijo. Šitoks at
sitiktinis medžiagų supelijimas laboratorijose 
nėra nieko nepaprasto. Nepaprasta pasirodė 
Flemingui, kad pelėsiais padengtose vietose 
bei arti jų šiaip paprasta akimi įžiūrimos bak
terijų kolonijos visai neaugo. Jam tuoj kilo 
mintis, kad greičiausia pelėsiai arba jų iš
skiriamos medžiagos trukdo bakterijoms plės
tis, t y., augti. Tolimesnių bandymų bei stebė
jimų pasėkoje Flemingo spėjimas pasirodė 
teisingas, šių pelėsių rūšis, vadinama peni- 
cillium notatum Westling, pasirodė neabejoti
nai turinti labai stiprų bakteriostatinį — t. y., 
bakterijų veisimąsi stabdantį — veikimą. Vė
liau to paties mokslininko buvo įrodyta, kad 
šios pelėsių rūšies išskiriamoji tam tikra me
džiaga, kuri buvo pavadinta penicilinu, tėra 
visai mažai toksiška (nuodinga) aukštesnių gy
vių, taigi ir žmogaus organizmui. Šitie Fle
mingo stebėjimai bei bandymai ir jų išvados 
buvo publikuoti medicinos spaudoje, tačiau į 
juos, deja, ne tuoj buvo atkreiptas tinkamas 
dėmesys, o pats Flemingas vėl grįžo prie savo 
kitų bakteriologinių tyrinėjimų.

1939 mt., taigi po dešimties metų, Oxfordo 
profesorius H. W. Florey su bendradarbiais 
pradėjo plačiu mastu tolimesnius tyrinėjimus 
šioje srityjė. Bedirbant buvo susidurta su 
daugeliu sunkumų: šių pelėsių kultūros ir ypa
čiai jų gaminamas produktas penicilinas pasi
rodė esą labai jautrūs bei nepastovūs, be to, 
pagaminimas didesnio kiekio penicilino, rei
kalingo laboratoriniams tyrimams su gyvu
liais bei kliniškiems bandymams, buvo labai 
vargingas ir ilgas. Pelėsiai išskirdavo tik la
bai nežymų penicilino kiekį, tik vienam ban- 

(Nukelta į 7 pusi.)
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Penicilinas
(Pradžia 6 pusi.) 

dymui atlikti reikalingo penicilino pagamini
mas truko mėnesiais. Lygiai sunkus buvo pe
nicilino valymas nuo pašalinių medžiagų. Už
terštos kultūros gamindavo dar mažiau peni
cilino, nes antkryčiai bei jų produktai peni
ciliną sunaikindavo; iš kitos pusės — penici
linas pasirodė visai nepakeliąs bent kiek aukš
tesnės temperatūros, o tai neleido jį sterili
zuoti įprastu būdu — karščiu. Pagaminto pe
nicilino sterilizacija turėjo būti daroma fil
truojant jį per bakterijas nepraleidžiančius 
filtrus, o per dažnas filtravimas vėl mažino 
kultūros veikimą ir, tuo pačiu, gaunamo peni
cilino kiekį. Tačiau visi šie ir dar kiti sun
kumai buvo nugalėti, ir 1943 mt. Florey galėjo 
tyrimų rezultatus patiekti Anglijos Karo Mi
nisterijai ir Mediciniškai Tyrimų Įstaigai. Po 
šio karo pirmoji Nobelio premija medicinos 
srityje teko penicilino išradėjams.

Kadangi penicilinas, kaip vėliau pamaty
sime, pasirodė labai veiklus ir prieš žaizdų 
antkryčius, taigi ypačiai karo metu buvo labai 
pageidaujamas vaistas, anglo-saksų kraštuose 
— Amerikoje, Anglijoje ir Kanadoje — ėmė 
sparčiai augti milžiniška penicilino gamybos 
pramonė. Pradžioje šio vaisto gamyba vyko 
1 litro talpos induose su tam tikrais minėtų 
pelėsių augimui tinkamais skysčiais. Stropiai 
dabojant steriliškumo, kad neužkrėtus pelė
sių kultūrų pašaliniais antkryčiais, į šiuos 
skysčius buvo įdedami pelėsių sporai (sėklos), 
o patys indai būdavo laikomi 4° temperatūro- 
ję. Pelėsiai skysčių paviršiuje augo, nelygi
nant koks kilimas, apie 2 savaites laiko, o 
Skyčiai įgaudavo gelsvą spalvą. Iš šių skys
čių, juos koncentruojant bei koncentratą va
lant gamindavo peniciliną. Vėliau gamybos 
bei valymo būdai buvo nuolat tobulinami. 
Pradėta naudoti didesni indai, o pelėsiams 
augti skysčiai buvo toliau gerinami; pasirodė, 
kad pridedant į šiuos skysčius kad ir visai 
mažą kiekį cheminės medžiagos, vadinamos 
colchicinu, gaudavosi žymiai didesnis penici
lino kiekis. Karui baigiantis penicilino ga
myba taip išsivystė, kad šis vaistas pradėta 
naudoti ne tik frontų ligoninėse, bet ir pla
čiausiu mastu civiliams gydyti. (Bus daugiau)

Apie infliaciją
(Atkelta iš 4 pusi.)

kų darbininkai — už įvairių prekių (gėrybių) 
gaminimą fabrike, ūkininkas — už įvairių 
maisto produktų gaminimą. Įvairios kitos pro
fesijos taip pat pinigus įsigija tik už tam tikrą 
darbą ir gėrybių gaminimą. Bet yra dar daug 
profesijų, kurių nariai savo darbu jokių daik
tinių gėrybių nepagamina, o pinigus vis dėlto 
ima. Tokios profesijos būtų: gydytojai, advo
katai ir jų tarnautojai, prekybininkai, įvairių 

įstaigų tarnautojai, policija, kariuomenė ir 1.1. 
Tas visas paminėtas ir nepaminėtas profesijas, 
kurių nariai savo darbu negamina jokių ap
čiuopiamų gėrybių, išlaiko kitų profesijų na
riai, kurie gamina tas gėrybes. Kiekvienas 
pilietis, kuris gamina gėrybes ir turi tam tikrą 
sumą pajamų, yra įpareigotas mokėti valdžiai 
mokesčius, kitaip sakant, yra priverstas ati
duoti dalį pasigamintų ar įgytų gėrybių. Val
džia tuos surinktus mokesčius algų pavidale. 
padalija įvairių įstaigų tarnautojams. Tuo tar
pu gydytojai, prekybininkai ir kitos laisvos 
profesijos už įvairius patarnavimus pačios pa
siima iš piliečių tam tikras pinigų sumas.

Iš to, kas aukščiau pasakyta, matome, kad 
už kiekvieną apyvarton paleistą pinigą turėjo 
būti pagaminta kokia nors gėrybė; tai yra, 
kiek apyvarton paleista pinigų, už tiek turėjo 
būti pagaminta gėrybių, ir atvirkščiai, kiek 
pagaminta gėrybių, tiek turėjo būti paleista 
apyvarton pinigų. Taigi matome, kad pinigas 
yra ne kas kita, kaip pagamintų arba depo
nuotų gėrybių kvitas. Kas turi kišenių j e ar 
banke pasidėjęs daug pinigų, tas turi daug 
įvairių gėrybių. Vadinasi, tas yra turtingas.

Dabar apie pačią infliaciją. Infliacija vyk
sta arba vystosi dviem stadijom arba perio
dais: pirmasis periodas — laikinoji arba da
linė infliacija; antrasis periodas — visiškoji 
arba pilnoji infliacija. (Bus daugiau) 
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Pranešimas
1946 metų spalių 12-15 d. Hanau lietuvių 

stovykloje pavogta:
1) Akordeonas: 120 bosų, 4 registrų, rau

donos spalvos. Visi keturi apatiniai dumplių 
kampai prasitrynę ir apklijuoti melsvu, maž
daug 2 cm ilgio audeklu. Diržų laikikliai buvę 
prilituoti, Šiek tiek laisvi.

2) Du kostiumai — a) šviesiai rusvas, dė
vėtas, b) juodas, išilgai siauros skirtingos dry- 
žės; c) švarkas, šviesiai rudas, languotas, dė
vėtas; d) kelnės vizitinės, juodos, dėvėtos, 
e) kelnės „golf“, tamsiai pilkos, languotos, 
dėvėtos; f) kelnės į batus, pilkai žalvos, dė
vėtos; g) paltas, rudenininis, šviesus, dėvė
tas; h)'auliniai batai, juchtchromo, aukštais 
užkulniais, aulų viršuje sagtys; i) vilnonė 
balta suknelė ir švarkelis ir k) du lagaminai 
baltinių.

Nurodžiusiam piktadarius ir pavogtus daik
tus skiriama piniginė premija RM 4.000.

Hanau lietuvių stovyklos Policijos 
Vadas

L.T.B. Dillingeno Apylinkės Teismas 
ieško Albinos LASKOVIENfiS-MILIAUSKAI- 
TES, gim. 1919 m. Budežerio kaime Vilkaviš
kio valsč., kaltinamos vagyste.

Kas žino jos gyvenamą vietą, prašome pra
nešti šiam teismui į baudž. bylą Nr. 13/46 šiuo 
adresu:

(13b) D i 11 i n g e n a. d. D., Ludwig DP 
Center — lietuvių stovykla.

Apylinkės Teisėjas

Veda N Girtautas

"sporto žinios
Krepšinio ir tinklinio

Vietinės UNRRA-os metinių proga, Nuer- 
tingene buvo suruoštas krepšinio turnyras. 
Užsimota buvo gana plačiai, nes, be vietinių 
komandų, pasikviesta reprezentacinis 
Šarūno penketukas, Muencheno Ginta
ras, Dillingeno SK, Tuebingeno stu
dentų Vytis. Vis dėlto dėl organizacinių ne
tikslumų, turnyras nebuvo toks, koks galėjo 
ir turėjo būti. Kitą kartą organizatoriai tu
rėtų būti apdairesni ir pasistengti bent tai 
išpildyti, ką yra raštišku kvietimu pasižadėję. 
Yra nesuprantama, kad atvykę komandos ne
gaudavo laiku pavalgyti, o ir su nakvyne bu
vo netvarkoj ir kai kas turėjo miegoti, kaip 
išmanė ar pats susikombinavo. Yra nesmagu 
šitai žymėti, bet po visais atžvilgiais nusi
sekusių turnyrų Dillingene ir Scheinfelde ne
sinorėtų tikėti, kad būtų išsukta iš ankstesnio 
kelio. Tikimės, kad tokių netikslumų daugiau 
nepasitaikys, ir visų bus nuoširdžiai dirbama 
pažangai.

Nuertingeno komanda iki šiol paprastai 
rungtyniaudavo tarpusavy. O susidomėjimas 
krepšiniu čia nemažas. Šį kartą nuertinge- 
niečiai išbandė savo pajėgumą su stipriaisiais 
mūsų krepšinio vienetais tremtyje. Nors pa
sekmės nuertingeniečiams nebuvo palankios, 
bet galima teigti, jog jų komandos turi gra
žią ateitį. Padirbėjus, daugiau parungtynia
vus su pajėgiaisiais vienetais, ir pasiekimai 
bus žymiai skirtingi.

Pirmose rungtynėse Muencheno Gin
taras nugalėjo Oberlenningeno Ginta
rą 44:23 (9:14). Pirmą kėlinį muencheniečiams, 
nepratusiems prie menkos aikštelės, gerokai 
nevyko, o priešininkai sužaidė labai ryžtingai. 
Po pertraukos vaizdas pakito, svečiai susirado 
save ir lengvai laimėjo.

Kitose rungtynėse Dillingeno SK be 
rūpesčio įkirto Nuertingeno Šarūnui 
67:19 (33:7). Pati pasekmė sako apie prana
šumą. Dillingeno SK vedė 11:0 ir 22:2. To
liau Tuebingeno studentų Vytis be žai
dimo laimėjo prieš nepilnos sudėties N e u f - 
feno. Grandį (draugiškose rungtynėse Neuf- 
feno Grandis laimėjo 25:23) ir Kirchhei- 
mo Tauras įveikė Weilheimo Viltį 33:23 
(20:11).

Pusiaubaigmėj Muencheno Gintaras 
buvo itin geros formos ir laimėjo prieš blan
kiai sužaidusią Tuebingeno Vytį 45:30 
(17:8). Tik paskutiniąsias minutes tuebinge- 
niečiai sukovojo ryžtingai ir užsidegę, bet 
Muenchenas buvo per toli ir pasekmę pavy
ko tik sušvelninti. Kitų pusiaubaigmės rung
tynių nebuvo ir Dillingeno SK įėjo tie
siai į baigmę.

turnyrai Nuertlngene
Kaip Scheinfelde, taip ir čia Muenche- 

n o Gintaras 10-ties taškų persvara įveikė 
Dillingeno SK. Buvo žaidžiama Ober
lenningeno salėje ir abi komandos parodė 
gražų krepšinį. Pradžioje pasekmė buvo lygi: 
5:5, 9:9, 14:14. Nuo čia Gintaras atsiplėšė iki 
28:16. Dillingeno SK dar kartą ryžosi ir pri
sivijo iki 32:34, bet pačio slenksčio perkopti 
nepavyko ir Gintaras laimėjo -44:34. Taškai: ’ 
Muencheno Gintaras — Gružauskas (11), Ban
džius (11), Grybauskas (10), Bužauskis (6), 
Ginčiauskas (4); Dillingeno SK — Kurauskaa 
(15), Radavičius (10), Brinkmanas (6), Anai- 
tis (3).

Po to Muencheno Gintaras žaidė su 
reprezentacine Šarūno komanda. Žai
dimas buvo įdomus ir atkaklus. Praėjo daug 
laiko, kol šarūniečiai įkando žemaitišką Gin
taro užsispyrimą ir galutinai laimėjo 49:22 
(18:7). Puikiais metimais viena ranka sužy- 
bėjo Norkus II, pats vienas įkrovęs 22 tšk. 
Kiti: Bagdonas (11), Norkus I (8), Macke
vičius (5), Andrulis II (3); Muencheno Ginta
ras — Gružauskas (10), Ginčiauskas (8), Gry
bauskas (2), Beržanskis (2). Be to, reprezen
tacinė dar nugalėjo Nuertingeno ir apylinkių 
rinktinę 63:17 (27:7).

Be krepšinio turnyro, dar buvo pravestas 
tinklinio turnyras. Čia Dillingeno SK 
komanda nesusilaukė rimtesnio varžovo ir 
laimėjo pirmąją vietą. Pirmam susitikime 
Dillingeno SK įveikė Unterlennin- 
g e n o ukrainiečius 2:0 (15:2, 15:5) ir baigmėje 
Nuertingeno Šarūną 2:0 (15:9, 15:12). 
Baigminis žaidimas buvo pravestra nuo lie
taus įmirkusioj aikštelėj ir buvo Augiau at- 
sitiktinimų nei tikroje tinklinio akimirkų. 
Dillingeno SK laimėjo tvirtai, bet ir nuer- 
tingenieČiai, pasitaikinę porą latvių, yra ne
blogi, nors tikrojo pajėgumo dėl gamtos sąly
gų negalima apspręsti. Dillingeno SK sudė
tis: Radavičius, Zulpa, Kikilas, Birgilas, Ka- 
raša, Paškevičius.

• Spalių 12 d. lietuviai šachmatininkai lai
mėjo prieš Kempteno vokiečius turnyrą san
tykiu 11,5:8,5. Buvo kovojame 10 lentų po dvi 
partijas. Iš vokiečių žaidė Alguvos meisteris 
ir kiti žymūs šachmatininkai. Iš lietuvių stip
riausiai sukovojo: Sirutis — 2 t., Kazakevičius 
— 1,5 t., Adomaitis — 1,5 t., Stanevičius — 
2 t. ir kt.
• Aplink atskirus kraštus suruoštas dvira
čių lenktynes šiemet laimėjo: ispanas Lan- 
garica (aplink Ispaniją), italas Bartali (aplink 
Šveicariją ir aplink Italiją), jugoslavas Pro- 
sinek (aplink Rumuniją).

Mes ieškome savųjų
2178. Kutka Jonas (Wunsiedel, Homschuch- 

strasse 80a) — Didžbono Vyto ir Didž- 
bono Juozo.

2179. Biliūnas Jonas (Bocholt, Westf., D.P. 
Camp U-8) — savo dėdžių Biliūnų My
kolo ir Antano.

2180. Norvilaitis Povilas ([14] BiberachZRiss, 
Camp 8) — sūnaus Norvilaičio Stasio.

2181. Beras Antanas ([16] Wiesbaden, Sonnen- 
bergstr. 21) — žmonos, dukters Janinos 
ir pažįstamųjų.

2182. Jevutis Jurgis ([13a] Ansbach, Brann- 
hausstr. 13, D.P. Camp) — sesers Bruo- 
žienės Petrės, jos dukters ir Valinskai- 
tės Liudos.

2183. Zokaitė Ona ([13a] Ansbach, Brann- 
hausstr. 13, D.P. Camp) — brolienės Zo- 
kienės Antaninos, kt. giminių ir pažįsta
mųjų.

2184. Ambrazaitis Pranas (Osterode/Harz, 
„Heber") — sūnaus Prano, gim. 1924. 
VI. 12.

2185. Eulenburgas Eduardas (Seedorf-Zeven, 
Kr Bremervorde, D.P. Camp, Lithua
nian Groupe) — sūnų Eulenburgų Ado
mo ir Arvido.

2186. Seigis Mykolas ([20] Wolterdingen, Kr. 
Soltau, D.P. Camp) — brolių, kt. gimi
nių ir pažįstamųjų.

2187. Sermontis Kostas ([20] ’ Wolterdingen, 
Kr. Soltau, D.P. Camp) — sūnų Vytauto 
ir Stasio Sermončių, kt. giminių ir pa
žįstamųjų.

2188. Mačiulskis Stasys ([20] Wolterdingen, 
Kr. Soltau, D.P. Camp) — brolio Ma- 
čiulskio Antano, kt. giminių ir pažįsta
mųjų.
Kairytė-Kontvainienė Stasė (Dillingen/ 
D., Litauisches Lager) — brolio Kairio 
Jurgio, buv. Statybos batailijone, vėliau 
Rytprūsiuose kasusio apkasus, ir švoge- 
rio Kačerausko Prano. Turintieji apie 
juos žinių prašomi atsiliepti.

2190. Lukoševičius Mykolas (Dillingen/D., Li
tauisches Lager) — savo brolio Lukoše
vičiaus Jono. Turintieji apie jį bet kurių 
žinių atsiliepti.

2191. Gleveckienė Teplė (Dillingen/D., Litau
isches Lager) — Dikinio Antano.

2192. Bojalis Henrikas (Kaufbeuren, Mindel- 
heimer-Str. 15) — giminių ir pažįstamų.

2193. Vinogradovas Aleksas (Gross Hesepe 
Camp, Kreis Meppen, Lithuanian Com
mittee) — savo sūnaus Vinogradovo 
Mykolo, atsiskyrusio Schneidemūhl’ėje. 
Jo likimą žinantieji prašomi atsiliepti.

2194. Gritėnas Juozas (Dillingen/D., Litau
isches Lager) — giminių ir pažįstamųjų.

2195. Juknevičius Jonas (Dillingen/D., Litau
isches Lager) — giminių ir pažįstamųjų.

2196. Stakauskas Aleksas ([20] Gottingen, Li
tauisches Komitee) — žmonos Stakau- 
skienės Sofijos, Daubaro M., Kaspučio 
Juozo, Radvilavičiaus L ir kt. pažįsta
mųjų. Ypačiai laukiama žinių apie žmo
nos likimą.

2197. Liudžiutė Bronė (Eichstatt, Abtei St. 
Walburg) — savo sesers Kamantauskie- 
nės Marijos su šeima.

2198. Lapinskas Jrugis (1219 E. Ill str. Cleve
land, 8, Ohio, USA) — Lapinskų iš 
Aukštaitijos ir Strikauskų iš Žemaitijos. 
Žinantieji ką nors apie juos malonėkite 
atsiliepti.

2199. Lietuvių stovyklos „Oxford“ Komitetas 
(Dragahn, Kr. Dannenberg) praneša, kad 
ten gautas ir kiekvienu metu galimas 
atsiimti laiškas iš Amerikos, adresuotas 
Juzefai Pankauskaitei. Laiško siuntėjas 
S. Lorence iš Chicagos.

2200. Sližytė-Butkuvienė Antanina su sūnumi 
Kęstučiu ([21] Blomberg/Lippe, Lithua
nian Camp) — sesers Sadauskienės Ele
nos. Gauta žinių, kad ji su sūnumi yra 
amerikiečių zonoje.

2201. Girskis Pranciškus (Fulda, Litauisches 
Lager) — žmonos Bronės ir vaikų brolių 
ir pažistamųjų.

2202. Jocius Antanas (Dillingen/D., Litauisches 
Lager) ieško sūnaus Jociaus Jono, 1945 
m. balandžio mėn. matyto Auschwitze 
bėgant iš Aukšt. Silezijos, ir žento Po
vilaičio Jono, gim. 1914 m., buv. karo 
belaisvių stovykloje Italijoje (Rimini, 
POW 370, Camp Cage 3 RNT, Block Bal
tic), paskutiniuoju metu paleisto laisvėn 
ir, galimas daiktas, atvykusio Vokieti
jon. Jų likimo draugai, turintieji bet ku
rių žinių apie juos, prašomi atsiliepti.

2203. Šalpukas Pranas ([13b] Heiningen b.Pas- 
sau, Raisach 17) — savo brolio Šalpuko 
Virgilijaus, 1945 m. kovo mėn. buv. Po
meranijoje.

2204. Baranauskas Petras (Schleswig, St. Jur- 
generstr., Litauisches Lager) — žmonos 
Liucijos, giminių ir pažįstamųjų.

2205. Steponavačius Aleksas (Schleswig, St. 
Jurgenerstr., Litauisches Lager) — žmo
nos Zuzanos, giminių ir pažįstamųjų.

2206. Ladygaitė Irena (Oberkassel b. Bonn, 
DP Camp Block XIII) — brolio Ladygos 
Lino-Prano, gim. 1926 m.

2207. Paulauskas Jonas ([13a] Scheinfeld, UN- 
RRA Team 569) — Paulauskaitės Irenos, 
Juozo d.

2208. Lučauskas Antanas ([13a] Scheinfeld, 
DP Camp UNRRA Team 569) — seserų 
— Misliauskienės Jadvygos ir Varanau- 
sklenės Kazimieros, Misliausko Povilo, 
Varanausko Petro, kitų giminių ir pa
žįstamųjų.

2209. Kubilienė (Glasgow, C 5. 244 Brown str.) 
— T. Venckaičio, prieš karą gyvenusio 
Lietuvoje.

2210. Prof. Pakštas Kazimieras (USA Santa 
Monica, California, 1642 Ocean Avenue) 
savo brolio Pakšto Jurgio su šeima.

2211. Virbalas Jonas ([14a] Neuffen b. Nur
tingen, Paulusstr. 40) — brolio Virbalo 
Adolfo, kt. giminių ir pažįstamųjų.

2212. Balienė Bronė (Hanau, Litauisches La
ger, BĮ. 4a) — Remčio M., Dryžaitės Z., 
Girdvainio Prano ir Stanaičių J. K. P. 
ir V.

2213. Urbšaitis Klemensas ([13b] Kleinkdtz ūb. 
Gunzburg, Litauisches Lager) — seserų 
— špingerienės Antosės, Brinkinon Mar
celės, Petraitienės Pranės, Izokaitienės 
Apolonijos, Remenčių Jono ir Antano, 
Lekšaičio Kazimiero, Kurauskaitės Mar
celės, draugų ir pažįstamųjų.

2214. Smiltnekienė Zuzana (Oberlenningen, 
Kr. Nurtingen, DP Camp 562) — Sadau
skaitės Janinos.

2215. Stud. Beržanskis Juozas, Konstantino s. 
([20] Hannover, Stolzestr. 53-J, b. Stolle) 
—dėdės Beržanskio Antano, kilusio iš 
Žemaitijos ir Vokietijoje gyvenančio nuo 
pat Didžiojo Karo. Jam mirus, prašoma 
atsiliepti jo žmona ar vaikai.

2216. Lietuvos Generalinis Konsulatas New 
Yorke — Consulate General of Lithua
nia, 41 West, 82nd Street, New York 24, 
prašo atsiliepti šiuos asmenis: 1) Adolfą 
ir Praną DIMAVlClUS — ieško jų mo
tinos brolis Antanas TAUTKUS; 2) Ge
diminą VAITKEVIČIŲ, studijavusį Vil
niaus Universitete — ieško brolis Alfon
sas VAITKEVIČIUS;. 3) Petrą, Praną ir 
kt. BARTKEVIČIUS (BARTKUS) — ieš
ko sesuo Eleonora BARTKEVlClCTE; 
4) adv. Stasį JANUŠAUSKĄ — ieško 
Veronika TAMOŠIŪNIENE.

Šių metų spalių 5 d. Wuerzburgo geležin
kelių stotyje pamestus Simo DEMENTAVI- 
ClAUS dokumentus: Index Gard, duotą 
Wuerzburge, darbo pažymėjimą ir kt., laikyti 
negaliojančiais. Sąžiningą radėją prašau šiuos 
dokumentus grąžinti man per Wuerzburgo 
Lietuvių stovyklos komitetą.

Simas Dementavičius

Vito J. GRICKETT (1739 S. Halsted Street 
Chicago 8, Illinois) prašo atsiliepti šiuos 
asmenis: Aleksą ŽULĮ ir Joną, Juozą GVAIZ- 
DAlClUS. Žiną apie šiuos asmenis prašau 
pranešti Broniui Kriaučiūnui, (16) Hanau 
a/M., D.P. Cam 554, Litauisches Lager (13c— 
28). Yra svarbių žinių iš Amerikos.

Kas žino apie likimą mano sūnaus Stasio 
DERENCIAUS, gimusio 1927 metais Suvalki
joje? Jis 1944 m. rudenį buvo paimtas apkasų 
kasti kažkur apie Danzigą ar Rytprūsiuose. 
Atsieliepti prašau šiuo adresu: Jonui DEREN- 
CIUI, (13a) Gunzenhausen, Litauisches Lager.

BIRBILAS Stepas, gyv. Gross - Hesepe 
Camp, Kreis Meppen/Ems (23), ieško darbo 
lietuvių vadamuose orkestrų ansambliuose, 
operetėse, operose, simfoniniuose orkestruose 
ir pan. Groja šiais instrumentais: džesbando 
ir timponais.

Kęstučiui KUDŽMAI, s. Vinco, yra gautas 
laiškas iš jo tėvų. Kreiptis į Kun. Teof. PA
LUKAITĮ, (13b) Wallerstein iiber Nord
lingen, Herrenstr. 80.

RIMKUS — Amerika Juozas, malonėk pri
siųsti mano popierius, kuriuos aš pas jus pa
likau. Už tai ačiū.

IVANAUSKAS Albinas
(13b) Kempten/AllgSu, 
Schlosskaseme

Mokyklos reikalui yra labai reikalinga 
Antano Šerkšno 

„MOKYKLINE BENDRUOMENE“
Kas iš tremtinių tautiečių ją turėtų, prašo

mas pranešti šio laikraščio Redakcijai. Suti
kęs „leisti knyga pasinaudoti gautų gerą atly
ginimą.

ARCHITEKTŲ IR INŽINIERIŲ DĖMESIUI
L. Inž. T. D-jos Centro Valdybos nutarimu, 

terminas eskiziniams projektams įteikti nu
keliamas į 1946 metų gruodžio 1 d.

Centro Valdyba
P.S. Prašome kitus laikraščius persispaus

dinti.

g MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Adv. Olis respublikonu 

kandidatuoja
Žinomas Amerikos lietuvių organizacijų 

veikėjas adv. A. Olis šiuose rinkimuose yra 
kandidatas i Truste for Sanitary District res
publikonų sąraše. Kaip Amerikos lietuvių 
laikraščiai praneša, neseniai buvo surengta 
rinkiminė golfo diena ir vakarienė, kurioje 
dalyvavo nemažai amerikiečių respublikonų ir 
vietos lietuvių veikėjų. Toje vakarienėje vie
tos lietuvių spaudai atstovavo: „Draugui“ — 
kun. Naudžiūnas ir Ign. Sakalas, „Sandarai“ 
— M. Vaidyla, „Margučiui“ — A. Vanagaitis.

Daily Tribune apie Lietuvoj 
einančius nelegalius laikraščius

Kaip praneša Dirva, šiomis dienomis Chi- 
cagoje išeinąs žinomas laikraštis Daily Tri
bune paskelbė savo korespondento Londone 
E. R. Noderer pranešimą apie einančius Lie
tuvoje nelegalius laikraščius. Taip pat pri
siuntė du laikraščio „Kovos Keliu“ numerius 
iš kovo mėnesio 1946 metų. Laikraštėliai 
spausdinami rotatorium, eina šūkiu — Lietu
va lietuviams! Tą laikraštėlį Lietuvoje leidžia 
Laisvės Kovotojų Sąjunga. Laikraštėliuose 
yra žinių iš kovų su raudonaisiais. Laikraš
tėliai, kaip praneša Dirva, buvo iš Lietuvos 
nelegaliai išsiųsti ir pateko j demokratinių ša
lių žmonių rankas. Kaip žinoma, Lietuvoje 
eina ir daugiau tokių laikraščių. Visi jie ten 
vadinami vienu bendru vardu — „Banditų 
darbas“. Lietuviai prie tokių pavadinimų jau 
gerai priprato per paskutiniąsias okupacijas. 
Bet kam tas vardas geriau tinka, mes geriau 
žinome .

BALF pranešimas apie našlaičių 
atgabenimą

BALF rugsėjo mėnesį pranešė naujų žinių 
apie našlaičių tremtinių atgabenimą į Ameri
ką. Kaip praneša, iki rugsėjo mėnesio 15 die
nos į BALF Našlaičių Fondą suplaukė 3.826,25 
doleriai. Iki šio laiko į Ameriką atkeliavo 
keletas naujų našlaičių: Stasys Siutilas — 17 
metų, Jonas Martinkus — 16 metų (Jo laišką 
skaitytojams pateikėme praėjusiame „M K“ 
Nr. Red.), Arvydas Šimonis — 15 metų, Jo
nas Kružinauskas — 16 m., Albina Raulinai- 
tytė — 13 m., Danutė Vasiliauskaitė — 16 m., 
Anele Stumbrytė — 16 m. Beveik visi šie nu- 
vykusieji yra ne tikri našlaičiai, kurie jau ne
turi savo tėvų, bet karo metu nuo tėvų pasi
metę. Naujai atvykusieji laikinai buvo ap
gyvendinti Našlaičių priėmimo Centre, New 
Yorke. Iš ten berniukai išvyko į Marijana-

Įvairios žinios_
• JT politinis ir saugumo komitetas sutiko 
priimti tris naujus JT narius — Švediją, Is
landiją ir Afganistaną.
• Japonijos imperatorius paskelbė naują 
konstituciją, pagal kurią karas įstatymu drau
džiamas, imperatorius nustoja galios ir įve
damos žmogaus teisės, kurių Japonijos įstaty
mai neturėjo.
• JAV vyriausybė, pareiškė Byrnes, darys 
žygių, kad Jugoslavijos vyriausybė laikytųsi 
pagrindinių humanizmo principų.
• Jugoslavija jokių pašto siuntų nepriima iš 
Vokietijos, išskyrus tokias internuotiesiems 
ir karo belaisviams.
• Amerikos tautinio legijono vadas Paul 
Griffith reikalauja uždaryti emigraciją į Ame
riką, nes patys amerikiečiai neturį pakanka
mai namų.
• Pirmasis kartas istorijoje, kad Pietų Ame
rika — Čilė — įsileido į vyriausybė tris ko
munistus.
• JAValstybėse rinkimų įkarštis baigėsi. 
Renkamas kongresas dvejiems metams ir pri
renkamas trečdalis (32) senatorių. Rinkimuose 
rungtyniavo dvi partijos — demokratai, kurie 
dabar yra valdžioje, ir respublikonai, kurie 
nori gauti persvarą.
• Pagal Galuppo instituto tyrimo duomenis, 
rytinėse respublikose 55e/o, o Naujoje Angli
joje 60% gyventojų pasisako už respublikonų 
kandidatus busimuosiuose kongreso rinki
muose.
• Stuttgarto radijo žiniomis, JAValstybės 
numato dar šiais metais įsileisti iš Vokietijos 
ir Austrijos DP iki 5.000 asmenų.
• Iš VViesbadeno stovyklos numatyta iškel
dinti apie 6.000 DP ir juos apgyvendinti ki
tose stovyklose.
• Bulgarijoje rinkimus laimėjo, kaip prane
šama iš Sofijos, Tėvynės frontas, gaudamas 364 
vietas iš 465 vietų. Opozicijai tenka 101 vieta, 
arba 21,7*/*. Anglijos informacijos biuras pra
neša, kad rinkimai buvę pravesti nedemokra
tiškai.
• Rusų leistas laikraštis Berlyne praneša, 
kad Leipcige mirę aštuoni asmens, pirkę duo
nos juodojoje rinkoje. Duonoje buvę nuodų. 

polio Kolegiją, kur jie apsigyvens ir mokysis. 
Mergaitės išvyko į Šv. Pranciškaus Akade
miją, kur jos bus aprūpintos pragyvenimu ir 
mokslu.

BALF praneša, kad artimiausiu laiku lau
kia atkeliaujant naujų našlaičių. Ir jų priė
mimu bei apgyvendinimu rūpinsis Našlaičiu 
Fondas.

Kanados lietuvių veikla
Kanadoje gyvenantieji lietuviai, kaip ir 

JAV gyvenantieji, dedasi į bendrą darbą 
tremtinių šelpime ir Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatyme. Štai Dirvos korespondentas iš 
Montreal praneša, kad Kanados Lietuvių Są
junga per savo pirmininką A. Sakalą pasiuntė 
BALF Našlaičių Fondui 180 dolerių. Artinan
tis Kalėdų šventėms, ten gyvenantieji lietu
viai jau aptaria vaikams ruošiamas eglutes. 
Toje pačioje korespondencijoje praneša, kad 
vietos lietuvių jaunimas leidžia anglų ir lie
tuvių kalba laikraštį — Light — Šviesa. Kaip 
žinoma, Kanados Lietuvių Taryba leidžia 
laikraštį — Nepriklausoma Lietuva.

Kaip aprūpinami Amerikos 
bedarbiai

Įvairiuose laikraščiuose skaitome, kad Ame
rikoje su karo pabaiga atsiranda vis daugiau 
ir daugiau bedarbių. Štai neseniai buvo pa
skelbta, kad vien New Yorko valstybėje yra 
įsiregistravę 400.000 bedarbių. Bet kaip ma
tyti iš tolimesnių pranešimų, tie bedarbiai sa
votiškai „uždirba“ iš atitinkamų įstaigų. Kaip 
bedarbių reikalai tvarkomi, šiek tiek žinių 
paduoda Amerika. Rašoma: .J’usę Amerikos 
bedarbių sudaro karo veteranai, kurie gauna 
kas savaitę 20 dolerių iš federalinės valdžios. 
Kitą stambią bedarbių dali sudaro tie darbi
ninkai, kurie neseniai turėjo darbus, o dabar 
ima N. Y. valstybės nedarbo apdraudos išmo
kėjimus. Liepos mėnesyje nedirbantiesiems, 
įskaitant karo veteranus, New Yorko valsty
bėje išmokėta per 36 milijonus dolerių.“

Į Amerika atkeliavo vėl nauji 
lietuviai

Rugsėjo mėnesio 16 d. atplaukė Amerikon 
laivas su 922 keleiviais. Tarp atkeliavusių 
yra dvidešimt lietuvių. Šį kartą Ameriką pa
siekė šie lietuviai: kun. Juozas Cekavičius, J. 
Juozaitis su šeima, A. Maurutienė su sūnum 
ir dukterim, A. Krukienė, E. Pečiulis su šei
ma, Jonas Šaltenis, A. Gaufmanas su žmona, 
Antanas Jucius su dukterim, J. Dunčia ir 
Fridrikas bei Berta Kilijauskai.

Dr. B. Vargas

• Kinijoje taikos perspektyvos esančios vėl 
neaiškios, nes nacionalistai pradėję žygiuoti 
prie Harbino. Taigi, Kinijoje karas dar nėra 
pasibaigęs — jis dar plečiasi.
• Buvęs Amerikos kareivis ir vedęs anglę 
kurdinasi Anglijoje, nes jie negali išgyventi 
iš gaunamos 60 dolerių svaitinės algos.
• Tito pareiškė, jog konferencijoje buvę sa
koma: „Ne, nei ne ir nieko kita.“
• JAValstybės atominės bombos paslaptis 
pasilaikys tol, kol Amerika bus tikra, jog kiti 
kraštai negalės jos pasigaminti.
• „Izvestija“ Churchillio šeimą vadina „šven
tąja Šeima. Ta pačia proga laikraštis pabrė
žia. kad Churchillio sūnus Amerikoje laikąs 
paskaitas, nukreiptas prieš Sovietų Sąjungą, 
Anglijoje tąpat darąs jo svainis.
o JAV. vyriausybė primena Italijoje esan
tiems lenkams, jugoslavams ir kitų tautybių 
DP, gyvenantiems stovyklose, dar kartą apsi
galvoti dėl grįžimo namo. Nenorintiems grįžti 
dar bus aiškinamos apsigyvenimo galimybės, 
nors jos, ypačiai Kanadoje ir Amerikoje, esan
čios labai ribotos. 

BALF Seimas New Yorke
New Yorkas. — Spalių 18-19d. čia įvyko Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 

seimas, kuriam pirmininkavo A. Kneizys. Vicepirmininkais seime buvo S. Gegužis ir F. 
Bagočius; sekretoriavo P. Lapienė ir Poškienė. Seime dalyvavo 150 atstovų ir nemaža sve
čių. Buvo išklausyta BALF pirmininko ir kitų valdybos narių pranešimų. Kun. Dr. J. 
Končius pranešė apie savo kelionę Europoje ir tremtinių lietuvių būklę.

Buvo nustatyta 1947 metų programa. Nutarta skelbti vajų surinkti 525.000 dolerių. 
Vajus prasidės 1947 m. sausio 5 d.

Antras svarbus nutarimas — kreiptis į Amerikos prezidentą ir kitas svarbias įstaigas, 
ginant tremtinių lietuvių teises.

Naują BALF valdybą sudaro: pirm. kun. Dr. J. Končius, vicepirmininkai — Ver. Ko- 
lyčienė, adv. Ant. Olis, kun. N. Pakalnis ir N. Rastenis, sekret. — N. Gugienė, iždin. — 
Dr. A. Zimontas ir fin. sekr. A. Žilinskas.

Direktorių tarybos nariai yra šie asmenys: K. Vilniškis, M. Michelsonienė, adv. F. Ba
gočius, Ant. Kneizys, T. Matas, A. Keblaitienė, Elz. Samienė. L. Simutis, J. Smailis, Dr. 
S. Tamošaitis, J. Tuinyla ir M. Zujus.

Seimo proga surengtoje vakarienėje, kurioje dalyvavo 300 svečių, kalbas pasakė sena
torius Brewster, ministeris P. Zadeikis ir adv. R. Skipitis.

(„Amerika“ Nr. 43, 1946 m. spalių 25 d.)

o Tito vėlei sutiko leisti Amerikos atstovy
bei įsirengti Belgrade skaityklą ir informaci
jos tarnybą, nors ir aprėžtomis sąlygomis. In
formaciniame biuletenyje negalės būti spaus
dinama visa tai, kas nukreipta prieš Jugosla
vijos gyventojų interesus ar prieš spaudos 
įstatymus. Norint spausdinti didesnį biulete
nio egzempliorių kiekį, negu tatai reikalinga 
užsienio atstovybėms, reikės gauti atitinkamą 
Jugoslavijos įstaigų leidimą.
• Pusiau oficialus JAV „Armared Cavalry 
Journal“ praneša, kad Sovietų Sąjunga dabar 
laikanti 3 milijonus kariuomenės, o Amerika 
— tik 1.100.000 karių. Kinija turinti 2.700.000, 
D. Britanija — 1.500.000, Jugoslavija — 800.000, 
iš jų 19°/o sudaro moters, Ispanija — 300.000 
ir P. Jzija — 150.000 karių.
o Trumanas ir Mackenzie King, Kanados 
premjeras, Baltuosiuose rūmuose tariasi dėl 
bendros arktikos gynybos.
• Dabartinis Amerikos civilinis ir karinis 
laivynas yra didžiausias pasaulyje. Amerika 
prieš pat karą teturėjo tik 11.600.000 br. tonų, 
o dabar ji jau turinti 90.000.000 br. tonų, šis 
skaičius lengviau įsivaizduojamas prisiminus, 
jog Anglija turėjo 24.000.000 br. tonų, gi bend
ras viso pasaulio laivyno tonažas prieš karą 
tebuvo tik 80.000.000 br. tonų.
c Galutinai paaiškėjus balsavimo duome
nims, iš 139 vietų Berlyne socialdemokratai 
gaus 63, komunistinė SĖD partija — 29, krikš
čionys demokratai — 26 ir liberalai — 12.
• Aliaskoje siautė didelė audra, kuri nuver
tė 6 prekybinius pastatus.

Mes, amerikiečiai...
(Pradžia 1 pusi.)

Kultūriniai Lietuva sėmė iš milžiniško 
turto aruodo. Savo laiku buvusi viena pir
mųjų Europos tautų, galinga nuo 13-to am
žiaus iki 1795 metų, ji paliko savo sūnums ir 
dukroms paveldėjimą, kuriuo visas pasaulis 
gėrėjos. Lietuva, iškentėjusi neapsakomus 
vargus 1795-1915 metais rusų okupacijoje ir 
1915-1918 metais vokiečių okupacijoje, atga
vusi laisvę tuoj sugebėjo pertvarkyti visą gy
venimą ir užimti tinkamą vietą moksle, mene, 
literatūroje. Aš tiesiog buvau nustebintas, kad 
ji galėjo tiek daug nuveikti, palyginti, per 
trumpą laisvės laikotarpį. Buvau ir tebesu 
begaliniai nuliūdęs, kad šis kraštas, be jokios 
kaltės pateko į žiaurias okupacijas. Mes, ame
rikiečiai, skaudžiai nusikalstame tylėdami, ka
da vienas iš mūsų sąjungininkų elgiasi, kaip 
tik nori, užimtuose kraštuose. Tuo tarpu pa
gal Atlanto Chartą taip neturėtų būti. Užtat 
ir yra klausimas, ar tie kilnūs pažadai, nepa
remti realia jėga, neliks tik tušti žodžiai. Bet 
amerikiečiai niekad negalės pripažinti išdavų, 
kdrios savo laiku, klastojant rinkimus, buvo 
pasiektos.

— Kiek mums žinoma, Tamsta ir Ameri
koje gyvendamas palaikote ryšius su lietu
viais. Kokį vardą lietuviai turi Amerikoje ir 
kaip vertinate dabartines jų pastangas pagel
bėti tremtiniams ir Lietuvai?

— Kiek man žinoma Amerikoje gyvenan
tieji lietuviai, dėl jų kieto sąžiningumo ir 
darbštumo, labai aukštai vertinami. Daugelis 
iš jų yra pasiekę geros padėties biznyje, ban
kuose, laisvose profesijose ir 1.1. Kiti yra su
silaukę didelės garbės mene, operoj, atletikoj.

Kaip ir kitos tautinės grupės, * lietuviai 
Amerikoje, yra daug suaukoję per savo baž
nyčias ir šiaip organizacijas į vargą pateku
siems broliams sušelpti Būtų gerai, kad jie 
visi atsimintų, jog šioje srityje dar labai daug 
reikia padaryti ir padidinti savo aukas.

— Tremtiniams lietuviams negalint grįžti 
į savo tėvynę, daugelis lietuvių akis nukreipė 
į JAV. Tuo tarpu įvažiuoti tegalima tik labai 
mažam skaičiui. Kokios galimybės būtų di
desniam lietuviu kiekiui įvažiuoti ir ten įsi
kurti?

— Jei tai nuo manęs pareitų, tai visi lie
tuviai ir, apskritai, visi pabaltijiečiai į JAV 
būtų priimami specialia kvota. Bet gerai pa
žindamas mūsų įvairius įstatimdarių svyravi
mus prieš rinkimus, abejoju, ar netolimoj 
ateity bus imtasi tinkamų priemonių kvotai 
padidinti. Bet galiu pažadėti, kad iš savo pu
sės darysiu viską, kad tą akciją pagreitinus.

— Neabejotina, kad Tamsta jau sutikote 
įvairių tautybių tremtinių. Įdomu, kokį įspū
dį Tamstai daro dabartinė tremtinių būklė

Darbas...
(Pradžia 1 pusi) 

rankų, žmonių, kurie gali ir nori sau duoną 
užsidirbti. Dykių ir apsileidėlių nė vienas ne
norės prisiimti. Nors dabar dalis dirbamo dar
bo atrodo lyg ir beprasmiška — pvz., atlygi
nimo atžvilgiu, — dirbkime dėl savo atesta
cijos. Svetimieji mus vertins tik pagal mūsų 
darbą ir tvarką. Naudokime kiekvieną progą 
ir galimybę sutvarkyti savo laikinius būstus 
iš vidaus ir iš išorės, kad pašaliniai gautų 
įspūdį, jog mes esame kultūringi, darbštūs ir 
drausmingi. Dirbkime nevaromi nors savo as
mens patogumo ir reprezentacijos reikalams 
Pradėkime patys ir verskime kitus savo pa
vyzdžiu. Jei sugebėsime savo gerąsias ypaty
bes parodyti, mūsų kaina pakils ir mus laikys 
vertingesniais, jei reikės mus perkelti, įkur
dinti. Tada ir kultūringesni kraštai su noru 
mus priims.

Kraštai, kurie mus priims, atsiųs, be abejo 
savo atstovus į stovyklas susipažinti su mu
mis. Tie mus atestuos savo vyriausybėms. 
Savaime suprantama, kad jie rinksis geres
niuosius, kultūringesniuosius ir darbštesniuo- 
sius. Jei tikrai esame savo ateitim susirūpinę, 
susirūpinkime ir savo atestacija.

Nesiteisinkime, kad esama ir blogesnių. 
Imkime pavyzdžius iš geresnių, pranašesnių. 
Jei kiti mus blogai vertins, pasiteisinimo ne
bus. Kiekvienas, kas pastebi blogybes ir jas 
toleruoja, pasidaro ir pats kaltu. Už apsilei
dimus atsakysime mes visi. J. Gr.

Vokietijoje ir gal turite žinių apie tolimesnę 
tremtinių padėtį?

— Mano įspūdžiai šiuo klausimu dar labai 
riboti, nes aš į Europa grįžau tik. rugsėjo mė
nesyje. Man atrodo, kad daugelis UNRRA 
sumanymų nekaip buvo sugalvoti ir įvykdyti 
Tačiau buvo ir daug gero, kurio ypač nerei
kėtų pamiršti. Tikėkime, kad vietoj UNRRA 
bus sukurta kita organizacija, kuri, jau turė
dama UNRRA patyrimą, galės geriau rūpintis.

Baigdamas Dr. Noremas pareiškė viltį, kad 
lietuviai tremtiniai mokės pakelti visas skriau
das ir nepriteklius ir susilauks daug geresnių 
laikų. B. Gaidžiūnas

Jungtinių Tautų 
pajėgumo bandymas

(Pradžia 1 pusi.)
Aprskritai imant, Jungtinėms Tautoms teks 

išspręsti daug klausimų. Jos turės pasisakyti 
ir dėl Ispanijos Franco ir dėl naujų narių priė
mimo, pabėgėlių apgyvendinimo, Tautų teisių 
koedifikacijos reikalu ir kt.

Šiuo metu Jungtinių Tautų plenumas yra 
pasiskirstęs į 6 komitetus: politinį, ūkio bei 
finansų, socialinį, juridinį ir kt.

Ar Sovietų Sąjunga keis savo 
politiką?

Paskutinis generalisimo J. Stalino pa
reiškimas-daugeliui pasidarė mįsle. Nejaugi 
Sovietų Sąjunga galinti keisti savo politiką? 
Iki šiol Rusijos diplomatai varė delsimo ir 
puolimo politiką. Ar dabar jie pradės naują 
fazę ir ar jie pradės bendradarbiauti su taip 
vadinamu kapitalistiniu pasauliu? Britų ofi
cialiame komunikate sakoma, kad Sovietų sie
kimai išryškėsią kelių savaičių ar mėnesių 
būvyje.

Iki šiol Sovietai su Amerika visiškai nesu
sitarė Korėjos atstatymo reikalu ir todėl Ko
rėjos tauta kreipiasi į Jungtines Tautas, pra
šydama patvarkyti, kad abi okupacinės pajėgos 
pasitrauktų iš krašto ir kad ji pati galėtų at
statyti savo krašto savarankumą ir tautos ūkį. 
Sovietai nesusitarė su demokratiniais kraštais 
ir dėl Bulgarijoje įvykusių rinkimų, nesusi
taria ir dėl būsimų rinkimų Rumunijoje ir 
Lenkijoje. Kol kas taip pat nesusitarė nei 
Triesto bei Dunojaus klausimais. Apskritai, 
Vakarai sutinka Sovietų pasipriešinimą visur 
ten, kur paliečiami Sovietų interesai.

Paskutiniuoju metu iš Maskvos pranešama, 
kad komunistų partija įsteigė aukštąją moky
klą. Kokie mokyklos tikslai, nesunku kiek
vienam atspėti. Prisimenant dar tebevykdo
mus valymus ir politinio komunistinio auklė
jimo sustiprinimą, netenka laukti, kad Sovietų 
Sąjunga keistų savo politikos principus, ne
bent tik pakaitaliotų jiems siekti metodus. Tu
rint galvoje dar Molotovo ir Višinskio pareiš
kimus per tarptautines konferencijas, galima 
be didelės suklydimo rizikos teigti, kad So
vietų Sąjunga ne tik nekeis savo principų 
tarptautinėje politikoje, bet priešingai, tenka 
laukti jų sustiprinimo ir didesnių pastangų 
jiems įgyvendinti.

Paskutinį sykį spaudos atstovo paklaustas, 
ar Jungtinės Tautos galinčios garantuoti ma
žųjų tautų integralumą, Stalinas atsakė jog 
sunku esą taip toli atsakyti. Taip atsakydamas 
šį klausimą, Stalinas greičiausiai turėjo gal
voje jo paties užgrobtus kraštus — Pabaltijo 
ir visas kitas okupuotas valstybes. Keičiant 
savo politiką, pirmiausia tektų palikti tuos 
kraštus, pakelti geležinę uždangą ir pravėdinti 
sunkią sovietinę atmosferą.

A. Audronis.

8


	C1B0004634390-1946-nr44-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1946-nr44-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1946-nr44-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1946-nr44-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1946-nr44-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1946-nr44-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006
	C1B0004634390-1946-nr44-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0007
	C1B0004634390-1946-nr44-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0008

