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Adventas
Keturių sąvaičių laikotarpis prieš Kalėdas 

yra paprastai .vadinamas adventų (lot.), lietu
viškai atėjimu. Jo prasmė ir mintis — Vieš
paties atėjimo laukimas. Juo pradedami nau
jieji bažnytiniai metai, nešą mums išganymo 
malonių. Krikščioniškoji Bažnyčia rengiasi 
šiai naujų metų pradžiai su gilia rimtimi, su
sikaupimu ir atgailos dvasia, norėdama tuo 
labiau priartinti kiekvieną sielą prie gauses
nių malonės .šaltinių, deramai paruošti artė
jančiam Kristui. Todėl Bažnyčia vilki fiole- 
tiniu atgailos rūbu, susilaiko savo liturgijoje 
nuo didingosios linksmybės giesmės — Gloria, 
šiaip jau pamaldų giesmės skamba intymiai 
liūdnai, skausmingai. Sekmadieninė evange
lija skelbdina didžiąsias tiesas apie Kristaus 
atėjimą, artėjantį Dievo teismą žmonijai. Tik 
menkais protarpiais tematomos busimojo iš
ganymo prošvaistės, kad laukiančiam ir atgai
lojančiam žmogui neužgęstų paskutinė viltis. 
Kalėdos — išganymo vilčių išsipildymas — 
ateis tad kaip visų laukimų galas, kaip 
džiaugsmo ir laimės diena.

Adventas kviečia žmogų į jo paties vidų, 
į susimąstymą, savęs pažinimą, tiesos ieško
jimą, maldos ir Dievo radimą. Jis nėra vien 
tik bažnytinė laiko ceremonija. Jis kiekvie
nam žmogui gali ir turi tapti dideliu vidaus 
vyksmu, išgyvenimu, o ne vien blankiu įvy
kių atvaizdavimu arba ženklu. Adventas sie
kia žmogaus išlaisvinimo iš nedorovės, vidu
jinių tamsumų bei painiavų ir ruošia gėrio 
gyvenimui.

Kiekvieno pareiga yra dalyvauti toje dva
sios laimės ieškojimo procedūroje: rauti blo
gio šaknis iš .savo širdies, ją daryti skaidres
nę, žmoniškesnę, užsilaikyti kantrybėje, arti
mo meilėje, vidaus džiaugsme, visokiu atveju 
teisingume, ramume ir santūrume. Reikia pa
ruošti vidaus dirva iš aukšto ateinančiai „ra
sai“ — Gėriui. Tik tada gali užtekėti ta šven
toji Laimė su gausybe gražiausių spindulių, 
ateiti anas grynasis vidaus Džiaugsmas, kurs 
pripildo širdies gelmes tyriausio įkvėpimo. Di
dis tai darbas! Kilnus tai uždavinys! Bet ir 
žmogaus vertas!

Šiandienis mūsų adventas turi ir savo isto
rinę pusę. Jis primena mums tuos tolimuosius ■ 
laikus, kada žmonija, netekusi sielos šventu
mo, nesuradusi tikro dorinio kelio ir net ne
mokėdama juo tikrai ir tvirtai eiti, melste I 
meldė, trokšte troško nurodymų ir vadova- 
vjmo iš dangaus. Nusivylusi, suabejojusi, vi
sokeriopai paklydusi ir paklaidinta, toji toli
mųjų prieškristinių laikų visuomenė troško 
Dievo pagalbos — pilnutinio tiesos ir gėrio 
šaltinio gyvybinib vandens. Antai, šiaip skam
ba viena sena adventinė giesmė: „Varvinki 
rasą. Dangau, iš aukštybės! Debesys, lykit 
lietumi teisybės! Tegu sukepus žemė prasi
žioja ir išdaigina mums Išgelbėtoją“. Koks 
galingas ir audringas yra čia žmogaus reiš
kiamas tikėjimas, koks ryškus žmogaus men
kumo prisipažinimas, koks tvirtas ir kietas jo 
laukimas — Išgelbėtojo iš dangaus!

Iki Kristus atėjo, iki tasai tiesos laukia
masis apsireiškimas nušvietė to laiko žmoniją 
ir visus busimuosius amžius, nutekėjo žmo
gaus tiesos ieškančio, žmogaus skaudžiai klys
tančio ir atgailojančio veidu daug karštų vi
daus kovos ir kančios ašarų. Bet ta kančia, 
tas intensyvus teisybės ir tiesos ieškojimas 
nebuvo vien tik vieno kurio laiko entuziaz
mas, kilęs ir pranykęs dėl gyvenamojo mo
mento reikalų. Adventas nebuvo vien tik ta
da, kada žmonija laukė ateisiančio Išgelbė
tojo. Adventas, kaip dvasios apreiška, kaip 
vidaus kova ir veržimasis į tiesą, į tiesos šal
tinį — Dievą, pasilieka visiems laikams rea
lus, tinkamas ir reikalingas. Mat, jis remiasi 
netobulo žmogaus prigimtimi, žmogumi tokiu, 
koks jis iš tikrųjų yra. Adventas yra tad 
sutapęs su kiekvienu laiku: kiekvienais me
tais, kiekviena savaite, diena ir valanda. Ad
vento (kaip išganymo laukimo, Dievo ieškoji
mo) esama jau pačiame gyvenamame laike, 
pačiame kiekvieno žmogaus ošime. Tuo at
žvilgiu, neperdėdami, galėtume sanglaudžiai 
pasakyti: mes nuolat gyvename advente, nes

(Nukelta į 8 pusi.)

Bymes pasitrauks?
Daily Mail specialus korespondentas pra

neša iš Washingtono, jog esąs galimas daly
kas, kad JAV užsienų reikalų ministeris Ja
mes F. Bymes pasitrauksiąs iš kabineto po 
to, kai užsienių reikalų ministerių taryba už
baigsianti darbą New Yorke. Dėl intensyvaus 
darbo esanti pašlijusi jo sveikata, todėl jo 
gydytojas esąs nustatęs vėliausią pasitrauki
mo datą — ateinančių metų kovo mėn.

Svarstomas būsimo užsienių reikalų mini- 
Bterio klausimas, tačiau kandidatai tuo tarpu 
Viešai dar neminimi.

Pabaltijiečių aprūpinimas 
_ darbu

* Informacinis posėdis Heidelberge
S mis d. nomis buvo sukviestas posėdis 

Heidelberge, kur dalyvavo amerikiečių karinės 
valdžios, UNNRA, YMCA ir pabaltijiečių tau
tinių grupių atstovai pasitarti, kaip aprūpinti 
pabaltijiečius tremtinius darbu.

Karinės valdžios ir UNRRA atstovų buvo 
tame posėdyje pareikšta, kad amerikiečių ka
rinė valdžia yra nusistačiusi panaudoti jų zo
noje gyvenančius pabaltijiečius tremtinius sa
vo žinioje esamiems ir jų pačių vykdomiems 
darbams amerikiečių zonoje, Vokietijoje. 
Šiuose darbuose pabaltijiečiams bus teikiamas 
pirmumas prieš kitus vietos gyventojus. Visur 
ten, kur atsiras tinkamų pabaltijiečių specia
listų ar darbininkų, iki šiol dirbusieji vietos 
darbininkai bus pakeičiami pabaltijiečiais.

Pabaltijiečiams numatomi suteikti- darbai 
busią dviejų rūšių:

a) darbai amerikiečių vadovaujamose pra
monės, transporto ir kt. įmonėse bei įstaigose, 
sandėliuose, paskirstymo ir pakrovimo punk
tuose ir t. t., kur dirbama amerikiečių reika
lams, ir

b) pačių armijos dalinių vykdomi darbai 
(tiltų ir kt. įrengimų statyba ir t. t.).

Tie darbininkai ar specialistai, kurie dirbs 
pirmosios rūšies darbuose, gaus tokį atlygini
mą ir tokį aprūpinimą, koks yra teikiamas, 
pagal vietos sąlygas, iki šiol dirbantiems kitų 
tautybių darbininkams, vadinasi: vokiškosios 
darbo atlyginimo normos markėmis ir vokiš
kas maistas. Tačiau DP galės, jei norės, nau
dotis tuo savo aprūpinimu, kokį jie gauna per 
UNRRA. Dalyvaudami šiuose darbuose, DP 
galės pasilikti gyventi UNRRA stovyklose 
arba susirasti sau privačiai butą arčiau dar

JUNGTINES TAUTOS 
IR TAIKOS PROBLEMA

Ministerių Tapyba kovo mėn.
Keturių ministerių taryba nutarė, kad Vo

kietijos problema bus nagrinėjama Maskvoje 
1947 m. kovo 10 dieną, t. y., po vieno metų 
trečdalio. JAV pasiūliusios tuojau paskirti 
specialius atstovus, kurie paruoštų darbotvar
kę, bet Molotovas su tuo pasiūlymu nesutiko.

Po to Bymes pasiūlė, kad šie specialūs at
stovai pradėtų nagrinėti Vokietijos kaimyni
nių kraštų iškeltus reikalavimus. Molotovas 
pasisakė, jog tas klausimas galėtų būti spren
džiamas po to, kai susirinks ir apsvarstys mi
nisterių taryba. Toliau Bymes pasiūlė okupa
cines pajėgas Vokietijoje sumažinti, paliekant 
sovietams 200.000, Anglijai ir Amerikai — po 
140.000 ir Prancūzijai — 70.000 karių ir kari
ninkų. Šis sumažinimas turi būti padarytas 
iki 1947 m. balandžio mėn. Austrijoje turėtų 
palikti tik po. 10.000 kiekviena, o sovietai Len
kijoje telaikytų tik 20.000 susisiekimo keliams 
saugoti, Rumunijoje ir Vengrijoje — po 5.000. 
Jeigu neįvyktų kurių netikėtumų, tai, kaip 
Bymes pareiškė, tos pajėgos metu būvyje tu
rėtų būti vėl */« sumažintos.

Vokietijos problema, būdama susijusi su 
Potsdamo nutarimais, nebus lengvai išspren
džiama. Ypatingų sunkumų tenka laukti dėl 
jos sienų nustatymo. Jau dabar yra pareiškę 
savo pretenzijas vakarų kraštai.

Atrodo, kad su Vokietijos sienų problema 
turės iškilti ir Lietuvos reikalas, nes be jos 
neturėtų už akių nustatinėti sienas bei repa
racijas.

Sovietų nuolaidumas
Praėjusią savaitę New Yorke Jungtinės 

Tautos sulaukė staigmeną — Rusijos užs. reik, 
ministeris Molotovas pasidarė žymiai sukalba
mesnis negu anksčiau. Po to, kai buvo beveik 
susitarta dėl taikos sutarčių su ašies vasali
nėmis valstybėmis, kada Molotovas sutiko su 
įtraukimu į taikos sutartis klauzulės dėl Du
nojaus laivininkystės klausimo ir kai pagaliau 
jis pareiškė, jog Sovietų Sąjunga nenaudos 
Saugumo Taryboje veto, vykdant tarptautinę 
karinių pajėgų inspekciją, susijusią su bendru 
nusiginklavimu ir specialiai atominės energi
jos srityje, — Amerikos ir D. Britanijos dele
gatai buv® tiesiog nustebinti.

bovietės. Apsigyvendami tuo būdu už sto- rininkus, kurie yra Heidelberge, Stuttgarte, 
vykios ribų, jie nebus išbraukiami iš stovyklos Muenchene, RjgensLįirge ir Ba> Wildunge.

Kadangi tuo būdu verbavimas numatomas
vykdyti per UNRRA, tai pabaltijiečiai, negy-

aprūpinimo. Pagal darbo reikalą, jie galės 
persikelti ir į kitą gyvenamą vietą, kur val
džios bus pareikalauta ir tam tikslui bus duo
tas sutikimas.

Šiuos darbus galės imtis dirbti kiekvienas 
tinkamas darbui pabaltijietis tremtinys, ne
paisant jo šeimyninės padėties, vedęs ar ne.

Dirbantieji antros iš suminėtų rūšių dar
buose gaus amerikiečių aprūpinimą, gyvens 
skirtose jiems patalpose bei vietose ir smul
kiems reikalama gaus dar mėnesiui 5 dolerius 
skriptais. Tie, kurie atsisakys nuo teikiamo 
aprūpinimo, galės gauti 100 dolerių skriptais 
per mėnesį. Išvykdami iš Vokiętijos turės tei
sę uždirbtus tuo būdu skriptus išsikeisti į 
tikruosius dolerius arba kurią kitą valiutą, 
pagal oficialų dolerio kursą.

Į šios rūsies darbus, kadangi jie bus kil
nojamo 'pobūdžio, bus priimami tik asmens be 
šeimų.

Salia nurodytų darbų, yra numatoma su
daryti skrajoją daliniai paskutiniame kare 
žuvusiųjų amerikiečių karių kapams tvarkyti. 
Tie daliniai dirbs visur, ir už Vokietijos sienų, 
kur vyko mūšiai ir yra palaidota žuvusiųjų 
amerikiečių karių. Įsijungę į šiuos darbus 
pabaltijiečiai gaus amerikiečių karių aprūpi
nimą ir darbo vietos valiuta tokį atlyginimą, 
koks bus mokamas tame krašte vietos dar
bininkams. Numatoma, kad šie darbai gali už
trukti nuo 1 iki 2-jų metų. Jie bus organizuo
jami kiek vėliau.

Į visus suminėtus darbus pabaltijiečiai bus 
verbuojami per UNRRA rajoninius darbo ka- 

Tokį Sovietų Sąjungos mostą New York 
H. Tribune vadina istoriniu, nes jo pagalba 
buvo didelis akmuo nuridintas nuo bendra
darbiavimo kelio. Tačiau vėliau, kada buvo 
aptarta ne tik inspekcijos, bet ir sankcijų rei
kalas, jei kuris nusižengtų nusiginklavimo 
dėsniams, Molotovas vėl pasirodė senoje savo 
formoje ir čia vėl iškilo veto.

Pagal Sovietų Sąjungos delegatų pareiški
mą, nusiginklavimo kontrolės bei inspekcijos 
reikalu veto neturi būti naudojamas, bet sank
cijų pritaikyme jie pasilieka sau veto teisę. 
Jeigu taip pasiliktų, tada nusiginklavimo pro
cesas nebevaidintų jokio esminio vaidmens.

Graikijos rūpesčiai
Graikijos mažasis pilietinis karas kelia rū

pesčio ne tik pačiai Graikijai, bet jis ne ma
žiau rūpi ir Amerikai bei Anglijai. Neseniai 
lankėsi D. Britanijos gen. štabo viršininkas 
maršalas Montgomery. Graikijos padėtimi yra 
susirūpinusi ir Amerikos spauda. Štai laik
raštyje N.Y.H. Tribune Sumner Welles rašo, 
kad Graikijos vyriausybė nepajėgianti kon
troliuoti didelių, sričių, išsitęsusių šiaurėje. 
„Čia dominuoja bandos, kurias atvirai remia 
Bulgarijos, Jugoslavijos ir Albanijos komu
nistų partijos“. Iš kitos pusės, Sovietų spau
da kaltina Graikijos vyriausybę, vadindama 
ją „tarptautinės reakcijos agentu“ ir nurody
dama, jog Graikija sudaranti pavojų savo kai
mynams, o JAV ir D. Britanijos per graikų 
„karo kurstytojus“ siekiančios dominuoti Bal
kanuose.

Sumner Welles iš vedžioja, kad Graikijos 
vyriausybė esanti laisvai daugumos išrinkta ir 
kad Graikija esanti vienintelė Balkanų vals
tybė, dar nepatekusi Sovietų įtakai. Pasak jo, 
Graikijos integralumo ir nepriklausomybės 
palaikymas esąs gyvybingas Amerikos tautai 
dėl dviejų priežasčių. Pirma priežastimi jis 
nurodo laisvą rytinių ar kitų tautų apsispren
dimą, jokiai galybei negalint padaryti inter
vencijas, ir antra — neprileisti Sovietų Są
jungai absorbuoti Graikiją į savo įtakos sferą, 
kad tuo būdu pasiliktų laisvas susisiekimas 
Viduržemio jūra su Artimaisiais Rytais.

Baigdamas jis pabrėžia, kad „JAValstybių 
politika būtų skubiai ir radikaliai pakeista ... 
JAV turinčios nusistatyti, kad Graikijos sie

venantieji UNRRA stovyklose ir nesinaudo- 
j antie j i jos globa, negalės patekti į kalbamo 
verbavimo organizaciją. Jiems tačiau lieka 
laisvas kelias tartis betarpiškai su valdžios or
ganais dėl įsijungimo į darbūs.

Amerikiečių zonos UNRRA-os centrinis 
darbo karininkas Heidelberge kvies darbo rei
kalu pabaltijiečių atstovų pasitarimus, ir kiek
viena tautinė grupė yra prašoma paskirti tam 
reikalui savo atstovus ar ryšininkus. Panašiai 
siūloma susitvarkyti ir su kitais rajoniniais 
darbo karininkais.

Šie karininkai, lygiai kaip amerikiečių ka
rinės valdžios atitinkami organai, mielai 
priims visokius darbo reikalu pasiūlymus, 
plaukiančius iš pačių pabaltijiečių iniciatyvos. 
Jie bus palankiai svarstomi ir, pagal galimu
mus, priimami vykdymui. Tuo prašoma susi
rūpinti ir parodyti daugiau savo iniciatyvos. 
Pastebima, kad visi pasiūlymai turi ’ liesti tik 
kiečių ūkio. Dirbti vokiečių ūkyje nėra drau
džiama, bet ten dirbančiais turi rūpintis patys 
vokiečiai, o ne amerikiečiai. Vokiečių ūkiui 
dirbantiems pabaltijiečiams nėra ir nebus tei
kiama jokios pirmenybės ar specialinės glo
bos, priešingai, bus sekama, kad pabaltijiečių 
darbas, kur jis bus visai nepriklausomas, ne
kenktų ,vokiečių ūkio interesams.

Darbas minėtose žinybose nebūsianti kliū
tis emigruoti, kada tokia emigracija bus gali
ma. — Atitinkamos lietuvių įstaigos šį darbo 
projektą svarsto palankia prasme. B. G.

nos būtų tokios, kurios suteiktų Graikijai sau
gumą, o tam ji turi teisę.“

Kaip žinoma, Graikijos civilini karo klau
simas svarstomas Saugumo Taryboje, kuriai 
yra pateikta pakankamai kaltinamosio.s me
džiagos, tikinančios, kad kaimyniniai kraštai 
remia jų partizanus.

Turint galvoje Balkanuose esamą politinę 
padėtį ir komunistų viešpatavimą, Graikijos 
problema pasidaro nepaprastai svarbi.

Šalia paminėtų svarbiausių klausimų ten
ka priimti Irano įvykius, kurie, atrodo, rutu
liojasi centrinei vyriausybei palankia prasme, 
nors Azerbeidžano gubernatorius daro žygius 
rinkimams savarankiškai pravesti. Iš esamų 
pranešimų matyti, kad be susidūrimų nebus 
ten apsieita.

Ispanijos Franco vis labiau spaudžiamas 
pasitraukti iš sosto, bet jis kol kas jaučiasi 
neblogai. Jo klausimą besvarstant JTautose, 
jis pats susišaukė ministerių kabinetą posė
džio, kuriame padarytas toks nutarimas: „vy
riausybė griežtai nusistačiusi palaikyti tėvy
nės nepriklausomybę, visiškai laisvą nuo bet 
kurios rūšies svetimųjų įsikišimo.“

Nežiūrint šių nutarimų, J. Tautų politinis 
ir saugumo komitetas nutarė neprileisti Ispa
nijos nė prie jokių tarptautinių organizacijų. 
Pasiūlymas dėl diplomatinių santykių nutrau
kimo su Franco Ispanija buvo daugumos balsų 
atmestas. Taip pat buvo atmestas Amerikos 
pasiūlymas, kad Franco rėžimą pakeistų pati 
Ispanijos tauta. Tik Belgijos atstovo pasiūly
mas buvo priimtas, pagal kurį, jei Franco per 
tam tikrą laiką neužleis rinkta j ai vyriausybei 
valdžios, Saugumo Taryba turės imtis tam 
tikrų priemonų.

Dėl veto teises nieko esminio nenutarta. 
Politiniame komitete 27 balsais prieš 6 priim
tas Australijos pasiūlymas, kad nuolatiniai 
Saugumo Tarybos nariai veto teisę naudotų 
tik ypatingais atvejais. Tai tik platoniškas 
pasisakymas, neturįs imperatyvinės galios.

Šie visi nutarimai turės būti visuotiniame 
JT posėdyje priimti */« balsų, nes tik tada jie 
turės veiksmingumą.

JTautų komitetų darbai numatomi baigti 
šią arba ateinančią savaitę. Jų priimtos rezo
liucijos turės būti apsvarstytos plenume.

Tenka pridurti, kad priimtas ir pabėgėlių 
statutas, nors dėl jo esą daug nepasitenki
nančių.

IŠ čia padarytos politinių įvykių apžvalgos 
nematyti, kad Europa būtų atpalaiduojama iš 
ekonominių iir-politinių replių, kurios ią via 
dar tebespaudžia.
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(lietuvių gyvenimą?)

.Čiurlionio' ansamblio džiaugsmai-ir rūpesčiai
„Čiurlionio“ ansamblis, vadovaujamas A. 

Mikulskio, yra tapęs visų lietuvių garbe ir 
pasididžiavimu. Jis yra aplankęs daugeli visų 
Vakarinės Vokietijos trijų zonų lietuvių sto
vyklų. Ir toliau tęsdamas savo sėkmingų 
gastrolių pynę, jis šių metų lapkričio mėne
sio 5-6 d. lankėsi Traunsteino (amerikiečių 
zonoje) lietuvių kolonijoje. Čia taip pat, kaip 
šiam meno vienetui įprasta, neapsieita be 
nuotykių: lapkričio 4. d. atvykus ansambliui 
į Traunsteiną iš Rosenheimo, kur vakarykš
čiai buvo duotas koncertas, pridurmai jį „at
sivijo“ Rosenheimo karinės valdžios komen
dantas — lenkų tautybės JAV. armijos ka
rininkas dar kartą išgirsti čiurlioniečių bažny
tinį koncertą ir po to nors valandėlę pabuvoti 
su pačiais ansambliečiais. Vakarienės metu 
simpatiškasis Amerikos karys savo žodyje, 
prideramai įvertindamas aukštą „Čiurlionio“ 
ansamblio meninį lygį, tarp kitko pažymėjo 
lietuvių-lenkų gero tarpusavio sugyvenimo 
reikšmę ir bendradarbiavimą. „Mes turėjome 
didįjį poetą Adomą Mickevičių, rašiusį len
kiškai, bet lietuviškoje dvasioje ir lietuviškais 
jausmais. Ir -toliau mes turime tęsti šiuos 
dvasinės bičiulystės santykius“, —užbaigda
mas pabrėžė karinės valdžios atstovas.

Traunsteino UNRRAos vadovybė išrūpino 
čia gyvenantiems lietuviams katalikams ba
žnyčią, kurios atidarymas buvo š. m. lapkri
čio 5 d. Atidaryme giedojo „Čiurlionio“ cho
ras nepaprastai įspūdingai pąivairindamas 
parapijos klebono kun. J. Riaubos laikomas 
pamaldas. Tiek bažnyčioje, tiek ir miesto 
„Tumhalėje“ duotiepi čiurlioniečių koncertai 
klausytojams paliko gilų įspūdį ir susilaukė 
užpelnyto jų įvertinimo.

ŽVILGSNIS Į UŽKULISĮ
Neklysdami galime tvirtinti, kad p. Mi

kulskio vadovaujamas „Čiurlionio“ ansamblis 
yra tapęs vienu didžiausiu lietuvių tautos re
prezentantu. Apie jo nepaprastą pasisekimą 
ir aukštą mūsų tautinio meno reprezentavimą 
ne kartą esame girdėję ir skaitę ne tik lietu
viškoje, bet ir kitų tautų spaudoje, tačiau 
retas lietuvis yra turėjęs progos pažvelgti į 
užkulisinį, taip sakant, kasdienį čiurlioniečių 
gyvenimą, patirti jų džiaugsmus, rūpesčius, 
vargus ir tolimesnius užsimojimus. Šia proga 
norėtųsi pakelti nors mažą jų užkulisinio gy
venimo uždangos kamputį. Ją praskleisti 
mums yra leidęs didysis ansamblio inspirato
rius ir vadovas p. Mikulskis,' kuris kiek ener
gingas, judrus ir įkvepiąs būna scenoje diri
guodamas, tiek malonus ir įdomus pokalbyje. 
Užsiminus apie ansamblį maestro akys sub
lizga iš jo sielos plaukiančia atsidavimo ir 
meiles savo kūriniui šviesa, o žodžiai plaukia 
nenutrūkstama srove:

„Tarpusavy mes puikiai sugyvename. Mū
sų kiekvieno paskiri vargai yra visų vargai, 
o visų rūpesčiai ar džiaugsmai mus kiekvieną 
vienodai liečia ir jaudina. Kiekvienas mūsų 
gerai jaučiame pasiimto uždavinio svarbą, 
todėl mūsų kolektyve vyraujanti kieta tvarka 
yra sąmoningas daiktas, išplaukiąs iš kiek
vieno dalyvio vidinio supratimo. Tuo labiau, 
kad visi dalyviai yra arba studentai arba 
aukštąjį ar atitinkamą meninį mokslą baigę 
asmens. Priimdamas naują narį, aš kiekvie
nam atvirai pasakau, kad jis daugiau nebe

priklauso sau, kad asmenį gyvenimą privalės 
subordinuoti mūsų kolektyvo labui. Mes taip 
esame susigyvenę, jog, sakysime, meilės ar 
ypatingos simpatijos, kaip vyrų ir moterų 
tarpe įprastai būna, reikalai darosi nebe
aktualūs.

Ir kaip čia brolis ir sesuo, o mes tarpu
savy tokie esame, leisis į romantinius meilės 
ryšius? — Pono Mikulskio veidą nuskaidrina 
tėviška šypsena ir jis valandėlę žiūri į gyvai 
besišnekučiuojančius ansamblio dalyvius.

REŽISIERIUS VERKIA
— Argi ir nepasitaiko’ Jokių meilės istori

jų? — naudodamasis esančia pauza paklausiu 
maestro.

— Na, žinoma, juk esame žmonės su visais 
žmogiškaisiais polinkiais. Ana, mes dalyva
vome didžiuliame prancūzų karinės valdžios 
organizuotame meno festivalyje, ffo meninę 
dalį tvarkė specialiai iš Paryžiaus pakviesti 
du žymiausi režisieriai. Vienas jų įsižiūrėjo į 
mūsų dainininkę — tiesiog įsimylėjo iki ausų. 
Atėjo pas mane ir pasisakė norįs ją vesti. 
Nieko negalėjau jam pagelbėti, nes mūsų 
kolektyvo nariai žino, kad būnant kolektyve 
jiems šitokia „prabanga“ neleidžiama; be to, 
šiuo atveju buvo ir kita kliūtis: minėtos dai
nininkės vyrą bolševikai yra išvežę į Sibirą. 
Padėtis aiški. Apsiverkė, žinote, ponas reži
sierius, kaip mažas vaikas.

Arba vėl amerikiečių I armijos kapitonas, 
aukštas, geltonplaukis vyriškis ašarodamas I 
išvažiavo į Ameriką, negalėdamas kartu pa- Į

Minėjimų ir meno ženkle
WUERZBURGAS. Lapkričio 23 d. vietos 

skautai minėjo savo metines. Ta proga buvo 
surengtas laužas. Tuntininkas dipl. inž.' K. 
Timukas padarė metinę skautų veiklos ap
žvalgą. Skautų kapelionas kun. Alfa Sušinskas 
skaitė įdomią ir turiningą paskaitą „Kas ne
kuria laimės kitam, tas pats jos neturi“.
• Gruodžio 1 d. Lietuvių Tremtinių Inžinie
rių Draugijos Wuerzburgo skyrius taip pat 
šventė savo metines sukaktuves. Ta proga 
įvyko ir Suaugusiųjų Instituto oficialusis ati
darymas. Vietos inžinieriai, kurie sukvietė 
pirmąjį Vokietijoje gyvenančių inžinierių su
važiavimą, davė pradžią „Inžinieriaus Keliui“ 
leisti (išleido pirmąjį numerį; dabar žurnalą 
leidžia Augsburge gyveną inžinieriai), įsteigė 
Suaugusiųjų Institutą, išleido „Technikos Pa
saulio" 1 Nr., yra vieni iš vekliausiųjų, nuvei
kusių didelį visuomeninio darbo barą. Jų spi
ritus movens — ’ veiklus, energingas, nepa
prastai darbštus ir turįs didelių organizacinių 
gabumų dipl. inž. K. Krulikas ir jo dešinioji 
ranka inž. Gr. Lazauskas, „T. P." redaktorius.

Tarp eilės kitų sveikintojų, metinių proga 
žodžiu sveikino buv. paskutinysis susisiekimo 
minisieris inž. Novickis, džiaugdamasis vietos 
inžinierių veikla.

Minėjime ir skyriaus garbės narlai-rėmėjai: 
UNRRA-os karininkai mjr. V. Narbutas ir V. 
Mažeika, stalių dirbtuvių vedėjas Albertas 
Kupčikas komendarttas J. Truškauskas ir kiti.
• Lapkričio 30 ir gruodžio 1 d. stovykloje 
koncertavo „Čiurlionio“ ansamblis, vedamas

sllmti vieną mūsų ansamblio narę. Ir ką mes 
galėjome jam pagelbėti: — mes priklausome 
ne sau, bet mūsų tautai. Nuvykęs j Ameriką 
jis parašė laišką, kuriame pasiguodžia, kad 
jam jo labai turtingas tėvas nupirko salą ir 
užveisė joje avių ūkj. Dabar jis nuosava
jachta nuplaukia į tą salą, apsirengia pieme 
drabužiais ir skaitydamas knygas svajoja apįe 
neprieinamą lietuvaitę. '

Iš pradžių ne maža vargo turėjome su 
prancūzų karininkais. Juk kiekvienam žino
ma prancūzų pažiūra į meilės reikalus. Ir 
mūsų narių tarpe tikėjosi lengvo pasisekimo, 
bet greit atkando dantis pamatę, kad lietu
vaitės sudaro išimtį iš bendros!, moderniame 
pasaulyje vyraujančios taisyklės, skelbian
čios, kad moteris sutverta tik vyro pasismagi
nimui". Mes nenustojome jų draugystė. Prie
šingai, jie pradėjo dar labiau mus vertinti. Ir 
dabar daug ir dažnai jų atvažiuoja pas mus, 
bendrauja su mumis, kviečiasi pas save.

Aš esu nuomonės, kad jaunų žmonių ne
galima „supančiotų“ laikyti, todėl ir ne
draudžiu mergaitėms su jais kartkarčiais iš
vykti: pasišokti, pasivaišinti ir p. Prašom, bet 
visada kartu vyksta ir pora ar daugiau vy- 
kųru. Jie visi privalo grįžti nustatytu laiku. 
Ir, žinoma, grįžta. Namie būnant ar gasto- 
liuojant esti daug progų vaišintis, bet persi
gerti negalima. To nė nepasitaiko, nes kiek
vienas žino, kuo tas „kvepia“.’ Juk mes pa
siėmėme mūsų tautos reprezentantų pareigas, 
ir, kaip matote, jas pajėgiame nešti.

LAIMINGIAUSIAS BURMISTRAS
Galite patikėti, kad mus gerbia ne tik 

prancūzai, bet ir vokiečiai. Kartą suruošėme 
pobūvį su atitinkama menine programa mū
sų gyvenamo, miesto diduomenei. Siame po-

(Pabaiga 6 pusi.)

A. Mikulskio. Pirmąją dieną koncerto klau
sėsi Wuerzburgo universiteto rektorius, pro
rektorius, dekanai ir kiti profesoriai. Jie visi 
labai -gražiai atsiliepė apie mūsų tautinį meną 
ir jo interpretatorius. Antrąją dieną į kon
certą atvyko gana gausus amerikiečių būrys 
— UNRRA pareigūnai ir aukšti karininkai.

Kas turėjo laimės, klausėsi abiejų koncer
tų. Su malonumu matydamas gyvąją Lietuvą, 
išklauaytumei jų dešimt ir daugiau.
• Stovyklos batsiuvių dirbtuvės, vedamos są
žiningo ir sumanaus tautiečio Juozo Baranau
sko, gautą pelną skiria Raudonojo Kryžiaus 
reikalams. Jeigu juo pasektų kiti, kurie taip 
pat turi įvairių pajamų iš vietos gyventojų, 
tad šalpos reikalai žymiai pagerėtų. -vk-

NUERTINGENAS. Gruodžio 4 d. Nuertin- 
geno lietuvių stovykloje buvo suruoštas prof. 
Šalkauskio 5 m. mirties sukakties minėjimas. 
Paskaitas skaitė prof. Z. Ivinskis „St. Šal
kauskis — žmogus ir profesorius“ ir Dr. A. 
Maceina „Prof. St. Šalkauskio pasaulėžiūra“.

Suorganizuoti ugniagesiai. Buv. Vilniaus 
priešgaisrinės apsaugos viršininko brandma- 
joro V. Šimkaus iniciatyva Nuertingene lietu
vių kolonijoje suorganizuoti ugniagesiai.

Įsteigtas skaučių tuntas. Neseniai Nuertin
gene įsteigtas skaučių tuntas „Gabija“, ku
riam priklausys visi Nuertingcno apskr. lietu
vių stovyklų skaučių vienetai. Tuntui vado
vauti paskirta psktn. K. Kodatienė.

Anglų kalbos kursai turi pasisekimą. Prieš 
porą savaičių suorganizuoti anglų kalbos kur
sai veikia visu intensyvumu. Dirbama ketu
riomis grupėmis. Dėsto kun. Dakinevičius.

(S)

Gražioji Nemuno šalis
LIETUVOS ŠVEICARIJA

Paviešėję Žaliųjų ežerų krašte, mes persi- 
kelsime į Lietuvos Šveicariją. Kelionę pra
dėsime nuo Zarasų. Tolimesnis maršrutas bus: 
Stelmužė, Imbradas, Antazavė, Obeliai, Ro
kiškis, Kamajai, Jūžintai, Romuva, Dusetos, 
Antalieptė, Baltriškės, Degučiai, Salakas, Dau
gailiai, Utena, Vyžuonos, Svėdasai.

(11) ZARASAI
I

Atvykę į Zarasus pirmiausia aplankome 
muziejų, apžiūrime spaudos, numizmatikos, iš
kasenų, lieaudies meno, gamtos ir pedagogi
nius skyrius ir čia susipažįstame su įdomia 
miesto istorija.

Zarasus žmonės dar Ežerėnais vadino, ypač 
mūsų prieškarinė spauda. Bet nuo 1929 metų 
miestas oficialiai buvo pradėtas vadinti Zara
sais. Ministerių Kabinetui darant šį nutari
mą, nulėmė prof. K. Būgos nuomonė. Prieš 
Pirmąjį Didįjį karą šį miestą vadino dar No- 

• voaleksandrovsku, nes tokį vardą jam buvo 
davęs Rusijos imperatorius Mikalojus I. 1836 
metais jis vykdamas per Zarasų miestą kartu 
su sosto įpėdiniu Alęksandru II taip susiža
vėjo nepaprastai gražia apylinkės gamta ir 
pačiu miestu, jog net davė įsakymą jį pava
dinti sosto įpėdinio vardu. Bet vietos klebo
nas lietuvis kunigaikštis Nėmyra, pas kurį im
peratorius buvo apsistojęs, įspėjo, kad Alek- 
sandrovsku yra pavadintos kitos vietovės. Ta
da imperatorius įsakė prie šio vardo dar pri
dėti „Novo“. Suteikus miestui svarbesnės 
reikšmės, į jį buvo perkeltas iš Vydžių ir ap
skrities centras.

Tarp Kauno ir Zarasų plentas buvo nu
tiestas 1836-1842 metais. Pavartę istorijos la
pus mes randame, kad Zarasai ir senobėje bu
vo labai žymūs. Didžiulėje ežero Ąso (jis pri
sišliejęs prie miesto) saloje buvę „Kanamukų 
nuo pakūtos“ brolių vienuolynas ir mūrinė 
bažnyčia, kurioje buvo stebuklingas Marijos 
paveikslas. Manoma, kad tas stebuklingasis 
paveikslas galėjo būti Vytauto Didžiojo kartu 
su Trakuose esančiu paveikslu gautas iš Bi
zantijos ciesoriaus kaip dovana, nes jų abiejų 
panašumas yra labai didelis. Jis galėjo pa
tekto iš Vilniaus po didžiojo gaisro, įvykusio 
1530 m., kurio metu buvo sunaikintos kelios 
bažnyčios. Ant paveikslo yra ir parašas, kuris 
liudija, kad jis yra stebuklingai išgelbėtas iš 
gaisro.

Rusų valdžiai įsakius, XIX amžiaus pra
džioje Zarasų vienuolynas buvo panaikintas. 
Sako, jog šis vienuolynas buvo ne tik senas, 
bet ir gerai įrengtas.

Kur dabar yra Šiaulių gatvė, seniau buvo 
didelis dvaras. 1610 metais D. L. K. Zigman
tas pastatydino čia bažnyčią. Dabar toje vię- 
toje yra Šaltupės koplytėlė su stebuklinga 
Kristaus statula. Pasak padavimo, šioje vie
toje buvusią medinę koplytėlę perkūnas nu
trenkęs į ežerą, kur ji ir paskendusi. Į pa
viršių iškilusi tik viena Kristaus statulėlė, kuri 
buvo iš vandens ištraukta ir pastatyta toje 
koplytėlėje. -vk-

(2)

N ©pažįstamasis
Vyt. Tamulaitis

„Ir jai bus šalta ...“ pagalvojau. Bet iš
kreiptom lūpom šyptelėjau, spausdamas ranka 
kišenėje brangaus likerio bonką, kuri turėjo 
sušildyti ne tik kūną, bet užkaitinti širdį ir 
kraują, šaukiantį visų lūkesčių išsipildymo.

Plėšraus žvėrio žvilgsniu dairiausi į tą pusę, 
iš kur turėjo ateiti ji. Kaip įgudęs medžioto
jas, sulaikęs kvėpavimą, nekantriai laukiau ir 
klausiausi, kada pasigirs tylūs ir smulkūs tos 
grakščios stirnos žingsneliai, artėdami į ma
ne. Kiekvieną ir meniną šnabždesį girdėjau 
savo įtemptomis ausimis, bet buvo vis ne ji.

Pyktis ėmė kilti širdyje. O gal jai nepasi
sekė šį kartą išsisukti vyro budrių akių.

„Ne, ne... Ji ateis,“ raminau save. „Ar pir
mą sykį pavėluoja ... Turės švelniai ir mei
liai atėjusi išpirkti savo kaltę, kad privertė 
mane laukti...“

Ramindamas savo nekantrumą, išsitrau
kiau iš kišenės bonką likerio, išplėšiau kamštį 
ir nurijau didelį, pirmiausiai vieną, paskui 
antrą ir trečią gurkšnį. Kaitri alkoholio ugnis 
ėmė deginti gerklę ir krūtinę. Jaukumas ir 
šilima pastebimai apėmė mano kūną, arba, 
teisingiau tariant, pamąžu paralyžavo pojū
čius justi šaltį, sudarydama tą dirbtinę ir ne
tikrą šilumą, kuri svaiginančiai plėtėsi iššo
kusiomis gyslomis. '

Kurti nakties tyla buvo apglobusi visą pa
saulį, rudenėjančią ir mirštančią žemę, tolu
moje, ten po kojų, blykčiojantį savo žiburiais 
miestą, tylius parko medžius ir šią vietą, kur 
vienas sėdėjau. Prieš mano akis stovėjo me
dis, jau nuogom ir plikom šakom, be lapų ir 
to žavinčio žalumo, Bet aš žiūrėjau į jį be 
gailesčio, o su pavydu ir apmaudu. Štai ateis 
pavasaris, jis vėl sužaliuos ir sužydės tūkstan
čiais žiedų, pavasario meilės ir žiedų misteriją 
pradėdamas iš naujo, lygiai tokią pat gražią

ir žavinčią, verčiančią suplakti kiekvieną šir
dį. O žmogus? Jam niekada nepasikartos 
praėjęs jaunystės pavasaris, niekada nesula- 
puos ir nesužydės iš naujo tais žiedais, kurie 
jau nuvyto ir nukrito. Tegu kiek nori ilgai 
dirbs su žila barzda visagalintis žmogaus pro
tas, bet niekada į pageltusį senio veidą neį
pils jaunystės rausvo žavumo ir neuždegs dau
giau jo gęstančio žvilgsnio tom ugnim, kurios 
kartą užgęso ...

Tai buvo mintys, kurios mane dabar siu
tino ir.purtė širdį.

„Gyventi, gyventi...“ šaukiau pats sau, 
pajutęs dar didesnį alkį to gyvenimo, kuris 
jau buvo perkopęs mano viduramžį ir pradėjo 
leistis anon pusėn\

„Gyventi! Kol laikas, pasiimti iš gyvenimo 
viską, kas gražiausio! Mylėti, mylėti!... Ir 
toje meilėje sudegti, sutirpti, ja visiškai pasi
sotinti ligi užspringimo... Ar yra kas kitas 
už ją gražesnio ir žavesnio? Ar ne jos pa
grindu gyva žemė, ar ne ji pirmapradė gy
venimo ir gyvybės atrama, ar ne įš jos baltos 
rankos mostelėjimo'teka blizgančios upės, pa
vasarį sužydi sodai, taiso kregždutė lizdą ir 
suskamba nakties tyloje negalinčio užmigti 
paukštelio daina... Ar ne ji yra įkvėpėja 
žmogiškosios kūrybos ir gyvenimo ilgesio? 
Šalin visi senų moralistų įstatymai, pro ku
riuos ji sunkiai veržiasi, supančiota ir surišta 
kaip virvėmis sausais filosofiniais išvedžioji
mais, dogmomis, dėsniais, nurodymais ir pa
tarimais ... Šalin! Spiauju jiems visiems į 
veidą ir einu gerti ligi dugno tą gyvybės šu
linį, kurį drįsta iš pavydo vadinti nuodais, 
norėdami ne tik žmogaus protą, bet ir širdį, 
kaip paukštį, uždaryti paragrafų narve... Va
lerija, Valerija...“ sušukau garsiai, įsmeigęs 
degančias akis į tamsą.

mane tik jį pamačius, dabar į širdį sunkėsi 
pyktis.

„Kokiems velniams čia tie jo pamokslai, 
atgrisę ir atsibodę! Ar man rūpi jo pasaka 
apie skenduolį, kai aš tvirtai sėdžiu ant ak
meninio suolo gražiame parke, laukdamas jau
nos moters... Ar aš turiu klausytis jo kaž
kokių moralinių išvedžiojimų, kuriuos man 
pradėjo sakyti, matyt, nugirdęs keletą žodžių, 
kai aš per daug garsiai galvojau.,.“ mąsčiau 
sau vienas, tyčia nieko neatsakydamas ir ne
parodydamas jokio susidomėjimo jo kalba.

„O gal eiti jį palikus?“ kilo mintis. „Bet 
jei ateis Valerija, tikrai išsigąs šito pakvai
šėlio ...“ Sukaupęs kantrybę ir valią nutariau 
geriau palaukti, kol jis pirmiau nusinešdins, 
neturėdamas ko ilgiau čia veikti.

— Taip, taip..., — atsidusęs jis vėl pra
dėjo ir jo geležinis balsas suskambėjo rudeni
nėje kapų tyloje. — Ko čia. daug stebėtis, kad 
ir iš šitos visos žmonijos katastrofos. Juk dvi
lypis jos kelias, kaip geležinkelio bėgiai, ku
rio negali kontroliuoti budri iešmininko ran
ka, nežinodama, kuriais bėgiais išvyks ar at
vyks traukiniai, neabejotinai iššaukia kata
strofą, kur susiduria ne tik mašina su ma
šina, tauta su tauta, bet pagaliau ir žmogus 
su žmogumi. Žiūrėk, Tamsta, — kalbėjo to
liau, .— kur tik eisi, .visur tą .dvilypį kelią 
rasi: vienoks žmogaus gyvenimo tikslas, bet 
visai kitoks jo supratimas, vienoks suprati
mas, kitoks jo pritaikymas, vienokia pareiga, 
o visai kitoks gyvenimas. Šalia kiekvieno tie
saus kelio atsiranda ir šuntakis, kuriam pra
minti pradžioje tereikia tik vienų pėdų, kad 
juo imtų eiti ir kiti. Ir taip paklystame, ne
rasdami kartais net tikrojo kelio įeiti patys 
į save. Ar tamsta, eidamas šitais šuntakiais, 
niekada nemėginai patikrinti, ar toli tikrąjį 
kelią palikai. Sakyk, ar niekada nemėginai, 
tamsta, vienatvės valandose rasti tą tikrą ke
lią į save, kad pats save suprastum žinotum, 
kas pagaliau tu esi!?

— Žmogau! Nešūkauk bent, — išgirdau 
staiga šaltą, prikimusį balsą, — tokiais silp
nais, netikrais ir apgaulingais ramščiais rams
tydamas savo griūvanti gyvenimą ir norėda
mas dabar pigiai ir lengvai pateisinti savo 
aistros' troškulį... Ir ko čia, kaip jaučiui, dėl 
to rėkti?....

Pasukau svaigstančią galvą, ir šaltas iš
gąsčio prakaitas apipylė kaktą. Sukrečiantis 
baimės jausmas žaibo karščiu pervėrė kūną, 
imdamas deginti padus.

Šalia manęs ant akmeninio- suolo sėdėjo 
žmogus. Palenkęs galvą jis rymojo ant kelių, 
nė nepažvelgdamas į mane. Gal jis buvo su
sirūpinęs, gal prikėliau jį iš tų minčių ant
plūdžio. Jo veido nemačiau. Nepastebėjau, nė 
kada jis prisiartino. Kiek buvo galima įžiū
rėti tamsoje, jo rūbai buvo prasti ir aptriušę. 
Sulankstyta ir nublukusi skrybėlė, užmukusi 
giliai ant galvos, darė jį panašų į valkatą, ku
rie slankioja be tikslo prekyvietėse ir prie 
mažų, skurdžių krautuvėlių priemiestyje. Ne
pakeldamas galvos, jis ramiai tęsė toliau pra
dėtą mintį:

— Ir ne čia šito tragiškumo viršūnė, kad 
tu, kaip skęstantis, griebies! bet kokių prie
monių pateisinti savo niekšingo veiksmo'tei
sėtumą, bet ten, kur tu grindi tom netikrom 
priemonėm savo gyvenimą, vildamasis čia vėl, 
kaip tas skęstantis, išsigelbėti nusitvėręs šiau
do. Ir, žiūrėk, išpurtęs skenduolis vistiek te
belaiko sustingusioje savo rankoje tą šiaudą, 
kuris buvo jo pražuvimo priežastis ir kurį 
griebė savo tragiško apakimo momente pirma 
neapsidairęs, kai čia pat pro šalį plaukė. Ir 
kaip tragiška yra žiūrėti nuo kranto į šitą be
viltišką kovą, kada žūstantis, apkurtęs šauk
smui, pro pat savo silpstančias rankas pra
leidžia atramą, ant kurios lengvai būtų pra
plaukęs grėsmingus ir juodus sūkurius...

Nepažįstamasis nutilo ir vėl rymojo tylė
damas. Vietoje baimės jausmo, kuris sukrėtė
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Apie įstatymus ir tautos budrumų
Keli bruožai iš Anglijos konstitucinio gyvenimo

A. Rotulictis

Beveik kiekvienas anglas i klausimą, kas 
yra Anglijos Konstitucija, su giliu pasididžia
vimu atsakys, kad jų Konstitucija yra svei
kas. žmogiškasis piliečių supratimas -pilie
tinių teisių ir pareigų („comme sense“). Dėl 
to anglai ir jaučiasi savo valstybės tikrieji 
šeimininkai, nes jie nepraleidžia jokio vy
riausybės potvarkio, kuris be jų kontrolės 
pasirodytų viešajame gyvenime. Iš tikrųjų, 
tai ir yra tikrasis konstitucinės tvarkos pa
grindas, nes Angliją dar netolima praeitis pa
mokė, kad iri idealiausios konstitucijos gali 
patekti tolalizmo šešėlin.

Kaip žinome, konstitucija, ypač naujųjų 
valstybių, yra dažniausiai kelių žmonių per 
kelias naktis sudarytas kūrinys. Bet apie 
Anglijos konstituciją taip pasakyti negalima. 
Anglijos Konstitucija yra daugiausiai nera
šytų, precedentų — amžių eigos kūrinys. Kaip 
atsitiktiniais įvykiais buvo kuriamas D. Bri
tanijos konstitucinis gyvenimas, paduoda J. 
J. Tralow (Verfassungen, Grossbitanniens 
Staatsleben, 1946) tokį įvykį. Esą, 18 amž., 
kai dar Europa ir Anglija su mažomis išimti
mis tvarkės policinėmis priemonėmis, vienas 
Anglijos pilietis pastebėjęs, kad turtingieji 
plantacijų savininkai, gabendami Anglijon 
negrus — vergus, elgiasi neteisėtai. Nesą to
kio Anglijoj įstatymo, kuris tai leistų daryti. 
Tas pilietis pradeda kovą. Ne kartą jo puo
limai atsiduria Vyr. Lordų teisme. Kadangi 
priešingi sprendimai būtų palietę tūkstančių 
gana naudingų vergų likimą ir milijonus sva
rų sterlingų tautos turto, todėl kiekvieną 
kartą skundai būdavę išklausomi, bet spren
dimai apsiribodavo pavieniais įvykiais. Paga
liau, vienas skundas buvęs taip pateiktas, kad 
Vyr. Lordų teismas jau nebegalėjęs išsisukti. 
Tada jis nusprendęs: „Nuo karalienės Elžbie
tos ir dar nuo senesnių laikų, net nuo nor- 
manų užgrobimo, šioje karalystėje nebuvo 
įvykio, įstatymais paremto, kuriuo būtų buvęs 
leidžiamas vergavimas arba baudžiava. Tai 
reiškia, kad kiekvienas vergo naudojimas. D. 
Britanijoj yra neteisėtas ir tokia būkle turi 
iš Anglijos išnykti. Taigi, kad teisėjai surastų 
sprendimą, buvo priversti įsigilinti į tautos 
ir jos teisės istoriją.

D. Britanijos konstitucija —
* amžių išdava

Užtat kalbėdami apie D. Britanijos konsti
tuciją, į ją privalome žvelgti, kaip į istorinę, 
amžių sukurtą išdavą.

Tokie kitų kraštų įstatymų rinkiniai, kaip 
pvz. Napoleono kodeksas, D. Britanijoj neži
nomi. Romėnų teisė yra taip pat rinkinys, 
gana vėlai surinktas išgyventų teisių, kas vė
liau nekliudė Romėnų teisei būti lopšiu vi
siems Vakarų tautų įstatymams. Panašiame 
santykyje Anglijos konstitucija yra su kitų 
tautų konstitucijomis.

Taigi, kai galvojame apie Anglijos kon- 
Stutcijos istoriją, turime turėti prieš akis 
maždaug 731 metus. Tai tik Anglijai, tokiai 
konservatyviai tautai tai įmanoma. 731 me
tus kurtas kūrinys, yra milžiniškas, sau pa

vyzdžio neturįs, žmonijos lobynan įneštas in
dėlis.

Yra sakoma, kad yra labai gerų įstatymų, 
bet šalia tų Statymų dar yra reikalingas tau
tos budrumas. D. Britanijos tauta kaip tik 
tokia ir yra. Štai hitlerizmo pradžia, kai vo
kiečių laikraščiai praneša labai trumpai, kad 
Vokietijos spaudos laisv.ė yra panaikinama, ši 
žinia vokiečių masių visiškai nebuvo paste
bėta. Tuo tarpu Angloijoj panašiam įtarimui 
kilus, buvo reaguojama visiškai kitaip.

Prasidėjus karui ir Londonui atsidūrus po 
vokiečių bombų kruša, anglų Žemieji Rūmai 
atsisako debatus atidėti. Kuri buvo tų debatų 
tema? O gi spaudos laisvės klausimas. Užuot 
labai' sutartinai sprendus tautos sumobili- 
zavimą prieš gręsianti pavojų, visi kalbėtojai 
labai griežtai pasisakė už tai, kad Churchil- 
lio kabinetas turėtų tuoj pasitraukti, jeigu 
karą panaudotų kaip priedangą susirinkimų 
bei spaudos laisvei suvaržyti. Ir jie tai darė, 
nežiūrėdami į vadinamą momento svarbumą 
ir pasaulio dėmesį. Vadinasi, D. Britanijoj 
tuoj stfsigriebiama, kur gali prasidėti dikta-- 
tūrą. Ir žinoma, tai atsitinka tik tautos bu
drumo dėka. Net gi karaliai, kaip Rcčar- 
das I-sis ir Karolis I Stuart buvo tik dėl to 
nužudyti, o Kromvelio lavonas net iš karsto 
išvilktas, nutemptas iki Tibumo ir pakabintas 
kartuvėse, jo galva gi pamauta ant ilgo iešmo 
prieš Westminsterį.

Didysis Laisvių sąrašas
Magna Charta Libertatum, gimusi 1215 me

tais, yra Anglijos konstitucijos pagrindas. Ji 
atsirado ne dėl kurio tautinio sąjūdžio, bet 
dėl diduomenės pasipriešinimo. Karalius buvo 
priverstas nusileisti. Pagal. Magna Charta Li
bertatum (Did. Laisvių sąrašą), karalius nega
lėjo be bajorų ir prelatų sutikimo skirti karo 
mokesčių, jiems pripažįstama teisė atstatyti 
net patį karalių ir t. t. Did. Laisvių sąrašas 
35-kis kartus vėliau buvo pataisomas. Ko
voj dėl laisvės vieną kartą patsai karalius 
buvo paimtas į nelaisvę. 1265 mt. galutinai 
įvedamas parlamentas. Jame savo atstovus 
turi grafijos, miestai, pilys, 5 did. uostai ir 
universitetai. Parlamentas-seimas sujungia 
pačių žmonių rinktus atstovus prieš didikus. 
Aukštieji Rūmai — Lordų Rūmai pamažu 
nustoja sprendžiamos galios ir palieka tik pa
tariamąja įstaiga. Jau 1297 mt. karūnos spren
dimai turi gauti Žemųjų .Rūmų pripažinimą.

J. Tralow, prisimindamas D. Britanijos 
konstitucijos istorinę eigą, cituoja iš Platono 
„Utopijos“: „Žmogaus galioje yra teisė gy
venti pagal geresnį planą, jeigu tik tokį planą 
jis gali išsigalvoti“, bet tos teisės negalima 
taikinti Anglijos konstitucijai.

Anglijoj bendras planas kuriant įstatymus 
iš anksto niekados nebuvo pramatomas. Visi 
sunkumai būdavo labai atsargiai pramatomi 
ir pašalinami ankščiau minėto „sveiko žmo
gaus proto“.

Prie Henriko VIII, jam pasidarius angli
konų bažnyčios popiežiumi, parlamentui ten
ka' spręsti net teologinius bei bažnytinius 
klausimus.

Jau pačioje parlamento pradžioje buvo 
priimtas principas, kad tik karalius ir parla
mentas kąrtu yra visų teisių šaltinis; per 300 
metų tas principas įleidžia labai giliai šaknis. 
Tatai labai gerai patiria Karolis I ir Krom
velis. Tai rodo, kad anglų tauta į šių dienų 
sveiką konstitucinį gyvenimą išėjo ne be kan
čių ir aukų. 17 amž. ir vėliau yra buvę trum
pesnių ir ilgesnių karalių diktatūrinių mėgi
nimų, bet ir vėl, stipraus tautos budrumo 
dėka, tauta kas kartą išeidavo su didesniais 
laimėjimais.

1919 mt. įvedama visuotinė rinkimų teisė, 
kuri paliečia ir moteris. Ji taip iš kartos į 
kartą, iš amžiaus į amžių, palengva susifor
mavo stiprios trys valdžios: įstatymdavystė, 
vykdomoji valdžia ir teismas.

Karalius ne visada savo teisėmis 
naudojasi

Karališkosios teisės yra gana gausios: ma
lonės teisė, valdininkų, skyrimas ir atleidimas, 
parlamento sušaukimas ir paleidimas, val
stybinių sutarčių sudarymas, karo paskelbi
mas ir veto teisė prieš parlamento nutarimus. 
Bet paskutinioji teisė nebuvo panaudota jau 
nuo 1707 metų.

Įdomu tai, kad jau yra įėję paprotin, jog 
karalius savo teisėmis naudojasi tik ministe- 
riui pirmininkui pritarus ir jam pasiimant už 
tai atsakomybę. Užtat ir ministerį pirmininką 
karalius gali paskirti tokį, kuris turi parla
mente neabejotina daugumą.

Yra sakoma, kad Anglijoj karalius ir par
lamentas viešpatauja — ministeris pirminin
kas valdo.

Ministeris pirmininkas pasiūlo savo coile- 
gas-ministerius paskyrimui. Ministeris pir
mininkas duoda politiniam gyvenimui kryptį, 
ir oficialiai jis vadinimas „Jo Didenybė Mini
steris“. Nors tai yra labai galingos valsty
bės galingas vyras, bet pralaimėjimas parla
mente visai tai' galybei padaro galą. Yra 
aiškinama, kad kaip tik tas, kad jis lengvai 
gali būti nuverstas, padidina jo autoritetą. 
Kol jis yra valdžioj '— jis veikia daugumos 
vardu. Ministerio pirmininko valdžia nėra su
rišta su laiku, kaip kad pvz. Amerikos prezi
dento, kuris nors ir nebeturi daugumos, bet 
palieka ir toliau vadovauti, kadangi nepasi
baigęs jo kadencijos laikas.

Kiekvieni nauji rinkimai yra pavojingas 
bandymas kiekvienai valdžiai: kartais bevil
tiška mažuma rinkimuose gali .gauti absoliutę 
daugumą. Tai rodo, kad ir paskutiniai rinki
mai. Churchillio pralaimėjimas įvyko tuoj po 
jo didžiausio karo laimėjimo. Angliškasis rin
kėjas, bijodamas naujo konflikto su Rusija, 
pamėgino savo balsą atiduoti už darbo par
tija, nuversdamas didįjį laimėtoją.

Bet ar pasikeitė Churchillio galybe? Ka
dangi Churchillis iš min. pirmininko pasidarė 
opozicijos vadas, tai tikrumoj vieną galybę 
pakeitė kita. Anglijoj opozicijos vado reikš
mė yra labai didelė. Dideliuose politiniuose 
sprendimuose opzicijos vado žodis ir patari
mas yra labai svarus. Simboliškai tai išreiš

kia opozicijos vado kėdės vieta prie didžiojo 
stalo Žemuose Rūmuose: didžiulėje gotiškoje 
salėje telpa Zem. Rūmai. Vienoj salės pu
sėje išdidžiai tūno iš medžio išdrožtas sostas, 
apdengtas baldaimu. Tai ne karaliaus sostas, 
Tai stipriausios to meto partijos atstavo! Par
tijos vadas (dabar Jo Didenybė Ministeris 
Attlee) su toga ir su baltu peruku ant galvos, 
visada kalba iš šio sėsto ir jo žodis yra įsta
tymas. Priešais sostą, kitoje pusėje, žema 
medinė tvorelė atitveria „šventą vietą“, į ku
rią įžengti turi teisę tik parlamento nariai. 
Nė vienas parlamento atstovas neįžengia ir 
neapleidžia savo vietos, pirm žemai nenusi
lenkęs milžiniškam stalui, ant kurio guli mil
žiniško didumo skeptras — šio susirinkimo ir 
įstatymų knygos suverenumo ženklas. Sali
mais, baltuose perukuose sėdi sekretoriai, sa
lės sargai ir kiti parlamento tarnautojai.

Priešais ilgąjį stalą, iki pat jo ilgos suolų 
eilės. Prie stalo sėdi: dešinėje pusėje pozi
cijos vadas, kairėje — opozicijos vadas su savo 
patikėtiniais. Ir taip yra per kiekvieną val
stybinį aktą. Opozicijos vadas šalia karaliaus 
turi lygią vietą, kaip ir min. pirmininkas. 
Simboliškas sostas Zem. Rūmuose galioja tik 
tada, jei ministeris pirmininkas pats priklauso 
Žem. Rūmams (ne Lordų: lordas — ministe
ris pirmininkas skiria savo atstovą, kuris Že
muose Rūmuose atstovauja valstybės vedamą 
politiką). Joks karalius niekada nėra peržen
gęs Žemųjų Rūmų slenkščio. Karalių kalbos 
klausomos Lordų — Aukštuose Rūmuose, j 
ten susirenka Žemųjų Rūmų atstovai. Lordų 
Rūmuose stovi karaliaus, karalienes ir ^ąles 
Princo sostai.

Kaip kontroliuojamas atstovas
Rinkimų apskritis privalo kontroliuoti savo 

atstovas taip, kaip jis privalo kontroliuoti vy
riausybę. Žemuose Rūmuose yra uždrausta 
atstovą vadinti pavarde. "„Čia kalba Dorche
ster arba Newport rinkimų apylinlinkės at
stovas“. Vadinasi, reikia suprasti, kad kalba 
ne atstovas, bet apygarda jo lūpomis, kurią 
jis atstovauja. Ir čia kaip tik skirtumas tarp 
jo ir „noble'lord“, kuris Lordų Rūmuose savo 
vietą paveldi.

Aukštųjų Rūmų (lordų) nariai yra: pilna
mečiai karališkosios šeimos princai, aukštųjų 
bajorų namų šefai ir vyskupai. „Gentry“, že
mesnioji bajorija, nedalyvauja. Titulai, kurie 
įgalina lordus būti Aukštųjų Rūmų nariais, 
yra baronai, viskontai, markyzai ir dūkai. Bet 
ne kiekevienas su aukštu titulu yra peras.

Amžiai Lordų Rūmų teises labiau ir labiau 
siaurino Žerpųjų Rūmų naudai. 1911 m. jie 
netenka teisės nustatinėti mokesčius.

Ar karalius ir Lordų Rūmai 
s panaikintini?

Taigi, kai kam gali atrodyti, kad Lordų 
Rūmai ir karalius yra visiškai nereikalingi. 
Bet D. Britanijoj toks manymas būtų didelės 
daugumos’atmestas. Reik neužmiršti, kad D. 
Britanijos karalius yra vienintelis teisiškasis 
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— O kas tamstai darbo! — šūktelėjau ne
susivaldydamas. Pykčio raukšlės iškreipė 
veidą.

— Aš žinojau, kad, tamsta, taip atsakysi, 
— tęsė nė kiek nesupykęs, visiškai ramiu bal
su. — Tai visų toks atsakymas, kuriems pri
meni nemalonią tiesą. Tamsta į klausimą, kas 
tu esi, jei nepyktum, man tuojau atsakytum, 
kad esi, pavyzdžiui, ekonomistas, buvęs stam
boko fabriko direktorius, besiverčiąs ir spe- 
kuliojąs savo geru vardu visuomenėje, ku
rioje stengeisi išlaikyti savo svorį'. Bet, ži
noma, niekuomet nebūtum pasakęs, kad pa
daryti karjerą buvo tavo didžiausias gyveni
mo tikslas, niekuomet nebūtum prisipažinęs, 
kad tamsta, mėgsti palaidą gyvenimą, nieko 
pastovaus ir konkretaus nepadaręs tai visuo
menei gero, o tik žalos, savo vidiniu kirmi- 
jimu ir puvimu teršiąs tą tyrą aplinkos orą, 
kuriūo kvėpuoja kiti. Niekuomet, žinoma, ne
būtum prisipažinęs, kad esi be valios, be cha
rakterio, egoizme ir savimeilėje paskendęs ma
žas žmogiūkštis. Tamsta, žinoma, tuoj pri
minsi ir bandysi kabintis už tos kėdės, ant 
kurios gražiame kabinete sėdėjai. Bet ne ji 
formuoja asmenybę ir tikrą žmogų. Ji tik 
pratrynė tamstai brangaus kostiumo kelnes ...

Vienu momentu jau buvau pasiryžęs pulti 
jį kumštimis, žerti jam per tą "nublukusią 
skrybėlę ir pasiųsti jį po velnių. Bet susi
valdžiau nustebęs, kad tai tikrai jis kalbėjo 
apie mane. Juk aš buvau ir ekonomistas, ir 
stamboko fabriko direktorius. Viskas, ką jis 
pasakė, atitiko mano širdies paslaptis, kurias 
dengiau nuo visų akių. Argi būtų tik atsi
tiktinis toks jo paimto pavyzdžio sutapimas? 
Bet iš kur jis būtų pažinojęs mane? Kas būtų 
jam papasakoję mano paslaptis, kurių nė vie
nas žmogus nežinojo?

(Bus daugiau)

Ach, ji buvo daug kartų sakiusi savo vy
rui: „Tokią mirtį prie namų slenksčio galė
jome sutikti. Nebuvo reikalo jos toliau ieš
koti“. Ir dabar ją staiga užtūpia mintis: kodėl 
jie čia atsiradę? Ji stengiasi atsikratyti šita 
mintimi. Greičiau dar norėdami pagyventi. 
Gal ir taip galėtų pasakyti. Tikriausiai taip. 
Bet jaučia, šitoje vietoje reikia daug, labai 
daug pasakoti... Ir tuomet tie žodžiai pa
liktų kruvini, — kitokie jie negali likti išėję 
iš namus palikusios širdies. O taip! Dėl niekų 
joks paukštis nepalieka savo lizdo...

Ji pajunta kažką kišenėje. Ranka užgrie
bia kietą daiktą. Raktas. Taip, skrynios rak
tas. Jau buvo įlipusi vežiman, stąiga atsiminė 
nerakintą skrynią. Nubėgo į svirną, užrakino 
ir raktą įsidėjo kišenėn. Ar jai kada beteks 
rakinti aną skrynią su audeklais? Nebėra nie
ko, galvoja, tai kam jis, raktas, bereikalingas? 
A, tegu dar... — įkiša atgal kišenėn. Pačiai 
kažkaip sunku numesti, stačiai negalima.

— Ach Dieve! — atsidūsta ji balsiai atsi
minus, kaip pati su tuo, ką laiko rankoje — 
keturių mėnesių būtybe vos per plauką, gali
ma sakyti, stebuklu yra išlikę. Kai ji' tatai 
prisimena, atrodo, jog tai buvo ne šiandien ir 
iš viso atplaukia abejonė, ar tai kada nors yra 
buvę. Pergyventos nelaimės vaizdai šmėkš
čioja prieš akis, kaip rudenį krentą lapai ar 
žiemą besisūkaluojančios snaigės. Akimirkom 
jie taip arti, jog tuo pačiu pasidaro visiškai 
nebeįžiūrimi ir nebesuvokiami. Tik jaučiami, 
kaip kažkas šiurpulinga, dar niekada neper
gyventa.

Taip. Jie važiavo kilometrinėje voroje, su- 
siklmšę vežimas prie vežimo. Nesigirdėjo juo
ko, veiduose nesimatė šypsenos. Net gi gar
sesnis žodis nepasigirdo. Buvo tarsi laidotu

Paulius Gaubys

Aną rudenį...
vių vilkstinė. Tai buvo išvažiavimas iš tėvy
nės, iš amžiais krauju ir prakaitu aplaistytos 
bočių žemės. Iš žemės, kurioj upeliūkščio čiur
lenimas, klevo lapo šlamesys ir svirties girgž
dėjimas toks brangus ir pažįstamas. Ką sa
kyt apie. laukus, kuriuose jų ir daug kartų 
prieš juos giliai pėdos įmintos ...

Iš užmiškio išnėrė būrys.lėktuvų. Kriok
dami jie metėsi į žmones, į vežimais knibž
dantį plentą. Staiga užklupti keleiviai dar 
nespėjo susivokti — tiesiai į juos trumpom 
serijom sutratėjo kulkosvaidžiai. Nuo atšo
kančių kulkų ėmė rūkti paplentės smėlis, kaip 
padegtas, virsti arkliai ir žmonės.

Dabar šitoj vietoj ji sftsimena savo balsą:
— Pranciškau! Mesk arklius, gelbėkimės!
Neišleisdama vaiko iš glėbio, pati iškrito 

iš vežimo ir nuriedėjo į paplentės griovį. Akis 
sugriebė beržą. Arti nieko daugiau tik pla
čiom, nusvirusiom šakom paplentės beržas. Ji 
metėsi į medį. Čia po jo plačiai išsiskėtusiom 
šakom neatplėšiamai prisiplojo prie žemės, 
pati savimi apglėbdama vaiką. Šitaip manė 
būsianti pasiruošusi praleisti audrą.

Lėktuvai kriokė ir sėjo mirtį. Išsigandę 
arkliai, sutraukytais pakinktais, žvengdami, 
lakstė po laukus, žmonės ir vaikai klykdami 
bėgiojo, kur kas beįmanydamas. -Bet ant ly
gaus kaip stalas lauko nebuvo nei kur įsmegti 
nei kur dingti. Priešais ją, griovy, už suklu
pusių žmonių būrelio, užbėgo kiti ir kišo gal
vas už pirmųjų nugarų ir, tur būt, galvojo, 
kad čia jau saugu ...

Netoli jos griovin būta ir Prano įsirista. 
Audrai kiek aprimus, pakėlęs galvą, jisai pa»- 
matė ją ir už keliolikos metrų pastebėjo sker
sai plento vandeniui nubėgti betoninį vanaz-, 
dį. Nieko nelaukęs, pribėgo prie jos, čiu^o 

vaiką, ją .pačią patempė už rankovės ir, tarsi 
išganymą rodydamas vamzdžio link, sušuko:

— Skubėkim į ten!
Vamzdžio anga pasirodė ne tokia erdvi, 

kad joje galėtų tilpti visi, kurie ten ieškojo 
prieglaudos. Į jį iš abiejų galų buvo kaip 
šliužų priropojusių žmonių. Jie čia save laikė 
tarsi senais gyventojais, ir naujai atvyku
sioms patekti nebuvo mažiausios vilties. Nie
kas nesitraukė ir nesiruošė užleisti nors ma
žiausią kampelį jai vienai su vaikučiu. Visi 
čia dabar težinojo tik save ir tik savimi tesi
rūpino. Ak, vamzdžiu, taigi ir per priklupu- 
sių žmonių kelius ir kojas, sroveno vanduo. 

-Bet kaip nepajudinamai jie laikėsi, kiekvie
nas įsikilbęs į savo vietelę.

Ji su vyru galėjo džiaugtis, būdami arti 
saugios vietos, bet ne patys jos apsaugoje. 
Nebuvo jie ir po atviru dangumi. Kaip tik 
čia, už griovio, tankiai susipynusiom šakom 
augo pora gluosnių — iš vienos pusės, o status 
ir aukštokas plento šlaitas, nebloga uždanga 
nuo kulkų — iš antrosios.

Prano tarsi buvus nujausta. Dar nebuvo 
jie spėję kaip reikiant prisitaikyti naujoje vie
toje, kai ausį pasiekė artėjančios naujos lėk
tuvų bangos ūžimas. Šiuokart jų būta kiek 
kitokių. Kaip ir anie, jie skrido išilgai plen
to, bet nebuvo tokie greiti, ir neturėjo kregž
džių miklumo. Tarsi milžiniškom, kraujo pri
sisiurbusios baidyklės, žemiau debesų, perma
tomu oru, jie plaukė lėtai, bet tikrai. Ū-u, 
ū-u, ū-u — lyg iš tolimos kelionės pavargę, 
jie dejavo, ir nepriskridus ties žmonių galvo
mis staiga nuo jų kažkas atsikabino £r blizgė
damas švilpė ^emyn. - Pranas tuo laiku sekė 
užsiglaudęs už gluosnio kamieno. Kai tik iš
girdo keistąjį švilpimą, jisai smuko į griovį ir 
prisiglaudė prie akmenimis išmūryto plento 
šlaito, kur ir ji tūnojo prisispaudus.

Kas dabar įvyko, truko neilgai, bet tai bu
vo klaiku ir baisu. Atrodo, pati žemė bus pa
norėjusi su dangumi pasikeisti vietomis. Iš-

3



4 pusi. Nr. 49 (58; MOiq Keliai 1946. XII. IX

Austrija ir vokiečių viltys
Rašo Jonas Meškuitis

Įvairiais keliais ir nevienodomis aukomis 
iengia Europos kraštai į naują pokarinį gy
venimą. Kai vienur išlaisvinimo kovų vadai 
ir jų pasekėjai tęsia krašto ūkinio ir politinio 
konsolidavimo darbą, kitur jie liko krašto 
išdavikais apskelbti ir turėjo baigti avo gy
venimą kartuvėse ar kristi nuo brolžudiškos 
kulkos, užleidžiant vietą geriau ir lengviau 
sugebėjusiems pasinaudoti esama tarptautinės 
politikos konjunktūra. Kai daugelyje Euro
pos kraštų dar tebeliejamas kraujas už tas 
teises, kurios skelbiamos ir privalėtų galioti 
visam pasaulyje, kitur jau tai skamba kaip 
sena pasaka ir kovos vyksta jau tik parla
mentuose ir politinių partijų klubuose.

Iš tos kovų arenos savotiškai išsiskiria Eu
ropos centre iš naujo atgijusi Austrija.

Bergždžia šiuo atveju būtų ieškoti para
lelių Europos tautų išvadavimo kovų eigoje. 
Čia turime pasitenkinti tik žinia, kad Austri
ja yra laikoma išvaduotu kraštu ir kad jos 
laukia tvirta parama kelyje į Jungtinių Tau
tų organizaciją. Šie ..kepti karveliai“ aus
trams siunčiami ne iš kur kitur, kaip iš JAV 
užsienių reikalų ministerijos, gi pakeliui iš

grindinių -skirtumų, kurie skirtų austrus nuo 
vokiečių dalyvavime nacių rėžimo stiprinime 
ir palaikyme ir užpuoliškojo karo prasikal
timuose. „Kadangi austrų moralinė kaltė es
mėje maža kuo skiriasi nuo vokiečių, galima 
tikėtis, kad Anglijos laikysena Austrijos at
žvilgiu turės įtakos ir į jos laikyseną Vokieti
jos atžvilgiu.“

.Sveikindamas austrus su šiuo reikšmingu 
anglosaksų pareiškimu, straipsnio autorius 
kreipia žvilgsnį į būsimą taikos konferenciją 
su viltim, kad tikėjimas į vokiečių tautos 
šviesesnę ateitį, radęs moralinę paramą šiame 
„austriškame“ fakte, jų neapvils.

Tuo tarpu vokiečiams tenka guostis tik vil
tim ir iš šalies stebėti, kaip austrų užsienių 
reikalų ministeris Dr. Gruber nepaliauja vizi
tavęs Prezidento Trumano ir kitų įtakingų 
pasaulio politikos piliorių, kaip jų parlamen
tas, paskatintas autoritetingų pareiškimų už
sienyje, be mažiausių skrupulų nutaria pra
šyti sąjungininkų okupacines pajėgas ati
traukti iš Austrijos, kaip austrų užsienio pre
kyba nuolat plečiasi ir jau pirmojo pusmečio

Washington© ta siunta gavo dar tvirta. Lon
dono palaiminimą.

Nesigijinant į priežastis, dėl kurių austrai 
susilaukė tokio anglosaksų dėmesio, verta vis 
dėlto susipažinti bent su savotišku ir reikš
mingu vokiečių spaudos reagavimu ir jos da
romas išvadas. z

Jei amerikiečių žygyje, vokiečiai randa 
daugiau teisinio, nei^politihio momento, išei
nant iš fakto, kad JAV nebuvo „anšluso“ pri- 
pažinusios de jure, tai toks britų posūkis 
austrų atžvilgiu teikiąs ir vokiečiams ne ma
ža vilčių, nes anglų pozicija šiuo atveju jau 
apimanti ne tik teisinį ir politinį aspektą, bet 
einanti prie realaus tarptautinės moralės prin
cipų įgyvendinimo.

Tikėdami, kad vokiečiai geriau už bent ką 
pažįsta austrus ir žino jų nuopelnus, prive- 
dusius prie tokios padėties, kuri gal ir pa
grįstai kelia vokiečių pavydą, pažvelkime, kaip 
gi jie tas viltis susilaukti tokio pat išvadavimo 
argumentuoja.

Štai „Stuttgarter Zeitung“ konstantuoja, 
jog vokiečiai iki šiol nesuprasdavę, kodėl Au
strija alijantų kitaip buvo traktuojama nei 
Vokietija. Anot to laikraščio, Austrija, nors 1 
ir buvo jėga užimta ir įjungta į „Reichą“, ta
čiau esą negalima nuneigti ir to fakto, jog 
dauguma austrų tautos, apdumta Vokietijos to 
meto dvasiniu pakilimu, tam „grįžimui į Rei
chą“ ne tik kad pritarė, bet ir audringai jį 
sveikino. Ta dauguma ilgainiui pasidarė ne 
blogesniais naciais už vokiečius ir mielai nau
dojosi jiems „anšluso“ teikiamais privalu
mais. Austrai ne mažiau. už vokiečius entu
ziastingai prisidėjo prie karo, kol jis pana
šėjo į „galutinę pergalę“. Jie neatsiliko ir nucr 
SS junginių komplektavimo, gi obalsiai apie 
pasipriešinimą iki paskutinio šūvio buvo Au
strijoje ne mažiau populiarūs, kaip Vokie-, 
tijoje.

Tas pats laikraštis nepamiršta pridurti, jog 
Ir pirmojo pasaulinio karo žarija kilusi toje 
pat Austrijoje, o paties nacionalsocial&mo ju
dėjimo siūlo galas taip pat vedąs į tą kraštą. 
Tuo būdu straipsnio autorius ir neranda pa-

.Paskutiniu laiku buvo pasklidę žinių, kad 
Intergovernmental Committee on Refugees 
organizuojanti plačiu mastu DP įkurdinimą 
Maroko ir Čilės valstybėse.

Kompetetingų įtaigų atstovas kalbėjosi tuo 
reikalu su Intergovernmental Committee on 
Refugees atstovu Prancūzų zonai ir patyrė 
štai ką:

Intergovernmental Committee on Refugees' 
yra tarptautinė organizacia, kuri' globoja 
apatridų s. Jos ceritras yra Londone, gi 
atstovybės — įvairiuose kraštuose, tarp jų ir 
Vokietijoje, visose trijose zonose: Štomberge
— amerikiečių zonai Rastatte — prancūzų
— amerikiečių zonai, Rastatte — prancūzų 
organizacija nesirūpina. Ji savo stambiu fi
nansiniu pajėgumu galėtų pasirūpinti ir jais, 
jeigu jai tas būtų atitinkamų vyriausybių pa
vesta. Tačiau, kol nėra aiškiai nustatytos DP 
teisės ir jų teisinis statutas, ICF abejoja, kad 
jai būtų patikėti DP reikalai ir jų kurdini- 
mas pastovesniam gyvenimui. Kol DP tebesi
laiko savo kilmės kraštų piliečiais, tol ICF 
negali jais rūpintis, nes jie nėra apatridai.

Apatridais ICF laiko visus pirmojo karo 
emigrantus ir tuos Rytų Europos įvairių vals
tybių piliečius, jų tarpe ir pabaltijiečius, kurie 
yra palikę savo kraštus prieš 1940 m. rugpiū- 
čio 15 d. Šiuos asmenis ICF visokeriopai glo
boja ir rūpinasi jų įkurdinimu pastovesniam 
gyvenimui. Pirmam bandymui dalis jų — 300 
asmenų iš prancūzų ir amerikiečių zonų jau . 
paruošta išvežti į Maroko, kur jie, tuo tarpu 
įvairūs specialistai: technikai, gydytojai, ama
tininkai ir 1.1., numatomi, pagal tenykštės 
vyriausybės pasiūlymą,. įkurdinti įvairiose

tisi žemių kalnai dideliais ir mažais gabalais, 
kartu paplentės beržais, šovė į padangių aukš
tybes. O dangus, suskaldytas ir suplėšytas 
šito nežemiško garso, kaip staiga ištrūkęs iš 
milžiniško suspaudimo, ūžtelėjo jų vieton vis
ką nusinešančia oro srove. Dulkių ir smėlio 
gabalai neleido atmerkti akių. Aplinkui ne
buvo jokio kito garso kaip. apkurtintų ausų 
spengimas. Atrodo, po viso to šiuose laukuose 
nebus likę nė vieno daikto, kuris begalėtų 
būti gyvas, dargi pakilti ir eiti. Bet tai buvo 
tik trumpą valandėlę. Kai ji su vyru, vienas 
antrą prisilaikydami, pakilo nuo žemės — kaip 
jie džiaugėsi gali tą padaryti. Aplink juos 
jau judėjo tokie pat kaip ir jie, purvais ir 
dulkėmis apnešti žmonės. Palengva grįžo gir
dėjimas ir gyvybės nuovoka.

„Ne, gal būtų buvę geriau likti kurčiai...“ 
— atėjo jai tokia nuodėminga' mintis. Tada 
nebūtų girdėjusi žmonių raudų, iki pamišimo 
baisių balsų, kuriais jie norėjo atkelti nuo 
žemės savo artimuosius. O kaip buvo nyku, 
kai į daugelio šauksmą teatsiliepė silpnas, vos 
girdimas sužeistojo dejavimas, tarsi paskuti
nysis gęstančios gyvybės aidas. Buvo ir tokių, 
kurie gulėjo nebejudėdami ir sukniubę, neat
pažįstami ir nebežinomi...

Juodu atsiminė, kad reikalinga skubiai 
grįžti atgal, kur buvo išsiskyrę su broliais ir 
Dievo valiai palikę savo vežimą. Ką čia pa
matė, juos tiesiog pritrenkė: abu broliai buvo 
čia, bet... ką jie dirbo?! Paplentės griovy, 
kaip tik ten pat, kur ji buvo pasirengusi likti, 
Vytautas .su Kazimieru kažką rankiojo iš po 
sujauktų ir sulamdytų, bet labai panašių į jų 
gelžinašius ir mėtė į krūvą. Prieky vežimo, 
išplėštais ir žemių privarytais viduriais, krau
jo klane talkiojo jų gyvuliai. Beržas, kurio 
užuovėja ji buvo pasitikėjusi, dabar tarsi pie
vos viedrynas, nuskobtas žmogaus aukštyje ir 
nusviestas į šalį. Čia pat netoli plačiai į šalis 
atverstais kraštais atsivėrusi trejetos metrų
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Tarpžinybinio Pabėgėliams 
Komiteto veikla

gylio duobė be žodžių davė suprasti: „Čia bū
tų buvęs tavo ir tavo vaiko kapas".

Pamatęs juos, Kazimieras pradžiugo, bet 
tai, ką jisai atsiminė norįs pasakyti, gražino 
jam rimti ir skausmingai iškreipė veidą:

— Tai mūsų bėriai, — akimis jisai dar 
kartą permetė žemėtus mėsos gabalus.

— Matai, kas beliko iš mūsų vežimo, — 
pridūrė Vytautas, koja paspirdamas atskilu
sios gardelės nuolaužą.

Pažvelgusi tą valandą ji nebepažino savo 
vyro. Ji matė jo akis, užsikabinusias už de
besėlio. Ak, jis plaukė į rytus... „Pranas gal 
irgi kartu su juo“, — pamanė ji. Bet jis su 
kažkuo kalbėjosi. — Ir tai, ką ji nugirdo, jei
gu tai tikrai bus ji nugirdusi, buvo neįtikė
tina. — „Geriau jis pats galėjęs žūti, negu tie 
gyvuliai... Rasi, tada jie būtų išsigelbėję“... 
— Kaip jai atrodė, jisai minty turėjo ją ir ką 
labiau — mylėjo — vaikutį.

Ne, jis negalįs pagalvoti, kad tie jo my
limieji gyvuliai, paties užauginti, su kuriais 
skersai ir išilgai buvo išpėdavęs savo žemę, 
dar prieš pusvalandį buvo klusnūs ir tarsi jo 
mintis suprantą, dabar gulėjo baisiai sujaukti. 
Jis negalįs jų net žemėmis užversti.

Kurį laiką jis stovėjo nejudėdamas. Su
spaustom lupom, žemyn nukarusiom rankom, 
bet nenuleista galva. Jo mintis dužo į klaikią 
nežinią.

Plentu, kaip tekąs ir nesustojęs vanduo, 
ritosi vežimai. Jie yrėsi į priekį, ragino kitus 
ir patys skubinosi. Kažkas iš pravažiuojančių 
mašina užkliudo:

— Skubėkim, Pranciškau! — sušunka. — 
Su Klaipėda jau kvit! Mes paskutiniai vos 
beišsprūdom ... — paskutiniai žodžiai vos be
girdėti nuvažiuojančio sunkvežimio ūžime.

Pranas sakytum pabudo, pažinęs kaimyno 
Drėkos balsą. Pašoko iš vietos ir niekam nie
ko nepasakęs pasileido tekinas lauku. Tiesiai, 
neatsisukdamas.

(Bus daugiau)

balansas galėjo būt! išvesta su 2 milijonų ši
lingų aktyvų, kaip vokiečių karo metu praplė
stosios plieno gamyklos šiuo metu jau meta
rinkon 940.000 tonų plieno ir 11

Taigi, austrai tikrai laimingu būdu, ne
laukdami jokių konferencijų sprendimų, uo
liai sėkmingai naudojasi jiems palankia si
tuacija, kai vokiečiai nekantraudami ir su- 
veržę diržus turi tik stebėti, kaip iš didžiosios 
politikos scenos neišeina tolimos ir egzotiškos 
figūros, kaip keturi didieji iki nuobodumo su
kiojasi aplink buvusių satelitų problemas, gi 
prie paties didžiojo viso šio sūkurio kaltinin
ko problemų, lyg prie karštos geležies, bijo 
prisiliesti. Tat nenuostabu, jei vokiečiai su 
nepasitikėjimu ir beviltiškumu žiūri tiek į 
JT darbus, tiek į kitas konferencijas ir jose 
sprendžiamas problemas ir visas viltis yra 
nukreipę į pavienių vienokį ar kitokį nugalė
tojų nusistatymą ir veiksmą; šiuo atveju 
anglosaksų nusistatymas Austrijos atžvilgiu 
vokiečius verčia manyti, jog tai nesąs vien po
litinis ėjimas, bet aktas, išplaukiąs iš pareiš
kimų apie teisingos taikos įgyvendinimą ir 
atsisakymą primesti moralinę kaltę už pada
rytus šiame kare nusikaltimus ištisai tautai.

Iki tos viltis virs realybe, vokiečiams ten
ka dar labiau suveržti diržus ir grūdinti savo 
kantrybę.

krašto vietose. ICF apmoka jų transportą ir 
padengia visas kitas su imigracija susijusias 
finansines išlaidas. Be to, ICF išlaiko savo 
globotinius naujame krašte 6 dienas, iki jie 
yra krašto atitinkamų organų perimami ir 
aprūpinami darbu. Po šio pirmojo bandymo 
yra numatoma, kad į Maroko bu» išvežta ir 
daugiau apatridų.

Tos pat organizacijos yra daroma žygių, 
kad būtų galima išvežti didelį apatridų kiekį 
į Čilę. Tačiau dar nėra gauta iš Čilės vyriau
sybės šiuo reikalu atsakymas ir leidimas. Ti
kimasi leidimas gauti, ir todėl yra formuoja
mos emigrantų grupės, kurios norėtų tame 
krašte įsikurti. Kelionės ir kitos išlaidos į 
Čilę, kaip ir į Maroko, bus padengtos tos pat 
ICF.

DP emigracija į Braziliją jau prasidėjusi. 
Jai organizuoti yra atvykę į anglų ir ameri
kiečių zonas Brazilijos emigracijos įstaigų at
stovai. Domimasi pirmon eilėn įvairiais spe
cialistais. DP emigracija iš prancūzų zonos 
tuo tarpu sulaikomą, iki Prancūzija nepasi
sakė, kiek ji pati numato jais pasinaudoti.

Gyvenimo sąlygos 
Brazilijoje

Svarstant tremtinių pastovesnio įkurdini
mo klausimą, labai dažnai minimas Brazilijos 
vardas. Tremtiniams, be abejonės, labai svar
bu žinoti visas ten esamas sąlygas, kad jei 
likimo būtų lemta Braziliją rinktis, galėtų pa
sakyti taip arba ne. Tuo klausimu įdomau
jasi ir Amerikos lietuviai. Štai savaitraštis 
„Amerika“ Nr. 41 atspausdino rašinį, kuria-
me pateikta labai daug idonių žinių apie 
Brazilią. To rašinio įdomesnes vietas skaity
tojams mes ir patiekiam:

„Ūkininkavimas nuo Brazilijos atradimo 
beveik nėra pažengęs pirmyn, iSskirlant kai 
kurias sritis pietinėje dalyje. Ne tik kad 
traktorių, kuliamųjų, ariamųjų mašinų nėra, 
bet net paprasčiausios žagrės, medinio nepa
matysi. Matikas, kaplys, kastuvas — vienin- 
tėliai darbo įrankiai. Su jais prakapstoma 
žemė ir sodinama grūdas ar daržovė. Apie 
modemišką ūkininkavimą, apie jo reikalin
gumą dar tik spaudoj pasirodo vienas kitas 
straipsnis. Valdžia iki šiol beveik visiškai 
nerėmė žemės ūkio. Pieno ūkis dar tik pra
dedamas skatinti. Brazilijos ūkio progresui 
trūksta: gerų kelių, greito ir patogaus susi
siekimo su miestais ir mokyklų. Niekam ne- 
paslaptis, kad arti 70*/» yra beraščių. Kaimas 
neturi nė vieno laikraščio. Medicinos pagal
bos tolimoj provincijoj beveik nėra. Didelis 
ūkininkų priešas yra rudoji skruzdėlė. Jos 
per naktį sunaikina didelius pasėlius.“

„Atskirai reikia kalbėti apie darbininkų 
gyvenimą ir darbą plantacijose ir farmose. 
Darbininkas čia visiškai apleistas. Socialinės 
apdraudos senatvės ar nelaimės metu iš viso 
nėra. Plantacijos savininkas yra ir kartu pas 
jį dirbančio žmogaus savininkas. Nenuostabu 
tad, kad miestams reikalaujant daug darbo 
rankų ir ten esant padoresnėm sąlygoms, far- 
mos lieka be darbininkų. Ir iš čia žemės ūkiui 
gręsia didelė krizė. Kas turi iniciatyvos, Bra
zilijoje gali ir neblogai verstis, nes daug įvai
rių galimybių. Straipsnio autoriui teko lan
kytis provincijoje pas lietuvius ir iatvius ūki
ninkus. Nemaža jų labai gražiai įsikūrę ir 
yra stambių žemių savininkai. Sunkesni yra 
pirmieji dveji treji metai. Racionaliai ūkinin
kaujant, turint agronominę .pagalbą, galima 
visai žmoniškai įsikurti, nes derlingos žemės 
yra užtektinai. Tik, žinoma, pradžioje jau 
reikia ne į plantacijas išeiti dirbti, bet pradė
ti darbą nuosavam sklype.“

DP - pokarinis Europas 
atvaizdas

Kunkuliuojąs rasių ir tautybių kokteilis

Kuo greičiau slenka laikas, kuo ilgiau DP 
tūno Europos stovyklose, tuo DP problema vis 
labiau kreipia pasaulio dėmesį. UNRRA-os 
šešėlyje atsidūrę šimtai tūkstančių tėvynės 
netekusių žmonių vis smarkiau jaudina Vak. 
Europos ir kitų kontinentų protus ir tai ne
išvengiamai atsiliepia ir viešosios nuomenės 
atspindžiuose — pasaulinėje spaudoje.

Paryžiaus bažnyčioje susituokė du DP. Jis, 
buvęs karininkas, stvyklos gyventojas, žmo
gus be aiškios ateities. Ji danų slaugė, pasi
ryžusi savo likimą surišti su juogslavu.

Paryžiaus „L’Epoųue“ dienraščio atstovą 
H. de Malafosse šioji DP santuoka paskatino 
parašyti didesnį straipsnį apie DP ir jų likimą.

Ar pažįstate jūs DP? — klausia str. auto
rius. Pavažinėjęs po DP stovyklai britų ir 
amerikiečių zonose, susipažinęs su DP būkle, 
jų vargais, rūpesčiais, prancūzųžurnalistas sa
vo skaitytojams patiekia eilę spalvingų vaizdų 
iš DP gj^-enimo.

Jis aplankęs ir armėnų mokyklą ir lietu
višką koplyčią ir stačiatikių pamaldas ir kokį 
gauna vaizdą?

Jie — sako jis — nenori grįžti į savo kraš
tus, tie jugoslavai, nes pas juos valdo komu
nistai. Tie graikai, nes pas juos grįžo kara
lius, tie italai, nes jų karalius išvyko. Tie visi 
kiti, kurių kraštai jų nepageidauja. Esą, vis
kas tų žmonių tarpe susimaišę -t tai lyg rasių 
ir tautybių kokteilis, apimąs daug ir dažnai 
painių problemų.

DP — tai mūsų pokarinės Europos at
vaizdas — prieina išvadą prancūzų žurna
listas.

Kas tenka kalbėti ir ką manyti? Ar nege
riau esą veikti, kaip štai šioji jaunavedžių 
pora, rudens popiečio saulėje apleidusi baž
nyčią ir įsėdusi į stovyklos viršininko jeep’ą, 
kuris juos nugabens į mažą stovyklos miestelį, 
gabens pirmojon vestuvių kelionėn... Nes tai 
juk DP, išblaškytų žmonių, sutuoktuvės.

— Paryžiaus spaudoje metams baigiantis 
pasirodė keletas straipsnių apie Lietuvą ir 
jos dabartinę padėtį. Kai kurie jų puikiai pa
sitarnavo kaip propogandinė medžiaga prieš 
buvusius prancūzų rinkimus bei referendumą. 
„Epoqe“ dienraštis apie Lietuvą įsidėjo vertą 
dėmesio Henry Deslandes straipsnį, kuriame 
patiekta ir nemaža įdomių faktu.

Laikraštis atpasakoja visą Lietuvos „su- 
tarybinimo“ istoriją, pradedant garsiuoju 1939 
m. rugpjūčio 23 d. sovietų-vokiečių paktu. 
Prasidėjus vokiečių-sovietų Ikarui, pasak str. 
autoriaus, prasidėjo „gerai suorganiztl&as“ 
tautos rezistencinis judėjimas prieš vokiečius 
ir 150.000 lietuvių išdeportuota į Vokietiją 
prievartos darbams. Vokiečių karinei galybei 
žlagus Lietuva vėl tampa „16-ta sovietų res
publika“ ir vėl pradeda savo darbą politinė 
sovietų policija.

Ir čia str. autorius plačiau atpasakoja apie 
terorą, siautusį Lietuvoje nuo 1944 ligi 1946 m. 
Esą, nuo 1944 m. rugsėjo m. Suvalkų kraštas 
buvęs visiškai „išvalytas“. Sibirian išvežti 
mokytojai, ūkininkai, buvę partizanai. Šiuo 
metu esą išvežta 40.000 žmonių — daugiausia 
jų nugabenta į Uralo sritis arba į Baltosios 
jūros pakraščius. Moterys ir vaikai dirba kol
chozuose, gi vyrai kasyklose ar miškuose. Į 
išvežtųjų vietas atvyksta nauji kolonistai- 

■ rusai.
Toliau pabrėžiama, kad Lietuva nuo išori

nio pasaulio yra visiškai atskirta: į užsienį 
pabėgusiems lietuviams neleidžiama grįžti 
(leidžiama, bet tik laikinai — Dipl.) radijo apa
ratai konfiskuojami, o jei kas gauna laišką iš 
užsienio, įtariamas ir tuoj perduodamas tar
dymui.

Ūkis sudarkytas, transportas pairęs ir t t. 
Pagaliau laikraštis patiekia dar žinomos Mas
kvos instrukcijos tekstą apie išvežimui ski
riamus kandidatus, šiame tekste skaitome:

„Kiekvienas, kuris dėl savo politinės ir 
socialinės padėties, savo tautiniai šovinistinio 
nusiteikimo, savo religinių pažiūrų, politinio 
bei moralinio nepastovumo, yra nusistatęs 
prieš socialistinį rėžimą ir kuris gali būti 
įtariamas galįs būti panaudotas antisovieti- 
niams tikslams užsienio špionažo agentūrų 
ir kontrrevoliucinių centrų“, tas patenka į įta
riamųjų sąršą, įtariamųjų, galimųjų kandi
datų išvežimui.

Ta pačia proga laikraštis praneša ap!p lap
kričio m. Paryžiuj išėjusią buv. senatoriaus 
Gautherot knygą „Anapus geležinės uždan
gos“, kurioje esą daug medžiagos apie sovie
tinės okupacijos metodus Europoje.

Diploinaticus

„Jeigu kaimas yra apleistas, tai miestams 
gražinti skiriamos milžiniškos pinigų sumos. 
Nauji imigrantai, įvairūs specialistai, amati
ninkai, technikai inžinieriai, atvažiavę iš pir
mosios dienos gaus darbo mieste. Gydytojų 
klausimas svarstomas, tačiau tenka iš atitin
kamų įstaigų patirti, kad labai didelių suvar
žymų nebus. Kaip padėjėjai ligoninėse, jie 
galės dirbti nuo atvažiavimo dienos. Sunkiau 
advokatams. Bet visi mokantieji sąskaitybos, 
moką portugalų ir dar anglų kalbų, darbą ne- 
taip sunkiai susiras.“

B. G.
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,1. Tautinė kultūra ir valstybė

TAUTINES KULTŪROS ĮSTAIGOS

Paskutiniame straipsnyje, nagrinėdami 
klausimą, kas turėtų imtis iniciatyvos organi
zuoti tautinės kultūros kūrimo darbą atstaty
simo j e Lietuvoje, priėjome išvadą, kad tuos 
uždavinius spręsti turės tik valstybė. Jei taip, 
tai tada savaime kyla klausimas, kaip tie jos 
uždaviniai atrodys konkrečiai.
« Valstybės pastangos tautinės kultūros kū
rimo darbe turės pasireikšti trimis kryptimis:

1) atkurti senas ir steigti naujas tautinės 
kultūros įstaigas, pakankamai aprūpinant jas 
biudžeto keliu lėšomis ir nustatant jų veiklos 
dvasią bei kryptį; •

2) rūpintis kultūrininkų kadro, ypač jų 
avangardo, paruošimu bei atranka, sudarant 
kultūrininkams palankias medžiagines sąlygas 
kūrybiniam darbui dirbti ir

3) stengtis įtraukti į tautinės kultūros są
jūdį ko plačiausias tautos mase^, steigiant 
Tautos Namus ir per juos pastoviai supažin
dinant jas su tautinės kultūros laimėjimais.

Sį kartą pakalbėsime apie kultūrines įstai
gas.

Tautinės kultūros kūrybos darbui organi
zuoti ir jam varyti reikalingos tam tikros in- 
ititucijos. Nepriklausomoje Lietuvoje tokių 
Institucijų buvo pristeigta gan daug. Vienos 
jų plačiai veikė, kitos dėl lėšų stokos vege
tavo, buvo ir tokių, kurios egzistavo tik pro
jektuose.

Prie normaliai veikusių kultūrinių įstaigų 
galima priskirti

teatrą, konservatoriją ir meno mokyklą 
Kaune bei dailės akademiją Vilniuje.

(Dailės akademija buvo dar labai jauna ir 
nesusiformavusi; todėl dėl jos veiklos jokių 
išvadų dar negalima daryti.)

Kauno teatras per 20 metų davė nemaža 
premjerų Ir paruošė jaunų artistų, konserva
torija ir meno mokykla išleido taip pat ne
mažą kiekį muzikų ir dailininkų, bet jei mes 
pastatysime klausimą: ar tose įstaigose buvo 
sąmoningai ir sistemingai kultivuojama tau
tinės kultūros dvasia, ar tų įstaigų vadovai 
buvo pakankamai persiėmę tautinės kultūros 
idealais, ar jie nuoširdžiai ieškojo tautinės kul
tūros kelių, stengdamiesi tą ieškojimo dvasią 
įkvėpti savo auklėtiniams, tai visiškai teigia
mą atsakymą bus sunku surasti. Aš čia ne
noriu leistis į tų įstaigų veiklos gilesnę kriti
ką, o tik norėčiau pastebėti, kad šiandie mes 
galime kalbėti apie Lietuvos teatrą, Lietuvos 
konservatoriją, Lietuvos meno mokyklą, bet 

' mes jaučiame daug ko trūkstant, kai mes no
rime pasakyti „lietuvių tautinis teatras“, „lie
tuvių tautinė konservatorija“, „lietuvių tau
tinė meno mokykla“. Gal'20 metų laikotarpis 
buvo per trumpas, ir tos įstaigos dar nebuvo 
spėjusios surasti savo tikrojo pašaukimo, gali 
būti..., bet, kalbant apie ateitį, reikėtų vis 
dėlto griežčiau pasukti lietuviškos dvasios ieš
kojimo keliu. Tiek teatras, tiek konservato
rija, tiek dailės akademija reformuotinos ta 
prasme, kad pirmoje vietoje* jų sienose būtų 
kultivuojama tautinės kultūros dvasia, kad 
tos įstaigos virstų iš tikrųjų tautinės kultūros 
židiniais, kuriuose galėtų bręsti ne tik tauti
nės kultūros darbuotojai pėstininkai, bet ir 
jos vadai.

Buvo įsteigtos, bet nepakankamai išvysčiu- 
sios savo veiklą šios įstaigos:

tautosakos archyvas, didžiojo lietuvių 
kalbos žodyno redakcija ir lituanistikos 
institutas.

Lituanistikos institutas, kaip ir dailės aka
demija Vilniuje, buvo įsteigtas prieš pat karą 
Ir dar nebuvo spėjęs užsirekomenduoti savo 
darbais, bet žodyno redakcija ir tautosakos 
archyvas buvo ilgesnio amžiaus ir tik dėl sto
kos lėšų negalėjo išugdyti tokios veiklos, kuri 
būtų atitikusi mūsų tautinės kultūros gyvy
binius reikalavimus.

Taip pat reikia pasakyti, kad per maža 
buvo kreipiama dėmesio į etnografinių se
nienų rinkimą bei jų mokslinį tvarkymą.

Nors buvo gyvo reikalo, bet nebuvo suor
ganizuotos šios įstaigos:

oro muziejus, prieškrikščioniškai lietu
vių kultūrai tirti ir Lietuvos archeologi
jos institutas ir propagandinė įstaiga, 
kuriai būtų buvę pavesta supažindinti 
kitas tautas su mūsų tautinės kultūros 
laimėjimais. »

Apie oro muziejaus steigimą buvo daug 
kalbama ir rašoma, buvo paruošti konkretūs 
pląnai ir net vieta numatyta, ’ bet tas gražus 
sumanymas liko neįvykdytas tik dėl reikalo 
nesupratimo tų žmonių, nuo kurių tai pri
klausė. a

Prieškrikščioniškai lietuvių kultūrai tirti ir 
Lietuvos archeologijos instituto klausimą aš 
čia keliu pirmą kartą. Kalbėti apie tokios 
įstaigos reikalingumą, man rodos, ir reikalo 
nėra. Kiekviena sąmoninga tauta stengiasi 
savo kultūros istorijos pradžią nukelti ko to
liausiai į praeitį. Juo senesnės kultūros tra
dicijos, juo garbingesnė ir tvirtesnė pati kul
tūra. Iš mūsų tautinės kultūros ideologijos 
prieškrikščioniška lietuvių kultūra lig šiol ka
žin kodėl būdavo išjungiama. Tai spragai už
pildyti reikalinga atskira mokslo institucija, 

k'ūriai būtų pavesta ieškoti ir tyrinėti pirma
pradžius mūsų tautinės kultūros šaltinius.

Per visą nepriklausomybės laikotarpį mes 
sirgome nebuvimu įstaigos, kuri sistemingai 
būtų rūpinusis tautinės kultūros laimėjimų 
paskleidimu kitų tautų tarpe. Tokios propa
gandinės institucijos įsteigimas taip pat būtų 
tik atitaisymas klaidos, kurios pasėkas mes 
šiandie taip nemaloniai jaugiame.

Taigi, teatras, konservatorija, dailės aka
demija, tautosakos archyvas, lietuvių kalbos 
žodyno redakcija, lituanistikos institutas, 
prieškrikščioniškai lietuvių kultūrai tirti ir 
Lietuvos archeologijos institutas, oro muzie
jus propagandinė tautinės kultūros įstaiga, 
eventualiai atskiras etnografinis muziejus yra 
tie tautinės kultūros židiniai, kuriuos valsty
bės pareiga būtų aprūpinti pakankamai me
džiagiškai tačiau ir reikalauti, kad jie nenu
kryptų nuo savo pagrindinio uždavinio — puo
selėti tautinės kultūros kūrybą. Tas sąrašas, 
be abejo, dar nepilnas: ji dar būtų galima 
papildyti, bet tai yra antraeilis dalykas. Man 
čia rūpėjo pabrėžti tik’ patį principą, būtent: 
jei valstybė imasi organizuoti ir išlaikyti kul-

Tarptautiniai kultūros ryšiai
„Mūsų Kelio" 39/48 n-ry buvo įdėtas 

straipsnis, remiantis šveicarų „Die Tat“ 
laikraščiu, apie JAV spaudos „imperializmą“ 
Europoje. Kiek mūsų skaitytojai pamena, 
straipsny buvo paminėta visa eilė JAV iliu
struotų žurnalų, magazinų, kurie įvairiom kal
bom leidžiami bandysią visiškai įsigalėti Euro
pos rinkoje.

Dabar patirta, kad amerikiečių spaudos 
sluoksniai (šiuo atveju „Time — Life Inter
national“ direktorius Paryžiuje, kaip praneša 
savaitraštis „Une Semaine dous le monde“) 
yra kiek nepatenkinti šio straipsnio mintimi 
ir nori įnešti kiek patikslinimų bei naujų 
pastabų.

Taigi, kai kalbama apie tarptautinio tiražo 
leidinius bei jų imperializmą, nereikia pa
miršti, kad dauguma tų JAV žurnalų tarp sa- 
vęj konkuruojaf ir kad jie negauna jokių in
strukcijų iš JAV vyriausybės.

JAV leidėjai, siekdami išplėsti savo leidi
nių rinką, vykdo brangų eksperimentą. Jie 
visai nenori pakenkti savo Europos kolegoms, 
tačiau drauge jie tikisi, kad tarptautiniai lei
diniai priklauso ateičiai ir kad jų turimos 
techniškos priemonės, įgalinančios įvairiose 
pasaulio dalyse greit atspausti jų leidinius, 
turi atnešti vaisių bei naudos.

Ir čia, pagal JAV spaudos žmones, reikia 
visur pabrėžti: skaitytojai tai ne automatai. 
Kodėl jie perka užsienio leidinius? Todėl, kad 
jie nori pažinti užsienį. Jie labai domisi už
sienio iliustruotais žurnalais, kurie nėra spe
cialiai redaguojami jiems patiems. Čia, iš da
lies, tas didelis tų žurnalų pasisekimas.

Be to, Europos leidėjai pamiršta, kad ki
tuose kontinentuose esama visuomenės, kuri 
nori pasiskaityti prancūziškai, vokiškai, ispa
niškai ar rusiškai. Tačiau tai vis dar nėra 
priežastys, dėl kurių turėtų būti kaž kodėl 
atsisakyta nuo naujo technikos išplėtimo.

Kalbos kampelis
Mūsų tremtinių spaudos kalba yra su ne

mažomis ydomis: beveik niekas nekreipia dė
mesio į jos taisyklingumą ir tobulinimą. At
sidūrę svetimuose kraštuose, mes pirmoje vie
toje ėmėme rūpintis savo asmeniniais, dau
giausia materialiniais dalykais, o į savo di
džiausią tautos turtą, kalbą, daug kas esame 
numoję ranka ir rašome kaip kam patinka. 
Vienas kitas šitokį abejingumą kalbos daly
kams ima net ir teisinti: sako, dabar yra 
svarbiau ne kaip, bet kas parašyta. Bet tai 
yra visiškai klaidinga nuomonė. Mūsų rašo
mosios kalbos tvarka, jos taisyklingumas yra 
tuo pat metu ir mūsų pačių ypatybės, nes bet 
koks anarchistiškumas ir padrikumas kalbos 
dalykuose rodo mūsų apsileidimą ir daugely 
kitų dalykų. Nustoję rūpintis savo kalbos to
bulėjimu ir jos ugdymu, mes nustojame bran
ginti ir tuos saitus, kurie mus amžiais yra 
draugėn sieję ir laidavę mūsų tautybę, o svar
biausia, mes išsižadame pačios žymiausios tau
tinės priemonės, kurią mes tarpusavy naudo
jomės ne tik mūsų tautybei, bet ir visai mūsų 
dvasiai, mūsų jausmams ir mintims reikšti.

Nors mūsų dabartinė padėtis yra nelengva 
ir ateitis gana neaiški, bet vis dėlto netenka 
abejoti, kad įpūsų tauta vėl netrukus prisi
kels ir mes vėl išvysime šviesėsiu laisvės ry
tojų. O tuo tarpu, ligi tai įvyks, visur ir kur 
tilt galėdami, turime ruoštis tam rytojui su
tikti, — turime žiūrėti, kad ir mūsų kalba, tas 
svarbiausias mūsų tautos laidas, net ir trem
tyje ne tik ne menkėtų, bet vis nuolat tobu
lėtų ir kaskart darytųsi tinkamesne priemone 
mums patiems pasireikšti ir lengviau tarpu
savy susižinotL Šitas dalykas, atrodo mums,

tūrines institucijas, tai ji neprivalo atsisakyti 
ir nuo jų veiklos kontrolės. Valstybė per savo 
įstaigas varo tautinės kultūros politiką. Jei ji 
skirs lėšas ir kontroliuos tik jų išleidimo bu
halteriją, bet nesikiš ir į kultūrinių institu
cijų veiklos linkmės nustatymą, tai mes turė
sime panašų vaizdą, kaip kad turėjome prieš 
karą.

Aš čia tyčia nepaminėjau svarbiausios 
mokslo įstaigos — universiteto, kuris, be abe
jo, turėtų žengti tautinės kultūros avangarde 
ir duoti toną visai kultūrinei veiklai. Uni
versiteto uždavinys išauklėti gerų lituanistų, 
istorikų, lietuvių kultūros bei literatūros ži
novų, lietuvių architektūros specialistų ir 1.1 
ir paruošti mokslo darbų visais lietuvių tau
tinę kultūrą liečiančiais klausimais. Bet ir čia 
reikalingas derinimas bei nustatymas linkmės, 
kurią gali nulemti tik valstybės autoritetas.

Taip pat aš čia sąmoningai praleidžiau ir 
kultūros fondą dėl kurio savo laiku buvo tiek 
rašalo išlieta ir nervų sugadinta. Jei valstybė 
imsis planingai organizuoti ir remti tautinės 
kultūros kūrimo darbą, tai jos pastangos bus 
platesnės apimties, kaip kad galėtų apimti 
kultūros fondo veikla: jo reikalingumas savai
me atkris.

Kitą kartą pakalbėsime apie valstybės už
davinius ruošiant kultūrininkų kadrą.

„ Vyt. Alantas

Kas toji-naujoji technika?
Žurnalas,' magazinas, knyga*— gali būti 

nufotografuoti ant celofano, pakrauti į lėktuvą 
ir po kelių valandų gali būti atspausti kurioje 
nors kontinento vietoje. Jūs įsigyjate tokiu 
būdu Paryžiaus, Tokio ar Kairo kioske žur
nalą, pradėtą New Yorke pardavinėti tik prieš 
24 valandas. Laikas juk, šiaip ar taip, vaidina 
spaudoje didelį vaidmenį.
“-Reikia čia pabrėžti, kad minėtas metodas 
yra brangi priemonė. Ji reikalauja daug pa
stangų, metodingo darbo, didelio sutarimo tarp 
lakūno ir leidėjo. Nors vis surandami šios 
spaudos platinimo keblumai, vis dėlto šis dar
bas varomas pirmyn nepaisant blogų orų, vė
linančiu lėktuvų reisus ir nepaisant didelių 
distancijų.

Kitas klausimas, tai užsienio, pvz. JAV, 
leidiniai įvairiuose kraštuose spaudžiami įvai
riom kalbom.

Nepaisant visų nuogąstavimų iš kai keno 
pusės, reikia pastebėti, kad amerikiečių lei
dinių, spausdinamų įvairiom kalbom, skaičius 
nėra didis. Daug čia tik projektuojama, gi 
visų planų įvykdymas pareis ir nuo ekono
minių sąlygų. '

Ir dar viena. Metus žvilgsnį į keturių pa
saulio kampų skaitytojų armiją kas gi pati
riama? Ogi, kad daugumoje tai žmonės, moką 
anglų kalbą. Tad ar nėra gražus uždavinys 
naujų technikos priemonių dėka šiems žmo
nėms ateiti į pagalbą? Tas pats būtų galima 
pasakyti ir apie prancūzų kalbą mokančius 
spaudos mėgėjus. Gal ir jiems bus bandoma 
suteikti ta kalba pačią šviežiausią Spaudą, nors 
kultūrinio užsidarymo šalininkai bei tarptau
tinių kultūros vertybių pasikeitimo priešai 
juos bematant apšauktų spaudos imperia
listais. V. Rimv.

yra labai svarbus mūsų dabartinei tremties 
vargo mokyklai ir spaudos bendradarbiams, 
kurių dabar nemaža yra naujų atsiradę, o kal
bai pasimokyti šaltinių beveik visai nėra. To
dėl, norėdami šioje visai nenormalioje padė
tyje bent kiek šiuo atveju mūsų tautiečiams 
padėti, mielai pasinaudojome Mūsų Kelio re
dakcijos pasiūlymu suorganizuoti „Kalbos 
kampelį“ ir tuojau imamės darbo. Tam rei
kalui yra jau suorganizuotas bendradarbių 
būrelis, kuris ilgainiui yra pasiryžęs atgai
vinti nepriklausomoj Lietuvoj veikusią Lietu
vių Kalbos Draugiją ir Gimtosios Kalbos vie
toje pačius aktualiausius praktinius bendri
nės kalbos dalykus lengvai įmanoma forma 
svarstyti spaudoje, visų pinna šitame ,,Kal
bos kampelyje“. Kadangi šitas kampelis yra 
visai nedidelis, tad iš pradžios atsiribosime 
tik pačiais svarbiaisiais ir aktualiaisiais ben
drinės kalbos dalykais, ir juos svarstysime 
maždaug taip, kaip kad seniau buvo daroma 
Gimtosios Kalbos „Klausimų kertelėje“. To
dėl, kad būtų galima šitą tikslą ko greičiau 
atsiekti, mes kviečiame visus gerbiamuosius 
skaitytojus, ypač mokytojus ir spaudos dar
bininkus, siųsti mums ko daugiausia pačių 
aktualiųjų klausimų, ir mes kiek sugebėdami 
stengsimės juos atsakyti. Prašome rašyti Mū
sų Kelio redakcijos adresu.

Kalbos kampelio redakcija
1. Kaip dabar rašyti: piauti, spiauti, kiau

rus ar pjauti, spjauti, bjaurus, kaip kad daro 
L. Dambriūnas savo neseniai pasirodžiusioje 
sin'aksėje?

Fonetiškai imant, čia būtinai turi būti ra-

Naujos knygos
. J. Beržinskas, J. Beržinskas, V. Minkūnas, 

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS - VOKIŠKAS 
ŽODYNAS. Dalis I A—L? Išleido Juozas ir 
Jonas Beržinskai, Rosenheim-Mūnchen, 1946m. 
Žodyno teksto 476 pusi, įvado 40 pusi, viso — 
516 pusi. Pardavinėjamas po 20,— RM.

Periodinėje spaudoje skelbtas ir senąi ke
tinęs pasirodyti, pagaliau šis žodynas išvydo 
saulės šviesą. Žodynas daro malonų įspūdį, 
o jo apimtis taip pat nesiaura. Anglų kalbą 
besimokantiems tautiečiams jis teiks labai 
didelį palengvinimą, nors jo tobulumą galės 
patirti tik juo besinaudojantieji. Negalima iš 
aukšto teigti, kad didelės naudos duotų į žo
dyną įvedimas ir vokiškosios dalies. Tatai 
tik gal jo pasirodymą užvilkino ir puslapių 
skaičių padidino, o realios naudos mažai tuo 
šio žodyno turėtojams tesuteikė. Jei jis būtų 
lietuviškai, angliškas, tada, savaime supran
tama, trečiosios kalbos įvedimas lietuviško
sios visuomenės akyse žodyno vertę labiau 
pakeltų. Anglų kalbos žodžių ištarimo trans
kripcija irgi kiek kitaip parodyta, negu lie
tuviškosios visuomenės buvo ligi šiol įprasta, 
besinaudojant šios rūšies Herlito knygomis. 
Bet šis trūkumas nėra labai svarbus, nes, su
prantama,'žodynu naudosis daugiau tie as
mens, kurie su žodžių ištarimu bus pakanka
mai susipažinę. Nežiūrint visų tų galimų 
pastebėtų trūkumų, šis žodynas, kaipo angliš
kai,lietuviškas, vertintinas labai teigiamai.

Teko patirti, kad to žodyno antroji ir pas
kutinioji dalis, kurios apimtis- būsianti apie 
700 pusi., pasirodysianti taip pat dar šiais me
tais.

Medardas Bevarskas, KLAJŪNAS. Novelės. 
Iliustravo Stasys Montvidas. Išleido Juozas 
Šlajus. Schweinfurt, 1946 m. Tiražas 3000 egz., 
kaina 6,— RM.

Paskutiniu metu tremtinių knygos rinkoje 
vis dažniau pradeda rodytis leidinių prozoje. 
Poetai kiek aptilo, o jų vietoje subruzdo be
letristai. Gal tai yra paties gyvenimo iššauk
tas reiškinys, nes periodikoj, bevertinamt poe
zijos kūrinius, dažnai buvo pasigendama pro
zos kūrinių. Dabar jau turime keletą atskirų 
prozos leidinių. Ir skaitome, gal labiau nei 
poeziją. Ar turinys vertingesnis už išplėk- 
tuosius poezijos leidinius — kitas reikalas. 
Tarp kitų štai ir M. Bavarsko novelių rinki
nys KLAJŪNAS, 132 pusi, knygelė, kurioje 
sutalpinta 11 atskirų kūrinėlių. Jų stilius 
sklandus ir lengvas, sakiniai apdirbti, bet li
teratūrinių vaizdų juose sunku surasti, o su 
fabula irgi negeriau. Tai daugiau reportažai 
apie nereikšmingus dalukus,' negu novelės. Iš 
šių novelių autoriaus, kuris taip aštriai ver
tina poezijos leidinius, taip^iat ir kitų rašy
tojų prozos kūrinius, jeigu jis pats kartą pa
sirodo kaip novelistas, galima pageidauti žy
miai daugiau.

GINTARAS, Neperiodionis Literatūros 
Žurnalas. Redaguoja J. Kruminas. 10-sios 
Knygos. Neustadt, 1946 m. rugsėjis.

Gintarus mūsų skaitytojai jau labai gerai 
pažįsta. Jų teigimą, kad tai esąs vienintėlis 
puikus, nors ir rotatoriumi spausdinamas, li
teratūros žurnalas tremtyje, galima pilnai 
patvirtinti. Iš šio žuralo kalbama į skaitytoją 
ne oratoriniais straipsniais, o gyva ir puikia 
dailiosios literatūros kūryba.

Stp. Platanas.

Somas ne paprastas minkštumo ženklas i, bet 
j, kuris atskiru garsu žodžio šaknyje po p 
ir b yra aiškiai girdimas beveik visose lietu
vių tarmėse. Šitas joto rašymas čia tiek moks
liškai, tiek praktiškai yra jau užtektinai įro
dytas ir todėl juo jau visai nebetenka abejoti. 
Antra vertus, tokia rašyba turi ir savo gražią 
tradiciją — jį jau vartoję visi žymesnieji kal
bininkai (Nesselmannas, Jaunius, Būga, Vire- 
liūnas, Endzelynas, Trautmanas ir kt.); paga
liau jį oficialiai yra priėmus Lietuvių Kalbos 
Draugija, Lietuvių Mokytojų Sąjunga ir paga
liau Lietuvos Mokslų Akademija. Tik pirma
sis Fr. Kuršaitis šio joto vietoje yra nuosekliai 
pradėjęs rašyti paprastą i, o po jo tą rašymą 
yra toliau tęsęs J. Jablonskis ir drauge su 
juo beveik visa viešoji spauda. Bet toks nie
kuo neparemtas joto vengimas toliau yra vi
sai nepateisipamas. Ypač be jo sunku apsieiti 
mokykloje* kur žemesniųjų klasių mokiniams 
tenka sakyti, kad aiškiai girdimojo atskiro 
priebalsio vietoje reikia rašyti ne tą girdimą 
garsą, bet minkštumo žymimąjį ženklą, t y. 
reikia mokyti girdėti viena, o rašyti ką kita. 
Yra jau buvę atsitikimų, kad abiturientai ir 
net studentai, pamiršę šitą skirtumą, tarimu 
jau nebeskyrė kiauras (= k'auras) nuo biau- 
rus (= b'aurus), nes visiškai klaidingai ėmė 
manyti tik paprastą minkštumo ženklą esant 
ir šiame paskutiniame žodyje. Todėl remian
tis ilgamečiu praktiniu ir pedagoginiu patyri
mu patartina toliau rašyti jotsį po p ir b žo
džių šaknyse, pvz. bjaurus, pjauti, spjauti ir 
kt. Tai turėtų būti daroma ne tiktai atski
ruose vadovėliuose ar šiaip leidiniuose, bet ir 
visoje spaudoje. Koks nors vieno kito aklas 
užsispyrirtfas tam neturėtų būti sprendžiamas 
įrodymas, nes kalbiniai faktai, teoriškai aiš
kiai įrodyti ir praktiškai patvirtinti, turi būti- 
svarbesni už bet kokius kieno kaprizvu ar 
šiaip nesupratimus
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Į RYŠKIOSIOS ASMENYBES Į

Georgijus Maksimilianovič 
Malenkovas

Sis vardas iki sovietų-vokiečių karo net 
nebuvo žinomas ęiliniam Sovietų Sąjungos pi
liečiui ... Tuo labiau niekas už Sovietų Są
jungos ribų nebuvo nieko apie jį girdėjęs. Ir 
niekas, žinoma, juo nesidomėjo, išskyrus Sta
liną, kurs, pradedant 1939 metų pavasari, neį
prastu greitumu pertempė šį žmogų per visus 
komunistinės herarchijos laiptus, padarė jį 
skubos keliu komunistų partijos dignitoriumi, 
vice-premjeru ir labai įtakingu Sovietų Są
jungos politikos aktoriumi. Staiga visi Sovie
tų Sąjungos vergai su tam tikru šventumu 
ėmė minėti Malenkovo asmenį, o pasaulio 
spauda ėmė apie jį rašyti, spėlioti ir prana
šauti jo karjerą.

Jei visi šiandieniniai partijos šulai Sovietų 
Sąjungoje nešiojasi atsiminimus apie jų slap
tas veiklas carui viešpataujant, tai Malenko
vas nieko kito nežino, kaip tik tai, kad, Leni- 
nui 'verčiant Nikalojų II ir Kerenskį, jis buvo 
penkiolikos metų vaikezas, augo buržuazinėje 
šeimoje, šiek tiek interesavosi sportu ir nie

kados negalvojo tapti partijos generaliniu se
kretoriumi. Bet kaip visus jaunuolius greitai 
patraukia šūkiai, mitingai ir kitokios kvai
lystės, taip ir Malenkovas negalėjo atsispirti 
komunistų partijos triukšmingams vylioji- 
mams. Vos aštuoniolikos metų sulaukęs, jis 
gauna partijos bilietą ir, jį turėdamas, ima 
melstis Stalinui ir kitiems partijos istorijoje mi
nimiems dievams. Iškalbingas diletantas, gru
bus, bet geras oratorius, jis, Malenkovas, grei
tai prasimušo partijoje į reikšmingesnius po
stus. Planingai kopdamas viršun, jis su ke
turiasdešimt metų atėjo į partijos centralinį 
komitetą. Bet ten kaž kaip paskendo, užsikasė 
ir ilgai negalėjo išlįsti. Stalinas ir jo „vaikai“ 
skelbia, kad, prieš tampant, „šis tas“ komu
nistų partijoje, reikia pasidaryti herojumi, rei
kia išgraviruoti savo širdyje Lenino paveikslą. 
Jei toks reikalavimas buvo statomas ir Ma- 
lenkovui, tai jį reikia laikyti herojumi...

Ir kaip herojus jis išeina į sceną 1939 me
tais kovo mėnesį per XVIII-tą partijos kon
gresą, kuriame centralinio komiteto plenumas 
jį paskiria Orgbiuro nariu ir ketvirtuoju parti
jos centralinio komiteto sekretoriumi šalia 
Stalino, Andrejevo ir Zdanovo. Nuo Čia pra
sidėjo naujas Malenkovo karjeros tarpsnis. 
1941 metais jis dalyvauja drauge su Molotovu, 
Vorošilovu ir Beria Sovietų Sąjungos gyny
bos komitete. Tais pačiais metais jis tampa 
kandidatu Politbiure. Komunistiniame žar
gone, kandidatas Politbiure reiškia pavaduo
tojas.

Belaukiant valandos užimti dar aukštesnį 
postą, Malenkovas šiandien yra viršininkas 
visų kadrų. Kartu jo rankose yra ir visa par
tijos mašinerija su šešiais milijonais narių ir 
apie 20 milijonų komjaunuolių. Galima sa
kyti, kad jis yra tos fanatiškos armijos gene
ralinio štabo viršininkas. Tokią vietą tūrėjo 
ir Stalinas prieš Lenino mirtį. Ir jei Malen
kovas mokės tame poste išgyventi iki Stalino 
mirties, tai beveik neabejotina, kad jis pa
veldės jo palikimą ... Tuo tarpu Kremlius tyli 
ir neskelbia, kas šiandien užima princo vietą. 
Sovietų Sąjungoje težinoma tik tiek, kad Ma
lenkovas yra intymiausias Stalino bendra
darbis.

Malenkovas viešai nerodo savo inteligen
cijos, ir niekas negali pasakyti, ar jis jos turi 
tlaug ar mažai. Stambūs kaulai, didelė mu
žikiška galva ir platūs pečiai kalba apie jo 
gerą sveikatą. Apskritas veidas, -išburkę žan
dai ir veltiniai plaukai lyg rodytų, kad jis 
mėgsta gerai pavalgyti ir tepti galvą brilian
tinu ... Kaip Stalinas, prieš pasidarydamas 
maršalu ir generalisimu, vilkėjo karišką mun- 
dirą, susegtą iki pat kaklo, taip ir Malenkovas 
nesideda kitokio rūbo, kaip proletarišką ap
siaustą, be apykaklės ir be kaklaraiščio. Jis 
skrupulingai seka savo „tėvą ir draugą genia
lų .Staliną“ visame" jo galvojime, veikime ir 
net apsirengime... Vienintelis jo savarankiš
kumas — tai rodytis viešumoje be „proletariš- 
kos" kepurės. V. Audrūnas

Lietuvai siūlosi karalius
arba

reklaminis triukas Paryžiuje
Prancūzų princas nori užimti Lietuvos ka

rališkąjį sostą. Lietuvoje numatoma „atsta
tyti“ monarchija. Sudaroma provizorinė Lie
tuvos vyriausybė...

Kas tai? Spaudos--antis rudens pabaigoje? 
Bet juk, rodos, tik vasarą pasaulinėje spau
doje, kai nesti didesnių sensacijų, bandoma 
paleisti kokią nors netikėtiną spaudos antį. 
Bet dabar? Kai vyksta svarbios konferenci
jos, kai prancūzai blaškosi savo politinėse kri
zėse, kai šimtai lėktuvų ieškojo Alpėse dingu
sio Dakotos lėktuvo, kai buvo šiaip daug įdo
miu įvykių, tai, atrodo, nereikėtų laukti pana
šių sensacijų.

O vis dėlto lapkričio 21 d. išėjusiame pran
cūzų Paryžiaus iliustruoto savaitraščio „Qua- 
tre et Trois“ 49 nr. 3 puslapy, žymioje vietoje, 
skaitome riebiom raidėm atspausdintą pava
dinimą apie prancūzų princą, kuris iš UNO 
reikalaująs Lietuvos sosto... ir ruošiąsi su
daryti provizorinę vyriausybę... Čia pat jau
no vaikino atvaizdas su užrašu „Louis-Ferdi- 
nand Pons — pretendentas į Lietuvos" sostą.“

Kągi patiriame iš šio ilgoko .3 skilčių 
straipsnio? Ogi, kad šiomis dienomis (t. y., 
lapkričio pabaigoje) JT gen. sekretorius Įryg- 
vie Lie gausiąs ddkūmentą, kurį priimsiąs su 
nusistebėjimu. Šį dokumentą - bus pasirašęs 
Jo Didenybė Burbonų - Conde giminės prin
cas Liudvikas — Pranciškus. Jis šiuo pareiš
kiąs savo teises į Lietuvos Didž. Kunigaikšty
stės sostą. Neabejotina, rašo savaitraštis, gar
busis gen. sekretorius gavęs tokį raštą tuoj 
atsiversiąs Larousse’o ar kitą kokią enciklo
pediją ir ieškosiąs žodžio „Bourbon - Conde“. 
Suradęs jį p. Lie patirsiąs su nuostabos jau
smu, jog 1830 m. rugpiūčio 27 d. Burbonų - 
Conde giminė yra visai išnykusi, bevaikiu mi
rus pakartam ar pasikorusiam jos paskutiniam 
atstovui.

Gen. sekretorius patraukysiąs pečius ir be
pročiu įtaręs esant rašto autorių būsiąs pa
siruošęs mesti į krepšį tą dokumentą. Bet, 
sušunka str. autorius, tegul p. gen. sekretorius • 
nedaro tokio žygio, nes ... dokumentą yra pa
sirašęs autentiškasis paskutinis Burbonų - 
Conde giminės palikuonis.

Ir čia prancūzų sensacijas mėgstąs laikraš
tis plačiai aprašo Burbonų - Conde giminės 
istoriją, kuri esanti lyg koks romanas.

Jis pradedamas 17 amž. ir trunka ligi pa
skutinių dienų. Iš jo mes sužinome, kad 1918 
m. miręs dabartinio pretendento senelis, gi 
1872 m. gimęs tęvas, buvęs zuavų pulko vadu. 
Tačiau didžioji sensacija, esą, primenanti 1001 
nakties pasakas, esanti ta, kad 1663 m. rug
piūčio 16 d. Lenkijos karalius Kazimieras V. 

We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K." skaitytojams

The Forty Second Lesson — Keturiasdešimt antroji pamoka
Pradėsiu pamoką nuo pereitos pamokos pa

aiškinimų.
What can I do for you? — taip paprastai 

klausiamas klientas apie jo pageidavimus 
krautuvėje arba įstaigoje. Šitas posakis atsto
ja lietuvišką „ko tamsta pageidauji?“, arba 
„prašau?“

“When made up“ — jei pasiūtas, gatavas. 
Šį išsireiškimą galima vartoti kalbant ir apie 
kitus daiktus, pvz., apie baldus.

I have been in the habit of paying — aš, 
paprastai, mokėdavau. Šį komplikuotą anglų 
kalbos išsireiškimą galima pakeisti kitu: I 
usually have paid. Tatai reiškia tą patį. I 
think that will about fit you — aš manau, 
šitas jums, tur būt, tiks. Šį posakį galima 
pakeisti paprastesnių — I think that will per
haps fit you. About (ebaut) — apie, maždaug. 
Pvz., “I have about ten minutes time“ — aš 
turiu apie dešimtį minučių laiko. Present 
(prėzent) — dabartinis. At present — tuo tar
pu, dabar. Pvz., “I have no money at pre
sent" — aš neturiu pinigų tuo tarpu. Praeitis 
bus past, praeity — in past. Pvz., “He was 
a great man in past“ — jis buvo didelis žmo
gus praeity. Future (fjūčr) — ateitis. In fu
ture — ateity. Pvz., “Do your work better in 
future“ — daryk savo darbą geriau ateity.

O dabar panagtinėkim visiems, be abejo, 
gerai žinomą žodį office. Office (ofis) — reiš
kia raštinė, biuras, įstaiga. Iš šio žodžio kyla 
daug įvairių junginių. Office-work raštinės 
darbas. Pvz., “He das not fit for office work“
— jis netinka raštinės darbui. Office hour 
(ofis aurs) — darbo valandos (raštinės valan
dos). Pvz., “His office hours are very short“
— jo darbo valandos yra labai trumpas. Of
fice boy — pasiuntinys. The official (ofišl) — 
valdininkas.

Kitas ne'rečiau sutinkamas žodis yra care 
(kėr) “I don’t care“ — man nesvarbu, aš ne
paisau. Pvz., “I don’t care if he is angry“ — 
aš nepaisau tai, kad jis pyksta. “I don’t care 
who he is" — aš nepaisau, kas jis yra. To 
care — reiškia globoti. The care — globa. “He 
cares for my children“ — jis globoja mano 
vaikus. “Careful“ (kėrful) — atsargus. Pvz., 
“Ba careful“ — būk atsargus. Carefully (kėr-

Henrikui - Julijui Burbonui, Enghien kuni
gaikščiui, penktajam Conde princui, kuris tfu- 
vo lenkiškoje suvereno įsūnytas, suteikęs „vi
sas teises, jam priklausančias į Švedijos kara
lystę ir Didžiąją Lietuvos kunigaikštystę“. Mi
nėtasis princas Henrikas - Julijonas priklau
sęs tai Conde šakai, kuri, kaip sakyta, išmiru
si 1830 m. Bet ir čia, kaip geroje kriminali
nėje filmoje, randama išeitis! 1755 m. kara
liaus Liudviko 15-jo raštais numatyta, kad 
Conde giminei išmirus be įpėdinių, visi Conde 
giminės titulai ir teisės pereinančios kažko
kiam grafui, Conde princo dėdei.

Tad, tvirtina savaitraštis, dabartinis prin
cas tvirtai reikalauja sau sosto. Tiesa, jis šiuo 
metu geruoju atsižada Švedijos sosto, tačiau to 
nieku būdu negalima pasakyti dėl Lietuvos. 
Joje, esh, 1919 m. buvusi monarchistinė kon
stitucija, kuri dėl pretendento nebuvimo nie
kuomet nebuvusi įgyvendinta. Taigi Liudvi
kas - Pranciškus Burbonas - Conde turįs teisę 
tapti vieninteliu Lietuvos suverenu.

.Čiurlionio'ansamblio džiaugsmai ir rūpesčiai
(Atkelta iš 2 pusi.)

būvyje dalyvavęs Dettingeno burmistras pa
sisakė esąs laimingiausias visų Vokietijos 
miestų, kur tik gyvena tremtiniai, burmistras, 
nes nuo to laiko (apie pusantrų metų; kai jo 
valdomame mieste apsigyveno lietuviai, ne
buvo nė mažiausio nesusipratimo, nė men
kiausio prasižengimo iš lietuvių tarpo. Tame 
mieste, be vokiečių, gyvename tik mes, lietu
viai. Mes patys taip pat esame savo vietove 
patenkinti: gražioje vietoje — aukštumoje 
turime puikią vilią, gražiai susitvarkėme, įsi
rengėme mankštai ir sportui aikštele. Dabar, 
štai, baigėme mūsų gastrolių po amerikiečių 
zoną ratą. Parvažiuosime į savo vilą. Ten 
stalai švariai padengti, gėlėmis papuošti, o 
stotyje lauks mašina. Grįšime į „savo na
mus“. Ten trumpas poilsis ir kasdienis dar
bas — repeticijos.

DARBAS IR TIK DARBAS
Dienos programa pas mus iš anksto nusta

tyta ir pastovi: keliamės 7,30 vaL, pasimank
štiname, nusiprausiame ir papusryčiavę ima
mės repetuoti. Darbo dieną baigiame ir il
sėtis einame 22,30 vai. Šios tvarkos griežtai 
laikomės. Mes ne tik dainuojame ir šokame 
tautinius šokius, bet ir sportuojame: turime 
stiproką krepšinio komandą, kuri ne kartą 
„išlupo“ kailį prancūzams, o mūsų tinklinio 
šešetukas yra vienas pajėgiausių visose zo
nose. Sportinei veiklai vadovauja žinomasis 

fuli) — atsargiai. Visiems pupils rečiau ar 
dažniau tenka vartyti amerikietiškus arba 
angliškus žurnalus, kuriuose ne retai pasitai
ko gražios merginos paveikslas su parašu “Pin 
up giri“. Ka tai reiškia? Kaip žinote, “pin“ 
reiškia spilkutę, “to pin up“ — prisegti spil- 
kute. Taigi, “pin up giri“ — tai graži me- 
gaitė, kurios paveiksią, ne gėda prisegti kam
bary prie sienos. “Pin up giri“ gimė karo me
tu, kai Amerikos karys, būdamas fronte arba 
toli nuo tėvynės, išsikirpdavo iš žurnalo gra
žios merginos paveikslą ir prisegdavo jį spll- 
kute ties savo lova. Dažniausiai į “pin up 
giri“ klasę patenka artistės arba teatre dir
bančios mergaitės. Nemaža jų tokiu būdu pa
darė karjerą ir pateko į filmą. Jų fotografa
vimas ir šitų fotografijų spausdinimas žurna
luose kaštuoja didelius pinigus.

Pabaigai netaisyklingieji veiksmažodžiai
Pabaigai netaisyklingieji veiksmažodžiai: 

sleep, slept, slept (slyp, slept, slept) — miegoti 
slit, slit, slit — skaldyti 
smite, smote, smote (smalt, smot, smot) — 

mušti, sunaikinti
sow, sowed, sowan (sou, soud, soun) — siūti 
speak spoke, spoken (spyk, spok,'spoken)

— kalbėti
spend, spent, spent — išleisti (pinigus) 
spin, spun, spun (spin, span, span) — verpti 
split, split, split — skaldyti
sprad, spread, sprad (spred, spred, spred) — 

platinti, tiesti
spring, sprang, sprang (spring, sprang, sprang)

— šokinėti

Korektūros klaidų atitaisymas
Trečioje antraštės eilutėje turi būti ne 

Fourty First lesson, bet Forty First Lesson.
Po 24 teksto eilutės praleista:

Tailor: I think this will about fit you. We 
also keep tennis and riding suits.

Mr. A.: Thank you, I want nothing else at 
present.

Antram stulpely 38 eilutėje praleistas žo
dis savaitė.

40 eilutėje sakinys turi skambėti šiaip: Tai
gi, aš galiu Jumis pasitikėti ar ne?

Kas jis per vienas? Dabar jam 29 metai ir 
šiuo metu jis Paryžiuje baigia politinių bei 
teisių mokslų studijas. Karo metu tarnavęs 
de Lattre armijoje ir 1943 m. kovojęs Tunise 
puskarininkio laipsny. "*

Dabar šio Lietuvos sosto pretendento rū
pestis esąs grąžinti sau „Pons“ pavardę. Be 
to, jis norįs sudaryti provizorinę Lietuvos vy
riausybę, kuri, kaip jis paaiškina, „esminiai 
būtų demokratinė, tačiau panėšėtų į šiaurės 
.monarchijų vyriausybes“.

Mums tačiau įdomiausias paskutinis saki
nys. Gi jamė nurodyta, esą, jokia valstybinė 
paslaptis, kad lietuviai emigrantai jau esą 
suėję į sąlytį su šiuo karališkojo kraujo at
stovu.

Ir dabar čia kyla klausimas — kaip paaiš
kinti šios spaudos sensacijos atsiradimą? Gal 
teisių mokslus baigiančio jaunuolio noras pa
daryti sau reklamą? ,Gal mūsų paryžietiškųjų 
DP — studentų ar žurnalistų — ir prancūzų 
pasikalbėjimo vienoje Lotynų kvartalo kavi
nėje pasėkos? Kiekvienu atveju tenka kon
statuoti, kad Lietuvos vardas pastaruoju metu 
dažnai linksniuojamas Paryžiaus ir Londono 
spaudoje. O tai, šiaip ar taip, yra reiškinys, 
į kuri negalime žiūrėti su abejingumu.

V. Rimvydas

sportinės srities darbuotojas Leonas Baltrū
nas. Taip ir slenka ’mūsų „čigoniškasis“ gy
venimas. Jį visai teisingai charakterizavo 
B ALFO pirmininkas dr. kun. Končius:

„Daug kraštų apkeliavau, mačiau vyrų ir 
būvojau moterų vienuolynuose, bet bendro 
vyrų ir moterų vienuolyno dar nebuvau ma
tęs. Dabar, apsilankęs „Čiurlionio“ ansamblio 
būstynėje, ir tokį pamačiau. Grįžęs į Ameriką 
pradėsiu agituoti ir ten tokius vienuolynus 
steigti.“

— Ar nepasiūlėte. jam nors laikinai per
kelti Jūsų ansamblį į Ameriką?

— Šnekėjovos ir jis žadėjo daryti viską, 
kas nuo jo pareina, bet yra didelių sunkumų: 
vien kelione tokiam kolektyvui kaštuotų apie 
15,000 dol., o ir ten, jis abejoja, ar mes vien 
iš gastrolių išsilaikysime. Mūsų ansamblis 
norėtų turėti progos Amerikoje įrodyti tokių 
abejonių nepagrįstumą.

— O kaip čia, Europoje, Jūsų meninio vie
neto gastrolių reikalai?

—Pirmiausia mes ir norėtume iš „zoninių“ 
scenų pereiti į užsienį. Jau senokai buvome 
gave leidimą vykti į Paryžių. Leidimas pa
ties vyriausybes šefo p. Bidault buvo apro
buotas, bet kol viską galutinai susitvarkėme, 
priartėjo taikos konferencija. Reikėjo laiki
nai susilaikyti. Mat, ir čia „didžioji politika“ 
pakišo koją. Rodos, ką bendra gali turėti 
menas ir politika, bet ką mes galime pada
ryti? Dabar greitu laiku tikimės išvykti į 
Prancūzija, žinoma, jei vėl kokie netikėtumai 
neprivers mūsų planų keisti. Iš Prancūzijos 
mums būtų kelias atviras į Belgiją. Į Švei
cariją taip pat esame nukreipę žvilgsnį, bet 
vis būdavo kliūčių: įvažiuojant į šia, valstybę, 
reikia uždėti atitinkamą sumą frankų, kaip 
garantiją, jog neprašysi pašalpos ir išsiversi 
savais išteklias. Dabar ši kliūtis yra paša
linta. Artimiausias mūsų gastrolių kelias yra 
prancūzų zonoje vykstąs prancūzų meninių 
pajėgų festivalis. Jis jau ilgą laiką vyksta, 
o lapkričio mėn. 10 d. jo uždarymas. Mes 
esame pakviesti į to festivalio uždarymą.

— Leiskite, ponas Maestro, dar pora klau
simų, Kodėl vakar (XI. 5) scenoje vienas dai
nininkas nualpo ir dėl ko kai kurios mergi
nos tautinius šokius šoka basos?

DAKTARO DIAGNOZĖ
— Aš galiu pakartoti daktaro diagnozę: 

„Bendras nusilpimas dėl nedavalgymo“. 
Anksčiau, kol nebuvo sumažintos maisto nor
mos, „namie“ būdami maitinomės neblogai, o 
dabar ir čia — namie ir gastrolėse dažnokai 
tenka diržus susiveržti. Be to, kelionėje smar
kiai išvargstama. O dėl šokėjų batukų, iš tie
sų, mums nesiseka: niekur negalime gauti 
nusipirkti. Klausinėjome, teiravomės daug 
kur, prašėme L. R. Kryžiaus, patys ieškojo-' 
me, bet vis niekur negalime gauti. UNRRA 
jau seniai pažadėjo ir vis dar žada. Bet mes 
juk negalime sėdėti namie, kol gausime nusi
pirkti kelias poras paprasčiausių lauko teniso 
ar p. batukų. Tiesa, kun. Končius, svečiuoda
masis pas mus pažadėjo ir, grįždamas į Ame
riką, nupirko Šveicarijoje ne tik batukų, bet 
ir kostiumų, ansamblio dalyviams, bet šios 
valstybės muitininkai to pirkinio nepraleid
žia išvežti. Taip ir stovi jis Šveicarijoje. Jei 
nuvažiuosime ten gastroliuoti, tada pasipuo
šime mums skirtais pirkiniais, — garsiojo an
samblio kūrėjas ir nuolatinis jo vadovas sėdi 
susimatęs, žvelgdamas į nežinomą tolį, tarsi 
matydamas savo meninio vieneto dalyvius pa
sipuošusius gerais ir šiltais drabužiais, so
čiai pavalgusius ir šokėjas apsiavusias tinka
mais šokiams batukais, kurie būtini šokant 
atšerpetojusiose grindyse; o aš, eilinis lietu
višką ansamblių koncertų lankytojas, girdžiu 
skambant dieviškas lietuviškų giesmių ir 
dainų meliodijas, matau grakščius šokėjus ir 
šokėjas, atliekančius mūsų senoviškus šokius, 
ir ploju jiems iki delnai įkaista, ir šaukiu 
jiems „Bis!!!“, o po to svetimtaučiams pasidi
džiuodamas sakau: „štai, ka mes, lietuviai, 
turime ir kokį meną sukūrę esame! Taigi, 
mes — lietuviai!“ Aš taip darau, kaip ir jūsų 
visi mieli tautiečiai. Bet ar to užtenka?...

/ J. J ašiai s k as
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Vyrų choro koncertas 
Oberleriningene

Buvęs Unterienningeno lietuvių stovyklos 
(dabar sujungtos su kaimynine Oberlennin- 
geno stovykla) įnamis chorm. p. Štarka ištę
sėjo žodį: jis su savo puikiu kūriniu — Dillin- 
geno vyrų choru š. m. lapkričio 22 d. aplankė 
šią nuošalioje švabiškų Alpių papėdėje prisi
glaudusią, laikinąją lietuvių būstinę. Suža
vėtų tautiečių ir svetimųjų svečių katutėmis 
lydimi lietuviškosios dainos aidai skriejo niū- 
rųjų švabų kalnų skardžiais, liudydami mūsų 
tautos sielvartus, kančias ir nenuslopinamą 
norą gyventi ir kurti...

Chorm. J. Štarka su savo šauniaisiais dai
nininkais įrodė, kad, palyginti, per trumpą 
laiką galima daug padaryti. Po nepilnų darbo 
metų Dillingeno vyrų choras jau pasirodo kaip 
subrendęs ir darnus lietuviškosios dainos re
prezentantas. Dirig. štarkos vadovaujamas 
Dillingeno vyrų choras yra gerai disciplinuo
tas ir puikios intonacijos. Jis turi sultingus 
bosus ir skambius tenorus. — Tik gaila, kad 
pastarųjų mažoka. Gražų efektą daro tenorų 
falcetai. Išpildyme jaučiamas lyriškasis p. 
Štarkos interpretacijos savitumas. Repertua
ras labai įvairus ir skoningai parinktas, iš
vengiant banalių dalykų. Padainuota keletas 
paties dirigento komponuotų dainų, jų tarpe 
ypačiai gražiai ir įspūdingai praskambėjusi bei 
pagavusi momento nuotaiką „Tušti paliktieji 
namai“. Publikai karštai reikalaujant, daug 
dalykų buvo pakartota. Choro pasisekimas 
buvo tikrai pelnytas, bet mūsų dėkingumas 
tegul bus dirigentui ir jo vyrams nors menku 
atlyginimu už jų sunkų darbą ir didelę lietu
viškosios dainos meilę.

Linkime šiam lietuviškosios dainos repre
zentantui pasiekti dar didesnius meninius lai
mėjimus. L. R.

Apie įstatymus...
(Atkelta iš 3 pusi.)

ryšis atrp įvairių imperijos tautų. Jis yra ne 
tik Indijos karalius, bet ir P. Afrikos, Kana
dos, Australijos, N. Zelandijos karalius; vi
suose tupse kraštuose karalių atstovauja gene
raliniai gubernatoriai.

Pačioje tėvynėje — karalius ir aukštieji 
Rūmai yra tartum politiniai stabdžiai, galį taip 
pat imtis iniciatyvos. Ar tuo karalius kada 
pasinaudos, pareis nuo paties karaliaus.

Reik dar pridėti, kad karalius ir Aukštieji 
Rūmai yra kažkas daugiau, negu persenęs pa
likimas.

Baigdami, mes galime drąsiai dar kartą 
pridėti, kad nė vienas kraštas, ir nė viena 
tauta neturi tokios įdomios ir labai sudėtingos 
konstitucijos ir parlanjpntinės tvarkos, kaip 
D. Britanija. Kai kiti kraštai griuvo ir vėl 
kėlėsi, skelbdami, kad jau nuo dabar, nuo šio

tautos sujudimo, „tas, kas buvo niekas, bus 
viskas“, kad dabar pradės naują geresnį gy
venimą, o iš tikrųjų, dar giliau grimzdo, visa 
Anglijos tautos istorija rodo, kad nors ir ka
ralių galvos neprastai lėkė nuo jų pečių, bet 
tauta, užuot susmukus, žingsnis po žingsnio, 
amžius po amžiaus kopė aukštyn į naujus 
kultūrinius ir ekonominius laimėjimus. Ka
ralius buvo ir paliko didysis tautos vienytojas.

Dabartinis Anglijos Jo Didenybė Min. Pir
mininkas C. R. Attlee, kalbėdamas apie Ang
lijos valstybinę formą ir jos praktinę politi
ką, sako, kad: „Britu tautos sąjūdžiui charak
teringas bruožas yra realizmas. Jo. (realizmo) 
niekuomet nesudarė teoretininkai arba revo
liucionieriai, persiėmę tik savo utopinėmis 
svajonėmis, nenorėdami užsiiminėti kasdie
ninio gyvenimo problemomis“ (M. Kelias 1946 
m. III. 28,3 psl.).

Šie paprasti, labai paprasta forma pasakyti 
žodžiai, nusako visa tai, kodėl šiandien Ang
lija yra šalta tikrovės apskaičiuotoja, kai tuo 
tarpu rytai, amžiais brovęsi su negirdėtomis 
utopijomis, save laikė amžinai kenčiančiais ir 
amžinai besiaukojančiais už kitus, nenorė
dami, anot Attlee, „užsiiminėti kasdieninio 
gyvenimo problemomis“.

< Emigracija 
iš amerikiečių zonos

Intergovernmental Committee On Refugees, 
Miunchenas, Maria-Theresia-Str. 11 

Pranešimas
I. Išvietintieji asmenys, kurie Pietų Ame

rikos Valstybėse ir Kanadoje turi giminių eCr— 
ba yra sudarę darbo sutartis su tų valstybių 
atstovais, gali gauti palengvinimų įsigyti įva
žiavimo vizai į tuos kraštus. Suinteresuotieji 
gali kreiptis asmeniškai arba laiškais į „In
tergovernmental Committee On Refugees“. 
Miunchenas, Maria-Theresia-Str. 11.

II. Išvientintieji asmenys, kurie turi iš 
konsulatų pažymėjimus, kad gali į tuos kraš
tus ilgesniam įvažiuoti, prašomi kreiptis as
meniškai aukščiau nurodytu adresu. Su 
savim reikia turėti asmens dokumentus ir 3 
fotografijas.

III. Žydų kilmės asmenys, kuriuos liečia 
aukščiau išdėstytos sąlygos, kreipiasi ne į 
I.G.C.R. (Intergovernmental Committee On 
Refugees), bet į A.J.D.C. įstaigą.

• Rev. Jose Clementi Silva, katalikų kuni
gas, paskirtas specialiu ambasadoriumi vado
vauti emigracijos komitetui, kuris jau išvyko 
į Roma surinkti 4 milijonus emigrantų į Ar
gentiną, kaip numatyta 10-ties metų plane.

Veda N. Girtautai x

SPORTO ŽINIOS
Tuebingeno krepšininkių pergalė

Viena iš retųjų moterų krepšinio komandų, 
kurios pasireiškia ne tik savųjų tarpe, bet ir 
prieš svetimuosius, yra Tuebingene. Tuebin
geno studentės, prisiglaudusios. prie akade
minio sporto klubo Vytis, dalyvavo Dillin
geno turnyre, laimėjo pirmąją vietą, o gruo
džio 1 d. žaidė bene pirmąsias tarptautines 
rungtynes prieš Baden-Badeno prancūzes. 
Rungtynės sukėlė nemažą susidomėjimą. Tue
bingeno studentės įtikinančiai laimėjo 43:12. 
Didelė pažanga padaryta metimuose. Taškai: 
Dargytė (16) Ciplijauskaitė (11), Vailokaitytė 
(8), Vizbaraitė (4), Paškauskaite (3). Prieš 
rungtynes lietuvaičių kapitonė Dargytė pran
cūzėms įteikė lietuvišką vėliavėlę. Žaidimas 
praėjo draugiškoj dvasioj ir prancūzės susi
pažino su lietuviškojo krepšinio klase. Iki šiol 
prancūzams pamokas duodavo Vyties vy
rai, o dabar sukruto ir mergaitės ir pardžiu- 
gino savo pasiekimais.

Būtų gera, kad ir kitose vietovėse mūsų 
moterys daugiau susirūpintų krepšiniu. Pa
vienių, dar iš seniau žinomų krepšininkių 
daug kur sutinkama, bet moterų komandų iki 
šiol labai pasigendame. Pradžią padarė Tue
bingeno studentės, dabar laukiame pasirodant 
krepšininkių ir kitų. Ck.

Sportas Freiburge
Spalių 19 ir 20! Freiburge buvo lietuvių 

sportininkų suruoštos Freiburgdapilinkės stalo 
teniso, tinklinio ir krepšinio varžybos. Stalo 
tenise I vietą gavo Freiburgo lietuviai spor
tininkai, nugalėję Gouv. Mil. Gėo Andre 5:1 
ir Aviation 5:2 (karius). Tinklinį laimėjo irgi 
lietuviai, nugalėję Moniteurs 2:0 ir finale Frei
burgo ukrainiečius irgi 2:0. Krepšinyje pasi
rodė Freiburgo lietuvių komanda kaip geras 
vienetas ir laimėjo I vietą, nugalėjus Gouv. 
Gėo Andre 57:17 ir finale YMCA Hinterzarben 
35:28. Tuo būdu Freiburgo lietuvių komanda 
išėjo stipriausia komanda Freiburgo apylin
kėje.

Spalių 19 ir 20 d. Freiburge buvo lietuvių 
krepšinio pirmęnbės Ravensburge. Dalyvavo 
ir Freiburgo komanda. Ravensburge esant 
svetimai aplinkai ir pirmą sykį žaidžiant sa
lėje, iš pradžių sunkiai ėjosi, bet paskui ko
manda įsižaidė. Nugalėjus Biberacho UNRRA 
48:11 ir Ravensburgo liet, gimnaziją 55:18, teko 
žaisti finalą. Per šias rungtynes komanda ly
dėjo nesėkmė, bet sukovojo labai ryžtingai ir 
prieš Ravensburgo UNRRA pralaimėjo 24:30 
(13:17). Iš Ravensburgo buvo atsivežtas diplo
mas, kad komanda gavusi II vietą. Per visas 
rungtynes ypatingai gerai pasirodė centro 
puolėjas Daukša. Komandą sudaro: Kra
sauskas, Daukša, Maksimas, Kerberis, Nagys, 
Kiveris ir Šalkauskas. Komandai sėkmingai 
vadovauja ir yra komandos kapitonas Si g.

Krasauskas. Sportininkų daugumą sudaro 
studentai, kurie intensingai treniruodamiesi 
ateity galės atsiekti dar geresnių rezultatų,^ 
garbingai gindami ir reprezentuodami lietu
viškas spalvas. — a. č. —

Ką mėgsta sporto įžymybės
Apie įžymybes, kad ir sporto pasaulyje, 

įprasta galvoti, jog tai yra kažkas, pakilę 
aukščiau už eilinius mirtinguosius ir pan. Jei 
mes džiaugiamės jų sportiniais pasiekimais, f 
tai dar nereiškia, kad ir privatus jų gyveni
mas būtų kitoks, nei paprastų piliečių. Ir 
įžymybės yra tokie pat žmonės, kaip visi kiti, 
su didesnėmis ar mažesnėmis silpnybėmis.

Neseniai apklausinėti keli pasaulinio 
garso prancūzų sportininkai. Pasaulio plau
kimo rekordininkas J a n y mėgsta žaisti šaš
kėmis, iš filmų aktorių jam geriausiai patinka 
Gary Cooper, netiki į spiritizmą, mėgsta mo
dernius baldus. Bokso meisteris Cerdan ne
mėgsta kaklaraiščių, iš gėralų jam geriausiai 
patinka mokka ir šokoladas; jeigu nebūtų pro
fesionalu, norėtų jis būti jūrininku. Prancūzų 
futbolo rinktinės vartininkas D R u i pasisako 
už bridžą, iš filmų artistų mėgsta vyriškąjį 
Pierre Blanchar, netiki į spiritizmą, nors kar
tą, šeimos rately, jis mėginęs iššaukti Napo
leoną I-jį, — dvasia nepasirodžiusi, ir visi tu
rėję gardaus juoko. Iš valgių labiausiai mėg
sta tai, ką jam pagamina jo žmona; norėtų 
būti jūrininku ar lakūnu. Dviratininkas 
Senftleben (I-ji vieta pasaulio greičio 
pirmenybėse) norėtų būti architektu.

Bokso meisteris skaito B. Shaw
JAV sunkaus sv. bokso meisteris Joe Baski, 

kaip daugis boksininkų^ yra kilęs iš varguo
menės. Jo gyvenimas — tai nuolatinė kova 
su vargu ir skurdu. Ilgų laiką jis dirbo anglių 
kasyklose, kol kartą, girdėdamas per radiją 
apie dvikovę Conn-Mauriello, sugalvojo ir 
pats pabandyti. Po atkaklaus darbo jis savo 
pasiekė ir dabar yra pats populiarusis (be 
Louiso) amerikiečių boksininkų. Neseniai 
Baski buvo atvykęs pasižmonėti į Londoną 
(tai pirmoji jo Kelionė). Baskio nuomone, po 
darbo geriausias būdas nurimti ir nervams 
sutvarkyti yra skaityti vertingą knygą. Pats 
Baski yra didelis Bernard Shaw gerbėjas.
• Anglai pas save dar nėra pralaimėję nė 
vienerių tarpvalstybinių futbolo rungtynių. 
Neseniai į „liūtų narVą“ buvo išsiruošus Olan
dijos vienuolikė ir gavo pylos 2:8! Vidurio, 
puolikas Lawton įkirto keturius įvarčius.
• Pirmose po karo tarpvalstybinėse futbolo 
runtgynėse Italija įveikė Austriją 3:2. Italų 
debiutas pavyko ir jų eilėse žaidė seni inter
nacionalai su Piola priešaky.

Mes ieškome savųjų
2282. Kulikauskienė Emilija (Geesthacht-Spa- 

kenberg b. Hamburg, Litauisches Lager) 
— sūnaus Kulikausko Aleksandro.

2283. Virgaitienė Marija ([23] Oldenburg- 
Wehnen, Litauisches Lager) — prašo at
siliepti Kriecinskienę Kostę ir Petrau
skaitę Reginą.

2284. Malinauskas Aleksas (Kiel-Friedrichs- 
ort, Baltic States Camp 39, an der 
Schanze) — savo žmonos Malinauskie
nės Viktorijos.

2285. Kvietkutė Marija ([20] Goslar/Oker, Li
tauisches Lager) — savo brolių Kvietkų 
Jono ir Juozo. *

2286. Torvirtas Karolis ([20] Goslar/Oker, Li
tauisches Lager) — savo motinos Torvir- 
tienės Eugenijos, tėvo Torvirto Adolfo, 
brolio Alberto ir sesers.

2287. Tautiečiai, žinantieji apie Dobravolskio 
Vlado likimą, prašomi atsiliepti Dobro
volskiui (Kassel-Oberzwehren, Matten- 
berglager).

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

2288. Žitkauskas Juozas — Zitkausko Ablino 
ir kt. artimųjų,

2289. Kivėnienė Aleksandra — artimųjų,
2290. Račkauskienė-Sinkevičiūtė Marija — ar

timųjų,
2191. Ramanauskaitė Margarita — Ramanau

sko Liudviko ir Vaičaičio Antano.
2292. Skerienė Ona — vyro Skėrio Prano, Drc- 

šerio Alberto ir Tautkaus Jurgio. .

2293. Rudaitis Ksaveras ([24] Grumby, Kr. 
Schleswig, Litauisches Lager) — Gruč- 
kunienės Magdės, Suliausko Domininko 
ir Rudaičio Jono.

2294. Rudaitis Bronius ([24] Grumby, Kr. 
Schleswig, Litauisches Lager) — Rudai- 
tienės Marijonos ir kt. giminių.

2295. Engelmonas Karolis ([24] Grumby, Kr. 
Schleswig, Litauisches Lager) — Engel- 
mono Leopoldo ir kt. gimniių.

2296. Vasiliauskas Vincas ir žmona Miliūnai- 
tė-Vasiliauskienė Elena ([23] Old:nburg 
i. O., Donnerschweerstr., „Unterm Berg“ 
Lager) — giminių ir pažįstamųjų.

2297. Mission Catolique Suisse (Grand’rue 24, 
Fribourg'Suisse) — Vistorto Martino, 
Žemaitaičio Stasio, Kainausko Antano,

I Garparo Rubino S., Černiausko Jono su 
kus, tuo paįvairinant pilkas lietuvių le- 
žmona ir 3 vaikais. Paieškojimas at
austas iš JAV.

2298. Mrs. M. Nakrosas (19 Hilside Avenue, 
Kearny, New Jersey, USA) — Nakrošie- 
nės. Onos ir jos dukters Ramutės.

2299. Balchunas Alfonsas (436 South 5th 
Street, Brooklyn/N.Y., USA) — Balčiūno 
Jono.

2300. Tamolėnas Jacob (303 Lowell Street, 
Redwood City, California, USA) — Ta- 
mulėnaitės-Mikolaitienės Olgos.

2301. Každailis Domas — brolių Každailių Ju
liaus ir Juozo. Pranešti L. Raud. Kry
žiui, Tubingen, Karlstr. 11.

2302. Mrs. Frances Richter (1213 W. 71 St., 
Chicago, Ill., USA) ir motina (Lincoln 
Hwy, Box 229, River Road, Frankfort, 
Ill., USA) praneša savo adresus Valeckui 
Antanui, buv. karo bei. Regensburge.

2303. Usonienė Ona (War Relief Service — 
National Catholic Welfare Conference, 
350 Fifth Avenue, New York 1, New 
York, USA) — Usonio Petro, S. Vlado.

2304. Dobrovolskienė Valė (Danmark, Dansk 
Rode Kors Lejr Nymindegab, pr. Norre 
Nebel, Jyland) — Juozapavičienės-Ju- 
cytės Petrės, gim. 1918 m., ir jos vyro 
Juozapavičiaus Stasio.

2305. Kavoliūnas Jonas (Amsberg/Westf.. DP 
Camp 136) — Cečio Vinco ir pažįsta
mųjų.

2306. Danėnienė-Dzingulevičienė Ona ([13b] 
Traunstein Obb., DP Cair.p) — sunaus 
Zigmo ir tėvo Jurgio Vaičaičio.

2307. Lietuviai, esantieji Prancūzų Svetimša
lių Legijone (Indo-Kinijoje): Scerbau- 
skas Vladas, Kazlauskas Ignas, Vitkau
skas J., Mikaitis M. (jų visų antrašas — 
S.P. 54.206, B.P.M. 405, France) ir Gri
nevičius J. (21 Cie S.P. 54.206, C.C.B., 
France) — ieško savo giminių bei pa
žįstamųjų ir prašo seses lietuvaites ra-

X šyti jiems, kad ir nepažįstamiems, laiš- 
gijonierių dienas. Sčerbauskas Vladas, 

. be to, dar prašo atsiliepti Neveravič:ūtę 
Danutę, inž. Morkūną Pcirą ir stud. Va
liūną Algirdą, gyvenusį Wurzburge.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimas ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svc.imos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10’/» nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 5,- RM. Prenumerata įmokama už du mė
nesius anksto. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypo- 
theken- und Weehsel-Bank, Filiale Dillingen-Donau (13b).

2308. Kopliauskas Stasys ([14a] Kirchheim- 
* Teck, Krebenstr. 14) — inž. Bagdono Jo

no ir sesers, gim. mkt. Kopliauskaitės- 
Bagdonienės Bronės. 1945 m. sausio mėn. 
jie gyveno Drezdeno apylinkėje. Žinan
tieji apie jų likimą ar esimą prašomi už 
atlyginimą atsiliepti.

2309. Keselys Antanas (Dillingen[D„ Litaui
sches Lager) — giminių ir pažįstamųjų.

2310. Balčiūnaitė P. (Bad-W6rishofen, „Seba- 
stianeum“, DP Camp) — Vilkaičio Pra
no. 1944 m. jis gulėj Berlyno ligoniėje.

2311. Kairys Tadas (Pasage Vicento, F. Lopez 
1942, Buenos Aires, R. Argentina) — sa
vo tėvų ir brolio Kairių Kazimiero ir 
Jurgio.

Mykolas Usoris, Gr. Hesepe Camp, Kr. 
Meppen/Ems, ieško Jurgio Milinsko, giminių 
ir pažįstamų.

VISUOMENES ŽINIAI
Pranešu, kad už nežinia kur dabar esančio 

savo brolio Eduardo SPECKIO, gim. 1923. 4. 
7 d., kurio dabar paieško LTB Ansbacho Apy
linkės Komitetas, veiksmus bei padarytus 
nuostolius neatsakau. Henrikas SPECKIS

Pastangos gauti leidimą Pabaltijo filate
listų sambūriui veikti jau realizavosi. At
spausdinti įstatai, įsigytas antspaudas, na
riams išsiuntinėti atitinkami pažymėjimai, 
ruošiami nuostatai bei instrukcijos filialėms 
veikti. Š. m. lapkričio 17 d. Augsburge buvo 
sušauktas sambūrio valdybos posėdis. Aptarti 
bėgamieji reikalai bei sumanymai. Nutarimų 
eilėje yra: ateinančių metų pradžioje suruošti 
filatelinių vertybių aukcijoną, o š. m gruodžio 
15 d paskelbti „Filatelistinių vertybių pasi
keitimo dieną“. Tą dieną visi filatelistų sam
būrio „Baltija“ nariai bei Pabaltijo filatelistai, 
dar įsirašysiantieji nariais, kviečiami suva
žiuoti Augsburgan. Atidarymas 10 vai. Visos

informacijos gaunamos Augsburg - Hochfeld 
kolonijos pašte. J. C.

1946 m. lapkričio 30 d. LTB Dillingen (Do- 
nau) Apylinkės Teismas nutarė:

1946. XI. 8 d. tragingai žuvusio Dillingeno 
DP stovyklos gyventojo Jurgio Blažiejaus 
ŽVALIAUSKO pasilikusiam turtui įsteigti glo
bą ir to turto globėju paskirti tos pačios sto
vyklos gyventoją Joną VALIUKONĮ (Civ. by
la Nr. 26/46). Apylinkės Teismas

Išėjo iš spaudos „Technikos Pasaulis“ Nr. 1. 
54 rotatorium spausdintų puslapių, viršeliai ir 
6 pavekslai spaustuvėje, 21X29 cm formato. 
Redaktorius — mech. tekst. inž. G. J. Lazau
skas. Red. kolegijos nariai: dipl. stat. inž. 
K. Krulikas ir dipL stat. inž. K. Tymukas. 
Wurzbur, 1946 m.

Leidėjas: Lietuvos Inžinierių Tremtinių 
Draugijos Wuerzburgo Skyrius (13a) Wurz
burg 7, DP Camp Northern Caserne.

Turinyje: Lietuviškos Architektūros pro
blemą; pakulų panaudojimas vilnonių audi
nių gamyboje; karuselinio vėjo variklio mo
delis; vilnonių audinių susitraukimo mono
grama; medis ateities žaliava; atominės ener
gijos panaudojimas; technikinio gyvenimo 
plati apžvalga; technikinė spauda ir techni
kinė kronika ir Lt.

Ieškau pirkti ir gerai sumokėsiu už Alb. 
Rimkos .POLITINES EKONOMIJOS. VADO
VĖLĮ“. Siūlyti: Cesl. Jankauskas, (21) Lahde- 
Weser, Kr. Minden, DP Camp 3.

Sergėjus SNABAITIS, gimęs 1923 m. lap
kričio 27 d. Suvalkioje, mirė 1946 m. lapkričio 
6 d. lietuvių stovykloje (23) Osnabrūck-Haste, 
Quirlsweg 3.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

Žemės skirstymas Lietuvoje
(IS AMERIKIEČIŲ LIETUVIŲ SPAUDOS)

Vienas Amerikos lietuvių komunistų laik
raščių „Vilnis“ antraštėje nuolatos spausdina 
tokį skelbimą: „Vilnis talpina daugiausia ži
nių iš Tarybų Lietuvos. Platinkime ją“. Ir 
tikrai, kiekviename numeryje yra žinių iš Lie
tuvos. Jūsų korespondentas padarė žygių, kad 
ir šis laikraštis būtų reguliariai gaunamas ir 
tos iš Lietuvos žinios, kurios mus visus intere
suoja, galėtų pasiekti Mūsų Kelio skaitytojus. 
Tat šiame numeryje tų žinių jau kiek ir duo
dame.

— Vilnis Nr. 219 randame rašinį, pavadin
tą: „Kaip Lietuvos besimokantis jaunimas 
praleido vasaros atstogas.“ Tame rašinyje sa
koma: „Nemažai prisidėjo mūsų besimokantis 
jaunimas ir prie sostinės atstatymo darbų. 
Daugelį dienų universiteto, institutų studen
tai, mokyklų technikumo ir gimnazijų moki
niai dirbo prie Vilniaus elektrinės statybos, 
prie skverų tvarkymo ir miesto atstatymo.“

— Vilnis Nr. 220 rašo: „Neseniai Kačergi
nėje įvyko Zapyškio naujakurių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo daug valstiečių, gavusių 
žemės. Iš pranešimų paaiškėjo, kad po nacių 
okupacijos į žemės fondą šiame valsčiuje bu
vo paimta 575 hektarai žemės, iš kurios 263 ha 
buvo išdalinti neturintiems žemės 66 kaimie
čiams. Likusi žemė paskirta traktorių ir ark
lių aprūpinimo stočių ir pagalbiniams 
ūkiams.“ Vadinasi, tiek žemės buvo atimta 
iš ūkininkų.

— Vilnies Nr. 221 iš Petrašiūnų valsčiaus 
randame tokias žinias: „Petrašiūnų elektros 
stoties statyboje dirbantieji įsipareigojo: kiek
vieną mėnesį įvykdyti kapitalinių-statybos re- 
montavimo darbų planą nemažiau kaip 105%. 
Statybos planą norima įvykdyti iki 1946 m. 
gruodžio 15 d.“ Kaip žinoma, elektros stotis 
karo eigoje buvo susprogdinta. Kitoje vietoje 
rašo: „Žemės fonde šiame valsčiuje buvo 1.711 
ha žemės, 18 arklių ir 24 raguočiai bei viso
kių žemės ūkio padargų.“ Toliau toje pat ži
nutėje nusiskundžiama, kad žemės ūkio ko
misija negerai dirbusi ir rašoma: „Vienas ūki
ninkas turėjo 8 karves, bet iš jo tik viena 
paimta ir duota naujakuriui, tačiau ji buvo 
jau per sena ir mažai iš jos naudos. Taigi, 
vieniems palikta per daug, kitiems teko per 
mažai arba visai neteko.“

— Vilnies Nr. 222 apie Jonavos valsčių ra
šoma: „Jonavos valsčiaus naujakurių susirin
kime iš Vykdomojo Komiteto pranešimo pa
aiškėjo, jog šiame valsčiuje išdalinta beže
miams ir mažažemiams 2.013 ha žemės, 31 į

Įvairios žinios
• JAV karo ministeris Robert Patterson pa
vedė penkiems generolams išstudijuoti klau
simą, kiek galėtų kariuomenė. ginti Amerikos 
gyventojus atominio karu atveju. Tuo mini
steris nurodo reikalą tartis su civilių įstaigo
mis apie pramonės įmonių išskirstymą, po
žeminę statybą ir kitų pasyviųjų apsigynimo 
priemonių panaudojimą (AP).
• Rusų okupacinėje Vokietijos zonoje, pagal 
S. m. spalių 30 d. visuotinio gyventojų sura- 
Mymo duomenis, yra 17.330.000 gyventojų: 
9.910.000 moterų ir 7.420.000 vyrų. Taigi, mo
terų yra 2.490.000 daugiau negu vyrų, arba 
kas ketvirtai moteriai tenka apsispręsti su 
mintimi, kad jai ir prie geriausių norų pri
sieis nusenėti be vyro.
• Lenkijoje uždrausta platinti ir skaityti vi
si lenkų laikraščiai, leidžiami užsienyje (UP).
• JAV žemės ūkio departamentas paskelbė, 
kad jis yra davęs sutikimą per pirmąjį atei
nančių metų ketvirtį eksportuoti 300.000 tonų 
miltų.
• Kinijos komunistai Mandžūrijoje sutraukė 
daugiau negu pusę milijono kariuomenės ir 
savo karinę bei politinę būstinę iš Barbino 
perkėlė į Kiamnutze — 180 mylių į šiaurę.
'• Numatoma, kad 1949 metais Vokietijos gy
ventojų skaičius pasieksiąs 66.500.000, o jų 
dieninis maisto davinys pakilsiąs iki 2.700 ka
lorijų.
• Tasso pranešimu iš Sofijos, Bulgarijos vy
riausybė pripažino Ispanijos respublikonų vy
riausybę su J. Girai priešakyje ir užmezgė su 
ja diplomatinius santykius.
• Du vokiečiai belaisviai per Oedsą ir Mar- 
seilį pabėgo iš Rusijos belaisvių stovyklos.
• Graikijos Princas Philip, pristatytas Bri
tanijos princesės Elizabetos, gausiąs britų pi
lietybę, kadangi jis karo metu kovojo britų 
armijoje (AP).
• Rumunijoje rinkimai buvo tiek „laisvi“, 
kad jie neapsiėjo be automatų, kurių pagalba 
opozicijos rinkikai buvo neprileidžiami prie 
urnų. New York Herald Tribune tam pa
vaizduoti buvo įsidėjęs foto nuotrauką, ku
rioje matyti pareigūnas su automatu, ginąs 
(ėjimą balsavimo būstinę. AP koresponden
tas dėl šios nuotraukos panaudojimo puola
mas. 

raguotis ir 19 arklių. Diskusijose naujakūris 
Jonas Staškūnas, Markutiškių kaimo, ir kėli 
kiti skundėsi, kad naujakuriai negavę daug 
paramos iš komiteto ir kai kurių kitų lokali
nių įstaigų. Jie nurodė tokį pavyzdį. Išorų 
kaime liko neapsėta didesnė dalis žemės, o 
vykd. komitetas ne tik nesiėmė priemonių 
šiam klausimui sutvarkyti, bet iki šiol net 
nežinojo apie tai. To kaimo buožė Zdanavi
čius, turėdamas šeimoje du darbininkus vy
rus ir gerus arklius, savo žemės neapsėjo, o 
valse, vykd. komitetas prieš šį kenkėją ne
siėmė jokių priemonių. Atvirkščiai, tuo tar
pu kai kiti valstiečiai atplėšiami nuo laukų 
darbų ir siunčiami viešiesiems darbams, buo
žė Zdanavičius nuo viešu darbų atleistas, sėdi 
pypkiuodamas be darbo ir juokiasi iš kitų.“

Naujas lietuvis gydytojas
Dirva Nr. 44 rašo apie 'naują lietuvį gy

dytoją iš Detroito, sėkmingai užbaigusį medi
cinos mokslus daktaro laipsniu — Bronislovą 
Jakubaitį. Korespondencijoje pažymima: 
„Žinomų Baltimorės lietuvių biznierių Stanis
lovo ir Marijonos Jokūbaičių sūnus, 25 metų 
amžiaus, užbaigė John Hopkins universitetą 
gydytojo daktaro laipsniu. Minėtas daktaras 
pradžios mokslą ėjo Šv. Alfonso lietuvių pa
rapijoje, vidurinįjį mokslą City College, vais
tininko mokslą išėjo Marylando universitete, 
gi dabar užbaigė gydytojo mokslą. Kaip ge
rai baigęs mokslus, paliktas tame pačiame 
universitete, ligoninėje gydytojo pareigų eiti.“

Gatavi namai j Lenkiją
Kaip praneša Amerikos lietuvių laikraš

čiai, Detroite veikia Lenkijos atstatymo or
ganizacija, kuri sukėlė 25.000 dolerių. Už tuos 
pinigus ji nupirko sustatomus namus, kuriuos 
ja išsiuntė laivu į Lenkiją.

Atpigintas oro paštas
Iki šio laiko Amerikoje oro paštas buvo 

brangus ir ne maža mūsų tautiečių, susiraši
nėdami, laiškus siųsdavo paprastu paštu. Da
bar atėję laikraščiai sako, oro paštas nupi
gintas. Vietoj anksčiau 30 centų, siunčiant 
laiškus į Europą, dabar teks mokėti tik 15 
centų. Siunčiant laiškus į Pietų Ameriką, 
vietoj 20 centų dabar kaštuos 10 centų. Į 
Aziją laiškai kaštuodavo 70 centų, gi dabar 
kaštuos tik 25 centus. Laiškai iš Amerikos 
oro paštu taip pat priimami ir į Lietuvą. To
kie laiškai kaštuoja 15 c. Dr. B. Vargas

• Italijos pinigas — lira vėl nusmuko. Už 
vieną Amerikos dolerį buvo oficialiai nusta
tyta 225 liros, o dabar juodojoje rinkoje jau 
mokama nuo 676 iki 680 lirų, vadinasi, triskart 
daugiau.
• New York Herald Tribune spėlioja, kad 
prie paskutiniosios Rumunijos karaliaus kal
bos bus prisidėjusi ir Maskva, nes jis kalbė
damas prisiminęs „raudonosios armijos garbę“.
• AP praneša, kad iš aukštų sluoksnių esą 
gauta žinių, jog O. Britanija yra davusi suti
kimą padidinti Graikijos kariuomenę ir pa
ketinusi suteikti Graikijai apie 10.000 vien, 
karo reikmenų — daugiausia sunkiųjų auto
matų.
• Karo teismas Poznaniuje nuteisė 12 parti
zanų mirties bausme, nes jie kaltinami mė
ginimu nuversti esamą rėžimą.
• Sovietų Sąjungos pasiūlymas pasiųsti pa
tikrinimo komitetą į DP stovyklas — nepraė
jo 20 balsų prieš 9, susilaikius 9. Rusų atsto
vas Tepliakovas iškėlė, kad stovyklose gru
puojasi tie, kurie norį nuversti Sovietų Są
jungą (AP).
• Gcneralino štabo viršininkas, generolas 
Dwight D. Eisenhoweris minimas kandidatu 
į 1948 metų prezidento rinkimus. Kol kas Iš 
jo paties aiškaus pasisakymo nėra. Jis buvo 
minimas ir ambasadorium į Londoną.
• Portugalijos įstaigos yra parelškusios JAV, 
kad Arthur Porto, buvęs pavaduotoju finansų 
attache prie ambasados, esąs persona non gra
ta. Ambasada prašo paaiškinimų.
• Austrijoje, rusų okupacinėje zonoje, Am
stetten gelž. stotyje sprogo bomba ir užmušė 
kelis darbininkus ir rusų kareivius.
• Rusijoje esą planuojama atleisti iš įstaigų 
apie 30% tarnautojų, kurie buvo užėmę ne
reikšmingas vietas, ir juos panaudoti svar
besniems darbams, numatytiems 5-čio plane 
(AP).
• JAV stebinčios įvykius Irane, nes ten vyk
sta susidūrimų. Valstybės pasekretorius Dean 
Acheson pareiškė, kad JAV yra įsipareigoju
sios pagal JT chartą paremti JTautų integre- 
lumą ir politinę nepriklausomybe. Jei Irano 
vyriausybė mato reikalo siųsti karo jėgas Į 
savo teritorijos dalį, tai ji turi ir teisę tatai 
daryti.

• Jugoslavija nacionalizuoja visą pramonė.
• Irano vyriausybė pasikundė Saugumo Ta
rybai, kad Sovietų Sąjunga kišantis į Irano 
vidaus reikalus.
• Sklinda gandai, kad Stalinas sergąs, bet 
iš rusų pusės visa tai paneigiama.
• Egipto premjeras Sidky Pasha pasitraukė 
išsavo pareigų. Sudarytas naujas kabinetas.
• 90.000 Aliaskos gyventojų prašo greitos 
pagalbos — atsiųsti maisto iš JAV.
• JAV užs. reik, ministeris Byrnes paprašė 
Prancūziją, Belgiją, Olandiją ir Luksemburgą, 
kad jie grąžintų 674.000 vokiečių belaisvių 
kaip galima greičiau namo.
• JAV angliakasiai, streikavę 16 dienų, pra
dėjo darbą.

UPIU REGULIAVIMAS. RUSŲ ZONOJE
AP iš Berlyno praneša, kad rusai meta 

tūkstančius vokiečių prie Oderio upės gilini
mo ir platinimo darbų, kad galėtų „saugiau“ 
gabenti reparacijas iš Vokietijos į Sovietu Są
jungą. Per Lenkiją gabenti esą nesaugu, nes už
puolę banditai ir įvykstančios vagystės. Kar
tais lenkai užpuolę vokiečių sargybinius, kurie 
lydi traukinius.

Rusų įstaigos maža teikiančios žinių apie 
Oderio projektą, bet vokiečių korespondentas, 
kuris neseniai sugrįžo iš rusų zonos, kur jis 
nuolat lankėsi, pareiškė, kad vidaus vandens 
keliai rusų zonoje esą perpildyti su raudona 
žvaigžde laivų, kurie esą konfiskuoti iš vo
kiečių.

Laivais į Rusiją gabenamos prekės ir pa
grindiniai įrengimai.

Danos ir Britų licencijuotos vokiečių spau
dos žiniomis, rusų karinė vadovybė yra įsa
kiusi voktečių darbo įstaigoms rekrutuoti dau
giau negu 10.000 vokiečių darbininkų Oderio 
projekto darbams.

Prancūzų licencijuotas laikraštis „Kurier“ 
rašo, kad jau 100.000 darbininkų esą surinkta 
iš Turingijos ir Saksonijos.

RUSAI SAUGO ŪKANI JO KASYKLAS
„Daily Mail“ korespondentas Paul Brether- 

ton praneša iš Berlyno, kad rusų saugumo 
daliniai esą pasiusti saugoti naujai atrastų 
uranijaus elementų klodų prie Oberschlema, 
rusų okupuotoje zonoje, Zwickau apygardoje, 
pietinėje Silezijoje.

Buvusio neutralaus krašto inžinierai tvir
tina, kad apie 2000 karių buvo skubiai pa
siųsti į Oberschlem, kai tik prieš kelias savai
tes vokiečių žerfiėje surasta svarbiausia ato
minės bombos žaliava. Ten taip pat, prane
šama, pasiųsta per 200 vokiečių kasyklų dar
bininkų. Jie gyvens sargybos priežiūroje.

Mineralų ekspertai iš Maskvos jau prieš 
mėnesį užimti tyrinėjimu uranijo rudos ga
vimo galimybių visoje žemosios Saksonijos 
zonoje, kur vokiečių vyriausybė buvo sukon
centravusi didžiausią dalį savo tyrimų eksper
tų, studijavusių naujus karo vedimo metodus. 
Dabar rusai yra pakankamai patenkinti savo 
radiniu, kuris tikrai atitinka atominės jėgos 
žaliavą, ir todėl jie nusprendę visą Oberschlem 
zoną apsupti apsaugos daliniais.
AMERIKOS SPAUDOS POLINKIS PRIES 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ -
UP iš Denver praneša, kad beveik pusė 

amerikiečių visuomenės manofkad JAV spau
da linkstanti prieš Rusiją.

Denver universiteto institutas, viešosios 
nuomonės reiškėjas, buvo užklausęs tokį klau
simą: „Ar Tamsta manai, kad laikraščiai, ku
riuos Tamsta skaitai, apskritai, parodo Rusiją 
geresnę ar blogesnę negu ji iš tikrųjų yra?“

Į šį klausimą 42% atsakė — blogesnė, 17% 
— geresnė, 21% pareiškė, kad jie mano, jog 
jų laikraščiai turi atskirą pažiūrą į Rusiją ir 
20% buvo be sprendimo.

NORI IŠVADUOTI TEBRIZĄ
Teheranas, gruodžio 1 d. UP praneša, kad 

Centrinės vyriausybės divizijos vadas pulk. 
Mazaheri telegrafavo šachui iš Zenjan (Azer- 
beidžano provincijos miestas, red.), prašyda-

Dabartinė Čekoslovakija
RUSIJOS SATELITAS SU SAVO VALIA

„Baltimore Sun“ neseniai gavo pranešimą, 
kuriame kalbama apie dabartinę Čekoslova
kijos valstybės būklę ir apie jos vidaus gy
venimą. Jame nurodoma, kad čekų tauta ba
lansuojanti tarp rytų ir vakarų, stengdamasi 
išlaikyti strateginę, ekonominę ir kulūrinę pu
siausvyrą. x

Čekoslovakija esanti rusų įtakos zonoje. 
Mes linkę manyti, kad visi tie kraštai, kurie 
yra toje zonoje, yra vienoje ir toje pačioje 
padėtyje. Iš tikrųjų yra milžiniškas skirtu
mas. Siauriniame šios zonos sektoriuje, ku
riame yra Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkijos 
dalis — tautos tapatybė (national identity) 
yra visai panaikinta (wiped out) (mūsų pa
braukta). Pietiniame zonos sektoriuje, Bal
kanuose, tautinė tapatybė egzistuoja, nors ko
munizmas raidišku rusų pavyzdžiu nuolat 
vykdomas. Čekoslovakijoje tautiškumas esąs 
daug stipresnis, negu bet kur kitur, ir komu
nizmo procesas nesekąs pagal rusišką modelį. 
Tai esančios įvairios priežastys.

Komunistai Čekoslovakijoje turį daugiau 
galios negu jų pasekėjai būtų jiems suteikę, 
jeigu rusų daliniai nebūtų įžygiavę į kraštą" 
kaip išvaduotojai ir jeigu vietiniai komunistai

Adventas
(Pradžia 1 pusi.)

mums visuomet reikia Dievo ir Jo tiesos, vi
suomet reikia Kelio ir jo Vadovo (Kristaus), 
visuomet reikia vidaus Pagalbos ir jos Da
lintojos (Sv. Dvasios). Amžinųjų karų yra 
buvę visuomet, jie tebeeina dar ir šiandien 
kiekvieno paskiro žmogaus širdies gelmėse. 
Čia vyksta didžiausios kovos, kokios tik be
gali būti, čia nutinka skaudžiausi ir laimin
giausi perversmai, čia eina nuolat slapčiau
sios rungtynės dėl tiesos ir dorinio idealo — 
sąmonės ir sąžinės skaistumo. Ta vidaus ne
ramybė baigsis tik su paskutine, jau gęstan
čia šio pasaulio gyvybės valandėle. Bet vis 
dėlto yra žmonių, kurie viso to nejaučia, nors 
ir nešojasi savyje. Yra, deja, žmonių, kurie 
netiki į tai, nors ir negali to paneigti. Taigi, 
yra žmonių, kurie neseka savęs, nes jie yra 
pamiršę vieną iš brangiausių dalykų pasau
lyje — save. Taigi šis'keturių sekmadienių 
adventas yra tik mažas laiko simbolis: laiko 
jau praėjusio, laiko dar naujai tebebėgančio. 
It kokia laiko ir jo turinio sanglauda. Jis 
yra betgi žmogui, bendruomenei, tautai ir vi
sai žmonijai perspėjimas ir akstinas.

Advente prisimenama ir rinktinė žydų tau- 
■ ta: jos vidaus sielvartavimai, pastangos į tie
są ir teisybę; jos išoriniai vargai, priespaudos, 
suvaržymai ir persekiojimai. Tauta, kentė
jusi kadaise, tebekenčianti dar ir šiandien. 
Panašiai ir mūsų tauta, išvargusi visokeriopą 
istorinį vargą, tebevargstanti dar ir dabar. 
Kaip ano meto žydų tauta, maža ir negalinga, 
bet visuomet drąsi ir kovinga, taip ir ji, net 
dar daugiau, kenčia neteisybės, nelaisvės, su
skaldymo ir išmėtymo laikus. Sakoma „net 
dar daugiau“, nes ji buvo ir teisėta, ir laisva, 
ir vieninga, ir suvienyta. Šioji tauta — nū
nai išbarstyta po daugybę svetimų kitų tautų, 
tauta be žodžio, be teisės, be garantijos. Tau
ta — ieškanti išganymo, tapusi bemaž įvykių 
žaislu, mainų ar sąlygų, atsitiktinumo ar ūpo 
įrankiu. Tauta, apie kurią nenorima ar ne
drįstama kalbėti. Ji turinti kentėti. Ji turinti 
atgailoti. Ji turinti savo kaltę išsipirkti, dar 
nenusidėjusi. Tai — jos adventas. Bet ji yra 
verta advento. Verti advento ir jos tautie
čiai, kurie, patys teisingumo prisilaikydami, 
laukia kantriai ir tauriai Dievo teisybės pasi
reiškimo. Jie kreipiasi į ją: „Teateinie Tavo 
karalystė!“. J. L.

mas leidimo „okupuoti Tebrizą ir savo bro
lius per 10 valandų išvaduoti iš kaukazinių 
emigrantų rankų“.

Rytinis laikraštis Atesh praneša, kad „So
vietų vyriausybė sunkiai spaudžia Iraną ir 
įvairiais aspektais kišasi į mūsų gyvenimą, 
todėl mes legaliai galime iš laisvę mylinčių 
tautų prašyti paramos prieš šią varžančią 
jėgą“.

Tas pats laikraštis nurodo, kad neseniai 
sovietų ambasadorius griežtai protestavo prieš 
C. vyriausybės planus siųsti savo karinius da
linius į Azerbeidžaną. Ambasadorius pareiš
kęs, kad rusai kariuomenę evakuavę tam, kad 
Azerbeidžano problema būtų taikiai spren
džiama.

DAUGIAUSIA IMIGRUOJA ŽYDAI
AP iš Detroito praneša, kad tarp imigrantų 

į JAV 70% sudaro žydai. Šiuos skaičius pra
neša kongreso pakomitetas, kuris tyrinėjo 
imigracijos reikalus.

Kongreso atstovas ir pakomiteto narys 
John Lesinski pareiškė, kad „komitetas jau-, 
čiąs, jog įvažiavusieji esą nepakankamai „1S- 
screeninguoti“. Screeningas, jis pareiškė, ap
saugotų nuo komunistų, kriminalistų ir dva
sinių bei fizinių paliegėlių įvažiavimo.

Kitas narys, atstovas Ed Gossett, pasakė, 
kad 1945 metų gruodžio mėn. prezidento pa
rėdymas leidžiąs įvažiuoti Europos D.P. į Ame
riką proporcingai jų religijai ir atsižvelgiant 
vaikų.

nebūti} išplėtę veiklos, sudarydami vietines ir 
centrines įstaigas. Faktas pasilieka tas, kad 
čia nėra balsavimų falsifikavimo, kaip tai bu
vo Balkanuose, ir todėl čia 40% Bohewijos ir 
Moravijos ir 30% Slovakijos mažumos praė
jusiais metais balsavo už komunistus. v

Todėl tokie vyrai, kaip dabartinis komu
nistas premjeras Klement Gottwald ir kiti ko
munistų vadai, yra sutikti be jokios baimės 
ir su atviromis akimis, suteikiant geriausias 
priemones geriems santykiams su rusais pa
laikyti. Šiuo metu Čekoslovakijoje visai ne
kyla klausimas, kad geri santykiai su Rusija 
yra ne tik trokštami, bet ir būtini. Tas įsiti
kinimas pareina daugiausia nuo kartaus čekų 
izoliacijos patyrimo per Miuncheno laikus ir 
eventualaus Vokietijos galybės atstatymo.

Net ir dabar, kada pasirinko premjeru ko
munistą, jie žiūri taip pat į garbingą Benešą, 
kuris turi kraštą i-vairuoti. Jie žiūri tiek į 
Vakarus, tiek į Rytus. Jų atstovai parlamente 
vengia trinties, bet griežtai laikosi vyriausy
bės nurodymų, vyriausybės išlaidų ir sočia’i- 
zacijos progreso. Komunistai savo ruožtu rai
diškai nesilaiko komunistų linijos, kaip k~d 
yra kitose šalyse. Čeku komunistai žino, kas 
patinka kitiems čekams. (N.Y.H.T.)
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