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Trečiosios Kalėdos 
tremtyje

Kai prieš tūkstančius metų skurdžioje 
Betliejaus prakartėlėje įsikūnijo Dievas-Žmo
gus, žemę nušvietė stebuklingosios žvaigždės 
šviesa, o aukštybių skliaute suskambėjo ange
lų giesmės garsai. Ramybė geros valios žmo
nėms! Ir aidi šie žodžiai metai iš metų, pri
mindami pasauliui, kiek toli jam dar iki to 
idealo, kuri dangus paskelbtė pirmąją kūčių 
naktį.

Bėgo metai, slinko amžiai. Dieviškojo Iš
ganytojo atneštasis žodis pasklido visame pa
saulyje. Jam nusilenkė išminčiai, žemiškąsias 
dovanas sudėjo didžiūnai ir karaliai, tačiau 
didžiausiąją auką — visi pažemintieji, nu
skriaustieji ir paniekintieji, o tokių visais lai
kais ir visuose kraštuose daugiausia: jie pa
aukojo Jam savo širdis, patys save. Jo žodis, 
skelbiąs pasaulyje meilę, taiką ir geros va
lios žmonėms ramybę, šiuose žmonėse rado 
gyviausią atgarsį: jie išmoko jame pažinti 
naują savo gyvenimo prasmę — jaustis žmo
nėmis, pamilti artimą, kaip save, ir daryti 
jam gera, Jie kartu su mūsų neužmirštamuoju 
kan. J. Tumu-Vaižgantu, kitiems laimės be
siekdami, patys pagaliau tampa laimingais.

Tuo .tarpu, kai krikščioniškoji žmonija, 
kūčių nakties glūdumoje semdamasi dvasios 
Stiprybės daryti gera net savo priešui, sten
giasi artimo meile ir visuotine taika gydyti 
lako būvyje atsiradusias pasaulio žaizdas, nai
kinti skurdą ir malšinti neapykantą, — pik
tasis demonas, prisiderindamas laiko dvasiai, 
kaip chameleonas spalvas, laužo savo galvą 
ir kuria vis klastingesnius planus, kaip tą 
patį pasaulį -sugriauti iki pat pamatų. Štai 
kur pagrindinis skirtumas tarp Kristaus pa
sekėjų ir kovotojų prieš Jį. Nors ši kova, 
gėrio ir blogio kova, yra tiek pat sena, kaip 
senas ir pats išvargęs bei iškankintas pasau
lis, mums, sudarantiems kad ir menką krikš
čioniškosios žmonijos dalelę, ne vienas ir ne 
tas pats, kas išeis jos laimėtoju. Tatai žinome 
mes, ne mažiaus supranta ir mus supantis 
i ulis. Ar betenka tad kelti klausimą, kodėl 
mūsų, lietuvių, tautai buvo lemta patirti ir 
Išgyventi tokius' nežmoniškai kietus bandy
mus, kurie ją užgriuvo per eilę paskutiniųjų 
metų?

Kūčios ir Kalėdos — kasmet didelis įvykis 
kr i’cščioniškajame pasaulyje. Išganytojo įsi- 
' nijimo prisiminimas paguodžia, atgaivina 
ir sustiprina kovoti dėl Jo paskelbtų idealų 
įgyvendinimo. Ten, kur laisvės paunksmėjė 
laisvai gali skambėti kalėdinį džiaugsmą 
Skelbdami bažnyčių varpai, kiekvienu savo 
dūžiu jie neabejotinai primena tų šalių tikin- 
f ■'•ms, jog dar yra pasaulyje kraštų, kur 
i . a bažnyčios tuščios, o jų varpai neskam
bina kalėdinio džiaugsmo, nes žmonės, kurie 
jas savo prakaitu statydino ir gražiausiais 
gėlių žiedais puošdavo, dabar tolimuose kraš
tuose negailestingai ištremti, atplėšti nuo sa
vo gimtosios žemės, išrauti iš savo šeimų, 
badą ir šaltį kenčia ir, primityviausiose sąly
gose katorgininkų jungą be kaltės vilkdami, 
bu mirtimi kovoja dieną iš dienos. Ir už ką 
visa tai? Ar ilgai gi išsilakys krikščioniškasis 
Solidarumas, griežčiau neprabilęs prieš tas 
pavyzdžio returinčias neteisybes ir įgimtųjų 
žmogaus teisių paneigimą, metantį juodą še
šėlį visai šio amžiaus kultūrai?

Ne mažesnis įvykis būdavo šios šventės ir 
laisvoje mūsų Lietuvoje. Kur bebūdami ir ką 
beveikdami, stengdavomės jas praleisti sa
viškių tarpe, savo šeimose. Jeigu jau pati šir
dis ten traukdavo anuomet, kaip benusaky- 
Bime šiandieninį jausmą, kada tremtis prieš 
mūsų valią užsitęsia ilgiau, negu bet kada 
esame galvoję? Trečiąjį kartą tremtyje sė- 
simės prie kūčių stalo! Kiekvienas čia pat 
pasigesime ^savųjų, artimųjų, kurie tokiu me
tu, kiek tik atgyja prisiminimai, būdavo 
visuomet drauge. Pajusime dabar tuščią

Sveikindami Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga, mes, tremtiniai, išblaškyti 
po visą Europą, reiškiame Jums, Brangieji Broliai ir Sesės užjūryje, nuoširdžiausią 
padėką už suteiktą ir teikiamą mums dvasinę bei medžiaginę paramą, lengvinančią 
sunkias mūsų dienas ir teikiančią šviesios ateities viltį.

 LIETUVIAI TREMTINIAI

Jungtinių Amerikos Valstybių Kariuomenės ir UNRRA Vadovybėms už teikiamą 
globą ir medžiaginę paramą mums, savosios Tėvynės netekusiems ir svetimųjų pri
mestą vargo naštą nešantiems tremtiniams, — Kalėdų ir Naujųjų Metų proga reiš
kiame gilią pagarbą ir siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus.

LIETUVIAI TREMTINIAI

Nuoširdžiausi sveikinimai ir gražiausi linkėjimai musų Bendradarbiams, Bičiu
liams, Skaitytojams ir Platintojams Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga.

MUSŲ KELIO REDAKCINIS
KOLEKTYVAS

Kalėdos ir Naujieji Metai 
te jungia mūsų Tautos vaikus

Tėvynės atkūrimo darbui

vietą šalia savęs — joje turėtų sėdėti sūnus, 
dukra, tėvas, motina ar brolis ... Lygiai tokia 
pat vieta, bet jau skirta mums, bus tuo pačiu 
metu kažkur toli toli. Pasiges mūsų, kaip mes 
jų čia nerandame. Nutruks sunkiai besimez- 
ganti kalba. Įsmigs akis į tolį, ir vieną aki
mirką, nebejausdami slegiančios stovyklų 
aplinkumos, pasijusime laimingi — mintimis 
klajosime Tėvynės laukais ir miškais, kalbė
simės su savo brangiaisiais, nuo kurių ne

Lietuvos Minisieris
Baltuosiuose Bumuose

Washing tonas. — Baltuosiuose Rūmuose pirmą kartą, karui pasibaigus, įvyko 
diplomatiniai pietūs, kuriuose prezidentas Trumanas ir ponia pavaišino Washingtone akre
dituotus diplomatinių misijų viršininkus.

Dėl didelio -diplomatinių misijų skaičiaus Washingtone į pirmąjį parengimą buvo pak
viesta tiktai pusė diplomatų.

Ten dalyvavo taipgi ir Lietuvos ministeris Žadeikis su ponia.
Ta proga dalyvavo taip pat generolas Eisenhoweris, admirolas Leahy ir Senatą, bei 

Kongreso užsienių reikalų komisijų pirmininkai.
šis pakvietimas labai sugėlė širdį Maskvai. Rusų laikraštis „Pravda“ apkaltino Ame

rikos pareigūnus, kam jie Lietuvos atstovąlaiko diplomatiniuose sąrašuose.
Tas pakvietimas dar sykį primena, kad Amerikos vyriausybė pripažįsta laisvą Lietu

vą ir jos minister! Washingtone. („Amerika“, 1946 m. gruodžio 6 d.)

beskirs mūsų nei prailgęs laikas nei nesuvo
kiama erdvė. Tokiais pat keliais, tikras daly
kas? jie lankys tuo pačiu metu ir mus. Susi
durs priblėsusios akys. Nuriedės gaili ašara 
skruostu. Tai j i ji grąžins mums nuovoka 
prašyti melsti Aukščiausiąjį, kaip galint grei
čiau pakreipti mūsų kelius į laisvą tėvų šalį, 
kad jos gimtojoje pastogėje galėtume savųjų 
tarpe vėl švęsti Kalėdas, vėl nešančias ra
mybę ir džiaugsmą. M. Zubrys

ALT telegrama
Jungtinėms Tautoms
New Torsas. — Jungtinėse Tautose dabar 

nagrinėjami nusiginklavimo ir pranešimų apie 
įvairių kraštų kariuomenės klausimai.

Ryšium su tuo Amerikos Lietuvių Tarybos 
vykdomasis komitetas Amerikos delegacijos 
nariui Jungtinėse Tautose sen. Connally nu
siuntė telegramą, kurioje reikalaujama, kad 
rusų kariuomenė būtų atitraukta iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos.

Telegramos pradžioje nurodoma, kad Mo
lotovas, kalbėdamas Jungt. -Tautų komisijoje, 
Išvardijo kraštus, iš kurių rusų kariuomenė 
buvo atitraukta, bet nieko nepasakė apie so
vietų armijos buvimą Lietuvoje ir kitose Bal
tijos šalyse.

JONAS NEVARDAUSKA8

Kalėdų nakties 
egzotika

O kas nušvies minčių šį mano kelią? 
Paskendo debesuos mėnulio pilnatis. 
Jau baigia degt pravirkus! žvakelė.
Suklups ramybę nešanti naktis.

Skubėkite jausmai palikę viską.
Širdies gelmių ateikit mintys čia.
Ten, kur laukai Tėvynės meile tviska, 
Nuskrįskite svajonės ilgesio nakčia.

Prieikit tykiai, tyliai jūs prie lango, — 
Praskleidę ledo rožes žvelkite stiklam 
Jei bus užkaltos plieno štangos, 
Geriau jau nepraneškit man.

Ten, užbarstykit sibadrinėm snaigėm, 
Krauju nulietus vargo takelius.
Kur prie upelio akmenėliais žaidėm. 
Papuoškit svyruonėlius berželius.

Kai moterys grįš vieškeliu snieguotai 
Kai aidas nuaidės Bernelio Mišių, 
Suklaupkit prie smūtkelio apšarmoto. 
Gimti laukai pajus, kad gyvas aš esu.

Išvydę motiną ar brolį gyvą, 
Juos išbučiuokit mano tremtini* vardo. 
Varpais sutikę rytmetį ankstyvą 
Jam prižadėkite pavasario žiedų.

Ten dabar eina žiaurūs persekiojimai, kai 
žmonės priešinasi neteisėtam rėžimui.

Jungtinės Valstybės niekados nepripažino 
Baltijos kraštų okupacijos, ir tai dar šiemet 
lietuvių delegacijai patvirtino prezidentai 
Trumanas. Lietuva, Latvija ir Estija yra su
vereniniai kraštai, į kuriuos svetima kariuo
menė ar policija neturi jokios teisės kištis.

Todėl Amerikos Lietuvių Taryba kreipėsi 
į Amerikos atstovą Jungt. Tautose senatorių 
Connally, kad pareikalautų sovietų valdžią su
teikti smulkias žinias apie sovietų kariuome
nę ir kitokias ginkluotas pajėgas, laikomas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, ir kad minė
tos ginlduotos pajėgos nieko nelaukiant būtų 
atitrauktos iš Baltijos valstybių. („Amerika“ 
1946 m. gruodžio 6 d.)

Jungtinėms Tautoms 
išsiskirsčius

Jungtinių Tautų plenumas, užtrukęs 54 d.’, 
antrosios sesijos drabus baigė 1946 m. gruod
žio 15 d. Kitoji sesija yra numatyta 1947 m. 
rugsėjo 16 d.

Iš JT plenumo darbų svarbiausias ir mums 
artimiausias klausimas buvo Tremtinių sta
tuto — IRO — priėmimas ir jai biudžeto nu
matymas. IRO statutas priimtas 30 balsų prieš 
5, protestuojant Rusijos blokui. Kokios redak
cijos tas statutas , yra priimtas, dar negauta 
žinių. Ankstyvesnėje redakcijoje, projekte, 
buvo tokių neryškių klausimų, kurių inter
pretacijoms buvo palikta nlati skalė. Tačiau 
šiuo metu tenka pabrėžti vieną faktą, kad 
Sovietų Sąjungos nehumaniškas, tiesiog įžūlus 
laikymasis tremtinių atžvilgiu buvo tarptau
tiniame forume sutiktas šaltai ir atstumian
čiai. Ne tik Sovietų Sąjunga, bet ir jos sate
litai laikėsi nenuoširdžiai nelaimingųjų žmo
nių atžvilgiu, kurie buvo priversti palikti savo 
tėvynę, netekti bet kokio turėto turto. Ir jei 
jie negrįžo ir nenori grįžti namo, matytų yra 
svarbesnių priežasčių negu pats turtas. Isto
rija šį reiškiniį galės nušviesti teisingoje 
šviesoje!

Statutą ratifikavo JAV ir Kanados vyriau
sybės. Trūksta dar 8 parašų jo įsigaliojimui.

Antras tarptautiniu požiūriu svarbus klau- 
(Pabaiga 15 pusi.)
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^Lietuvių gyvenimas^

Netenka abejoti, kad mes atgausim laisvę 
ir savo teises

(TEISININKŲ SUVAŽIAVIMAS)
Ne per seniai Hanau lietuvių stovykloje 

įv^ko Lietuvos Teisininkų Tremtiniu Draugi
jos atstovų metinis suvažiavimas. Dalyvavo 
trijų Vokietijos okupacinių zonų teisininkų 
skyrių delegatai, atstovavę 300 draugijos na
rių.

Suvažiavimas buvo pradėtas pamaldomis 
už žuvusius bei mirusius teisininkus. Sudarius 
prezidiumą ir komisijas, buvo išklausyta Lie
tuvos išlaisvinimo veiksnių atstovų praneši
mai. Iš jų paaiškėjo, jog Lietuvos išlaisvini
mo organų dirbama daug. Tam darbui reika
linga visų, ypač teisininkų, pagalba. Į Lietu
vos laisvinimo kovą visi turi įsitraukti, visi 
turi dirbti ir bendradarbiauti. Si kova eina į 
lemiamą fazę. Tatai rodo jau daugelis reiš
kinių, o tuo atveju turi iškilti ir Pabaltijo 
klausimas. Netenka abejoti, kad tuokart mes 
atgausim laisvę ir savo teises. Anglosaksų 
nusistatymas Lietuvos atžvilgiu yra aiškus ir 
išsklaidąs ibet kurias abejones. Tų valstybių 
atsakingų asmenų buvo pareikšta, kad jos, tos 
valstybės, nepripažįstančios Lietuvos inkorpo
ravimo. Sis jų nusistatymas aiškėja ir iš mū
sų atstovybių respektavimo bei Lietuvos Vals
tybės iždo aukso rezervų neperleidimo dabar
tiniams Lietuvos šeimininkams. Mes patys 
turime išlaikyti gyvą pasitikėjimą ir nepra
stą vilti. ’

.jei nepaprastos sąlygos, kuriose mes gy
vename, ir politinė padėtis verčia mus būti 
santūriais. Tie, kurie mus nori susigrąžinti 
tėvynėn, paskleidė spaudoje apie mus eilę 
šmeižtų, o šio pasėkoje susilaukėme skriningų. 
Tuo tarpu čia mūsų gyvenimas kas kart sun
kėja. Yra gyvas reikalas kiekvienam susirasti 
darbą, nes ištekliai visų baigiaši. Be to, pats 
darbas tik teigiamai gali veikti ir mūsų visų 
psichiką. Šiuo metu įsikurti kur nors visiems 
didele mase paskubomis neįmanoma, ypač čia, 
Europoje. Argentina ir Brazilija — tai šalys, 
kuriose mums gręsia nutautinimo mirtis, nes 
tose šalyse mažumom stoka tautinės ir kul
tūrinės laisvės. Dėl pabaltijiečių įkurdinimo 
Aliaskoje pakėlė triukšmą kaimynai, gyveną 
už Beringo sąsiaurio. Tame jie įžiūri prieš 
juos nukreiptą agresiją. Esant neaiškiai ir 
nenusistovėjusiai Prancūzijos politinei padė
čiai, nesą galima kurdintis nei Prancūzų Afri
koj. Geriausia įsikūrimui tinka USA, o po jos 
— Kanada. Bet į šias šalis, dėl įvažiavimo 
suvaržymų, tegali patekti' pavieniai asmens ir

< skaičiumi.
.c p^r seniai tremtinių tarpe yra prasidė

jusi propaganda už repatrijavimą. Raginamos 
. delegacijos vykti į tėvynę pasižiūrėti, kaip ten 
gyvenama. Dėl šio mūsų atsakymas gali būti 
toks, jog mes nesibijom savo krašte sunkaus 
gyvenimo materialine prasme. Čia mūsų gy
venimas dar sunkesnis, bet mes norim grįžti 
tik į laisvą, neokupuotą kraštą ir nenorim pri
imti pilietybę tos šalies, kuri yra okupavusi 
mūsų kraštą. Čia reikia įsidėmėti, kad lietu
viai tremtiniai yra tik Nepriklausomos Lietu
vos piliečiai.

Iš svarbesnių Centro Valdybos darbų, ku
rie išryškėjo per pranešimus, tenka paminėti 
rūpinimąsi išversti į lietuvių kalbą modernius 
Šveicarijos valstybės baudžiamosios ir civili
nės teisės kodeksus, ruošimą medžiagos kny
gai apie Klaipėdos bylą ir apie Lietuvos teisi
ninkų priešinimąsi naciams okupacijos metu. 
Centras savo laiku yra įteikęs Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui pro memoria dėl nu
teistųjų, kad jie nebūtų prievarta grąžinami 
į tėvynę. Jame išdėstyta motyvai arba juri
diniai pagrindai, iš kurių aiškėja, dėl ko to
kiems asmenims neturėtų būti naudojama 
prievartos grąžinimas. Be to, Centro Valdyba 
atkreipė mūsų vadovaujamų organų dėmesį 
dėl emigracijos, pasiūlė įsteigti mūsų profesi
nių draugijų centrą, užmezgė ryšį su Ameri
kos lietuviais teisininkais, pasveikino pasaulio 
teisininkų kongresą -Amerikoj, padarė žygių 
dėl leidimo susirašinėti lietuvių kalba su Ame
rika, padėjo nariams įsigyti dokumentus, ku
rie juos buvo praradę karo metu, šelpė narius 
ligonius ir pašalintus iš D.P. tarpo. Be to, 
nuolat palaikė ryšį su tremtinių organizaci
jom ir teikė joms juridinę pagalbą.

Revizijos komisija savo pranešime konsta
tavo, jog Centro Valdybos veiklą tenka pri
pažinti labai gera. Suvažiavimo dalyviai iš
reiškė C. V-bai padėką už jos rūpestingą vei
kimą. Garbės Teismo pranešėjas pasidžiaugė, 
jog nors aplinkuma ir labai neigiamai veikia.

Mūsų Kalendorius
Mūsų Kelio savaitraštis 1947 m. pradžioje 

išleidžia didelį 1947 metams skirtą kalendorių 
— almanachą. Jame daug vietos skiriama 
grožinei literatūrai, kurią atstovauja J. Aisčio, 
Jurgio Baltrušaičio, Fausto Kiršos ir M. Vait
kaus eilėraščiai. A. Vaičiulaičio ir L. Dovy
dėno novelės. Išsamioje J. Aisčio studijėlėje 
nagrinėjama Jurgio Baltrušaičio asmenybė ir 
kūryba.

Plačiai nagrinėjama ir aktualieji lietuvių 
tremtinių bendruomenės klausimai; švietimo, 

bet teisininkai išsilaikė aukštumoje ir jokių 
bylų nebuvo iškilę.

Taip pat padarė pranešimus ir skyrių at
stovai. Visuose skyriuose veikimas buvo 
sklandus. Daugiausia - teisininkų veikimas 
skyriuose reiškėsi atskirų draugijos narių ak
tyviu dalyvavimu tremtinių organizacijose ir 
juridinių patarimų davimu tremtiniams.

Sėkmingai veikė ir Vyriausias Tremtinių 
Teismas. Sis teismas visuotinių susirinkimų 
turėjo 6, teisiamųjų posėdžių — 8, tvarkomųjų 
posėdžių — 6. Išspręsta baudž. bylų — 14, 
civilinių — 1. Liko neišspręsta tik 4 baudžia
mosios bylos. Be to, teismas sudarė ir išleido 
vieną bendrą statutą, kuriuo turi vadovautis 
teisminiam darbe apylinkės teismai. Šiuo sta
tutu norima suvienodinti apylinkės teismų 
darbą. Teismas svarstė ir įvairius kitus klau
simus, kuriuos buvo iškėlę apylinkių teismai. 
Ilgiau svarstyta ir gyvų diskusijų suvažiavi
me iškilo dėl teisėtumo tų teisinių aktų, ku
riuos sudarinėja apyl. teismai. Vis dėlto pri
eita išvada, kad apylinkės teismai neturėtų 
vengti tomis aktus sudarinėti, nes, kaip pa
rodė praktika, jų teisėtumą pripažįsta UNRRA 
ir kitos įstaigos. Vyriausias Teismas apgai
lestavo, jog kai kurie apyl. teismai ir apy
gardų valdybos nepalaikė ryšio su teismu.

Pertvarkyti tremtinių komitetai 
prancūzų zonoje

FREIBURGAS. šiomis dienomis visų tau
tybių DP komitetai gavo pranešimus, kad jie 
uždaromi. Jie ir toliau lieka kaip ryšių įstai
gos tarp DP, UNRRA ir prancūzų okupacinės 
valdžios įstaigų, panašiai kaip anglų zonoje. 
Pilnomis komiteto teisėmis lieka veikti tik di- 
versai (be pilietybės), kurie priklauso tarp
tautinei organizacijai ir kurie turi teisę iš
duoti Nanseno pasus ir pan.
— S. m. lapkričio 20 d. Augustiner Museum 
patalpose įvyko žinomo estų poeto ir meno 
kritiko P. Aleksio Rannito paskaita apie A. 
Galdiko ir V. K. Jonyno kūrybą, kurios, be 
lietuvių, klausėsi ir kitų tautybių žmonės, jų 
tarpe ir vokiečiai. Prelegentas plačiai api
būdino abiejų dailininkų kūrybą ir jų veiklą 
meno srityje. Tas pats prelegentas panašia 
tema skaitys paskaitą liaudies universitete. 
Augus.jier Museum patalpose vykstanti dail. 
A. Galdiko ir V. K. Jonyno kūrinių paroda 
rado palankų įvertinimą vietos vokiečių spau
doje, kaip „Sued-West-Echo“, „Badische Zei- 
tung" ir kt.
— Vyr. prancūzų okupacinės kariuomenės 
vado gen. Konig išleido specialią instrukciją, 
liečiančią, išvietintuosius asmenis. Pagal ją, 
praplėsta visiems DP judėjimo teisė (anksčiau 
buvo 5 km nuo gyvenamosios vietos), t. y., da
bar galima važinėti savo ir kaimyninių ap
skričių ribose. Be to, toje pat instrukcioje 
smulkiai nustatomas DP apibrėžimas, organi
zavimasis, legitimavimas, kelionės Prancūzi- 
jon, tranzitas per Prancūziją, įvažiavimas į 
prancūzų zonas Vokietijoje ir Austrijoje, el
gimasis, baudžiamieji nuostatai.
— Ryšium su padarytais žygiais, UNRRA 
aprūpino DP po 50 kg anglių.
— Š. m. lapkričio 20 d. komiteto patalpose
įvyko vietos lietuvių tremtinių teisininkų su
sirinkimas. Draugijos skyriuje yra apie 20 
teisininkų, jų tarpe pora profesorių. Skyriui 
pirmininkauja adv. VI. Požėla. Skyriaus na
riai skaito liaudies universitete paskaitas ir 
referatus iš teisinės srities. Susirinkimas iš
rinko atstovus į teisininkų suvažiavimą, ku
ris įvyks š. m. gruodžio pirmosiomis dienomis 
Hanau lietuvių stovykloje. -a.č.-

EICHSTAETTAS-REBDORFAS. Gruodžio 
8 d. lietuvių bendruomenės salėje įvyko vieti
nės Aukštosios Filos.-Teol. Mokyklos studen
tų literatūrinis pobūvis. Jį atidarė studentų 
valdybos pirm. stud. A. Mikulis, supažindin
damas visuomenę su mokyklos aplinka, ku
rioje studijuoja 47 lietuviai studentai.

Savo kūrybą skaitė stud. Pr. Dauknys, stud. 
E. Strimaitė- (poeziją), stud. Indriūnas (novelę 
iš netolimos praeities), stud. St. Damauskas 
(beletr. fragmentą), stud. J. Končius (apysa
kaitę iš jaunųjų dienų prisiminimų). Stud. A. 
Valaišaitė davė ištrauką iš rašyt. K. Pažėrai
tės ir poeto Niliūno kūrybos.

Pobūvis padarė gerą įspūdį. Sudi

darbo, emigracijos ir kt. Nepamiršta ir šiuo 
metu aktualiosios pasaulinės politikos ir ūkio 
problemos. Gausūs įvairenybių ir informacijų 
skyriai. Kalendorius didelio formato apie 300 p.

DP VAIKAMS IŠKILMINGOS KALĖDOS
Iš Frankfurto prannešama, kad USFET G 5 

ir kiti skyriai rengia 2.200 dešimtmečiams DP 
vaikams Kalėdų šventes. Jiems atvežta iš 
Italijos apelsinų ir obuolių. Kiekvienas vei
kas, kuris bus Frankfurto apylinkėje, gaus 
po vieną vaisių. Lenkų misija rūpinasi gauti 
vaikams po knygą.

Tokio kontakto nebuvimas kliudė ir sunkino 
teismo darbą.

Dėl draugijos ateities pareikšta daug pa
geidavimų ir iškelta keletas svarbių sumany
mų, kaip tai: rinkti medžiagą, kuri neabejoti
nai ateity bus reikalinga, nes reikia tikėti, 
kad pasaulio teisingumas bus atstatytas, už
megzti platesnius ryšius su užsienio lietuviais 
teisininkais ir kt Bet aukščiausiu draugijos 
tikslu turi likti jos įsijungimas į bendrą kovą 
dėl Tautos Laisvės.

Suvažiavimo dalyviai labai apgailestavo, 
jog Hanau collegos teisininkai pareiškė pa
geidavimą teisininkų centrą perkelti iš Hanau 
į kitą vietovę. Balsavimu nuspręsta draugijos 
centrą laikyti Augsburge. Iš Augsburgo ir 
kitų artimų vietovių teisininkų buvę išrinkta 
nauja centro valdyba. Garbės Teismas pa
liktas tas pats. Revizijos komisijon išrinkti 
kiti asmens.

Suvažiavimas su mažom pertraukom tęsėsi 
dvi dienas. Pirmosios dienos vakare Hanau 
collegos teisininkai ir jų šeimos suruošė lietu
vių stovyklos svetainėje suvažiavimo daly
viams ir svečiams gražų priėmimą, kurio me
tu kiekvienas praleido senųjų draugų tarpe 
keletą jaukių valandų. Baigdami savo darbą 
suvažiavimo dalyviai pasveikino Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvin’mo Komitetą, Lietuvių 
Tremtinių Centro Valdybą, Lietuvos Vykdo
mąją Tarybą, Amerikos Lietuvius teisininkus 
ir BALFA. Be to, Lietuvos reikalu priėmė 
peticiją į pasaulio teisininkus.

Suvažiavimas buvo baigtas Tautos Himnu. 
Išsiskirstyta naujom jėgom dirbti Lietuvos 
išlaisvinimui ir su stipria viltimi kitą suvažia
vimą sulaukti. A. Sd.

Lietuvis laimėjo konkursą
MUENCHENAS. S. m. spalių mėn. gale 

buvo paskelbti Muencheno Aukštojoie Muzi
kos Mokykloje konkursiniai egzaminai į vio
lončelės klasę. IŠ 32 kandidatų tebuvo pri
imta tik 12 studentų, su jais kartu pateko ir 
lietuvis L. Koscialkauskas. Pažymėtina, kad 
minėtas jaunolis, dar Lietuvoje pradėjęs mu
zikos studijas, po ilgos pertraukos jas tęsė 
Dillingene pas tą patį koncertantą ir peda
gogą — violončelistą M. Saulių. Aukštoji mu
zikos mokykla, paprastai, stato didesnius rei
kalavimus negu paprastoji. Tad šio konkurso 
laimėjimas yra didele dalimi M. Sauliaus su 
pasišventimu, privačiai, be atlyginimo dirba
mo pedagoginio darbo išdava.

Sis pavyzdys rodo, kad kai kurie mūsiškiai 
muzikai ne tik koncertuoja mus reprezentuo
dami, bet šalia to dar ruošia muzikos trokštan
čią jaunuomenę profesiniam ateities darbui.

Šį jaunuolį, besimokantį ir gyvenantį Dil- 
lingeno lietuvių stovykloje, ne kartą yra ma
terialiai sušelpęs Liet. Raudonojo Kryžiaus 
Dillingeno skyrius. ^LP.

KEMPTENAS. Paskutinė prieš adventą li
teratūrinė — muzikinė popietė buvo suruošta 
lapkričio 30d. Jos metu prof. Kolupaila pa
pasakojo savo įdomius prisiminimus apie mū
sų rašytojus Vaižgantą, Putiną, A. Vienuolį, 
Salomėją Nerį, Herbačiauską ir kt Volertas 
paskaitė savo beletristinį kūrinėlį, o muz. A. 
Armonas pagrojo keletą dalykėlių violončele, 
o Kempterfb kolonijoj įsteigtas atskiras skau
čių tuntas. Vyr. skilt. Puzinauskienė yra pa
skirta tuntininke.
o Kempteno liet kolonijos pirm. Dr. Kaš- 
kelis gruodžio 8 d. sušauktame susirinkime pa
darė pranežimą, iš kurio paaiškėjo, kad praė
jęs screeningas palietė 24 kolonijos narius. 
Pridėjus 10 nestojusių komisijon — kolonija 
neteko 34 savo narių. Be to, UNRRA žodžiu 
jau yra pasakiusi, kad iš kolonijos reikėsią 
išrinkti oficialią delegaciją, kuri informacijos 

Kauno pilies griuvėsiai išsklaidytiems Tėvynės vaikams byloja apie didingą Lietuvos laisvę

Gražioji Nemuno šalis
(12) ZARASAI

Zarasų R. Katalikų bažnyčia buvo pradėta 
^statyti 1842 metais. Kadangi ji buvo pasta
tyta ant medinių pamatų, tai 1875 m. padėjo 
jai akmeninius pamatus, o mūrines sienas su
tvirtino geležimis. Stebuklingas Svč. Marijos 
paveikslas iš vienuolyno buvo perkeltas į pir
mutinę medinę bažnyčią, o iš ten į dabartinę 
mūrinę, kurios didžiajame altoriuje ir dabar 
tebestovi.

Zarasų apylinkėje yra daug švedkapių, o 
Zarasaičio ežero pakrantėje, prie Smalvų vieš
kelio, ant aukšto smėlingo kalnelio yra kata
likų parapijos, lietuvių ir vokiečių karių ka
pinės. Juose ilsis ir lietuvių veteranas, žymus 
visuomenės veikėjas gydytojas Dominikas Bu
kantas. Šiose kapinėse yra palaidoti ir Nepri
klausomybės kovose žuvę lietuviai kariai. Ka
pinių viduryje yra didelis, akmeninis pamin
klinis kryžius. Nikajos upės pakrantėje, ne
toli malūno, ant gražaus kalnelio, yra seni 
rusų „edinovercų“ kapai. Ta vieta yra pasa
kiškai graži ir dėl to vietos gyventojai ją 
Šveicarija vadina.

Nepriklausomybės sode, prieš naująją li
goninę. yra Nepriklausomybės paminklas, per
dirbtas iš buvusio 1837 m. pastatyto paminklo, 
ryšium su Kauno-Zarasų plento užbaigimo 
darbais.

Zarasų miestą iš trijų pusių supa 5 gražūs 
ežerai, o tarp miesto ir vasarvietės teka Nika
jos upė. 1934 metais paskelbus Zarasus va
sarviete, kitais metais prie pušynėlio, tarp Za
rasaičio ežero ir Nikajos upės, buvo pastatyta 
pirmoji vasarinė-svetainė „Aušra“, maudyklos, 
prieplauka ir kiti įrengimai.

Kiekvienos vasaros pradžioje Zarasuose 
įvykdavo vandens sporto šventės, kurios buvo 
tradicinės. Šventės programoje dalyvaudavo 
iki 100 įvairiausių laivų, kurie parado metu 
būdavo įvairiai dekoruoti, papuošti šviesomis. 
Paskutiniais Nepriklausomo gyvenimo metais 
ši šventė buvo tiek populiari, kad jos pasi
žiūrėti ir joje dalyvauti suplaukdavo žmonės 
iš visos Lietuvos.

Labai įdomios čia pat prie Zarasų esančios 
ežerų salos: Didžioji, Putino ir Liepyno, ku
rioje buvo pastatytas ir paviijonas.

Zarasai buvo žinomi ir mėgiami kaip žie
mos vasarvietė. Kalnuotos krašto apylinkės 
viliojo sportininkus ir turistus. Kasmet čia 
buvo ruošiami slidininkų kursai ir įvykdavo 
tarptautinės žiemos sporto rungtynės. Sėlių 
šilelyje, prie Baltos ežero, buvo pastatyta va
sarinė, kur žiemos metu įrengdavo žinomąją 
Zarasų žiemos sporto stotį, nes tam čia buvo 
patogiausios ir gamtinės sąlygos: oras kiek 
šaltesnis, pastovesnis, sniegas ankščiau iškrin
ta ir vėliau nutirpsta, negu kurioje nors ki
toje Lietuvos vietoje. Be buvusių 3 nuosklan- 
dų šokinėjimui su slidėmis, buvo pastatyta 
dar viena ant Skautų kalno, turinčio apie 243 
metrus aukščio, iš kurio giedriomis dienomis 
galima matyti Daugpilį ir labai gražius apy
linkės vaizdus.

Vykstant iš Zarasų Daugpilio kryptimi, ne
toli miesto dar tebestovi senas, aptrūnijęs stul
pas, kurį vietos gyventojai vadina tašku. Se
niau jis žymėjo Kauno ir Kurliandijos gu
bernijų sieną.

Už 3-4 km nuo Zarasų yra gražus Laukė- 
sos ežeras su salomis, kurio mažesnė dalis 
priklauso latviams ir kurio vandeniu ein* 
valstybių siena.

Iš Zarasų toliau keliausime į Stelmužę.
-vk-

tikslais turėtu apsilankyti Lietuvoje. Susirin
kime neatsirado nė vieno balso, kuris palai
kytų tokios delegacijvs siuntimo reikalą. Su
sirinkimas aptarė ir priėmė memorandumo 
projektą. Memorandumas bus pasirašytas vi
sų pilnamečių kolonijos narių ir pasiųstas mus 
globojančioms įstaigoms. -K.Da.
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Skandinavija-pasaulio įvykių pašlaitėj e
Nuo Karaliaus XII laikų, kada Švedija 

prarado savo vadovaujančią poziciją Baltijos 
erdvėje, jos užsienio politikoje įsivyravo ten
dencija laikytis didžiųjų jėgų grumtynių nuo
šalyje. Šios neutralumo politikos paveldėtoju 
ir uoliu tęsėju buvo ir likosi 1907 metais so- 
stan įžengęs karalius Gustavas V.

Tačiau 1940 metų eksplozija, per Skageraką 
nuaidėjusi į Norvegijos fjordas ir 1945 metais 
grąsinusi sukelti Baltijos jūroje audrą, sukėlė 
Švedijoje 'daugiau susirūpinimo nei paprasto 
susidomėjimo. Ir pagaliau, išvydus dienos 
šviesą ne vienai praėjusio karo paslapčiai, pa
sirodo, kad iš Švedijos neutralumo buvo likęs 
tik vardas, gi faktiškai jos būta ne blogu ali- 
jantų rėmėju tiek visuomenės nuotaikomis, 
tiek. konkrečia, karinėje srityje reikšminga 
parama. Ši Švedijos pozicija reikalavo nepa
prasto atsargumo ir ne kartą teko išgyventi 
sunkių krizės momentų. Ne kartą ji buvo at
sidūrusi hitlerinės invazijos akivaizdoje. 1942 
metais jau buvo paruošta 45 divizijos invazi
jai, tačiau švedų budrumas sutrukdė panau
doti netikėtumo momento, tuo būdu reikiamų 
papildomų 20 divizijų pritraukimas liko neį
manomas dėl padėties rytų fronte, ir Švedija 
vėl galėjo dėkoti savo ano meto ministerio 
pirmininko nusistatymui, pareikštam vien ka
bineto posėdžio metu „geriau garbėje mirti, 
kaip negarbėje gyventi“, tuo būdu atsilaikant 

fcge kartą prieš įkyrius Goeringo ar Ribben- 
^■opo reikalavimus, geruoju praleisti militari- 

nius transportus ar tai Norvegijon, ar Suo- 
mijon.

Parama alijantams pasireiškė ne vien tik 
atsilaikymu prieš nacių politikos šulų spaudi
mus, bet ir realiomis materialinėmis, o ypa
tingai švedų žinių tarnybos paslaugomis. Tiek 
ginklų, tiek ginklų pramonei reikalingų ma
šinų transportai, nežiūrint vokiečių blokados, 
slaptai plaukė į Angliją ir Sov. Rusiją. Gi 
Vokietijoje tikslus V-l lizdų ir kitų svarbių 
karinių objektų subombardavimas galėjo 
įvykti laisvai po Vokietiją bevažinėjančių šve
dų pirklių minas berodančių, žinių tarnybos 
pareigūnų dėka.

Danijos ir Norvegijos pogrindžio veikla 
okupacijos metu nebūtų buvusi įmanoma be 
švedų paramos ir tik jų dėka žinomas danų 
fizikas ir atomo tyrinėtojas Niels Bohr 1940 
metais buvo slaptai išgabentas į JAV.

Nors ir labai priklausoma vokiečių anglies 
importo, Švedija 1943 metais, karo laimei nu
sisukus į alijantų pusę, prekybos santykių su 
Vokietija beveik jokių nebeturėjo, oficialiai 
uždraudžiant svetimų kraštų laivams į plaukti 
į Švedijos uostus.

Pagaliau internuotų karo lakūnų klausimu 
Švedija galutinai parodė savo aiškų nusista
tymą ir simpatijas, grąžindama 1000 ameri
kiečių lakūnų į Angliją „avansu“. Mat, pagal 
tarptautinę teisę, internuoti kariai gali būti 
grąžinami priešų kraštams lygiais kiekiais. Ta 
proga vokiečiams buvo paaiškinta, kad 100 
jų lakūnų būsią irgi grąžinta, ka trūkstamieji 
900 bus priversti nutūpti Švedijoje...

Ne kartą prispausta prie bedugnės kranto, 
dabar Švedija laimingai įplaukė į JT organi-

Švedų neitralumas tik iš vardo. — Nevienodas „avanso" 
mastas. — Sunkumai bekuriant Skandinavijos valstybių 
bloką. — Ekonominiai rūpesčiai. — Nerimo ženklai Danijos 
nuotaikose. — Išblėsta Faroeru separatistinės viltys. —„Sta

tydami tiltus" norvegai ieško vidurio kelio.

Rašo Jonas Meškuitis
zacijos vandenis. Tačiau tai nereiškia, kad ji 
būtų atpalaiduota nuo naujų rūpesčių, išplau
kiančių iš esamos tarptautinės situacijos.

Švedijos artimiausias užsienio politikos 
tikslas, Skandinavijos valstybių blokas, nuo 
gautojo smūgio Suomijos-Sov. Rusijos kon
flikto metu, neranda naujo atsparos taško. 
Tiesa, įvyko eilė konferencijų, kuriose pre- 
zentavosi Skandinavijos kraštų valdžios atsto
vai ir galop įvyko ir užsienio reikalų ministe- 
rių konferencija, tačiau, be įvairių socialinio, 
kultūrinio ar ūkinio pobūdžio eilinių ir kai
myniniams kraštams normalių sutarčių, gi
liau siekiančių solidarumo linkme laimėjimų 
nesukūrė. Rytų ir Vakarų koncepcijų verpe
tuose sudužo Švedijos viltis per Skandinavi
jos bloko atgaivinimą atgauti pirmaujančią^ 
poziciją ir pamažu atstatyti reputaciją, kuri' 
kaimyniniuose kraštuose kiek liko aptemdyta 
ryšium su priekaištais, būk tai Švedija neu
tralumo skraiste karo metu padariusi ne per 
blogiausią biznį.

Pagaliau atsirado ir naujų — rimtesnių 
priežasčių, verčiančių rimtai apsigalvoti, prieš 
keliant ir gaivinant bloko idėją. Skandinavų 
užsienių reikalų mlnisterių konferencijoje kai 
kieno buvo vis dėlto įžiūrėta pageidavimų rasti 
šiokią tokią bazę bent bloko pagrindams at
statyti ir į tas tendencijas reagavo „Prawda“ 
tokiais žodžiais: „Tai yra antirusiškos įtakos, 
kurios norėtų Šiaurėje sukurti geopolitinį blo
ką. Kiekvienai blokas, vistiek, politinis ar 
ūkinis, nereiškia atsiribojimo, bet reiškiasi 
viena ar kita kryptim. Istorija parodė, kad 
švedų propaganda už skandinavų bloką pa
prastai išplaukdavo iš užsienio ir kad ji visad 
pasireikšdavo Rusijai priešingu nusistatymu."

Nėra abejonės, kad tokie žodžiai švedams 
daugiau pasako, nei „iš užsienio išplaukianti 
propaganda“. Ne be to, kad švedus neverstų 
susimąstyti atitinkamai persiorientuoti ir eko
nominiai krašto sumetimai, kas pas juos kar
tais turi daugiau reikšmės nei politiniai senti
mentai. Atpuolus Vokietijos rinkai ir įsiga
lint JAV į ankstyvesnes Švedijos pozicijas, ji 
privalo ieškoti naujų ryšių ir naujų kanalų, 
kad palaikyti savo pramonės gyvybę. Tuos 
naujus kanalus sakosi suradęs švedų komu
nistų laikraštis „Ny Dag“: „Europos rinka, 
dėka JAV ir Did. Britanijos konkurencijai, 
yra švedams likviduota. Tuo tarpu Sov. Ru
sijos planingas ūkis savo neribotais reikala
vimais negalės ir savo perprodukcija pasiso
tinti. Rusija yra nepasotinama, gi mes tuo 

įvykusieji rinkimai parodė, kad salų gyven
tojų dauguma vis dėlto linkusi pasilikti esa
moje sąjungoje su Danija. Nors per rinkimus 
separatistų skaičius nesumažėjo, bet aktyves
nis nei rugsėjo mėn. rinkimuose dalyvavimas 
esamos padėties šalininkų, nulėmęs rinkimų 
rezultatus, atpalaidavo Danijos vyriausybę 
nuo kaltinimu savo laiku pasielgus nesuderi
namai su demokratijos ir krašto gyventojų 
laisvo apsisprendimo principais, gi anuo metu 
Didž. Britanijos konsulo žygis liko tik diplo
matiniu aktu, jau nebeturinčiu tų pasėkų, ku
rių galėjfc turėti, jei įvykiai būtų pasukę kita 
linkmė. Taigi, laimingu būdu, pavyko Danijai 
nusikratyti ir to šešėlio, kuris lengvai galėjo 
aptemdyti taip sunkiai šiuo metu išlaikomą 
politinę nekaltybę.

Norvegija savo dabartinei užsienio politi
kai sukūrė naują terminą — tiltų statymas. 
Tai turėtų reikšti jų norą būti tarpininkais 
vakarų ir rytų koncepcijoms suderinti. Ne kas 
kita, o jau ne vieno išbandytas vidurio kelias 
vyrauja ir Norvegijos politikos vairuotojų žy
giuose. Tačiau galimo konflikto atveju ir šiuo
kart norvegai neturi iliuzijų išlaikyti neutra
lumą, kuriuo jau per eilę karų sugebėjo nau
dotis kaimyninė Švedija. Tat jaunam ir ener
gingam krašta apsaugos ministeriui Jens Chri
stian Haugei nieko kito nelieka, kaip uoliai 
imtis krašto karinės organizacijos stiprinimo 
darbo. Jis jau turi paruošęs 3 metų planą 
armijos ir laivyno apmokymui ir naujų ginklų 
parūpinimui. Hauge reikalauja 150.000 vyrų 
laivynui, 40.000 pėstininkų, 13.400 aviacijai ir 

' dar 30.000 t. v. krašto sargybai.
Sov. Rusijos karinių pajėgų planingas ati

traukimas iš Norvegijos paliko tame krašte 
gero įspūdžio, nors ir šiaip jokių nesusiprati
mų tarp tų dviejų kraštų, kurie dabar per 
Petsamo sritį tiesioginiai suėjo į kaimynystę, 
nėra buvę. Tačiau anot ministerio Kaugės, 
norvegai pageidautų, kad Sov. Rusija nebūtų 
uždara Įmyga, bet kad ją būtų galima visiems 
laisvai skaityti.

Pačioje Norvegijoje būdinga, kad jos par
lamente komunistų frakcija, susidariusi iš 11 
atstovų, yra labai gerai susiorganizavusi ir 
smarkiai įtaiguoja dabartinę vyriausybę. Jų 
laimei, karo pabaigoje komunistai krašte tu- 

| rėjo daug simpatijų ir tuo būdu ankstyvuose 
j parlamento rinkimuose galėjo susilaukti tokių 
pasisekimų. Tačiau šiuo metu kai kurių di
džiųjų valstybių pokarinės politikos taktika 
privertusi daugelį norvegų rimtai susimąstyti, 
ir iš 60.000 partijos narių belikę tik 20.000, gi 
jų oficiozo tiražas nuo 100.000 kritęs iki 
40.000...

Peržvelgus visą Skandinavijos kraštų pro
blemų ir jų pokarinio gyvenimo rūpesčių kom
pleksą, eiliniam žiūrovui sunku rasti esminių 
pasikeitimų, kurie kliudytų Skandinavijos blo
ko naujam prisikėlimui. Tačiau tų kraštų po
litika’, matydami dar neišblaškytus debesis 
ties Baltijos erdve, bijosi perkūnijos, kurios 

■ trenksmas galėtų išblaškyti net prisiminimus 
Į apie laisvą ir nė kieno nevaržomą Skandina- 
• vijos kraštų politikos darną. Pagaliau ne vien 
j Skandinaviją glaubia nežinios ir lūkesčių še- 
I šėliai.

tarpu iš rytų ir pietryčių galime padengti sa
vus pagrindinius reikalavimus anglimi ir ži
balu.“

Kaip besireikštų Švedijoje nepasitikėjimas 
didžiuoju rytų kaimynu, pagundai sudaryti 
pasiūlytai prekybos sutarčiai, kuri iš Švedijos 
pareikalavo milijardinių kreditų doleriais, ne
atsilaikė. Ar tai turės įtakos į tolimesnę Šve
dijos politinę orientaciją, parodys ateitis.

Kiek didesnis paslaptingumas gaubia Dani
jos nuotaikas ir siekimus, nors oficialiais pa
reiškimas stengiamasi pabrėžti, kad Danija lai
kosi nuošaliai įvairių blokų politikai, kuri šiuo 
metu esanti didžiųjų ir lemiančiųjų pasaulio 
politikos veiksnių reikalas.

Danija ypatingai yra susirūpinusi savo 
krašto saugumo reikalais, ypatingai po to, kai 
pamatė, kokiu trumpu laiku ji gali būti kai
mynų okupuota. Tiek greitas vokiečių karinių 
pajėgų {žygiavimas, tiek praeitais metais 
Bornholmo salos lengvas paėmimas kelia ne 
maža nerimo.

S. m. birželio mėn. sudarytoji prekybos 
sutartis su Sov. Rusija laikoma giliai paslėpta 
ministerijos seife ir sunku pasakyti, kiek tąja 
sutartim Danija yra įsipareigojusi laikytis ne
žinomų, tačiau jaučiamų reikalavimų, kurie 
kartais mėgsta pagastroliuoti ir už ūkinio ben
dradarbiavimo ribų. Tik tiek žinoma, kad Da
nijoje šiandien neišgirsi bent vieną skeptišką 
žodį apie sovietus, nors, iš kitos pusės, ne
vengiama pabrėžti, kad Danijos princesė Dag
mara buvo ištekėjusi už paskutiniojo Rusijos 
caro ir apie sėkmingą aliansą su Rusija 18 
amž., nukreiptą prieš Švediją.

Danijos esamoje politinėje situacijoje, kad . 
kiek, ne maža keblumų būtų įnešęs Farcerų 1 
salų bandymas pagastroliuoti nepriklausomy
bės vandenyse. Šios Danijos suverenumui pa
krautos, tarp Škotijos ir Islandijos šiaurės At
lanto vandenų supamos, ne menkos strategi
nės reikšmės salos š. m. rugsėjo mėn. buvo 
benutarianč\is pasiskelbti Respublika ir at
siriboti nuo Danijos, ankstyvesnių Islandijos 
pavyzdžiu. Dar anglų karinėms pajėgoms te
besant tose salose, Did. Britanijos vyriausybė 
per savo konsulą separatistams buvo įsakmiai 
pareiškusi, kad Did. Britanija tokiu metu ne- 
pakęsianti bet kokių suverenumo pakeitimų. 
Ar tokių pareiškimų padrąsinta ar grynai savo , 
nuožiūra, Danijos vyriausybė ryžosi nepaleisti Į 
iš rankų savo teisių į tas salas ir separatist!- • 
niai nusiteikusį salų Lagthingą paleido, pa- , 
skelbdama naujus rinkimus. Lapkričio mėn. I

(3) Vyt. Tamulaitis

Nepažįstamasis
(Pabaiga)

- — Kas tu buvai ir kas būsi, — ištarė jis 
pakeltu balsu, — ne tiek man šiandien svarbu. 
Bet svarbu, kad tu būtum tikras žmogus ir 
neitum ten, kur tave veda ir tempia tavo 
antrasis aš — tavo gyvulys. Grįžimas į save 
ir perkainojimas vertybių kaip kiekvienam, 
taip ir tau, būtinas. Ir skubus perkainojimas. 
Bankroto siaubas, kuris panikiškai apėmė bir
žas, persimetė ir pžmogaus vidų, į jo dvasią. 
Suprask, Tamsta. Kai ima pūti lavonas, mes 
žinome, kad jis keičiasi į formas, kurios veda 
jį prie visiško sunaikinimo ir išnykimo. Kai 
gresia žmogui dvasios bankrotas, mes žinome, 
kad turime ieškoti tvirtų atramų savo gyve
nimui, kad jis nesugriūtų. Tai atsinaujinimas 
ir prisikėlimas, kaip ir pavasarį medžio. Tam
sta prieš valandėlę pavydėjai štai šitam me
džiui nuogų šakų, kad atėjęs pavasaris jį at
gaivins. Tamsta taip pat plikas, rudenėjantis 
ir mirštantis stovi priešu mane, kaip anas me
dis. Ir aš dabar, gal būt, pavydėčiau tau, jei 
turėtum valios atsinaujinti ir prisikelti iš to 
rudeniško ir tylaus mirimo proceso, kuris 
vyksta dabar tavo viduje. O, kaip tai būtų 
gražu! — dabar tik jis pakėlė savo pabalusį 
veidą ir įsmeigė akis į mane.

Tai buvo žvilgsnis maldaujančio žmogaus, 
pilnas skausmo ir juntamos, artimos nelai
mės, veriantis ir aštrus, kuris būtų supurtinęs 
ir akmenį. Jo dvasios jėga ir valia spindėjo 
Iš jo asketiško veido, ir niekados dabar ne
būčiau drįsęs jį pavadinti valkata, o gal tik 
nelaimingu žmogumi. Žmogumi, kuris savo 
nelaimę ir skausmą nešė kantriai ir neprie
kaištaudamas, nesiskųsdamas ir neburnoda- 
mas.

—•. Teisingai, tamsta, galvoji. Aš — nelai

mingas žmogus, — ištarė sausai ir liūdnai 
šyptelėjo, pamatęs mano išgąstį ir nustebimą, 
kaip jis atspėjo šitą mintį.

Tai pasakęs, jis pasislinko arčiau manęs. 
Kažkoks nejaukus šaltis padvelkė nuo jo. Bai
mė vėl apėmė mane. Nors aš niekada jokiais 
vaiduokliais netikėjau, bet ar čia nebuvo kaž
kas jiems artimo ir panašaus?

„Bėgti!“ staiga atėjo į galvą mintis ir ją 
paskubomis rutuliojau svaigstančioje galvoje. 
„Bėgti tuojau, nieko nelaukus. Bėgti, bėg
ti! ...'* Bet kojos ėmė tirpti iš baimės, jos 
pasidarė sunkios, švininės....

— O kur, tamsta, nubėgsi? — paklausė jis 
pašiepiamai, supratęs mane ir dar arčiau ma
nęs pasilenkė, norėdamas pažvelgti man tie
siai į akis.

— Ko nori iš manęs? — surikau staiga iš
gąsdinto ir sužeisto žvėries balsu, negalėda
mas nei pabėgti nei pakęsti šito jo šalto ir 
ledinio artumo.

— Ko nori? — pakartojau dusdamas ir 
traukdamasis nuo jo. — Eik šalin, eik... Tu 
pamišėlis, vaiduoklis... Ko čia atėjai ir ko 
kankini mane?

— Ko čia atėjau? — ramiai ištarė, nė klek 
nesujaudintas mano išsigandusio šauksmo. — 
Atėjau pas tavo. Aš pasiilgau tavęs... O da
bar pasisakyk, ko tu atėjai?

— Aš..., — sumikčiojau nedrąsiai, — aš 
išėjau pasivaikščioti. Argi kas čia būtų nuo
stabaus, — pridėjau, išgirdęs jo tylų atsidu
simą.

— Tu atėjai čia nužudyti jaunos moters, 
— ištarė rūsčiai, staiga pakildamas nuo suolo 
ir atsistodamas prieš mane. — Nė nemėgink 
meluoti,'

— Nužudyti? Niekada!..., — sušukau 
grįžęs į realybę, manydamas, kad kalbu da
bar su kokiu nors kriminalinės policijos agen
tu ar sekliu. — Prašau, tikrinkite mane! — 
lengvai atsistojau ant kojų ir pakėliau ran
kas. — Jokio ginklo neturiu ... Čia bus, pone, 
koks nors nesusipratimas. Mane net įtarti ne
galite.

— Ar tik ginklu galima nužudyti žmogų? 
Kaip manai, tamsta? —tuo pačiu rūsčiu bal
su paklausė, tebestovėdamas prieš mane. — 
Pavyzdžiui, ar šitą jauną moterį, nustūmęs 
nuo tiesaus gyvenimo kelio į purvą, nebūsi' 
lygus žmogžudžiui, užmušdamas ir sunaikin
damas, kaip ir kitų savo aukų, sielos ramybę? 
Ar užkrėtęs jos širdį melo ir apgaulės ^puvė
siais, kurie ėda tavo įdubusią krūtinę, nesu
naikinsi jos? Ar neužnuodysl jos laimės savo 
baisiu suvedžiotojo šešėliu, kuris nuolat iškils 
prieš jos akis iškreiptu veidu, persekiodamas 
ją? Ar tai nebus jos nuolatinis žudymas? At
sakyk man tiesiai ir aiškiai! — jis nutilo ir 
prisikišęs žiūrėjo iš tamsos į mano veidą, lauk
damas atsakymo.

— Bet aš ją myliu..'. ištariau drebančio
mis lūpomis ir pats jaučiau kaip mano balsas 
virpa.

— Myli? — nusikvatojo geležiniu juoku. — 
Myli?... — pakartojo paniekinamai. — Aš 
atsakysiu į tai tau taip pat ciniškai. Ar kai
menėje įsiutęs raumojantis baltom akim jau
tis nelygiai taip pat myli, kaip ir tu? Tik 
veidmainis; panašus į tave, gali išdrįsti pava
dinti šitą savb siutimą meile, ją išniekinda
mas ir iš jos pasityčiodamas. Ir ne iš ko kito, 
bet tik iš jos teisingo supratimo gali spręsti 
apie žmogaus vertę. Ne' iš ko kito, bet iš jos 
klaidingo aiškinimo ir išsisukinėjimo, pama
tai jo kritimą žemyn, kelią atgal į krizę, į 
juslinį žmogų, kuris, nesutramdęs savo aistrų, 
niekada nepakils į aukštybes to grožio, kurio 
veltui ieško...

Jis nutilo. Liūdnai nuleidęs galvą valan

dėlę stovėjo nekalbus. Šitas nejaukus jo tylė
jimas mane jaudino daugiau, negu jo žodžiai. 
Nekantriai laukiau, kada jis vėl pertrauks tą 
spangią, kurčią tylą, mirštančio agonijos tylą, 
iškalbingesnę ir prasmingesnę už bet kokius 
žodžius.

— Meilė..., — ištarė jis nepakeldamas 
galvos. — Meilė, — pakartojo skausmingai, — 
tas pagrindinis žmogaus gyvenimo pradas, kel
rodis ir švyturys, svarbiausias žemės įstaty
mas, privaląs iškelti žmogų aukščiau, negu šis 
gyvenimas, aukščiau, negu gėlių ir medžių 
žydėjimas, aukščiau, ką jis gali užčiuopti sa
vo pojūčiais, tavo, brolau, ne taip supranta
ma. Tik ji viena kenčia nekerštaudama, eina 
neklupdama, neša neilsėdama, šviečia neges- 
dama, mėtoma purvais lieka nesuteršiama. 
Tik ji viena šiame pasaulio griausme yra tyli, 
kaip vasaros vidurnakčio giesmė ir skaisti, 
kaip rašo lašas rytmečio saulėje. Tai ji veda, 
žmogų per gyvenimą į jo prasmę ir paskyri
mą, o ne į žlugimą, į jo buities kovos, lūkesčių 
ir aukos išsipildymą, o ne į iškrypimą. Tai 
ji — tikroji meilė. Sakau tikroji, — jis pa
niekinamai nusišypsojo, pabrėždamas pasku
tinį žodį, — lyg dar būtų kita kokia, netikroji 
meilė. Bet aš jau minėjau tau, apie šio laiko 
žmogaus nelaimę — visko dvilypėj imą. Tas 
dvilypumas persimetė ir čia. Ne tik jis turi 
dabar dvilypį savo kelią — vienokią pareigą, 
o kitokį gyvenimą, ne tik jis vienaip kalba, 
o kitaip daro, bet susikūrė sau ir dvilypę mei
lę — tikrą ir netikrą. Taip jam lengviau spe- 
kulioti savo aistra. Ir iš to eidamas toliau, jis^ 
pasidarė sau ir dvilypį žmogų — tikrąjį ir 
netikrąjį. Kada tas tikrasis žmogus turi tik 
vieną tiesos kelią, šis netikrasis — daugybę 
šuntakių. Paklydęs šuntakiuose, arba įvykus 
katastrofai" ant tų nekontroliuojamų iešmi
ninko bėgių, jis veltui dar bando šauktis pa
galbos, jau per toli kartais atitolęs nuo tos 
tikrosios savo vidinės šviesos, kuri apšviestų 
dabar jo tamsybę. Ir kai tu dabar, — sušuk®
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Po lemtingųjų rinkimų
Atvirai pasisakysiu, kad prlslskaltau prie 

tų, kurie netikėjo, kad prancūzų komunistų 
partija išeis iš lapkričio 10 dienos visuotinų 
rinkimų su tokiu dideliu laimikiu. Ji padidino 
savo atstovų skaičių parlamente 24-ais ir iš
plėšė tuo būdu didžiausios partįjos vietą. Rin
kimų daviniai rodo, kad iš 89 departamentų 
tik šešiolikoje komunistų partija gavo mažiau 
balsų, negu birželio 2 d. rinkimuose. Visuose 
kituose departamentuose balsų skaičiumi pa
sistūmėjo priekin: Šiuose rinkimudle ji gavo 
apie 300.000 balsų daugiau.

Krikščionys demokratai (M.R.P.) neteko 
apie 600.000 balsų, bet prarado tik penkis 
atstovus, o svarbiausia — prarado pirmosios 
ir didžiausios partijos vietą.

Socialistai ypatingai nukentėjo: prarado 29 
atšovus ir apie 800.000 balsų.

Be komunistų partijos, rinkimuose dar už
dirbo: radikalai — 10 atstovų ir Respublikonų 
Laisvės Partija (P.R.L.) — 4. Pastaroji pra
lenkė ir komunistų partiją padidintų balsų 
skaičiumi, nes ji gavo 500.000 balsų daugiau, 
negu birželio 2 d. rinkimuose.

Štai kokią mes turime pagrindinę aritme
tiką po 10 lapkričio rinkimų. Jei šiaip gyve
nime aritmetika nėra politika, tai. „parlamen
tarinėse apskaičiavimuose“ ji sudaro didelės 
politikos bazę. Vadinasi, kalbant toliau apie 
galimą Prancūzijos politiką, reikės tuos skai

čius paversti svoriais, „vertybėmis“ ir hipo
tekomis ...

„ERELIS MUSIŲ NEGAUDO“, 
taip sako lotyniškas priežodis apie tuos, kurie, 
būdami dideli, verčiasi mažais darbais. Ir tą 
priežodi reikia būtinai pritaikinti Prancūzijos 
dideliam asmeniui gerenolui De Gaule. Lai
mėjimų ir pralaimėjimų pačios pirmykštės 
reikia ieškoti jame. Kad komunistai laimėjo, 
yra kaltas Jis; kad krikščionys demokratai 
pralaimėjo — yra kaltas Jis; kad P.R.L. lai
mėjo tik keturis atstovus, laimėjusi per 500.000 
balsų — yra kaltas Jis; kad „gaulistai“ laimėjo 
tik 10 atstovų — yra kaltas Jis. Ir taip būtų 
galima tęsti visą litaniją... Bet teigimai nėra 
įrodymai. Jūs pareikalausite įrodymų... Ge
rai. Štai jie:

Pirma — Generolas de Gaule pirmasis po 
Prancūzijos išlaisvinimo (čia sakoma — išsi
laisvinimo) skubėjo su savuoju užsienių rei
kalų ministru G. Bidault į Maskvą. Tai buvo 
1944 metais gruodžio 1 dieną. Iš Maskvos gen. 
de Gaule parvežė prancūzų sovietų savitarpi
nės pagelbos sutartį. ’Tiesa, ją laimingu būdu 
parvežė be sovietinių įgulų..., bet su dideliu 
viešu respektu komunistų partijai, Sovietų Są
jungai, raudonajai armijai. Tuo žygiu jis pa
darė Prancūizjos komunistų partijai brangią 
„investitūrą“ į politinį gyvenimą. Tas pats žy
gis uždėjo antspaudą visai Prancūzijos už
sienio politikai, ir jis neišvengiamai atsiliepė 
ir į vidaus politikos kryptį. Kelionė į Maskva 
Ir sutartis nedavė Prancūzijai nė vieno pro
cento tai, ko ji tikėjosi, o davė visą 100 % tai, 
ko de Gaule tikriausia nenorėjo. Užsienių po
litikoje, ir ypatingai Vokietijos problemoje, 
Sovietų Sąjunga niekur efektingai Prancūzi- 
Jos neparėmė; gi vidaus politikoje atsidarė So
vietų Sąjungai durys per prancūzų komuni-

Rašo Dr. B. Vygaudas
(Mūsų korespondento Prancūzijoje)

stų partiją plačiai varomai ir gerai apmoka
mai propagandai. Visokeriopas aiškinimas 
pavojų, galinčių atsirasti iš marksistinių pa
saulėžiūrų įsigalėjimo Prancūzijoje, buvo už- 
šachuotas. Rinkiminės kampanijos mitinguose 
aš turėjau progos daug kartų konstatuoti anti
komunistinės propagandos ir, apskritai, anti- 
marksistinės argumentacijos silpnumą. Daug 
kartų buvo lengva pastebėti, kad „oratoriai“ 
prieš komunistus neturėjo pilno, gero ir tei
singo supratimo apie komunistinio valdymo 
sistemą Sovietų Sąjungoje ir apie marksistines 
doktrinas, apskritai. Ir kai kas pasinaudodavo 
gen. de Gaule neva antikomunistine laikysena, 
tai iš komunistų lagerio būdavo atsakyta cita
tomis iš de Gaule kalbų, kur jis teigiamai at
siliepė apie prancūzų komunistų „pogrindžio“ 
veiklą, apie jo bendradarbiavimo kelionės į 
Maskvą etc. Aišku, mokantiems ir norintiems 
galvoti nėra abėjonės, jog gen. de Gaule 
priklauso prie antikomunistiškai nusistačiusių 
žmonių. Bet visus žmones vieną dieną ištinka 
„nelaimė“, kai jie vienaip galvoja, o kitaip 
veikia. Kai toks žmogus atstovauja valstybę 
ir daro politiką, tai jo „nelaimė“ užgriūva ir 
pačią valstybę. Taip atsitiko su Churchilliu, 
tas pat darosi ir su gen. de Gaule.

Antra. — Krikščionys demokratai (M.R.P.) 
neišlaikė savo pozicijų tik dėl generolo kaltės. 
Jis, visą laiką su jais tyliai bendradarbiavęs, 
juos rėmęs ir mokęs, staiga nuo jų nusisuko. 
Bet vėl nusisuko tyliai, palikdamas abejonėse 
didelę M.R.P. simpatikų masę. Referendumui 
kvietęs kraštą balsuoti kitaip, negu M.R.P. 
siūlė, visuotinuose rinkimuose ragino balsuoti 
už tuos, kurie aiškiai pasisako už konstituci
jos reviziją. Kadangi tokių grupių ir grupe
lių buvo nemažai, tai tuo raginimu, per daug 
bendru, generolas ir išbarstė krašto balsus. 
Pagaliau, jo intymiškesni santykiai su MJLP. 
pasidarė taip neaiškūs, kad daugelis ėmė gal
voti, jog de Gaule politikos didžiausias priešas 
yra M.R.P. Tai prielaidai labai didelio pagrin
do davė vieno „gaulisto“ viešas pareiškimas: 
esą jam privačiai gen. de Gaule pareiškęs, 
jog M.R.P. vadai yra garbingi, bet neturi jo
kių gabumų valdyti ir todėl net esą pavojingi 
kraštui. To viešo pareiškimo generolas ne
paneigė ..., jis buvo laikomas lyg ir teisingu.

Jei krikščionių demokratų pozicijų neiš- 
laikymas yra generolo kaltė, tai ir pačių 
M.R.P. politika stipriu aidu atsiliepė į jų pra
laimėjimą. Pats faktas, kad M.RP. antri me
tai bendradarbiauja su komunistais, buvo pa
kankamas priežastis smukimui. Nereikia būti 
dideliu žinovu „Mein Kampf“ knygos, kad 
galėtum tikėti, jog pražūtis yrąs kirta tiems, 
kurie „glėbesčiuojasi“ su komunistais. Mes 
jau ankstesniuose str. rašėme, kad rinkiminė 
kova eina ir eis tarp dviejų partijų: krikščio
nių demokratų ir komunistų. Gi socialistų 
partija katastrofingai susmuko, nors Leon 
Blum visu autoritetu ją dengė. Jos nuolatinis 
kritimas — ir kiekvieną kartą vis didesnis — 
rodo, kąd socialistai Prancūzijoje serga vis 
sunkėjančia liga. Ir mums atrodo, kad toji 
liga nėra specifinė Prancūzijos socialistams, o 
ji yra bendra šių dienų socializmui. Toje, gali
ma sakyti, visuotinoje kovoje tarp kapitalizmo

ir komunizmo socializmas neberanda sau aiš
kios pozicijos. Jis yra patekęs į kryžminę ugnį 
ir be gailesčio joje naikinamas. Iš kairės jį 
apsorbuoja komunistai, iš dešinės — anti- 
kolektyvistiniai elementai. Nykstantieji spar
nai čiulpia iš vidaus papildomųjų jėgų, juos 
vėliau savo ruožtu perduoda aiškiems mark^ 
sistams ir antimarksistams ir tokiu procesu 
vyksta socialistų mirtis... Prancūzijos socia
listams tas procesas ypatingai jaučiamas, nes 
čia eina gyvesnė ir daug aršesnė kovą darp 
marksizmo ir antimarksizmo.

„DABAR BŪKITE PAMOKYTI“,
taip pasakytų socialistams Bossuet, kaip jis 
pasakė vienoje laidotuvių kalboj, skirtoj Ang
lijos karalienei. Patys socialistai savo spau
doje gana atvirai tebekalba apie savo ligą ir 
nustato diagnozus labai teisingus, sakydami, 
kad socializmo nesveikata yra neatjungiamai 
susieta su demokratijos negalavimais. Girdi, 
tik ten gali jaustis sveikai socializmas, kur 
pilnai viešpatauja demokratinė dvasia. Šia 
teorija socialistai, gal būt, daugiau stengiaisi 
prisistatyti, kaip demokratijos apaštalai, ir 
iš savų bėdų labai nayviai kuria vertybes... 
Mes manome, kad socialistams visuose kraš
tuose reikia pasimokyti iš tikrovės, nekuriant 
ypatingų teorijų pasiteisinimui. Jų liga yra 
aiški, bet vaistas labai sunkiai surandamas: 
norėdami būti darbo klasės gynėjais, atstovais 
ir skatinto jais, jie sumaišo tikslus su metodais 
— tikslas proletarinis, o metodas buržuazinis. 
Taip elgdamiesi, jie susipainioja socialinėse, 
ekonominėse ir politinėse problemose, neiš
laiko nuoseklumo ir klumpa prie kiekvieno 
akmenėlio... Jų keliai nebeturi aiškių ribų, 
jų idėjos praranda savitumo, jų pozicijos pasi
daro tarpinės ir taip palengva jie nustoja 
„raison d’etre“. Kol jie gyvena dar vieni be 
komunistų, tai dar šiaip išsilaiko; bet kai tik 
šalia jų ima veikti komunistų partija, socia-

listai yra priversti išgaišti, įsilieti į komuni
stus, pasidaryti disidentais, o politikoje don
kichotais ... Tokį vaizdą mes galėjome matyti 
ir Lietuvoje 1940 metų birželio-liepos mėnesį.

Kuo ir kaip pasimokys Prancūzijos socia
listai iš praėjusių rinkimų, atsakymui reikia 
laukti jų kongreso.

KAIP PAKRYPO RODYKLE?
Mano atsakymas yra toks, kokį duoda pa

radoksas: po rinkimų Prancūzijoje marksisti
nis blokas sumažėjo atstovų skaičiumi ir su
silpnėjo balsų kiekybe (buvusiame parlamente 
socialistai-komunistai turėjo 276 atstovus, o 
dabar turi 271 ir surinko bendrai 460.000 balsų 
mažiau), bet marksistinis pavojus padidėjo 
Prancūzijoje. Padidėjo dėl to, kad antimark- 
sjstinis blokas perdaug susiskaldę ir prarado 
pagrindinę ašį. Komunistų partija — reikia 
pasakyti teisybę — savo disciplina ir geromis 
propagandos priemonėmis išėjo iš rinkimų su 
neginčijamu įrodymu, kad ji turi raktinę po
ziciją vienam penkmečiui... Vadinasi, norime 
ar nenorime, turime pripažinti, kad Prancū
zijos gyvenimo rodyklė- paradoksaliai pasisuko 
į kairę, ir tatai reiškia didelį žingsnį atgal. 
Kodėl taip atsitiko, man paaiškino vienas 
prancūzas ūkininkas...: „Kai mano arklys ne
traukia, aš jį stumiu atgal ir stumiu tol, kol 
jam pabosta atbulam eiti, ir tada jis smarkiu 
tempu ima vežti“. To pavyzdžio moralė yra 
tokia: Prancūzijos vežimas buvo užspringęs, 
valdžia jo tinkamai netraukė ir todėl tauta 
nutarė jį stumti atgal. Po to prasidės... greita 
kelionė J priekį...

Jei tokie samprotavimai nebūtų savi — 
paguoda, tai jie bent rodytų, kaip primityviš
kai dar mėgstama pasaulyje galvoti. Tačiau, 
yra davinių tikėti, kad Prancūzijos „vežimo“ 
pastūmimas atgal tikrai galėjo būti kai kieno 
norimas. Ir kai mes sakome „kai kieno“, mes 
galvojame apie generolą. Kuo padėtis blogės, 
tuo idėjos tvirtės. Juk tik Prancūzijai atsi
dūrus blogoje padėtyje 1940 metais galėjo atsi
rasti ir atsirado generolas de Gaule. Kodėl vėl 
negalės jis atsirasti, kai bus blogai... Kai kas 
gal pavadina tokias mintis „nešvaria insi
nuacija“. Bet būtų teisingiau, jei būtų pasa
kyta, kad tokie manevrai politikoje sudaro 
vieną iš daugelio būdų tikslui atsiekti.

Pries septynerius metus
Tokla antrašte laišką redaktoriui spausdina 

Kontinento laidos Daily Mail laikraštis. Laiško 
autorius rašo:

„Pone, prieš septynerius metus, t. y., 1939 
m. gruodžio 1 d., Rusija pradėjo puolimą prieš 
mažą, herojišką Suomijos tautą. Rusija yra 
užmiršusi pasirašytą paktą, kada ji agresyviu 
žygiu pasiekė sėkmingo laimėjimo prieš Len
kiją ir Baltijos valstybes.“

„Man yra nuostabu, kad Pasaulio tautos, 
atrodo, užmiršo vieną ciniškiausių agresijų 
mūsų laikais. Dabar mes galime spręsti pra
eities metų darbus. Sovietų Sąjunga buvo 
Vokietijos sąjungininkė, nes jie rado šį tą 
tarpusavy pasidalyti, bet kai jų dominavimo 
ir imperializmo svajonės, sugriuvo, jie tapo 
priešais.“

1939 m. sovietų propoganda skelbė teisingai 
suprasti Rusijos aktą: „Mes esame įsitikinę, 
kad Suomijos tauta nenori karo, tik jų vadai, 
sujungti su anglų-prancūzų auksu, traukė juos 
be pasirinkimo tuo keliu. Raudonosios armi-

jos vadai ir kariai, kaip ir Sovietų Sąjungos 
žmonės, patvirtino Molotovo veiksmą.“

„Dabar, 1946 m., Rusija su tais pačiais va
dais vartoja tas pačias priemones kad galėtų 
gąsdinti išvargusius žmones.“

„Suomija turi atsiminti, kad ji kovojo sun
kią kovą labai sunkiose aplinkybėse, ir mes vi
sų mažųjų tautų tuose dideliuose ir mažuose 
žmonėse randame darbo, tvarkos ir progreso 
simbolį tautų, kurios neteko laisvės ir gero
vės dėl fašizmo, nacizmo ir komunizmo.“ — 
Jūsų Paul Ghiglino, via Garibaldi, Loano, Ita
lija.“

o Prancūzijos vyriausybės kalbėtojas yra 
pareiškęs, kad vokiečių belaisvių paleidimas 
namo, kaip kad JAV prašo, sudarytų tautos 
ūkiui katastrofines pasekmes. Amerika rei
kalaujanti paleisti 500.000 belaisvių, kuriuos 
ji „paskolinusi“ Prancūzijai. Iš viso Prancū
zijoje yra 750.000 belaisvių, iš kuriu 250.000 
yra pačių prancūzų paimti.

jis pakėlęs balsą, nuo kurio krūptelėjau, — 
kalbi man alkoholio dvokiančiomis lūpomis 
apie tą meilę ir tariesi-ja gyvenąs, mane su
purto pasišlykštėj iinas ir aš matau, kaip tu 
toli esi nuo jos nutolęs, nuo tos tikrosios mei
lės ir jOš supratimo. Koks diametraliai prie
šingas tavo dvilypumas. Kaip smarkiai tu 
leki šitoje tamsybėje, užgesinęs visus savo 
sąžinės žiburius. Ir skundies, burnoji, keiki 
šiame chaose kitų tamsybę, pats būdamas ak
las ir per aklumą neįžvelgdamas nė jų, nė 
pats savo kelio toje tamsoje, bet .pats nesi
ryždamas bent menka šviesele sužibti. Sakyk, 
ar negirdėjai niekada savo širdyje balso, ar 
negirdėjai iš jos gelmių plaukiančio tylaus 
šauksmo vidurnakčio tyloje: grįžk ir šviesk! 
Bet netemdyk savo juodu šešėliu kito žibu
rėlio. Ar nematei savo nakties juodume mo
jančios baltos rankos? Gal tai buvo jo, to ta
vo tikrojo žmogaus begarsis šauksmas į aną 
tiesųjį kelią... Ar tu kada tai pagalvojai? 
Ar pagalvojai'kada, kur dabar tas tavo tikra
sis žmogus? Pats susikūręs antrąjį be sąžinės 
ir principų žmogų, tu užmiršai aną, nes šis 
tau lengvai leidžia riedėti į pakalnę. Bet ne
turi užmiršti bent to, kad jis niekada nepadės 
tau prisikelti, kai skausmas surakins širdį, 
kad jis nusikvatos ir pabėgs nuo tavęs, ne
paduodamas rankos ir nepadėdamas atsikelti 
iš tos bedugnės, į kurią tave pigiais pažadais 
įviliojo. Ar gi tu būtum toks aklas, kad šito 
nematytum!...

— Na, prakalbėk, — sušuko jis, purtinda- 
mas mane sunkia ranka už pečių.

Stovėjau prieš jį jausdamas, kaip linksta 
mano keliai nuo baisaus sunkumo. Jo žodžiai 
griuvo ant manęs, lyg birdami akmenys nuo 
kalno viršūnės ant stovinčio apačioje. Ką aš 
jam galėjau atsakyti. Visa tai buvo tiesa, lyg 
jis būtų išskaitęs mano mintis išsigandusio 
veido baltume. Ar tik buvau taip įsivaizdavęs 
šį momentą.

— Ne viską dar pasakiau, kas mane sle

gia, — ištarė, nesulaukęs mano atsakymo. Bet 
tai atrodė, jam nė nebuvo svarbu, ką aš at
sakysiu. — Greit mudu atsiveikinsiva, — pa
sakė. — Arba, geriau sakant, tu vėl pasiša
linsi nuo manęs, kaip ir visuomet mudviem 
susitikus...

Neprisiminiau, kada būtuva mudu susitikę. 
Galėjau prisiekti, kad taip pat niekada jo nesu 
draugijoje ar kitame artimųjų susirinkime.

— Kada tai buvo? — ištariau, netekdamas 
pusiausvyros. — Kada mes kalbėjomės ar ma
tėmės. Tamsta klysti. Ir iš viso, man neaiš
ku, ko Tamsta nori...

— Kada susitikome? — karčiai nusijuokė. 
— Kada?... Kas iŠ to, jei imsiu vardinti sau
sas datas su pasikartojančiais skaičiais. Tai 
tik gaišinsime laiką. Bet draugijoje, tai tikrai, 
tamsta, manęs nesutikai. Neklysti. Mat, pro
feranso nelošiu. Bet ne ten esmė, o čia, kad 
mes jau vienas kito nepažįstame. Kaip greit 
mes nuo vienas kito nutolome, kaip greit tarp 
mūsų nutrūko visi ryšiai, tuo tarpu, kai jie 
turėjo ne tik neatsipalaiduoti, bet dar glau
džiau susimegzti. Ir štai kaip greitai mudu 
tapova svetimi! Tarp mūs išaugo praraja, be
dugnė, kurią dabar norėdamas pereiti, tamsta, 
turi skubiai grįžti atgal į aną kelią, kuriame 
palikai savo aną, tikrąjį, žmogų. Kitaip ta
riant, turi grįžti į save, kad vėl ranka rankon, 
širdis širdin galėtuva keliauti sykiu.

„Sykiu! Su šituo pamišėliu!“, pagalvojau, 
Įgavęs drąsos. „Niekada, niekada... Ką gi aš 
turiu bendro su juo? Po velniais! Juk tai 
tikras pamišėlis, kalbąs apie nebūtą draugystę 
ir ėjimą sykiu, apie mūsų pažintį ir išsisky
rimą, kada aš jį pirmą kartą matau savo gy
venime. Ir toms jo įkyrioms kalboms nebus 
galo...“ Jaučiau kylančią širdį ir staigų no
rą juo atsikratyti. Baigti pagaliau! Įsitempė 
raumenys ir į kraują liejosi drąsa ir kaupėsi 
pasiryžimas, kad staiga išsiveržčiau paskuti
niam antpuoliui.

— Zinai, tamsta, — išsitiesiau prieš jį- — 

brenda užsimerkęs savo įsivaizduota didybe 
per pievą, skabinėdamas gėles, kol nuryja dą- 
gį ir ima bliauti, bijodamas dabar ir eiti pir
myn ir grįžti atgal...

— Nutilk! — užsimojau kietai suspaustais 
kumščiais ir, tuščiai mostelėjęs ore, griuvau 
veidu ant žemės. Jis stovėjo prieš mane ne
paliestas. Pakėliau purviną veidą, visiškai ne
suprasdamas įvykio keistumo. Ar tai buvo 
šmėkla, besivaidinanti prieš mano akis?

— Juokinga... — ištarė jis liūdnai, — Bet 
ne iš visko, kas juokinga, mes galime juoktis, 
kartais turėdami verkti. Kelkis! Aišku juk 
tamstai, kad ir menkas štai šis fizinis kriti
mas, iššaukia prisikėlimą. Be to kodėl, sakyk, 
nenori šito pripažinti savo dvasiai? Jei tam
stos dvasinio gyvenimo nesaisto krikščionybės 
dėsniai, tai humanizmo principuose turi rasti 
atramą savo prisikėlimui. Bet jis būtinas!, — 
nutilo, artėdamas prie manęs.

— Kelkis! — pakartojo švelniai, tiesdamas 
savo ranką.

Ir šiuo momentu man pasirodė, kad šitą 
švelnų jo balsą esu kažkada girdėjęs skaisčios 
praeities trumpam grįžtelėjime jis man buvo 
artimas, pažįstamas, savas ir mielas, brangus 
ir švelnus, lyg motinos rankos prisilietimas.

— Kas tu? — ištariau pakilęs. — Kas tu? 
— klausiau maldaudamas drebančiom lūpom.

Jis valandėlę tylėjo. Paskui iš lėto, ramiai, 
kaip ir prieš tai, ištarė:

— Aš, tavo dvilypo gyvenimo kelyje, anas, 
tikrasis žmogus, kurį tu palikai, nuklysdamai 
į šuntakius. Tai aš esu tas antrasis tu, kurį 
šis nelaimingas gyvenimo sudvilypėjiraas, at
skyrė nuo tavęs. Ir matai dabar realiai, kon
krečiai prieš savo akis kaip mes visiškai nu
tolę ir skirtingi arba, aiškiau tariant, kaip tu 
atitolai nuo manęs, kaip nepanašus į save, į 
savo tikrąjį žmogų, kurio nekenti ir kurį veji 
iš savo gyvenimo, iš savo pareigos ke’io, už
trenkdamas jam visur paskui save duris...

Eik, po velnių! Nešdinkis, jei supranti, ką tau 
sakau. O jei ne, — surikau, gniauždamas 
kumštis, — aš pasielgsiu, kaip su visais pa
mišėliais ir valkatomis, kurie prikimba prie 
ramaus ir padoraus piliečio . ..

— Prie padoraus piliečio! — nusikvatojo 
baisiu, pasityčiojimo juoku. — Žiūrėkite tik! 
Prie padoraus piliečio! Vis dėlto, kaip trokš
tate, jūs visi toki, šitos iškabos, po kuria ga
lite paslėpti savo menkystę nuo kitų akių. 
O kodėl nedrįsti, tamstele, pasisakyti, kad pri
kibau prie svetimoterio, prie sveikos visuo
menės parazito, čiulpiančio jos kantraus darbo 
vaisių sultis, prie bailio, besidangstančio už 
kitų pečių, prie svetimų namų laimės vagies, 
prie nedoro ir pūvančio žmogaus, kuris, kaip 
piktas grybas, įsimetęs į sveikus pamatus, ne
pūsta vienas pats, bet tyliaį tamsoje krešė- 
damas po kiek laiko sujudina ir visą namą.

— Nutilk! — surikau vėl.
— Zinpma, — sau ramiai tęsė toliau, — 

kai pajudini šašą, skauda. Bet ir skausmas 
turi savo prasmę. Tau tas, žinoma, nesupran
tama. Lygiai taip pat tau, kaip palaido gyve
nimo mėgėjui, nesuprantama kilni meilė, pa
krikštyta naujai tikrąja, nes ji uždeda ir pa
reigą, ir pasiaukojimą, ir atsižadėjimą savęs, 
kad šviestų ir spindėtų. O tu viso šito bijai. 
Trumpai suglaudus, krataisi pareigingumo, 
kuris žaboja ir stabdo tave, versdamas pirma 
pasižiūrėti, kur statai koją, o ne lėkti savo 
apkvaišime laisvais pavadžiais. Taip, tai gy- 
gyvenimo kova, tai ieškojimas grožio, aukšti
nantis ir išskiriantis žmogų iš kitų, sočiųjų, 
tarpo. Kas niekada nebus alkanas, tas neži
nos nė duonos saldumo. Kas nekovoja, tas 
nesupranta nė kareivio aukos. Kas pats ne- 
siaukoja, neaiški tam nė dygstančio grūdo au
kos prasmė, kuris atiduoda visas save nau
jam, gležnam želmenėliui, kuris žydėtų, augtų 
ir pribrandintų vaisių. Tu gi plauki pavir
šiumi ir nori sotintis gyvenimu paprasto ožio 
metodu, kuris, nejudindamas tuščios galvos,

4



W4fl. XII. 1». Mūsų Kėliau 5 pusi. Nr. 50/51 (59/601

Taikos organizavimo metinės
Antra, jie netrokšta matyti jo

kių teritorinių pakeitimų, kurie 
neatitiktų laisvai išreikštų liečia
mų tautu norų;

Trečia, jie respęjduoja visų tau
tų teises pasirinkti vyriausybės 
formą, pagal kuria būtų jie val
domi; jie nori matyti atstatytas 
suverenines ir valdymosi teises 
tųjų, kuriems jos buvo jėga atim
tos. (Atlanto Charta).

Taikos organizavimo metines minint, tuo
jau prisimena JAV prezidento F. D. Roose- 
▼elto paskelbtos keturios laisvės, prisimena 
Atlanto ir Jungtinių Tautų Chartos. Pagal 
tuos laisvių it chartų dėsnius, visos tautos 
turi būti laisvos nuo baimės, jos turi turėti 
laisvę spausdintam ar pasakytam žodžiui, ti
kėjimui išpažinti, susirinkimams šaukti ir 11. 
Tai viskas kilnu ir didinga! ^Žmogus turi būti 
laisvas, jeigu jis savo laisve netrukdo kitam 
būti laisvam. Esminis dėsnis. Bet kaip gi iš 
tikrųjų yra? Ar visame pasaulyje šie kilnieji 
dėsniai Įgyvendinti? Ne. Su didžiausiu širdies 
skausmu milijonai žmonių mini šias laisves, 
bet jų iš tikrųjų neturi.

Taikos organizavimas ne lengvesnis už patį 
karo vedimą. Per 1946 metus turėjome ketu
rias pasaulinio masto konferencijas. Jos pra
sidėjo Maskvoje, vėliau — Paryžiuje ir pa
galiau — Naujajame Pasaulyje, New Yorke. 
Kiekviena šių konferencijų žadėjo rasti for
mulę, pagal kurią būtų vėl suglaustas įskilęs 
pasaulis. Ir paskutinė JTautų konferencija 
apibūdinta kaip sėkminga, o ateinanti, kovo 
mėnesį konferencija — kaip daug žadanti.

Metams baigiantis įdomu mesti žvilgsnį į 
tas problemas, kurios buvo per konferencijas 
nagrinėtos, ir pasvarstyti, kaip jos buvo iš
spręstos. Svarstytus klausimus galima suglau
sti į tris grupes, būtent:

1) Tolimųjų Rytų,
2) Viduriniųjų Rytų ir
3) Europos.

1. Tolimųjų Rytų sprendžiamą klau .-.ą 
sudaro Japonija, Kinija, Korėja ir „Indija. 
Apie Japoniją mes gauname mažiau
sia žinių, o gautosios nusako, jog Japonijos 
tiek politinio, tiek ūkinio gyvenimo atstaty
mas, vadovaujant JAV, vyksta visai patenki
nama kryptimi.

Kinija, pradėjusi apsigynimo karą 1931 
m., veda jį toliau su Kinijos komunistais, šios 
problemos išsprendimo galo visai nematyti. 
Leidžiama patiems kraują lieti, nedarant ofi
cialių intervencijų. Karo židinys neužgęsęs.

Korėjos atstatymas nei politiškai nei 
ūkiškai neina sklandžiai. Bendradarbiavimas 
su Sovietų Sąjunga yra beveik negalimas. Jo
kio konkretaus susitarimo nepriklausomai Ko
rėjai atstatyti, kaip buvo numatyta Kairo kon
ferencijoje, nepavyko pasiekti ir, atrodo, kuri 
laiką nepavyks.

Indijos nepriklausomybės suorganizavi
mas. vadovaujant D. Britanijai, susidūrė su 
kliūtimis. Salia kitų priežasčių priešingi in- 
dusų ir musulmonų siekimai, gal būt, bus di
džiausia kliūtis bendrai kalbai rasti. Indusų 
skaičiuojama apie 254 milijonus ir musulmonų 
— 92 milijonai gyventojų. Be to, nemažą 
vaidmenį vaidina patys britai, nenorėdami 
lengvai atsipalaiduoti nuo turtingo krašto. Vis 

dėlto, ši problema greičiausiai bus Išspręsta, 
nors ji dar daug aukų gali pareikalauti.

Olandija su savo kolonijomis tvarkosi, 
palyginti, sklandžiai.

2. Viduriniųjų Rytų problema šiuo metu 
suvedama į Irano įvykius. Neminėdami ne
paprastų diplomatinių grumtynių ir aštrių kal
bų Irano klausimu, turime pripažinti, kad Ira
no, arba geriau Azerbeidžano, klausimas bai
giamas narplioti taip, kaip tai daugumos kraš
tų buvo pageidauta. Irano integralumo ir su- 
verenito teisės baigiamos atstatyti ir tuo bū
du Irano klausimas iš Saugumo Tarybos dar
bų tvarkos galės būti išimtas be didesnių sun
kumų.

Prie tos pačios grupės klausimų tektų pri
skirti Turkijos klausimą. Iki šiol Turkija, 
nors ir liko nekariavusi šalis, pasilieka gink
luota ir pasiruošusi visokiems enventualu- 
mams, kurie kartais galėtų iškilti sprendžiant 
Dardanelų problemą. Turkijos sričių apsauga 
tarp Kaspijos ir Persijos šiuo metu pasidaro 
lengvesnė, nes Iranul užėmus Azerbeidžano, 
separatistinio kurdų judėjimo organizavimas 
bus žymiai apsunkintas. Apskritai, Turkija 
neša sunkią naštą, nes jos ūkį slegia karo 
parengties būklė.

3. Europa. Europos būklė yra viena tragiš
kiausių istorijos būvyje. Ji niekad nepergy
veno tokio didelio ekonominio ir politinio 
sunkmečio. Užtenka prisiminti tik Pabaltijo 
kraštus. Nekalčiausios trys valstybės paverg- 
stos. Jų valstybiniai pagrindai sudarkyti, eko
nominis gerbūvis sunaikintas, tūkstančiai tau
tiečių, absoliučiai nekaltų, išvežti nežmoniš
koms sąlygoms į Rusijos gilumas, kur jų lau
kia mirtis. Tūkstančiai šeimų atgabenti į Vo
kietiją karo mašinos varyti.

Reikia laukti, kad kartu su Vokietijos pro
blemos sprendimu, turėtų būti sprendžiama ir 
Pabaltijo, o ypač Lietuvos problema, nes JAV 
užsienių reikalu ministeris James Bymes pa
reikalavo, kad dar prieš susirenkant Ministe- 
rių Tarybai būtų pateikti apsvarstyti Vokieti
jos kaimyninių kraštų pageidavimai Moloto
vas norėjo, kad šie, klausimai būtų nagrinė
jami vėliau, kada Didieji susitars. Jo pasiūly
mas nepraėjo. Galioja Bymes pageidavimas.

Ne mažiau tragiška būklė yra Lenkijo- 
j e, kur veikia partizanų daliniai, kovodami 
su laikinosios vyriausybės vedama linija, pa
remta komunistine ideologija. Lenkų tauta 
panašiai kaip ir Pabaltijo tautos, išgyveno tą 
patį. Lenkų likimas dar nėra išspręstas taip, 
kaip buvo susitarta Jaltos konferencijoje.

Tragiškas — ironiškas likimas palietė 
Suomiją, vieną kultūringiausių šiaurės 
kraštų tautą. 1939 metais ji pergyveno di
džiojo kaimyno invaziją kuri žiauriai sukrė
tė tautos ūkį. Dar sunkesnė našta ją prislėgė 
per paskutinį karą. Ir dabar ji yra vis dar 
svetimos įtakos sferoje. Ir čia dar neegzistuo
ja chartų dėsniai.

Balkanų kraštai, pergyvendami ant
rąją okupaciją, negali pasiremti JT charta. 
Nors jiems yra paruoštos taikos sutarys, ta
čiau kyla klausimas, ar jie galės laisvai tvar
kytis, kaip tai numatyta Maskvos konferen
cijoje. Dabartiniai faktai rodo, kad tiek Ru
munijoje, tiek Bulgarijoje parlamentiniai rin

kimai pravesti suvaržytomis aplinkybėmis, ku
rios nesiderina su paskelbtosiomis laisvėmis.

Graikija dėl vykstančių partizaninių 
kovų, kurios yra remiamos kaimyninių kraštų, 
politiškai ir ūkiškai pergyvena labai sunkias 
dienas. Nelengviau yra Italijoje, ūkinis 
gyvenimas yra sunkus. Pastovios valiutos įve
dimas nepateisino į tai sudėtų vilčių ir stabi
lizacijos neatnešė, liros kursas smarkiai nu
krito (nuo 225 lirų iki 800 lirų už vieną dolerį). 
Politinis gyvenimas nėra nusistovėjęs. Kraš
tutines grupės dažnai sukelia vidinius sun- 
kusmus.

Prancūzija nepajėgia sudaryti autori
tetingos vyriausybės; ji vis dar neatgauna sa
vo buvusio politinio svorio tarptautiniame fo
rume. Politinis nukrypimas į kairę nestiprina 
vakarų demokratijų kraštų afcyse pasitikėjimo 
Prancūzija. Ji svyruoja tarp Rytu ir Vakaru 
ideologijų, o tai mažina jos politinį prestižą. 
Neįgaudama tikro veido, ji neturi ir tikrų 
šalininkų. Prancūzijos ateitis dar nėra išryš-

Rusija neslepia savo tikslų
Laikraštyje Daily Mali rašo R. Churchill 

apie dabartinę politinę padėtį ir paliečia prie
žastis, dėl kurių šiandien pašau'is negali rasti 
bendros kalbos. Kadangi jis iškelia esminius 
klausimus, mes leisime skaitytojams su R. 
Churchillio išvedžiojimais susipažinti. Jis 
rašo:

„Henry Wallace ir tie, kurie panašiai gal
voja kaip jis, abiejose Atlanto pusėje visad 
reikalauja, kad mes mėgintume pašalinti ne
susipratimus ir nepasitikėjimus, egzistuojan
čius tarp vakarų pasaulio ir Sovietų Sąjungos. 
Tokios rūsies kalba realius dalykus gali dau
giau supainioti negu bet kas kita."

„Nėra jokio sunkumo suprasti Rusiją, jei
gu jūs norite ją suprasti. Ir mes galime būti 
visai tikri, kad 13-kos narių Politbiuras Mask
voje supranta mus. Jie yra realistai pasau
lyje. Ir nors jie gali kartais apsiskaičiuoti, 
tai vis dėlto jie nėra iš tų žmonių, kurie eina 
pažiūrėti, ar nėra po lova plėšikų."

„Jei ponas Wallace negali suprasti rusų, tai 
yra jo paties klaida. Dėl rusų reikalų nesu
pratimo pasiteisinti negalima, tartum nebuvo 
suprastas Hitleris ir jo reikalai.“

Pažinimas iš knygų
„Hitleris savo knygoje „Mein Kampf“ smul

kiai išdėstė p.laną, pagal kurį jis ketino už
valdyti pasaulį. Ir tada buvo žmonių, kurie 
netikėjo, jog Hitleris tatai padarys.“

„Pažvelgę į praeitį, turime sutikti, kad bu
vo žaismas duoti pasauliui tokį pilną ir nuo
seklų įspėjimą apie tai, ką jis planuoja daryti. 
Iš tikrųjų, darydamas tikslius sprendimus 
apie žmogaus prigimtį, jis kalkuliavo teisin
gai.“

„Vokiečiai šią knygą priėmė rimtai, o ji 
uždegė juos reikalingam pasiaukojimui ir vie
nybei, kad sukauptų didžiausias pastangas pa
sauly dominuoti Bet visas kitas pasaulis, ku
ris norėjo gerai gyventi, nekreipė dėmesio į 
tai ir reiškė nepasitenkinimo tuo nedaugeliu 

kėjusi. Ar jai pasiseks išvengti vidaus sun
kumų, sunku iš anksto pasakyti.

Nors Ispanijos vidaus politinė padėtis 
ir negręsia taikai bei pasaulio saugutnui, tačiau 
jos diktatūrinis rėžimas kliudo jai bendrauti 
su kitais kraštais tarptautiniame forume ir tuo 
būdu mažina politinį Europos vieningumą. 
JTautų nutarimas nutraukti diplomatinius 
santykius su Franco Ispanija Europos politinę 
būklę dar labia komplikuoja.

Trumpai peržvelgę tarptautinę politinę pa
dėtį, turime konstatuoti, kad pasaulyje, iš
skyrus Amerikos kontinentą ir vieną kitą 
kraštą Europoje, dar milijoninės tautos nesi
naudoja paskelbtomis laisvėmis. Šių metų di
džiosios konferencijos dar nepajėgė padėti pa
grindų tikrajai taikai, paremtai Roose ve'to 
laisvėmis ir Atlanto bei JT chartų dėsniais; 
dar milijonai žmonių švęs šias Kalėdų ir’Nau
jų Metų šventes ne turėdami pažadėtos lais
vės, bet nešdami svetimųjų primestą jungą.

Reikia tikėtis, kad 1947 metais, gal būt, 
priartins pasaulio tautas prie tikrojo bendra
darbiavimo, kuris vieną kartą leis atsipalai
duoti nuo svetimųjų įtakų ir suteiks tas pa
žadėtąsias laisves, kurias pasirašė didieji pa
saulio galiūnai A. Audronis 

žmonių, kurie lengvabūdiškai mėgino atkreip
ti jų dėmesį į šią knygą. Panašiai yra šian
dien su Wallace: jis kalba apie „įtarinėjimų 
pašalinimą ir nesusipratimų išryškinimą“.

„Sis dokumentacijos metas yra žymiai pil
nesnis, negu tai buvo anksčiau. Bibliotekos 
pilnos -šimtamečių knygų su Markso ir En
gelso raštais, kurie duoda mums tikrą vaizdą, 
kaip komunistai yra suplanavę pasaulį užval
dyti, panaudojant rūpestingai suorganizuotą 
karo ir revoliucijos sąmokslą.“

Ten yra viskas
„Bet daugelis žmonių nelinkę liesti šių 

knygų, net ir tų, kurios yra Lenino ir Stalino 
parašytos ir kurios net žymiai detaliau iliu
struoja ne tiktai strategiją, bet ekzaktinę tak
tiką, pagal kurią visas pasaulis turi būti re
dukuotas į rusišką modeli“

„Klausimai, kurie Wallace ir jo draugams 
kelia sunkumų, yra šie:
1) Kodėl negali būti susitarimo tarp Rusijos 

ir Vakarų pajėgų, sudarant taikos sutartis 
Europoje?

2) Kodėl JTautos galėtų būti suardytos jų 
darbe?

3) Kodėl mes negalime sukurti vieną pasaulį? 
Atsakymas, žinoma, yra labai paprastas ir

kiekvienas gali jį suprasti, jei tik norėtų. Ru
sai nenori tokio pasaulio, kokio mes norime.“ 

„Būtų labai lengva rasti būdą susitarti ru
sams ir vakarų pasauliui, išpildant vieną iš 
dviejų sąlygų. Būtų atsiekta pilna harmonija, 
jeigu arba rusai atsisakytų savo totalitarinės 
komunizmo koncepcijos arba jeigu Vakarų pa
saulis atsisakytų savo politinės laisvės kon
cepcijos." (Mūsų pabr.)

„Bet kadangi nei Rusija nei Vakarų pa
saulis nerodo jokių ženklų kad jie būtų linkę 
savo koncepcijų atsisakyti, todėl neišvengia
mai negali būti jokio susitarimo.

Šiandieniame pasaulyje ši tiesa ir yra 
sprendžiamoji tiesa.“

Tai aš ta tavo alternatyva, tas contra, ta 
sąžinė, kuris žaboja tave, ir prieš kurią tu 
dabar drebi, ją tik realiai išvydęs. Tu nori 
be manęs gyventi, bet tu negali, greitai artė
damas prie visiškos katastrofos ir žuvimo, nes 
aš esu ta budri iešmininko ranka ir šaukiantis 
ant kranto balsas, kad skęsdamas, apakimo 
momente, nesigriebtum šiaudo, bet nepraleis
tum pro pat savo silpstančias rankas plau
kiančio rąsto...

t— Tai tu! — sušukau ir, pagautas staigaus 
jausmo išsiliejimo, atsiklaupiau ant žemės, 
norėdamas apkabinti jo kelis. Bet tik tuščias 
rankas priglaudžiau prie krūtinės. Kaip smū
giui taip ir apkabinimui tuščiai buvo iškeltos 
ir iškėstos mano rankos.

Veltui dairiausi. Jo jau nebuvo.
— Kur tu? Nepalik manęs! — pašokau 

nuo žemės. — Kur tu? — šaukiau nakties 
tamsoje, pajutęs širdyje staigų jo ilgesį.

— Aš čia, Andreli! Ar tu dar manęs tebe
lauki? Aš buvau tikra, kad tu būsi toks 
kantrus. Gerutis tu, Andreli! — iš tamsos iš
šoko ponia Valerija. — Žinai, netikėtai išvyko 
vyras ir turėjau palydėti į stotį. Susivėlinau. 
Bet už tai dabar turime daug daug laiko..., 
— reikšmingai glaudėsi. — Gal pas mane? 
Kavutės išvirsiu...

Ką aš jai galėjau atsakyti, kai mano širdis 
kėlėsi iš griuvėsių, kai kažkur tolumoje gir
dėjau skambinant varpus, kurių gaudimas lė
kė drebindamas mano juodą sąžinę, skverbėsi 
ir gaudė mano dvasioje tuo pačiu žavesiu, 
kaip anie, kada tai girdėti ir jau nutilę kūdi
kystės Velykų prisikėlimo varpai...

— Tu pyksti/^ — paklausė ponia Valerija 
nedrąsiai ir švelniai.

— Ne, — atsakiau tyliai, — nepykstu, o 
džiaugiuosiu. O kad tu žinotum, kaip aš džiau- 
giuosiu!

Tylėdami mes išėjome iš parko. Prie jos 
namų Šaltai ištiesiau jai ranką.

— Labanaktis, Valerija!
Ji nepadavė man rankos.
— Kas tau? — paklausė susirūpinusi. — 

Pasakyk! Aš jaučiau, kad su tavim kažkas 
atsitiko.

— Viskas turi savo pabaigą, Valerija, — 
ištariau jai. — Taip ir mano melas. Negaliu 
ilgiau tave apgaudinėti. AŠ esu vedęs, myliu 
žmoną, o tave... Neapgaudinėk nė tu savo 
mylinčio vyro, kuriam jaučiuosi ir aš nusikal
tęs...

Blankios elektros šviesose apšviestas jos 
veidas dar labiau pabalo. Jaučiau, kaip džiū
sta jos lūpos ir kaip sunku jai ištarti žodi Ji 
pamažu traukėsi nuo manęs, dabar staiga pa
jutusi šaltį, kuris dvelkė ir stūmė ją nuo ma
nęs.

— Niekšas! — staiga sušuko man į veidą, 
apsisuko ir greit ėmė bėgti tamsiu sodo take
liu, kaukšėdama mažais bateliais.

— Buvęs niekšas! — šūktelėjau, pataisy
damas ją, ir nuėjau tamsiomis miesto gatvė
mis.

Grįžęs namo, atsargiai įėjau į žmonos mie
gamąjį. Ant mažo stalelio degė melsva lem
pelė. Ji jau miegojo. Lengvai kilnojosi jos 
krūtinė, kurioje plakė širdis, tyli ir mylinti... 
Jos praviros lūpos šypsojosi, lyg ji būtų sap
navusi gražų sapną ir girdėjusi tuos prisikė
limo varpus, kurie dabar gaudė mano širdyje.

Nedrįsau jos budinti. Tik atsiklaupiau prie 
jos kojų, kurios ištikimai ir kantriai sekė ma
ne šitame nelygiame gyvenimo kelyje...

„Ką aš tau gero ir gražaus dovanojau, ką 
aš tau kilnaus ir brangaus sukūriau, tau, kuri 
gimei mano laimei ir gyveni mano meilei... 
Nieko, nieko...“ sušnibždėjau ir, apkabinęs 
jos kelius, pravirkau.

Tai buvo anos žmogžudžio ašaros, kurios 
verkė ne dėl to, kad ką nors nužudė, bet dėl 
to, kad rado staiga savyje kažką pastovaus, 
nesikeičiamo, švento ir amžino.

(3) Paulius Gaubys

Aną rudenį..«
(Pabaiga)

— Kas tai, kur jis dabar bėga?.... — nu
stemba broliai

„Gal išprotėjo!... — Pranienę smygteli 
mintis. — „Argi negali ir taip atsitikti?“

Bet ne. Jis yra pamatęs rugių lauke įdan- 
čius arklius. Prie jų ir sustojo. Iš apversto 
vežimo nesunku pažinti karišką, dideliais ra
tais gurguolę. Sunkus vežimas, Pranui nė ne- 
siickė jį pastatyti Vytautas pasileido pagal
bon. Du ir tai gerai turėjo susiimti, bet at
kėlė. Ir dabar juodu vėl tiesiai tuo pačiu lau
ku atlėkė atgal.

— Važiuosim toliau su šitais.. — taria 
jai iš vežimo iššokęs vyras: — Pastovėk jiems 
prie nories.

Čia iš likusios mantos buvo šis tas paim
tino; visa tai sumetė jie vežiman skubėdami, 
nors nė vienas kito neragino. Tai atliekama 
iš nujautimo — be žodžių ir greit

— Dabar J priekį! — pirmąkart po viso to 
pamatė ji pagyvėjus} savo vyrą. Sakytum, 
nutvėręs į rankas vadeles, jis vėl pajuto gy
venimą.

„Gal tikrai nelaimės žmogų grūdina“, — 
pagalvojo ji.

Dabar jie buvo vėl įsijungę į važiuojančių 
vorą. Bet, gal būt, svetimas vežimas, svetimų 
arklių traukiamas, per skaudžiai priminė sa
vo gyvulių netekimą — jie važiavo, kaip mi
rę. Ir taip jie riedėjo, kol sutiko grįžtančius, 
stovinčius vietoj — niekur nebevažiuojančius. 
Tų žmonių lūpose buvo gimęs naujas žodis 
— apsupimas. Ir jie nuo to, kaip nuo 
sprogstančios medžiagos sklaidėsi į šalis ir 
nyko. Vieni sakė, jie esą tik už kelių kilo
metrų, dar kiti — matę už miško, čia pat!... 
Bet gi buvo tikra: jie buvo jau ir prieky ir 
užpakaly.

Tikrai, kai arkliai iš plento išsukami į pie
vas ir čia nebebarška vežimai — girdėjosi 
šautuvų poškėjimas visiškai arti.

— Pasiutimas! Koks tik begali būti pasiu
timas! — Ir ji dar girdi savo vyrą: — Lyg 
mes ir būtume važiavę tiesiai į nasrus.

Jie visi stovėjo ką tik išlipę iš vežimo ir 
nežinojo kur pasukti Tikriau sakant, nebuvo 
kur sukti

Vytauto akių liepsnelės nė ties vienu daik
tu nesurado ramybės. Kumščiai tiesėsi ir 
gniaužėsi. Kažką norėjo pasakyti, bet krūti
nėje trūko oro. Net mėlynai išblyškusį Kaži* 
miero veidą užliejo blankus raudonumas.

Ji žinojo. Pranas iš prigimties nebuvo prie
taringas, bet dabar jis kažkaip keistom akim 
žiūrėjo į svetimus arklius ir ji suprato jo žo
džius:

— Manieji tikriausiai nebūtų mūsų į tokią 
nelaimę įtempę...

Uuuu-vuf! — netoli artilerijos sviedinys. 
Pasiskleidė į viršų stulpas žemių. Prazvimbė 
plyšusios skeveldros. Žmonėse vėl bėgiojimas, 
sąmyšis.

Ir dabar ji krūpteli Ne, tai nebuvusi kri
tusio ar naujai atūžiančio sviedinio baimė, 
bet nerimas, kad vyras kankinasi Nuostabus, 
tiesiog gaivališkas žmogaus troškimas gyventi, 
kai jaučiama čia pat tykojanti mirtis, — skai
tė ji iš degančių vyro akių, kuriomis jis per
metė ją, vaiką, brolius. Didysis gyvybės bal
sas dabar buvo jį prikėlęs. Atrodė, jis buvo 
pasiruošęs eiti per patį pragarą, kad tik išeitiį 
Ir kai dabar visi graužėsi šitos tragiškoj būk
lės nuodijami, jis atšoko nuo vežilno.

— Ką mes turime daryti?! — sušuko, ne
galėdamas nuryti gerklėje atsiradusio kartė
lio.
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Penkios taikos sutartys
MINISTERIŲ TARYBOS DARBŲ VAISIAI

New Yorke Keturi Didieji jau principiniai 
Susitarė dėl taikos sutarčių, paruoštų Vokie
tijos buvusiems satelitams. Šios sutartys bus 
pasirašytos Paryžiuje vasario 10 dieną. Svar
biausius tų sutarčių punktus čia pateikiame.

REPARACIJOS
Iš Italijos išieškoma 360 milijonų do

lerių reparacijų, iš kurių 125 milijonai dol. 
Jugoslavijai, 105 mil. dot Graikijai, 100 mil. 
Rusijai, 25 mil. — Abisinijai ir 5 mil. doL 
Albanijai.

Iš Bulgarijos gautfama iš viso 70 mili
jonų dolerių, iš kurių 45 mil. doh tenka Grai
kijai ir 25 mil. doL Jugoslavijai.

Iš Rumunijos gaunama 300 mil. dolerių 
ir visa suma tenka Rusijai.

Iš Vengrijos gaunama 300 mil dolerių, 
iš kurių 200 mil. dol. tenka Rusijai ir 100 mil. 
dot Čekoslovakijai ir Jugoslavijai.

Iš Suomijos 300 milijonų dolerių tenka 
Rusijai.

Tad iš viso Sovietų Sąjunga gauna 900 mi
lijonų dolerių reparacijų, neskaitant Vokieti
jos ir Japonijos.

TERITORIJŲ PAKEITIMAS
Italija netenka Afrikos kolonijų (Eri

trėjos, Somalijos ir Libijos), Triesto, Dode- 
kaneso salų, specialių teisių Kinijoje ir nedi
delių sričių, priskirtų Jugoslavijai ir Prancū
zijai. Pagaliau ji pripažįsta Albanijos ir Abi
sinijos nepriklausomybes. Triestas sutarptau- 
tinamas ir lieka JTautų kontrolėje. Italija tuo 
tarpu tęsia Afrikos kolonijų valdymą, iki ga
lutinai nuspręs Didieji metų bėgyje.

Bulgarija pasilieka senose prieškari
nėse sienose. (Graikijos reikalavimas, matyti, 
nepraėjo, red.).

Rumunija netenka Besarabijos Sovietų 
naudai, o Transilvaniją atgauna iš Vengrijos.

Vengrija pasilieka senose prieškarinėse 
sienose, netekdama Transilvanijos.

Suomija netenka Petsamo srities ir 
uosto Sovietų Sąjungos naudai.

SAUSUMOS KARIUOMENE
Italijai leidžiama iš viso turėti 250.000 

žmonių, iš kurių 185.000 kariuomenės ir 65.000 
policijos; nedaugiau 200 tankų ir jokių toli 
šaunamų ginklų, kaip antai, raketų ar vai
ruojamų lėktuvų.

Bulgarijai leista 55.000 kariuomenės ir 
1800 priešaviacinių pajėgų.

Rumunijai leista 120.000 kariuomenės 
ir 5000 priešaviacinių pajėgų.

Vengrijai — 65.000 kariuomenės.
Suomijai — 34.000 kariuomenės.

LAIVYNAS
11 a 1 ij a galės turėti 22.500 vyrų su 67.500 

tonažo, išskyrus kovos laivyną; 2 kovos lai
vus, 4 kreiserius, 4 naikintuvus, 20 korvečių 
'r kitų mažesnių laivų.

Bulgarija — 3500 asmenų su 7.250 to
nažo.

BENDRIEJI DĖSNIAI
Sienų sustiprinimai — daugiausia yra apri

boti visose sutartyse, kad būtų išvengta pa
sieniuose neramumų ir palaikomas vidaus 
saugumas.

OKUPACINIŲ JĖGŲ ATITRAUKIMAS
Sutartims įsigaliojus, po 90 dienų, ame

rikiečių ir britų kariuomenės atitraukiamos 
iš Italijos. Rusija gali laikyti Rumunijoje ir 
Vengrijoje kariuomenę tol, kol bus reikalinga 
palaikyti susisiekimo linijas su Austrija.

Balkanų sutartyse įtraukta klauzulė, kuri 
numato laisvą susisiekimą Dunojumi kaip ir 
visomis didžiosiomis Europos upėmis.

Žmogaus teisės. Visose penkiose su
tartyse yra numatytos garantijos prieš rasi
nius ar religinius išskyrimus. Kitos klauzulės 
draudžia fašistinėms ar nacių organizacijoms 
atgimti.

Tarptautinė prekyba. Kiekvienam 
šių penkių kraštų suteikiama prekybos lygybė 
su visomis tautomis (S. and S.).

Rumunija — 5000 asmenų su 15.000 
tonažo.

V e n gr i j ai neleista turėti jokio laivyno.
Suomija gauna teisė turėti 4.500 asmenų 

su 19.000 tonažo. x
(Sutartyse neleidžiama nė vienai šių 5 

kraštų laikyti motorizuotų torpedinių laivų, 
nes jie yra ofenzyviniai ginklai).

AVIACIJA
Italijai leista turėti 25.000 asmenų su 

200 naikintuvų ir žvalgybinių ir 150 ne kovos 
lėktuvų, bombonešiai uždrausti.

Bulgarijai leista 5.200 asmenų su 90 
lėktuvų, (skaitant 70 naikintuvų.

Rumunijai — 8000 asmenų su 150 lėk
tuvų, įskaitant 100 naikintuvų.

Vengrijai — 5.000 asmenų su 70 nai
kintuvų. _

Suomijai — 3.000 asmenų su 60 lėktuvų.

Estų emigracijos 
ir įsikurdinimo svajonės

Visų tremtinių svajonė yra kaip galint 
greičiau grįžti į laisvą savąjį krašta ir baigti 
klajoklio, nuo kitų malonės priklausomą, gy
venimą. Tačiau kol išsipildys ta svajonė, ten
ka skaitytis su vis naujais gyvenimo reikala
vimais ir ruoštis juos tinkamai sutikti. Šiuo 
metu tremtinių sluogsniuose viena aktualiau
sių temų — tai emigracija. Nekalbant jau 
apie pavienių asmenų emigracijos perspekty
vas į vieną ar kitą užjūrio Šalį, opiausia, tai 
kompaktinės tremtinių masės įkurdinimas.

Estas A Kinmere yra paruošęs detalų visų 
estų, esančių Vokietijoje, emigracijos ir įkur
dinimo planą „į neapgyventą Kanados žemę, 
kur nėra jokio pastato, nei vandens šaltinio“. 
Ta įžanga skamba kiek fantastiškai, gi kruopš
čiai paruoštas planas' vietomis gali kai kam 
atrodyti ir nerimtas. Tačiau, kaip pats auto
rius toliau mini, statant namą, jei kas (ruošia 
ir gesintuvą, tai juk ne todėl, kad jis būtinai 
jau tikėtųsi ir gaisro, bet, paprastai, atsargu
mo dėliai. Panašiai tenką galvoti ir tremti
niams, nes reikia pasiruošti visokiems even
tualumams. Ir estų laikraštis Eesti Post, pa
skelbęs tą projektą, sako, kad autoriaus, toli 
gražu, netenka laikyti kaž kokiu emigracijos 
apaštalu, nes kas gali žinoti, kur mus nuves 
tolimesnis tremties kelias.

Autorius savo projekte, be pastatų schemų, 
yra numatęs ir apskaičiavęs pirmojo meto biu
džetą. kuriame įeina išlaidos pradedant, taip 
sakant, adatomis ir raštinių plunksnakočiais, 
baigiant traktoriais ir lentpjūvėmis.

Jo nuomone, iš 30.000 estų tremtinių, emi
gracijoje dalyvautų 22.500. Jos branduolį su
darytų ūkininkai, kuriems pradžioje tektų su
kurti 4.000 ūkių, vidutiniškai po 40 ha kiek
vieną. Pati kolonija sudarytų 4 valsčius, ku
rių vadovybė priklausytų vienam centriniam 
savivaldos organui. Likusioji tremtinių dalis, 
tai „jaunuoliai ir jaunuolės, kurie savo asme-

nišką gerbūvį ir lengvą gyvenimą stato aukš
čiau už bendrą pasiaukojimą tautos vientisu
mo išlaikymo labui“. Taip pat atpultų dalis 
kvalifikuotų specialistų ir laisvųjų profesijų 
žmonių, kurie nenorėtų iš karto imtis darbo 
žemės ūkyje. Tačiau projekte numatyta vieta 
5.000 „atskilėlių“, kurie po pusės metų „rū
pesčių ir svajonių palaužti“ vėl prisijungtų 
tautos branduolįui.

Įstaigų, įmonių ir paskirų kitų darbo sričių 
personalo sąstatą projekto autorius numato 
net su visais šeimos nariais. Taip, pvz., vals
čiaus viršaitis su žmonrf ir 2 vaikais, taip pat 
knygvedys, gi vedusiam sekretoriui numato
ma tik 1 vaikais ir pan. Iš viso, savivaldy
bėje numatoma 11 tarnautojų, kurių 6 nevedę. 
Parlamentui biudžete išlaidų nenumatyta, at
rodo, kad ponams politikams tektų darbuotis 
be atiminimo.

Pradžios mokyklų numatyta 10 su 100 mo
kytojų. Toliau kolonijoje numatoma turėti 1 
gimnazija, žemės ūkio mokykla, amatų ir me
džio apdirbimo mokyklos.

Salia pieninių, pieno nugriebimo punktų, 
sūrinių ir vandentiekio įmonių yra numatytas 
ir aerodromas, tačiau tik su vienu lakūnu (ve
dęs su 2 vaikais!) ir 1 mechaniku (1 vaikas!). 
Kolonija, žinoma, turėtų ir teatrą su simfoni
niu orkestru. Toliau seka kinas, 3 parapiji
niai namai, restoranai, valgyklos, vištų fer
mos, kirpyklos, krautuvės, kalvės, siuvyklos 
ir 1.1 Būdinga, kad skaičiuojant šeimų są
statą, nei artistams, nei balerinoms, išskyrus 
teatro direktorių, nenumatyta turėti nuosavo 
prieaugliaus...

Šiaip jau autorius be galo geros nuomonės 
apie visuomenės susidrausminimą. Nors ir 
numatyta 2 instancijų teismas su 5 teisėjais, 
tačiau 22.000 gyventojų kolonijai 1 policijos 
šefas su 1 vachmistru — tai jau kiek per daug 
idealu.

Ir Šveicarija nebūtų 
išvengusi invazijos
Kaip aiškėja iš paskelbtų dokumentų apie 

nacionalsocialistų veiklą Šveicarijoje karo 
metu, vyriausioji vokiečių kariuomenės vado
vybė buvo atlikusi visus paruošiamuosius dar
bus, kad galėtų dar 1943 m. sausio mėn. oku
puoti Šveicariją. Tuo būtų Vokietija įsigijusi 
daugiau tiesioginio susisiekimo linijų su Ita
lija. Vokiškai kalbančioji Šveicarijos dalis bū- 

■tų buvus įjungta į Vokietiją, gi itališkai — iš
duota Italijai. Tam besiruošiant Stuttgarte 
įvyko ’vadovaujančių partinių ir aukštųjų ka
rininkų konferencija, kurios uždavinys buvo 
aptarti krašto administracijos sudarymą, kai 
tik bus įvykdytas jo užėmimas. Čia pat buvo 
sudarytas Šveicarijos piliečių sąrašas, pagal 
kurį būtų buvusios paskirstytos valstybinės ir 
administracinės tarnybos patiems, šveicarams, 
kurie atrodė nacionalsocialistams priimtini. 
Per visą karo metą Šveicarijoje buvo areštuo
ta viso per 1.500 asmenų, tarp jų 24 Vokieti
jos piliečiai, už jų šnipinėjimą Vokietijos nau
dai arba už karinių paslapčių išdavimą jai. 
Vokiečių špionažo (fentrai Šveicarijoje buvo 
Vokietijos pasiuntinybė Berne ir visi jų kon
sulatai. Nemažą vaidmenį čia vaidino ir vo
kiečių prekybinių atstovybių nariai, kurie daž
nai tenai lankydavosi, o taip pat vokiečiai ge
ležinkeliečiai ir orinio susisiekimo bendrovių 
tarnautojai.

Šveicarijos vyriausybės tuo reikalu pa
skelbti dokumentai kaip tik sutampa su tais 
duomenimis, kuriuos atidengia okupuotoje Vo
kietijoje Vakarų Sąjungininkų rasti ir Švei
carijai perduoti slapti kariniai planai.

Autoriaus duomenimis, dabar stovykloje 
vieno tremtinio išlaikymas kainuoja 2,35 do
lerių, 30.000 tremtinių išlaikymui metams tuo 
būdu išeina per 25 mil. dolerių. Gi tokios 
kolonijos įkurdinimui reiktų 12 mil. dolerių 
paskolos, kurių 8 mil. galima būtų gražinti 
per 20 metų. Pačios emigracijos praktiškam 
pravedimui skirtas ištisas skyrius, kur prade
dant komisijomis paskiroms zonoms, baigiant 
emigrantų suskirstymu grupėmis pagal p.r- 
menybės reikalavimus, viskas iki detalių. Pa
čioje įsikūrimo vietoje, ne būtinai tai turėtų 
būti Kanada, per mėnesį numatyta pastatyti 
312 gyvenamųjų namų.

Paskiras projekto skyrius apima taip pat' 
naujų gyvenimo sa.lygų pavaizdavimui. Lais
vųjų profesijų žmonėms rekomenduojama 
pradžioje rasti kokį papildomų pajamų šaltinį, 
gi rašytojai ir literatai pradžioje užsidirbtų 
kaip laikraščių bendradarbiai. Menininkus 
pradžioje galima būtų panaudoti mokyklose. 
Zfemės ūkis pirmais metais baigtųsi taip pat 
deficitu, tačiau ūkininkai galėtų verstis papil
domais transporto darbais.

Baigdamas autorius tvirtina, kad jo pro
jektas remiasi ilgų stebėjimų ir skaičiavimų 
duomenimis ir kad, juo nuomone, tie duomens 
neturėtų būti nutolę nuo tikrovės. Nors šiaip 
ir jis pripažįsta, kad jo darbas atrodąs kaip 
„romanas skaitlinėse". Projektas baigiamas 
žodžiais: „Viskas įmanoma ir nesunku, jei 
žmogus pats to nori.“ J. M.

Pakibo sunki ir smaugianti nejaukios ty
los uždanga. Niekas nesumojo, nerado žodžių, 
kuriais būtų galima išdrįsti mėginti ją nu
mesti. Pranienė jautė, jautė ir visi kiti, kad 
reikia kas nors skubiai daryti. Kiekviena mi
nutė, kiekviena mažytė laiko dalelė, dabar 
buvo tapusi neįkainojama vertybe.

Tolumoj, gal kcletos kilometrų atstume, 
balavo Kuršių marios. O už jų... Viešpatie! 
Už jų neišpasakytai melsvu žalumu tiesėsi 
Neringos krantai... Ir Pranienė atsiminė, kaip 
jie bene visi kartu sušuko:

— Skubėkim į pamarį... Tik ten begalė
tume ko nors tikėtis...

Dabar ji tegalvoja tik apie viena: kaip 
būtų gera, kad pasauly būtų pardavinėjamas 
miegas. Ji būtų galėjusi jo įsigyti daugiau ir 
dabar, šią likiminę valandą, pajėgtų laikytis. 
Akių dar nėra leidusi užmerkti, bet sunku 
spirtis šiai pagundai. Su ja kovodama, ji pra
deda matyti paplentes, privirtusias arklių, 
bombų priskaldytų ,vežimų, turto ir žmonių. 
Jie ima judėti, keliasi ir eina ... Vežimai rieda 
be arklių, arkliai be kojų... Ir visa mato net 
nesumerkusi akių.

Brolėnas žiūri, kaip jos galva pamažu svy
ra ir nukrenta žnt krūtinės. Tuomet visu kū
nu ji palinksta priekin. Bet rankos stipriai 
laiko prispaudusios prie krūtinės tą, kuris taip 
rūpestingai išsaugotas, išneštas iš ugnies, — 
vienintėlę brangenybę, kurią ji dar tebeturi. 
„Jei ir aš atrodau kaip ji“, — pamąsto Kazi
mieras, — „tai tik abiem užpaust akis ir gul
dyt į karstą“.

— ū-u... Kazy! Kur jūs? — pasisukęs 
nuo nendrynų vėjas atneša balsą.

— Yra! Paskubėkite! — šaukia jis iš tolo. 
Pažįsta. Tai Vytauto balsas .

> Vytautas dar neišlindęs iš žolynų, Kazimie
ras jąjį stovi susirietęs po savo maišu. Jis taip 
pat čiumpa iš brolienės vaiką. Žinia apie 
rastą laivelį padaro jį stipresniu, negu jis iš 
tikrųjų yra. Vytautas nusitveria savo ir Pra
no maišus, negailestingai jie jį perlenkia, bet

jis kalba dabar vėl linksmas, kaip paprastai. 
Skirdamas nendrynus, jis eina pirmas ir džiau
giasi:

— Radome! Ir tokioje vietoje, kur net ne
buvo galima tikėtis. Stačiai žolėse.

Pranienė eina pirm Kazimiero, anksčiau 
nuėjusių Vytauto ir Prano pramintu taku ir 
Jaučia, kaip sausa žolė piausto blauzdas.

Prieš akis prieitas ilgas, į pamarį įvarytas 
įlinkis. Vytauto žodžiais, jis nėra gilus, jį bus 
galima perbristi. Išbrenda Kazimieras, tuomet 
Vytautas ant kupros perneša brolienę. Po to 
jis grįžta paimti savo naštos. Kai užsimeta 
maišys, jo dėmesį patraukia per žoles į šalį 
nueitas takas.

— Tai neseniai nueita, — pagalvoja. Arba 
jis nebus anksčiau pastebėjęs. Geriau pažvel
gęs už poros žingsnių pamato bažką žolėse.

— Šalmas! Desantininko šalmas! — pa
žįsta pasilenkęs. — Tai yra tų, nuo kurių mes 
bėgame! — taip pat jis pažįsta.

Jis brenda su daiktais vandeniu atgal, o 
mintis vis ėda: „Geru nekvepia šitas radinys“.

—'Kaip tu, Kazy, apie tai galvoji? — iš
lipęs krantan klausia brolį.

— Turim nešdintis. Paskubėjimas šiuo at
veju, manau, nepakenktų, — jis liepia broliui 
iš pavargusios brolienės perimti vaiką.

— Tu sunkiai beįkabini, — sako jis stab
telėjęs atsilikusiai brolienei: — Toli nebenuei
tum. — O pats, po savo našta žengdamas į 
priekį, svyruoja ir stena.

Dar kiek paėjus, atsiranda antra tokia pat 
vandens juosta. Taip pat įsikišusi į pakrantės 
nendrynus, tik gilesnė ir labiau įsiterpus. Priė
jus nesimato jos galo. Ji ten, pačioj pabaigoj, 
užsiriečia kaip mėnulio delčia.

— Ana kur, už tn rvmdri.ą, — pusbalsiai 
taria Vytautas, keleiviams klausiamai dai- 
rantis.

Už pasisukimo pasirodo Pranas, aukščiau 
kelių įbridęs į vandenį ir beknibinėjąs gran
dinę. Grandinė tvirtai laiko prie kuolo prira
kintą valtį. Visos Prano pastangos ją nutraukti 
pasibaigia skambiu metalo žvangesniu.

— Tsss... — Kazimieras sudraudžia brolį,

įspėdamas apie galimą naują pavojų: — Ty
liau, kaip Dievą myli...

— Kai esame, gal būt, taip arti išsigelbė
jimo, nesinorėtų neištikti, — samprotauja jis, 
brisdamas prie valties paskum Vytautą.

— Net ir nekvėpuoti galėtume, jei tai būtų 
reikalinga, — sutinka Pranas. Ši žinia jo ne
gąsdina: Jis nedreba ir neskėsčioja rankomis, 
kaip tai kartais daroma bėdoje. Viena, kas 
jam galima prikišti, tai skubėjimas kuo grei
čiau iš čia išslysti.

Visi trys sustoja prie vieno valtįes galo. 
Truputį, kiek leidžia grandinės ilgumas, ati
traukia ją atgal ir smarkiai stumia nuo kuolo. 
Valtis įgauna greitį, ir grandinė neišlaiko.

— Mūsų! — šypsosi jie, kai grandinės ga
las pliumpteli į vandenį. Greit išlipa iš van
dens varvančiais rūbais, batuose žlegsi van
duo.

Nėra irklų, bet Vytautas žolėse sugraibo 
lentgalius, dar kažką. Broliai sumeta ryšulius, 
ant jų vidury pasodina brolienę su vaiku, su
lipa patys. Pastūmęs valtį, Pranas įšoka pa
skutinis. Jie jau pasiruošę.

— Ar jūs tikite? — kažkodėl dabar paklau
sia Pranas.

— Į ką? — šie pakelia akis.
— Kad esame valty... Na, ir... kad yra 

Kažkas aukščiau už viską...
Atsakymui visi persižegnoja.
„Kad taip pasisektų!“ — galvoja Pranienė. 

Gal ir visi taip galvoja, nes palieka tylūs ir 
tarsi susimąstę. Reikia manyti, nelengvina jų 
mintis ir apie desantininkus, kuriems būtų ge
ras taikinys, kada jie, atsistūmę nuo pašalio, 
iš plačios pakrantės bus visiškai gerai matomi.

Iš lėto, tyliai išslenka valtis iš įlankos į 
tikrąsias marias. Vytautas su Pranu nusitve
ria lentgalius. Gera irtis ir su jais. Juodu nu
rodinėja broliui, kuris taip gi su lentgaliu 
rankoje sėdi kitame valties gale.

— Tu, Kazy, vairuodamas taikyk taip į aną 
krante išsikišusią pušelę ar kas ten aukštėliau 
matytis, — šnabžda Pranas, rodydamas ranka 
tamsėjantį horizontą. .

Niekada jie nėra buvę jūrininkai. Kol val
tis pradeda paklusti, sušlampa nugaros, vidun 

gerokai prisitaško vandens. Pravėrusi akis 
Pranienė pamato apsemtą laivelio dugną.

— Kas dabar?... — išsigąsta ji. — Netu
rime nieko, su kuo galėtume išsemti.

— Vo! — atkiša Kazimieras koja su aulinių 
batu.

Abu irkluotojai atsisuka pažiūrėti, ką ga
lėtų brolis turėti tokiam reikalui.

— Su juo galima jūra perpilti, — pastebi 
jis, ir jie nusišypso jo išmaningumu.

Laimė! Jie jjra jau atitolę nuo kranto, bet 
niekas iš ten į juos nešaudo ir jų nesiveja. 
Dabar susipranta galį pažvelgti į dangų ir 
prisiminti laiką. Ir Pranas paklausia:

— Kuri valanda galėtų būti? — Bet pa
kėlęs galvą pamato vandeniu visai žemai 
brendančią saulę ir sustabdo:

— Nebežiūrėk, Vytautai... o kam? Žino
me — jau vakaras.

— Saulės laida, — įsiterpia Kazimieras.
— A kokia čia saulė... Man rodosi, aš tik 

t e n ją temačiau... ir jis iš lėto atsigręžia į 
tėviškės pusę.

Aplink tyvuliuoja vanduo, bet tai nėra be
ribė jūra, sunkiai surandamais krantais. Įsi
žiūrėjus tarp bangų vienur kitur mažyčiais 
taškeliais svirduliuoja keli laiveliai. Kitur — 
dar, toliau — vėL Jeigu juostančiame van
dens veidrody kruvinai natsimuštų pamario 
kaimai, pelenais ir pienėmis tirpstą karo gais
ruose, būtų galima manyti, kad žvejai išplau
kia nakčiai... Dabar žinoma — niekas šiokį 
vakarą, o gal dar ilgai neplauks į marias už
mesti tinklų ir niekas iki aušros prie praviro 
lango nelauks pakrantėje išaugančios burės...

Protarpiais, kai sulėtėja bangų žingsniai, 
nykstančiame krante girdisi ginklai. Kyląs 
vėjas ima aistringai žaisti besišiaušiančiomiS 
bangų keteromis. Ir jos nelieka abejingos: 
gaudosi, mėtosi, blaškosi, pasiveja ir pargriū
va. Keleiviai laivelyje įsmeigia akis į sparčiai 
žingsniuojančioje tamsoje gulintį krantą. Jie 
jau yra pramokę suprasti, jog dabar ir vėl iš 
jų bus pareikalauta didelių pastangų.

Nauja ■ ugnimi vyrai užgula len lgc.U«s lt 
tuo tarpu nieko nebegirdi.
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Vokietijos valiutos ir finansų reforma
Praeituose Mūsų Kelio Nr. Nr. yra tilpę 

keletas straipsnių tiek vokiečiu valiutos 
Reichsmarkės, tiek valiutų reikalu aplamai. 
Tenka konstatuoti, kad ten reikštos mintys 
dar nėra pasenusios, todėl jų čia ir nekartosiu. 
Pastaruoju metu buvo paskleista žinių apie 
netrukus įvyksiančią valiutos ir finansų re
formą, todėl noriu pareikšti mano samprota
vimus tuo reikalu. Svarbiausias mums klau
simas yra dabar apyvartoje esančios Markės 
valiutos išėmimas iš apyvartos ir naujos įve
dimas. Pirmiausia duodu prieštaraujančius 
laikraščių pranešimus.

New York Herald Tribune ne kartą pa
skelbė, o kai kurie vokiečių laikraščiai pakar
tojo, kad vokiečių valiutos reformos reikalu 
esąs paruoštas naujas amerikiečių planas, su
sidedąs iš dviejų dalių. Pirmoji apima visas 
keturias Vokietijos zonas, antroji tik tris va
karines zonas tuo atveju, jei su sovietais su
sitarti nepavykot. Sis pastarasis planas ga
lėtų būti tuojau įvykdytas. Pagal jį numato
ma išleisti 4 milijardus RM naujų notų, iši
mant iš apyvartos senąsias notas. Jei būtu 
vykdomas pirmasis planas, tai naujai išlei
džiamųjų pinigų suma siektų 6 milijardus RM. 
Naujieji piniginiai ženklai jau esą New Yorke 
atspausdinti. Kursas esąs nustatytas toks: 5 
RM lygu 1 JAValstybių doleriui. Pagal planą 
būsią keičiama po 100 RM šeimos galvai, ki
tiems šeimos nariams po 50 RM, visi kiti de
ponuojami bankuose ir įšaldomi. Deponuotų 
pinigų likvidavimas būtų vykdomas apdedant 
specialiu mokesčiu vokiečių turtus iki 50% jų 
vertės. Tuo būdu manoma panaikinti apyvar
toje esąs pinigų perteklius, tuo metu jau su
plaukęs į bankus (prieš karą turtų vertė bu
vusi 450 milijardų RM, dabar skaičiuojama 
170).

Lapkričio gale spaudoje pasirodė kita ži
nutė. Joje sakoma, kad Britų Kontrolinės Ko
misijos Finansų Skyriaus Vokietijoje viršinin
kas, kuris drauge esąs aukštas Britanijos Iždo 
valdininkas, pareiškęs, kad valiutos reformos 
Vokietijoje reikėsią dar keletą mėnesių pa
laukti. Pinigams spausdinti spaustuvės įren
gimas ir medžiagos parūpinimas pareikalau
siąs kelių mėnesių laiko, nes iki šiol toje sri
tyje dar nieko nesą padaryta. Infliacijos pa
vojus visose zonose esąs suvaržytas aukštais 
mokesčiais. Valdininkas dar pridūręs, kad jo 
pareikštos mintys atitinka jo trijų kolegų Ta
ryboje nuomonę.

Kad vokiečių valiuta nėra tvarkoje, visi 
gerai žino. Taip pat visai aišku, kad ji turės 
būti reformuota. Tik klausimas, kada? Reikš
damas savo asmeninę nuomonę aš prisidedu 
prie antrosios spaudos žinutės. Pirmiausia, va
liuta yra krašto ūkio atspindys ir nuo paties 
ūkio neatjungiama. Reformą vykdant, kraštas 
turi būti ūkiškai aptvarkytas ir politiškai kon
soliduotas. Reikalingos visam kraštui centri
nės administracijos įstaigos, ypač centrinis no
tų bankas, ūkis kiek galima turėtų būti lais
vas, kad centrinis notų bankas per savo sky
rius jaustų viso krašto ūkinio kraujo apytakos 
pulsą. Kol nėra zonų sujungimo-, kol nėra cen
trinių įstaigų, sunku įsivaizduoti valiutos re
formos vykdymą. Kas galvoja apie skubų re
formos vykdymą, tas turi galvoje tik pinigų 
pakeitimų techniką, kuri iš tikrųjų nėra jokia 
reformos problema. Visas klausimas yra ne 
technikoje, o naujos valiutos funkcijoje. Ta
čiau tenka konstatuoti, kad nors praėjo nuo 
karo pabaigos jau pusantrų metų, bet tų pa
grindinių sąlygų naujai valiutai funkcionuoti 
dar visiškai nėra sukurta. Tiesiog stebėtina, 
kad tų sąlygų organizavimas eina nepaprastai 
sunkiai ir lėtai. Todėl ir reforma vis atidėlio
jama. Reikia gerai atminti, kad reformuojant 
valiutą ir tą reformą įvykdžius būtų išlaikoma 
valstybės biudžeto pusiausvyra, kad mokesčių 
sistema būtų pritaikinta pakitėjusioms sąly
goms. Labai svarbus ir socialinis klausimas, 
nes reforma negali sunaikinti perkamosios gy
ventojų galios ar net laikinai ją pristabdyti, 
nes reformos tikslas yra padėti ūkiui, bet ne 
jį griauti. Mat, po karo yra nemažas gyven
tojų skaičius, kurie negali dirbti ir gyvena iš 
sutaupų ar pašalpų. Reforma pareikalautų vi-' 
sus gyventojų sluoksnius gyventi iš darbo. Bet 
sąlygų darbams plėsti nėra. Reformos metu 
ir po jos reikia būtinai išvengti kyšančio ne
malonaus susidūrimo: griežtų formų valiutos 
reforma įneštų į ūkį laikiniai tam tikrų sun
kumų, pristabdymų, bet iš kitos pusės visi 
gyventojai būtų verčiami griebtis darbo, nes 
kitaip nebūtų galimumo pragyventi. Prileiski- 
me, kad po reformos ūkis imtų kilti, žmonės 
neblogai uždirbtų. Bet tiek valiutos, tiek so
cialinis klausimai tik tada būtų tinkamai iš
spręsti, jei tautos pajamų paskirstymo rezul
tate gautų pajamų ribose galima būtų pirkti 
normaline kaina reikalingų prekių. Kitaip sa
kant, už uždirbtus pinigus dirbantysis turėtų 
gauti jam reikalingų prekių normaline kaina. 
Tik šia sąlyga valiuta bus sveika. Antras va
liutos būtinas pažymys yra jos kurso santykis 
su svetimomis valiutomis. Valiuta yra gera, 
jei kursas yra pastovus ir atitinka normalinį 
santykį, nustatytą įstatymais ir išlaikomą lais
voje valiutų rinkoje. Tų sąlygų Vokietijoje 
nėra. Todėl ir reformai vykdyti nėra nė mini- 
malinių sąlygų. Suprantama, kad ir pati re
forma negali būti vykdoma. Tiesa, yra dar 
vienas niuansas, iki šiol maža kieno svarsty
tas. Kadangi dabartinė Reichsmarkė nėra

Dr. S. S.
kontroliuojama, apyvartoje esančios sumos 
tiksliai nežinomos, tai gali būti įvesta nauja 
pereinamoji valiuta, kuri vėliau būtų refor
muota dar kartą ir taptų tikrąja valiuta. No
riu manyti, kad reforma šia prasme yra ga
lima.

Nors valiutos reformai sąlygų ir nėra, ta
čiau esamoji valiuta kelia didelių rūpesčių ir 
verčia ūkio tvarkytojus ieškoti kad ir blogos 
išeities. Mes matome, kad šiais laikais viskas 
eina ne taip, kaip kad turėtų eiti, dabar daug 
kas daroma blogose sąlygose ir daroma blogai, 
ir tai tik todėl, kad geriau padaryti negalima, 
o daryti reikia. Gali būti ir staigmenų, gal 
čia irgi bus staigmena, kaip daug kas linksta 
manyti. Sveikai galvojant neatrodo, kad staig
mena čia būtų naudinga. Reformos vykdy
mas pareikalaus laiko, turės vykti sklandžiai 
ir be ypatingų ūkinių sukrėtimu. Tenka ma
nyti, kad tinkamų reformai sąlygų dar ir 1947 
metais nebus. Bet toji reforma reikalinga, se
kančiais metais jos reikia tikėtis. Tuo tarpu 
tegalima tiek atsakyti į klausimą — kada? 
Dar lieka panagrinėti antrąjį klausimą — 
kaip?

Spėjama, kad notų apyvartoje yra apie 70 
milijardų. Pridėjus dar sąjungininkų kariuo
menės į apyvartą paleistų notų kiekį, gauna
ma arti šimto milijardų suma. Turint galvoje 
prekių rinkoje trūkumą ir gamybos sumažė
jimą, esamomis sąlygomis notų apyvarta ne
turėtų prašokti 4-6 milijardų sumos. Viduti
niškai pinigų apyvartoje yra 15 kartų daugiau, 
negu reikia. Bankų sąskaitose esą pinigai čia 
įeina, nes jie yra tikri pinigai. Nežiūrint viso 
valiutos sanavimo problemos komplekso, tu
rime paprastą klausimą, kaip nubraukti pini
gų perteklių? Yra keletas konkrečių siūlymu. 
Reichsmarkės nuvertinimo, arba devalvacijos, 
mintis beveik nekeliama. Lieka tik revaliu- 
acijos kelias. Siūloma apyvartoje ir bankų są
skaitose esančius pinigus nuo paskirto termi
no blokuoti, sunešant juos į bankus. Į apy
vartą paleidžiama nauja valiuta, senoji nu
stoja galios. Be jau nurodytu keliu pinigų pa
keitimo asmenims, kai kurie ekonomistai siūlo

Kas atpigo ir kas pabrango 
Amerikoje?

’ iki 25% pristatomų iškeisti sumų laipsniškai 
atpalaiduoti nuo suvaržymų. Kitų sumų liki
mą spręsti vėliau. Verslų įmonėms numatyti 
keliai pinigais apsirūpinti. Kitokių pasiūlymų 
nėra, nežiūrint kai kurių varijantų.

Pagal nepatvirtintus spaudos pranešimus, 
Berlyno Kontrolės Komisijoje šis klausimas 
esąs nuodugniai svarstomas. Pirmoje eilėje 
esą norima pašalinti infliacijos pavojų, iši
mant iš apyvartos pinigų perteklių. Po to 
sektų viešųjų skolų sumažinimas iki pakelia
mos sumos. Numatoma apkrauti specialiu mo
kesčiu turtus, kurių pajamos eitų blokuotų 
sumų likvidavimui ir tam tikro fondo sudary
mui, iš kurio būtų atlyginami asmens, nuken
tėję nuo nacių. Ten pat spėjama, kad planą 
priėmus, mažiausia per šešis mėnesius gal ir 
būtų galima pasiruošti jo vykdymui.

Po karo Vokiečių Reichas paliko daugiau 
kaip 600 milijardų viešųjų skolų. Jei būtų 
mokama 3% palūkanų metams, tai gautume 
18 milijardų sumą. Ką reiškia tokia suma, 
suprasime iš šio pavyzdžio. 1932-33 m. Vo
kiečio Reicho visos biudžeto pajamos siekė 
6,6 milijardus RM. Taigi, mokant ir vieną 
procentą metams, tektų išmokėti visas biu
džeto pajamas. Reikia atminti, kad visa vie
šoji pinigų ir kredito organizacija buvo glau
džiai susieta su valstybiniu kreditu. Bankai, 
taupomosios kasos, draudimo bendrovės pri
valėjo indėlius, sutaupąs ir premijas atiduoti 
valstybei karo finansavimo reikalams, gauda
mos už tai valstybės iždo vekselius. Tokie 
vekseliai sudarė 75% visų kredito institucijų 
aktyvų. Aišku, kad skolų reikalas turės būti 
iš pagrindų peržiūrėtas.

Baigiant tenka pabrėžti, kad ūkiniai vokie
čių sluoksniai nori juo greičiau valiutos re
formą įvykdyti Ir pinigų ir prekių santykį su
derintu Jie siekia tat padaryti>visai Vokietijai 
kaip vienetui, pagal Potsdamo konferencijos 
nutarimą. Dabartinės Reichsmarkės piniginio 
vieneto vertės pakeitimas vokiečių nepagei
daujamas. Bet visa iki šiol tebėra tik svarsty
mai ir spaudos pranešimai. Kada ir kaip ši 
reforma bus vykdoma, patirsime ateityje.

Jul. Sakelė. Visų pirma reikia pažymėti, 
kad dolerio verte pamažu krinta žemyn. Ta
tai reikia taip suprasti, kad už dolerį vis ma
žiau prekių galima nupirkti. Šitaip skaičiuo
jant ir nustatant, kad 1940 metais dolerio ver
tė buvo 100 centų, išeina, kad 1945 metais jis 
buvo jau tik 78 centų vertės, 1946 metų sau- 
ir rugsėjo mėn. — 69 centai. Taip pasidarė to- 
ir rugsėjo mėn. — 69 centai. Taip pasidarė to
dėl, kad nepaisant padidėjusios prekių gamy
bos, vis dar nėra tiek prekių, kiek jų rinkoje 
reikalaujama. Kita vėl vertus, tai yra streikų 
ir darbininkams atlyginimo pakėlimo pasėka. 
Pragyvenimo išlaidos tuo budu vien tik šiais 
metais pabrango 20—25%.

Pramonės darbininkų, atlyginimai (vidu
tiniškai imant) padidėjo taip: 1940 metais už 
38,1 valandų savaitę buvo mokama 25,20 do
lerio, o 1946 metais už 45,4 valandų savaitę 
vidutiniškai mokama 47,50 dolerio.

Jau spaudoje buvo pranešta, kad kainų 
tvarkymas (nustatymas) Amerikoje panaikin
tas. Tačiau yra dar nemažas prekių skaičius, 
kurioms kainos pasilieka kontroliuojamos. 
Maisto produktams kainų kontrolė panaikinta. 
Išimtį sudaro (vadinasi, kainos nustatomos) 
cukrui, sirapui ir ryžiams. Be to, kontroliuo
jamos dar tokių dalykų kainos: butų nuoma, 
statybos medžiagų ir medžio, daugumos tek
stilės prekių ir drabužių, baldų, kai kurių ma
šinų, automobilių, auto padangų, kai kurių 
metalų, laikraštinio popieriaus, daugelio che
mikalų, anglių, kokso, krosnių, kilimų, pagal
vių, matracų ir dar kai kurių kitų prekių.

"Kainų priežiūros panaikinimas davė kai 
kurių nelauktų staigmenų. Pvz. medvilnės 
kaina staiga krito net 25% žemyn. Sviesto 
kaina krito 5,6 cento už svarą. Kitos vėl gi 
kainos pakilo. Laukiama odų kainų pakilimo. 
Fordas paskelbė, kad jis savo automobiliams 
kainos nekeisiąs. Kiti automobilių gaminto
jai dar galutinai nepasisakė. Savaime su
prantama, kad ateityje tenka laukti dar ir to
limesnių prekių kainų svyravimų. Ypačiai, jei 
darbininkų reikalivimai algas kelti nesiliaus, 
o darbdaviai nesutiks jų atlyginimo kelti, ne
didindami savo gaminių kainų. Tai, žinoma, 
užburtas ratas, kuris savyje slepia pavojingas 
infliacijos „bacilas“. Reikia tikėtis, kad res
publikonai tą problemą pajėgs sutvarkyti, 
nors tatai bus iš tikrųjų labai sunku.

Pažymėtina, kad Amerikos visos tautos 
metinės pajamos dabar yra aukštos. Jos ap
skaičiuojamos 175 milijardai per metus. Prieš 
šį paskutinį karą — 1929 metais, kai Ameri
kos ūkis buvo pasiekęs aukščiausios konjunk
tūros, metinės tautos pajamos buvo 80 mili
jardų dolerių. Per 1933 metų ūkio krizę buvo 
pajamos kritusios net iki 40 milijardų per me
tus. Tačiau per šį karą tos pajamos greit di
dėjo. kol pasiekė dabar jau minėto dydžio. 
Tiesa, ir iš teorijos ir praktikos yra žinoma, 
kad laisvame ūkyje po didelių ir gerų ūkio 
konjunktūrų netikėtai užeina vadinamos ūkio

krizės ar net katastrofos. Atrodo, šitokio pa
vojaus Amerikoje dar greit negali būti. Juk 
pati Amerika dar yra labai „išalkusi" visokių 
prekių O kiek tų prekių reikalingi karo 
sunaikintai Europai ir kitiems kraštams? Vėl 
gi yra klausimas: ar turės tie kraštai už ką tas 
prekes pirkti? Veltui gi niekas neduos. Užtat 
Amerika ir yra suinteresuota, kad visi kraštai 
kaip galint greičiau nusiramintų susitvar
kytų, pradėtų dirbti ir uždirbti pinigų Pra
džiai, ypačiai gamybos priemonių įsigijimui 
ar įmonių įrengimui, jau dabar gaunamos 
paskolos vadinamame „Pasaulio Banke“ (kaip 
tas bankas veikia, kas ir kaip ten gali gauti 
pasiskolinti pinigų — 'jau buvo plačiai apie 
tai Mūsų Kelyje rašyta).

Apskritai, Amrekia šiuo laiku yra pats 
didžiausias (ir kuo ne vienintelis) pinigų sko
lintojas — kreditorius visame pasaulyje. Gi 
1914 metais pati Amerika buvo labai kitiems 
įsiskolinusi. Vien tik palūkanų per metus už
sieniui Amerika sumokėdavo apie tris milijar
dus dolerių. Po pirmojo ir po dabartinio karo 
dalykai virto visai kitaip. Dabar Amerika vi
siems pinigus skolina, nors ir ne labai tesitiki 
juos gauti atgal. Nuo pirmojo pasaulinio karo 
pradžios iki šio laiko Amerika jau yra pasko
linusi užsieniui 75 milijardus dolerių Įdomu 
ir svarbu žinoti, kad nors Amerika kitiems yra 
labai daug pinigų paskolinusi, tačiau jos vy
riausybė yra labai daug pasiskolinusi iš savo 
piliečių Tatai sudaro gan žymią naštą Ame
rikos iždui. Juk reikia gi palūkanas mokėti 
ir dalimis pačią skolą grąžinti Pirmojo pa
saulinio karo pradžioje (t y., kai Amerika 
pradėjo kariauti) kiekvienam Amerikos pilie
čiui vidutiniškai teko 29 doleriai valstybės vi
daus paskolos, gi 1919 metais — jau net 240 
dolerių. Po šio karo jau tenka iki 2.000 do
lerių. Čia ir yra viena iš tų priežasčių, kodėl 
Amerikoje yra labai dideli valstybės mokes
čiai. Tiesa, respublikonai stengiasi mokesčius 
mažinti ir taip pat mažinti valstybės išlaidas.. 
Tačiau didelių rezultatų, bent artimoje atei
tyje, sunku bus pasiekti.

Taigi matome, kad Amerikos ūkis dabar 
labai „banguoja“, jame yra daug visokių ne
tikėtumų. Nors ir visi tvirtai tikisi didelio 
ūkio pagerėjimo ir gero gyvenimo, tačiau jau 
dabar yra daug sunkumų, ir niekas 100% ne
gali garantuoti, kad greitu laiku jie išnyks.

Buvęs komunistas
„Kontinento Daily Mail Redaktoriui.
Pone. — karo metu, tikėdamas, kad inter

nacionalizmas bus vienintelis kelias lendra- 
jai taikai, aš tapau komunistu. Su daugeliu 
žmonių aš dalijaus! tomis iliuzijomis, jog rusų 
politikos bazė yra tarptautiškumas.

Dabar aš vėl nekomunistas. „Duoti ir imti“

Kur reiškiasi sovietų 
įtaka Lenkijoj ?
(Pasaulio spaudos aktualijos)

Ateinančių metų sausio 10 d. Lenkijoje 
įvyks pusantrų metų atidėlioti rinkimai. Vy
riausybės partijos ir Mikolaičiko partija jau 
ištisą mėnesių eilę veda aštrią kovą. Vienas 
didžiausių ginklų kovoje prieš Mikolaičiką, tai 
tariami jo partijos narių ryšiai su požemine 
lenkų armija ir su užsieniais. Ta proga daž
nai iškyla ir sovietinės įtakos Lenkijoje klau
simas. Ar ji šiandien didelė Lenkijoje? Tai 
įdomus ir svarbus, ypač pries rinkimus, klau
simas ir jį stengiasi nušviesti Londono „Ti
mes“ korespondentas iš Varšuvos.

Rusų ir lenkų šaltiniai nėra paskelbę davi
nių apie Raudonosios (dabar — sovietų) armi
jos skaičių Lenkijoje. Keliaujantiems po Len
kiją susidaręs įspūdis, kad per paskutinius 
mėnesius sovietų dalinių skaičius žymiai su
mažėjęs — ta pripažįsta ir užsienių diplo
matai.

Sietino uosto 80 % dar vis esą sovietų ran
kose. Zcm. Silezijoje dar matoma daug so
vietinių stovyklų, panaši padėtis Liegnitze ir 
kitose vietose ties lenkų vakarine siena.

Daugelis lenkų aerodromų vis dar kontro
liuojami sovietų. Poznanės aerodromas, nau
dojamas „Lot’o“, puikios oro organizacijos, ir 
toliau lieka sovietų oro baze. Ir patys lenkai 
pripažįsta, kad dėl lenkų lėktuvų trūkumo, 
Sov. Rusijai tenka eiti į pagalbą Lenkijai 
aviacijos srity.

Nuo 1945 m. birželio m., anot „Times“, len
kų armiją apleido 14.000 rusų karininkų, jų 
tarpe 40 generolų. Armija suorganizuota pa
gal rusų pavyzdį ir politiškai panašiai auklė
jama kaip ir sovietinė. Ginklai, šarvuočiai ir 
patrankos — rusų gamybos. Kariniai Šefai 
yra nusistatę, karo atveju, leisti platų abiejų' 
armijų bendradarbiavimą.

Toliau Londono dienraštis nurodo, kad esa
ma dviejų sričių, kur vyrauja sovietinė įtaka: 
tai užsien.o politika ir vidaus saugumas. Už
sienio politikai būdinga ne tik plati abiejų 
kraštų sąjunga, bet ir bendras nepasitikėjimas 
Vokietija. Modzelevskis, užsienių reikalų mi- 
nisteris — tai išbandytas komunistas.

Vidaus saugumo atžvilgiu sovietinė įtaka 
esanti ne tiek stipri, kiek.pirmaisiais metais 
po išlaisvinimo. Ji nesanti ir totalinė, kaip 
tvirtina kai kurie lenkai ar kiti.

Esą, gandai, kad saugumo ministeris Rad- 
kiewicz esąs rusas ir kad sovietai vadovauja 
lenkų saugumui, nesą tikri. Bet esanti tiesa, 
kad saugumo policijos sistema yra pasisko
linta iš TSRS ir, žinoma, ji tvarkoma pagal 
sovietinį pavyzdį.

Vidaus gyvenime sovietai tiesioginiai ne
sikiša. Mokyklose nesančios įvedamos mark
sistinės taisyklės. Mokyklos, kur mokoma sve
timųjų kalbų, galima pasirinkti rusų ar anglų 
kalbas. Geležinkeliai, radijas ir viso krašto 
adminitracija vadovaujama pačių lenkų. Esą, 
ir ūkį lenkai tvarko savarankiškai.

Tarp Lenkijos ir TSRS kultūriniai ryšiai 
gyvi — vyrauja sovietinės filmos^ labai daug 
įvežama sovietinių knygų, tačiau knygynuose 
lengviau galima įsigyti angliškų žurnalų kaip 
sovietų.

Laikysenoj Sov. Rusijos atžvilgiu lenkai 
gali būti padalinti į tris kategorijas. Vyriau
sybė ir jos šalininkai reikalauja kuo plačiausio 
bendradarbiavimo. Jie įsitikinę tokios sąjun
gos nauda.

Kita grupė neatmeta sąjungos su TSRS 
reikalo, bet tai nelaiko būtina sąlyga. Tai 
kategorijai priklauso viduriniai sluoksniai, 
išprusę kaimiečiai ir laisvosios profesijos. Jie 
pasiryžę ginti panslavizmą, tačiau yra priešin
gi ekonominei’sovietų sistemai ir prisibijo jos 
įvedimo. Kai kurie jų po Byrnes kalbos Stutt- 
garte vakarinių sienų reikalu yra linkę ne
atsisakyti sovietų pagalbos.

Trečiosios kategorijos šalininkai yra nusi
statę tiek prieš Rusiją, tiek prieš komunistinę 
Rusija. Tai didieji, nusavintų žemių savinin
kai, pramonininkai, žymi dvasininkų dalis, re
ligingi kaimiečiai ir požemio armijos kariai 
Prie jų galima pridurti ir tūkstančius lenkų 
užsieniuose.

Jei lenkų tauta sąjungos su sovietais rei
kalą sutinka be entuziazmo, tai sovietai’ aišku, 
iš savo pusės yra linkę eiti prie nuolaidų ir 
bandyti savo gerą valią. Čia pastebimos tam 
tikros sovietų pastangos šia kryptimi, pvz., 
Stalino pasisiūlymas iš dalies padengti Var
šuvos atstatymą, pažadai pasiųsti lenkams so
vietinį auksą ir javus, be to, ir žinomas Molo
tovo pasisakymas lenkų sienų reikalų.

Jei, mano Londono „Times“, tokia politika 
ir toliau bus vedama panašia kryptimi, tai 
lenkų savarankiškumas pradės reikšti silp
numo žymes ir todėl bendradarbiavimas, esą, 
tarp dviejų valstybių dar labiau sutvirtėsiąs ..

Tiek „Times“. Tačiau stebint aštrias kovas 
lenkų spaudos puslapiuose, pažįstant lenkų 
būdą ir charakterį, mums čia peršasi visai 
kitokios išvados. Diplomaticus 

nira vienas ir tas pats man. Aš pamačiau, 
kad rusai pirmiausiai yra rusai ir tik paskum 
internacionalistai. Prancūzų komunistą-, ku
riems aš pats kadaise priklaasiau, pirmiausia 
yra internacionalistai, o tik paskum praucū’Mi.

Jūsų Georges G. Laurent, Dvųi-torU Sk 
Marcei, Paris 13 me.“
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2. Tautine kultūra ir valstybė

KULTŪRININKŲ KADRO PARUOSIMAS

Kultūrinė pažanga remiasi asmenybėmis. 
Asmenybės, talentai ir genijai kartais duoda 
tokius milžiniškus šuolius pirmyn kultūros 
vieškeliuose, kad jų palikimą paskum gromu
liuoja ištisos kartos. Didelės asmenybės yra 
tie žiburiai, kurie pašviečia kelią žmonijai l 
ateiti. Šias palyginamas yra kiek nudėvėtas, 
bet jis tiksliai nusako kalbamą mintį. Juk kas 
gi būtų mūsų kultūra be Duoneleičio, Vaiž
ganto, Maironio, Valančiaus, Baranausko, Ba
sanavičiaus, Čiurlionio, Vienažindžio ir dau
gelio kitėĮ mūsų kultūros švyturių? Jei jų 
nebūtų buvę, nebūtų buvę nė mūsų kultūros.

Ir be didelių aiškinimų, atrodo, visai su
prantama, kad valstybės tautinės kultūros po
litikoje vienas svarbiausių punktų turėtų būti 
talentų atranka ir jiems sudarymas ko palan
kiausių sąlygų pasiruošti kūrybiniam darbui. 
Kitaip sakant, jei nori griežti, pirma reikia 
įsigyti smuiką. Nepriklausomoje Lietuvoje 
mokyklose mokėsi šimtai tūkstančių jaunimo. 
Mūsų švietimo aparatas veikė automatiškai, 
tos jaunimo masės neperkošdamas. O juk tų 
tūkstančių tarpe negalėjo nebūti ir deiman
čiukų, kurie, gavę atitinkamą globą iš valsty
bės, būtų galėję spalvingai sužibėti mūsų tau
tinės kultūros horizontuose.

Tiesa, sakoma, kad talentas visada prasi
muša. Tai yra klaidinga nuomonė. Prasimu
ša, bet ne visada. Apie prasimušusius mes 
žinome, bet apie tuos, kurie dingo ir dingsta 
kasdienybės liūne, mes nieko nežinome ir ne
žinosime. Pagaliau, ar mūsų kultūros istorija 

- turi maža kankinių, kurie negalėjo pilnai iš
vystyti savo gabumų ir per anksti žuvo tik 
dėl to, kad negavo paramos, kurios turėjo tei
sės gauti. Skatiko pagailėjimas kartais daro 
neapskaičiuojamų nuostolių tautinei kultūrai.

Naujoje Lietuvoje kultūrininkų kadro ruo
šimo klausimas bus ypatingai aštrus. Reikės 
užpildyti galybę atsiradusių spragų, gal būt, 

' daugelyje sričių reikės vėl viską statyti iš 
nauja. Svarbu, kad, atstatant, nebebūtų kar
tojamos senos klaidos, kad per visą atstato
mąjį darbą raudona gija eitų tautinės kultūros 
mintis. Tam darbui reikės daug ir gerai pasi
ruošusių darbininkų, ypatingai vadovų.

. Kalbos kampelis
2. L. Dambriūnas savo sintaksės psl. duo

da pavyzdį: Ne eite ėjo, skriste skrido, kad 
tik greičiau nulėkus? Ar čia gali būti pateisi
namas padalyvis po jungties kad?

Paprastai lig šiol buvo teigiama, kad po 
kad šalutiniuose tikslo ir kituose sakiniuose 
vartotina tik tariamosios nuosakos lytis, o ne 
padalyvis, pvz. jis prašė juos, kad ateitų į 
pagalbą; motina davė vaikui pinigų, kad nusi
pirktų sau sąsiuvinį; jis išvažiavo į Ameriką, 
kad galėtų išvengti visų būsimųjų nelai
mių ... Todėl atrodo, kad ir augščiau minė
tame sakinyje, kuriuo norima pasakyti, kam, 
kuriam tikslui buvo skriste skrendama, ga
lėtų būti sakoma: kad tik greičiau nubėgtų. 
Šiokiais atvejais vartojamas padalyvis šalu
tiniuose sakiniuose reiškia ne aiškų tikslą ar
ba siekimą, bet palaidumą, negriežtumą ir kt., 
pvz. jis vis galvojo, kaip čia geriau padarius; 
jis viską darė, kaip pakliuvus; buvo viskas 
daroma, kad tik (kuriuo nors būdu) išsisukus 
Iš bėdos ir 1.1. Tam tikrais atsitikimais gy
vojoj žmonių kalboj gali būti pūsdalyvis var
tojamas šalia tariamosios nuosakos, pvz. jis vi
saip rūpinosi, kad kaip nors nepakliūtų (ir: 
kaip nors nepakliuvus) bėdon.

3. Ar gerai yra sudarytas žodis sienlaik
raštis?

Šitos rūšies sudėtiniai žodžiai mūsų kalboj 
yra nelabai mėgstami. Tokie dariniai kaip 
kiauliabėralis, lingalvojai „linų galvos“, sūr
maišelis ir kt. yra gana reti dalykai Todėl 
šalia geležinkelis arba gelžkelis gyvojoj kalboj 
visai nesutinkamas vėjinmalūnis, o Mažosios 
Lietuvos vėjmalūnis, veikiausiai susidarytas 
pagal vok. Windmuehle, Didžiojoj Lietuvoj vi
sai nepažįstamas. Todėl ir sienlaikraščio vie
toje lietuvių bendrinei kalbai daug tinkames
nis yra sieninis laikraštis, nes sudėtinių žodžių 
daugiau kaip iš dviejų žodžių paprastai ne- 
linkstama sudaryti.

4. Ar geras yra sakinys: komiteto pirmi
ninkas dėjo visas pastangas dėl šios vargo 
mokyklos išlaikymo?

Daug paprasčiau tą patį dalyką galima bū
tų šiaip nusakyti: Komiteto pirmininkas kiek 
galėdamas (arba visaip) stengėsi išlaikyti šią 
vargo mokyklą ar kaip nors panašiai. Čia 
dėjo pastangas vietoj stengėsi yra dirbtinas ir 
negyvas posakis, daugiausia laikraštinėj kal
boj tesutinkamas.

5. Ar vartotinas sakinys: Amerikiečių re
porterio gyvenimas sukasi apie tai, kad jo 
laikraštis pirmuoju galėtų patiekti informa
cijas apie naujausius įvykius?

Skaitant šį sakinį, tuojau matyti, kad jo 
autorius ar vertėjas lietuviška! rašo, lyg kap
liu kirviu malkas kerta — taip mažai moka 
įmanomai ir sklandžiai lietuviškai paprasčiau
sią mintį nusakyti. Ilgai negalvojant, tą pa
čią mintį būtų galima ir šiaip išreikšti: Ame
rikiečių reporteris vizų pirma rūpinasi (savo

Tremtinių mokyklose ir vokiečių universi
tetuose mokosi nemaža mūsų jaunimo, kuris, 
be abejo, galės papildyti mūsų praretėjusias 
kultūrininkų eiles. Bet svetur nebus ir negali 
būti išspręstas mūsų kultūros darbininkų pa
ruošimo klausimas. Tą klausimą galima iš
spręsti tik nepriklausomas valstybės rėmuose. 
Tačiau, kai ką, gal būt, ir čia būtų galima pa
daryti Mūsų tremtinių spaudoje jau buvo ke
liamas jaunimo atrankos klausimas. Mintis 
yra labai aktuali ir, be abejo, turėtų būti pa
daryta viskas, kas tik galima esamose sąly
gose, kad ji neliktų tik tuščias žodis.

Bet kad tautinė kultūra nuolat žengtų pir
myn, reikalingas nuolatinis, sistemingas kul
tūrininkų kadro papildymas bei atjauninimas. 
Atsikūrusio krašto sąlygomis tai gali padaryti 
tik valstybė, turėdama aiškią tautinės kultū
ros programą. Tautinės kultūros kūrimo dar
be reikalingi eiliniai darbininkai kultūrinin
kai bet ypač reikalingi vadai, t. y„ pulkinin
kai ir generolai. Suprantama, kad ir geriau
sia kultūrininkų ruošimo sistema negali pa
gimdyti talentų, bet tai nereiškia, kad reikėtų 
atsisakyti nuo jų ieškojimo. Aš toli gražu ne
manau, kad, pritaikius atrankos sistemą, stai
ga kaip iš gausybės rago pasipiltų apdovano
tos asmenybės ir užstotų mūsų tautinės kul
tūros žydėjimo laikotarpis.

MEDŽIAGINĖS SĄLYGOS KULTŪRINIAM 
DARBUI

Valstybės uždaviniai tautinės kultūros dar
bo organizavime dar nepasibaigs, jei ji pris
teigs kultūrinių įstaigų ir rūpinsis kultūrinin
kų kadro paruošimu. Kultūrinis darbas dar 
neis pakankamai sklandžiai, jei jos globa ne
sieks ir paties kultūros darbininko.

Kiekvienas darbas, sako ekonomistai, pri
valo būti atlyginamas. Valdininkas ir darbi
ninkas gauna algą, gydytojas gauna honorarą, 
prekybininkui iš apyvartos lieka pelno tam 
tikras procentas. O kultūrininkas?

Kultūrininkų padėtis nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo įvairi Tie kultūrininkai, kurie 
dirbo valstybės išlaikomose įstaigose, gauda
vo, kaip ir valdininkai, pastovų, nepasakyčiau 
pakankamą, alyginimą, o kurie įstaigose 
pedirbo arba nenorėjo dirbti, turėjo verstis 
kaip kas išmanė. Prie pirmųjų priklausė tea
tro žmonės, meno mokyklos ir dailės akade
mijos dailininkai, konservatorijos pedagogai, 
gimnazijose mokytojavę rašytojai ir universi
teto profesoriai, prie antros — visi tie, kurie 
į tas Ištaigas negalėjo tilpti bet kurie vistiek 
turėjo ieškoti darbo kitur, nes „laisvo rašy
tojo“, „laisvo dailininko“, „laisvo muziko" pro
fesijos pas mus negalėjo būti dėl tos paprastos 
priežasties, kad tokia profesija neišmaitindavo 
žmogaus, juo labiau šeimos. Mūsų mokslinin
kai buvo laimingesni ta prasme, kad jie galėjo 
susispiesti į universitetą, akademiją, į vieną 
kitą institutą ir ten varyti savo mokslinį dar
bą. Tuo tarpu menininkai ta tautinės kul
tūros druska, turėjo arba mokytojauti — o ka 
bendra turi pedagogika su menu? — arba 
griebtis kokio kito darbo, kuris tikrai negalė
jo patarnauti jo tiesioginiam kūrybos darbui 
Galimas dalykas, kad menininkas ir gerai at
likdavo savo pareigas ten, kur Jis dirbo, bet 
kad jis turėjo eikvoti savo laiką ir energiją 
pašaliniam darbui, kad tas susidveilinimas bu
vo jo nuolatinė tragedija, kad nuo to turėjo 
nukentėti jo kūrybinis darbas ir tuo pačiu, be 
abejo, mūsų tautinės kultūros vertybių ga
myba, aiškinti netenka.

Nepriklausomoje Lietuvoje mes visą laiką 
nenormalumą jautėme, o šiandie jis mums pa
sidarė dar aiškesnis. Tačiau, niekas anais lai
kais nesiėmė konkrečių priemonų jam paša
linti. Galimas dalykas, kad iš dalies dėl to ir 
mūsų kultūrinis gyvenimas nebuvo toks gy
vas, kaip kad mes visi troškome. Juk jei me
nininkui pirmiausia reikia rūpintis pragyve
nimo šaltiniu, jei jis negali atiduoti viso savo 
laiko ir energijos romanui rašyti, paveikslui 
tapyti arba simfonijai komponuoti, tai kaip jis 
gali iki galo atlikti savo pareigą kaip meni- 

pirmiausiu uždaviniu laiko, savo gyvenimą 
tam skiria, daugiausia žiūri...), kad jo laik
raštis pirmasis (ne pirmuoju!) galėtų pateikti 
(patiekti reiškia „pagaminti, paruošti, vorbe- 
reiten“!) informacijų (čia turi būti dalies kil- 
mimininkas!) apie naujausius įvykius.

6. Ar geras yra žodis galimybė ir kada jį 
reikia vartoti?

Pats žodis galimybė yra gerai sudarytas, 
plg.. galimas — galimybė, ištikimas — ištiki
mybė, atsakomas — atsakomybė ir kt., tik 
dažnai jis spaudos kalboje yra ne visai tinka
mai vartojamas. Pvz. Tėviškės Garso Nr. 44 
yra rašoma: Mussolini įsakė Bastianini ištirti 
galimybes, ar nebūtų galima Ręma paskelbti 
atviru miestu. Šitame sakinyje ištirti galimy
bes ir ar nebūtų galima yra beveik tas pats 
kaip nieko naujo nepasakomas skystas sky
stimas, todėl ir visas sakinys yra daug pap
rasčiau nusakytinas: Mussolinis įsakė Baslia- 
niniui ištirti, ar nebūtų galima... Taip pat 
yra vengtinas posakis duoti galimybę (= įga
linti), buvo galimybė (=■ buvo galima) į.mie
stą važiuoti ir kt. 

ninkas ir būti atsakingas už kultūrinę pažan
gą? Reikalauti kultūrinės pažangos ir kartu 
pamoti ranka į svarbiausią tos pažangos stū
mėją — kultūrininką yra nesąmonė.

Sprendžiant praktiškai ateityje mūsų tau
tinės kultūros problemą, nebus galima nepa
galvoti ir apie tai, kokiu būdu ir kuria forma 
valstybė turėtų sudaryti patenkinamas me
džiagines sąlygas kultūros darbininkams. Bū
tų, be abejo, ne rimta, /ei valstybė pasakytų: 
štai, aš jums moku algas, o jūs kurkite. Tai 
būtų biurokratiškas klausimo sprendimas ir 
jokių teigiamų vaisių jis neduotų. Bet visai 
kitaip reikalas atrodytų, jei valstybė pasaky
tų: jūs dirbkite, o už tinkamą darbą bus tin
kamai atlyginta. .0 tas atlyginimas gali pasi
reikšti premijų, stipendijų, stipendijų į užsie
nį išvykti, vienkartinės arba nuolatinės pašal
pos forma arba tinkamu atlyginimu už darbą 
tuo atveju, jei valstybė meno veikalą nuperka 
arba paima jį eksploatuoti. Tuo budu būtų pa
siekta dvejopo tikslo: būtų sudarytas nuolatinis 
paskatinimas kultūrininkui veržtis pirmyn, nes 
tos pastangos jam medžiagiškai, o gal ir mo
rališkai apsimokėtų, o kita vertus, būtų paša
linta ta socialinė neteisybė, kurią menininkas 
visą laiką jautriai jaučia, iš viepos pusės turė
damas galvoje tą didelę misiją, kurią jis iš 
pašaukimo turi atlikti tautos gyvenime, o iš 
kitos — matydamas, kaip menkai ta misija 
vertinama. Vyt. Alantas

Pasaka apie atkaklų berniuką
Nelė Mazalaitė-Kruminienė

Vieną dieną žemėje su daugeliu kitų kūnų 
iš kalėjimo išvežė dvylikos metų berniuko 
lavoną, sudraskytais moksleivio drabužiais. 
Jie visi buvo užkasti slaptai, balotoje vietoje, 
o jų vėlės jau stovėjo dangaus duryse.

— Paguldykite mane kur apytamsėje, — 
pasakė iš karto berniuko vėlė, ir šventasis Pe
tras atidžiai pasižiūrėjo į ją: ji visiškai ne
atrodė tokia nedrąsi ir mažytė, kaip galėjai 
spręsti pagal jos žemėje paliktą sunykusį ir 
menką lavoną.

— Kodėl tu ieškai tamsos amžinosios švie
sybės vietoje? — paklausė šventasis, ir ber
niukas atsakė, užsidengęs akis:

• — Jie mane ištisomis naktimis vargino 
šviesa, kad nemiegočiau, kad būčiau toks pa
vargęs, jog nesuprasčiau, ką plepa mano lie
žuvis. Bet aš tylėjau. Kad jūs čia manęs ne- 
mušite — nereikia man ir prašyti bet, žiūrė
kite, jie taip daužė mane, kad net siela turi 
mėlynių. Ir neklausinėkite daugiau nieko: ten 
apačioje jie tardė mane iki paskutinio atsi
kvėpimo.

Šitą viską jis pasakė jau visiškai snausda
mas, ir čia pat susmuko kietu miegu.

Šventasis Petras paglostė jo plaukus, 
pakui pamojo angelams, ir jie, ištiesę savo 
sparnus, kaip neštuvus, nukėlė jį į kvapų gė
lių guolį. Trys žalsvi paukščiai visą laiką 
skraidė ties juo, vėdindami ji ir už sienos 
tyliai grojo sapno švilpuku vienas mažas an
gelas.

Jis miegojo labai ilgai, ir kai pabudo, jo 
veidas vis dar buvo rūpestingas, jis atsikėlė 
ir, visai nesižvalgydamas į dangaus grožybes, 
bėgiojo ir visur ieškojo šventojo Petro. Sode 
surado jį: ten ką tik buvo pasodinta nauja 
atžala nuo Ramybės medžio, ir šventasis Už
vaizdą kalbėjo, jog reikia kokią šakelę nuleisti 
ir žemyp. Ir čia pajuto, kad jį tempia už 
rankovės, ir atsisukęs pamatę naująjį gy
ventoją.

— Tu nepyk, kad trukdau tave, — sako 
berniukas, — bet matai, aš čia daugiau nieko 
nepažįstu, ir juk tu čia viską tvarkai? Aš bu
vau užmiršęs pirma šituo pasirūpinti: leisk 
man prisisapnuoti mano motinai — ji dar gal
voja, kad aš gyvas ir kenčiu. Reikia jai pasa
kyti, jog jau viskas tvarkoje.

— Tai įvyks šitą pačią naktį, — pasakė 
šventasis Petras, ir susigradinęs dar tarė: — 
Tu esi geras vaikas.

Tačiau netrukus šventasis jau buvo pakei
tęs šitą galvojimą, ir štai dėl ko: trumpą metą 
berniukas visiškai pasinėrė į stebėjimą ir 
džiaugsmą, jis žaidė su savo vienmečiais jau
nais- angeliukais — visą laiką galėjai girdėti 
jų juokavimus ir krykštavimus, sumišusius su 
paukščių čiulbėjimu. Tačiau pamažu jis ėmė 
šalintis tų draugų, jis vaikštinėjo vienas' ir 
buvo paniuręs. Ir vieną kartą jis sustabdė 
šventąjį Petrą ir pairiausė:

— Kur aš galiu pamatyti Viešpatį Dievą?
— Visur tu esi Jo akivaizdoje, Visas dan

gus yra pripildytas Jo, — pasakė šventasis 
Petras, — ko gi dar tu trokšti, kūdiki?

— Aš noriu pasikalbėti su Juo, — tarė vai
kas. Jis pagalvojo ir pridėjo: — Aš manau, 
lead ir tu nieko negali, taip, man būtinai rei
kia pakalbėti su pačiu Dievu.

— Negalima Jo trukdyti niekais, vaike, — 
sakė šventasis, — turėk kantrybės, kada nors 
Jis pastebės tave, ir tu šitai pajusi. Eik, pa
žiūrėk, ar įtaisyti inkilai Ramybės medyje.

Tačiau berniukas nebuvo įtikintas, ir nors 
jis pažiūrėjo, kas jam buvo įsakyta — jis visą 
laiką teiravosi visų, gudriai ir atsargiai klau
sinėjo, ir vaikštinėjo pats ieškodamas. Ir vieną 
dieną jis atrado Dievo kelią — Viešpaties Di
dybė apėmė jį visą tačiau jis nepajuto baimės,

FAUSTAS KERŠA

Kalnai kyla dideli 
dideli...

Kalnai kyla dideli, dideli, 
O vargas už kalnus didesnis.
Žvalgausi čionai kaip paklydėlis 
Ir ieškau gyvenimo prasmės.
Mano giminė neša gedulą. 
Visur surasi mano brolį.
Sesutės kaip rudenį drebulės 
Pageltusios žiūri į tolį.
Ir tolumos kartais apstulbina

' Stebuklais iš mylimo krašto.
Malonė atplaukia kaip gulbinas 
Stipresnė už žodį ir raštą.
Kovų Lietuva, prasimušusi, 
Pro debesį vėliava plaka! 
Ir sūnų kelionėj palūžusį 
Grąžina į prarastą taką.
Ir gema stiprybė bujojanti, 
Ir sieloj pražydi vėl prasmė, 
Ir sūnui po tyrus klajojančiam 
Aš laimės netrokštu geresnės.

(Iš spaudai paruošto eilėraščių 
rinkinio „TOLUMOS“)

-tiktai norą būti arti Jo, Ir todėl tuo jau pri
bėgo ir prisėdo prie Jo kojų.

— Viskas yra labai gražu pas Tave, — pa
sakė vaikas, — bet juk Tu ir žemę sutvėrei, ir 
dabar nenuleidi nuo jos rankų, ar ne? Kodėl 
tenai dedasi tokie baisūs dalykai?

— Ko tu nori, mažasis žmogau, ir į čia 
atsinešęs priekaištų ir tyrimo dvasios, ko nori?

— Noriu vadinti Tave tėvu ir kalbėti su 
Tavimi, — sako žmogaus vaikas ir žiūri į Vieš
pati — Tai yra nedaug, kad aš miriau ne lai
ku, užkankintas, tačiau aš galvojau, jog esu 
tik vienas toks, o dabar Tavo danguje aš su
tinku kasdieną naujus kankinius. Atrodo, kad 
nuo seno iki naujagimio niekas nebegali mirti 
savo mirtimi — ir mane apėmė baimė. Ar to
kia yra Tavo valia, ar visados bus taip?

— Palik man mano rūpesčius, — pasakė 
Viešpats, ir Jis nusišypsojo, o berniukas buvo 
tarsi pakeltas šitos malonės, ir nubėgo lai
mingas.

Bet tai netruko ilgai, kad jis vėl įsikabino 
į Viešpaties skverną ir kalbėjo:

— Argi taip bus? Štai jau atėjo taika, ir 
žmonės turi būti laisvi. Argi jie ne už tai 
mirė? Tu pažiūrėk žemyn, Tu tik pažvelk, 
prašau — tenai guli mano tėviškė. Su visais 
vandenimis ir medžiais jinai gali tilpti Tavo 
kišenės dugne, tokia ji maža. Ir koks didelis 
yra tas, kuris užpuolė ją. Ir aš galiu matyti 
iš čia daugelį mažų kraštų, kurie kenčia, kaip 
ir manasis. Kodėl yra taip, Viešpatie?.

— Palik man mano tvarkymą ir darbą, — 
tarė Dievas, ir vaikas pasitraukė. ,

Tačiau jis grįžo ir grįžo nuolat. Kaip pelė, 
graužė jis Viešpaties kantrybę, ir ne kartą 
šventasis Petras graudeno jį ir barė:

— Kaip tu drįsti, atkaklusis sutvėrime, lįsti 
i akis mūsų Ponui! Šviesybės angelas buvo 
nutrenktas į pragarą, kad išdrįso reikalauti to, 
kas priklauso tik Dievui — o jis buvo gražiau
sias ir mylimas Viešpaties. Kas esi tu? Tiktai 
vertas išvarymo iš šitos vietos.

— Kur jūs dėsite mane? — paklausė ber
niukas. — Kur jūs galite išsiųsti mane? . Aš 
net praeidavau akis nuleidęs pro obuolių sodą. 
Ir tu apžiūrėk mane, ar mano siela turi bent 
vieną dėmę, išskyrus mano paties kraują. Ir 
jūs žinote, kad aš miriau, gindamas kryžių nuo 
išniekinimo. Kur gi kitur galite dėti mane, 
jeigu mano vieta danguje? Ir mano tėvas 
buvo ištremtas į pražūtį todėl, kad buvo de
ras. Argi Viešpats nėra mane sutvėręs, argi 
nesakė, kad, reikia kalbėti tiesą? Tiesą kalbu 
aš! — ir jis vėl painiojosi į Dievo taką ir kal
bėjo:

— Kiek laiko praėjo tuščiai, ir ten žemai 
tie, kurie tvarko viską, nieko nepadaro. Jie 
sveria, piausto, kerpa — ir tiktai viską sve
tima. Ir po jų rankomis viskas yra iširę, tik
tai blogumas tvirtai susiūtas. Ach, Viešpatie, 
ar tu ilgai klausysies jų tuščiažodžiavimų? 
Tau neužtektų visos šventosios Dvasios ap
šviesti juos — tokie jie yra neteisūs ir ne
išmintingi. Tu suskaityk, keli išdrįsta atida
ryti savo bumas už teisybę? Nubausk netei
siuosius, Pone: per savo aukų kraują jie iš
plaukia kaip lengvos plunksnos, bet savo 
kraujuje jie nugrims, kaip akmenys. Leisk 
pasirodyti teisybei jos'griežtume.

— Palik man mano teisumą, žmogau! — 
pasakė rūsčiai Dievas, ir berniukas pasitraukė 
mažas ir liūdnas. Tačiau kai jis sutikdavo 
naujas ateinančių vėlių eiles, ir pro debesio 
skylę žiūrėjo į žemę — jis vėl bėgo ieškoti 
Dievo ir kalbėjo Jam, kas spaudė širdį jo, ir 
milijonus kitų širdžių. Ir ką padėjo, kad šven
tasis Petras ramino jį:

— Man gaila tavęs, — sakė šventasis, — 
tokio nelaimngo danguje nėra nė vieno. Ar tu
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Pasikalbėjimas apie lietuvišką knygą
— Ypač buvo sunku išvykti iš Vienos — 

kalba prof. Vaclovas Biržiška: — miestas gy
veno paskutines nacionalsocializmo dienas. 
Artėjo frontas. Šiaip — taip iš miesto išsiga
vom. Po daugelio vargų ir pastangų vieną 
naktį įlindom į vagoną (iki tol važiavom ant 
buferių). Tegalima buvo važiuoti iki Salz- 
burgo. Buvom išvargę ir, vagono kamputyje 
susirietę, užsnūdom. Kai pabudom, buvom toli 
už Salzburgo pravažiavę. Džiaugėmės ir va
žiavom toliau, nors į pat Vakarų fronto sū
kurį. Taip laimingai pasiekėm Insbrucką, 
kur mumis — mano broliu Viktoru ir manimi 
— susirūpino mūsų"studentai.

Prof. V. Biržiška iš Lietuvos pasitraukė be 
nieko, tik kaip apsivilkęs. Tačiau ne amžius 
(gimęs 1884 m.), ne materialiniai nepritekliai, 
ne išsisukinėjimas nuo darbo karo pramonei, 
atseit, „Einsatz“ ir ne „Eintopf" rūstino būklę, 
ne tai. Profesorius pasigedo savo rankraščių, 
savo įprastinio darbo tarp lietuviškųjų knygų.

Šįmet prof. Vaclovas Biržiška mini dvigu
bą sukaktį: 45 metai bibliografinio darbo ir 
40 metų literatūrinio darbo. Kudirkos žodžiai; 
sužieduotuvės su lietuviškąja kultūra įvyko 
190i m.

Be tiesioginės nostalgijos Lietuvai, skau
smą didina dar ir tas faktas, kad jo „sužie
duotinė“ liįcp tėvynėje; jos prof. Biržiška ieško 
atmintyje ir bibliotekose.

negali nekišti savo nosies į pasaulio tvarkymą 
ir daryti tik tai, kas yra tavo galioje — 
džiaugtis.

— Man rūpi žmonės, — kalbėjo vaikas ir 
vėl bėgo pas Dievą. — Argi Tu pyksti, Tėve, 
kad aš myliu žemę? Tu pats myli ją, nęs ki
taip seniai būtum pasiuntęs naikinantį Ugnies 
apvalymą, tokia sutepta yra ji — būtum už
gesinęs ją, kaip šaltą meteorą. Ir Tu myli 
žmones, žinau — nes jie Tavo vaikai. Pa
sigailėk mažųjų, ir jeigu gerumas nesutramdo 
žvėries — kodėl Tu neiškeli kalavijo? x

Šitaip kalba berniukas ir laiko Viešpaties
apsiausto kraštą. O Dievas žiūri į vežimą, ku
riuo išvyksta į pasaulį naujieji metai. Jis žiūri, 
kaip yra sudedamos Jo dovanos žmonėms — 
nė vienas nėra užmirštas Jo atmintyje. Veži
mas jau yra nudundėjęs, kai Jis nuleidžia savo 
akis į vaiką, ir pamato jo ašaras.

— Ko tu raudi, mažasis žmogau? — taria 
Viešpats, ir berniukas šnibžda:

— Dar vieneri metai/ ir žmonės lauks, kol 
sulūš kalėjimų durys, jie pražiūrės akis grįž
tančių iš ištremties, ir tie, kurie slepiasi sve
tur, gyvena drebėdami dėl kiekvienos savo 
dienos, ir džius iš ilgesio. Visas pasaulis lauks 
teisingumo ir išgelbėjimo — lauks, ir jų viltis 
bus tuščia.

Ir tuomet Viešpats pasilenkia ir paglosto jo 
plaukus, ir pasišaukęs angelą įsako jam pasi
vyti naujų metų vežimą ir įdėti paskutinę 
dovaną.

Jeigu mes nesustosime čia — dar išgirsime 
tolimesnį pasakojimą, kuris yra pavadintas.

PASAKA APIE PASKUTINĘ VILTĮ
Kaip esame seniau girdėję. Naujieji Metai 

išvyksta iš dangaus sandėlio visiškai mažyčiai 
ir vystykluose, tačiau kelionėje jie auga, ir 
žemę pasiekia savo jėgų, grožio ir proto galy
bėje, kad kiekvieną žingsnį galėtų daryti iš
mintingai ir gerai.

Ir šis atrodė šaunus jaunikaitis tuo metu, 
kai prie žemės durų susitiko senį. Kreivas ir 
biauriu veidu, krypuodamas ėjo jis, ir iš tolo 
dvokė šlykščiais naminės degtinės garais, jis 
buvo nudriskęs, ir ant pečių vilko sunkiausią 
maišą.

— Tu ne tuo keliu taikai, seni, — sako Nau
jieji Metai, sustabdę savo arklius, — čia yra 
tiesiai į dangų.

— Che, aš ten ir turiu nueiti su apyskaita. 
Che, matau, tai tu kraustaisi į mano vietą? 
Nesididžiuok, aš taipgi važiavau į ten šitais 
arkliais, o dabar pėščias, tempiu visą savo 
mantą.,

— Tu Senieji Metai? — šaukia jaunikaitis, 
Ir ateities baimė supurto jo stiprumą. — Ką 
padarė tenai iš tavęs! Ir ką nešiesi tu namo 
kaip, savo uždarbį?

Senis atidarė savo maišą, ir ant mėnulio 
plokštumos iškratė viską, kas ten buvo. Jis 
išklojo kaūkuoles, dėžes su pelenais, su krau- 
j t, dokumentų liekanas, ginklų trupinius — ir 
žemės iš viso pasaulio dirvų. Ir nuo viso šito 
mėnulis pasidarė raudonai juodas, ir viskas 
sutemo.

— Ką tu padarei! — pasakė jaunikaitis. — 
Tau buvo duota visiška laisvė, laisva valia, 
kaip žmogui, ir tu susidėjai su velniu. Jokiam 
kitam nebuvo įduota geresnė dovana, kaip 
tau: taiką tu nešei į žemęt ir kur tu padėjai ją?

— Che, jie ten turi savo taiką, turi ją: — 
juokiasi senis ir rodo pirštu: — Keliauk, ke
liauk, ir, gal fcūt, tavo įpėdinis sutiks tave 
dar jgirgingesnį, negu aš.

Senis susižėrė savo turtą nuo mėnulio,- ir 
minkšta šalta šviesa nušvietė nušuoliuojančius 
arklius.

Muša dvylika, kai jų kanopos paliečia že
mę, ir Naujieji Metai pradeda savo apsižiūrė- 
jimo kelionę. Šitą valandą jiems yra duota 
nepakartojama galybė būti visur iš karto, 
pažvelgti pro kiekvieną langą ir matyti kiek-

J. CICĖNAS
„Patria“ šiomis dienomis Išleido V. Biržiš

kos „Lietuvių rašytojų kalendorių“. Kalen
dorius parašytas tremtyje... aliarmų metu 
slėptuvėse. Kalendoriuje suminėta (ir trum
pomis aptarta) 1150 lietuvių rašytojų (vėliau 
išeis priedas, jau dabar turima per 150 naujų 
rašytojų). Kalendorius ypač pravers žurna
listams, mokytojams ir visiems kitiems, ku
riems sava kūryba yra artima ir mylima. Ka
lendorius išeis kaip serijos „Mūsų rašytojai 
ir raštai“ spaudinys Nr. 1.

„Mūsų rašytojų ir raštų“ serijos spaudiniai 
Nr. 2-5 sudaro vadinamąjį „Aleksandryną“. 
„Aleksandrynas“ apims visus senuosius lietu
vius rašytojus, pradėjusius kurti ligi spaudą 
uždraudžiant. <,Aleksandryne“ aptariama 314 
rašytojų, iš jų Didžiosios Lietuvos 180, o kiti 
— Mažosios Lietuvos. Dar trūksta */« rašy
tojų.

Kaip „Mūsų rašytojų ir raštų“ serijos spau
dinys Nr. 6 eina „Senųjų lietuvių knygų isto
rija“.

Nors.dar pats vidudienis, Profesoriaus kani- 
baryje prieblanda. Silpna elektros šviesa te
apšviečia pralytus barako kampusienius. Pro 
langiūkščius pučia vėjas. Profesorius su sta
liuku „maskuojasi“ į kampą. Jis nesiskundžia, 
bet kiekvienas, šiek tiek kambaryje pabuvęs, 
supranta, kad tenka dirbti apsiaustą apsivil- 

vieną širdį ir mintis. Ir tuomet jie stebi ir 
atsimena, kas turi /gauti ir kokią dovaną šitų 
metų bėgyje iš jų, vežimo. Jų širdis yra skai
dri, jų ketinimai geri ir norai dideli, todėl jie 
išsigąsta to, ką pamato pirmąją valandą, ir 
jiems atrodo, kad jie turės nuvežti i tgal viską 
gera. Nes štai didieji pasaulio vyrai geria svei
kinimo vyną, bučiuojasi ir linki ramybės ir 
sugyvenimo, ir ju smagenyse mato jis neapy
kantą ir norą apgauti. Šnipai kalba malonius 
žadėjimus savo aukai, budelis žudo pavergtąjį, 
ir jo kraujas atrodo jam kaip švenčių gėrimas. 
Ir mato stebėtojas moterį, nuodėmingai bu

kus. Freiburge sąlygos buvo žymiai geresnės, 
bet gi Hamburge... Pabaltijo universitetas.

— Va, pas prof. Fraenkelį radau „Lietuvių 
Bibliografiją“, kurios egzempliorių savo metu 
jam pasiunčiau į Hamburgą. Tai, panie, lai
mikis! „Dabar — pasakiau jam — kol aš‘už
sieniuos, su šita knyga atsisveikink.“ Dabar 
aš kaip ir su akim, negi viską atsiminsi, o čia 
ko nors prireiks, tai pikta, kai negali suti
krinti.

Profesorus staiga nutyla. Kaktoje virtinės 
raukšlių. Aiškiai matyti, kad prisiminė ką 
nors šiurkštaus.

— „Lietuvių Bibliografija“ buvo spausdi
nama Liūdo Giros'laikais. Tai gabus avan- 
tiūrininkas. Mirė, bet jo -šešėlis dar ilgai ly
dės-lietuviškąją knygą. Bibliografijos spaus
dinimą L. Gira, kaip knygų tikrinimo komisi
jos narys, suorganizavo Klaipėdoje, „Ryte“. 
*/s spausdinimo išlaidų atiteko jam. Šitą vals
tybinių pinigų vagystę gan greit Išaiškinau 
susitikęs su „Ryto“ direktoriumi. L. Girai 

'mūsų knyga tebuvo bilietas į savo privataus 
gyvenimo patogumus. Iš knygų vertinimo ko
misijos buvo pašalintas. L. Girą geriausia 
apibūdino Sovietinė literatūros enciklopedija, 
kur buvo parašyta, kad jis sugeba būti „raz- 
viedkos“ (žvalgybos) viršininku, vokiečių „po- 
liceiskiu“ ir kartu... revoliucionieriumi. Gal 
būt, ne visi žino, kad 1940 m., vos Lietuvą 
okupavus, Maskva L. Girai pasiūlė būti NK
VD viršininku. Ir jis, ko gero, būt sutikęs, jei 
ne tam tikros priežastys, dėl kurių tačiau tu
rėjo atsisakyti pelningos vietos. L. Gira, 1941 
m. birželyje Išbėgdamas į TSRS, paliko savo 
biblioteką ir archyvą. Iš paliktųjų laiškų (jų 
bus per 300) paaiškėjo, kad Giros gyvenime 
svarbiausią vaidmenį lošė moters. Todėl jis 
amžinai godus pinigų. Prieš mirtį L. Gira at
sivertė, parsikvietė kunigą ir gailėjosi visko, 
ką pikta buvo padaręs. Pats L. Gira bijojosi 
savo gyvenimo. Pvz., „Lietuviškai Enciklope
dijai“ artėjant į raidę G, jis atbėgo uždusęs 
pas mane ir pareiškė, kad jo pavardė yra vi
sai kita, todėl tegalima jį minėti raidėje S.

čiuojančią svetimą vyrą, ir mato tėvą, palie
kantį savo draugę ir kūdikį dėl meilužės, ir 
mato vaikus, įžeidžiančius savo gimdytojus. 
Brolis apgauna brolį, ir draugas elgiasi kaip 
niekias su tuo, kuris jam tiki.' Ir kai Naujieji 
Metai mato visus tuos žmones, jiems atrodo, 
jog jie ūmai sensta ir buvo neteisiai apkaltinę 
savo pirmtaką. Nes žemė yra graži, tačiau 
žmogus moka sutepti viską.

— Kodėl aš negaliu/grįžti tuojau atgal ir 
niekados čia nesirodyti! Kodėl gi man yra už
dedamos tokios sunkios pareigos. Ir kaip gali 
žmogus .dejuoti mirdams senatve, kad jo am
žius toks trumpas, jeigu 365 dienos man yra 
ilgesnės už amžinybę.

Ir Naujieji Metai norėjo užmerkti savo akis, 
tačiau vis žiūrėjo ir matė. Jie regėjo kalėji
mus, ir žmonės buvo ten užkankinti ir palauž-, 
ti, bet tarp jų buvo stiprūs dvasia, ir tie sklei
dė aplinkui išsilaikymą ir viltį. Jie matė žmo
nes giriose ir besislapstančius nuosavuose na
muose: jie gyveno kaip atsiskyrėliai ir kaip 
riteriai — ju gyvybė visą laiką kabojo ant 
svetimo šautuvo galo. Jie regėjo besimel
džiančius, ir jų tikėjimas atrakindavo užkaltas 
bažnyčias ir prikeldavo nužudytus kunigus 
maldų laikui. Jie regėjo pavienius paprastus 
žmones; ir žmones didelius ir garsius, kurie 
pro sunkų vargą stengėsi išlaikyti savyje ir 
kituose žmogaus vertę. Tarp elgetų buvo šyp
sančių ir rūmuose nepatenkintų. Ir kai jie 
stebėdami sudėjo visus, kai jie lygino visus 
žmones, jie atsvėrė vieni kitus. Gera ir bloga 
vienodai ąyyravo ant svarstyklių, ir jie su
prato, kodėl žemė nenugrimsta. — Taip, kas 
išlaiko tą pusiausvyrą, yra kiekvieno žmogaus 
siela ir būdas. Bet Naujieji Metai regėjo ir 
didelę neteisybę, kurią kėlė savo rankose ne
daugelis, ir kuri troškino visus, ir šito atsverti 
negalėjo niekas. Toji neteisybė buvo įžengusi 
beveik į kiekvieną kraštą, ir ji pakeldavo visų 
namų stogus, ji vijosi norintį pasislėpti nuo 
jos ir žudydavo kovojantį su ja.

Naujieji Metai regėjo dar, kaip šitą jo gar
bės naktį susirinko 'tremtiniai, pabėgę neteisy
bės. Ir šituo metu jų mintyse suskambėjo 
Laisvės Varpas, tas pats, kiuris jų tėvynėje 
sutikdavo šitos valandos svečią. Taip, šitas 
Varpas skambėjo dabar jiems, ir jų akys pa
sidarė drėgnos ir širdys skaidrios — ilgesys 
peršvietė jas kaip deglas, ir ten išnyko viskas 
negera.

Naujieji Metai regėjo daug — jie regėjo 
viską visur, ir kuomet praėjo jų dieviškoji 
valanda, jie grįžo prie savo vežimo ir ėmė 
skirstyti dovanas, kad atsimintų, kas kam 
pridera. '

Kai jau viską buvo peržiūrėję, jie atrado 
tai, ką buvo įdėjęs pasivijęs angelas, ir kai 
paėmė tai į savo rankas — išvydo kalaviją. 
Ugnimi liepsnojo jis, ir jo ašmenys buvo 
aštrūs, ir galėjai jais persmeigti žemę nuo 
krašto ligi krašto, ir ant kalavijo buvo už
rašas:

„Mano Teisybė nesivėlina.“
Naujieji Metai pakėlė akis į dangų ir pra

tarė:
— Sunkus yra mano darbas, ir pilnas 

siaubo, bet aš atliksiu viską — Tu man duosi 
ženklą, Viešpatie, kada ateis laikas iškelti 
kalaviją, '

Tarp kitų stambių įnašų į mūsų moralinių 
kreditų lobyną, ypatingai aiškioje vietoje pri- 
seina įrašydinti atgaivintą Taikomosios Dailės 
Institutą, Freiburge, kuris oficialiai darbą pra
dėjo kiek anksčiau, faktiškai gi visu smarku
mu darban įsitraukė tik dabar, atidarius nau
jus studijų skyrius. Šios mūsų meno kultūros 
įstaigos, veikusios keliolika metų tėvynėje, at
gaivinimas yra ne eilinis įvykis, vertas ypa
tingo dėmesio.

Institutą atgaivino būrelis mūsų plastinio 
meno kūrėjų, susibūrusių Freiburge. Šitas 
dailininkų būrelis sumanė atgaivinti iki karo 
gražiai Kaune veikusį to pat vardo ir paskir
ties institutą. Po didelių pastangų susirado 
patalpas, su nemažesniu vargu įsigijo šiek tiek 
mokslo priemonių, su lietuvišku atkaklumu 
susirankiojo reikiamų darbui medžiagų ir an
troje rugpjūčio pusėje institutas savo angą 
pravėrė dailės studijų ištroškusiam jauni
mui.. .

Ką reiškia šiandien ką nors organizuoti ir 
kurti dabartinėje Vokietijoje, supras tik tie, 
kam prisėjo tatai praktiškai vykdyti. Nesi
gilindami plačiau, kaip instituto vadovams ir 
pedagogams pavyko visa tai realizuoti, kon- 
statuojam tik faktą, jog šiuo metu jau gražiai 
dirba grafikos, skulptūros, keramikos ir au
dinių skyriai, kuriuose studijuoja 46 studentai 
ir studentės. Norinčių Institute studijuoti yra 
■užsirašę iš viso 75 studijozai, bet kadangi dar 
neveikia visi skyriai (dekoratyvines tapybos 
skyrius ir dekoratyvinės skulptūros studija 
neveikia), tuo tarpu visi užsirašiusieji dar ne
gali studijuoti.

Atgaivintasis Institutas tikrenybėje’ yra - 
„pritaikomo gyvenimo mokykla“: ji savo stu 
dijozams padės ir palengvins kovoti dėl savo 
egzistencijos; ji paruoš eilę žmonių kūrybi
niam darbui ir tiesioginiai prisidės prie tau
tinio išsilaikymo... Instituto vadovai, atkur
dami šią įstaigą, kad ir grįsdami jos darbą ' 
savo pirmapradiiiinko — Kaune veikusio to I 
pat vardo instituto programa, — vis dėlto 
svetur pradedamo darbo gaires pakreipė ne 
abstraktinio meno, bet gyvenimiška linkme. 
Instituto gyvenimiškumą parodo jo paskirtis:

1) Audinių studija su pradedamuoju 
audinių, dekoratyvinių rankdarbių — mezgi
nių, dekoratyvinių audeklų, kilimų, gobelenų 
kursais, paruošia kvalifikuotus įvairių teksti
lės sričių specialistus ir savarankiškus amati-: 
ninkus. w
_ 2) Keramikos studija parengia kvali- ■ 
fikuotus keramikos specialistus — dailininkus, 
kurie sugeba ne tik savo idėjas projektuoti, 
bet ir jas realizuoti keramikos technikoje.

3) Taikomosios grafikos studija 
paruošia dailiosios spaudos ir spaustuvių spe
cialistus bei šios šakos dailininkus.

4) Skulptūros studija parengia kvali
fikuotus skulptorius bei meninių statybų mei
sterius ir reljefinių darbų dekoratorius.

Profesorius, šiek tiek patylėjęs, pareiškia: 
— Turi L. Gira mūsų kultūrai nuopelnų, 

bet tie nuopelnai yra niekis, jei palyginti jo
.Lietuvai padarytąją žalą. L. Giros pasiūlymu, 
iš bibliotekų'ir knygynų išimta ir sunaikinta 
milijonas lietuviškų knygų.

Prof. V. Biržiška klausiamas „Kiek iki šiol 
išėjo lietuviškų knygų?“ atsiverčia savo rank
raščius ir pareiškia;
XVI amžiuje išėjo 34 (Baltramaičio žiniomis 25)
XVII „ „ 58 „ „ 30
XVIII „ „ 304 * „ „ 112
1801-1864 „ 926 „ „ 604
1865-1904 „ 3.320” „ „ 1885

Prof. V. Biržiška yra Silvestro Baltramai
čio pradėto darbo tęsėtojas ir puoselėtojas. 
S. Baltramaitis, tiesa, 1887 m. rusų raidėmis 
išleido „Šv. Joną Auksaburnį“ ir išsilaužė iš 
to fronto, kurį visa tauta buvo sudarius prieš 
imperijinę Rusijos politiką, tačiau tatai, prof. 
V. Biržiškos teigimu, atleistina, kai prisime- 
nama”vėlesnieji jo nuopelnai lietuvių kultū
rai. „Auksaburniu“ S. Baltramaitis išgavo lė
šų savo bibliografijai ir virto uoliu kovotoju 
prieš rusiškąsias raides. Jis, be kita ko, gau
davo universiteto bibliotekai visą draudžiamą 
literatūrą ir laisdavo ja pasinaudoti Petrapi
lio L^tuviams. Ta teise naudojosi ir prof. V. 
Biržiška. S. Baltramaičio paragintas, jis nuo - 
1903 m. pradėjo ruošti lietuviškų laikraščių 
bibliografiją, kurią baigė 1914 m., deja, rank
raštis ano karo metu dingo. Kaip iš aukščiau 
paduotos statistikos matyti, prof. Biržiška sa
vo pirmtako bibliografinius duomenis iki 19^4 
m. papildiųėjo. Prie Baltramaičio XVI am
žiuje surastųjų 25 knygų pridėjo savo surastą
sias 9, XVII amž. prie 30 dar 28 ir 1.1. Prof. 
V. Biržiškos teigimu, 1905-1914 m. būvyje išėjo 
3.632 lietuviškos knygos, 1915-1918 m. — 1.102 
knygos, o 1919 m. pradedąpt ir 1939 m. bai
giant — 16.721 knyga.

— Žinoma, skaičiai nėra galutini, dar 10% 
prisidės. Viso iki 1939 m. pabaigos yra žinoma 
26.097 knygos. Kiek išėjo po to, nėra tikslių 
žinių, bet, su tiesa neprasilenkiant, galima 
sakyti, kad viso per 4t)0 metų pasirodė per 
30.000 knygų. Bibliografija — ne matematika, 
čia ne 2X2=4, šičia vis pribūna „svečių“.

(Nukelta į 13 pusi.)

Musų kultūriniai daigai 
svetimoje dirvoje

5) Dekoratyvinės tapybos studija 
parengia dekoratyvinės tapybos specialistus — 
meistrus, t. y., nuo paprastų sienų ir medžio 
bei jų įvairių imitacijų, ligi rafinuotų bažny
čių, rūmų, teatrų ir kitokių pastatų papuoši
mo ir dažymo.

6) Dekoratyvinė studija paruošia bu
tų vidaus įrengimo specialistus.

Taigi, kaip matom, Institutas ruošia įvai
rių sričių specialistus ir grynojo meno kūrė
jus. Instituto tikslas — iš šios įstaigos išleisti 
į gyvenimą tinkamai paruoštus praktiniam 
dailės darbui jaunuolius ir jaunuoles, kad Jie 
įgytas žinias galėtų pritaikyti kasdienybėje 
visur ir įvairiose aplinkybėse.

Apie instituto paskirtį ir ateities perspek
tyvas šios įstaigos vadovas prof. V. K. Jony
nas viename savo pareiškime Amerikos lietu
vių spaudai taip pasisakė:

„Taikomosios Dailės Institutas dėl savo 
praktikinės paskirties, atrodo, mūsų išeivių 
gyvenime galėtų būti patsai praktiškiausias ir 
realiausias. Nepretenduodami į aukštus tiks-

(Nukelta į 12 pusi.)

Langas į sodą
Tu žinai mūsų langą į sodą:
Ant langinių žiedai nupaišyti...
O sode žydi amžinos godos, 
Kaip gegutės rauda, kaip gėlytės.
Tu žinai — buvo linksma ir gera
Taip klajoti po lauką ir kiemą. 
Nežinoti nei bado, neijnaro — 
Ar pavasario saulėj, ar žiemą.
Tu žinai — darbo metas rūpėjo 
Debesėliais prieš saulę auksiniais... 
Šventos dienos dainom nuskambėjo* 
Amžių laisve alsavo krūtinės...

Tu žinai —*yra liūdesio dainos, 
Yra skausmo kryžiuojamos mintys. 
Kai draugai nebegrįžti išeina, 
O jei grįžta, tai laurais dabinti.
Tu žinai, kad ir paukščiai nečiulba.
Kad sidabro upeliai neskardi, 
Kad į ežerus netupia gulbė, 
Kai gyvenimas miršta ar merdi.
Tu žinai': kada blaškos klajūnas 
Ir tėvynę ir Dievą pasmerkia, 
Kada vargo nepakelia kūnas, 
Kada siela kančių neišverkia.
Tu žinai daug daugiau iškeliavęs, 
Negu žodžiai ar dainos pasako, 
Ir meni kaip lingavo tau klevas, 
Kaip liūdėjo kryželis prie tako.

(Iš spaudai paruošto eilėraščių 
rinkinio „TOLUMOS“)

9
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Išradimai, kurie gali nulemti 
busimąjį karą

Nekalbėsime čia apie atominę bomba, ku
ria baigėsi antrasis Didysis Karas ir kuria, 
gal būt, prasidės ir busimasis. Gal būt, ato
minė bomba ir nulems Trečiąjį karą. Bet gali 
būti ir kitaip. Iš tos pačios Amerikos, kuri 
iki šiol turi kaip ir pasaulinį to baisaus ginklo 
monopolį, ateina žinios apie dar baisesnius iš
radimus. Amerikiečiai esą išradę tokius pas
laptingus ginklus, kurie toli pralenkia atomi
nes bombas, jų 1945 metais paleistas į Japo
nijos miestus. Kokie tie išradimai — apie tai 
išradėjai, savaime suprantama, vengia plačiai 
kalbėti.

Bet apie visą eilę išradimų, kurie savo 
ruožtu gali padėti nulemti busimąjį karą, jau 
dabar viešai šnekama. Pradėsime nuo bai
siausiojo.
MAŽA SAUJELĖ BAKTERIJŲ — IŠTISŲ 

MIESTŲ MIRTIS
Bakterinis, mikrobinis karas buvo ruošia

mas jau pereito karo eigoje. Kaip iš Nuern- 
bergo bylos aiškėjo, Hitleris buvo davęs kai 
kuriems institutams įsakymą pasiruošti bak
teriniam karui. Tik vokiečiai nebespėjo tų 
baisių planų įvykdyti. Anglų ir amerikiečių 
kariuomenės taip greit pasistūmėjo į Vokieti
jos galumą, kad patys bakterinio karo ruoši
mo institutai pateko į jų rankas.

Bet tai, kas buvo ruošiama praeityje, buvo 
tik įžanga į šios srities išradimus. Buvo ope
ruojama bakterijomis ir jų pritaikymo būdais, 
kurie priešui davėsi lengvai iššifruojama, tad 
ir apsisaugojimo priemonės buvo palyginamai 
lengvai įmanomos. Kitaip su bakterijomis, 
vadinamomis „Butolinus“, kurios neseniai iš
rastos Pietų Afrikoje. Tai nepaprastai akty
vios nuodingos bakterijos. Jas galima lėktu
vais išpurkšti ant laukų ir žmonės, valgę tų 
laukų vaisius, arba gyvuliai, ėdę tų laukų žo
lę, visi išmiršta. Bet tuos nuodus galima lyg 
kokius dujinius debesis užleisti ant miestų ir 
visa gyvybė išmirtų, kai tik tą bakterinį orą 
įkvepia. Žinoma, teoretiškai būtų galima iš
rasti ir pritaikyti skiepus prieš „Butoliną“. 
Bet praktiškai vargu tai būsią įmanoma, sako 
mokslininkai, nes tų nuodingų bakterijų gali
ma pagaminti įvairių įvairiausių rūšių, kurių 
kiekviena kitaip reaguoja į* apsisaugojimo 
priemonės.

Palyginus su atominėmis bombomis, kurių 
gamyba kaštuoja milijardus, „butolino“ ga
myba yra tokia pigi, kad kiekvienas privati
nis asmuo galėtų tuo užsiimti. Esą tikra, kad

Amerikos vyskupų 
žodis

Washingtonas. — Amerikos katalikų vys
kupai po savo konferencijos paskelbė išsamų 
atsišaukimą apie aktualiausias šių dienų pro
blemas.

Savo žodyje iš pat pradžių jie pabrėžia, 
kad didžiausia mūsų laikų nelaimė — žmo
gaus vertės pažeminimas.

Sis žmogaus nepaisymas kaip tik labiausiai 
trukdo pasaulyje įvesti tikrą taiką, nors jau 
pusantrų, metų praėjo, kaip Europoje baigtas 
karas.

Tarp Amerikos, Anglijos ir Rusijos eina 
tolydiniai pasitarimai, bet jie tik dar labiau 
išryškina vienybės stoką. Tos vienybės beieš
kant, buvo padaryta pražūtingų nuolaidų, to
leruojant pasibaisėtinas agresijas.

Karas buvo vestas prieš naciškąjį totali
tarizmą, bet po karo paaiškėjo, kad sovietinis 
totalitarizmas yra nemažiau agresyvus, kaip 
naciškasis, tose šalyse, kurios pateko po so
vietine okupacija. Vėl persekiojami žmonės, 
kurie nori pareikšti savo įgimtąsias teises. 
Primetamos pažiūros, kurios žmonėms sveti
mos ir nepriimtinos. Policinė valstybė terori
zuoja piliečius ir su jais elgiasi, neatsižvelg
dama į jokį žmoniškumą.

Karo belaisviai tebelaikomi atskirti nuo 
savo šeimų, ir daugelis jų yra paversti darbo 
vergais svetimuose kraštuose, Tokių belaisvių 
Skaičius siekia apie 7 milijonus.

Iš to, kaip su jais šiandien elgiamasi, atei
siančios kartos galės apkaltinti, kad laimėto
jai "buvo kalti nežmoniškumais, primenančiais 
nacių ir fašistų nusikaltimus.

Svarbi pokarinė problema — tremtinių ir 
pabėgėlių likimas. Jiems reikia sudaryti są
lygas, kad galėtų įsikurti ir gyventi be bai
mės. Būtų nežmoniška juos'per prievartą grą
žinti atgal, kur juos ištiktų dideli pavojai. 
Valstybės turi rasti progų jiems įkurdinti ša
lyse, kur jie galėtų tinkamai gyventi.

Jungtinių Tautų Pabėgėlių Komisijos nu
tarimas grąžinti atgal našlaičius tremtinius 
Vaikus yra tiesiog tragiškas. *

Vyskupų laiške pasmerkiamas masinis vo
kiečių išvarymas iš jų gyventų vietų. Toks 
gyventojų išvarymas primena beširdę totali
tarinę filosofiją, nors tai vykdo tie, kurie de
dasi demokratijos šalininkais.

Amerikos vyskupų vardu laišką pasirašė 
kardinolai Stritch ir Spellman, arkivyskupai 
Murray, Mitty, Rummel, Cushing ir Ryan ir 
vyskupai Gannon, Noll ir Alter. („Amerika“, 
1946 m. lapkričio 22 d.) 

bent viena, jei ne daugiau valstybių, tą išra
dimą išbando. Savo baisumu tas išradimas 
niekuo neatsilieka nuo atominės bombos. Su 
keliais lėktuvais nuodingųjų bakterijų miglos 
gali pridengti ištisus kraštus ir išnaikinti vi
sus gyvius.

LĖKTUVAI, GREITESNI UŽ GARSĄ
Anglai ir amerikiečiai yra išradę tokius 

lėktuvus, kurie skrenda be pilotų ir pasiekia 
1.300-1.400 kilometrų greitį per valandą. Taigi, 
jie skrenda greičiau, negu eina garsas. Niekas 
jų atskrendant negali girdėti, nors jie išvysty
tų didžiausią ūžesį, nes ūžesys mūsų ausį pa
siekia vėliau, negu atskrenda patsai lėktuvas. 
Anglijoje šį mėnesį išbandomi 24 tokie rake
tiniai lėktuvai. Jie startuos iš aukštybių: Mo
skito lėktuvas juos lyg koks lėktuvešnis paleis 
iš 12.000 metrų aukštybės. Kadangi tie rake
tiniai lėktuvai yra, palyginti, mažų išmierų — 
apie 3Vs metro, tai iš žemės jie bus kaip ir 
nematomi. Jau į vieną minutę jie išvystys 
1.300-1.400 kilometrų greitį.

Reikia tik įsivaizduoti, kokios reikšmės to
kie raketiniai lėktuvai gaH turėti nešdamiesl 
su savim atomines bombas arba nuodingų 
bakterijų krovinius'
TRANSPORTINIAI LĖKTUVAI BE PILOTŲ

Lėktuva/be pilotų įvairiose šalyse jau se
niai bandomi. Amerika tuo atžvilgiu pirmau
ja taip pat, kaip ir kitų svarbių išradimų sri
tyje. Amerikiečiai tuos automatinius be pilo
tų bombonešius sėkmingai išbandė jau 4.000 
kilometrų distancijoje tarp Havajų salų ir Ka
lifornijos. Čia viskas vairuojama automatiš
kai ir iš stoties, kuri lieka aerodrome. Tais 
transportiniais lėktuvais milžinais, automatiš
kai vairuojamais, ateities kare bus galima nu
gabenti ginklus, municiją ir bet kokias kitas 
karo reikmenis į pačius pavojinguosius ra
jonus ir nė vienas karys neprivalės dėl tų 
transportų rizikuoti savo gyvybe. Net iš to-

Kai kurie žmonių skirtumai

Kiekvienas žmogus turi jam būdingą tem
peramentą, retai grynos rūšies, dažniausiai 
mišrų. Daugelio žmonių temperamentas pa
mažu keičiasi su amžiumi ir pergyvenimais. 
Yra žmonių, kurie pastovų temperamentą iš
laiko per visą amžių. Mažiau keičiasi me
lancholikų ir flegmatikų temperamentas. Pa
sidairę pastebime, kad vaikai daugiausia 
sangvinikai, jaunuoliai-ės — cholerikai, suau
gę žmonės daugumoj melancholikai, o seniai 
— flegmatikai.

Klystų, kas manytų, jog vieno ar kito tem
peramento žmogus yra vertingesnis. Kiek
vienas žmogus, kokio jis temperamento be
būtų, turi gerų ir blogų savybių ir jo žmoniš
koji vertė priklauso ne nuo temperamento, 
o nuo sugebėjimo ugdyti savo gerąsias, ©'slo
pinti blogąsias savybes.

Daug esame girdėję ir skaitę apie svetimų 
kraštų žmones ir jų savybes — apie anglų 
baltumą, ispanų ir italų judrumą, vokiečių 
veiklumą, slavų pasyvumą. Šio karo metu, 
susidurdami su svetimaisiais, ir dabar, gy
vendami svetimame krašte tarp svetimųjų, 
atidžiai stebėdami, mes patys turime daug 
progų įvairių tautų žmonėms pažinti.

Mes, lietuviai, čia taip gi tarpusavy esame 
labiau susispaudę ir susimaišę nei savo tė
vynėj. Dažnai kartu vienose patalpose susi
spaudusiai gyvena žemaičiai su suvalkiečiais, 
aukštaičiais ir dzūkais. Pastebime, kad ir 
tarp mūsų yra šioks toks skirtumas. Senelis 
dzūkas už tokį pat žemaitį yra judresnis, kal
besnis ir linksmesnis. Nugirstame kartais,, 
kad žemaičius vadina užsispyrėliais, užsida
rėliais, o suvalkiečius — pasipūtėliais, atsieit, 
išdidžiais.

Nėra pasauly dvi^ų vienodų žmonių. Kaip 
ir kiek du žmonės vienas į kitą būtų panašūs, 
visvien juodu daug kuo skirsis ne tik savo 
išore, bet ir dvasia. Ta žmogaus kūno ir dva
sios žymių visuma, kuri vieną žmogų skiria 
iš kitų žmonių, sudaro individualybę. Kiek
vienas žmogus savo kūno ir dvasios žymėmis 
išsiskiria iš kitų, todėl kiekvienas žmogus yra 
individualybė. Viena iš svarbesniųjų indivi
dualybės žymių yra temperamentas. 
Tai yra tarsi antspaudas, kuris išskiria vieną 
žmogų iš kitų ir kuris pasireiškia jo kalboje, 
darbuose ir elgesiuose.

Temperamentas priklauso nuo žmogaus 
kūno ir dvasios įgimtų ir įgytų savybių bei 
ypatybių. Didelis yra įvairumas įgimtų ir 
įgytų kūno ir dvasios savybių, todėl didelis 
įvairumas yra individualybių ir temperamen
tų. . Žymus graikų mokslininkas Hipokratas, 
gyvenęs 4-3 amž. prieš. Kristų, pagal pagrin
dines žymes, pagal sielos individualinę būklę 
priimant išorinius įspūdžius ir į juos reaguo
jant, bandė temperamentus grupuoti. Jis ra
do keturių pagrindinių temperamentų žmo
nes: sangvinikus, cholerikus, melancholikus 
ir flegmatikus. Graikų mokslininkai manė, 
kad visata susideda iš keturių pagrindinių 
elementų: ugnies, oro, vandens ir žemės ir 
kad kiekvienas žmogus nešioja savy vieną vi
satos elemento žymę — savybę.

Sangviniko temperamento žmonės tu
ri savo būde ugnies (kraujo) žymę — savybę. 
Jie, kaip ugnis, labai jautriai ir greit priima 
išorinius įspūdžius, jautrūs gerui, grožiui ir 
tiesai. Linksmo būdo, draugiški, atviri, kal
būs, nekerštingi. Jie greit užsigauna, bet greit 
ir atsileidžia. Silpnoji šio temperamento žmo
nių ypatybė — tai stoka pastovumo: jie leng
vai pažada, bet sunkiai ištesi. Sangvinikas 
buvo Šv. Petras, kuris Krįstų mylėjo, buvo 
pasižadėjęs Jį sekti ir Jo neišsiginti, bet šis 
savo pasižadėjimo neištęsėjo. . Sangviniko 
temperamento žmonių daug yra menininkų 
tarpe. Šiam temperamentui yra artirpesni 
italai, ispanai, o iš mūsų tautiečių — dzūkai.

Choleriko temperamento žmonės savo 
būde turi oro (tulžies) žymę — savybę. Kaip

oro audros staiga kyla ir pamažu nurimsta, 
taip ir šio temperamento žmonės ugningi, 
narsūs, valingi ir veiklūs. Greit ir giliai su
jaudinami, staigiai greit ir drąsiai veikia. Jie 
mažiau galvoja, o daugiau veikia. Silpnoji šių 
žmonių ypatybė, kad nesusitvarkiusieji yra 
linkę į peštynes ir triukšmavimą. Cholerikas 
buvo Mozė, kuris drąsiai ir užsispyrusiai ve> 
dė žydus iš Egipto žemės, Sv. Povilas, kuris 
kietas ir užsispyręs buvo stabmeldis, bet, 
priėmęs, krikščionybę, tapo drąsus ir užsispy
ręs Kristaus mokslo sekėjas. Cholerikai bu
vo didieji karo vadai Aleksandras Mak., Vy
tautas D., Karolius D., Napaleonas Bonopartė 
ir mūsų rašytojai V. Kudirka ir J. Tumas- 
Vaižgantas. Šiam temperamentui artimesni 
yra vokiečiai, amerikiečiai, o iš mūsų tautie
čių — suvalkiečiai.

Melancholiko temperamento žmonės 
turi savy vandens (juodosios tulžies) žymes. 
Jie linkę į vienumą, savy paskandę ir išori
niam pasauliui mažiau jautrūs. Sieloj giliai 
sujaudinami. Tai yra nuoširdūs, pilni min
čių, sumanumo, galvojančios prigimties, gilių 
jausmų ir stiprios valios žmonės. Jų dvasinis 
gyvenimas gilus. Šio tipo žmonių randame 
didžiųjų poetų Ir mintyto jų eilėse. Melancho
liško temperamento buvo Marija, o iš mūsiš
kių — Maironis ir A. Jakštas.

Flegmatiko temperamento'žmonės tu
ri savy žemės elemento žymių — savybių. Jie 
mažai jautrūs ir mažai rodo judrumo, bet už
tat atidūs, ramūs, šalti, palengva ir, šaltai gal
voja. Silpnoji šių žmonių pusė, kad jie yra 
linkę į tingėjimą. Flegmatikų yra diplomatų 
eilėse. Šiam temperamentui yra artimesni 
anglai, o iš mūsų tautiečių — žemaičiai.

Pagal prof. Wundt, kaip asmuo įspūdžius 
priima ir kaip į juos reaguoja, galima suda
ryti šitokią lentelę:

Reaguoja
__________________ Stipriai_____ Silpnai 
Įspūdžius I__________ SMprial Sifonai
priima l Palengva Flegmatikas

kios Amerikos galės šie lėktuvai robotai at
lėkti iki pat Europos be jokio piloto. Išradi
mas patobulintas tiek, kad net tokių lėktuvų 
nusileidimas paskirties aerodrome vyksta 
sklandžiai lyg jį žmonės vairuotų.

KIEKVIENAM PILIEČIUI AR KARIUI 
PO LĖKTUVĄ!

Amerikoje jau gaminami lėktuvai nykštu
kai, kurie kaštuoja ne ką daugiau, kaip 1.000 
dolerių, taigi kaip geras automobilis. Angli
joje už 100 anglų svarų fabrikai pagaminą jau 
keturviečius lėktuvėlius „Chrislea Ace“, ku
rie per valandą lekia apie 175 kilometrus ir 
sunaudoja 100 kilometrų tik 15 litrų benzino, 
taigi ne ką daugiau, kaip geras vidutinis au
tomobilis. Jo mechanizmas gerokai suprastin
tas. Kas moka motociklu 'ar automobiliu va
žinėti, greit išmoksta ir tokius lėktuvus vai
ruoti. Kokia gali būti reikšmė tokių lėktuvų 
nykštukų būsimame kare? Ogi ta, kad su jais 
piliečiai ir kariai galės* judėti taip, kaip iki 
šiol judėta, sakysime, su „džypais“. Savaime 
aišku, kad visi išradimai susisiekimo srityje 
padės nulemti busimuosius karus.

KIŠENINIAI TELEFONAI IR KITKAS
Tarp kitko, būsimame kare, tur būt, pla

čiai bus panaudoti ir kišeniniai telefonai. Jau 
yra Amerikoje išrasta ir laukia platesnio pri
taikymo toks kišeninis telefonas, su kuriuo 
bus galima iššaukti bet kurį kitą tokio apa
rato savininką ir būti jo iššaukiamu. Ne tik 
karo vadai, bet ir eiliniai kariai galės vienas 
su kitu lengvai susižinoti.

Keisčiausias bus jausmas būsimame kare, 
kai karo veiksmai vyks, gal būt, visai be 
garso.

Kaip AP praneša iš Prancūzijos, vienas 
prancūzas išrado būdą, kaip galima net arti
lerijos šūvius paleisti be garso. Išradėjas 
Louis Tamian, dar tik 25 metų. Prancūzų ar
tilerija tą išradimą išbandžiusi jau net prie 
sunkiųjų baterijų. SHnulkmenos kol kas lai
komos paslaptyje. Keistas bus vaizdas, kai 
granatos bus iššaunamos be garso.

Bet, tikriausia, tai tik maža dalelė tų iš
radimų, kurie busimojo karo vaizdą ir pobūdį 
pakeis iš pat pagrindų.

Iš laivių kultūrinio 
gyvenimo

J. M.
Ryšium su latvių valstybine švente, lapkri

čio mėn. Esslingene buvo surengta didelė 
meno paroda, prie kurios dar prisidėjo tauto
dailės ir amatų skyriai savo darbais. Meno 
parodoje buvo išstatyta 260 paveikslų, skulp
tūrų ir grafikos darbų, paruoštų 35 žinomesnių 
latvių menininkų. Jury komisijos buvo leista 
išstatyti tik tremtyje gimusieji meno kūriniai, 
tuo būdų ši paroda savo apimtim liko latvių 
menininkų-tremtinių .dvasinio impulso ir ir 
kūrybingumo įrodymu. Be jaunesnių latvių 
dailės kūrinių, paroSos meninį fygį nusako to
kie autoriai, kaip prof. Kuga, prof. Annus, 
Prande, Liberts, garfikas Vidbergs ir kt.

Parodą papildė savo darbais tautodailės 
skyrius, išstatydamas medžio raižinių, auk
sakalių, gintaro, keramikos ir kt. darbų.

Ypatingo parodos lankytojų dėmesio kreipė 
skyrius, su praktiškajam gyvenimui pritaiky
tais eksponatais, kuriuos parengė latvių ama
tininkai. Tame parodos skyriuje pasirodo lat
vių praktiškumas ir išradingumas bei suge
bėjimas parodyti, kad ir sunkiose tremties 
sąlygose darbštumu ir kruopštumu galima už
pildyti įvairias praktiškojo DP gyvenimo spra
gas. Iš tuščių konservų dėžučių, pasirodo, ga
lima pagaminti nėblogus indus, dar gi visi 
rašomojo stalo priedai su staline lempa. Lat
vių amatininkai- pąsirodė savo darbais iš visų 
amato sričių, pradedant baldais, elektrotech
nikos gaminiais ir baigiant ypatingo pasise
kimo turėjusiu siuvimo ir mezgimo skyrium.

Ten pat Esslingene numatyta netrukus 
suruošti estų meno paroda, gi estai savo Kfeliu 
kviečia latvių menininkus pasirodyti su savo 
kūriniais didžiausioje estų stovykloje Geiss- 
lingene. Tuo būdu norima pagyvinti kultū
rinį bendradarbiavimą tampresnio baltų tautų 
susiartinimo kelyje.

Latvių literatūros pasaulis reiškiasi nepail- 
stamumo ir kūrybingumo tendencijomis. Šio
mis dienomis knygų rinkoje pasirodė Olgerto 
Liepinio istorinių novelių rinkinys „Poetai ir 
valdovai“. Savo žanre autorius pasirinko dar 
mažai paliestą, bet įdomią tematiką: Napo
leono karo žygį Italijoje, Puškino, prancūzų 
rašytojų Gotier ir G. de Moupasant gyvenimo 
epizodus ir pan.

Spausdinama jau žinomo latvių satyriko 
Pavilo Gruznos novelių rinkinys. To paties 
autoriaus jau yra paruošta spaudai ilgesnis 
kultūriniai-istorinis romanas „Naujoji srovė“ 
iš latvių dekadencinės bohemos gyvenimo 
1902—12 metais.

Būdinga, kad latvių rašytojai tremtyje 
daugiausia linkę apysakų ir novelių rašymą. 
Ir Jonas Miesnieks, šiuo metu susilaukęs 
50 metų amžiaus sukakties, išleidžia naują 
novelių rinkinį. „Apgaulė ir tikrovė“, nors 
turi taip pat baigės ir romaną. Ir šis autorius 
daugiasia naudojasi istorine medžiaga, šiuo
kart daugiau dėmėsio kreipdamas į švedų lai
kus, nors svarbiausia tematika vis dėlto ir pas 
jį lieka šių dienų gyvenimo reiškiniai.

Esslingeno latvių knygų leidykloje pasirodė 
naujas Zentos Maurinš romanas „Trys bro
liai“, gi Kemptene išleista Knuto Lesinšo no
velių rinkinys „Atspindžiai“.

Slapioji Suomijos 
armija laukia teismo

Helsinkis. Reuteris praneša, kad Suomijoje 
ruošiamasi pateikti seimui svarstyti įstatymą 
dėl 900 suomių karių, kurių daugumą sudaro 

-gen. štabo karininkai. Jie visi kaltinami slap
tai formavę armiją, kovai prieš Sovietų Są
jungą. Teismai būsią Helsinkyje ir kituose 
krašto miestuose ateinančių metų sausio mė
nesyje.

Smulkmenas apie šią slaptąją armiją suo
mių tautai per radiją paskelbė pats vidaus 
reikalų ministeris M. Leino. — Po to, kai tik 
buvusios pasirašytos karo paliaubos su D. Bri
tanija ir Rusija, gen. štabo operacinio sky
riaus karininkai konfiskavę aviacijos radijo 
siųstuvus ir priimtuvus, kulkosvaidžius ir kt. 
ir išsislapstę po visą Suomiją. Rezistencinės 
kovos pajėgos buvusios padalytos į 34 apskri
tis, kiekviena jų turėjusi savo vadą, kuris 
buvęs persirengęs civiliškai. Rugsėjo mėnesį 
buvo paimta: 17.000 šautuvų, 2.400 kulkosvai
džių, 550 prieštankinių pabūklų, 12.000 gra
natų, 21.000 kg sprogstamosios medžiagos, 100 
parašiutų ir kt. Policija radusi, be to, dar 
200.000 Itr. benzino.

ORIGINALUS STREIKAS
Kaip praneša laikraščiai, žydai pabėgėliai, 

vykdami traukiniu iš Salzburgo ir norėdami 
patekti į Boliviją, prancūzų įstaigų sulaikyti 
zonos pasienio stotyje — Bregenze, pareiškė 
originalų protestą-streiką. Protestuodami prieš 
jų traukinio sulaikymą, jie išlipę ir susėdę ant 
geležinkelio bėgių, susikraudami .čią pat ir vi
są savo bagažą. Streikuojantieji, keleiviai grį
žo atgal į traukinį, kai to pareikalavo prancūzų 
administracija ir karinė amerikiečių policija. 
Traukinys grąžintas į Salzburgą, kadangi pa
bėgėliai turėję ne visus dokumentus, kurie rei
kalingi emigruojant į Boliviją.
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Nebaigtos keliones pradžia
(Pasitraukimo vaizdai iš 1944 metų)

Zanavyko sodyba ant Šešupės kranto. Karštą 
rugpiūčio dieną ant prieklėčio sėdįs su balta 
skrybėle šeimininkas primena daugiau kara
liuką, negu ūkininką. Keturkampiu surikiuoti 
trobesiai, viduryje šulinys su loviu, o aplin
kui, šį pasauliuką supa standri tvora su var
tais. Pasidėjęs pirmutines letenas ant būdos 
slenkčio, iškišęs liežuvį gauruotas šuva nenu
leidžia akių nuo savininko, laukdamas pot
varkių.

Tik šuniui šiomis atmintinomis rugpiūčio 
dienomis viskas apvirto aukštyn kojom: nebe- 
žinia, ką loti ir ko neloti. Nuo ryto iki vakaro 
didžiausias jomarkas prie svirno. Visų nea
plosi. nors ir dirbtum visas 24 valandas. Aiš
kiai jaučia šunio širdis, jog čia ne viskas tvar
koje. O ir abeji sodybos vartai kėpso atlapi 
kiaurą parą. Įeina, išeina, kas tik nori, net 
važiuoti pralekia per kiemą, ir dar toki nema
tyti, su riestais lankais, su ienomis. Tokius jis 
būtų seniau per kilometrą pasitikęs ir neleidęs 
jiems nė pro šalį sodybos pravažiuoti.

— Svieto' pabaiga! — suamsi rudis ir ant 
kito šono apsiverčia.

— Nu ir sakyk, kas girdėti? — klausia šim
tą kartų nuvalkiotą klausimą pabėgėlis, atėjęs 
iš kitos sodybos.

Paaiškėjus, kad nieko negirdėti, tuomet 
klausia:

Dauguma šeimininkų nutarė, kad tankai 
vis dėlto važiavę į šią pusę. Iš vikšrų žle- 
gėjimo galima buvę spręsti.

Po to iš centrinės sodybos minia skirstosi 
i savo laikines pastoges kombinuoti pietų. Ei
dami dulkėtu, saulės išdegintu takeliu, klau
sia vienas kitą:

— Sakyk nuoširdžiai, kaip prieteliui, ką 
manai daryti tu?

— Laukti iki paskutinės, kol ant kulnų ims 
lipti — atveria sielą prieteliuš.

— Zinai, ir aš taip manau... — pritaria 
pirmasis priedelius. — Vis dėlto dar savam 
krašte....

— O gal dar?
— Taigi, o gal...
Staiga iš už krūmų iš. . ria lėk... . spjau

dydamas ugnimi. Abu prieteliai metasi į 
griovį. Paskui vėl eina:

— O gal ir ne?

— Kada gi leis per tiltą?
Nors ir tiltas čia pat, pakalnėje, bet kiek

vieną kartą užs;mezga karšti ginčai. Jau pra
važiavus viena kolona šį rytą. Tuorriet keletas 
iš minios nusileidžia į pakalnę ir, po pusva
landžio sugrįžę, praneša, kad niekas dar šian
dieną nepravažiavęs į aną upės pusę.

— Na taip, važiuot, tai važiuot, bet nuva
žiavus — kas laukia? — pasuka kalbą prie 
svirno minia.

— Kas laukia! Atima viską, palieka po 
penkis kilogramus, vyrus į lagerius, o moteris 
su vaikais...

— Kas tau sakė, kad po penkis kilogra
mus? — užprotestuoja agronomas. — Po dvy
lika palieka, mano giminės rašė...

— Ko po dvylika, bulvių? Jeigu la?inių, 
tai dar laikysies savaitę kitą, o gal ir ligi išva
davimo ... — įsikiša daktaras.

Ir vėl nuomonės išsiskiria. Vis dėlto dau- 
duma nusprendžia, kad atims viską, nė penkių 
kilogramų nepaliks.

— O, gal, dar nereikės važiuoti? — primer
kęs akį vienas seimautojas pasiūlo.

Visų akys prašvinta. Tai kiekvieno širdies 
dugne nuslėpta mintis, bet nepatogu ją viešai 
reikšti, todėl visi aptimistą pradeda riesti prie 
gėdos stulpo:

— Ir gi atsirado! žmogau, ar tu matei, kad 
važiuotų per tiltą pastiprinimai, tankai?

— Ar girtas buvai naktį, negirdėjai, kai 
drebėjo žemė? — atsigauna optimistas. — Juk 
tankai!

— Kiek tų tanki?! Trys su puse ir dar ne
žinia į katrą pusę, greičiausiai dūmė atgal...

— Mažiausiai buvo pora šimtų!
— Ar skaičiavai?
Aritmetika buvo bendrai priimta tokia. 

Žinoma, niekas iš namų nebuvo naktį išėjęs, 
bet tankų dundėjimas trukęs daugiau kaip dvė 
valandas. Na, per kiek sekundžių spėja praūžti 
tankas? Apskaičiavę ir turėsim apie porą 
šimtų.

— Du šimtai! Juokai vieni! Reikia, kad 
būtų juodi laukai, važiuotų dieną ir naktį, be 
perstogės. O čia du šimtai! Ir dar nežinia, į 
katrą pusę...

, Alė R ū t a

Atsisveikinimas
Man rodės, kad Tave matau aš paskutini karta; 
man rodės,Tavo rankų glamonėjimo nebėjusiu. 
Ir nežinau, ar tie siekimai man verta 
| Tavo žvilgsnį išmainyt akių šviesių.
Sunku man buvo atsisveikinti be galo, 
skausme širdis norėjo plyšt.
žinau, kodėl taip veidas Tavo bąla, 
tik nežinau, kaip | Tave sugrįžt.

FkALVEJeI didžiulėje kalvėje skamba kūjų 
I__________ I dūžiai, skraido žiežirbos, sunkiai
kvėpuoja dumplės, raudoni geležies gabalai 
raitosi ant priekalų, prie kurių ^stovi garbingi 
teisės daktarai, ekonomistai, rašto ir mokslo 
žinovai Pakabinę mokslo diplomus ant sienų, 
jie ruošiasi naujam gyvenimui, kala naują 
teisę, kurios įgyvendinimui reikalingi pančiai, 
stiprios kartuvės ir sunkūs retežiai. Reikia 
nukalti ir storas geležines grotas, nes per jas 
žiūrint galima daugiau apie laisvę pasvajoti, 
gražių žodžių prikurti.

Vyrai kala, sunkiai kvėpuoja dumplės, 
laksto į šalis žiežirbos. Aš stoviu, stebiu dir
bančiuosius ir girdžiu balsą: „Pasitrauk, ne
kliudyk, juk matai, kad kalu. Man plepėt su 
tavim nėr kada...“

Instruktorius vaikšto po kalvę, duoda nu
rodymus naujiesiems mokiniams: garbingiems 
teisės daktarams, rašto ir mokslo žinovams, 
kurie pakabinę diplomus ruošiasi naujai pro
fesijai, mokosi naujo amato. Ir jei ne ta vil
tis, pasiutęs noras kada nors sugrįžti namo, 
tai juk reikės gyventi vien tik dėl to, kad gi
mėme. Kito pagrindo mes neturime ir jo nėra. 
Imigruosime kitur tik dėl to, kad dar gyvi 
būdami galėtumėm pasirinkti sau vietą, kur 
mums supils kapą, kur bus paskutinis lietuvių 
tautos kapinynas.

I PAŠTE~] Krūvos laikraščių, knygų. Kaip 
1_______ I gera ir malonu, kai po tamsios ir
ilgos nakties išaušta rytas, atsidaro pašto du
rys ir gali nusipirkti naujausios spaudos. Jos 
žmonės laukia nuo ankstaus ryto, rinkdamiesi 
ir stovėdami eilutėje dar prieš įstaigos atida
rymo laiką. Kiekvienas nori pirmasis gauti 
naujosios spaudos ir ankščiau už visus kitus 
sužinoti, kas vyksta pasaulyje, ar dar nema
tyti pragiedrulių.

Maloųu paštą aplankyti ir pasižiūrėti į gau
tą krūvą laiškų ir siuntinių. Gal parašys ką 
nors draugas, gal jis turi įdomių žinių. O gal 
dėdė iš Amerikos atsilieps. Ateini su viltimi, 
išeini nieko nesulaukęs, nieko negavęs. Bet 
užteko ir tos trumpos džiaugsmo minutės iki 
laukei, iki sapnų karalystės užliūliuotas tikė
jais, kad gal būt sulauksi laiško, kokios nors 
žinutės iš anapus, iš ten, kur žmonės ne gy
vena, bet tik miršta arba laukia mirties.

Mūsų paštas švenčia metines. Gal būt mes 
apie tas metines ir nebūtumėm rašę, jei pašte 
nedirbtų Jonas Mackus ir Stepas Laučys (pir
masis buvęs vienos didžiausios Lietuvoje paš
to įstaigos viršininkas, o antrasis taip pat se- 

.nas pašto tarnautojas), nes kiekvienoje sto
vykloje veikia pašto įstaigos ir daug jų jau 
atšventė metines arba jas švęs. Mums šis paš
tas nr jo tarnautojai yra brangūs ir minėtini 
kitu reikalu. Rašančiam ir kitiems stovyklos

— Taigi, gal, ir ne...
— Nuvažiuosi dabar, tuojau badas, vaikai 

pieno negaus, lageriai, o po to vidaus revoliu
cijos ...

— Taigi, to bado ir baisu ...
Namie, jeigu namais galima vadinti zana

vyko daržinę, skuta bulves moterys.
— Svieto pabaiga, valkiojies visą dieną, o 

mes badu baigiam dvėsti, nueitum pas ūki
ninką avienos ar lašinių!

— Kur tu pas zanavyką iškaulysi, greičiau 
numirėlis paleis iš sustingusių rankų abrozėlį. 
negu tau zanavykas...

— Taip, tau viskas negalima, o k 111 ne
šasi maišais! Tu vienas toks netikęs.

Neaiškus tie visi kiti, bet jie visuomet 
gudresni, apsukresni, landesnl, negu nuosavas 
"vyras. Kiti, atrodo, nespėja iškelti kojų į 
kaimą, kaip jau grįžta apsikrovę lašiniais, 
miltais, taukais, keptais karveliais. Kitų, 
atrodo, laukia zanavykai ištiesę rankas, sto-

Pasitrauk, nekliudyk, juk matai, 
kad kalu...

Vytautas K. Prutenis

gyventojams teko ir tenka stebėti su kokia 
meile, prisirišimu jie atlieka savo darbą, savo 
pareigas. Kai pirmą kartą buvo atidarytos 
mūsų pašto įstaigos durys, tai jų darbuotojų 
mes nebegalėjome pažinti. Atrodė, lyg jie tjū- 
tų iš naujo gimę. Kiekvienas prisilytėjimas 
prie pašto ženklų, laikraščių, laiškų buvo at
liekamas su džiaugsmu, tam tikra pagarba.

Jie yra ir liks mums kaip pavyzdys darbo 
meilės. O kai žmogus myli savo darbą, savo 
pareigas, jis save apvainikuoja laurais ir yra 
nepaprastai laimingas. Tokios laimės mes 
kiekvienas siekiame.

I MOTERŲ SIUVYKLOJE I Dl<c'ls kamba- 
I_______________________ I rys, daug mote
rų (apie dvidešimt), visos dirba, daineles niū
niuoja, kalbasi, savo vargeliais dalinasi, — to
kį susidarai pirmutinį įspūdį, atsilankęs į mo
terų siuvyklą. Kas jos tokios? — paklausite. 
Jei teisingai supratau klausimą, atsakysiu, kad 
tik viena siuvyklos vedėja yra profesionalė, 
būtent, Bronė Pališaitytė, o visos kitos šio 
amato išmoko tos pačios vedėjos vadovauja
muose moterų siuvimo, kirpimo kursuose ir, 
šiek tiek pramokusios, toliau lavinosi šitoje 
specialybėje ir dabar dirba. Stovyklai jos daug 
pasitarnauja: iš gautų senų UNRRA-cs dra
bužių pasiuva naujus ir puošia gyventojus. 
O kokia nauda Joms? — paklausite. Milži
niška. Užteks, tur būt, jei pasakysiu, kad įsi
gijo labai brangų turtą — išmoko siūti.’ Ir 
joms gerai, ir mums didelė nauda. O kaip 
būtų gera, kad jas pasektų ir kitos moterys, 
kurios praleidžia dienų dieneles betaraliuoda-

New Yorkas skaičiuose
— Pagal paskutiniojo gyventojų surašymo 

duomenis, New Yorkas turi 7.625.000 gyven
tojų, iš jų 460.000 negrų.

— Per t vad. prohibicijos metus, kada įsta
tymu buvo uždraustas alkoholinių gėrimų var
tojimas, New Yorke vidutiniškai 910 žmonių 
kasmet mirdavo nuo apsinuodijimo alkoholiu.

— New Yorko aerodromo, kuris pavadintas 
buv miesto burmistro ir dabartinio UNRRA 
direktoriaus La Guardia vardu, įrengimas kaš
tavo 42 milijonai dolerių.

— New Yorko vaikų zoologijos sodan įlei- 
džiamį ir suaugusieji žiūrovai, tačiau tik tuo 
atveju, kada jie turi vaikus savo palydovais.

— Laisvės statula New Yorko uoste sveria 
450.000 svarų.

— Empire State Building New Yorke (gat
vė 34) yra aukščiausias pastatas pasaulyje. 
Jis turi 102 aukštus. 

vedami prie atviro svirno durų, už apsvilusio 
pančio laikydami centnerinę paltį.

Profesoriai, ekohomistai. muzikantai, in
žinieriai, žurnalistai, net gi istorikai ir filozo- 
fai, kurie seniau taip vaizdžiai nupiešdavo 
ateiti, dabar vaikščioja pakrūmėmis ir niČ 
nieko nežino. Ūkininkas, radęs ant akmens 
dobilienoje sėdintį su skrybėle poną, klausia:

— Kaip, ponas, ar reikės važiuoti?
Ponas pasirango ant akmens ir atsako tam, 

kad netylėtų, kad reikia ką nors pasakyti:
— Man atrodo, gal ir reikės...
ūkininkas pasakoja, kad jo švogoris atva

žiavęs iš užu Novos ir ten prisižiūrėjęs fronto: 
kur tik truputi paspaudžia, ten ir pasidaro 
plyšys. Ne kaižn kas tie jau nenugalimieji.

— Visaip dar gali pavirsti — pritaria po
nas su skrybėle dobilienoje.

Vieną karštą priešpietę, pačiame pabėgėlių 
susigrūdime, minioje kaip vėjas pasimaišo 
baltu paltu apsisiautęs, 'palaidu diržu, vien
plaukis vyrukas. Pasiklausęs kalbų, jis numojo 
ranka ir energingai prabilo:

— Ką jūs čia niekus pliauškiai! Važiuoda- 
mas aš kalbėjau su karininkais. Koks čia 
frontas, koks čia karas! Tai tik juokai. Pasi- 
sumėjo i prieki? Nesusipratimas! Nei vienas, 
nbi kitas nežino, kur frontas, kur užfronte. 
Chaosas, ponai, štai kasi

Ir tiek šis vyrukas jjrišnekėjo, plačiau mo
staguodamas, atmesdamas palaidas plaukų 
kuokštas, kad šimtagalvėje minioje vėl su
plakė kraujas, visi pasijuto vėl žmonėmis. 
Nors ir niekas nesuprato miglotos kalbos, bet 
energingas vyruko tonas, autoritetingi spren
dimai atgaivino per savaičių savaites išblėsu
sias nuotaikas.

— Na, ir ko mes taip buvom iki šiol su-ei- 
pę? — pasirodė pabėgėlių veiduose tylus klau
simas.

Ėmė vaišintis cigaretėmis, papirosais, su
kosi naminę taboką, kai kas pradėjo -t juo
kauti. Vienas veterinorius prisipažino ^avo 
draugams, kad jis dar vežimo dugne turįs nu
skandinęs valstybinio spirito pusbutelį.

— Einam, vyrai!
Naktį sustiprėjo artilerija, baubė lėktuvai, 

tratėjo kulkosvaidžiai. Ant rytojaus b. Ito 
vyruko jau nebuvo, pabėgėlių stovykloje vėl 
įsivyravo sunki, nežinios kupirr nuotaika,*vėl 
ėjo delgacijos į pakalnę, o prie daržinių plū
dosi moterys. Būdoje gaudė muses rudis.

mos apie šį apie tą, o daugiausiai" kalbėdamos 
apie kitus: ką jie gėrė, ką valgė, kiek miegojo 
ir kaip mylisi.
Į BATSIUVIŲ DIRBTUVĖJE Į

„Švenčia pirmadienį, kaip batsiuvys“ — to
kius ir panašius atsiliepimus apie tuos žmo
nes, kurių dėka mes nešiojame batus ir ne- 
vaikščiojame basi, mes esame daug girdėję, 
bet tokių savo stovykloje mes nematome. Pas 
mus veikia batsiuvių dirbtuvės ir dirba bat
siuviai, kurie šiuo amatu ankščiau vertėsi ar
ba jo dabar, tremtyje, išmoko, bet visi jie yra 
tikra to žodžio prasme darbo inteligentai. O 
tą vardą jie pelnė dėl to, kad savo darbą at
lieka sąžiningai ir yra visuomeniški. Gautą 
pelną, kurį uždirba iš jiems skirtos darbo nor
mos, jie kas mėnesį įneša į R Kryžiaus kasą, 
tuo prisidėdami prie sušelpimo nelaimėje atsi
dūrusių savo tautiečių. Batsiuviams vadovau
ja Juozas Baranauskas.

Į STALIŲ DIRBTUVĖ^

tavo draugai, tai aš pasakysiu, kas tu esi, tai 
pažinęs stalių dirbtuvių vedėją Albertą Kup- 
čiką (vietos inžinieriai jį yra išrinkę savo sky
riaus garbės nariu-rėmėju). drąsiai gali spręsti 
ir apie visus tuos vyrus, kurie pas jį dirba. 
Žavėdamiesi jų simpatingumu, sąžiningumu ir 
kruopščiu pareigų atlikimu, mes ypatingai esa
me dėkingi už jų visuomeninę veiklą. Kiek 
buvo kultūrinių, meninių bei kitokių pasiro
dymų, staliai savo darbą atliko nuoširdžiai, 
visai nesiskaitydami su darbo valandomis ir 
už tai neimdami jokio atlyginimo. Dėl to mes 
jais vertai didžiuojamės.

Cypia pjūklai, čiuožia obliai, taukšteli plak
tukai, staliai šluostosi prakaitą, dirba įvairius 
daiktus stovyklai ir kariuomenei.

Kitą kartą mes aplankysime auto-mecha- 
nines, elektrotechnikos dirbtuves.

SIS TAS IS SAN FRANCISKO
— Roma pastatydinta ant septynių kalvų, 

San Francisko — ant 21.
— Palace Hotel San Franciske laikomas 

elegantiškiausių JAV. pasta tu. Jis be to, dar 
išgarsėjo tuo, kad jame mirė Hawaju karalius 
Kalakaua ir JAV prezidentas Warren Harding.

— „Chinatown“, didžiausias kiniečių kvar
talas San Francisko mieste, turi savo telefono 
centrinę, aptarnaujamą kiniečių telefonisčių. 
Be anglų kalbos, jos turi dar mokėti visas 
penkias kinų kalbos trames. Tačiau jų sun
kiausias uždavinys — atmintinai įsiminti vi
sus 2.300 to kvartalo abonentus, kadangi ki
nai turi paprotį abonento reikalauti jo pa
varde, bet ne pagal abonento numerį, kaip tai 
įprasta visame civilizuotame pasaulyje.

— Shakespeare parke randamos visos gė
lės, kurias yra savo raštuose paminėjęs didy
sis anglų dramaturgas.
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Vyt. Alantas.

Kai gyvuliai prakalba
— Seneli, ar tikrai gyvuliai kalbasi Kūčių 

naktį?
— Tikrai, *Vaikeli.
— Apie ką jie kalbasi?
— Jie Dievą garbina.
— O mūsų Margis šiąnakt irgi ims šnekėti?
— Žinoma ..., — atsakė senelis svyruo

damas.
O mūsų senoji Dvyla?

— Irgi.
Vincukas nusijuokė.
— Ko tu juokiesi? — paklausė senelis.
—Mūsų avinas, tur būt, švabaldžiuos, kaip 

dėdė Miknelis.
— Negalima juoktis iš seno žmogaus.
— O kodėl jis iš kitų juokiasi? Andai aš 

ji paklausiau, kaip saulė nakties metu suranda 
kelią ir pataiko užtekėti vis toje pačioje vie
toje. Jis nusijuokė ir pavadino mane vėjagau
de. Sako, netokiam geltonsnapiui saulės ta
kus atsekti. O tamsta, seneli, žinai, kodėl saulė 
vis toje pačioje vietoje užteka?

— Taigi, vaikeli, <kur čia Dievo galybę 
aprėpsi.

— Tai iš kur tamsta žinai, kad gyvuliai 
šiąnakt kalbės?

— Seni žmonės pasakoja.
— Kažin kaip mūsų Margis kalbės? Jis, 

tur būt, žodžius lote išlos. Bet su avinu jis, 
tur būt, vistiek nesikalbės, nes jie piktuoju. 
Atsimeni,. seneli, kaip avinas vieną kartą 
ištrūko iš gardelio ir taip pasibėgėjęs tvojo 
Margiukui per pasturgali, kad tas kaukdamas 
pašleivom iš tvarto iškūrė. Ot buvo juoko, 
nors man Margiuko paskum buvo labai gaila. 
Aš jam daviau duonos, pamirkęs l pieną.

Senelis sėdėjo ant suolo ir rūkė pypkutę, 
Vincukas prieš ugniakurą statė namukus iš 
kaladėlių. Bet jis buvo išsiblaškęs ir galvojo, 
kaip tie gyvuliai gali kalbėti, jei jie niekados 
nekalba. O gal jie turi savo gyvulišką kalbą?

j- Seneli, ar gyvuliai kalbėsis lietuviškai?
— O kaipgi, lietuviškai.
— Seneli, aš noriu pasiklausyti, apie ką 

jie kalbės.
— Ar nebijosi?
— Tamsta eisi su manimi, seneli.
— Ne, vyruti, negalima. Seni žmonės sako, 

kas pasiklauso gyvulius kalbant, tas tūri mirti.
— Tai kas? Tamsta sakei, kad visi geri 

vaikai einą į dangų ir kad Dievas jų laukiąs 
Už stalo, apkrauto žaisliukų.

— O manęs tau nebus gaila palikti?
— Senelis sakei kad ir tamsta Dievulis 

greit atsiimsiąs.
— Gudrus tu vaikas...
Tuo tarpu į vidų, kaip viesulas, įlėkė atrai

totomis rankovėmis pamotė, jauna, graži mo
teris ir piktai suriko:

— Kodėl ugnies nekurstote, matote, kad 
baigia gesti!

Senelis atsikėlė ir, paėmęs žabų, pakišo po 
krosnimi. Vincukas, pasislėpęs kampe, drebėjo 
iš baimės.

— Aš einu karvių melžti. Vincuk, žiūrėk, 
kad barščiai neišbėgtų. Kai ims virti, nuvožk 
dangtelį, — ir, nusikabinusi nuo gembės šik
šninį botagą, trinktelėjo durimis.

Kai pamotė išėjo, vaikas pribėgo prie sene
lio ir prisiglaudęs sušnabždėjo:

— Mamytė vėl išsinešė botagą: ji vėl muš 
Plačiaragį. Ji ir mane muša.

— Ak tu mano našlaitėli... Tavo tikroji 
mamytė tai buvo žmogus, duok jai Dieve dan
gaus karalystę, o jau ta antroji... Daug dar 
tau teks vargelio išvargti, kol užaugsi.

— Seneli, tamsta neduosi manęs mušti?
— Neduosiu, neduosiu, nebijok, eik vėl 

žaisti..
— Aš nenoriu žaisti, aš noriu, kad tamsta 

man papasakotum, kaip Baniulis ėjo klausytis 
gyvulių kalbos.

— Kad aš tau, vyruti, jau pasakojau...
— Papasakok dar kartą, seneli. z
Senelis prisikimšo išblėsusią pypkute ir 

ėmė pasakoti:
— Taigi, buvo taip. Jau senokai mūsų kai

mynystėje gyveno amžino atminimo ūkininkas- 
Baniulis. Jis girdėjo senus žmones kalbant, 
kad gyvuliai prakalbą Kūčių naktį. Taigi, jis 
užsimetė ištirti, ar iš tikrųjų taip esama. Kū
čių .naktį jis užsirioglino ant tvarto, įkišo galvą 
pro skylę ir ėmė klausytis. Taigi, staiga ir 
girdi tariant Vienaragę:

— Besiklausantį ant tvarto ryt laidosime.
— Taigi, ir ką tu pasakysi, vyruti? Išgirdęs 

gyvulių kalbą, jis taip susikrimto, kad kitą 
rytą ėmė ir mirė.

— Bet vistiek, seneli, aš noriu šiąnakt iš
girsti, ką gyvuliai kalbės.

— Eik, eik, vyruti, negalima Dievo rūstinti. 
Jei Dievas taip surėdė, kad žmonės neprivalo 
klausytis, ką gyvuliai kalba, vadinasi, taip 
reikia. Dievo rykštė skaudi tiems, kas ne
klauso jo įsakymų.

— Bet ji, tur būt, neskaudesnė už mamytės 
rykštę, kaip tamsta manai, seneli?

Senelis tylėdamas papsėjo savo pypkute ir 
stebėjosi to vaiko klausimais. Vincukas vėl 
atsisėdo ant aslos ir pradėjo dėlioti savo kala
dėles. Po kiek laiko jis vėl tarė:'

— Jei senelis su manimi neisi, aš eisiu vie
nas. Jei ryt aš numirsiu, tai mamytė manęs 
nebemuš, aš nueisiu pas savo tikrąją mamytę,

KŪČIŲ PASAKOJIMAS

laukiančią manęs danguje. Man ten bus ge
riau, kaip čia. O ir su angeliukais aš noriu pa
žaisti Rojaus soduose. O paskum ir tamsta, 
seneli, pas mus ateisi, ar ne?

Senelis susigriaudinęs pasilenkė žabų pa
kišti po krosnimi...

Tuo tarpu įvyko kažin kas baisaus: dang
telis ant puodo ėmė šokinėti ir Kūčių barščiai, 
apie kuriuos jie visai pamiršo, pasipylė ant 
karštų gelžų. Senelis kad ir nubloškė dang
telį, bet buvo per vėlu: viralas šnypšdamas 
virė ant įkaitusių geležų ir skleidė skanų 
grybų barščių kvapą.

— Kas dabar bus, seneli, kas dabar bus, 
seneli? — šnabždėjo Vincukas, pastyrusiomis ’ 
akimis žiūrėdamas į garuojančias gelžis. — 
Juk mamytė man liepė žiūrėti, kad neišbėgtu.

— Taigi, nieko nebus, nebijok, mes čia tuo
jau sutvarkysime. Tik tu atidaryk duris, kad 
garai išeitų.

Vincukas puolė daryti durų, o senelis, pa
griebęs šlapia mazgotę, ėmė trinti gelžis. Bet 
tą pačią akimirką grįžo vienoje rankoje ne
šina kibiru, o kitoje — laikydama botagą šei
mininkė, išplėtusi šnerves patraukė orą ir 
viską suprato. Ji norėjo pastatyti melžtuvę 
ant žemės, bet pataikė ant Vincuko kaladėlių, 
kibiras pervirto ir pienas pasiliejo po visą 
aslą. Ji pabąlo iš. ipiršimo ir, pagriebusi be
bėganti pro duris Vincuką už kupros, ėmė 
pliekti botagu. Senelis vaiką norėjo užstoti, 
bet ji taip jam kumštelėjo į krūtinę, kad jis 
atatupstas krito ant suolo. Vaikas klykė .ne 
savo balsu, raitydamasis iš skausmo, ir Dievas 
žino kuo ta egzekucija būtų pasibaigusi, jei 
tuo metu nebūtų grįžęs. Vincuko tėvas. Jis 
ištraukė iš įdukusios moters botagą ir nus
viedė jį l kampą. Vincukas kukčiodamas vir
pėjo perblokštas į palieto pieno klaną.

— Vistiek aš ta gyvačiuką kada užmušiu, 
— sušnypštė ji.

— Na ir parsivedė! žmonelę, sūnau, — tarė 
senelis, pakeldamas vaiką ir išsivesdamas jį l 
savo kamarėlę. — Seni žmonės pasakoja, kad 
raganos seniau buvo deginamos ant laužo, — 
pridūrė jis tarpduryje.

Musų kultūriniai daigai...
(Pradžia 9 pusi.) 

lūs, norime mūsų-jaunimą, atitrūkusi nuo gim
tinės, išmokyti tokių praktiškų specialybių, 
su kuriomis jis bet kuriame krašte galėtų sa
varankiškai užsidirbti duonos kąsni, o sugrį
žęs i Tėvynę — įgytomis žiniomis ir darbu ak
tyviai prisidėti prie krašto atstatymo. Kaip 
lietuviams, mums rūpi ir toliau ugdyti mūsų 
protėviu palikimą ir pasididžiavimą — liau
dies' meną, kuris pas mus Lietuvoje taip gra
žiai buvo išsivystęs audiniuose, moterų rank
darbiuose, keramikoj, medžio darbeliuose, 
liaudies medžio raižiniuose (grafika), liaudies 
tapyboje, skrynių ir baldų dažyme bei kitose 
srityse. Šios ’ rūšies lietuvių liaudies darbai 
savo origina’umu ir savitumu ją išskiria iš 
kitų tautų ir tuo parodo mūsų tautos sava
rankiškumą ir nepriklausomumą. Rūpinda
miesi, kad žiose audrose šitas mūsų tautos tur
tas neišnyktų, tikimės, kad Institutas šiuos 
turtus galėtų atkurti, pakartoti, padauginti ir 
tuo pačiu jų vertę bei groži perduoti būsi
moms kartoms.

Tiesa, mokyklai egzistuoti reikalingi nema
ži kreditai. Tačiau mes manome, kad tik pra
džia sunki. Vėliau, kada mes įsitrauksime i 
darbą ir pagaminsime savo dirbinių, juos ga
lėsime parduoti, kas grąžins dalį brangių iš
laidų.

Norime tikėti, kad sesių ir brolių, Ameri
kos lietuvių, remiami mes galėsime žengti pir
muosius žingsnius. Savo tikėjimą mes grin
džiame jau dabar patirta žymia Amerikos lie
tuvių materialine parama, — didelį kiek} alie
jinių dažų, akvarelinių dažų, akvarelinio bei 
piešimo popieriaus, teptukų ir pinigais,-bend
roje 45.000 markių sumoje, — gauta per BAL- 
FO pirmininką kun. Dr. J. B. Končių. Ši pa
rama institutą „pastatė“ ant kojų ir įgalino 
pradėti darbą. Ko mes būsime verti, galėsite 
spėti patys, nes mes norime pirmuosius savo 
darbus ir gaminius pasiųsti į Amerika, kaip 
padėką už paramą, o taip pat įsitikinti, jog 
mus, ne elgetų būreli, bet savo kraštą my
linčius ir dėl jo dirbančius lietuvius, globojat 
ir šelpiat...“

Kiek teko patirti, Institutas, vykdydamas 
savo uždavinius, yra numatęs išvystyti įvairių 
dailės dalykų gamybą, ypač dailės audinių. 
Tautinės juostos, kaklaraiščiai, įvairūs dailės 
audiniai tautiniams drabužiams ir kilimai — 
svarbiausi būsimos instituto gamybos dalykaL- 
Išvysčius tokių dalykų gamybą ir juos palei
dus apyvarton, ypač tarp Amerikos lietuvių, 
Institutas surinktų lėšų tolimesniam darbui ir 
egzistencijai. Visam tam realizuoti reikia me
džiagų — vilnų, siūlų ir dažų. Šiuo atveju 
Institutui i pagalbą galėtų ateiti Amerikos lie
tuviai, iš anksto užsisakydami -norimu audi
nių, už juos prisiunčiant atitinkamus kiekius 
medžiagų, pagal Instituto nurodymus.

Kūčių vakarienė buvo liūdna. Visi tylėjo. 
Ne tokios būdavo Kūčias prie anos marčios, 
duok jai Dieve dangaus karalystę, atsiduso 
senelis. Po vakarienės visi tuojau išsiskirstė 
kas sau.

Vincukuas miegojo su seneliu kamarėlėje. 
Kai visi sumigo, apie vidurnakti, Vincukas 
atsikėlė, užsimetė kailiniukus ir pažadino se
nelį. Senelis iš pradžios dar atsikalbinėjo, bet 
paskum sutiko, ii’ jie abu išėjo į priebutį.

Buvo rami ir kaip diena šviesi naktis. Ga
lybės žvaigždelių, tartum žvakutės, mirgėjo 
ant dangaus. Tarp j u patenkintas šypsojosi 
mėnulis. Sodo medžiai, įsisiautę į baltus, spin
dinčius marškonis, stovėjo susiglaudę nejudė
dami, tartum bijodami netekti savo brangaus 
apdaro. Jie panėšėjo į kito pasaulio pavidalus. 
O svirties viršūnė Vincukui atrodė taip auk
štai iškilusi į padange, kad kartės galas, rodėsi, 
kabaliavo kažin kur tarp žvaigždynų.

— Kaip gražu, seneli, — sušnabždėjo Vin
cukas.

— Turi būti gražu, nes tą naktį atėjo į pa
saulį Išgantojas.

Bet Vincukas taip buvo sužavėtas, kad net 
pamiršo paklausti, kas buvo tas Išgantojas. 
Jis šypsojosi iš svirnelio stogo pasidabinę auk
siniais kaučiais, kiekvienas lėkė l priešingą 
pusę, nė kaip negalėdami atsiplėšti vienas nuo 
kito.

— Kažin kodėl tie žirgeliai niekadas než
vengia, seneli? — paklausė Vincukas, bet tuo
jau savo klausimą užmiršo, nes jo žvilgsnį pa
traukė Rūpintojėlis, berimąs koplytėlėje po 
skarota liepa darželyje. Liepos šakos, storai 
apdribusios, sniego, mėnulio šviesoje atrodė 
tartum nubarstytos sidarbo ir nusagstytos dei
mantu, o kryželis viršum koplytėlės stogo žė
rėjo, lyg aukšinė cimborija ant altoriaus. Vin
cukui dingojosi, kad ne sniegas ant koplytėlės 
stogo nuo mėnesienos spindi, o iš koplytėlės 
vidaus trykšta tylus spinduliavimas. Vaikas 
vėl negalėjo susilaikyti nenusišypsojęs, k&i jis 
įsižiūrėjo j arkangelus, skrendančius nuo ko
plytėlės stogo l keturius pasaulio kraštus. 
Smarkiai pasidavę pirmyn, jie pūtė trimitus,

Instituto vadovaujantis elementas, kur} su
daro žymiausios mūsų plastinio meno kūrėjų 
pajėgos, k. t.: A. Galdikas, V. Kasiulis, V. Ko- 
šuba, V. Vizgirdas, V. Petravičius, A. Tamo
šaitis ir kiti, nesitenkina tik jaunimo moksli
nimu, bet, kiek leidžia laikas ir galimybės, už 
Instituto ribų/-eprezentuojasi su savo kūryba. 
Ši grupė rodo pastangų lietuvių dailės repre- 
zentavimui organizuoti net visoje prancūzų 
okupacinėje zonoje. Ne be šios grupės pagal
bos buvo suorganizuotas lietuvių dailės sky
rius Schongau parodoje. Tiesioginėje Instituto 
vadovo prof. V. K. Jonyno vadovybėje bei 
kitiems dalyvaujant, mūsų dailė gražiai re
prezentuota parodoj Baden-Badene.

Minėta lietuvių grupė dailę reprezentuoja 
ir pačiame Freiburge: lapkričio 12 d. Augusti- 
ner Museum rūmuose atidaryta A. Galdiko 
tapybos ir V. K. Jonyno grafikos darbų pa
roda. Pirmasis išstatė 50 darbų, sukurtų trem
tyje, kuriuose stipriai išreikštas šio mūsų dai
lininko kūrybinis veidas. Antrasis išstatė per 
70 darbų, tarp jų yra Duonelaičio „Metų“. 
Goethes „Werterio", dabar spausdinamo Me- 
rimė „Lokio“ ir kitos iliustracijos. Tuoj po 
Naujųjų Metų, kaip patirta, numatoma ati
daryti V. Kasiulio tapybos, V. Valiaus grafi
kos ir dar viena kita kūrinių paroda. Lietu
viška dailė ir, apskritai dailės kultūra Frei
burge populiarinama ne tik parodomis, bet ir 
paskaitomis. Pvz., dabar veikiančios parodos 
proga, meno kritikas Aleksis Rannitas skaitė 
lietuviškai, prancūziškai ir vokiškai paskaitas 
apie Galdiko ir Jonyno kūrybą.

Tie ir kiti daviniai rodo, jog Frcibūrgas 

VVuerzburgo stovykloje buvusios lietuvių tautodailės parodos kampelis (Foto: J. Akšio)

kurie, apkloti žaižaruojančio sniego, liepsnojo, 
kaip variniai vamzdžiai saulėje. Vincukas 
laukė, kada archangelai atsiplės nuo koplytėlės 
stogelio ir trimituodami pasiners į žvaig
ždynus.

Ta liepsnijanti padangė ir žaižaruojanti 
žemė taip buvo nuostabiai nepaprasta, kad 
Vincukas truputį virpėjo iš susijaudinimo ir 

'prisiglaudė prie senelio. Ir jis visai nusigando 
ir vos susilaikė nesurikęs, kai žvaigždės ėmė 
birėti nuo dangaus. Jos birėjo ugniniais liaspi- 
nais, nusitiesiančiais iki pat žemės. Vincukas 
pagalvojo, kad nuo dangiškos ugnies ims liep
snoti visos sodybos. Jis užsimerkė ir visas 
dx ?bėdamas apsikabino seneliui aplink kelius. 
Tačiau senelis jį paglostė ir ramiai tarė:

— Nebijok, dangiškas Tėvas kloja auk
sinius patiesalus po kojomis žengiančiam t 
žemę savo Sūnui.

— Kai Vincukas atsimerkė, ugnies lietus 
buvo nustojęs ir viskas buvo ramu kaip buvę.

— Dabar einame, pats metas, — senelis 
paėmė jį už rankos ir nusivedė tvarto link.

Jie nuėjo į kitą tvarto pusę, kur buvo ma
žas langelis. Palipėję ant stovinčių prie sie
nos akėčių, jie žvilgterėjo į vidų.

Tvarte buvo dar šviesiau, kaip dienos metu. 
Visi gyvuliai buvo susispietė aplink senąją 
Dvylą, kuri gulėdama kažin ką pasakojo. Bet 
Vincuką labiausiai nustebino tai, kad baltasis 
ėriukas, kuri jis taip mylėjo, gulėjo parietęs 
kojytes pačiame viduryje, o kiti gyvuliai, su
gulę ir sustoję aplink, su pagarba į jį žiū
rėjo. yisi čia buvo: Bėriukas ir Kaštanas sto
vėjo kiek atokiau, kartais vienas kitam kažin 
ką pašnabždėdami į ausi; kitoje pusėje gulėjo 
susimetusios į būrelį avelės, o prie jų, kaip 
visada karingai nusiteikęs, stovėjo avinas, ša
lia Dvylos gulėjo Žalmargė ir Cinke, o prie 
jų glaudėsi du .verši ūkai; Margiukas buvo pri
lindęs prie pat ėriuko ir retkarčiais jam lyž
telėdavo kojytę.

Toliausiai nuo visų stovėjo panarinęs savo 
milžinišką galvą jauti^ Plačiaragis; buvo aiš
kiai mayti, kad jis nepatenkintas. Vincukas 
pastebėjo ant jo nugaros dešreles nuo pamotės 
botago kirčių. Tarp jų ėjo amžina kova. Kai 
tik jis pamatydaVo pamotę įeinant į tvartą, 
jo akys pasidarydavo ugningos nuo pykčio, ir 
jis būtinai norėdavo nudaužti sietą. Pamotė 
taip pat nekentė jaučio, kaip jautis jos. O ta 
neapykanta prasidėjo nuo pat pirmo jų susi
tikimo, kai ji, kaip nauja šeimininkė, pirma

(Nukelta l 13 pusi.)

sudaro natūralų lietuvių dailės gyvenimo cen
tra., kuris kūrybiškai spinduliuoja visos pran
cūzų zonos lietuviams. Tad, savaime iškyla
klausimas: ar nebūtų tikslinga Freiburgą. kur 
šiandien susibūręs žymus mūsų plastinio meno 
kūrėjų sambūris, paversti visos Vokietijos lie
tuvių tremtinių dailės centru? Atrodo, jog jau 
pribrendo metas atgaivinti Lietuvių Dailinin
kų Sąjungą ir jos centrą kaip tik reikėtų 
įkurdinti Freiburge. Manau, jog dailininkai 
sutiks, kad Sąjungos atgaivinimas, kuris su
burtų vienon šeimon tremtyje' atsidūrusiu® 
mūsų dailininkus, galėtų ir turėtų perimti lie
tuvių dailės organizavimą, vadovavimą, re- 
prezentavimą ir priežiūrą savo žinion. Paty
rimas rodo, jog neorganizuotas ir autoritetin
gos priežiūros saitais nesaistomas dailės „re- 
prezentavimas“, toks, koks jis buvo iki šiolei, 
ne visur buvo sėkmingas, o kai kuriais atve
jais net žalingas...

Mes suprantam, jog mūsų dailės kūrėjams 
sunku surasti „bendra kalbą“., prisimenant jų 
individualizmą ir srovini susiskaldymą. Ta
čiau mūsų Tėvynės laisvės ir garbės bendras 
reikalas mus visus verčia daryti tam tikrų 
nuolaidų vieni kitiems ir, anot Dr. Kazio Gri
niaus isidėmėtinų žodžių, „paskelbus vieni ki
tiems amnestiją“, — surasti kelią, kuris visus 
suvestų vienybėn ir bendran darban... Jeigu 
politinių grupių vadai, kurie Tėvynėje vedė 
tarpusavę kovą, šiandien sėdi prie vieno stalo 
ir vieningai atstovauja bei gina mūsų trem
tinių bei mūsų Tėvynės reikalus, mes manom, 
jog išimčių-neturėtų reikalauti nė mūsų dailės 
kūrėjai. .Juk ir jie stovi prieš vieną ir tą pat| 
tikslą: kurti, organizuoti ir vieningai atsto
vauti I.rietuvių dailę ir Lietuvos kūrybini ge- 
>.xjų i.’trėmime! Andrius Jogaudas

12



1946. XII. 19. Mūsų Kelias 13 pusi. Nr. 50/51 (59/60)

Pasikalbėjimas apie lietuvišką 
knygą

(Pradžia 9 pusi.)
Profesorius nudžiunga. Pasirodo, Freiburge 

gyvendamas surado keletą naujų senųjų kū
rinių. Viename 1647 m. leidiny yra 4 eilučių 
lietuviškas eilėraštis, pasirašytas F.L.R.S. Be
tyrinėjant paaiškėjo, kad tą eilėraštį parašė 
Fridrikis Lobelis iš Ragainės. Eilėraštį jis pa
rašė dar Leideno .universiteto studentas bū
damas.

Lietuviškosios knygos istorija — šitai pa
čios Lietuvos vargų istorija. Paskutiniaisiais" 
nepriklausomo gyvenimo metais pas mus kas
met išeidavo per 1000 knygų, vadinasi, tiek, 
kiek lygiai prieš 100 metų pagamindavo visa 
Rusijos imperija su jos okupuotaisiais kraš
tais (Lietuva, Latvija, Estija ir dalimi Lenki
jos). Kieno naudai šis sulyginimas kalba? 
Arba vėl: prieš uždraudžiant spaudą kasmet 
knygų produkcija didėdavo kone 2 kartus. 
Spaudos draudimas gražiai pradėtą darbą su
griovė. Galima išdrįsti teigti, kad kita tiek, 
kiek iki šiol žinoma, žuvo rankraščiuose. Pvz., 
žuvo visa žymaus senųjų laikų lietuvių poeto' 
Tado Jurevičiaus kūryba. Tęisingai Zachari
jas Blotna (vyresnysis) prakalboje į Simano 
Vaišnoro „Zemczuga Theologiszka“ rašo, kad 
„daug esame parašę, bet jų išspausdinti ne
pagalime“. Paimkim kad ir mūsų knygos būk
lę prieš 1831 m. sukilimą. Tai žiauri lenkiškos 
cenzūros kova prieš lietuviškąją pasaulie
tišką knygą. Mat, bijojo, kad ji nepava
duotų lenkviškųjų. Čia, kaip pavyzdį, galime 
paimti cenzūros draudimą išleisti antrąją 
Strazdelio dainų laidą arba Aleksandro But
kevičiaus gramatiką, arba vėl kun. Stanevi
čiaus (greičiausia Jeronimo) aritmetikos va
dovėlį parapijinei mokyklai. Jos buvo kenk
smingos tik dėl to, kad lietuviškai parašytos.

Po 1831 m. sukilimo lenkiškąją cenzūrą pe
rėmė imperijiškoji rusų. Iki spaudą uždrau
džiant Vilnius buvo lietuviškosios knygos cen
trinė. Profesoriaus duomenimis, tik keletas 
knygų teišėjo Suvalkuose, keletas Kaune, vie
na Daugpily, viena ar dvi Varšuvoj, keletas 
Petrapilyje, o visa kita — amžinojoje mūsų 
sostinėje. Spaudą draudžiant knyga persikėlė 
į ištremtį — į Prūsus (nors dar ilgai buvo žy
mima: Vilnius, Zavadzkio spaustuvė ir 1863-64 
m., o vėliau ir 1879 m.).

Kaip prof. Biržiška pabrėžė, dėl Prūsuose 
spausdinamų knygų turinio ir linkmės, visas 
laikotarpis ligi 1883 m. gali būti apibrėžtas 
kaip grynai tikybinė kova dėl spaudos. Nuo 
1883 m. (nuo „Aušros“) ta linkmė, kad ir neiš
nyko, bet jau ėjo lygiagrečiai su kitomis, pra
džioje su grynai tautine, vėliau nuo 1889 m. 
(nuo „Varpo“) ir su demokratine, o nuo 1896 
m. (tais metais lietuviai socialistai deklaravo 
nepriklausomybės reikalą Lietuvai) net ir su 
socialistine kova.

Profesorius, sakinį baigęs, ima kažko ieš
koti „Aleksandryno“ puslapiuose. Kambaryje 
tyla, o už lango vėjas nuo Elbės nešioja dulkių 
kamuolius ir ardo priešais esančio barako sto
gą. Jau kelinta valanda klausinėj uos žinių 
pas Profesorių. Mandagumas seniai sako liau
tis ir išeiti. O taip nesinori! Apėmė lyg koks 
nevalyvumas, bet ne iš blogos valios. Trem
tyje maža giedros, maža progų atsigauti savo 
tautos kultūra. Valandėlė pas Didįjį Biblio
grafą, tai lyg ištisos savaitės ar mėnesiai bi
čiulystės su lietuviškąja knyga. Juk ir visas 
prof. V. Biržiškos gyvenimas yra susijęs su 
mūsų periodine ir neperiodine spauda. Pats 
studento dienomis Vilniuje, konspiracijoje, 
spausdino į laisvę ir į kultūrą kviečiančius at
sišaukimus, žandarai jį sekė, iš Šnypiškių su 
LSD partijos spaustuvėle jis nusikelia į Anta
kalnį, vėl darbas. Amžina kova, politinė ir 
kultūrinė, už tiesą, amžinas ieškojimas gėry
bių, kurios dvasios nerime ir mokslo alkyje 
gimsta, o per tai nuo laiko dulkių laisvos ir 
savarankiškos. Prof. V. Biržiška, andai, prieš 
45 metus, bibliotekininkas savo lankomos mo
kyklos bibliotekėlėje, o po to? — joks biblio
grafinis darbas neapseina be jo vadovybės. 
Jis sukuria bibliografijos institutą, 1924 m. su
daro redakcijų savai lietuviškai enciklopedi
jai, o 1931 m. „Spaudos Fondo“ pakviestas 
„Lietuviškosios Enciklopedijos" vyriausiuoju 
redaktoriumi vien 33 enc. sąs. įdėjo 3.328 il
gesnius ar trumpesnius straipsnius. Pats pir
mas prof. V. Biržiškos, kaip žurnalisto ir lite
rato, darbas buvo pradėtas 1906. 11. 29. „Lie
tuvos Ūkininke“. Ten Skruzdės slapyvarde 
pranešta apie Suvalkų kalinių išvadavimą. Ta 
slapyvarde — Skruzdė — simbolis ir- realybė 
per visą jo gyvenimą.

Prof. V. Birižška. gimęs ir dirbti pradėjęs 
aną, pirmąją, naktį be ryto, šiandie, antrosios 
nakties metu, tremtyje yra nepalūžtamas op
timistas. Tas jo optimizmas yra realus, praei
ties ir dabarties faktų ir iš jų išplaukiančių 
išvadų paremtas. Jo lūpose be melo skamba 
šie A. Baranausko k?dais tarti žodžiai:

Neįveiksi, mums ant širdies 
Trupės tavo peiliai, 
Sutirps ledai ant krūtinės, 
Tu pats tekši eiliai.

Vėjas tampo elektros laidus, kad net kam
bariūkštyje švieselė mirksi. Centrinis profe
sūros barakų apšildymas, deja, veda į ekscen
trišką nepasitikėjimą kuro priemonėmis. Už 
spintos ant grindų Raudonojo Kryžiaus pa- 
kietėlių dėžutėje keliolika... mažų ir suvytu

sių bulvyčių. Kai įėjau pas Profesorių, jis 
dėžutėje nuo konservų kaitino vandenį, po to 
įsidėjo cukraus (ir kūdikis tokią porciją ant 
liežuvio uždėjus nepajustų) ir, susiradęs su
džiūvusią plutelę, ėmė vaišintis.’ Čia ne senti- 
mentališkumas, bet akivaizdus parodymas DP 
profesūros būklės. Agentų iš anapus geležinės 
uždangos burnojimu, mes, DP, fašistai, Hit
lerio- pusbroliai ir žmonės be valios. Kuo jie 
patys kvepia, tuo ir kitus tepa. Jei prof. Vac
lovas Biržiška būtų likęs Tėvynėje ar po 1939- 
1945 m. karo čia pat grįžęs į LTSR ir įsikinkęs 
į-komunizmo tarnybą, ką ir bekalbėti, nebūt 
išbrauktas iš akademikų tarpo, prie „limitnyje 
knižočki“ gautų priedo kavioro ir šampano, 
kurį mėgsta komunistai, Kremliaus valdovais 
pradedant ir NKVD-istais baigiant. Ten ne
daug ko reikalaujama, bepig ten susikurti so-
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Kai gyvuliai prakalba
(Pradžia 12 pusi.)

kartą atėjo J tvartą karvių melžti, Plačiaragis 
t; "ia ar netyčia kumštelėjo snukiu, jai praei
nant pro šalį. Ji jam rėžė atžagaria ranka ir 
pataikė kaip tik į akį, kuri paskum ašarojo 
visą savaitę. Nuoto viskas ir prasidėjo. Sei
mininkė įsitaisė tam tyčia šikšninį botagą, 
kuriuo ji beveik kas vakaras išpliekdavo Pla- 
čiaragiui šonus, jei tik jis bet kuo parodydavo 
jai, savo nepasitenkinimą.

— Žmonės didžiuojasi savo protu, galia, 
savo giminės senumu, — kalbėjo iš lėto senoji 
Dvyla, — o pamiršta, kad ir mūsų prosenolių

PAŽAISLIO
V1EMOLYNO 
BAŽNYČIA

Keliais ir takais 
skubėdavo kadai
se minių minios į 
Pažaislio ir kitas 
bažnyčias Tėvynė
je, pagarbinti gi
musio Išganytojo

prosenoliai pirmieji pagarbino Tą, Kurį ir jie 
garbino, o šiandie pamiršo. Mūsų karviškoje 
giminėje yra užsilikęs padavimas.-kad mūsų 
prosenolės suklaupusios prie prakartėlio, savo 
kvėpavimu šildė Naujagimį. O ant jūsų gimi 
naičio, asilėno, — kreipėsi ji į Bėriuką ir Ka
štaną, — šventoji šeimyna bėgo į Egiptą, o 
paskum Jis iškilmingai įjojo į Jeruzalę. O jūsų 
giminę, — pažiūrėjo Dvyla į ėriuką ir aveles, 
— Jis labiausiai išgarsino. Jis ėjo ieškoti vie
nos jūsų paklydusios prosenolės ir suradęs ant 
savo pečių atnešė ją į bandą. O ar šventame 
Rašte nėra pasakojama apie kiaulių giminę? — 
Išgirdusi tuos žodžius, atokiau gulinti su savo 
paršiukais Degloji kilstelėjo snukį ir kriukte
lėjo. — Tiesa, kiaulių giminė suvaidino ne 
labai garbingą vaidmenį, bet vistiek ji liko 
įamžinta. Juk ir žmonių giminės toli gražu ne 
visos elgiasi garbingai. Jos Kartais leidžiasi 
apsėsdamos piktų dvasių ir paskum turi dingti 
nuo žemės paviršiaus, kaip kad kiaulių banda 
anuo metu prigėrė ežere.

— O sakyk, bobute, ir apie mūsų giminę 
padavimai nieko nesako — pertraukė Dvylos 
kalbą Margiukas.

— Nežinau, negirdėjau, bet, manau, beklai
džiodamas po šventąją žemę, Jis rie kartą su
tiko apleistų tavo prosenolių ir paguodė juos. 
Jei visame senajame ir naujajame šventame 
Rašte žmonės pirmauja, tai po jų eina gyvu
liai, žvėrys ir paukščiai. Juk ar šventoji dva
sia nenužengė apaštalams karvelio pavidalu? 
O evangelistai ar nepasirinko savo išminties 
paveikslais paukščius ir žvėris? Ar pirmųjų 
krikščionių susižinojimo ženklas nebuvo žuvis? 
O ar šventasis Pranciškus Asyžietis nesuprato 
paukščių, kalbos ir nebuvo ištikimas gyvulių 
ir žvėrių draugas? Todėl žmonėms nedera taip 
didžiuotis ir mus niekinti. Ir atsiminkime 
viena, mano vaikai, gyvenkime vienybėje, ne— 
sipykime ii- neskriauskime vienas kito. Taip 
mus mokė Tas, Kuris yra ir žmonių moky
tojas. Mūsų gyvenimas ir taip sunkas, ypač 
dabar, kai atėjo pas mus naujoji šeimininkė; 
todėl nesunkinkime jo dar savitarpio barniais. 
Mes turime imti pavyzdį iš to avinėlio, kuris 
nors ir labai silpnas, bet jo širdis be galo gera, 
o gerumas yra stipriausias už viską.

Dvylai pabaigus kalbėti, visi kurį laiką pa • 
garbiai tylėjo.

člą ir šiltą būklę, tam tereikia vienų vieno 
žingsnio į ... kompromisą su sąžine. Bet, teat
leidžia nacionalsocializmo ir komunizmo ben
drovės nariai šiapus ir anapus geležinės už
dangos, lietuviui kompromisas su sąžine yra 
šlykštus dalykas, lietuvis išsiverčia garbės ne
pažeisdamas. Vargas jį grūdina.

— Istorija yra mūsų mokytoja: smurtas ir 
vergija, nesvarbu, kokia forma reikštųsi, yra 
trapūs dalykai, kurie į aikštę iššoka tik žmo
nijos kultūros vingiuose. Vingis baigėsi, ir vėl 
sugrįžta giedra. Mūsų, kryžkelėje tarp Ryti} 
ir Vakarų gyvenančia, tautą likimas dažnai 
užveda į vingius, ne vieną jau praėjome, pra
eisime ir dabartinį.

Profesorius kalba iš širdies ir iš amžinosios 
gėrio su blogiu kovos analogijų:

— Lietuviškoji knyga per 400 metų praėjo 
sunkų kelią. Argi ji būt prasidėjusi, jei tauta 
būtų buvus be gajumo? Geriausias mūsų tau
tos istorijos dėstytojas, aš manau, yra mūsų 
lietuviškoji knyga, — baigia prof. Vaclovas 
Biržiška.

— Sunku būti geram, kai tave kasdien mu
ša, — sumaurojo Plačiaragis. — Pasakyte, ar 
aš ką iš jūsų nuskriaudžiau? Niekam aš bloga 
nepadariau. Šeimininkas man geras, Vincuką 
aš myliu, bet jaunajai šeimininkai aš vistiek 
nedovanosiu. Už ką ji mane čaižo kasdien 
botagu? Kodėl ana šeiminikė man buvo gera?

Į tuos žodžius niekas neatsiliepė. Visiems 
buvo gaila jaučio, ir visi nuleidę akis liūdėjo. 
Paskum Dvyla staiga kreipėsi į Margiuką:

— Eik atvesk Vincuką ir senelį: jie ten su
šals už lango.

Vincukas, išgirdės tuos žodžius, sustingo iš 

baimės, bet senelis suspaudė jam ranką ir vėl 
tarė:

— Nebijok, nieko bloga neatstiks.
Tuo tarpu atbėgo Margiukas, mandagiai 

jiems nusilenkė ir pakvietė į vidų.
— Eik čia, Vincuk, tur būt, sušalai, — tarė 

Dvyla jiems įėjus.
— Senelis pasiliko prie arklių, o Vincukas 

nedrąsiai prisiartino prie avinėlio ir atsiklaupė 
prie jo. Savo sugrubusiais uno šalčio piršte
liais jis paglostė ėriuko gaurelius ir jam tuo
jau pasidarė šilta ir taip gera, gera...

— Manau neapsiriksianti pasakius, kad mes 
visi Vincuką labai mylime, — vėl prabilo 
Dvyla.

— Visi, — atsakė choru gyvuliai.
— Jis man atneša pienelio, kai truputį 

gauna iš pamotės, — sumekeno plonu balseliu 
avinėlis ir padėjo jam savo galvutę ant peties.

— Man jie duoda duonos, kai aš alkanas, 
— rimtai tarė Margiukas ir lyžtelėjo jam į 
veidą.

— Mums jis irgi duoda duonos plutelių, — 
subliovė choru avys. '

— Jis man davė kartą parovęs avižų pluo
štą, — žvengtelėjo Bėriukas.

— Kai aš praėjusią vasarą sirgau, jis mane 
aplankydavo ir atnešdavo paskynės burokla
pių, — truputį švabaldžiuodama tarė Žal
margė.

— Jis man nugarą pakaso, — sukriuksėjo 
Degloji.

— Mes abu nelaimės draugai, — suniur
nėjo jautis. — Mus abu muša šeimininkė.

— Taigi, mes visi patyrėme jo gerumą, — 
vėl pėmė žodį Dvyla. — Kiti vaikai gauna per 
Kūčias dovanėlių, o jis nieko negavo. Pado
vanokime jam, ką turime.

Sulig tais žodžiais iš avelių tarpo išsiskyrė 
Nuleiptaausė ir padavė jam baltą, plonytėlį 
rūbelį.

— Su tuo rūbeliu žiamą tau nebus šalta, 
o vasarą šilta, — tarė ji. Žalmargė tuojau at
sikėlė ir jam rūbelį užvilko.

Stragiu žingsniu priėjo avinas ir užkabino 
jam, ant kaklo auksinį ragelį, tardamas:

— Kai tau bus blogai, tu jį papūsk ir aš 
visada prisistatysiu tau padėti.

Bėriukas privedė baltą, mažą arkliuką ir 
tarė:

— Kai tu antjo užsėsi, jis tave nuneš, kur 
tik tu panorėsi.

Kaštanas jam padovanojo iš karčių nupin
tas puikias naginėles.

Degloji prinešė jam sidabrinę dėžutę pilną 
skanių dešrelių.

— Kada tu tik norėsi valgyti, atidaryk, ji 
visada bus pilna, — sukriuksėjo ji.

— O čia, štai, tau vogonėlė sviesto: tu jos 
niekados neišvalgysi, — tarė truputį švabal
džiuodama Žalmargė.

Kiekvienas tvarto įnamis jam ką nors pa
dovanojo. Vincuko širdis šokinėjo iš džiaugsmo. 
Jam taip buvo gera, kad net ašarėlės ėmė rie
dėti -per veidą. Jis dar niekados nebuvo taip 
laimingas, kaip dabat, būdamas gyvulių tarpe. 
O senelis, stovėjo šalia Bėriuko, glostydamas 
jam karčius ir šypsojosi jam iš tolo.

Tada prie jo prisiartino Plačiaragis. Jis 
visai nebuvo piktas, jis net mėgino šypsotis. 
Palenkęs prie Vincuko savo galingą sprandą, jis 
švelniu bosu subaubė:

— Aš neturiu ko tau dovanoti,'bet aš tave 
pasupsiu: sėsk man ant ragų ir tvirtai lai
kykis.

Vincukas svyravo, bet kai ir avinėlis jam 
patarė jaučio nebijoti, jis drąsiai užsirioglino 
jam ant sprando ir atsisėdo tarp ragų, tvirtai 
į juos įsikabindamas.

Jautis ėmė švelniai kiloti galvą. Visi gyvu
liai, sustoję aplink, juokėsi ir, tartum į taktą 
taip pat kilojo galvas. Ir Vincukas tuokėsi iŠ 
džiaugsmo. Tik staiga Plačiaragis Smarkiai 
švystelėjo galva, Vincukas švilptelėjo pro 
tvarto stogą ir. pasijuto bejojąs-ant savo balto 
arkliuko tarp žvaigždžių. Jam truputį pasidarė 
šiurpu, ir jis buvo benorįs papūsti avino pado
vanotą auksinį ragelį, bet tuo tarpu pastebėjo, 
kad kartu su juo skrenda ir keturi arkangelai 
nuo Rūpintojėlio koplytėlės.

Nebijok, — tarė jie, — ir mes skrendame 
į dangų: mums pakeliui.

Jie praskrido pro besišypsantį mėnuli ir 
staiga atsidūrė dideliame sode, kur angeliukai 
suposi ant gėlių ir auksinių medžių alėjomis 
vaikščiojo balti pavidalai.

— Sveikas, Vincuk, mes tavęs laukėme, — 
sučiauškėjo ant vienos šakos apsižergęs besi
šypsąs angeliukas. — Tu, tur būt, ieškai savo 
mamytės. Ji ten, prie Gyvybės šaltinio, tavęs 
laukia. Eik, aš tave nuvesiu...

Tuo tarpu kažin kas taip smarkiai subeldė 
į kamarėlės duris, kad net langai sudrebėjo.

— Gana dribsoti, kelkitės, važiuojame ra
rotų, — suriko už durų pamotė.

— Vincukas pašoko ir apsidairė: jis buvo 
toje pačioje kamarėlėje, kaip visada ir gulėjo 
ant pakuline drobe užvilkto priegalvėlio. Se
nelis atsikėlęs jau poteriavo. Vaikas pasku
bomis apsirengė. Tėvelis vakar sakė, kad ir 
jis važiuosiąs rarotų.

Gričioje jau visi buvo sukilę ir apsirengę. 
Pamotė, prieš išvažiuodama, ruošėsi dar karves 
pamelžti. Su kibiru ir botagu ji jau buvo beei
nanti pro duris, kai prie jos pribėgo Vincukas 
ir, įsikabinęs į sijoną, suriko:

— Mamyte, neik į tvarta, Plačiaragis ant 
tamstos pyksta!

Visi nustebę žiūrėjo į vaiką.
— Aš žinau, kad jis ant manęs pyksta, man 

nebe naujiena, kvailuti. O kam, štai, tas, — 
pagrūmojo ji bptagu, piktai šypsodamasi ir 
užtrenkė duris ties Vincuko nosimi.

— Kas gi čia dabar tau pasidarė, Vincuk, — 
tarė tėvas, vėl imdamas skustis barzdą. Vin
cukui pasidarė gėda ir jis, lyg jausdamasis kal
tas, nudūlino į kampelį.

Pamotė ilgai negrįžo. Šeimyna ėmė nekan
trauti ir, pagaliau visi nuėjo į tvartą pažiūrėti, 
kas su ja pasidarė.

Plačiaragis, nusitraukęs nuo sieto, vaikš
čiojo po tvartą, o šeimininkė buvo subadyta.

Pasakojimai apie 
senuosius smuikus

Antonio Stradivari, Cremonos burtininkas, 
savo gyvenime esąs pagaminęs viso 1036 smui
kus, t. y., po vieną kas trys savaitės. Jo pa
jamos už tat buvo nepaprastai didelės. Dar ir 
šiandien Cremonoje sakoma: „Turtingas kaip 
Stradivari.“

Sulaukęs žilos senatvės, eidamas per 90 
metų, Stradivari dar tebesidarbuodavo savo 
dirbtuvėje. Smuiką, kuriuo demoniški Paga
nini pirštai kerėjo pasaulį, sukūrė Stradivari 
eidamas 83 metus. Perkopęs 90 metų amžiaus 
slenkstį, jis ėmė gaminti t. vad. „Nadaud- 
Strad.“, — kiekvienas šių senųjų smuikų turi ■ 
savo vardą.. Po jo mirties jo palikuonys savo 
dideliam susijaudinimui išaiškino, kad šiuos 
smuikus gamindamas senasis meisteris sukly
dęs: viena atkvėpos anga išėjusi pustrečio mi
limetro trumpesnė už antrąją. Šį smuiką gro
jo Willy Burmester; vėliau jis perėjo į Georg 
Kulenkampffo rankas. 93-se savo amžiaus 
metuose Stradivari sukūrė dar vieną smuiką 
— savo paskutinįjį kūrinį, vad. „Gulbės gie
smės smuiką“.

Pas vieną Londono smuikų prekybininką 
1925 metais atėjo varganas žmogelis ir nedrą
siai pasiūlė seną smuiką. Jam buvo sumo
kėta vienas svaras sterlingų. Instrumentą ap
valęs prekybininkas įsitikino, kad tai būta 
tikroje Stradivari smuiko iš 1704 metų. Visos 
pastangos išaiškinti nežinomąjį pardavėją nuė
jo niekais. Po aštuonerių metų šio smuike 
kaina buvo jau 6.250 svarų.
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į RYŠKIOSIOS ASMENYBES Į

Herbert Vere E vai t
Kai atkakliose „Penkių Didžiųjų“ rung

tynėse surandi bent vieną mažąjį, mokantį ir 
tvirtai pasiryžusį gintis ir ginti kitus tokio pat 
didumo draugus, tai lyg ir jauti, kad ir bejė
gis teisingumas dar nėra galutinai palaidotas. 
Ir kiek kartų „mažųjų“ pasaulis ieškojo pa
guodos ir vilties, tiek kartų jis turėjo nusi
kreipti į Australijos užsienių reikalų mini- 
sterį H. Vere Evatt, kurs, kai reikia, nesibijo 
atlikti 20.000 kilometrų kelionę, kad laiku da- 
dyvautų Europoje įvykstančiuose tarptautinėse 
konferencijose. Ir kiekvienoje konferencijoje 
jam yra skirta išsitiesti prieš „Didžiuosius“ 
prieš jų siekimus nesiskaityti su mažųjų tautų 
interesais, prieš jų dominaciją ir prieš tą pa
niekinimą, kuriuo „didieji“ jau seniai dalijasi 
mažųjų adresu. Visose tarptautinėse konferen
cijose Evatt „liūto įniršimu“ gina „mažuosius“ 
nuo didžiųjų išnaudojimo ir savo atviromis bei 
narsiomis kalbomis jau spėjo užsipelnyti „pa
baisos“ vardą.

Pačioje savo metų galybėje — jam tik 
52 metai — Evatt savo išore labai panašus į 
dažnai amerikoniškose filmose matomus tipus 
piktais veidais, bet geromis širdimis. Pla' > 
bohemiškos natūros, geras kriketo loši i... s, 
įgudęs priešininkas bent kokio pedantizmo ir 
biurokratijos, nemėgstąs dogmatizmo ir visur 
bei visados vertinąs inteligenciją — toks yra 
ir tokiu rodosi Evatt visose susitikimuose. 
Evatt’o tėvas niekuo kitu nepasižymėjo, kaip 
tik labai kuklia padėtimi. Pats neturėdamas 
reikšmingų turtų,\r sūnui jų nepaliko. Bet ir 
iš savo labai negausių išteklių jis sugebėjo 
Herbertui įskiepyti norą ne tik mokytis, bet ir 
pasidaryti „šiuo tuo“. Po puikiai pasisekusių 
studijų Sydney universitete Evatt vos 30 metų 
teturėdamas, jau lektoriauja tame pačiame 
universitete, dėstydamas teisės filosofiją. Ne
pasitenkindamas savo universitetine padėtimi, 
jis kartu verčiasi ir advokatūra. Savo aštriu, 
vulgariu ir brutaliu iškalbingumu jis greitai 
pagarsėja teismuose ir krašte. Iki 1940 metų 
politinėje arenoje Evatt laikėsi be triukšmo ir 
be nustebinimų. Ir tik po to, kai buvo iš
rinktas į parlamentą, kaip darbo partijos at
stovas, prasidėjo jo politinės karjeros staigus 
kopimas. Darbo partijos atstovų grupėje jis 
visa galva iškilo savo inteligencija ir savo su
gebėjimu atpažinti darbo problemas jų visame 
platume. Po kelių mėnesių eilinis darbo par
tijos atstovas Evatt užėmė užsienių reikalų 
ministerio vietą ir nuo čia pradėję įtemptą 
veiklą, niekados nesigindamas, o tik visur vi
sus puldamas. Be poilsio keliaudamas karo 
metu į gausias konferencijas ir pasimatymus 
su Rooseveltu, Churchilliu, Mac Arthuru ir 
kitais, 'Evatt kuone įsigijo „didžiojo“ vardą.

a-o karo dar platesne energija išvystė Evatt 
Australijos įtaką, nepraleisdamas nė vienos 
svarbesnės konferenicjos. San-Francisco, Lon
donas, Wašingtonas, Paryžius — vis tai var
dai, surišti su Evatt labai atkaklia ir triukš
minga laikysena. Ypatingai jis ja pagarsėjo 
konferencijoje, kur gavo vardą „l’enfant ter
rible“ (t. y,- baisusis vaikas). Australijos opo
zicinė spauda ir komunistai kaltino Evatt dėl 
jo agresijos prieš sovietus Taikos konferenci
joje. Ir intrigos prieš Evatt tiek buvo išplėstos, 
kad jis buvo priverstas apleisti taikos konfe
renciją ir laikinai padaryti pauzą. Grįžęs į 
Ą/dney Evatt pareiškė: „Trečiasis pasaulinis 
karas gali būti išvengtas tik ta sąlyga, jei an
trasis bus užbaigtas teisingumo ir demokra
tijos pagrindu.“

Taikos konferencija išsiskirstė, neužbaigusi 
antrojo karo... Ji rinksis dar ne kartą likvi
daciniam darbui, ir reikia manyti, kad Evatt 
pareiškimas pasi liks galioje iki pat galo. Savo 
atvirumu ir tiesumu Evatt yra tapęs „didžiuo
ju“ mažųjų tarpe. Jis, be abejo, tokiu pasi
rodys ypatingai tada, kai taikos konferencija 
susirinks kur nors Pacifike. V. Audrūnas 
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„FOR A JUST PEACE"

Lapkričio pabaigoje iš spaudos išėjo Ame
rikos Lietuvių Katalikų Kongrese priimtos re
zoliucijos ir pareiškimai, išleisti anglų kalba 
Ir pavadinti „For A Just Peace“. Knygelė, tu
rinti 24 psl., plačiai paskleidžiama amerikie
čių sluoksniuose.

Svarbiausia šio leidinio dalis — minėto 
Kongreso priimtos rezoliucijos. Trys iš jų nu
sipelno ypatingo dėmesio savo nuodugnumu, 
būtent: tos, kuriose kalbama apie taikos pa
grindus, apie tremtinių problemą ir apie be- 
viečių asmenų traktavimą.

Tos rezoliucijos tiksliai pažvelgia į palies
tus dalykus-ir sykiu pasauliui parodo, kad tei
singa taika bus galima tik tada, kai paverg
toms tautoms, tarp jų ir Lietuvai, bus grą
žinta laisvė ir nepriklausomybė.

Šių rezoliucijų svarbumą įrodo ir tai, kad 
po Katalikų Kongreso į jas daug dėmesio at
kreipė amerikiečių spauda.

Federacijai, išleidusiai šią knygutę, ir jos 
parengėjams tenka nuoširdus padėkos žodis. 
(„Amerika“, 1946 m. lapkričio 22 d.)

• Kolumbijos radijo siųstuvų sistema yra 
pareiškusi, kad ji galėtų pradėti spalvotos te
levizijos perdavimą kelių savaičių būvyje ir 
kad ji yra paprašiusi vyriausybės sutikimo 
Šiam darbui pradėti.

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Vokietijos lietuvių šachmatų pirmenybės

tarpu pas dilingiečius matosi nuovargis: jie 
nebeuždengia priešo žaidėjų, ir tik pradžioje 
įgyta krepšių persvara įgalina išlaikyti per
galę.

Komandos žaidė ir įmetė krepšių: Kemp- 
teno GSK — Duliūnas 9, Sventickas 2, Pana
vas 0, Krutulis 3, Racevičius 4, Makauskas 4; 
Dilingenas — Radavičius 6, Kurauskas 5, 
Stankus 0, Brinkmanas 4 ir Anaitis 8.

Sekmadienio revanšo rungtynės davė aiš
kią persvarą kempteniškiams, kurie, išvystę 
nemažą spartą, nugalėjo dilingiečius pasekme 
46:25 (21:15). Lygus žaidimas buvo tik ligi 
pirmo kėlinio galo, kai dilingiečiai žaidė ap
galvotai ir gerai dengė, bet vėliau pasimetė, 
pasileido į spartą, ir kempteniškiai be didelio 

vargo rungtynes laimėjo.
Teisėjavo Staškevičius.ir Končius.

Hamburgo lietuvių stud, sporto 
vadovybė

S. m. gruodžio mėn. 6 d. Hamburgo Pabal- 
tijo Universitete įvyko liet. stud, sportininkų 
susirinkimas, kuriame buvo išrinkta nauja 
sporto vadovybė: sporto vadovas — Kybartas, 
pad. — Navickas, sekretorius — Mickūnas. 
Moterų sekcijos vadovė: Tunkūnaitė ir Alster- 
dorfo studentų stovyklos atstovas — Kasiu- 
laitis.

Sporto sekcijų vadovai: krepšinio — Snar- 
skis, tinklinio — Tunkis, stalo teniso — Na
vickas, lengv. atletikos ir gimnastikos — As
travas ir futbolo — Deikus.

Į susirinkimą buvo taip pat atsilankęs Uni
versiteto Rektorius p. Manelis.

S. m. gruodižo mėn. 4 d. Hamburge įvyko 
krepšinio rungtynės tarp Pabaltijo Uni-to ir 
vokiečių Fizinio Lavinimosi Instituto. Pirmas 
rungtynes žaidė lietuvaitės stud, prieš vokie
taites ir pirmą kėlinį laimėjo 10:4, tačiau ant
rame kėlinyje turėjo supasuoti prieš vokietai
čių spartą bei energingumą ir rungtynes pra
laimėjo pasekme 11:24. Vyrų-grupėje latvių 
studentų krepšinio komanda įveikė vokiečius 
pasekme 42:16 (15:4).

. S. m. gruodžio mėn. pradžioje tolimuose 
Vokietijos vakaruose, pagal pat Olandijos sie
ną, nedidelėje Gross-Hesępe’s lietuvių sto
vykloje, buvo pravestos pirmosios lietuvių 
šachmatų pirmenybės tremtyje. Tiems, kurie 
iš pradžių stebėjosi tokios nuošalios vietos pa
rinkimo tinkslingumu, pirmenybių eiga davė 
skambų atsakymą: sparčiai blogėjant mūsų 
ekonominei būklei, vargu ar kita kuri sto
vykla būtų pajėgusi pravesti pirmenybes to
kioje aukštumoje, kaip tai buvo padaryta 
Gross-Hesepe’je.

Pirmenybės sutraukė visus pajėgiausius 
mūsų šachmatininkus, iškiriant negalėjusius 
atvykti Stalioraitį, Nasvytį ir Skibniauską. 
Techniškos pirmenybių pasekmės šios: I v. 
Škėma 10 t. (iš 11 galimų), II — Arlauskas 
8‘/e t., III — Tautvaišas 8 t., IV — Žalys 6l/t 
t., V — Stonkus 5’/s t., VI-VII — Kazakevičius 
ir Jurkšaitis po 5 t., VIII-IX — Repečka ir 
Zukaitis po 4‘/s t., X-XI — Bučys ir Mon- 
čiunskas po 3*/2 ir XII — Žilinskas ‘/s t.

Škėma pravedė visą turnyrą labai užti
krintai. Tik’ 2-jose partijose (prieš Žalį ir 
ypač prieš Mončiunską) buvo patekęs į kritiš
kas padėtis. Puikus kovotojas ir geras endšpi- 
listas — tai mažas mūsų Kapablanka. Bū
dingas jam stengimasis nulemti partijas gry
nai techniškomis priemonėmis, šiose pirmeny
bėse buvo ypač sėkmingas. Arlauskas su di
deliu pakilimu. pravedė pirmąją turnyro pusę. 
Fejerverkiška jo partija prieš Repečka tapo 
premijuota kaip gražiausioji šiose pirmeny
bėse. Nelemtas pralaimėjimas prieš silpniau- 
siąjį dalyvį Žilinską išmušo'jį trumpam laikui 
iš pusiausvyros, o to ir užteko, kad atkristų į 
II vietą. Tautvaišas, po nesėkmingo starto, jau 
pradžioje palaidojęs visas viltis pirmajai vie
tai, ėmė lošti nerūpestingai ir pastatė eilę fi
gūrų. Vis dėlto ir tokio lošimo trečiai vietai 
pakako. Žaįys brandžiu lošimu įrodė, kad jis 
šiuo metu tikrai mūsų 4-sis lošėjas. Kiek ne
laukta, bet visai užtarnauta Stonkaus penktoji 
vieta. Tai solidaus pozicinio stiliaus atstovas. 
Maloniai nustebino Kazakevičius, parodęs ge
rą supratimą visose 3-jose šachmatų partijos 
stadijose. Lauksime tolimesnių jo pasirody-
mų. Jurkšaitis — labai originalus lošėjas. De
ja, dažnokai jis pats tampa savo perdėtų fan
tazijų auka. Norėdamas daryti pažangą, turi 
Fine partijų. Apvylė Repečka. Nervingumas 
ir nekantrumas — pastovus jo nesėkmės pa
lydovai. Tik pavienėse partijose (pvz., žavi 
ataka prieš Mončiunską) prasiveržė neabejo
tinas jo talentas. Žilinskas dar nepriaugęs to
kioms atsakingoms rungtynėms. Vis dėlto 
turnyro gale jis gerokai sukietėjo.

Gruodžio 8 d. Arlauskas ir Tautvaišas lošė 
alternatyvinį simultaną prieš 25 stovyklos 
šachmatininkus. Pasekmė: 21,-2,-2.

Gruodžio 9 d. iš ryto įvyko pirmenybių da
lyvių žaibo turnyras. Pasekmės: I-II v. Taut
vaišas ir Arlauskas po 8 t. (iš 9 galimų), III — 
Žalys 7*/» t., IV — Jurkšaitis, V-VI — Mon- 
čiunskas ir Škėma po 4 t., VII — Bučys 3'/t 
t., VIII — Stalioraitis 2*/t ir 1.1.

Po pietų Žalys davė aklą simultaną prieš 
3 stovyklos šachmatininkus. Vieną partiją Ša
lys laimėjo, vieną baigėsi lygiomis ir vieną 
pralaimėjo.

Vakare įvyko iškilmingas turnyro uždary
mas, dalyvaujant UNRRA ir YMCA atsto
vams, stovyklos vadovybei ir lietuvių šach
matininkų sąjungos valdybai. Vertingos do
vanos nugalėtojams sudarė įspūdingą sklar- 
džiai prabėgusio turnyro pabaigą.

Energingi Gross-Hesepe’s lietuviai ir ne- 
pailstąs turnyro techniškasis vadovas p. A 
Ramanauskas, taip- sėkmingai suorganizavę, 
šias pirmenybes, įrašė į mūsų tremties šach
matų istoriją šviesų puslapį. Atsisveikinant 
su vaišingais šeimininkais, daugelio dalyvių 
veiduose atsispindėjo liūdesys, kad nuotaikin
gosios dienos Gross-Hesepe’je jau praeity. .

P. Tautvaišas

Kempteno GSK krepšininkų 
viešnagė Dilingene.

Š. m. gruodžio 14-15 d. d. Dilingeno liet, 
stovykloje viešėjo Kempteno GSK krepšinin
kai, kurie sužaidė krepšinio rungtynes prieš 
vietos stovyklos krepšininkus.

Dabartinių metų Kempteno GSK yra viena 
stipresniųjų krepšinio ekipų ir todėl rungty
nėmis susidomėjimas buvo nemažas, nes, at
rodo, kad ir dilingiečiai krepšininkai yra su
radę save ir kartais būna kietu riešutu ir 
stipresnėm krepšinio ekipom.

Pirmose šeštadienio rungtynėse dilingiečiai 
patiekia staigmeną, nugalėdami Kempteno 
GSK, kurioje žaidė ir Duliūnas, pasekme 23:22 
(14:9). Rungtynės buvo gana gyvos ir įdomios. 
Pradžioje kempteniečiai veda 2:0, 3:1, bet di
lingiečiai neatsilieka ir pasekmę švelnina, kol 
pagaliau Radavičius persveria 6:5 dilingiečių 
naudai ir toliau, rūpestingai dengdami kemp- 
teniškius, I kelinį baigia 14:9 savo naudai. 
Antro kėlinio pirmoje pusėje vaizdas tas pats 
ir rezultatas pašoka net 18:12 ir 20:12, tačiau 
kempteniškiai nepasimeta, o išvysto nemažą 
spartą ir rezultatą švelnina savo naudai, tuo

iiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii»in»i»imiiiiiiiiiiiainiiiiiiiiiiimo

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

The Forty Third Lesson — Keturiasdešimt trečioji pamoka
AT THE OUTFITTER’S

Mr. Ai I must go to outfitter’s, for I need 
some shirts and collars.

Mr. B.i Here we are. Let us go in.
Shopman: Good morning, gentlemen. What 

can I do for you? We sell shirts, 
collars, handkerchieves, socks, 
neckties.

Mr. A.i Thank you, I should like to look 
at some shirts with square cuffs 
please.

ShB^'/.An: Certainly Sir. Here is a very nice 
line we are selling a good many 
of it just now.

Mr. A.i No, I don’t want that kind. I just 
want the ordinary white shirts, 
half a dozen please, and three 
others with white fronts, for eve
ning dress.
Very good, Sir. And the next 
thing? Ties, gloves, handkerchie
ves?

Mr. B.: I want a dozen linen handkerchie
ves and a dozen collars, of the 
same pattern as I am wearing, 16 
is my size. •

Shopman: Perhaps these will do, Sir?
Mr. B.i No, they won't do, they » are too 

small. These are better. I’ll take 
a dozen of these. Please give me 
these collars too. I need also a tie. 
That will be all.

Shopman: -No socks or braces, links or studs? 
Mr. A.: No, thank you, not to-day.
Mr. B.2 Can I get boots here?
Shopman: Certainly, Sir, first floor. The boot 

and shol department is close to the 
lift on the right

outfitter (autfiter) — vyriškų rūbų pardavėjas 
need (nyd) — reikėti, stokoti
I need, I am in need — man reikia 
shirt (Sort) — marškiniai 
collar (kolar) — apykaklė 
handkerchief (hankerčyf) — nosinė 
sock (sok) — vyriška kojinė 
necktie (nektai) — kaklaraištis • 
tic (tai) — kaklaraištis 
to tie — rišti 
square (skuėr) — keturkampis, plokščias 
cuff (kof) — rankogaliai 
square cuff — keturkampiai rankogaliai 
certainly (sortanli) — tikrai, iš tikrųjų 
line (lain) — prekė; linija, šniūras, •ilutė, už- 

siėmimis, darbo sritis
to sell (sel) — parduoti

Ruzgio darbas ne veltui
Amerikos lietuvis Mykolas Rlfzgys, kaip 

žinome, dabar treniruoja prancūzų krepšinin
kus. Betgi pats Ruzgys retai kada žaidžia, 
nors ir yra registruotas Paryžiaus „Stade 
Francais“ krepšinio komandoje. Į vieno žur
nalisto paklausimą, kodėl jo nematyti aikštėje, 
Ruzgys atsakęs: „Iš žaidėjų perėjau į auklė
tojus ir trenerius. Laikai, kai buvau Lietuvos 
valstybinės krepšinio rinktinės žaidėju, yra 
likę toli praeityje“. Nebežaidžia nė Ruzgio 
draugas Fabrikant, daugkartinis Prancūzijos 
rinktinės dalyvis, rusų kilmės. Jis yra išleidęs 
krepšinio vadovėlį „Le basket-ball moderne“ 
ir dabar suka filmą.

Prancūzijos krepšininkai, po nesėkmių Eu
ropos pirmenybėse Ženevoje, atkakliai dirba ir 
jų pastangos nėra tuščios. Meisteris — Lyono 
St. Marie de la Guillotiere viešėjo Čekoslova
kijoje ir parsivežė eilę pergalių. Net buvo 
prieita prie to, kad čekai, teisindamiesi susi
siekimo priemonių sunkumais, buvo atsisaką 
žaisti tarpvalstybines rungtynes, bet vėliau 
pavyko susitarti, žaisti gruodžio mėn.

Prieš kiek laiko, aukščiau minėtoji Lyono 
komanda, yra nugalėjusi amerikiečių “Ali 
Stars“ 38:37 (17:17), o tai jau šį tą reiškia. Da
bar į prancūzų rinktinę Ruzgys yra pakvietęs 
kandidatais daugiausia jaunesniuosius žaidė
jus. Iš senųjų, yra likę Lesmayoux, barzdo
tasis Frezot ir Busnel. Viso į rinktinę pak
viesta 20 kandidatų. Kaip šias eilutes rašan
čiam Ruzgys Ženevoje yra pareiškęs, jis dirb
siąs pamažu, bet nuosekliai ir užtikrintai. 
Daugis vyresniųjų prancūzų žaidikų turės pa- ■ 
sitraukti į pensiją: „Negi galima daryti gra
viūras išpuvusiam medyje!“ Su jaunaisiais 
teksią gerokai ir ilgesnį laiką padirbėti. Ta 
proga Ruzgys su malonumu prisiminė jau
nuosius lietuvių žaidėjus, kurie turį gerą pa
grindą: „Su jais būtų visai kitoks darbas“ ir 
pridūrė: „Betgi aš laiko turiu ir skubėti nėra 
ko“. Paklaustas, ar nemano grįžti į JAV, Ruz
gys atsakė kategoriškai: „Ne!“. Kaip iš pasi
kalbėjimo ir nuotaikos buvo galima apręsti, 
Ruzgys per daug prisigėręs europietiškos dva
sios. perdaug su ja spėjęs susigyventi ir už
jūris jo jau nebetraukia. Įdomu. Ck.

Mielus Mūsų Kelio Sporto sk. bendradar
bius, skaitytojus ir aktyvius sportininkus — es 
sveikina su Sv. Kalėdomis ir linki laimingų 
1947 Metų

M. K. Sporto sk. Redaktorius

good many — labai daug 
ordinary — paprastas 
dozen (dazen) — tuzinas

' Jront — krūtinė (rūbo) 
gloves (glavs) — pirštinės 
linen — lininis 
the linen — baltiniai 
pattern — pavyzdys 
braces (brėsės) — petnešos 
links — rankogalių segtukas 
stud (stad) — apykaklės segtukas 
boot (būt) — batai su auliukais 
department (dipartment) — skyrius

Dabar keletą paaiškinimu

evening dress (yvning drės) — išvertus pažo
džiui būtų: vakarinė suknelė, tačiau šį po
sakį galima vartoti ir kalbant apie vaka
rinius vyro rūbus. Galima t. p. pasakyti 
evening clothes.

These will do — šitie bus geri, šitie tiks, 
line (lain) — žodis, turįs labai daug reikšmių.

Pirmoj eilėj line reiškia liniją. Iš to žo
džio kyla kiti panašas — šniūras, eilutė 
(knygoj) meškerė. Be to, line reiškia dar 
užsiėmimą, darbo sritį. “Inwhat line do 
you work“ —•• kurioje srity jūs dirbat. Iš 
čia kyla dar viena line reikšme, būtent — 
prekė.

to line — liniuoti, rubežiuoti, dėti pamušalą.
Pabaigai netaisyklingieji veiksmažodžiai 

stand, stood, stood — stovėti 
steal, stole, stolen — vogti 
stick, stuck, stuck (stik, stak, stak) — klijuoti 
sting, stung, stung (sting, stang, stang) — gelti 
strike, struck, struck (straik, strak, strak) —• 

mušti
swear, swore, sworn (suer, suor, suom) — 

prisiekti
sweep, swept, swept (suyp, suėpt, suėpt) — 

šluoti
swell, swelled, swollen (suėl, suėld, suolen) — 

likti
swim, swam, swum (suim, suam, suurh) — 

plaukti
swing, swung, swung (suing, suang, suang) — 

supti
Korektūros klaidų atitaisymas

33 teksto eilutėje turi būti does, o ne dos.
Septintas netaisyklingasis veiksmažodis tu

ri būt: spin, span, spun.
Devintas netaisyklingasis veiksmažodis turi 

būti: spread, spread, spread.
Dešimtas netaisyklingasis veiksmažodi^ turi 

būti: spreng, sprang, sprung.

14



1946. XII. lt. Mūsų Kelias 15 pusi. Nr. 50/51 (59/60)

Jungtinėms Tautoms 
išsiskirsčius

Mes ieškome savųjų
(Pradžia 1 pusi.)

sii>as yra nusiginklavimas. Ar šis klausimas 
bus įgyvendintas, parodys ateitis, nes dabar 
dar tėra nagrinėjimo stadijoje. Kol Europa 
politiškai dar nėra sutvarkyta, tol sunku 
tikėti, kad. šis esminis klausimas būtų-lengvai 
išspręstas, turint galvoje, kad reikia įgyven
dinti absoliutų tautų tarpusavio pasitikėjimą. 
Nesant jo, nė viena tauta nenorės išduoti 
paskutinių karinių paslapčių. Tai esmingiau
sioj! ateities problema, nuo kurios vienokio 
ar kitokio išsprendimo pareis tolimesnis tautų 
bendravimas.

Trečias klausimas — Ispanijos Franco 
režimas. JT plenume 34 balsais prieš 6 buvo 
priimta rekomendacija, kad visi JI’ nariai at
šauktų savo įgaliotus ministerius ir ambasa
dorius iš Ispanijos. Tai buvo vienas konkre
tus žygis, padarytas JT plenume. Šiuo prece
dentu, atrodo, galėtų JT ir daugiau imtis pa
našių nutarimų prieš diktatūrinius režimus, 
kurie ir vadinasi „demokratiniais“, o faktiš
kai y/a totalitariniai. Šis faktas rodo, kad į 
kitų kraštų reikalus galima kištis, jei prasi- 
lenkama su JT charta.

Ketvirtas klausimas — pranešimas apie 
kariuomenės didumą ne tik svetimuose priešo 
kraštuose, bet ir pas save, namie. Šiam klau
simui pasipriešino Rusijos ir Ukrainos atsto
vai, tačiau jis buvo priimtas.

Penktas — tat John D. Rockefeller, Jr. 
8,5 mil. dol. dovana, kuri buvo 33 balsais prieš 
7 taip pat priimta.

Dėl veto teisės konkretaus nutarimo ne
priimta, bet pareikštas pageidavimas, kad jo 
be reikalo Didieji nenaudotų.

Iš JT realių darbų paminėtini yra Trem
tinių Organizacijos sudarymas ir žygis prieš 
Franco. Kiti klausimai yra dar studijų eigoje 
Ir todėl apie jų reikšmę per anksti kalbėti. 
Kol JTautos neturi realios jėgos nutarimams 
įvykdyti, tol jų visi nutarimai negali toliau 
nueiti, kaip ir paprasti diplomatiniai veiksmai.

Tačiau, reikia laukti, kad JTautos iš teo
rinės būl- 'ės pereis į realią, ypač kai jos su
organizuos pasaulinę karinę pajėgą, kuri, 
esant reikalui, galėtų pritaikinti, sankcijas. 
Tąja prasme pavergtos tautos laukia ir linki 
JTautoms sėkmės.

• YMCA DP vaikams Kalėdtį dovanas duos 
žaislais. Apie 100.000 vokiečių pagamintų 
žaislų, apie 40.000 dolerių vertės, numato iš
dalinti 500 DP stovyklų, ligoninių ir vaikų 
centrų U.S.zonoje vaikams. Žaislų skirstymą 
atliks Tarptautinė YMCA, pranešė USFET. 
Skaičiuojama, kad kiekienas vaikas U.S.zonoje 
gaus po vieną Kalėdų žaislą. Numatyta 15.000 
knygų 10-čia kalbų atspausdinti Ateičiai pla
nuojama tarptautinė „Y" su serija vasaros 
stovyklų, kuriose galės tilpti apie 25.000 DP. 
G Čikagos imiversiteto prof. H. Urey uni
versiteto audiencijoje pareiškė, kad vargu gali 
būti išrastas priešatominis ginklas. Laikui bė
gant, atom, bombos būsiančios pigiausias karo 
ginklas. Jų pagaminsią tiek daug, jog lengvai 
sunaikinsią visus svarbiausius pasaulio 
miestus.

Dillingeno vyrų kvartetas vėl scenoje
Po ilgesnės pertraukos š. m. gruodžio 16 d. 

Dillingene, Miesto teatro salėje, vėl pasirodė 
J. Statkevičiaus vadovaujamas vyrų balsų 
kvartetas: A Peškys, M. Bučinskas, V. Šimkus 
ir J. Motiejūnas. Dillingeno vyrų balsų kvar
tetas, suprasdamas, kad mūsų visuomenė 
mėgsta daugiau įvairią ir mišrią programą, 
neišėjo scenon vieni, bet talkon pasikvietė 
dar baletininkes J. ir R. Drazdauskaites, so
listę Z. Kevalaitytę, akordeonistą A. Špa- 
kauską ir • fogotistą J. Pažemį. Jei iš viso

UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ IŠTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL’io, IEŠKO ŠIŲ 

ASMENŲ:
I

AVIŽIUS Juozas, 29 metų, gyv. Sintautai;
AŽUBALIS Jonas, 37 metų, iš Stettin;
BAKAITIS Vincas, 26 metų, iš Oberduena;
BALATIS Boris, 18 metų;
BALATIS Antanas, 45 metų;
BALATIS Barbora, 43 metų;
BALSIENE Domicėlė;
BALTGALVIS Arvidas, 29 metų, gyv. Ata- 

siene;
BALTRUŠAITIS, 30 metų;
BALTRUŠAITIENE Marija, 32 metų;
BARANAUSKAS Petras, 45 metų, gyv. 

Vilkaviškis;
BARANAUSKIENE Konstancija, 35 metų, 

gyv. Vilkaviškis;
BARNIŠKIS Vincentas, 38 metų, gyv. Ma

rijampolė;
BARTKEVIČIUS Vladas, 21 metų, gyv. 

Panevėžys;
BATAITIS Viktoras, 27 metų;
BATURA Kazimiras, 32 metų, gyv. La

zdijai;
BAUKYS Kazys, 34 metų, gyv. Arminai, 

Žalioji;
BALAITIS Julija, 23 metų;
BELSKIS Juozas, 25 metų;

• INS iš Atėnų praneša, kad Centrinėje 
šiaurės vakarų Makedonijoje pašaukti rezervo 
karininkai 30—31 metų.
o Valstybės departamentas paskelbė, kad 
Sovietų okupacija Mandžurijoje, apskritai 
skaičiuojant, padariusi 2 milijardų dolerių 
vertės sugadinimų krašto pramonei, kuri ne
greit atsigausianti.
o Pagal JAV konstitucijos XXI straipsnį, 
naujas kongresas ir senatas pradeda savo 
darbą sausio 3 dieną.
e Arabai sutinka priimti arabų valstybės 
planą Palestinoje šiomis sąlygomis:

1) Žydai būtų priimami į Palestinos vy
riausybę tiktai legalaus skaičiaus pagrindu, 
būtent: 6 arabams 1 žydas.

2) Aukščiausias komisaras neturėtų turėti 
galutino sprendimo Palestinos dalykuose ar 
teisėje skiriant pirmąjį gubernatorių.
o Lenkijoje kraujo liejimas tarp partizanu 
ir vyriausybes vyksta ir toliau. Skaičiuojama, 
kad per šiuos metus bus žuvusių apie 7.000. 
Per dieną iš vyriausybininkų pusės žūstą apie 
10 asmenų. Kovų galo nematyti.
O Sovietų Sąjunga rengia prekybos sutartį 
su Norvegija tuo pačiu pavyzdžiu, kaip ji pa
sirašyta su Švedija.
o JAValstybės dėl įvairių įvykių yra nusi- 
stačiusios ir toliau savo kariuomenę laikyti 
Kinijoje. Amerikiečių karių tenai esą 15.000, 
kurių 4.000 numatyta grąžinti namo. Tuo tar
pu Sovietai vienoje kontroliuojamoje Man- 
džūrijos — Liaotung srityje turį kariuomenės 
daugiau, negu amerikiečių esą visoje Kini
joje, pareiškė US kariuomenės kalbėtojas 
(INS).
9 UP praneša, kad prezidentas Trumanas 
yra pareiškęs spaudai, jog dabartinis anglia
kasių streikas sutrukdęs paskelbti antrojo 
pasaulinio karo pabaigą.
o Ministcriq Tarybos New Yorke vokiečių 
satelitams — Italijai, Vengrijai, Rumunijai, 
Bulgarijai ir Suomijai — sudarytų taikos su
tarčių pasirašymas numatytas 1947 m. vasario
10 d. Paryžiuje.
o Jugoslavija ir Albanija pasirašė ekonomi
nę sutartį, pagal kurią bus koordinuojamas 
abiejų kraštų ūkis, panaikinami tarifai ir 
muitai, taip- pat bus derinama finansinės ir 
valutinės priemonės. (AP)
o AP praneša iš Varšuvos, kad karo teismai 
Lenkijoje turi daug darbo ir kad kalėjimai 
esą perpildyti. Oficialiai pranešama, jog kalė
jimuose esą apie 10.000 asmenų, politinių 
nusikaltėlių.
a Į Europa atvyko 13.558 amerikiečių karių 
šeimų nariai.
O INS praneša, kad JAV Valstybės departa
mentas oficialiai paneigęs Teherano prane
šimą, jog JAV suteikusios 40 keturmotorių 
bombonešių Irano vyriausybei.
o Gen. Joseph F. McNarney kūčių vakarą 
pasakys per radiją politinę kalbą vokiečių 
tautai. (UP)
o Iš buvusio UNRRA vyr. dir. F. H. La 
Guardia pareigas perėmė generolas majoras 
Lowell W. Rooks. Jis buvo anksčiau gen. 
Eisenhowerio pavaduotoju ir 90-sios pėst. 
divizijos vadu.

būsime tos nuomonės, kad lengvojo žanro 
sceniniai pasirodymai yra reikalingi mūsų 
subiurusiai ir prislėgtai nuotaikai prablai
vinti, tai šią trupę turėsime laikyti visai vyku
siai sudarytu vienetu, kuris žymiai pralenkė 
keletą kartą Dillingene matytus panašaus žan
ro sceninius vokiečių pasirodymus. Tiek kvar
teto, tiek visų kitų šios trupės dalyvių pro
gramos atlikimas vertintinas aukščiau paten
kinamo. Tatai įvertino savo plojimais ir 
žiūrovai. Tikėtina, kad ši trupė, jei toje pat 
sudėtyje turės daugiau sceninių pasirodymų, 
ištobulės dar labiau ir galės tapti mažosios 
scenos reprezentantais lietuvių scenos dar
buotojų tarpe.
• Š. m. gruodžio 7 d. Dillingeno miesto tea
tro salėje lietuvių dailiosios literatūros reči
talį davė Valst. Dramos aktorius Stasys Pilka, 
tuo atžymėdamas savo scenos meno darbo 
Lietuvoje 25 metų sukaktuves. Ta proga Ju
biliatą sveikindamas, šiltą žodį tarė vietos lie
tuvių kolonijos pirm. J. Valiukonis. _

Programoje dalyvavo dar solistė daini
ninkė V. Sabaliauskienė.
o Gruodžio 15 d. toje pat salėje įvyko kon
certas, kurio programą atliko solistai — V. 
Morkūnienė, Marg. Deigel (estė) ir V. Ba- 
kūnas.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo, o Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą, a 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 109/» nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 5,- RM. Prenumerata įmokama už du mė
nesius anksto, o Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypo- 
theken- und Wechsel-Bank, Filiale Dillingen-Donau (x£b).

2312. Bajoriūnas Jonas (Amsberg/Westf., DP 
Camp 136) — giminių ir pažįstamųjų.

2313. Vilička Jonas (Osterode a. Harz, UNRRA 
264) ieško Kibartaitės Adelės ir praneša, 
kad buvę jo kelionės draugai: Bauža 
Pranas ir Ivanauskas Adolfas yra m i - 
r ę ir palaidoti Salzwedel, rusų zonoje. 
Jų giminėms ir artimiesiems jis galėtų 
suteikti smulkesnių žinių. —

2314. Rotkevičius Gustavas (pranešti per Ras
laną Viktorą, Kiel-Friedrichsort, Litaui- 
schcs Lager Nr. 40, Z. 3/5) — Biegelio 
Stanislovo, Krimclio Adolfo, Vasiliausko 
Adolfo ir Dunderaitės Janinos.

2315. Lietuvos Raudonasis Kryžius (Tubingen, 
Karlstr. 11) prašo-suteikti žinių apie in
validą Jakštį Juozą, buv. britų karo ne
laisvėje.

2316. Šikšnicnė Elzbieta ([20] Clausthal-Zel- 
lerfeld, Silberstr. 9) — savo tėvų ir bro
lių.

2317. Juraitis Juozas ([20] Lehrte b. Hann., 
DP Camp Churchill) — tėvo Juraičio 
Antano, motinos Juraitienės-Arminaitės 
Uršulės, seserų Juraityčių Uršulės-Liu- 
dos ir Marytės, pask. metu buv. Dir
sėti au.

2318. Dapševičius Pranas ([24] Glūckstadt- 
Elbe, DP Hospital Grill-Chaussee) — 
prašo atsiliepti namiškius ir pažįsta
muosius.

2319. Šerelytė Marija (Fallersleben b. Braun
schweig, Hinterm Hagen 8) — Kašpono 
Broniaus, Norkienės Marijos-Margaritos. 
Paulaičio Artūro ir pažįstamųjų.

2320. Grincevičius Česlovas (Austria-Glasen- 
bach, DP Camp) — Dziko Stasio, iki pr. 
metų balandžio mėn. gyvflfead Neustadt.

2321. Monica Leikauskas (80 Pine Street, Eli
zabeth I, New Jersey, USA) — Leikau- 
sko ir Potjiečio šeimų arba jų narių.

2322. Turinčius bet kurių apie Dudėną Miką, 
paskutiniu metu Lietuvoje sėdėjusį Kau
no kalėjime, prašau atsiliepti šiuo adre
su: K. P. Babinskas, Rebdorf-Eichstūtt, 
Litauisches Lager 92.

2323. Lesytė Petrė (Augsburg, Sichelstr. 11) — 
sesers Lesytės Stasės. Jos likimą žinan
tieji prašomi atsiliepti.

2324. Markulienė Elena, gim. 1B95 m., arba tu
rintieji apie ją., žinių prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: H. Kopf, (13b) Klein weiler- 
Hofen ūb. Kempten/Allgau.

2325. Žilevičiūtė-Mažeikienė Irena (Landshut, 
Lehbūhlstr. 5) — savo brolio Žilevičiaus 
Viktoro arba ką nors žinančių apie jį. 
Laukia atsiliepiant.

2326. Butkus Jonas (Erlangen, Bruckerstr. 11, 
b. Basei) — Gaižausko Teodoro.

2327. Rcinikcris Evaldas (Lebenstedt ū. Braun
schweig, Thiestr. 14) — Sakalausko 
Prano.

2328. Gylys Ignas (Oxford, UNRRA 63) — 
Bargailcs Vytauto ir Lugausko Juozo.

2329. Sirutavlčiutė Irena ([14b] Biberach/Riss, 
Litauisches Lagcr) — brolio Sirutavi- 
čiaus Jono ir Krauzaitės Vandos.

2330. Vaičiūnienės Idos, gimn. mkt., pask. me
tu gyv. Manheime, Siaurusevičiaus Jo
no, o taip pat Mitkaus Stasio ir jo bro
lio Mitkaus Jurgio ieško Maliukevičiūtė 
Albina, Maliweg 5, Biberach/Riss.

2331. Šakaliai Jonas ir Klemensas (Geesthacht 
b. Hamburg, Spakenberg DP Camp 
1225) — giminių ir pažįstamųjų.

2332. Dr. Narvidas arba jo giminės prašomi 
atsiliepti L. Rauti. Kryžiaus Hanau Sky
riui, Hanau/M., DP Camp. Gauta svar- 
bių'žinių iš giminių Amerikoje.

2333. šiaurys Henrikas prašomas atsiliepti ar
ba žinantieji apie jį pranešti Liet Raud. 
Kryžiaus Hanau Skyriui, Hanau/M., DP 
Camp.

2334. I. Meilus (Hanau, Lamboystr. 84, Block 
4-65, Litauisches Lager) — Ccsūno Ba
lio ir Seliuko Jeronimo.

Lietuviai, gyveną (24a) Lūbeck, Artillerie- 
Kaserne, Lith. Camp, ieško:

2335. Burinskas Jonas — sūnaus Vlado, Ra
kausko Jono, Astrauskienės Agotos, Ta
rasevičiaus Stasio, giminių ir pažįsta
mųjų.

2336. Koscialkauskienė-Vilniškytė Henrika — 
Dragunevičiūčių Aldonos ir Birutės, Dra- 
gunevlčių Algimanto ir Algirdo.

2337. Eidimtas Bolius — giminių ir pažįsta
mųjų.

2338. Senvaitis Petras — Petrylos Stepono, 
Bagdžiūno Broniaus, giminių ir pažįsta
mųjų.

2339. Stakaitienė Morta (Rothenburg o./T., 
Wildbad, DP Camp) — savo sūnaus Sta- 
kaičio Kazio, buv. Andernacho belaisvių 
stovykloje.

2340. Paulauskaitės-Gražicnės Irenos likimą 
ar esimą žinantieji arba apie ją bet ku
rių žinių turintieji prašomi atsiliepti P. 
Gražiui, (13a) Scheinfeld, DP Camp I.

2341. Rimkevičius Antanas (Bocholt/Westf., 
DP Camp U-8) — giminių ir pažįsta
mųjų.

2342. Adamonis Stasys (Bocholt/Westf., DP 
Camp U-8) — Juškaitės Onos, giminių 
ir pažįstamųjų.

2343. B. Petkevičienė ([21] Greven b. Mūnster, 
Sarbeckerstr. 21) — Račkausko Leono, 
Blažio Prano ir Blažytės Genės.

2344. Izduniai Romualdas ir Antanas (Uchte, 
Kr. Nienburg, Camp „Vytis“) — Kirstu
ko Alfonso, Ramoškos Vytauto, - Ginočio 
Adolfo, Adomėno ir kt. pažįstamųjų.

2345. Ccsna Antanas (D.R.K. Dragsbek Lejer, 
Fhisted, .Dartfcark, Jyland) — Cesnos 
Stasio ir Ročkaus Juozo.

2364. Eoveinių šeima (D.R.K. Dragsbek Lejer, 
Fhisted, Danmark, Jyland) — Boveinio 
Jono ir Januškos Jono. Dėl skelbimų iš 
Danijos smulkiau teirautis pas Juozą 
Mickevičių, Uchte, Kr. Nienburg, Camp 
„Vytis“.

2347. Burzdžiutė Zofija ([23] Uchte, Kr. Nien
burg, Camp „Vytis“) — Tendzegolskie- 
nes Elenos, Kvietkauskienės Onos ir Žą
syčio Prano, prieš kapituliaciją gyv. Ot- 

*tersberge. t
■2348. Olekicnė Salomėja ([23] Uchte, Kr. Nien

burg, Camp „Vytis“) — Kužmauskų Pe
tro ir Juzės, Staugaičio Juozo.

2349. Miškinienė Elena, gyv. Švedijoje, ieško 
Miliauskų Stefanijos ir Valerijono, Kon- 
drockaitės Viktorijos ir Žukauskaitės 
Reginos. Adreso reikalu kreiptis į Bud
raitienę Genovaitę, Bayreuth, Camp 
Mack, Wendelhofen.

Lietuviai, gyv. Bamberg, Camp Mack, 
Moosstr. 121, ieško:

2350. Skukauskas Viktoras — brolio Sku- 
kausko Gedimino,

2351. Kiliokaitis Martynas — giminių ir pa
žįstamųjų,

2352. Čiurlys Petras — Prono Petro, Gyklo 
Alfonso ir Mėlynio Broniąus.

2353. Kymantienė Valerija (Hannover-Stocken, 
Baltic Camp) — giminių ir pažįstamųjų.

2354. Rūbas Juozas (Bayreuth, Wendelhofen, 
Camp Mack) — Žcko Mato.

2355. Šimaitis Pranas (Bamberg, Solokistr., 
Camp Mack) — giminių ir pažįstamųjų.

3256. Mikutavičiai Anelė, ir Jonas (Bamberg, 
Solokistr., Camp Mack) — Kemežio Juo
zo, Savicko Juozo ir Mikutavičienės Ve
ronikos.

2357. Grigulcvičienė Amelija (Schweinfurt, 
Th.-Flscher-Platz 6-4) — Grigulevičiaus 
Gustavo, gim. 1929. - 2., giminių ir pažį
stamųjų.

2358. Vaksinonienė Marija (Schweinfurt, Th.- 
Fischer-Platz. Litauisches Lager) — Ka
minskų Laimutės ir Albino, dukters Vak- 
smonaitės Vandos.

2359. Baltrušaitytė Agota (Schweinfurt, Th.- 
Fischcr-Platz, Litauisches Lager) — bro
lio Baltrušaičio Jurgio, sesers Emilijos 
ir švogerio Regio Augustino.

2360. Šneideraitis Alfonsas ([13b] Marųuart- 
stein/Obb., R.B. Sanatorium) — Sneide- 
rytės Marijonos, prieš kapituliaciją gyv. 
Leipzig, Ludwig-Hauptfeldlager III.

2361. Markevičiaus Stasio, 1944 m. rugsėjo 
mėn. dirbusio Schlossberge/Ostpreussen, 
ieško Markevičienė Cecilija. Rašyti (23) 
Gr. Hesepe Camp, Kr. Meppen/Ems.

2362. Skvaranavičius Pranas (UNRRA Team 
191, Glasenbach/Austria) — savo šeimos 
ir giminių.

2363. Vaitkevičius Leonardas (Schleswig, Jūr- 
generstr., Litauisches Lager „Venta“) —

, žmonos Vaitkevičienės Petronėlės ir bro
lio Vaitkevičiaus Kazimiero.

2364. Kepalaitė Elena (Dillingen/D., Litaui
sches Lager) — Kudabienės Leokadijos 
ir Kudabos Alfonso.

2365. Tetmejeris Augustas ([24b] Eutin/Holst, 
Baltic DP Camp, D-75) — savo žmonos 
su vaikais ir brolio Tetmejerio Jurgio.

2366. Rudokas Alfonsas ([24b] Eutin/Holstein, 
Baltic DP Camp) — giminių ir pažįsta
mųjų.

2367. Polmanaitė Elena (Reppner b. Leben
stedt ūb. Braunschweig, Camp 24) — 
giminių ir pažįstamųjų.

2368. Skepenaitytė-Pauliukevičienė Rožė (Wa- 
tenstedt, Litauisches Lager) — Pauliu- 
kevičiūtės Marės ir Pauilukevičių Jono 
bei Jurgio.

2369. Čiurlys Kazys (Greven b. Mūnster, Ma- 
rienstr. 36) — Jonušaitės Ados, Valtai- 
tytės Zosės, Milinio Broniaus, Gikio Al
fonso ir kitų pažįstamųjų.

2370. Lepeškos Jono, gyvenusio Vienoje, ieško 
Ivinskaitė St., atsiliepti Radziukynul 
Juozui, Heidelberg, Sophienstr. 5, Li
tauisches Komitee.

2371. Steponavičienė E. (Dillingen/D., Litaui
sches Lager) — brolio Mačerausko Liud
viko, gyvenusio Bremen-Blumenthal, 
Baden-Platte vokiečių belaisvių darbo 
stovykloje. Žinantieji prašomi atsiliepti.
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MUSH KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Adv. Antanas A. Olis rinkimus 
laimėjo

Eilę kartų, rašydami iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo, esame pastebėję, kad lietuviai pra
deda Amerikos gyvenime muštis į atsakinges- 
nes pareigas. Štai atėję nauji Amerikos lie
tuvių laikraščiai rašo, kad Chicagos mieste 
per įvykusius rinkimus į Trustee of Sanitary 
District of Chicago adv. Antanas A. Olis res
publikonų sąraše buvo išrinktas šešeriems se
kantiems metams. „Dirva“ rašo: Redakcijai 
yra labai malonu pranešti, kad Amerikos Lie
tuvių Misijos pirmininkas, adv. Antanas A 
Olis rinkimus laimėjo. Jo distrikte yra dau
giau kaip vienas milijonas gyventojų. Anta
nas Olis yra žymus respublikonų partijos vei
kėjas, ir partijos centras jį labai aukštai ver
tina. Jo pastangomis neseniai buvo suorgani
zuotas lietuvių komitetas prie respublikonų 
partijos centro. To komiteto pirmininku buvo 
paskirtas A Olis. Drauge su visais lietuviais 
džiaugdamiesi A Olio laimėjimu, mes linki
me, kad tas jo pasisekimas būtų įžanga į nau
jus laimėjimus.“

Sudarytas lietuvių demokratų 
centras

Rinkimuose į kongresą ir senatą laimėto
jais išėjus respublikonams, jų centro komite
tui davus lietuviams tam tikrus pažadus dėl 
Baltijos valstybių savarankiško atstatymo, su
kruto ir demokratai, kurių politika mažosios 
tautos nusivylusios. Respublikonų pavyzdžiu, 
tik žymiai pavėluotai, paštų ministerio R. Han- 
negan iniciatyva, įvyko pasimatymas pas Pre
zidentą Trumaną. Po to buvo sudarytas lie
tuvių demokratų komitetas, kukio sudarymą 
taip pat organizavo tas pats paštų ministeris. 
Yra laikinis dėmokratų komitetas, kuriam va
dovauja A. G. Kumskis. Delegacijoje, suda
rant demokratų komitetą, buvo: L. Simutis, 
N. Rastenis, J. Valiskus, A Vinickas, J. Gri- 
galus, A. S. Trečiokas, M. Vaidila, T. Kabe
lius, S. Michelsonas, P. Grigaitis, P. Dargis, 
F. Schultz. Delegacijai paštų ministeris pa
žadėjo, kad demokratai taip pat nusistatę vyk
dyti Atlanto Chartos dėsnius ir ginti mažųjų 
tautų teises. Amerikos lietuvių spauda tokio 
komiteto sudarymą vertina daugiau kaip pro
pagandinį reikalą, kai tuo farpu respublikonų 
komiteto sudarymas atsirado kiek kitais pa
grindais.

Šiemetinis derlius
Amerikos Agrikultūros Departamentas jau 

surinko žinias apie 1946 metų kviečių pasau
linį derlių. Pasak jų, šiais metais visame pa
saulyje kviečių buvo gauta 5.875.000.000 bu
šelių. Tuo tarpu pereitais metais kviečių der
lius visame pasaulyje buvo 5.150.000.000 buše
lių. Geriausias šiais metais kviečių derlius 
buvo Šiaurės Amerikoje ir Europoje.

Baigiamieji surinkti daviniai rodo, kad 
šiais metais ir pašarinių grūdų derlius yra 138 
milijonais tonų didesnis, negu buvo 1942 ir 
1943 metais.

Įvairios žinios
9 INS praneša, kad Massachusetts CIO savo 
metiniame suvažiavime nutarė išskirti visus 
komunistus iš rinkimų ar skyrimų į bet kurią 
organizacijos įstaigą. Toks pat nutarimas lie
čia fašistus ir nacius.
9 INS praneša, kad JAValstybės, kaip pa
reiškė užsienio reikelų ministerio pavaduoto
jas Dean Acheson, nesiųs daugiau didelių 
maisto kiekių, traktorių ir kitų reikmenų 
tiems kraštams, kurie savo krašto vyrų jėgą 
panaudoja ginklavimui.
o Viename Atlanto viešbutyje, turinčiame 
15 aukštų, kilo gaisras, per kurį apie 120 žmo
nių žuvo ir apie 100 žmonių sužeista. Tai reto 
baisumo įvykis.
© JAValstybės yra pasiuntusios Sovietų Są
jungai antrą notą. Notoje Sovietų Sąjunga 
prašoma pradėti derybas dėl skolos-nuomos 
sutarties, kurios suma per karą buvo pasie
kusi 11 milijardų dolerių. Taip pat prašoma 
mokėti palūkamas už taikos metu panaudotas 
prekes. (AP)
o JAV gcn. štabo viršininkas generolas 
Dwight D. Eisenhowcris pareiškė, kad Ame
rika D. Britanijai nėra davusi nei atominių 
bombų nei medžiagos joms gamintis. „Jeigu 
tačiau britai dabar turėtų atominę bombą? 
pastebėjo jis, tai gali būti tik jie patys pasi
gaminę. Bet koks priešingas pranešimas yra 
neteisingas.“

Karo ministeris R. P. Patterson pareiškė 
irgi tą patį. .
O Pirmą kartą nuo okupacijos pradžios So
vietai sutiko įsileisti JAV karinės vadovybės 
pareigūnus aplankjdi aukštųjų mokyklų rusų 
okupacinėje zonoje.

Žinios iš Lietuvos Amerikos 
lietuvių spaudoje

Vilnies, Amerikos lietuvių komunistų laik
raštyje, Nr. 251 apie Kėdainius rašoma: „Apie 
200 jaunuolių stojo šiemet į Kėdainių amatų 
mokyklą. Po dviejų metų jie taps kvalifikuo
tais staliais, šaltkalviais ir automašinų mecha
nikais.“ Antroje žinutėje sakoma: „Septyne
rius metus Kėdainių etnografiniam muziejuj 
vadovauja G. Bobelis. Vokiečių siautėjimo 
metais jis išgelbėjo nuo sunaikinimo didelę 
eksponatų dalį.“

Vilnies Nr. 252 apie Lietuvos menininkus 
rašoma: „Operos ir baleto teatre įvyko meda
lių „Už šaunų darbą 1941-45 m. didžiajame 
tėvynės kare“ įteikimas. Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo vardu medalius įtei
kė meno reikalų valdyvos viršininkas Banai
tis. Pirmąjį medalį gauna liaudies artistas, 
TSRS Aukščiausios Tarybos deputatas Kipras 
Petrauskas, po jo — Lietuvos TSR nusipelnę 
meno veikėjai: Sutkus, Talat-Kelpša, respubli
kos nusipelnę artistai: Kučingis, Mažeika, Kel- 
bauskas ir kiti. Medaliais apdovanoti 152 ar
tistai.“

Vilnis Nr. 245 rašo apie mokyklų padėtį 
Raseinių apskrityje: „Pasiruošimas naujiems 
mokslo metams Raseinių apskrityje vyksta 
nepatenkinamai." Ligi šiol iš visų esančių mo
kyklų atremontuota tik viena, gimnazija. Vals
čiuose esančios mokyklos dar neaprūpintos 
kuru, nesudaryti mokyklinio amžiaus vaikų 
sąrašai.“

Vilnis Nr. 247, korespondencijoje iš Anykš
čių, apie Karazijos vyno fabriką rašoma: „Ap
tarę savo uždavinius ryšium su penkmečio 
įvykdymu, Anykščių vyno fabriko „Karazija“ 
jaunieji darbininkai nutarė kelti savo kvalifi
kacijas. Pipiras Povilas, buvęs paprastu dar
bininku, dabar mokosi mechanikos, Gabrilevi- 
čius Juozas greitu laiku taps šoferiu. Jauno
sios darbininkės — Izatovaitė Ksenija, Iži- 
naitė Genė, Rizaitė Zinaida, Sprindytė Emi
lija-ir Novikaitė Marcelė, kurios anksčiau at
likdavo pagalbinius darbus, dabar tobulinasi 
vyno gamybos specialybėje.“

Vilnis Nr. 259 apie Lietuvos mokslininkų 
darbus rašoma: „Tarybų Lietuvos mokslinin
kai šiuo metu tyrinėja durpių, molio, medžio 
ir kitų medžiagų panaudojimo gylimybes. Che
mijos ir cheminės technologijos instituto di- 
rektorius prof. M. Daukša ir docentas Kudava 
Baltosios Vokės durpyne tyrinėja durpių de- 
stiliacijos galimumus. Kreipiamas ypatingas 
dėmesys į amonijako išskyrimą, kad būtų ga
lima pagaminti trąšas. Tiriamas taip pat di
džiausių Respublikos durpynų peleningumas 
ir šilimos vertė. Vadovaujant LTSR mokslų 
Akademijos prezidentui J. Matuliui, atliekami 
bandymai su dolomitais, kad atskyrus magni- 
jų nuo kalcio. Taip pat tiriami acto ir kitų 
produktų išdirbimo galimumai iš medžio lie
kanų: piuvenų ir spalių.“ Dr. B. Vargas

a JAV valstybės departamentas paskelbė, 
kad tarp JAV, D. Britanijos ir Kanados buvę 
pasikeista informacinėmis nuomonėmis dėl 
karinių reikmenų standartizavimo. (ŲP) 
0 Senatorius Edwin C. Johnson pareiškė, 
kad mokslininkai gali padaryti daug galinges
nę atominę bomba,'negu ji buvo numesta ant 
Nagasaki. Tokios bombos dar nesą, bet moks
lininkai jau išdirbę formulę, pagal kurią pa
gamintos bombos busiančios daug šimtų kartų 
galingesnės. (INS)
0 Karo įmonių inspektavimas visose zonose 
numatytas sausio 6 d., nes dabartiniu metu 
nesutiko rusai. Rusų zonoje vyksta didelis 
kariuomenės judėjimas. (S-S)
© John D. Rockefeller jr. paskyrė J. Tau
toms 8.500.000 dolerių dovaną, už kurią JT 
galės pirktis žemės savo būstinei įkurdinti. 
(AP) t
0 Monako valstybės princas Liudvikas II 
suliko priimti tremtinį — Jugoslavijos kara
lių Petrą. .'Jis priimtas Prancūzijos vyriausy
bės prašymu.
® S. m. gruodžio 15 d. JAValstybės šventė 
155 metines savo garsiųjų „Bill of Rights“, 
kuriomis suteikiama religijos, spaudos, kal
bos, susirinkimų laisvė.
O Nobelio premijos laimėtojai susirinko į 
Stockholmą, kur bus oficialiai įteiktos premi
jos. 5 amerikiečiai ir vienas vokietis atomo 
srities mokslininkai gaus premijas asmeniš
kai iš Švedijos karaliaus Gustavo. Šveicari
jos ministeris paims premiją sergančiam dr. 
Hermann Hezze už literatūrinius laimėjimus. 
Kitiems buvo prieš karą paskirtos premijos, 
bet jie negalėjo jų atsiimti. (AP)

Po antrojo pasaulinio karo, kaip jau žino
me, Anglijoj įsikūrė Europos tautų laisvei gin
ti lyga. Jos pirmininku yra Atolos herzogienė, 
o vicepirmininku Cišesterio dekanas.

Lygos tikslas yra padėti toms Europos tau
toms, kurios savo teisėms ginti nebeturi gali
mybių. Ji rūpinasi, kad šioms tautoms būtų 
grąžintos jų teisės.

Latvijos pasiuntinys Londone K. Zarinš š. 
m. liepos mėnesį įteikė minėtai lygai raštą, 
liečiantį išvietintus Latvijos asmenis Vokieti
joje.

Į šį savo raštą pasiuntinys gavo iš lygos 
pirmininkės Atolos herzogienės atsakymą, ku
rį ji paruošusi pasiinformavusi pas D. Britani
jos vyriausybę.

Lygos rašto nuorašą pasiuntinys persiuntė 
Latvijos Raudonajam Kryžiui, kuris paskelbė 
latvių spaudoj.

Kadangi minimas lygos atsakymas yra įdo
mus ir mums, tai jo turinį čia paduodame.

Latvių legiono kariai nėra automatiškai vi
si užskaitomi kolaborantais. Tas atsitinka tik 
tada, jei yra įrodoma, kad jie kariuomenėje 
tarnavo savo noru.

Tiems baltų karo belaisviams, kuriems yra 
pripažintas DP statusas, leidžiama studijuoti 
vokiečių universitetuose tokių pat būdu, kaip 
ir visiems kitiems DP. Vokiečių universite
tuose numatyta įsileisti 10% DP,

UNRRA, bendradarbiaudama su Anglijos 
Raudonuoju Kryžium, išlaiko keletą ligoninių, 
kurios aprūpina protezėmis. Vyriausia vado
vybė yra Bad-Pyrmont. Pusė vietų tose ligo
ninėse’ skirta vkiečiams, kita pusė DP.

Latvių ir kitų tautų buvusius karo belais
vius šios ligoninės priima atsižvelgdamos į tai, 
ar jie yra DP ar ne ir einant tuo užskaito vo
kiečių ar DP kvoton.

Numatoma, kad visi DP, įskaitant ir baltus, 
šių metų bėgyje bus aprūpinti protezėmis.

Be to, lygos pirmininkė sakosi įteikusi savo 
vyriausybei memorandumą ciėl DP apmokymo 
ir įjungimo į darbą. Ji mano, kad jos įteik
tasis memorandumas daugely punktų atitinkąs 
pasiuntinio Zarinio pageidavimus.

Savo rašte pasiuntinys Zarinš informavosi 
ir apie DP Hamburgo universitetą. Ir šiuo 
reikalu Atolos herzogienė davė atsakymą.

Pavadinimas*Baltų DP Universitetas“ nie

• Naująjį Egipto vyriausybės kabinetą su
daro Saadis partijos lyderis Mahmound Fah
my ei Nokrashi. Jis yra ministeris pirminin
kas. Kiti kabineto nariai yra iš liberalų par
tijos ir Saadist, kiekviena po 6 narius. Šis 
kabinetas tęsiąs buvusio darbus ir kalbėsis 
su anglais dėl sutarties.
© Prancūzų įstaigos patvirtino, kad Austri
jos belaisviai iš Prancūzijos bus atleisti, nes 
jie buvę nacių paimti jėga.
O Sovietų Sąjunga nesutiko leisti pasilikti 
Maskvoj BBC korespondentui A. P. Ryan, 
BBC žinių redaktoriui. (AP)
• Lenkijos užsienių reikalų ministerija pri
skaičiuoja Lenkijoje 192.000 žydų, kai žydų 
centrinis komitetas buvo numatęs 100.000 ma
žiau. (AP)
9 Budapešte neseniai apie 5.000 asmenų, 
daugiausia moterų, šturmu įpuolė į parlamen
to rūmus, išlaužė duris ir isteriškoje demon
stracijoje reikalavo daugiau kiaušinių, bul
vių ir miltų. Per demonstracijas 7 asmenys 
sužeisti. (AP)
© Slavų kongrese, įvykusiame Belgrade, Mi- 
lovan Djilas, ministeris be portfelio ir komu
nistų vadas, pareiškė, kad „geležinė uždanga“ 
esanti įrengta ne slavų, ne rusų, bet Winston 
Churchillio.
o Per Bremeną išvyko jau daugiau negu 
4.700 DP ir per 2.800 Amerikos piliečių į 
Ameriką.
© JAV karo pasekretorius H. C. Petersen 
pareiškė, kad visuotinis karinis paruošimas 
esąs vienintelė išeitis nuolatinei didelei ka
riuomenei išlaikyti. Naujas agresorius pir
miausia pulsiąs pramonę, o tada reikėsią pa
ruoštų žmonių.
o Anglijoje iškilo tokie dideli rūkai, jog už 
nuvežimą vienos mylios su taksi mokama 1 sv. 
ir tai neatsiranda važiuotojų. Dėl rūkų su
stoja susisiekimas.

VENGRIJOS KUNIGAIKŠČIAI TAPO 
BEŽEMIAIS

Iš Budapešto Reuteris praneša, kad 
451.500.000 akrų žemės Vengrijoje išdalyta 
600.000 bežemių. Pagal žemės reformos aktą, 
visi dvarai, turį daugiau negu 100 akrų, turi 
būti sumažinti ir žeme padalinta ūkininkams 
ir bežemiams, kurie ją patys dirba. Žemės 
duota nuo 5 iki 10 akrų vienam naujakuriui.

Didieji feodalų dvarai, kurie turėjo po 
350.000 ar mažiau žemės, jau pranyko. Tokios 
šeimos visai negauna žemės. Turėjusiems ne 
daugiau kaip 1000 akrų paliekama iki 100 
akrų. Kovotojams prieš fašizmą paliekama iki 
350 akrų žemės.

Opozicija nepritarė tokiai žemės reformai, 
nes didelių ūkių išskaldymas mažais, nepritai
kant jų galimybei apdirbti, nėra produktingas. 
JAV PREZIDENTAS TRUMANAS KALBĖS

Washingtonas. AP praneša, kad preziden
tas Trumanas Kalėdų išvakarėse per radiją 
kalbės į tautą. Kalba bus transliuojama per 
visas didžiąsias amerikiečių radijo stotis.

LEONAS BLUMAS — PRANCŪZIJOS 
PREMJERAS

Leon Blum, 74 metų amžiaus, veteranas 
socialistas ir buvęs Prancūzijos premjeras, 
sudarė vyriausybę iš socialistų, nes komuni
stai iš anksto pasisakė, kad jie neremsią to
kios vyriausybės, kurioje būtų atstovų iš 

'dešinės. L. Blum numato būti tik iki Pran
cūzijos -prezidento rinkimų, kurie numatyti 
įvykdyti sausio viduryje. Naujas prezidentas 
pasirinks ir premjerą.

Leon Blum tenka antrą kartą labai sunkios 
pareigos. Jis pirmininko kėdėje sėdėjo 1936 m., 
kada 1,5 milijono darbininkų streikavo, kada 
fabrikai buvo blokuoti ir plevėsavo raudonos 
vėliavos. „Tai buvo pirmas įvykis, kada Pran
cūzijos vairą paėmė socialistas ir žydas“, rašo 
Robert C. Wilson. Dabar jam taip pat tokie 
sunkumai priešakyje.

ŠVEICARŲ FRANKO KURSAS 
GRUODŽIO 12 d.

New Yorke už dolerį mokėjo = 3,57 fr.
Londone už svarą sterl. „ = 9,70 .,
Paryžiuje už 100 fr. ~ „ *= 0,95 „
Briusely už 100 fr. „ = 5,20 „
Amsterdame už floriną „ = 0,415 „
Stockholme už kroną „ = 0,90 „

EMIGRACIJA Į ALSTRALIJĄ
Kambera. AP praneša, kad A. A. Calwell, 

Austrijos emigracijos ministeris, pareiškė, 
jog vyriausybė netoleruosianti dumpinginės 
emigracijos iš Europos, kuri remtųsi religija, 
rase ar sritimi. Jis spaudai yra pasakęs, jog 
Melburne esanti bendrovė — Spelter and Aid 
Limited — su 10.000 australų svarų kapitalu. 
Ši bendrovė turinti tikslą padėti Europos 
tremtiniams ir kitiems imigruojantiems į 
Australiją atvykti.

DP PLAUKIA Į NAUJĄ GYVENIMĄ
Johannesburg, gruodžio 15 d. AP praneša, 

kad kažkur Atlante esąs mažas, 16 pėdų žvejų 
laivelis, plaukiąs į Pietinę Afriką su 18 as
menų, kurių tarpe yra 7 moterys, norėdami 
išvengti sunaikintos Europos.

Visi jie yra DP — lietuviai, latviai ir estai, 
išplaukę iš Švedijos birželio mėn. ir nuo to 
laiko jie dar vis tebėra jūroje. Nė vienas jų 
neturi emigracijos dokumentų bet visi tikisi, 
kad bus geriausia nuvykus į Pietų Afriką.

Elizabetos uoste šie keleiviai įtraukti į 
sąrašą, kad gautų leidimą pasilikti P. Afrikos 
Sąjungoje.
D. BRITANIJA REIKALAUJA IŠ ALBANI

JOS ATLYGINIMO
Londonas. AP praneša, kad britų vyriau

sybė yra pareikalavusi iš Albanijos atlyginimo 
už padarytus nuostolius dviem naikintuvams, 
kurie Kortu kanale užėjo ant minų ir buvo 
sugadinti. Jei per 14 dienų nebus gauta pa
tenkinamo atsakymo, tai reikalas bus perduo
tas JT Saugumo Tarybai, nes tai kenkia tarp
tautiniam saugumui ir taikai. Be to, atlygini
mo reikalaujama 44 žuvusių karininkų ir ka
rių giminėms.

Anglijos lygos atsakymas
kad nebuvęs oficialiai pripažintas nei okupa
cinių įstaigų nei UNRRA. Sį pavadinimą mi
nimoji įstaiga pati prisiskyrusi.

Anglų įstaigoms jau iš pat pradžių buvę 
aišku, kad šią mokymo* įstaigą nebus galima 
užskaityti universitetu, turinčiu teisę suteikti 
mokslinius laipsnius, nes ji esanti tik laikino 
pobūdžio. Šio universiteto suteiktieji moksli
niai laipsniai negalės suteikti jų turėtojams 
atitinkamos padėties moksliniame pasaulyje ir 
jie negalės studentams atkelti duris į akade
miškąjį pasaulį Yra galutinai nusistatyta, 
kad šio mokymo centro uždavinys bus trum
palaikiuose kursuose paruošti DP, kad jie ga
lėtų įstoti į vokiečių universitetus, kuriuose 
jie turi teisę įsigyti mokslinius laipsnius.

Algų pakol kas nemokama todėl, kad nu
matytieji fondai yra kitiems reikalams sunau
doti. Kai susidarys vėl atitinkamai fondai, 
algos mokomajam personalui bus mokamos.

„Latviešu Žinąs“ Nr. 97.

Tremtinius globos JAV 
kariuomenė

The Stars and Stripes specialus korespon
dentas Harris Peel praneša, kad kariuomenė 
esanti pasiruošusi perimti UNRRA-os įsipa
reigojimus 550.000 DP U.S. zonoje, jei tarp
tautinė pagalbos organizacija (IRO) nepradė- 
sianti veikti ligi 1947 m. liepos 1 d.

USFET G 5 DP skyriaus pareigūnai pareiš
kė, kad UNRRA-os tarnautojai kviečiami pa
silikti ir toliau dirbti, kaip laikini karo de
partamento tarnautojai.

Anksčiau buvo nustatyta UNRRA-os vei
kimą sustabdyti š. m. gruodžio 31 d., tačiau 
dabar- jos veikimas pratęstas Iki IRO pradės 
veikti, bet neilgiau kaip 6 menesiams. .

Šiuo metu UNRRA-os tarnautojų esą 2.354, 
iš jų 1.400 pirmosios klasės ir 954 — antrosios.

© Iš Vienos S and S biuras, pasiremdamas 
kariuomenės pareigūnų pareiškimu, praneša, 
kad USFA numato perimti savo žinion dau
giau negu 200.000 DP, kurie yra U.S.zonoje, 
Austrijoje, jeigu IRO nepradės veikti ir UN
RRA-os pagalba 1947 m. birželio 30 d. bus 
sustabdyta.

16


	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0007
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0008
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0009
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0010
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0011
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0012
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0013
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0014
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0015
	C1B0004634390-1946-nr51_52-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0016

