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Į Naujuosius
.Metus įžengus

Žmonių gyvenime metai vieni po 
kitų atsiskleidžia ir užsiskleidžia, 
nelyginant kaip skaitomos knygos 
lapai. Kaip atskiri knygoje pusla
piai turi savą skirtingą turinį, taip 
ir praslinkę metai nėra tarpusavy 
panašūs. Nors išgyventų metų turi
nys sukuriamas yra pačių žmonių, bet 
dažniausiai daugumai atskirų indivi
dų tenka išgyventi tokie metai, .okių 

1 jie nebuvo laukę, atseit, privalo ten
kintis kitų padiktuoto turinio metais. 
Paskutiniųkelerių metų eilėje tokiais 
nebepajėgiais, nebegalinčiais bebūti 
savo laimės kalviais, esame paversti 
ir mes, o taip pat ir daugelio kitų 
mažesnių tautų žmonės. Praūžusios 
karo audros išplėšta mums yra teisė 
tvarkyti savo gyvenimą taip, kaip 
mes norime, net didelė-mūsų tautos 
dalis yra priversta kariką tremtinio 
dalią nešti ir po savo kojomis ne
jausti savo nuo amžių bočių žemės. 
Tad žengdami J naujuosius 1947-sius 

" metus atsiduriame lyg Įvairių kelių 
susikirtimo sankryžoje ir stovime ap
stulbę nežinodami, kuris kelias pa
sirinkti, nes juk pasirinkimas irgi ne 
mūsų valioje. Kaip netolimoji praei
tis, tąip ir artimoji ateitis yra mūsų 
globėjų rankose. Jų laimėjimo mes 
buvome išvaduoti iš nepakeliamo 
vargo, tikėkime, jie atiduos ir mūsų 
pačių gyvenimą tvarkančių iniciatyvą 
mums į rankas. Mūsų globėjų huma
niškumas ir tikrasis demokratišku
mas parodys mums tą kelią, kuriuo 
eidami, nors kol kas vis dar toli nuo 

.Savo tėvynės būdami, nejausime 
Skaudžių dyglių ir neliesime karčių

Nors ,if. būdami tokioje padėtyje,
jog-wave gyvenimo kelio negalime 
savo valia pakreipti norima linkme, ’ 
vis dėlto turime galvojimo ir stebėji
mo laisvę, kuria pasikliaudami Įvai
rių pasaulio klausimų komplekse
Įstebime ir savo netolimos ateities 
rutuliojimosi eigą. Peržvelgę praeitų 
metų vyksmą, galime bent apytikriai 
spręsti, ką atneš mums 1947-ji metai.

Praeitų metų pradžioje daugelis 
mūsų laikėme beveik nusikaltimu 
kalbėti apie' emigraciją, nes buvome 
giliai Įsitikinę, kad UNO konferenci
jose iškils pagaliau ir Lietuvos klau
simas, kad pastovią pasaulinę taiką 
kuriant turės būti grąžinta ir mūsų 
kraštui laisvė, o tatai įvykdžius sa
vaime baigsis mūsų tremtis ir vėl 
visi, išblaškyti ir išvargę, susirink
sime ramiam dvasios poilsiui ir tik
rajam kūrybos darbui po tėvynės 
motinos sparnu. Deja, metams praė
jus Įsitikinome, kad konferencijose 
nieko nepasiekta, kad pasaulinė poli
tinė padėtis pasidarė dar miglotesnė, 
o norėt ųi sukurti pastovioji taika 
pasirodė lyg utopija, lyg visai nega
limu Įgyvendinti dalyku. To viso 
pasėkoje mes Į praeitų metų galą, 
visų mūsų skaudžiam nusiminimui, 
privalėjome susigyventi su žodžiu 
emigracija, o šiuos metus pradėdami 
jau daugelis planuojame, kuris pa
saulio kampas pasisiūlys mums būti, 
nors ir laikina, antrąja tėvyne, nes 
pastoviosios taikos kūrimas gali užsi
tęsti ilgoką laiką, gi ta sužalotoji ir 
taikos nebesurandanti Europa mums 
yra jau iki gyvo, kaulo Įkyrėjusi. 
Mes, ramios ir taikios tautos nariai,

(Pabaiga 16 pusi.)

JAV Prezidentas skelbia II-jo karo baigimo
JAV prezidentas 1946 metų gruodžio 31 d. paskelbė tokį pranešimą;
„Ši tauta su savo sąjungininkais, Dievo padedama, per pasišventimą 

ir aukojimąsi, drąsą ir ištvermę pasiekė galutinę ir besąlyginę savo prie
šų kapituliaciją.

Po to mes, kartu su kitomis tautomis, pradėjome kurti pasaulį, ku
riame jėgą pakeis teisingumas.

Su pasiryžimo ir tikėjimo dvasia, kad daugiau nebebus užpuolamųjų 
' karų, kurie siekia pavergti pasaulio tautas ir sunaikinti civilizaciją, Visa- 
galingiausiai Apvaizdai vadovaujant, didieji karinės pergalės laimėjimai 
turi būti pakeisti taika.

Nors dar tebeegzistuoja karo būklė, tačiau šiuo metu galima pas
kelbti ir aš visuomenės liaudal skelbiu, kad karas yra baigtas.

Todėl dabar Harry S. Truman, JAValstybių Prkzidentas, proklamuoja 
H-jo Pasaulinio karo veiksmų sustojimą 1946 n. gruodžio 31 d. 12 vai. 
(vokiečių laiku: 6 vai. p. p.). • .

šiam įrodyti dedu aš savo parašą ir JAValstybių antspaudą.
i Tai padrayta Washingtone 1946 mūsų Viešpaties metais gruodžio 31 d. 
ir JAValstybių 171 metais.“

1ĮTARIMAI DĖL PRANCŪZU ZONOJE ESANČIŲ TREMTINIŲ 
ĮKURDINIMO. PASTANGOS ARČIAU PAŽINTI KRAŠTUS,

EMIGRANTUS.
būtų ne vien organizuotai globai su
daromi, bet, jei galima, kaip profe
siniai vienetai, kad nuvykę galėtų 
vykdyti darbo užsakymus. Reikalin
ga todėl, kad jų vadovai būtų tin
kamai profesiniams darbams vesti, 
vadinasi, geri savo sričių specialistai. 
Jie gali būti pakviesti ir iš kitų zonų.

Tie, kurie šiandien neturi aiškios 
specialybės, turi bet kokios išmokti 
ir profesiškai pasiruošti. Darbas sta
tybose ir Įvairiuose amatuose turi 
geriausių perspektyvų. Pradžioje tu
rės jo imtis visi — inteligentai ir 
paprasti žmonės. Vėliau, geriau pa
žinus vietos sąlygas, išmokus kalbos 
ir atitinkamai persiorientavus, gali
ma gauti ir inteligentinio darbo. Tam 
tikslui prašo organizuoti, kaip gali
ma greičiau 'ir daugiau, praktiškų 
kursų. Jei jiems ko truks, Komitetas um tikrų*"pMeiškimų7 kurte Tau da- 
žada skirti kreditų reikalingoms iš
laidoms padengti. Profesiškai suor
ganizuotoms grupęms jau dabar bus
duodama progos dirbti čia vietoje, TiemZ“ gimtaių"Amerikoje'’7r Kanai 
kad galėtų praktiškai parodyti, ką doje 
jie gali, ir patys pasitobulintų.

Pasiruošusieji bus vežami Komi- kiąs tremtinių Įkurdinimo biuras 
teto lėšomis ir naujoje vietoje jo iš- stengiasi pasiųsti specialias komisi- 
laikomi iki Įsikurs.

Komitetas yra pasiruošęs vežti 
tremtinius į bet kurĮ kitą kraštą, bet 
tuo tarpu praktiškai numatoma pir- 
mon vieton Į Tunisą ir Maroką. Yra

KURIE PRIIMA
Šiomis dienomis Tueblngene lan

kėsi Tarpvyriausybinio Pabėgėlių 
Komiteto (IGRC) atstovai tartis dėl 
eventualaus lietuvių tremtinių išve
žimo Į Šiaurės Afriką.

Šis komitetas globoja apatridus, 
bet neseniai yra gavęs pavedimą rū
pintis DP emigraciniais reikalais, ligi 
juos perims IRO. Komitetas yra pa
siryžęs kiek galima greičiau išvežti 
pabaltijiečius iš prancūzų zonos, kur 
DP padėtis maisto atžvilgiu esanti 
blogiausia. Be to, manoma, kad pa
baltijiečiai lengviau pavyksią suor
ganizuoti emigracijai. Jie kaip ener- 
giškiausi lengviau būsią galima Įkur
dinti naujose gyvenimo sąlygose.

Komiteto atstovai neseniai yra 
buvę Tunise. Jų supratimu, ten yra 
rimtų perspektyvų pabaltijiečiams 
Įsikurti. Tenykštės darbo sąlygos 
statybos, amatų ir pramonės srityse 
teikiančios gražių vilčių uždarbiui. 
Eilinis darbininkas galįs uždirbti nuo 
250-350 frankų dienai, o inžinieriaus 
atlyginimas — 25-30.000 fr. mėnesiui. 
Geri pusbačiai 1.500 fr., o pietūs re
storane 50 fr. Apskritai, gyvenimas 
tenai esąs dukart pigesnis kaip Pa
ryžiuje, uždarbis tik trečdaliu ma
žesnis.

Norintieji ten vykti jau dabar turi 
burtis Į ratelius ir pasiruošti ateities 
darbiu.^ Pageidaujama, kad rateliai

ikos perspektyvos 1947 metais
Jos pagrindas — tautų ir žmonių laisvė

Praėjusieji metai mažąsias tautas 
apvylė; pasaulio galiūnai lauktos tai
kos nepajėgė sukurti. Europos tau
tas slegia ekonominiai sunkumai, jos 
neturi ir politinės laisvės. Kokios gi 
šių metų perspektyvos taikai suorga
nizuoti? Diplomatai sako, kad jos yra 
šviesios, o realūs stebėtojai mato rū
kus arba katastrofą. Greičiausiai, ir 
šiais metais nebus nei taikos nei ka
tastrofos, jei ir toliau tęsis tokios pat 
konferencijos, kuriose nebus paliesti 
principiniai klausimai, dėl kurių pa
saulis kariavo arba dėl kurių iš viso 
kariaujama. Tai Tautų laisvė! Kol 
nebus pradėta kalbėti,apie paverg
tųjų tautų išlaisvinimą, tol nebus aiš
ku, kur pasaulis žengia: prie taikos 
ar katastrofos.

D. Britanijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Ernest Bevinas, grįžęs iš JT 
ir M. Tarybos konferencijų pareiškė, 
kad Taikos saulė kylanti ir kad 1947 
m. ji-galinti pilnai pakilti. Supran
tama, kad tokio pareiškimo tegalima 
buvo sulaukti tik iš diplomato, kuris 
nori taikos, bet nepajėgia tąja kryp
timi politikos nukreipti.

Kiek kitaip pasisakė Popiežius 
Bįjus XII-sis. Jis Kūčių dieną pa
sakytoje kalboje priminė, kad „nuo 
karo pabaigos Europa stovinti naujų 
konfliktų rimtame pavojuje“, rašo 
SS. „Nuolatinis Europos tautų agi- 
tavimas, aiškus nepasitenkinamas ka

Dalis lietuvių tremtinių
į Šiaurės Afriką ?

ro padariniais gali iššaukti naujo 
konflikto ugnĮ“, sako Popiežius. Šis 
pareiškimas turi daugiau tiesos, nors 
ir .neatidengia visų užkulisių, iš kur 
išplaukia tie pavojai.

Kalbant apie 1947 metų taikos 
perspektyvas, tenka paminėti esminį 
taikos elementą, be kurio neįmanoma 
pastovi ir teisinga taika. Teisingos 
ir pastovios taikos pagrindą sudaro 
Tautų ir žmonių laisvė, paremta

a) tartpautinių sutarčių vykdymu 
ir

b) tautų bendradarbiavimų kultū
riniame ir ekonominiame gy
venime lygiomis teisėmis.

Vykdant tarptautines sutartis bei 
įsipareigojimus, taikingas pasaulis 
nebūtų sugriautas. Tarptautinių kon
fliktų pradžia atsiranda tada, kai 
tarptautinės sutartys sulaužomos. 
Prisiminkime Hitlerio laikus, kai Jis 
sulaužė pasižadėjimus Čekijos atžvil
giu, vėliau okupavo Lietuvos vakarų 
krašto dalį, Sovietų Sąjunga 1939 m. 
užpuolė Suomiją, užgrobė Pabaltijo 
kraštus, pasidalijo Lenkiją ir 1.1.

Taigi, tarptautinių sutarčių laužy
mas yra viena pagrindinių priežasčių 
konfliktams. Dabartiniu metu irgi 
nevykdomos sutartys. Prisiminkime 
Jaltos, Maskvos, Potsdamo nutari
mus, pagal kuriuos Balkanuose Ir 
Lenkijoje turėjo būti pravesti laisvi, 
nevaržomi, demokratiniu būdu vi
suotini parlamentų rinkimai? O kas
įvyko? Tos sutartys liko sulaužytos, 
susitarimai neįvykdyti. Tokie reiš
kiniai nerodo taikos Simptomų.

Panašių įvykių yra daugiau. Pa
vyzdžiui, Kinija su Rusija sudarė su
tartį, pagal kurią Mandzūrijos Dairen 
uostas turi būti laisvas, o dabar gi 
ten viešpatauja rusai ir ten įvažiavęs 
amerikiečių laivas iš rusų kariuome
nės vado gavo ultimatumą „per 20 
minučių apleisti uostą arba jie neat
sakys už pasekmes“. Arba vėl, Ko
rėja turėjo būti atstatyta nepriklau
soma valstybė su demokratine vy
riausybe, bet iki šiol iš viso neprieita 
prie bet kokio susitarimo.

Panašiai yra Vokietijoje, Balka
nuose ir visur ten, kur tenka turėti 
reikalų su Sovietų Sąjunga arba jos 
satelitais.

Perono Argentina

vilčių, kad Kanada ir Amerika ga
linčios plačiau praverti duris tiems 
tremtiniams, kurie turi ten giminių. 
Tam tikslui Komitetas renka žinias 
apie tokius tremtinius ir yra pasiren
gęs padėti surasti gimines tiems, ku
rie yra su jais pasimetę.

Kadangi ne visos valstybės leidžia 
pabaltijiečiams turėti savo konsula
tus ir ne visos jų pripažįsta pabalti
jiečių pasus, Komiteto atstovai Įvai
riuose kraštuose perima jų konsula- 
rinį aptarnavimą ir nuo kitų metų 
sausio mėnesio pradės išdavinėti sa
vo tarptautinius pasus. Gavę tuos 
pasus pabaltijiečiai nebus lakomi ne
tekusiais savo pirmykštės pilietybės. 
Naujieji pasai senosios pilietybės 
neatima ir naujos nesuteikia. Tai 
bus Komiteto savos rūšies kelionės 
dokumentai, kuriuos jau visa eilė 
valstybių yra pripažinusios. Norin
tieji šiuos pasus gauti turės prancū- 

• ziškai užpildyti po du egzempliorius

Ujami. Lietuviai galės jų gauti per 
vietos bendruomenių komitetus. Taip 
pat bus gaunamos ir anketos turin-

Sąlygoms vietoje ištirti jau vei- 

jas Į Tunisą bei Maroką, į Belgiją, 
o taip pat Pietų Amerikoje suorgani- 
zoti delegaciją tenykštėms emigraci
jos sąlygoms patirti. Patyrus ką, tuo
jau bus tremtiniams pranešta.

taikos ženkle. N. Y. Herald Tribune 
rašo,'kad „Perono Argentina esanti 
viena karingiausių kraštų Pietinėje 
Amerikoje. Nuolatiniai pranešimai 
nurodą, jog Peronas ruošiąsis karui 
su Brazilija“... Kaip žinoma, Argen
tina užmezgė diplomatinius ir preky
binius santykius su Rusija. Šių san
tykių pasėkoje Pabaltijo kraštų at
stovybės buvę uždarytos. Vadinasi, 
teisė ir teisingumas parduodamas už 
grašius.

Portugalijoje ir Ispanijoje viešpa
tauja diktatūriniai rėžimai — spau
dos ir žodžio laisvės nėra.

Visiems Mūsų Kelio bičiuliams, bendradarbiams ir skaitytojams, svei
kinusiems Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga ir linkėjusiems kuo 
greičiausiu metu tą patį darbą tęsti Tėvynėje, reiškiame nuoširdžią pa
dėką. Mūsų Kelio Redakcinis Kolektyvas

IRO perims išvietintųju asmeny glėby
New York Times korespondentas iš Vokietijos šitaip rašo apie Eu

ropos pabėgėlius:
„Daugiau negu 1.009.000 pabėgėlių pradeda žiemą, kuri būsianti ne

patogi fiziškai ir žiauri morališkai. Dauguma gyvena displaced persons 
stovyklose-skersvėjinguose barakuose, gaudami maisto ir drabužių liku
čius, kuriuos parūpina okupacinės kariuomenės "ir karito organizacijos. 
Jaučiama padidėjusi desperacija, ypačiai žydų pabėgėlių tarpe; jie ne 
tiek kenčia nuo fizinių trūkumų, kiek nuo to fakto, jog jie dabar tebe
gyvena Vokietijoje. Jie labai nepatenkinti, kad gražūs valstybės vyrų
pasakyti žodžiai tarptautinėse konferencijose reiškiasi mažais imigracijos 
lašeliais. Dauguma „nerepatrijuotinų pabėgėlių“ jaučia, jog šią žiemą 
pasaulis juos yra užmiršęs.

Praėjusių metų pabaigoje, po 10 mėnesių ginčų, Jungtinės Tautos su
kūrė Tarptautinę Pabėgėlių Organizaciją (IRO = International Refugee 
Organisation), kuri turi šiems žmonėms padėti (UNRRA, kuri iki šiolei pa
bėgėliais rūpinosi, tęsia DP stovyklų priežiūros darbą iki š. m. birželio 
30 d., nors daugelis jos darbų užbaigta 1946.m. gruodžio 31 d.) IRO tikslas 
yra panaikinti DP stovyklas ir surasti pabėgėliams nuolatines tėvynes 
(Red. pabr.). Tai bus sunkus uždavinys. Dauguma yra ne žydai, Rytų Eu
ropos kraštų pabėgėliai, kurių priskaitoma ligi 800.000, įskaitant 500.000 
lenkų, 30.000 jugoslavų, -186,000 pabaltijiečių, kurie yra priešingi komu
nistų dominuojamiems režipaams jų valstybėse ir todėl atsisako grįžti 
'namo.

Besirūpindami šia problemą, IRO generalinis direktorius ir jos vyk
domasis komitetas mėgins išgauti iš tų pabėgėliii tėvynių garantijas, kad 
sugrįžę politiniai pabėgėliai nebūtų skaudžiami (molested). Kurių aiškiai 
nebus galima repatrijuoti, IRO mėgins daryti susitarimus su užsienių vy
riausybėmis, kad jos priimtų pabėgėlių grupes. Pakol jie bus apgyvendin
ti, IRO personalas vadovaus stovykloms ir rūpinsis pabėgėliais, sutei
kiant iiaaaa maisto nastocro ir. kur galima, darbo (Red. pabraukta).

Po Jungtinių Tautų 
konferencijos

Žinomas amerikiečių žurnalistas, 
Walter Lippmann. N.Y.H.T. prisi
mena darnų JTautų konferencijos 
užbaigimą ir tai, kad po jos niekas 
iš esmės nepasikeitė. Jis taip rašo:

„Tarptautinis suvažiavimas New 
Yorke uždarytas didesniame darnu
me negu bet kada tatai yra pasiekta 
karą užbaigus Vokietijoje. Faktas 
esąs tas, kad susitarimai, kurie buvo 
darbingai pasiekti, nė viename es
miniame reikalu ir nė'Įžymesnėje de
talėje nekeičia militarinių pozicijų re
zultatų, kurie buvo atsiekti po karo 
su Vokietija“.

Toliau jis nurodo, „kad.per 18 mė
nesių diplomatinių pastangų pakeisti 
Įtakų sferas, kurios buvo sudarytos 
karinių pajėgų, nepasisekė. Rusai sa
vo orbitų neišplėtė. Vakarų sąjungi
ninkai nesumažino rusų orbitos“. Be 
to, nurodoma toliau, kad nors vaka
rų sąjungininkai neatidavė nė vie
nos srities, tačiau rusai savo raud. 
armijos sferose laiko Sovietų diplo- 
matijos orbitoje. Ci§, žinoma, yra jų 
laimėjimas.

„Rytų Europos sutartys patvirtina 
■tas kraštų siejas, kurias nustatė So
vietų Sąjunga. Jas patvirtina vyriau
sybės ir Sąjungos, kurias Sovietų Są
junga sudarė ir remia. Šias sutartis 
pasirašius legalizuosis de facto padė
tis ir nustums Į šalį Jaltos bei kitus 
susitarimus, dėl kurių mes kišomės 
Į tų kraštų vidaus reikalus“.

Lippmannas nurodo, kad „p. Mo-' 
lotovas negavęs paukščių, buvusių 
krūme, bet jis turi paukščius, kurie 
buvo jo rankose. Ir jeigu mes ’pasi
rašysime ir ratifikuosime šias sutar
tis prieš bendrą susitarimą Vokieti
jos reikalu, ponas Molotovas būsiąs 
laimingoje pozicijoje atsiekęs savo 
svarbiausius karo tikslus prieš pra
dėdamas kalbėti dėl bendrų karo nu
tarimų“.

Europos vidurys dar pergyvena 
vakumo laikotarpį., Busimoji Mask
vos konferencija parodys, ar ji pa
jėgs ir kaip sugebės tą tuštumą už
pildyti.

, Turint prieš akis šiuos realius 
faktus, tenka suabejoti 1947 metų tai
kos suorganizavimu. Jei ji vis dėlto 
ateinančiais metais ar artimoje atei
tyje jos nepasisektų pasiekti, būtų 
kažkas baisaus, apie ką viešai nedrį
stama kalbėti. \

A. Audronis

1
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Ciurlionies Ansamblio koncertas

FREIBURGAS. Gruodžio 24' d. 
Waldsee svetainėje klebono kun. J. 
Petrėno iniciatyva buvo suruoštos 
kūčios, kuriose dalyvavo vietinės lie
tuvių kolonijos nariai. Kun. Petrė-

ras

Kieiose sąlygose ruošiasi šviesiam Tėvynės rytojui
LIETUVIAI STUDENTAI AUSTRIJOJE

Lietuviu studentų Austrijoje stu
dijuoja per 100; iš jų dauguma yra 
susispietę Innsbrucke (55), toliau se
ka Grazas su 20, Salzburgas su 19, 
Linzas 8 ir Bregenzas su 2 studentais. 
Šis skaičius pereitą semestrą buvo 
žymiai didesnis. Sunkėjant ekonomi
nei būklei ir spaudžiant austrų įstai
goms, daugelis studentų persikėlė į 
Vokietiją (į Freiburgą), kur pragy
venimo sąlygos, palyginti su Austri
ja, yęa palankesnės? .Austrijos stu
dentą! negauna jokios pagalbos nei 
iš UNRRA nei iš aliarttų.

Kad ir tokiose sunkiose sąlygose, 
studentai dirba ir yra jau atsiekę 
gražių rezultatų. Ir taip, Innsbrucko 
Universitetą yra jau baigę 8 lietu
viai: 3 diplomuoti ekonomistai (Bud- 
zeika Jurgis, Dagys Jonas, Viliūnas' 
Alfonsas),' 1 daktaras teisininkas 
(Vyt. Ant. Dambrava) ir 4 daktarai 
ekonomistai (Valadkevičius Kostas, 
Vabalas Aleksandras, Juodeikis Jo
nas ir Neniškis PetrdS), Grąžo Poli
technikumą — vienas diplomuotas 
architektas (Steikūnas Jonas). Dau
gumas Innsbrucke studijuojančių 
studentų yra baigiantieji, todėl rei
kia tikėtis, kad šiais mokslo metais 
dar apie 20-25 lietuviai baigs savo 
studijas ir gaus daktaro diplomą. 
Tenka dar pabrėžti, kad daugumas 
mūsų studentų savo disertacijų te
mom yra pasirinkę įvairias Lietuvos 
probleirias. Tatai sapažindina užsie
nį su mūsų tauta ir mūsų kultūra, 
šis mūsų studentų nuveiktas darbas 
rodo, kad Amerikos ir musų visuo
menės teikiama mūsų akademiniam 
jaunimui parama atsiekia savo tikslą 
ir duoda gražių vaisių. Šis nemažas 
skaičius jaunų inteligentų, ' įvairių 
sričių specialistų, yra taip pat didelis 
įnašas į mūsų bendrą tautinį darbą.

, Toliau tenka iškelti dar vieną Au
strijos studeritų charakteringą žymę, 
būtent: Austrijos studentai, nors pa
žiūrom skirtingi, nėra pakreipę savo 
akademinio veikimo politinių partijų 
keliu, bet veda jį viena bendra lietu
viška vaga ir visą savo jaunatvišką 
energiją sunaudoja mokslui ir atitin
kamam lietuvio studento reprezenta- 
vimui užsienyje. Innsbrucke, Salz- 
burge ir Graze yra . susiorganizavę 
lietuvių studentų sambūriai „Lithua
nia", kurie jungia visus lietuvius stu
dentus, studijuojančius Austrijos uni
versitetuose.

Innsbrucko studentų sambūris yra 
išplėtęs taip pat gyvą visuomeninę 
veiklą savo viduje. Sambūris leidžia 
savo akademinį laikraštį (yra išėję 
3 nuriieriai), jo ribose veikiS“ visuo
menininkų kultūrinė, sporto ir spau
dos sekcijos, organizuojami įvairūs 
kultūriniai pobūviai ir minėjimai. Pr. 
m. lapkričio 17 d. buvo suorganizuo
tas „initium semestri“, ateityje nu
matoma suruošti pirmąsias sambūrio 
įsteigimo metines, kruios sutampa su 
Vasario 16 d. švente.

Innsbrucke studijuojantieji užsie
niečiai studentai tampriai bendradar
biauja įvairiose srityse. To bendra
darbiavimo ribose mūsų studentai 
palaiko, gyvus ryšius su latvių, estų, 
lenkų, jugoslavų, vengrų, ukrainie
čių, rumunų ir bulgarų studentais bei 
su vietos YMCA, kuri tikrai nuošir

Neužmiršk
Lietuvi, nuklydęs į tolimą šalį, 
Neužmiršk atsigrįžt atgalios, 
Kur liko laukai, rugių varpoms nubalę, 
Neužmiršk koplytėlėj Madonos tylios.

Neužmiršk! prie kryžkelės mėlyno kryžiaus, 
Ir takelio, kuriuo tavo laimė tiek kartų sugrįžo, 
Pakelėj remunėlės baltos, 
Neužmiršk! saulėlydžių aukso maldos.

Kaip, į Baltiją saulei įbridus,
Miršta dienos pūkiniuos gaisuos, 
Ąžuolynai sapnuoja išdidūs 
Ir girdėti skudučiai visuose kraštuos.
. Tuoj iškils pirmosios kibirkštys laužo, 

Siluetai didvyrių išplauks miglose. * ..
Jų kapai dar šilti — neataušo, 
Amžina, kaip Šventoji Ugnis, jų dvasia.

Ir prabils jie galingu Perkūnu: 
Ar keleivis esi svetimoje šaly!
Ar tėvų testamėntas betuno
Giliai įrašytas širdy?!

Ar ant Vėzerio, Elbės ir Reino
Skamba. Nemuno seno daina!?
Pažiūrėk, kokiais skardžiais Tėvynė pareina, 
Kokio skausmo giesmė jos pilna.

Neužmiršk! prie kryžkelės mėlyno kryžiaus, 
Darželyje rūtos, remunėlės prie tako baltos. 
Tavo laimė tiek kartų sugrįžo, 
Ji sugrįš ir dabar atgalios. ____

(Iš išleisto eilėraščių rinkinio „SKEVELDROS“)

džiai moraliai ir materialiai remia 
visus DP studentus. Santykiai su 
austrų studentais buvo lig šiol ko
rektiški, tačiau buvo pasigendama 
juose tikro akademiško nuoširdumo. 
Šiais mokslo metais jaučiamas toje 
srityje didelis pagyvėjimas. Inicia
tyva išėjo iš austrų studentų pusės, 
kurie priėjo išvadą,.kad užsieniečiai 
studentai tikrai studijuoja ir su jais 
reikia palaikyti ryšius. Nuo šių mok
slo metų pradžios užsieniečių ir au
strų studentų bendradarbiavimas yra 
gyvas ir nuoširdus ir, reikia tikėtis, 
jis duos dabarčiai ir ateičiai gražių 
rezultatų. Tarptautinis bendradar
biavimas ir akademiškas nuoširdu
mas yra kiekvieno tikro akademiko 
būtina savybė. ‘

Innsbrucko studentai yra užmez
gę taip pat kontaktą su tarptautinė
mis studentų orgariizacijomis Šveica
rijoje, Anglijoje, Amerikoje ir kitose 
šalyse. Iš jų susilaukta daug gražių 
atsiliepimų apie Lietuvę ir lietuvius 
studentus. Užsienio collegos, supras
dami sunkią DP studentų būklę, yra 
pažadėję juos remti mokslo priemo
nėmis ir kitkuo. Ryšys su, mūsų col- 
legom Vokietijoj yra gana silpnas. 
Griežta sienos kontrolė neleidžia iš
ugdyti reikiamo bendradarbiavimo. 
Tą patį galima pasakyti apie Italijos, 
Šveicarijos ir kitų kraštu lietuvius 
studentus. Todėl kyla gyvas reika
las sušaukti visų Europos lietuvių 
studentų suvažiavimą, kuriame būtų 
aptarti visi mūsų studentiją liečia 
klausimai ir nustatytos gairės toli
mesniam akademiniam veikimui.

Mūsų studentai studijuojantieji 
Austrijoje yra laimingi galėdami už
sienyje tęsti savo nutrauktas studi
jas, gilinti žinias ir susipažinti su Va
karų Europos kultūra. Jie yra dė
kingi mūsų ir Amerikos visuomenei, 
BALFui, Lietuvos Raudonajam Kry
žiui, „Caritas“ ir visom kitom įstai-

Daug musų tautiečių laukia pagalbos
Žmonės be tėvynės — vargšai. 

Tokiais mes-esame visi. Ligi šiol 
jausta UNRRA-os ekonominė globa 
mulns padėjo fiziškai išlikti nepalū
žusiais, nors dvasinis sielvartas ir 
tėvynės ilgesys irius vis dar bevil
tiškai tebeslegia. Mes niekam nesi- 
skųsdami laukiame dieną iš dienos 
bent kokios prošvaistės, kuri įžiebtų 

Aukokime savo skatiko padėti patekusiems į skurdą |
L. R. Kryžiaus piniginis vajus

kiek tikresnę v*įtį grįžti savo tėvų 
žemėn, savon pastogėp. Dėl liesesnio 
ir mažesnio maisto davinio mes taip 
pat nėsiskundžiame, susiveržėme dir
žus ir kenčiame, nes žinome, kad to
kių pat vargšų benamių, kaip mes, 
yra milijonai, kurie irgi laukia duos- 
nios rankos. Geriau yra mažiau so
čiam būti, negu jausti šalia savęs 
bado šmėklą. Gal skaudžiau, negu 
maisto davinio sumažinimas, mus 
sukrėtė stovykliniai patikrinimai, 

gom už ligi šiol jų teikiamą peramą. 
Austrijos studentai tikisi, kad jie sa
vo darbu ir mokslu bent kiek galės 
prisidėti prie bendro mūsų tautinio 
ir kultūrinio darbo ir tuo būdu at
liks lietuviui studentui statom’us. už
davinius ir reikalavimus. J. Bd.

LITERATŪROS vakaras
FREIBURGAS. Pr. m. gruodžio 

8 d. Waldsee svetainės patalpoje lie
tuvių* studentų valdybos iniciatyva 
įvyko literatūrinis vakaras, kuriame, 
be studentų, gausiai dalyvavo vietos 
lietuvių kolonija. Programą 'atliko 
rašytojai: St. Santvaras, Bern. Braz
džionis, Pulgis Andriušis ir A. Gu
staitis. "Poetai_ St. Santvaras ir Bern. 
Brazdžionis paskaitė savo eilėraščių, 
A. Gustaitis jumoristinių eilėraščių, 
o Pulgis Andriušis feljetonų ir kitų 
dalykų. Publika atsidėjusi klausėsi 
visų rašytojų kūrinių ir garsiai reiš
kė savo pasitenkinimą. Pabaigoje 
buv. studentų v-bos. pirm. Rutelionis 
pasakė atitinkamą padėkos kalbą, o 
viena studentė programos dalyvius 
apdovanojo gėlių puokštėmis.

Geistina, kad gerb. rašytojai atei
tyje čia atsilankytų dažniau.

WEILHEIM/TECK. Gruodžio 19 d. 
čia, šios kolonijos metiniame LTB 
apylinkės susirinkime, lankėsi ir pa
skaitą skaitė LTB Wuerttembergo 
apyg. pirm-kas adv. Šlepetys. Savo 
paskaitoje jis nušvietė STB uždavi
nius, jos dirbamą darbą, atsakinėjo 
pateiktus klausimus, duodamas prak
tinių patarimų. Kolonijos pirm-kas V. 
Šalčiūnas padarė metinį apyskaitinį 
pranešimą, aiškino UNRRA-os parė
dymus, k. t.: įsijungti į darbą, tau
pyti elektrą ir susidrausminti. Drau
smei palaikyti susirinkimas nutarė 
prašyti UNRRA, kad ši pritartų LTB 
teismo egzistencijai. J. Sk.

kurių pasėkoje daugelis mūsų tau
tiečių lygiai nekaltų,' kaip ir iries, 
turėjo nustoti tos jau kuklios UN
RRA-os globos. Daugumas jų tą ne
laimę patyrė ne dėl kokios savo, kal
tės, o labiau dėl formalumų stokos. 
Žmonės, netekę tėvynės ir nustoję 
'globos, yra dvigubai nelaimingi. To
kiais yra dvigubai išvietintieji mūsų

tautiečiai. Kad bent kiek jų mate
rialinį skurdą sumažintume ir mo
rališkai juos sustiprintume, mes, va
dovaudamiesi tautiniu solidarumo 
dėsniu, privalome jiems tą" globą'or
ganizuotu

L. R. Kryžius, pasirinkęs sau 
tikslų pagelbėti į vargą patekusiems 
tautiečiams, jau ėmėsi iniciatyvos ir 
skelbia tremtinio solidarumo skatiko 
aukojimo vajų. Šis vajus prasidės 
1947 m. sausio 6 d. ir. tęsis ligi vasa
rio’ 16 d. Aukos bus renkamos baž
nyčiose ir aukų lapais stovyklose. 
Toliau numatoma prašyti bent 25% 
grynojo pelno skirti R. Kryžiaus 
naudai nuo visų per vajaus laiko
tarpį įvyksiančių kultūrinių paren
gimų, kaip koncertų, vaidinimų, 
sporto švenčių ir 1.1. Dirbantieji, 
kurie gauna algas, taip pat galėtų 
bent 5% gaunamo atlyginimo skirti 
šiam kilniam tikslui.

Šis L. R. Kryžiaus sumanymas yra 
sveikintinas ir visų tautiečių visomis 
išgalėmis remtinas, kad to vajaus 
pasisekimas būtų užtikrintas. O šelp
tinų tautiečių mes turime daug. Ne 
vien tik iš stovyklų pašalintieji ir 
atsidūrę naujame varge laukia duos- 
nios artimo rankos. Tūkstančiai yra 
ligonių, invalidų, gausių šeimų, naš
laičių, nepasiturinčių studentų, ku
rių vargus, nepriteklius ir sielvartą 
gali sumažinti tik mūsų teisingas ar
timo meilės supratimas. Be to, ši or
ganizuojamoji tarpusavė pagalba 
neapsiriboja vien tautiečiais, gyve
nančiais tik amerikiečių zonoje, kur 
visada gyvenimas buvo sotesnis. Jos 
tikslas yra padėti taip pat tautie

Gerb. mūsų leidinių skaitytojus, platintojus ir leidyklos rėmėjus svei
kiname šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga.

Leidykla „Atžalynas“

Gražioji Nemuno šalis
(13) STELMUŽE 

I
Pavažiavę apie 14 km į šiaurę nuo 

Zarasų, pasiekėme garsiąją Stelmužę
— senovėje buvusį didelį dvarą, kurį 
nuo XVIII amžiaus pradžios ligi XIX 
amžiaus pabaigos valdė Baltijos ba
ronai, Rusijos rūmų dvariškiai Foel- 
kersamai-Valujevai, o vėliau nuo XX 
amžiaus pradžios ligi Didžiojo' karo
— baronai Kanai. Vienas iš tų gar- 
sių didikų giminės Petras Valujevas 
Rusijos carų Mikalojaus I ir Alek
sandro II laikais buvo vidaus reika
lų ministeris ię ministeris pirminin
kas, o vėliau valstybės turtų ministe
ris. Jis buvo garsus jozefinizmo šali
ninkas, kišdavos! į katalikų bažny
čios reikalus, draudė ne tik papras
tiems žmonėms, bet ir vyskupams ir 
net pačiam Vatikano nuncijui betar
piai siuntinėti popiežiui laiškus. Jam 
ministeriaujant buvo uždrausta lie
tuvių spauda.

Stelmužės dvaro herbas yra pus
račio formos (jo pavyzdį galima pa
matyti bažnytėlėje, šalia altoriaus). 
Šio herbo istorija yra tokia: vienas 
stipruolis išgelbėjo carą nuo atentato 
ir norėjo už tai gauti atlyginimo, bei 
caras, išgąsdintas įvykio, nė nepadė
kojęs išgelbėtojui įsakė vežikams kuo 
skubiausiai važiuoti toliau. Tada sti
pruolis pasivijo vežimą ir griebė už 
rato, kuris lūžo. Sulaikytas caras at
sipeikėjo, apdovanojo stipruolį bajo
ro titulu ir Foelkersamo vardu. Ga
vęs Stelmužės dvarą, stipruolis savo 
bajorystės herbo ženklu pasirinka 
rato pusę.

Stelmužės apylinkės gamta pasi
žymi nepaprastu gražumu, todėl čia 
lankydavosi gyventojai iš vįsos; Lie- 

čiams Austrijoje, kur jau ilgesnis lai
kas yra gausus būrys vos vegetuo
jančių. O ir iš anglų zonos ateinan
čios paskutinės žinios yra liūdnos ir 
keliančios užuojautą mūsų ten gy
venantiems tautiečiams. Tad reikia 
skubėti su pagalba, kol vargas dar 
nėra išbujojęs ir kol jis dar galutinai 
nepalaužė silpnesniesiems fizinių 
jėgų.

Skelbiamą/) vajus teikia daug vil
čių, kad jo pasisekimas nušluostys 
daugeliui tautiečių skurdo ašarą, nes 
greta paliegusiųjų ir reikalingų šal
pos yra taip pat nemaža tautiečių, 
kuriems markė nėra retas svečias. 
Čia kai kam bus proga ir stambesnę 
pinigų sumą padėti ant bendrojo tau
tinio reikalo aukuro. Tik daugiau 
solidarumo, daugiau artimo meilės, 
daugiau vargstančiųjų . supratimo!

Žinokime, padėdami ligoje ir varge 
esantiems tautiečiams, atliksime tau
tinę pareigą, nes tik tuo būdu galė
sime daugiau savų tautiečių išsaugoti 
savam kraštui. Ką tik praūžusioj 
karo audroj mūsų ir taip, proporcin
gai lyginant su kitomis tautomis, per 
daug žuvo, tad bent likusieji solida
riai pasistenkime išlikti sveiki kūnu 
ir dvasia. t D. P.

Gruodžio 28 d. specialiu prancūzų 
vadovybės kvietimu, Alf. Mikulskio 
vadovaujamas lietuvių tautinis an
samblis turėjo koncertą siauro rato 
aukštesniesiems civilinės ir karinės 
valdžios pareigūnams vienoje pilyje 
netoli Freiburgo. Kiek teko patirti, 
šis koncertas praėjo su dideliu pasi
sekimu. Nenuostabu, kad tokios 
aukštos meninės kultūros kaip pran
cūzų tautos atstovai moka įvertinti 
kitos tautos meno savybes.

Kitą dieną Freiburge, Šv. Jono 
bažnyčioje, kur laikomos pamaldos 
prancūzams, ir jų šeimų nariams, 
įvyko ansamblio bažnytinis koncer
tas, kurio, be prancūzų, klausėsi ir 
gausus būrys vokiečių bei kitų tautų 
atstovų. Pamokslo pradžioje pran
cūzų karinis kapelionas šiltais žo-

tuvos, ypač tie, kurie ieškojo ramaus 
poilsio. Čia stovyklaudavo ne tik 
skautai, bet ir šiaip daug paskirų as
menų, kurie atsiveždavo palapines ir, 
jose įsikurdinę, gražios gamtos apy
linkėse praleisdavo turimą laisva
laikį. Vandens sporto bei meškerio
jimo mėgėjams čia yra geriausios są
lygos, nes Stelzmužę iš visų pusių su- . 
pa aštuoni ežerai: Padvarinės, Lukš
tas, Galinis, Stumbrinės, Apynėlis, 
Kamaritiškiiį, Kiečių ir Ilgis. Žmo
nės pasakoja, kad Napoleono kariai, 
bėgdami namo iš Rusijos, Padvarinės 
ežere paskandino septynias statines 
aukso. Jei kuris apylinkės gyvento
jas turtingiau gyvendavo, žmonės sa
kydavo, kad jis ežere surado paskan
dinto aukso. O to turto ieškotųjų 
niekados netrūkdavo.

Tarp šių ežerų yra išsidriekę seni 
Sabališkių, Lygumų ir Degsnės miš-

1 kai.
Medinė Stelmužės bažnyčia buvo 

pastatyta 1650 metais. Jos viduje yra 
’ meniškas rankų darbo altorius'ir sa- ' 
’ kykla. Didžiojo karo metu vokiečiai 

šią bažnyčią buvo uždarę ir joje jren-
1 gę savo sandėlius. Dėl to bažnyčios 
1 vidaus bareljefiniai pagražinimai la

bai nukentėjo ir, kai po to juos nų-
’ dažė, jie. neteko savo meninės vertės.
1 Po bažnyčia esančiame-rūsyje yra 
’ šešiakampių ir aštuonkampių karstų
■ su žmonių skelėtais. Prie bažnyčios 
’ prisišliejusios kapinės.

Stelmužės dvaro sodo kampe 
’ įrengtas Foelkersamų mauzoliejus, 
1 kuris statytai 1740 metais. Jame yra 
’ lavonų ir mumijų. Už 3 km nuo Stel

mužės ir pačioje Stelmužėje dar te-
■ bėra Didžiojo karo apkasai ir blin- 4 
i dažai, kuriuose vokiečiai išbuvo apie
• pusantrų metų. ‘ -vk-

nas susirinkusiesiems apibūdino re
liginę kūčių reikšmę. Po to kalbėjęs 
lietuvių’ tautinės grupės pirm, miškų 
inž. Viliušis ragino visus tautiečius 
gyventi vienybėje ir nenustoti vil
ties grįžti į laisvą tėvynę. Tokio pat 
grįžimo linkėjo ir kalbėjusi UNRRA 
atstovė. Kun. Kungys ir Kauno valst. 
dramos akt. Monkutė-Nagienė pa
deklamavo momentui pritaikintų ei
lėraščių. Vėliau susirinkusieji pagie
dojo bažnytinių giesmių ir padaina
vo tautinių dainų. Kūčios buvo pra
leistos lietuviška nuotaika. Nebuvo 
pamiršti ir ligoniai, kuriems kūčios 
ir plotmelės buvo pristatytos į na
mus. Visas paruošimo darbas teko 
atlikti kelioms pasišventėlėms — p. 
Sabaliauskienei,- p. Stančienei ir kt

Pirmąją Kalėdų dieną Waldsee 
salėje visų tautybių DP vaikams 
UNRRA buvo surengusi eglutę, ku
rios metu buvo išdalintos dovanėlės. 
Antrąją “Kalėdų dieną pabaltijiečių 
skaityklos salėje lietuviai studentai 
buvo surengę bendrą pobūvį. Jame 
padeklamuota, padainuota ir prie vy
no stiklo bei kuklių vaišių praleista 
keletas jaukių valandėlių.

Gruodžio 29 d. Dreisamo kavinėje 
Liet. Raud. Kryžiaus iniciatyva įvy
ko lietuvių vaikams eglaitė. Mažieji 
lietuviukai pasirodė su deklamacijo
mis, tautiniais šokiais, o didesnieji ■ 
pagrojo akordeonu, paskambino pia
ninu. Po to tradicinis Kalėdų sene
lis apdovanojo mažuosius BALFo ii 
Paryžiaus atsiųstomis dovanomis.

— Freiburgo UNRRA-os vadovy
bė pranešė visiems buv. DP komite
tams (dabar jie yrą lyg UNRRA-os 
padaliniai ir turi iškabas permanen
ce UNRRA), kad sugautiems, in fla
granti spekuliuojant išvietintiesiems 
asmenims atimtos DP teisės, -a. &-

džiais atsiliepė apie ansamblį ir lie— 
tuvius, padėkojo už koncertą. Va
kare kino Kasino'salėje įvyko viešas 
ansamblio koncertas. Tautiniais rū- - 
bais gražiai pasipuošę ansamblio da
lyviai atliko visą eilę dainų. Iš pra
džių sekė mišrus choras, po to šo
kiai (polkutė, Mikita), kurie publi
kai paliko gilų įspūdį, nors scena bu
vo per ankšta. Toliau dainavo mo
terų choras. Po trumpos pertraukos 
sekusioje antrojoje koncerto dalyje 
vėl visa eilė dainų, šokių, kuriuos 
publika reikalavo kartoti. Labai 
gražiai prancūziškai ir vokiškai pra
nešinėjo konferansie, prieš kiekvienų 
šokį ar dainą paaiškindama turinį. 
Gaila tik, kad pranešėjos įžangoje) 
nebuvo paaiškinta, jog lietuvių tau
ta yra savarankiška ir ne slavų kil
mės, nes salėje teko nugirsti vokie
čius kalbant, kad esą „slaviški, rytų ’ 
šokiai“... Bendras įspūdis labai ge-

-a. č.-
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Pavojingiausias bandymas
Visuomenė buvo jau beveik apsi

pratusi su vienu gan nesuprantamu 
ir ne dažnai pasitaikančiu reiškiniu., 
Vokietija • buvo svarbiausioji karo 
kaltininkė. Ji jau seniai nugalėta. 
Karas pasibaigė. O vis dėlto niekas 
ypatingai nesiskubino sudaryti su ja 
taikos sutartį, nesiskubino jos nu
bausti. Visu svoriu buvo užgulti va
dinamieji Vokietijos satelitai, t. y., 
tos mažos ar silpnos valstybės, ku
rios noroms ar nenoromis buvo pa
sidariusios hitleriškos Vokietijos ka
ro įrankiais. Buvo daug įvairių įvai
riausių suvažiavimų, .konferencijų. 
Ten buvo ir karštai pasibarta ir su
sipykta. Ir vis tai ųe dėl Vokietijos. 
It jos klausimas būtų buvęs- pats 
menkiausias ir nereikšmingiausias. 
Kodėl taip? Kodėl tik š.m. kovo 10 d. 
yra paskirtas, vaizdžiai tariant, Vo
kietijos teismas Maskvoje? Šitas 
klausimas svarbus ne vien dėl smal
sumo. Jį (tą klausimą) išsiaiškinus, 
jau galima spėlioti (žinoma, tik spė
lioti) šį tą ir apie konferencijos sėk
mę ar nesėkmę.

Delsimo priežasčių, 
žinoma, buvo daug. Svarbiausioji 
priežastis bet gi buvo ta, kad Vokie
tijos klausimas buvo ir yra per kie
tas, stačiai, iš karto neįkandamas. O 
tuo klausimu suinteresuotu, be pa
čios Vokietijos, taip pat* yra daugy
bė. Vokietijos klausimą išspręsti — 
reiškia išspręsti, ar ateityje 

bus karas, ar jo nebus?
Todėl didieji taikos meisteriai vi

sų pirma tyrinėjo, kaip kas tuo rei
kalu yra nusiteikęs, mėgino savo 
partnerių diplomatinį pajėgumą, lei
dosi į ilgus ir karštus (tiesa, nieko 
gero nedavusius) ginčus. Tai vis bu
vo bandymai, diplomatinių partnerių 
kietumo ar nuolaidumo, mėginimai, 
noras suprasti, kas yra priešingo 
partnerio skirta tik blefavimui, pro
pagandai ir už ko rimtai, be kom
promisų „kabinamasi“. Tam buvo 
pašvęsta apie pusantrų metų laiko. 
Vakarai rytus (ir priešingai) jau pui
kiai pažįsta. Taigi pasiruošta.

Antras pasiruošimo etapas tai pa
čių

vokiečių nuotaikos i&iškinimas 
ir „suorganizavimas“.

Tai vėl gi labai daug laiko pareika
lavo. Mat, Vokietija, Ms dėlto nėra 
negyvas kūnas. Gyvas, net gi labai 
gyvas ir energingas. Tiesa, po ka
pituliacijos vokiečiai buvo apstulbę 
ir ištižė. Atrodė, kad iš tos minkštos 

. masės geras meisteris galės nulip
dyti, kokią tik nori, sau patinkamą 
figūrą. Taigi, šis lipdymo ir nuotai
kų organizavimo darbas ir prasidėjo 
Vokietijoje. Vakarai bandė savo me
todus — būkite demokratais, tokiais,

bus Maskvoje
Kodėl taip ilgai tylėjo? Ateities karo klausimas. Kas suinteresuotas Mask
vos sprendimais? Ar Vokietija gali pulti? Ką pasakė Churchillis apie nacių 

baudimus? Amerikiečių paskola vokiečiams. Sovietų pažiūros. O jeigu 
nesusitars?

kaip mes, su laisvomis partijomis, 
laisvais rinkimais. Tai ir bus gerai. 
Rytai sakė: būkite demokratais to
kie, kaip mes. Nelabai svarbu, kas 
jūs ten prie Hitlerio buvote, svarbu, 
kad dabar gailitės savo blogų darbų 
ir stojate į rytietiškos demokratijos, 
eiles. Buvo neretai pakalbama, kad 
teigiamu atveju vokiečiai iš rytų ir 
nemaža gėrybių gali susilaukti: ir 
okupacijos sutrumpinimo, ir Vokie
tijos sienų „pataisymo“, ir panašiai. 
Iš pradžių rytų idėjos neblogai skli
do vokiečių tarpe. Bet dėl įvairių 
priežasčių (apie jas gal bus progos 
atskirai pakalbėti) dabar Vokietijoje 
dėl įtakos varžosi pirmoje eilėje ne 
komunistai, bet krikščionys ir social
demokratai. Taigi, nors dar ir ne
galutinai, bet jau šiek tiek apskai
čiuojamos ir vokiečių nuotaikos. Va
dinasi, taikos meisteriai maždaug su
sipažino su savo „objektu“ — nuga
lėtąja Vokiętija!

Be abejonės, taikos meisteriai la
bai gerai pažįsta ir tuos taikos part
nerius, kurie užklaus ir būtinai turės 
gauti atsakymą į klausimą:

kodėl buvusiųjų vokiečių sąjun
gininkų okupuotieji kraštai

vis dar neišlaisvinami ir tebelaikomi 
okupacinėje būklėje. Dėl šito klau
simo pasaulis ilgai tylėjo taip pat, 
kaip dėl Vokietijos. Bet tatai ne
reiškia, kad tokio klausimo iš viso 
nėra, ar kad jis yra nesvarbus (Vo
kietijos pavyzdys), ar kad jis staigiai 
negalėtų iškilti' _

Visos čia suminėtos ir daugelis 
nesuminėtų priežasčių rodo, kad tai
kos su Vokietija konferencija bus 
tikrai ir sunki ir sudėtinga. Jos pir- 
miausfas uždavinys padaryti taip, 
kad ateityje
Vokietija bebūtų karo priežastimi.

Kokiu būdu Vokietija galėtų tapti 
karo priežastimi? Visų pirma, daug 
kas prisibijo, kad ekonomiškai atsi
gavusi Vokietija gali panorėti vėl už
pulti kurį nors savo artimesnį ar to
limesnį kaimyną, ar tai norėdama 
savo sienas „pagerinti“ ar kitais sų-

<Rašo Kazys Veržikas

metimais (priežasčių karui visada at
siranda). Bet ar tai nėra baimingos 
fantazijos vaisius? Ar gi griuvėsiuo
se/paskendusi Vokietija galėtų drįsti 
ką nors „užkabinti“? Sis klausimas 
ne tuščias ir čia nėra daug fantazi
jos. Vokiečiai karus mėgsta, nors ir 
nuo jų nukenčia. Taikos sprendi
mais, jau iš kalno galima pasakyti, 
vokiečiai, šiaip ar taip, „sužavėti“ 
nebus. O dėl Vokietijos galingumo, 
tai reikalas toks. Palankioms sąly
goms susidėjus, ji greit atsigaus, kaip 
atsigavo po pirmojo pralaimėto ka
ro. O juk retai kuri viena valstybė, 
be sąjungininkų kariauja. Gi koa
licija daug gali. Tiesa, Vokietija iki 
šiol pasirinkdavo galimai blogesnius 
karo sąjungininkus. Bet kas gali ga
rantuoti, kad ir ateityje ji tą pačią 
klaidą kartos. O kad šios dienos 
priešai ryt gali būti karo sąjunginin
kai ir nedarbas. O tatai, jau vien 
bereikia. Praeityje, ir tai visai neto
limoje praeityje, tatai matėme.

Taigi, Vokietijos kariško pajėgu
mo klausimas yra ir svarbus ir sun
kus darbas Maskvos konferencijai. 
Tiesa, buvo, tur būt, dar ir dabar te
bėra tokie projektai, kad reikia

Vokietiją ekonomiškai susmukdyti, 
panaikinti jos stambiąją pramonę, 
neleisti jos daugiau kurti ir paversti 

vokiečius žemės ūkininkais ir 
darbininkais.

Tada tai, girdi, Vokietijai tikrai bū
tų „kaput“ — niekam ji nebebūtų 
pavojinga, nes silpna. Žinoma, yra 
labai įdomus klausimas, ar taip su 
Vokietija pasielgus, būtų atliktas ge
ras darbas. Bet svarbiausia, kad ir 
taip pasielgus, klausimas ne tik ne
būtų išspręstas, bet Europos taika 
stačiai būtų „užminuota“. Silpna 
Vokietija būtų perdaug masinantis 
„objektas“ jos kaimynams, kad jie 
galėtų iškęsti (įvairiomis formomis 
„moderniškais“ balsavimais, plebis
citais ir pan.) nepasiėmę laiks nuo 
laiko po jos žemės gabaliuką. Vadi
nasi, čia'vėl karo pavojus. Vienas no

rės imti, o kitas norės neduoti (norės 
„užstoti“ vargšą) — tai jau karas.

Tačiau Vokietijos ekonominio gy
venimo lygio nuspaudimas žemyn, 
darymas iš jos žemės ūkio krašto 
padarytų iš jos

Europos ūkinio ir socialinio chaoso 
židinį,

kuris per trumpesnį ar ilgesnį laiką 
nepaliktų nepalietęs ir kitų Europos 
kraštų. Jau dabar daugelis kraštų 
skundžiasi, kad juos slegia ta ekono
minė tuštuma, kuri liko Europos centre 
be Vokietijos. Tatai atjaučia ir užjū
rio kraštai. O juk Vokietiji iš savo 
žemės ūkio vis vien pati išsimaitinti 
negali. Bus skurdas, pigūs darbinin
kai ir priešingai — to įrodinėti ne
darbo konkurencijos atžvilgiu, pavo
jingas, stačiai nepakenčiamas daly
kas turtingųjų ir turtingesnių kraštų 
darbininkams. O kokios būtų to viso 
socialinės išdavos — aiškinti nerei
kia. Taigi tokios Vokietijos ekono
minės struktūros gali norėti nebent 
tik tas, kas tas išdavas aiškiai numa
to, o svarbiausia, jų laukia.

Šitą reikalą vakarų sąjungininkai 
gerai supranta ir todėl nuo tokio Vo
kietijos „pertvarkymo“ atsisako. Jau 
ir dabar Amerikos ir Anglijos mo
kesčių mokėtojai nerimauja, kad Vo
kietijos zonų okupacija perdaug kaš
tuoja, kad vieton to, kad vokiečiai 
jiems atlygintų karo nuostolius, jie 
vokiečiams dar turi primokėti. Užtat 
vakariečiams sąjungininkams ir ky
la noras, kiek galima greičiau pasta
tyti Vokietiją „ant kojų“ (ūkio sri
tyje). Iš čia atsiranda ir kitokios po
litiškos nuotaikos. Štai Churchillis 
(kas jis buvo vokiečiams — visi ži
nome) Zemusiuose Rūmuose, kalbė
damas apie Nuernbergo sprendimą, 
pagaliau sušuko, „Gana keršto ir 
bausmių“. „Aš tikiuosi, kad mes tuo 
pasiekėme žudymų ir bausmių eros 
galą“. (Cituota iš „Die Neue Zei- 
tung", 1946. 11. 15). Apskritai, apglų 
spaudoje nuolat ir nuolat pasirodo 
straipsniai, pilni užuojautos Vokieti

jos ekonominei padėčiai ir projektų, 
kaip ją pagerinti.

Amerikiečių nusistatymas 
dėl Vokietijos ekonominės padėties 
taip pat nuolat ryškėja. Jie nori Vo
kietiją kaip galint greičiau atstatyti. 
Neseniai tais reikalais Vokietijoje 
lankėsi amerikiečių komisija, kuriai 
vadovavo prezidento Trumano as
meninis patarėjas George E. Allen ir. 
karo viceministeris Howard C. P6- 
tersen (jau vien tatai įrodo to susi
rūpinimo svarbumą). Jie pripažino, 
kad Vokietijai skubiai reikalinga 

paskola pinigais ir žaliavomis, 
kad jos pramonė galėtų gaminti pre
kes ir eksportuoti. Paskolos sumos 
dar tikrai nežinomos, bet jos, tik pra
džiai, žada siekti daugelį milijonų 
dolerių. Vadinasi, amerikiečiai, visai 
praktiškai, nebelaukdami, nei taikos 
sutarčių sudarymo, imasi konkrečių 
žygių, kurie, nėra abejonės, greit dar 
labiau išsiplės. Britų ekonomistai ir 
biznieriai taip pat jau turi gatavus 
tos srities planus ir pasiūlymus. Rei
kia manyti, kad šitie vakarų žygiai 
ir dar plus Byrnes Stuttgarte paža
dėtas Vokietijos rytų sienų „pageri
nimas“ vokiečiams daro stiprų išpūdį, 
kuris ne retai nublukina rytų idėjų 
blizgėsi. Ypačiai, kai vokiečių inži
nierių ir kvalifikuotų darbininkų 
kad r savanoriškas išvykimas į So
vietus nepadeda atstatyti Vokietijos 
ūkio. Šitie dalykai gali atsiliepti ir 
į tolimesnius Vokietijos santykius su 
vakarais ir rytais. Kita vėl vertus, 
tokia Vokietijos orientacija gali jai 
sukelti sunkumų taikos konferenci
joje iš rytų pusės. Tai bus pavojinga 
vieta Maskvos konferencijoje.

Tiesa, amerikiečiai ir anglai, be
siruošdami atkurti Vokietijos ūkį, 
reiškia gerokai

skirtingas pažiūras dėl ūkio 
sistemos « 

būsimoje Vokietijoje. Amerikiečiai 
pasisako už grynai kapitalistinį, be 
jokios valstybės priežiūros,' decen
tralizuotą ūkį. Taip kaip Amerikoje. 
Amerikiečiai bijo sovietiškos ar hit
leriškos ūkio sistemos, kuri labai 
lengvai gali būti panaudota politi
niams tikslams. Anglų biznierių 
nuomonė sutinka su amerikiečių, bet 
Anglijoje gi socialistų vyriausybė. Ji 
pas save daro pramonės nacionaliza
vimo bandymus. Panašią padėtį no
rėtų matyti ir Vokietijoje, bent savo 
zonoje. Kas dėl sovietų pažiūros į 
Vokietijos ūkio atstatymą, tai savai
me suprantama, kad jie yra už di
desnę koncentraciją ir nacionalizaci
ją. Svarbiausias gi jos uždavinys — 
gauti iš Vokietijos 10 milijardų do
lerių reparacijų. Bet vėl gi čia būtų 
susidurta su priešingumais: vargu ar 

(Pabaiga 4 pusi.) ,

Vyt. Alantas

Sutemose
Ir vis dėlto atsiliepti į jo meilę ji negalėjo: 
kažin kas dusino, kažin kokie varžtai neleido 
prasiklesti jos širdžiai.

— Patinka? — paklausė Kęstutis, rodyda
mas akimis vaizdą, pasiskleidusį po jų ko
jomis. . _

— Patinka, — atsakė ji abejingai. Kęstu
tis nusijuokė:

— Tu taip atsakai, tartum, paragavusi sriu
bos, pasakytum tarnaitei: druskos pakanka. 
O juk aš žinau, kad tu gamtą mėgsti ir ją 
supranti.

— Taip, gamtą aš mėgstu, — atsakė ji lė
tai, tartum sunkiai susigaudydama savo min
tyse, — bet jei mane paklaustom, ar tas vaiz
das gražus, aš nemokėčiau atsakyti. Akiai 
atrodo gražus, bet širdžiai?... Kai aš klai
džiodavau po Vilniaus apylinkes, man kartais 
rodydavosi, kad aš pravirksiu iš susižavėjimo 
gamtos grožiu, o čia man gamta atrodo, tar
tum milžiniškas reklaminis plakatas... Ne
begaliu grožįįis ir džiaugtis' gamta: viskas, čia 
man atrodo lyg sutemose. Kažin koks šešėlis 
aptemdė mano regėjimą, kažin kuri vietelė 
mano sieloje mirė... Atsimenu, prieš keletą 
metų Lietuvoje buvo saulės užtemimas. Tada 
aš vasarojau kaime. Ant žemės nusidriekė 

-milžiniškas, juodas šešėlis. Saulėtas vidudie
nis staiga virto povakariu. Baisus kontrastas! 
Nutilo paukščiai, gyvuliai ėmė nerimti, ir visa 
gamta, tartum susigūžusi iš baimės, laukė ka
žin kokio baisaus, neišvengiamo smūgio. Ir 
man pasidarė šiurpu ir neramu. Mano gyve
nimo džiaugsmas staiga dingo, tose vidudienio 
sutemose aš kažin kaip pasimečiau. Lygiai tą 
patį aš pergyvenu ir dabar. Tokia nuotaika 
mane lydi nuo tos akimirkos, kai aš peržen
giau Lietuvos sieną. Matai, šiandie ir saulė 
šviečia ir ant dangaus nematyti jokio debesė
lio, o vis dėlto man atrodo, tartum saulė būtų

Skarotos obels šakas taip apipylė žiedai, 
kad pro juos beveik nebesimatė lapų žalumo. 
Žiūrint iš pakalnės, medis atrodė tartum snie
go kupeta. *

Apačioje, tarp sodų, skendėjo nedfdelis 
švabų miestelis. Žydinčių sodų baltumoje 
margavo raudoni stogų lopai. Kaip baltas vai
nikas, aplink miestelį juosėsi žydinčiais vais
medžiais apaugę kalneliai, už kurių tolumoje 
dunksojo, melsvame ūke’ paskendę, aukštesni 
kalnai; ant vieno iš jų, vadinamo Tecku, juo
davo viduramžių laikų išgriautos pilies bokštas.

Birutė ir Kęstutis beveik kasdien užkop
davo j kalną pasėdėti po obelimi. Jie susi
pažino kažin kur pakeliui į ištrėmimą, vienas 
kitam patiko ir pasidarė nebeatskiriami drau
gai. Daug kas juos vadino sužadėtiniais, ta
čiau iš tikrųjų taip nebuvo, nors tų kalbų jie 
Ir nesistengė paneigti.

Pagaliau ir jiems patiems jų santykiai ne
buvo aiškūs. Jei Kęstutis jautė savo draugei 
nuoširdžią meilę, tai ji savo jausmų jo atžvil
giu nemokėjo apibūdinti. Ji pati save klaus
davo: kas tai — draugystė, meilė, ar tik liki-« 
mo sublokšta glaudi pažintis? Ir nerasdavo 
atsakymo. Kęstutis, kaip niekas kitas, atitiko 
|os mergautinių svajonių vyro idealą: jis buvo 
atletiškai sudėtas, aukštas, sporto užgrūdintas 
šviesiaplaukis vaikinas, kuris gal neturėjo la
bai plačių protinių akiračių, bet imponavo sa
vo vyriškumu. Mėgdamas sportą, jis tačiau 
nebuvo apleidęs ir saviauklos dalykų. Kęstu
tis jau buvo išklausęs tris Vilniaus universi
teto teisių fakuleto kursus ir šiaip platokai 
apsiskaitęs vyras, ypač gerokai apsipažinęs su 
lietuvių literatūra. Turėdamas gerą atmintį, 
jis daug jai pasakodavo iš perskaitytų knygų. 
Su juo jai tikrai nebūdavo nuobodu. Birutė 
|autė, kad jei jai reikėtų sukurti šeimos židi
nį, ii tai galėtų padaryti tik su savo draugu. 

užtemusi, tartum milžiniškas, juodas šešėlis 
būtų užklojęs pasaulį...

— Tu vis ką nors fantazuoji, — pastebėjo 
nepatenkintas Kęstutis. — Tu gyveni kažin 
kokiomis savotiškomis nuotaikomis tartum ne
benorėdama nieko bendra turėti su šiuo gy
venimu ...

— Man rodos, šiandie visi pabėgėliai, visi 
išvežtieji į Sibirą/ visi dar likusieji Lietuvoje, 
žodžiu, visi lietuviai nebegyvena tomis pačio
mis nuotaikomis ir mintimis, kaip kad laisvės 
laikais. Visas mūsų užpatentuotas prieškari
nis galvojimas buvo sutriuškintas, išblaškytas, 
paverstas į nieką. Tu supranti, mūsų galvo-> 
jime ir jausmuose įvyko revoliucija, kurios 
mes nenorėjome/ bet kurią mums primetė kiti. 
Visas mūsų nusitovėjusias sąvokas, visą mū
sų negilų, miesčionišką optimizmą nusiaubė 
audra, palikdama mus neviltį, pesimizmą ir 
tremtinio dalią. Ar šiandie mes begyvename? 
Mes merdėjame, dulėjame, smilkstame. Mūsų 
tautai užgeso laisvės saulė, ir foes pasinėrėme 
į sutemas. Mes blaškomės, mes dedamės kažin 
ką dirbą, kažin ką organizuoją, o iš tikrųjų 
tai tėra tik savęs apgaudinėjimas. Štai, to 
organizuoji sporto rungtynes, ar tau tas 
įdomu? /

— Reikia kas nors daryti: rankų sudėjęs 
nesėdėsi...

— Taigi, viskas daroma tik dėl to, kad 
reikia kas nors daryti, bet be džiaugsmo, jau 
nekalbant apie entuziazmą. Ką 'mes čia ištrė
mime darome tai yra tik nevykęs pamėgdžio
jimas ką mes darėme Lietuvoje. Erzacai kal
bos, erzacai organizacijos, -ęrzacai susirinki
mai ir įvairūs kursai, pagaliau, visas mūsų 
gyvenimas tėra tik erzacas. Tik mūsų troški
mai laisvės ir Tėvynės ilgesys ir mūsų praei
ties atsiminimai tėra tikros monetos. Mus tik
tai domina, ką męs turėjome ir ką vėl turė
sime, o ką mes šiandie turime, mes norime 
ko greičiausiai nusikratyti, kaip klaikiu slo
gučiu. Mūsų didžiausias troškimas neturėti 
to, ką mes šiandie turime. Dabartis mums 
yra šlykšti klampynė, kurią mes norime ko

greičiausiai perbrįsti ir, išlipę ant kito kranto, 
su palengvėjimu nusiplauti kojas. Ak, Dieve 
mano, kada ta laiminga valanda išmuš! — 
atsiduso mergaitė ir nutilo.

Ji susimąsčiusi žiūrėjo į tolį ir, rodėsi, vi
sai pamiršo savo draugą. Kęstutis irgi neno
rėjo nutraukti tylos. Galimas dalykas, kad ji 
buvo teisi, bet vis dėlto, klausantis tos kalbos, 
jam buvo skaudu. Jį užgavo ne tai, ką jį pa
sakė, bet tai, ko ji nepasakė. Ir jis gyveno 
praeitimi, ir jis ilgėjosi Tėvynės, ir jam vis
kas atrodė erzacai, bet tremtinio gyvenimą 
jam vis dėlto nuskaidrindavo jo mylimoji. Ir 
jo karščiausias troškimas buvo atsilyginti jai 
tuo pačiu, bet ji apie tai neužsiminė nė vienu 
žodžiu. x

— Klausyk, Birute, — paėmė jis jos ranką, 
— mes visi sergame Tėvynės ilgesiu, bet argi 
mano meilė nė kiek tavęs nepaguodžia? Aš 
norėčiau, kad mano meilė tau nušviestų su
temas, kuriose to gyveni, aš norėčiau išplėšti 
tave iš glėbio vienatvės, kurioje tu beviltiškai 
blaškaisi! »

— Tu •žinai, aš tave, labai myliu, mes gali
me sukurti šeimą, kuri mums bus mažutė Lie
tuva...

Birutė neatsakė nieko. Ta tyla Kęstučiui 
buvo nesuprantama. Jam atrodė, kad Birutė 
turėjo elgtis kaip tik priešingai... Nesulauk
damas atsakymo, jis paklausė:

— Ką to galvoji?
— Nieko ypatinga... Mes, pabėgėliai, la

bai pamėgome iliuzijas, — atsakė ji šypsoda
masi. — Mes pasidarėme atkaklūs iliuzijų me
duotoj ai. Sakai, mes galime sukurti mažą tė
vynę: bet ar tu pagalvojai, kaip ta mūsų ma
žoji tėvynė atrodys be lietuviško oro, lietu
viškos saulės, lietuviško dangaus? Kaip tą 
mažą tėvynę galima sukurti svetimoje žemėje? 
Ant mano kambarėlio sienų kaba mano šei
mininkės vyro, motinos, vaikų, seserų, pusbro
lių ir kitokių giminų ir negiminų nuotraukos. 
Aš nedrįstu prašyti šeimininkę, kad ji jas nu
sikabintų ir todėl mano mažoji tėvynė panaši 
į paveikslų galerija, kur figūruoja ano ir šio
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Artimos ir tolimos gairės
-v I
Gyvenime teko matyti nemaža 

žmonių, patekusių J nelaimę: ligoni
nė, kalėjimas, benamių pabėgėlių 
gūžta — vis tai vietos, i kurias pik
tos laumės įstumia žmones. Kai ge
roji laumė jau nieku kitu, rodos, ne
begali žmogui padėti; tai vienas vie- 
nintėlis belieka dalykas — gaivinti 
tame žmoguje viltį. Nuostabiai ga
jus tada žmogus. Net ir mirti pas
merktasis ligi paskutinės minutės tu
ri vilties: o gal, kaip nors?... Viltis 
apleidžia žmogų tik kartu su gyvybe. 
Bet viltis gali žmogų ir apvilti. Tam 
ji ir „viltis“. (Labai teisinga mūsų 
kalboje to žodžio šaknis.) Tai visai 
suprantama. Viltis yra primityvusis, 
mažai sąmoningas ateities numaty
mas. Geresnės ateities. Laukimas, 
jog bus taip, o ne kitaip. Ir, būtent, 
geriau, negu yra. Tai galingiausias 
gyvenimo variklis, giliai glūdįs in
stinktas, duotas kiekvienam gyvam 
daiktui kartu sū gyvybe.

Toks laukimas gali būti grynai 
instinktyvinis, kasdienis kaip įprasti
nis. Naminis gyvulys, įpratęs kas
dien tuo pačiu metu gauti pašaro, 
laukia jo. Ir juo arčiau įprastinė va
landa, juo labiau nekantrauja be
laukdamas. Ir žmogus, kai jam ati
mama visi galimumai reikštis, kaip, 
žmogui, paliekant tik animalinę gy
vybę, pvz., izoliaciniame kalėjime, 
elgiasi dėl primityvių poreikių visai 
panašiai, kaip gyvuliai. Net ir nor
maliame gyvenime . daug ko'laukia
ma ir tikimasi iš įpratimo: — taip 
buvo vakar, užvakar — taip turi 
būti ir rytoj...

Orientuotis sudėtinguose gamtos 
reiškiniuose ir dar sudėtingesniuose 
žmonių santykiuose žmogus galėjo 
tik tada, kai išugdė loginį protavimą, 
rado priežastinį sąryšį ir ėmėsi da
ryti spręsmus iš priežasties apie pa
sėką. Tada jau ateities numatymas 
— su juo surišta viltis — resaiasi ne
be instinktu, laukimu iš analogijos, 
o samprotavimu, išskaičiavimu. Ta
da turime prognozę — mokslinį atei
ties nusakymą. Kai kuriuose moks
luose jis yra visai tikslus ir tikras. 
Astronomija gali visai tikrai nusa
kyti dieną, valandą ir net minutę, 
kada po kelių metų įvyks saulės už
temimas ar kometos prisiartinimas 
prie žemės.

Hominologija (mokslai apie žmo
nes)^-nėra tokioje laimingoje padė- 
tyjeį kaip astronomija. Tyrimo ele
mentai čia visai kitokį. Žvaigždės 
yra relatyviai vienokios ir tos pačios. 
Jų laikysenos dėsniai relatyviai pa
stovūs. Kartą pažinti jie galioja to
liau ir leidžia jais remti spręsmus. 
Gi žmonės mainosi. Gimsta ir mirš-

(iS Slapus Atlanto žiūrint)
ta. Kinta fiziškai ir dvasiškai. Indi
vidualiai kiekvienas yra vienkartinis 
ir niekados nepasikartojęs. Taip pat 
ir kiekviena istorinė situacija. Sa
vybės, turimos visų žmonių yra per
daug bendros, arba išvestos perdaug 
abstrakčiai (pvz., „komo economi- 
cus“), kad iš jų būtų galima sudaryti 
spręsmų sistemą, leidžiančią tikrą 
ateities prognozę. Jei masiniuose 
reiškiniuose dar galima įžiūrėti tam 
tikrą reguliarumą, dėsningumą, (pvz., 
„ekonominiai dėsniai“), tai ten, kur 
įvykius lemia vienas dominuojantis 
individas ar maža jų grupė, bet koks 
numatymas darosi labai problematiš
kas. Astronomas gali nusakyti, koę 
kioje padėtyje tam tikru laiku bus 
Sirijus, betgi koks sociologas galėjo 
numatyti, kaip elgsis 1944 metais 
Hitleris?... Čia net ir dialektinis ma
terializmas ne ką gali pagelbėti.

O vis dėlto reikia ir žmonių san
tykiuose ieškoti taA tikrų sąryšių ir 
stengtis, nors ir tik ligi tam tikro 
tikimybės laipsnio, .numatyti ateities 
raidį. Antraip juk turėtume daryti 
žingsnius lyg užrištomis akimis. Ne
lengva susivokti labai sudėtinguose 
dabarties santykiuose tarp žmonių 
grupių, ypač tarp didžiųjų grupių — 
tautų. Ir dar didžiųjų tautų, nule
miančių rytojaus įvykius. Bet tai jau 
būtina sąlyga, jei norima bent apy
tiksliai tuos įvykius numatyti ir jais 
grįsti savo viltis. Reikia šaltai, ob
jektyviai analizuoti dabarties būvio 
duomenis, jei nenorima, kad iš to iš
vesta ateities prognozė išeitų netikra, 
sufrizuota pagal mūsų norus ir kad 
ta viltis virstų nusivylimu ir nevil
timi. Nenumatyti gręsiancios nege
rovės yra daug blogiau, negu revi
duoti gaivinančias viltis, neturinčias 
pagrindo tikrovėje. Tik silpnieji bijo 
žiūrėti tiesai į akis. Išsilaikyti sun
kioje būvio kovoje gali tik tie, kurie 
nebijo įžiūrėti realaus pavojaus iiį 
stengiasi rasti'būdus jo išvengti.

II
‘ Ligonio viltis — pasveikti; kalinio 

— atgauti laisvę. Mūsų, lietuvių, ne
tekusių Tėvynės laisvės, viltis — at
gauti laisvą Tėvynę yra tas pat, kaip 
ligoniui sveikata ir kaliniui laisvė. 
Atsisakyti tos vilties mes negalime 
niekados. Bet neturime savęs ir klai
dinti, vaizduodamiesi nerealias ap
linkybes, kuriose ta viltis lengvai 
realizuojama. Istorijos numatymuose 
žmonės dažnai yra linkę spręsti iš 
praeities analogijos apie ateitį. Iš
galvojo net ir posakį: „Istorija kar
tojasi“, nors kartotis ji negali jau 
dėl to, kad nesikartoja žmogus.

Einant į galą II-jam pasauliniam 
karui, ir mūsų daugelis tikėjosi, kad

susidarys maždaug panaši tarptauti
nė situacija, kaip 1918 metais. Vo
kietijos, pralaimėjimu jau niekas nea
bejojo, vokiečių okupacija, nors plėš
ri ir gobši, atrodė nebebaisi, nes neil
gam. Iš antros pusės, tikėtasi, jog 
laimėtojos Vakarų valstybės tiek 
persvers savo įtaka karo nuniokio- 
tus ir išsisėmusius Sovietus, kad jų 
žodis bus lemiamas ir Rytų Euro
poje, įgyvendinant teisingą ir pasto
vią taiką. Bolševizmo pavojaus 
šmėklą Europai laikėme Goebelso 
propagandos triuku. Deja, turime 
prisipažinti, — klydome. Svarbiau
siai dėl to, kad nebuvome informuo
ti. Gyvenome, tarsi, po puodu pa
vožti, neturėdami kitokių žinių, kaip 
tik vokiškoji propaganda, kuria neti
kėjome, arba slaptai nuklausyti są
jungininkų radijo pranešimai, irgi 
propagandiniai. Todėl maža ką galė
jome žinoti tikro apie alijantų, ypač 
Roosevelto politiką Sovietų atžvilgiu 
ir Teherano bei Jaltos susitarimų už
kulisius. Negalėjome tad susidaryti 
ir teisingos perspektyvos.

Tas mūsų žlibumas dėl informa
cijos stokos tęsėsi ir tremtiniaujant 
Vokietijoje. Bet ir praėjus gerokam 
laikui po išvadavimo, kada jau ne
buvo galima teisintis visiška infor-

Istorija pagal Maskvos radijų
Daily Mali Kontinento laidos redaktoriui laiškas

„Pone, neseniai Daily Mail laido
je skąičiau straipsnį tema „Pary
žiaus — Maskvos paktas yra saugu
mo ramstis“. Kai kurie punktai rei
kalingi komentarų.

1. Maskvos radijas, cituodamas 
„Izvestijos“ straipsnį apie antrąsias 
Prancūzijos — Sovietų Sąjungos su
tarties metines, pareiškė, kaį „karo 
metu Prancūzijos tauta žygiavo kar
tu su mumis“. Tai netiesa.

Antrasis pasaulinis karas prasidė
jo 1939 metais rugsėjo 1 d. Lenkiją 
užpuolė Hitleris. Prancūzija tą pa
čią dieną paskelbė karą. Rusija gi 
tuo metu buvo Hitlerio sąjungininkė 
pagal 1939 m. rugpiūčio 22 d. Molo
tovo ir Ribentropo pasirašytą paktą.

2. 1940 metais vokiečių kariuo
menė užpuolė Prancūziją, šešias sa
vaites tęsėsi dramatiškos kovos tarp 
Prancūzijos ir Vokietijos. Rusija tuo 
metu laikė kelis šimtus divizijų tarp 
Baltijos ir Juodųjų jūrų, bet ji ne
siėmė joldų žygių Prancūzijai gel
bėti, nors 1935 metais Prancūzija ir 
Rusija buvo pasirašiusios tarpusavio 
pagalbos sutartį.

3. Maskvos radijas pasakė, kad 
„istorija yra suteikusi mums (Rusi-

macijų stoka, dar daugelis mūsų 
tremtinių (ir tai ne tik eilinių žmo
nių, bet ir atsakingų vadovų!) lahpi 
suprastintai, tiesiog naiviai vaizda
vosi ateiti: esą tuojau bus karas ir
mes grįšime į savo laisvą tėvynę. O 
ta tėvynė vėl gi vaizduojasi lygiai 
tokią, kokia ji buvo: šalis kantrių 
darbininkų ir darbščių ūkininkų, lei
džiančių į mokslą savo vaikus, kurie 
greitai išmoksta būti... ponais. Ir 
ne vienas tų ponų, atsidūrusių trem
tyje, svajojo grįžti būtinai į savo se
ną postą. Keli praeities metai, tarsi, 
būtų tik buvęs sunkus sapnas; pa-

Pavojingiausias bandymas...
(Atkelta iš 3 pust) 

valstiečiai sąjungininkai sutiks dėti 
pastangas atstatyti Vokietijos ūkį 
tam, kad jis pajėgtų Sovietams mo
kėti šias milžiniškas reparacijas. Tai
gi šiuo klausimu taikos konferenci
joje taip pat gali pasireikšti didelių 
sunkumų.

Žinoma, tiek amerikiečiai tiek 
britai, sudarinėdami Vokietijos ūkiš
ko atstatymo planus, neišleidžia iš 
akių to pavojaus taikai, kurį gali su
daryti ekonomiškai atkutusi Vokie
tija. Šito pavojaus jie tikisi išvengsią 
nebeleisdami susikurti vieningam 
Reichui ir proteguodami

Vokietijos valstybių" federaciją, 
t. y., sąjungą, kurios priešakyje būtų 
vis dėlto viena vyriausybė, bet jau 
su silpnomis teisėmis. Šita priemonė

jai) nemaža įrodomų faktų, jog jei 
Rusija ir Prancūzija kada nors žy-. 
giuoja kartu, tai jų "'priešai visada 
pralaimi“. Tai netiesa!

1917 m., pirmajame pasauliniame 
kare, Rusija sugniužo dėl komunisti
nės netvarkos, Leninas ir Trockis 
sudarė separatinę taiką su 'Vokieti
ja, palikdami Prancūziją vieną prieš 
vokiečių galybę. Ludendorfas išnau
dojo rusų išdavystę ir surinko visą 
Vokietijos armiją, likusią laisvą Va
karams. Prancūzija buvo išgelbėta 
tik Clemenceau ir genijaus Foch he
roizmo bei energijos dėka.

4. Maskvos radijas teigia, jog ru
sų politikai pajuto „Vakarų pajėgų 
vadų išdavystę“, kurie norėjo pasi
gerinti Hitleriui. Tai vėl netiesa. Ir 
Daladier ir Chamberlain yra padarę 
didelę klaidą, bet ne išdavystę.'Kiek- 
vienas žinojo, kas tuo svarbiu mo
mentu vyksta Miunchene. - v

Tikroji Europos ir taikos išdavy-- 
stė buvo padaryta Rusijos slaptuoju 
paktu su Vokietija. Rusija skatino 
Hitlerį užpulti Lenkiją, nes ji norėjo/ 
laimėjime dalyvauti.

Jūsų, etc., H. R. Hoe, Paris.“ 
(Daily Mail)

busi — ir vėl gyvenimas eis, kaip 
ėjęs. Deja, laikas eina ne geryn, o 
sunkyn. Per lengvos viltys virsta 
apsivylimu ar net nusiminimu. O 
štai iš anapus geležinės užtvaros
ateina žaliukų balsai:. „Neapsirikite! 
Tokia Lietuva, kokia buvo, — mirė. 
Tokios- daugiau nebebus. Lietuva 
bus, bet kitokia.“ Todėl daug kam 
reikia reviduoti savo pažiūras ir vil
tis, kurios neturi pagrindo, vienos^- 
šio meto tarptautinėje situacijoje, ki
tos — tautos vidaus gyvųjų jėgų sie
kimuose.

(Bus daugiau)

atrodo gan tikra. Kai kuriose Vokie
čių valstybėse separatizmas turi gi
lias šaknis, kurių nesugebėjo nei 
Bismarckas nei Hitleris visai išrauti. 
Pralaimėtas karas tą separatizmą pa
didino. Sovietų pažiūra į šitą Vokie
tijos klausimą nėra visai aiški. Iš 
pradžių Molotovas labai įtikinančiai 
kalbėjo apie nedalomą, vieningą ir 
stiprią Vokietiją. Tokia forma bet 
kokiam radikaliam perversmui daug 
patogesnė. Pakanka užimti centrą ir 
valdai visą Reichą. Bet dabar, kada 
vokiečių sovietiškos vienybės partija 
Berlyne taip skaudžiai pralaimėjo tr 
perspektyvos pasikeitė — Sovietų 
entuziazmas centralizuotai Vokieti
jai atslūgo ir, matyti, Vokietijos fe
deracijai jie nebesipriešins. Juo la
biau, kad Sovietų paskelbtas vienin
gos Vokietijos principas praktikoje 
sunkiau realizuojamas. Juk Kara
liaučius ir Rytprūsiai sudarė Vokie
tijos dalį (bet ištoriškai priklauso 
Lietuvai, red.), kurios formalus 
sprendimus įvyks tik Maskvos kon
ferencijoje. O Lenkijai ’ priskirta 
Vokietijos dalis taip pat to vienin
gumo vaizdą gadina, nors Molotovas 
tai pripažįsta lenkams. Žinoma, bū
simas Vokietijos sienų klausimas yra 
ir sudėtingas ir labai opus dalykas.

Dabar, jau iš čia suminėtų klap
simų matyti, kad Maskvos konferen
cija perpildyta, vaizdžiai tariant, po
vandeninėmis minomis. Kur žengsi, 
vis pavojus sukelti konfliktą. Nėra 
jokios abejonės, kad konferencijos> 
dalyviai savo nusistatymus gins su 
didžiausiu" atkaklumu. Iki šiol pa
siekti «r nepasiekti sutarimai (taikos 
sutartys su satelitais, nusiginklavi- 
mas, atominė bomba, Dardanelai ir . 
pan.) gali visai nublukti, jeigu Mask
voje bus pasiakta teisingo ne tik Vo- 
kietijos, bet rytų ir iš dalies vakarų- 
Europos sutvarkymo. Jeigu gi to su
tarimo nebus arba tas sutarimas bus 
pagrįstas nesąžiningais kompromi
sais, tai pirimau pasiekti sutarimai . 
praktiškos reikšmes taip pat nebetu-C^ 
rėš. Tad artinasi pats pavojingiau
sias diplomatinių ir politinių jėgų 
bandymas, kokio po šio karo dar ne
turėjome.

karo sukaulėję uniformuoti kariai, pasipūtu- 
' sios, baltomis suknelėmis tantės ir stačiais 

ūsais, gerai nusiskutę ir pusėtinai nusipenėję 
z biurgeriai. Kai aš pareinu namo, mane visada 

nupurto kažin koks šaltas šiurpas. Tie visi 
biurgeriai ir tantės žiūri nuo sienų į mane 

■ baisiai nedraugiškai ir tartum nustebę klau
sia, 'ko aš čia įsibroviau į jų tarpą. Jie man 
.svetimi, aš jiems svetima, ir mes niekados ne- 
suartėsime. Seimininkė mane varžo, aš sten
giuos ko rečiausiai su ja susitikti, nors iš ti
krųjų ji nebloga moteris. Bet mes esame sve
timos Ir paliksime svetimos. Kai žvilgteriu 
pro langą, aš matau svetima kalba krautuvių 
užrašus, svetimos tautos veidus, girdžiu sve
timą kalbą, o kai einu gatve, aš negaliu nusi
kratyti nemaloniu netikrumo jausmu, kad 
mano kojos į šią žemę nėra įaugusios, kad aš 
čia audros atblokšta iš kažin kur toli ir kad 
mažiausias vėjelio pūstelėjimas mane vėl. 
Dievas žino, kur nublokš. Aš visą laiką ly
ginu, ką aš turėjau vakar ir ką šiandie turiu. 
Pavyzdžiui, eidama gatve, aš visada prisime
nu, ką aš jausdavau,.eidama Vilniaus gatvė
mis. Aš ten vaikščiodavau išdidžiai iškėlusi 
galvą, nes aš jausdavau, kad mano kojos gi
liai klimpsta į amžių tradicijas, kad aš esu 
nors jau seniai išmirusių, bet vis dėlto nenu
stojusių manęs globoti kartų ainė, kad ta že
mė, kurią aš mindau, teisėtai priklauso man, 
nes savo tastamente man užrašė ją visa lietu
vių tauta. O čia' kas aš? Dulkelė pakelyje, 
be pastogės ir užuovėjos. Maža tėvynė! Nėra 
jokios mažos tėvynės: yra didelė Tėvynė arba 

\ nėra jokios.... žinoma, jei kas nenori gyveitti 
Iliuzijomis. Dovanok man, kad aš taip tiesiai 
kalbu: aš nenoriu apgaudinėti nei tavęs nei 
savęs.

Kęstutis, kiek pagalvojęs, atsakė:
— Nė, kaip sau nori, aš neatsisakau nuo 

savo minties, kad šeima negali būti maža tė
vynė. Tu gyveni fantazijomis; jei tu sukur- 
tum šeimą, tau atsirastų daugiau kasdienių 
rūpesčių, ir tu mažiau svajotum ir ilgėtumės. 
O jei dar atsirastų koks mažas įspėdinis! Taip,

t

tada ant sienų gali kabėti biurgerių nuotrau
kos, Anglijos karalių ir Amerikos prezidentų 
portretai, bet kai tavo jaunas pilietis pažvelgs 
į tave mėlynomis, Lietuvos padangę'prime
nančiomis akimis, tu užmirši visus pasaulio 
biurgerius, karalius ir prezidentus, o kai tavo 
jaunasis karalaitis ims lietuviškai rėkti, o ypač 
kai pradės tarti pirmuosius lietuviškus žo
džius, tu nebegirdėsi "jokių kitų pasaulio kal
bų, tu tik girdėsi seną, mūsų prosenolių, tavo 
ir mano tėvui kalbą. Mūsų šeima būtų salelė 
svetimoje jūroje, bet vis dėlto tai būtų lietu
viška salelė. Tu kalbi apie sutemas, ’ bet ar 
tose sutemose nebūtų šviesiau, jei tu maty
tum savo vaiko šypseną? Ir pagaliau kaip 
geriau mes patarnausime Tėvynei, kurios mes 
taip ilgimės, ar jei mes grįšime tik du, ar jei 
mes jai pergabensime dovanų vieną kitą jau
ną pilietį, kurių jai taip trūks? Aš manau, 
kad Tėvynės meilė uždeda ir tam tikrų pa
reigų. Tėvyne mylėti ir jos ilgėtis — gražu, 
bet galvoti kaip jai realiai padėti,- man rodos, 
taip pat nesmerktina.

— Tau vaikasjnsko pradžia ir pabaiga, — 
atsakė Birutė, — o man tik pradžia, nes pa
baigos mes dar nežinome. Vaikas man nėra 
tikslas pats savaime. Man jokio vaiko nerei
kia, jei aš žinau, kad mes nebegalime grįžti 
į Tėvynę. Aš nesu pasiryžusi savo kančiomis 
ir krauju tręšti svetimų dirvų! Tegul kas man 
pasako, kad mes grįšime į Lietuvą po tiek ir 
tiek laiko, aš sutinku su viskuo, aš sutinku 
gimdyti iki paskutinio kvapo, bet svetimiems 
— ne! Už ką? Kodėl mes, lietuvės moterys, 
turime savo kraujy didinti svetimų tautų ga
lybę? Aš žinau, kiekviena mdteris turi atlikti 
savo pareigą kaip motina, bet tą pareigą ji 
turi atlikti tik savo Tėvynei...

— Motinystė yra pati sau tikslas...
— Man ne, aš su tuo nesutinku. Jei aš 

pasmerkta kentėti gimdymo kančias, tai aš 
noriu pasilikti sau teisę, ir tos teisės niekas 
negali man ginčyti, aukoti tas kančias kam 
aLnoriu. Juk motinystė — didelė auka ir pa
siaukojimas ...

— Gal būt, gal būt, — murmėjo nusiminęs 
Kęstutis, — bet tu tikrai taip nekalbėtum, jei 
mane nors truputį mylėtum.

— Žinoma, jei aš galvočiau taip, kaip tu, 
aš ko skubiausiai norėčiau ištekėti ir susi
laukti vaikų, '— nusijuokė mergaitė. — Bet 
ką aš galiu padaryti? Aš galvoju ir jaučiu 
kažin kaip kitaip. Tavo žodžiais, aš esanti 
kažin kokia nuo gyvenimo atitrūkusi svajo
toja. Man labai gaila, bet kitaip nei jausti 
nei galvoti aš negaliu. Kitose sąlygose iš mū
sų abiejų tikriausiai išeitų pavyzdinga pora, 
bet dabar... Palaukime, gal mūsų ateitis pa
aiškės ... Erzaco šeimos aš nenoriu • sukurti.

Kęstutis nieko nebeatsakė. Ji žinojo, kad 
tas pašnekesys padarė jam slegiančio įspū
džio, bet jis buvo neišvengiamas. Būdama tie
saus būdo, Birutė galvojo, kad geriau kartą 
atvirai pasikalbėti, neko visą laiką klaidžioti 
apgraibomis.

Sutemo. Jie grįžo namo tylėdami. Kęstu
tis paprastai paimdavo ją po ranka, bet šį 
kartą jis ėjo atsiskyręs, tartum jos visai ne
būtų buvę. Palydėjęs iki vartų, jis paskubo
mis ir be žodžių atsiveikino, visai nesisiūly- 
damas užeiti, kaip kitais kartais. Dideliais 
žingsniais, tartum bėgdamas nu8 kylančios 
audros, jis nužingsniavo gatve. Susimąsčiusi 
mergaitė' sekė ji akimis, kol jis dingo už 
kampo.

Birutė ilgai negalėjo užmigti. Ji nebuvo 
patenkinta savimi. Gal ji per daug griežtai 
kalbėjo... Tuos klausimus jie dažnai liesdavo 
per savo pokalbius, bet dar nė karto nebuvo 
kalbėta taip atvirai ir be ceremonijų. Jai bu
vo jo gaila, bet ir truputį pikta, kad jis taip 
viską suprastina. Vaikas... Ji susidomėjusi 
pačiupinėjo savo pribrendusias, standžias krū
tis, ir ant jos lūpų pasirodė motiniška šyp
sena: koks būtų džiaugsmas, jei prie jų prisi
liestų kūdikio lūpos... Ji, be abejo, būtų la
bai laiminga, bet kartu ir labai nelaiminga, 
nes nežinotų, kieno tautos kamieną ji mai
tina savo pienu. Argi jis to nesupranta? ' O 

užaugęs, kurios tautos dievams jos vaikas tar
naus, už kurio krašto laisvę jis lies savo krau
ją? Mergaitė ilgai negalėjo užmigti, o užmi
gusi sapnavo įvairias pamėkles.

Kitą dieną buvo sekmadienis. Birutė pa
budo vėlai. Jai truputį skaudėjo galvą. Veng
dama žiūrėti į kabančias ant sienų nuotraukas, 
ji paskubomis apsirengė, išgėrė puoduką ka
vos ir išėjo į bažnyčią.

Pamaldos jau buvo prasidėjusios. Kęstutis 
sėdėjo savo įprastinėje vietoje. Kai ji atsisėdo 
netolimais, jis dėjosi jos nepastebįs ir su ja 
nepasisveikino.

— Vadinasi, dar tebepyksta, — pagalvojo 
Birutė, išsiimdama'maldaknygę iš rankinuko.

Per pamokslą kunigas kalbėjo apie šeirpą. 
Paminėjęs, kad lietuvių tauta per paskutinį 
karą bus daug nustojusi kraujo it kad tas 
kraujas tebesiliejąs dar ir šiandie, pamoksli
ninkas ypač iškėlė lietuvės moters pareigas, 
gydant mūsų tautos žaizdas. Jis kalbėjo su 
patosu:

— Jer mūsų’ tauta visą laiką su ypatingu 
pietizmu žiūrėjo į savo motinas, tai tie pagar
bos ir meilės jausmai lietuvei motinai ypač 
turi dar sustiprėti šiandie, kada mūsų tauta 
reikalauja iš jos naujų pasiaukojimų papildyti 
labai praretėjusioms 'mūsų tautos eilėms. 

‘Aukščiausiojo moteriai- paskirta motinystės 
misija nenutrūksta nei gerais nei blogais lai

škais. Ji yra amžina. Priešingai, blogais lai
kais iš jos reikalaujama dar daugiau, kaip 
gerais. Lietuvė neatliks savo šventos pareigos, 
jei ji nesupras šios valandos būtinybės, jei ji 
neišgirs tautos balso ir neskubės jai į pagalbą. 
Lietuvių tautos valia išlikti gyvai nepalūžo. 
Aš žinau, šiandie auklėti ir auginti vaikus 
sunku, bet joks pasiaukojimas negali būti per 
didelis Tėvynės gerovei. Jei kas dėl savo 
egoizmo nuo to pasiaukojimo atsisakys, tas 
negalės tikėtis Dievo palaiminimo, ir jis ne
bus įtrauktas į gerųjų Tėvynės sūnų eiles...

<> (Bus daugiau)
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Dr. K. Grinius, būdamas politiniu 
emigrantu, neseniai atšventė 80 metų 
amžiaus sukaktuves. Jo gyvenimas 
tiek suaugęs su kovomis už demokra
tinės Lietuvos laisvę, kad rašant pil
ną biografiją reikėtų liesti priešau
šrio, Aušros, Varpo, Nepriklausomos 
Lietuvos ir okupacijų perijodus. Sia
me trumpame straipsnelyje duosiu 
Didžiojo Varpininko, buv. demokra
tinės Lietuvos Respublikos prezi
dento, gyvenimo nuotrupas metais.

1866 m., gruodžio 17 d., pagal pasą 
1867 m., gimė Kazys Grinius, sūnus 
Vinco ir Onos Vosyliūtės, Marijam
polės apskr. Tėvai turėjo 11 vaikų.

1879 m. įstojo Marijampolės gim
nazijom

1883 m. Petro Kraučiūno, gimna
zijos mokytojo, paveiktas ėmė skai
tyt ir platint „Aušrą“, įsijungdamas

. į kovotojų už Lietuvos laisvę eiles.
1884 m. kartu su savo bendraklasiu 

Jonu Mačiu (Kėkštu) ėmė leisti slap
tą, rašytą mokinių laikraštėlį „Prie
šaušris“.

1887 m. baigia gimnaziją ir įstoja 
Maskvos universitetan, medicinos fa- 
kultetan. Aktyviai dalyvauja slap
toje Maskvos lietuvių studentų drau
gijoje.
, 1888 m., atostogų metu, Marijam- 
polėja dalyvauja steigiamajame d- 
jos „Lietuva“ susirinkime, kur buvo 
priimti Vinco Kudirkos paruošti įsta
tai ir duota pradžia „Varpui“.

1889 m. dalyvauja varpininkų su
važiavime Lozoraičiuos. Išeiną „Var
pas“.

1889 m. dalyvauja varpininkų su
važiavime Stebuliškių k. Matulai- 
čiuos.

1891 m. dalyvauja varpininkų su
važiavime Būgnų k. A. Krikščiukai
čio (Aišbės) tėviškėje. Redaguoji. B. 
Matusevičiaus. (Genių Dėdė) verstą 
F. Lassal’io brošiūrą apie netiesio
ginius mokesčius ir F. Janušio (Krum
plių Jono) knygelę, kurioje populia
riai kritikuojamas caro režimas.

1892 m. dalyvauja varpininkų su
važiavime savo tėviškėje, Selemos 
Būdos k. Oriniuose. Studentauda
mas bendradarbiavo „Šviesoj“ (ėjo 
1887, 1888 ir 1890 m.) ir „Lietuviška
jame Balse“ (USA Dr. J. Šliupo re
daguojamas). Parašė atsišaukimą 
„Broliai Lietuviai!“ ir atspausdino 
Tilžėje.

1893 m. gavo gydytojo laipsnį ir 
apie 8 mėnesius buvo Kaspijos jūros 
laivų gydytoju. Dalyvavo Skardupių 
Žilinskuose varpininkų susirinkime, 
kur buvo išrinktas varpininkų komi
teto nariu ir toj vietoj išbuvo iki 
„Varpas“ nustojo ėjęs (1905 m.).

1894 m. apsigyveno Marijampolės 
mieste kaip gydytojas ir nuolatinis 
„Varpo“ rėmėjas raštais bei lėšomis.

Dr. K. GRINIUS
Ryškesnieji momentai jo 80 metų amžiaus kelyje

Dalyvauja Mintaujoj, J. Jablonskio 
bute, varpininkų suvažiavime. Tobu
linama „Varpo“ ir „ūkininko“ rašy
ba. Apląnkomas V. Kudirka Ša
kiuose.

1895 m. varpininkai padeda social
demokratams (Domaševičiui ir Mo- 
ravskiui) išversti ir išleisti propagan
dines brošiūras, kurios buvo platina
mos Vilniuje bei Kaune. Per V. Šlekį 
santykiauja su „Sietyno" d-ja, kuri 
turėjo apie 70 narių,

1896 m. veda Joaną Pavaikytą 
ir persikelia Virbalin. Dalyvauja Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos pro
gramos paruošime spaudai ir social
demokratų organo „Lietuvos Darbi
ninkas“ pirmo numerio redagavime. 
Susekus jo ryšius su Tilže, turėjo ru
denį keltis Naumiestin, kur gyveno 
džiovininkas Dr. V. Kudirka.

,1897 m. „Varpas“ eina perpus su
mažintas. Dr. K. Grinius pradeda 
redaguoti „Ūkininką“ ir be I pertrau
kos šį darbą tęsia iki 1899 m. balan
džio mėn. Marijampolės kontraban
dininkui Marcinkevičiui įskundus 
pašto vežėją Lietuvininką, buvo su
rasti „Varpo“ ir „Ūkininko“ prenu-

meratorių sąrašai, kas davė pradžią 
„Sietyno“ bylai. Nukentėjo daug var
pininkų, apie 35 asm.

1898 m. birželio mėn. persikelia į 
Pilviškius. Dr. K. Grinius lieka vie
nas varpininkų komitete. Žandarų 
rotmistro Vonsiackio siautėjimo lai
kai.

1899 m. varpininkų centras persi
kelia Vilniun (Bortkevičiai, Dr. Bag
donas, P. Višinskis), Dr. Bagdonas 
pabėgęs Tilžėn ima redaguoti „Ūki
ninką“, lapkričio 16 d.' miršta Dr. V. 
Kudirka, Dr. K. Grinius suredaguoja 
„Varpo“ 6 nr. ,

1900 m. Suredaguoja-„Varpo“ 1 nr. 
Žandarai ieško pas Dr. K. Grinių 
draudžiamų raštų.

1901 m. paižntis su „Artojų Drau
gija“1 veikėjais. Pradedama rinkti 
medicinos ir botanikos folklorinė 
medžiaga.

1902 m. Joana Grinienė pradeda 
Supirkinėti meniškus kaimo audinius, 
kurių vėliau prisirinko iki 300. Dabi
kinės dvare įvykusiame varpininkų 
suvažiavime išrinkta komisija var
pininkų, arba Lietuvos Demokratų 
Partijos, programai parašyti. Progra-

Mano šierdies valdovais esate Jus
ANGLO G. W. CARGILL LAIŠKAS WUERZBURGO STOVYKLOS LIETUVIAMS

Wuerzburgo stovyklos lietuviai 
turėjo laimės gana ilgą laiką bendra
darbiauti su anglu G. W. Cargill, ku
ris buvo tos stovyklos direktoriumi. 
Jo kilnioje asmenybėjė tremtiniai tu
rėjo nuoširdų globėją, užtarėją, kuris 
reprezentavo Anglijos džentelmeną 
ir, tikra to žodžio prasme, demokra
tiją. '

Ir kai 1945 metais lietuviai drau
ge su juo šventė Kūčias ir laužydami 
plotkeles stalus ašaromis nuliejo, 
verkė ir jis kartu su mumis, nesi- 
teiraudamas,' kaip kiti UNRRA-os 
pareigūnai, kodėl žmonės verkia, nes 
juk jiems visiems buvo išdalinti 
maisto pakietėliai. Tik jis vienas iš 
svetimųjų suprato mūsų sielvartą, 
rūpesčius ir kad mums ne karti, sve
timųjų duota duona rūpi.

Šiais 1946 metais švenčiant Ka
lėdas G. W. Cargill neužmiršo lietu
vių ir jiems atsiuntė tokio turinio 
sveikinimą-laišką:

„Dar kartą ateina Kalėdos, ir ma
no mintys grįžta prie paskutiniųjų 
Kalėdų (1945 m.), kada aš buvau lai
mingas, galėdamas jas praleisti drau
ge su jumis, ir aš labai norėčiau da
bar vėl būti drauge su jumis.

Lietuviai, aš labai gerai atsimenu 
paskutini Kūčių vakarą, kada mes 
visi buvome susirinkę vaikų valgyk

loje. Toji iškilminga nuotaika paliks 
amžiams mano širdyje ir mintyse. 
Aš atsimenu — jums linkėjau sekan
čias Kalėdas švęsti jūsų gimtajame 
krašte.

Aš nuoširdžiai jums to linkėjau, 
mano mieli draugai, ir dabar aš to 
jums linkiu ir tikiu, kad tas kada 
nors išsipildys.

Mano mieli stovyklos vaikai, kas 
iš jūsų dar atsimena mane, tą, kuris 
didžiavosi buvęs žinomas kaip jūsų 
tėvas. Ar jūs atsimenate paskutines 
Kalėdas, įvažiuojantį jeep’ą, dovanas, 
kurias jums padarė tėvai, ir ar at
simenate jūs karuselę? Kaip jūs 
esate laimingi, būdami tokio am
žiaus, kada dar nesuprantate padė
ties rimtumo. Aš dėl to labai džiau
giuosi.

Dabar jums visiems, lietuviai, lat
viai ir estai, jauni ir seni: kokius 
jūs bedarytumėte pasiruošimus šioms 
Kalėdoms, koncertus, pobūvius ar 
dar ką nors, atsiminkite, prašau, kad 
savo širdimi ir mintimis aš būsiu su 
jumis ir mano linkėjimai jums vi
siems, kad sekančias Kalėdas jūs 
praleistumėte savo'namuose'ir savo 
krašte. Sau aš norėčiau palinkėti, 
kad kuo greičiausiai aš gaučiau lei
dimą grįžti į Vokietiją ir būti vėl 
drauge su jumis visais.

ma tilpo „Varpo“ 12 nr. Joje pasisa
kyta už nepriklausomą Lietuvą ir už 
žemės reformą. Rudenį . persikelia 
Marijampolėn. Spalių 24 d. ant Dr. 
V. Kudirkos kapo pastatomas pamin
klas.

1903 m. Apie 300 žmonių, Dr. K. 
Griniaus suorganizuoti, uždeda vai
niką ant Petro Armino kapo ir Sie
kiuose padaro politinį alutį^su kal
bomis, deklamacijomis, dainomis ir 
monologais (VI. 29). Dalyviai nusiuntė 
pasveikinimą Dr. J. Basanavičiui 
(Bulgarijoj) ir Dr. J. Šliupui (Ame
rikoj).

Kovo mėn. iš 2d. į 3d. Naumiesčio 
policijos viršininko kapitono Gorelo
vo įsakymu šaltkalvis iškapojo Dr. V. 
Kudirkos paminkle Lietuvos Himno 
žodžius. Pažintis su Pijum Grigaičiu.

1904 m. gegužės 7 d. caras buvo 
priverstas leisti lietuviams spausdinti 
raštus lotynų raidėmis, tuo būdu lai
mėta 40 metų kova. Bažnytkaimiuose 
būdavo mitingų su šūkiais „šalin caro 
valdžia!“ Dr. K. Grinius vadovavo 
demokratiniam varpininkų sąjūdžiui, 
o jo žmona Joana vietos socialdemo
kratų. Lenkijoj, Ukrainoj, Suomijoj, 
Gruzijoj, Armėnijoj, Pabaltyjy pasi
reiškė noras skirtis nuo Rusijos.

Metų pabaigoj pasirodė „Vilniaus 
Žinios“ Vilniuje ir „Lietuvių Laikra
štis“ (A. Smilgos) Petrapilyje. Rusai

„Nors okeano bangos skiria mus 
Tačiau mano širdies valdovais

esat Jūs
Aš atiduočiau visa, ką turiu

šiame pasaulyje, 
Kad dar sykį galėčiau pamatyti 

jūsų brangius veidus“.
Telaimina jus visus Dievas!

G. W. Cargill
Lietuviai, atsidėkodami jam už šį 

sveikinimą ir palaikydami su juo 
nuolatinius ryšius laiškais, taip pat 
pasiuntė jam sveikinimus.

Mes atsimename, kokiais šiltais 
žodžiais jis atsiliepė apie mus savo 
rašytame laiške Lietuvos ministeriui 
Anglijoje p. Balučiui, kuris vėliau, 
rašytame laiške Wuerzburgo stovyk
loje gyvenantiems tautiečiams pasi
džiaugė, kad mes tinkamai einame 
ambasadorystės pareigas užsienyje.

G. W. Cargill, kaip jis savo laiš
kuose rašo, trokšta dar kartą mus 
aplankyti Europoje, kad galėtų pa
dėti vargstantiems tremtiniams ir 
paskiau mus palydėti į taip išsiilg
tąją mūsų laisvąją, demokratinę tė
vynę. Mes tikime jo nuoširdžiais žo
džiais ir laukiame, kada tie jo troš
kimai išsipildys.

Vyt. K. Zadvainis 

planuoja Lietuvos kolonizavimą, lie
tuviai ruošiasi deginti tokių kolonistų 
ūkius.

lr05 m. Po karo su Japonija įvyko 
„pirmas Rusijos padalinimas“. Va
sario 6.d. Vilniaus miesto salėje, per 
pirmą viešą lietuvių spektaklį, pirmą
kart sugiedotas Lietuvos Himnas. Ge
gužės .28 d., Marijampolės spektakly 
Lietuvos Himnas giedamas taip pat 
viešai. Tuomet , buvo suvaidinta 
„Amerika Pirtyje“ ir „Velnias Spąs
tuose“. Spektaklį organizavo Griniai. 
Smarkiai kovojama už lietuviškas 
mokyklas. Revoliuciniam fondui su
daryti streikininkai užpuldavo deg
tinės monopolius, girininkijas, paš
tus, policiją. Caro tarnautojai bėga 
iš maištingų kaimų į miestus. Mari
jampolėje suagituojamas 111 Dono 
pėstininkų pulkas. Visos Rusijos mil
žiniškas streikas privertė carą pas
kelbt spalių 30 d. manifestą, kuriuo 
pasitenkino kariuomenė, ir vietiniai 
sukilimai (Maskvoj) nepavyko. Savi
valdybių atstovų suvažiavime Mask
voj, kaip Suvalkijos atstovas, daly
vavo Dr. K. Grinius. Nuo Kauno gub. 
atstovu .buvo inž. V. Bielskis ir nuo 
Vilniaus Povilas Višinskis. Lietuviai 
atstovai pasisakė už tolesnę revoliu
ciją, nes caro manifestas nedayė Lie
tuvai net autonomijos. Lapkričio pra
džioj Vilniuj įvyko Didysis Seimas, 
kuriame Dr. K. Grinius nedalyvavo, 
nes buvo prieš pat Seimą paleistas iš 
Kauno kalėjimo, kur buvo patekęs 
etapo keliu tremiamas Poltavos gu
bernijom Metų gale siaučia juoda
šimčių būriai. Dr. K. Grinius su šei
ma išsiunčiamas iš Suvalkų guber
nijos ir apsigyvena prieš pat Kalėdas 
Vilniuje. Ten suredagavo paskutinį 
„Varpo“ numerį, Lietuvos Demokratų 
Partijos programą, parašė „Teisingas 
Žemės Valdymas“; „Kaip valdos! 
Amerikiečiai“ ir kartu su A. Smetona 
— „Pasaką apie carą Mikitą“. Bendra
darbiauja gruodžio mėn. pasirodžiu
siam „Lietuvos Ūkininke“. Grįžo Dr. 
D. Basanavičius,

1906 m. Grižta Marijampolėn, kur 
kartu su žmona Joana ir adv. L, Cip
lijausku suorganizuoja „Šviesos“ d-ją, 
kuri Suvalkijoj turėjo 30 skyrių ir 
apie 2000 narių. Rugsėjo mėn. pabai
goj kartu su žmona Joana patenka 
Marijampolės kalėjiman, kaip įtaria- 
,mi gabenę ginklus iš Vokietijos. Po 
10 dienų paleisti, nes buvo suimtas 
tikrasis slaptų ginklų transportų 
kaltininkas, Kybartų pravoslavų 
šventiko Kudrevcev sūnus.

1907 m. Dr. K. Griniaus rūpesčiu 
įsteigta Marijampolės Ūkininkų 
Draugovė, kurios samdyti instrukto
riai lankė su paskaitomis Suvalkijos 
ūkininkus, draugijos skyrius. „L. Ūki
ninkui“ suorganizuojama „K. Grinius, 
F. Bortkevičienė ir Co“ bendrovė, 
kurios narių susirinkimai būdavo 
varpininkų ir Demokratų posėdžių 
tąsa. '

(Nukelta į 11 pusi.)

Antanas Vaičiulaitis

Kelnės
O tos kelnės tėvų tėvo — 
Jos nebijo jokių vėjų.

Daina
Mūsų kaime arčiausiai .prie garbės priko

pęs buvo Kazys Šaukimas, — tasai pat, kuris 
turėjo tokius ilgus ūsus, kad galėjai aplink 
ausis apvynoti, kuris per atlaidus nešė balda
kimą, didžiavosi savo veisliniu, obuolmušiu 
eržilu ir pernai malksnomis apsidengė kluoną 
su tvartu. Niekas nenugins, kad jam būtų 
nevykę. Jau treji metai, kai žmogus buvo 
mūsų seniūnu, o kad vyras buvo sju protu, šį 
rudenį visas valsčius žadėjo kelti ji vaitu. 
Yp&č už jį stojo Užimčinės ir Sasnauskų kai
mai, kuriems prieš du mėnesius apskrities 
viršininkas užkrovė sumokėti po tris šimtus 
už vieškelio duobes. Dėl to valdžios ponai 
truputį šnairavo į Šaukūną ir vis gyrė Bur- 
kiniškių, atsargos puskarininkį, didelį rėksnį 
ir nemažiau gebantį prie alaus šulelės kiau
ras naktis smilkti.

Vaitą rinko penktadienį po Visų Šventų. 
Iš vakaro Šaukūnas pasiprašė berną Motiejų, 
kuris dailiai jį apkirpo — ne tik galvą, bet ir 
ūsų pačius smaigalius. Dar sykį apsvarstęs, 
kaip prabils į žmones, kada jau bus išrinktas, 
jis išsiėmė iš skrynios perkaklę su žalsvomis 
bitutėmis, pasidėjo kertinėje lentynaitėje, kad 
nepamirštų rytoj pasirišti, ir apsivilko naują, 
ką tik nuo adatos eilutę. Siuvo ją Grėblio 
Magdė, ta sena ir priekurtė merga, bet tokia 
naginga, kad per jos rankas perėjęs drabužis 
nei tau pažastų ar kitur verš, nei garankš- 
čiuosis ar kabos, kaip maišas. Tik šį sykį ji 
kaip reikiant nenutaikė kelnių: tempė jas 
Šaukūnas, kiek tik dvišakymas leido, aukštyn 
Saukė, bet kaip nieko, taip nieko — kliūva 

: kulnų, mataskuojasi, lyg koki bobos pasa- 
monai, ir datyk ką darąs. Vargo, vargo jis, 
inirpštė, šnirpštė su tomis kelnėmis, pagaliau 
tarė sau: „Žmona po vakarienės pakirps... 
Ką aš čia dabar gniūsysiuos“.

Žmona ligi vakarienės visą laiką tik švai
stėsi, tik lakstė, virtuvėje puodus trankė ir 
ant mergos Teklės barėsi, kam ta šaukštų ne
suplovus ir kam šluotą priemenėj nukišus.

Po vakarienės tarė savo pačiai Šaukūnas:
— Klausyk, Onute...’
— Klausau, klausau! — nieko gero neža

dančiu balsu atšovė žmona ir nurijo pasku
tinį spirgą, užkandus jį šutinta bulve.

— Taigi, sakau, ar nepakirptum man kel
nių ... Ot, per kokius du pirštu... *

Jinai atsistojo, plačiai persižegnojo ir ran
kove nusišluostė taukuotas lūpas. Įsiręžus as
loje, aukšta; sveikai raudona ir patogi, - ji 
prapliupo kaip iš rankovės:

— Je, man tos tavo kelnės tik ir rūpi! 
O ar negirdi, kad vaikas zvembia... Kas žą- 
staukius suspirgins?... Kas siūlus ant kri
jelio suvys?... Dar rožančiaus sopulingoji da
lis nesukalbėta...

— Kalbėdama ir atsiūlėtum...
— Fui, tai tau taip ir rodos, kad Dievulis 

terliosis su tokia malda.
Ji trinktelėjo durimis ir jau ūžė virtuvėje 

ant Teklės.
Po geros valandos, kai tarnaitė atsisėdo 

prie pečiaus, Šaukūnas, pirma nusikrunkštęs, 
kad sklandžiau eitų, tarė:

— Teklidke... ‘ taigi...
Ir jis išdėjo visą reikalą.
Merga, nė galvos nepakėlus, sušnypštė:
— Ar nematot, kad mezgu... Dieve, Die

ve, ant to vargšo tai ir šunį pakartų... Nė 
atsikvėpti neduoda ... Užvarys jie čia mane...

Šaukūnas tik įkišo nosį į laikraštį: tegul 
jas devyni griebia, tas žiovanasres...

Taip jis visą vakarą praskaitė, kol jo Onu
tė užsnūdo, kol Teklė nuėjo į klėtį miegoti. 
Prieš guldamas jis dar sykį apsimovė kelnė
mis, vaikščiojo skersai ir išilgai, pagaliau, nu
siavęs, pats pakirpo jas per du pirštu ir at- 

siūlėjo taip dailiai, kad ne Grėblio Magdė 
nebūtų švariau valiojus.

Rytojaus dieną, auštant, Kazys Šaukūnas 
tiesiog laukais traukė į miestelį. Kai pasiekė 
Vengrinės ežerėlį, toli užu storo miglų klodo 
tekėjo saulė, ūkanos pamažėle retėjo, susi
metė į baltus, minkštus debesėlius, ir pažul- 
nūs spinduliai nušvito šalnos nubertose pie
vose ir triobų stoguose. Nuo tų spindulių, nuo 
baltos šalnos pačiam Šaukūnui darėsi giedru, 
saulėta. Jis žengė dideliais žingsniais, lazda 
grumstus daužydamas ir iš pypkės dūmą taip 
čiulpdamas, kad žarijos spragėjo. Vikriai per
šoko griovį ir stojo į vieškelį, kurio gruodą 
jau buvo suardę ratai ir arklių kanopos. 
Šiaip kelias buvo tuščias, tik ten antai Padri- 
binskio piemenukas varinėjosi avių ir žvy
gaujančių, nibres iškėlusių kiaulių kaimene, 
linienoje nerimstančią ir vis tolyn bėgti pasi
nešusią. •

Kai ūkininkas prisiartino prie kaimenes, 
vaikiščias užlindo už gluosnio ir, nosį iškišęs 
pro stuobrį, sukrykštė:

— Ki-ki-ki... \
Jo nosis dingo už medžio. Bet neilgam. 

Po minutėlės vėl jis kyštelėjo ir sukrizeno.
— Ko jis čia vaiposi? — tarė sau Šaukū

nas ir apsidairė aplinkui, ar nepastebės ko 
juokingo.

Niekur nieko! Bet žmogui nei tai nesma
gu, nei tai kvaila buvo dėl to kikenimo ir dėl 
tos nosies, kuri štai trečiusyk pasirodė pro 
gluosnį.

— Ko žvengi ten! Ar nenutilsi! — neiš
kentęs pagaliau subarė.

— Ki-ki-ki! — prapliupo piemuo.
—r Aš tau! — jau buvo per griovį prie 

vaikiščio bežengiąs žmogus.
— Oi, dėdulyti, kad tavo kiškos... — suk

leketavo berniukas, ir, susigriebęs į glėbį 
skvernus, nukuduliavo pas kiaules.

Šaukūnas žvilgtelėjo į kelnes, ir jam net 
širdis nutirpo: ogi jos pusiau blauzdų nu
kirptos. Ir vilnonės kojinės, ir apatinės kel
nės baltuoja, išsikišę per gerą sprindį. Sku
biai' jis patraukė vieną kišką žemyn, antrą, 

bet kur tau — per striuka, ir> gana! Ir taip 
kvaila, kad nors ėmęs skradžiai žemę prasmek. 
Gi ir pats laikas buvo kur nors smukti, nes 
pro kaimo kapinaites antai išlindo pora ve
žimų. Dieve gink, jei pamatytų, tai visa pa
rapija lalėtų apie Šaukūno kelnes!

Nieko negaišdamas, jis pasispyrė ir jau. 
buvo Šilsuodžių giraitėje.^ Vos spėjo užlįsti 
ųž putinų krūmo, kai vieškelyje suprunkštė 
arkliai. Buvo tai Viktoras Kaltelis iš Teibe- 
rių, su pilnais javų ratais ir dar su žmona, 
ant maišų kaupo kupsančia. Kaltelis buvo 
didelis juokdarys ir pasakorius. „Per tris my
lias skersai ir išilgai visi žvirbliai čirškėtų, 
jei dėdulis būtų mane pamatęs“, — posmavo 
sau Šaukūnas, kiūtodamas už krūmo ir suk
damas galvą, kaip čia iš bėdos išsikapanojus. 
Gūrinti su tokiomis kelnėmis į miestelį nė 
nemėgink: Trinka kad pagriebs ant dantų, tai 
ne tik į vaitus nepateksi, bet dar tave visi 
žydberniai badys pirštais pusę metų.

Štai saulutė žvilgtelėjo pro šakas primin
dama, kad laikas bėga, taip greitai bėga.

— Viešpatie! Gi rinkimai apie dešimtą! 
— net krūptelėjo ūkininkas ir pašoko iš pak
rūmės.

— Kuo greičiau namo — ir persiauti, — 
tarė jis sau ir buvo besukąs į vieškelį.

Susyk šovė jis atgal. Priešais, ųž gerų 
varsnų, jojo patsai Trinka, įsispendęs į šonus, 
galvą užvertęs, o jo batai nuo saulės žibėjo, 
kaip koki liktoriai. Pasiekęs giraitę, jis čiulp- 
telėjo savo bėrui, takštelėjo lendraite jam per 
strėnas ir nujojo toks patenkintas, lyg jau 
vaito antspaudą po raštais prjmušdinėtų.

Dabar Šaukūnas, atsargiai šakas praskė- 
tęs, apžiūrėjo vieškelį. Nieko nebuvo matyti. 
Vien šarka klegėdama pralėkė, ir ten, striuką 
uodegaitę aukštyn mėčiodamas, nutriuksėjo 
kiškis.

— Na, skubinkis, brolau, — sumurmėjo 
Šaukūnas ir narsiai smeigė lazda į vieškelį: 
kad dums, tai jau dums namo!

Jau buvo beišlendąs iš Šilsuodžių giraitės 
į laukus, kai pamatė Užimčinės kaimo vyrui 
visu pulku traukiant. Ramiai sau pasišneku-
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Kas laimėjo Triesto bylg?
Rašo Jonas Meškuitis

Ilgų Ir įtemptų derybų eigoje Trie
sto kibirkštis pagaliau Ūko apgesin
ta. Tačiau likosi neišblaškyti dūmai, 
gaubę ir tebegaubią keistai vingiuotą 
politikos kelią, kuriuo buvo- prieita 
prie to opaus klausimo išsprendimo.

Dar birželio menesio 26 dieną Pa
ryžiuje keturių užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijoje Molotovas lai
kėsi tezės, anot jo, jau kompromisi
nės, jog Triesto sritis turėtų būti au
tonominė teritorijos dalis, valdoma 
Jugoslavijos pagal keturių didžiųjų 
priimtą statutų. Kietai laikantis mi- 
nisteriams Byrnes ir Bevinui, tik lie
pos 3 dieną Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeriui George Bidault pa-

Lenkija 
prieš rinkimus
Lenkijoje pažadėti seimo rinki

mai, kurie turėjo būti {vykdyti praė
jusiais metais, įvyks sausio 19 dieną. 
Dėl artėjančių rinkimų laikpniji Len
kijos vyriausybė buvo gavusi iš Bri
tanijos notą, kurioje buvo priminta 
Jaltos nutarimai, pagal kuriuos sei
mo'rinkimai turi būti pravesti de
mokratiniu būdu, t. y., visoms parti
joms turi būti suteikta vienodos tei
sės rinkiminėje kompanijoje. Prieš 
tuos rinkimus N. Y. Herald Tribune 
rašo, kaip AP iš Varšuvos praneša, 
kad „lenkų vyriausioji rinkimų ko
misija yra priėmusi visų keturių 
partijų, kurios sudaro „tautinį sąra
šą“, kandidatų sąrašus-

Vicepremjeras St. Mikolajčikas, 
kuris vadovauja ūkininkų - partijai, 
pareiškė, kad nors komisija ir priė- 
muši jo partijos kandidatus, cenzūra 
sulaikiusi viešą kandidatų paskelbi
mą.

Iš autoritetingų Varšuvos sluoks
nių gaunama žinių, jog katalikams 
kaip grupei neleidžiama išeiti su at
skiru sąrašu. Katalikų delegacija 
neseniai kalbėjusi su prezidento Bei
ruto atstovu, bet vyriausybė, kaip 
pranešama, atmetusi skundą tuo pa
grindu, kad katalikams nebūsią lei
sta kurti naujos partijos.

Vyriausybei artimas žurnalas vis 
skundžiasi, kad pagrindinės jėgos, 
kurios, rašoma, esančios mobilizuo
jamos artėjančių rinkimų pasiruoši
mui, remiančios Mikolajčiko partiją. 
Vicepremjeras šiuos priekaištus pa
neigia ir nurodo, kad saugumo poli
cija terorizuojanti kaimiečius ir areš
tuojanti tūkstančius jo partijos na
rių.

. Lenkijos užsienių reikalų ministe
rijos kalbėtojas pareiškė spaudos 
konferencijoje, kad dvasiškiai nau
doja katalikų bažnyčių sakyklas vi
same krašte Mikolajčiko ūkininkų 
partijai remti per ateinančius rinki
mus.

Lenkijos' vyriausybė yra numa
čiusi sumobilizuoti visą saugumo po
liciją, kad ji padarytį tvarką rinki? 
mų metu. Šalia saugumo policijos, 
įvairioms pareigoms dar numatoma 
100.000 savanorių civilių.“ 

vyko atstatyti beirsiančią konferen
ciją jau tikrai kompromisiniu pasiū
lymu Triestą ir jo sritį sutarptaufįinti, 
garantuojant tos srities saugumą ir 
neliečiamybę Saugumo Tarybai. Ne
sigilinant į visus variantus, kuriais 
buvo palaipsniui prieita prie tokio 
susitarimo, visiems aišku, kad nuo
laidų buvo padaryta visų partnerių 
ir kad nė vienas iš keturių ministe- 
rių šiandien neturėtų rodyti laimė
jusio šypsenos.

O vis dėlto! Jei Bevinas atvirai 
išdrįso iš New Yorko savo pranešime 
apie keturių ministerių derybų tai
kos sutartims su Vokietijos satelitais 
rezultatus pareikšti, jog mažiausia jį 
džiuginąs kompromisinis Triesto klau
simo išsprendimas, — Maskvos radi
jas reiškia džiaugsmą „taikios ir iš
mintingos Molotovo politikos laimė
jimu“ ir dėl nuolaidų, kuriąs turėję, 
padaryti Vakarų valstybių politikai. 
Tačiau žinant Jugoslavijos pradinį 
nusistatymą Triesto klausimu ir ži
nant saitus, siejančius slaviškąją už
sienio politiką, tenka suabejoti, ar 
Maskvos komentatoriai iš tikrųjų ir 
gyvena tuo džiaugsmu, kuris trykšta 
jų žodžiuose. ■

Pats Triestas, kaip jo ilgos istori
jos eiga rodo, yra išgyvenęs ir išban
dęs visokių valdžių. Pradedant cie
soriaus Augusto Romos kolonijos sta
tusu dar prieš Kristaus gimimą, 13 
amž. pabaigoje perėjus į vyskupų 
rankas pagaliau atsiduria Austrijos 
valdovų orbitan, ir karalienės Ma
rijos Terezijos laikais jau tampa sva
riu prekybos ir laivininkystės centru. 
1797 m. užimamas prancūzų, kol vėl 
grįžta Austrijos imperijon, 1849 me
tais iš Prano Juozapo 1 susilaukęs 
laisvojo miesto statuso. Nuo to laiko 
iki Didžiojo Karo, kada Triestas St. 
Germain derybų pasekmėje priski
riamas Italijai, uostas jau buvo tiek 
išvystytas ir tiek parengtas centrinės 
Europos tranzitui į Viduržemio jūrą, 
kad italams nebedaug beliko triūso 
įdėti šio svaraus Adrijos lango eg
zistencijai palaikyti.

Naujas pasaulinis karas pagimdė 
ir naujų pretendentų užvaldymui šio 
svaraus kelio į Adrijos jūrą. Visais 
laikais Rusija vadovavosi tradicine 
savo politika turėti kaip galint dau
giau savo rankose laisvų priėjimų į 
jūras, ypatingai gi pietų srityse, kur 
uostai neužšąla ir iš kurių laivai 
kiekvienu metu gali laisvai plaukioti 
į Atlanto ir Indijos vandenynus. To
kių išėjimų švara ypatingai pakilo 
atsiradus Sueco kanalui. Tiesa, da
bar Rusija jau turi naifjų kelių į Le- 
dynuotąjį Vandenyną per buv. Suo
mijos Petsamo uostą, Port Artūras 
Tolimuose Rytuose, Baltijos jūroje 
taip gi jaučiasi, kaip namuose, tačiau 
kelias į pietus lieka kaip buvęs už
sklęstas Dardanelų sąsiauriu. Bul
garijai nepavykus iškovoti priėjimo į 
Egejbs jūrą per šiaurės Trakiją ir iš 
pat pradžių sugniužus Molotovo vil
tims įstatyti kpją Dodekanezo salose 
ar Libijoje — paaiškėja motyvai, ku
rie skatino Jugoslaviją taip atkakliai 
laikytis Triesto -pozicijose. Tačiau 
maršalas Tito, vokiečių karinėms pa

jėgoms Italijoje bežygiuojant į Są
jungininkų belaisvių stovyklas, nors 
ir buvo savo karinėmis ir admini
stracinėmis įsitvirtinęs Trieste toli
mesnių įvykių raidoje, nepajėgė at
sispirti maršalo Alexanderio reikala
vimui užleisti uostą ir kelius, vedan
čius Austrijon, Sąjungininkų kari
nėms pajėgoms; Tito- turėjo nusi
leisti ir pasitraukti už t. v. Morgano 
linijos, tolimesnę kovą perleidžiant 
vesti jau prie politikos stalo.

Ta kova, esmėje turėjusi vado
vautis etnografiniais, geografiniais ir 
ūkiniais motyvais, buvo bebręstanti 
į stambų ir pavojingą ideologinį kon
fliktą. Dar balandžio mėn. Londono 
Times rašė, kad „padėtis Trieste yra 
apsunkinta ne tik dėl to, kad kyla 
pretenzijos, išplaukiančios iš gyven
tojų mišrumo, bet, tuo labiau, kad 
bręsta ideologinis konfliktas tarp Ru
sijos ir Vakarų Sąjungininkų. Siū
lymas sutarptautinti Triesto uostą 
nėra joks galutinis sprendimas. Tas 
•siūlymas palieka italų - jugoslavų 
konfliktą neišspręstu.“

Tačiau kito kelio, kaip Triesto 
uosto ir jo srities sutarptautinimo, 
nerasta, bent tuo būdu paliekant 
praeičiai pasaulinio masto problemą, 
kuri, kad kiek, būtų susilaukusi Sa
rajevo garso.
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Vienos tragedijos
GEN. ANDERS IR JO VYRŲ EPOPĖJA. — Iš BUTIRKŲ KALĖJIMO 
Į ARMIJOS VADUS. — MIRTIES IR KRAUJO KELIAIS Į GARBĘ. — 

ŽMONĖS, TIKĖJĘ LAISVE IKI PASKUTINIO ATODŪSIO.

Gen. Anders armija ir jos vyrai 
neabejotinai įeis į istoriją kaip tra
giškos ir didvyriškos epopėjos daly
viai. Antrojo pasaulinio karo sūku
riuose gen. Anders kariai yra atlikę 
žygius, kurie aukso raidėmis įrašyti 
į pasibaigusio karo heroiškų žygių 
puslapius. Dabar apie Andersą ir jo 
buri karius mažiau rasime žinių 
spaudoje. Nebent lenkų spauda, toji, 
kuri ’ garbina dabartinius Lenkijos 
valdovus, apie Andersą parašys dau
giau ar mažiau įtūžusių tonu ar pa
leis vieną kitą sodresnį'keiksmą. Ar 
apie garsųjį lenkų generolą nebėra 
kas rašyti, ar jau galutinai baigta 
jo karių išgyventa epopėja? Nieku 
būdu ne. Apie šią epopėją, apie sa
votišką sąjungininkų karių likimą, 
dar bus rašoma ar apie juos kalbama 
pakankamai’daug. Tačiau šiuo metu 
tie kariai su savo vadu pergyvena 
keistus įvykius, vykdomi įvairūs per
sitvarkymai ir todėl spauda daugiau 
tyli.

Kas vyksta šiuo metu? Likvida
vimas tų dalinių, kurių vyrai ligi pa
skutinio kraujo lašo kovojo dėl są
jungininkų idealų, dėl laisvės. Mūsų 
skaitytojai jau žino, kad 2-siS lenkų 
karių korpas perkeltas į Angliją, gi 
garsioji lenkų šarvuotoji divizija dar 
lieka Vokietijoje, bet už kokio mėne
sio ir jai teks pasekti 2-jo korpo pa
vyzdį.

Šiuo metu šio korpo vyrams be
lieka dvi išeitys — grįžti į Lenkiją

Politikai persimetus i likusių dar 
neišspręstų problemų gvildenimą, 
tenka pažvelgti 1 ūkinę Triesto reikš
mę ir perspektyvas, kokios laukia tos 
srities ir uosto naujoji Situacija.

-Pats uostas apima 102 ha ploto su 
16,5 km ilgio krantinėmis. Aprūpin
tas modemiškais sandėliais su me
chanizuotais pakrovimo prietaisiais, 
pajėgia iš karto aptarnauti 12 laivų 
iškrovimo ar pakrovimo darbais. 
Uosto srityje koncentruojasi ir pra
monės įmonės, kurios vietoje impor
tinę žaliavą perdirba krašto gilumos 
reikalavimams. Pagrindinės pramo
nės sritys sudaro laivų dirbtuvės, 
aliejaus, odų, muilo fabrikai ir bra
vorai. Triestas yra centru ir ekspor
to vartais daugelio Europos laivin- 
kystės ir prekybos bendrovių. Jau 
1913 metais Triesto uosto importo ir 
eksporto dydis siekė 3,4 mil. - tonų, 
tačiau Italijos valdymo laikais jis 
buvo kritęs iki 2,8 mil. tonų. Tik 
besiruošiant karui 1938 m. tie skai
čiai vėl pakyla .iki 1913 m. lygio. 1938 
m. Triesto metinė laivų apyvarta sie
kė 5.814 vienetų.

Apie Jugoslavijos reikšmę Triesto 
uosto ūkiniam klestėjimui duomenų 
patiekia L’Economie, pasak kurio, 
laikotarpyje nuo 1923 iki 1937 metų 
Jugoslavijos įnašas uosto apyvartoje 
siekė 9%, Vengrijos tik 5%, tuo tar
pu Čekoslovakijos ir Austrijos kartu 
46%. Taigi, anot L’Economie, tikrojo 
ūkinio Triesto užnugario netenka ieš
koti nei Italijoje nei Jugoslavijoje,

(ne į tą nepriklausomą Lenkija,' dėl 
kurios jie kovojo) arba dvejis metus 
tarnauti Ressettlement Corps, kurį 
britai sukūrė, norėdami lenkų karius 
„pripratinti“ prie civilio gyvenimo 
Anglijoje ar kur nors kitur. Atrodo, 
kad šiame korpuse teks tarnauti dau
gumai tų karių — tik maža dalis pa
siryžo grįžti Lenkijon,

Tuo būdu baigiama šioji didvy
riškoji epopėja. Tuo būdu į naują 
gyvenimą įstumiami žmonės, kurie 
per keletą metų keliuose kontinen
tuose, vandenynuose ir padangėse ne
paprastai ryžtingai kovėsi ligi pasku
tiniųjų dėl didžiųjų žmonijos idealų.

Dabar jie kai kurių valstybių 
spaudos vadinami „fašistais“ ir „re
akcionieriais“. Jų vadai netenka sa
vo krašto pielietybės ir dar daugiau 
— dėl „politinių“ sumetimų jiems 
draudžiama dalyvauti Londono lai
mėjimui paminėti parade. Kartumo 
taurė geriama ligi dugno.

Kaip atrodė tų vyrų žygiai, koks 
šios epopėjos vaizdas nuo pat jos 
pradžios? Apie tai nemaža žinių su
teikia žinomas žurnalistas Roman 
Fajans, paskelbęs ilgą straipsnį Pa
ryžiaus „Carrefour“ savaitrašty. Per 
2 metus dalyvavęs Anderso armijos 
žygiuose, jis gali papasakoti tokių 
dalykų, kurių šiaip spaudoj neužtiksi.

Anderso armija gimė Sov. Rusi
joje 1941 m. rudenį ir žiemą. Jos su
darymas numatytas Sikorskio - Mai- 
skio susitarime 1841 m. liepos 30 d.

o kaip tik centrinėje Europoje. Bene 
geriausiai pavaizduoja ūkinę Triesto 
svarą paskiroms valstybėms žemiau 
pateiktoji lentelė, parodanti prekių 
apyvartos kiekius, ėjusius per Triesto
uostą:

Austrija 762.000 tonų
Italija -554.000 „
Čekoslovakija 436.000 „
Vengrija 170.000 „ ■
Jugoslavija ' 125.000 „
Šveicarija ir kt. valst. 163.000 „ -
Kaip ten bebūtų, nei "Viena nei 

Budapeštas ar kitos centrinės Euro
pos sostinės nėra reliatyviai daugiau 
nutolusios nuo Triesto už Romą ar 
Belgradą. Dėl .savo geografinės pa
dėties Triestas tenka laikyti centri
nės Europos prekybos vartais, taip 
kaip Leningradas Rusijai ar Odesa 
Ukrainai. Anot La Tribune des Na
tions, be centrinės Europos užnuga
rio Triestas negalėtų nei, atkusti nei 
toliau vystytis. Lygiai kaip centrinei 
Europai šis uostas esąs gyvybės klau
simu.

Paliekant Triesto politinę legendą 
toliau lukštenti suinteresuotų valsty
bių propagandos mašinerijoms, ap
skritai, laikoma, kad ūkiniu atžvilgiu 
Triesto bylą yra laimėjusios tos vals
tybės, kurios neturėdamos savų priė
jimų prie jūros kelių, galės laisvai 
naudotis tuo svarbiu joms uostu, su 
sąlyga, kad iš to nesantaikos vaisiaus 
turės išugdyti tautų bendradarbiavi
mo ir sugyvenimo simbolį. -

galas
Ją turėjo sudaryti karo belaisviai, 
politiniai belaisviai ir deportuoti len
kai, kurių tuo metu TSRS būta pus
antro milijono. Tinkami vyrai tu
rėjo sudaryti šios armijos branduolį. 
Vadu paskirtas Vlad.! Anders, gene
rolas, 1939 m. karo metų vokiečių ke
letą kartų sužeistas ir vėliau patekęs 
į sovietų rankas. Dar sužeistas bū
damas, sėdėdamas Butirkų kalėjime, 
jis susilaukia savotiško vizito — pas 
jį užeina pats NKVD liaudies komi
saras ir praneša apie jo paskyrimą 
armijos vadu. Kas belieka daryti? 
Apleidžia kalėjimą, ir gražus limuzi
nas jį nugabena į patį elegantiškiau
sią Maskvos viešbutį. Čia jau laukia 
kirpėjas ir siuvėjas, gi ant stalo rink
tiniai valgiai bei gėrimai.

Ir taip pradedama šioji epopėja. 
Visuose Rusijos plotuose verbuojami 
lenkai — daug jų apdriskę ir basi 
traukia ir didžiausių šalčių metu į 
susirinkimo punktus, svajoja tapti 
lenkų karinio dalinio vyrais. Dau
gelis tūkstančių, šalčių iškamuoti ir 
bado išvarginti, miršta — į jų vietą 
stoja nauji iš pusantro milijono iš
vežtųjų. Kuriama vienintelė tokio 
pobūdžio pasauly armija.

Reikia tik įsivaizduoti; ką reiš
kia kai tie išvežti darbams žmonės 
patyrė apie lenkiškosios armijos kū
rimą. Žinoma, pirmoje eilėje patrio
tiniai jausmai juos paskatino vykti į 
surinkimo punktus. Bet, iš kitos pu
sės, šioji armija išvežtiesiems pasi
rodė esanti tikras išganymas, viltis 
ištrūkti laisvėn, be to, ir proga pa
lengvinti savo žmonų ir vaikų kan
čias ištrėmime. (Nukelta į 7 pusi.)

čiuodami, iš pypkių dūmus pūsdami, jie žy
giavo rinkti vaito. Šaukūnui taip širdį spau
dė, kad net ašaros gerklėje įstrigo, kai pa- 

■ matė"šį sermėgių būrį, kuris aliai vieno už 
jį stos valsčiuje^ „O jei nespėsiu?“ — sudve
jojo jis ir jau buvo begalvojęs šūktelti kuriam 
iš pulko ir apsimainyti kelnėmis. Tačiau net 
nugara pagaugais nuėjo nuo tos tninties: ką 
gali žinoti — ar jie gavę tokią progą, neims apie 
tave skambinti ant visos rinkos: „Ot, 'vyru
čiai, trumpakelnį Šaukūną vaitu statom!“ Jei, 

• Dieve sergėk, tokios šnekos pasiektų Trinkos 
ar apskrities viršininko ausį, tai sudifc ir gar
bei, ir vaito kėdei, ir išmintingiems pasišne
kėjimams su ūkininkais raštinėje.

Po to dar Tulmočių tetulė pradardėjo su 
žąsimis, kurios, ištiesusios kaklus, neatsiste
bėjo, kad jas štai taip poniškai vėžina. Paskui 
dar Bėdžių dėdė su dėdiene nusivarė už ko
jos pafištą meitėlį, kuris vis kriuksėjo, knisi
nėjo kiekvieną provėžą ir niekaip sparčiau 
nepajudėjo. Galop Stočkaus pusmergė su 
Ališauskų bernu, susikabinę ir snapus kai- 
šiodamiesi (kad juos kur perkūnas!), nustriū- 
gino, koją už kojos vilkdami. Gal jau užsa
kus nešė, kadloki išsišiepę, prilipę vienas prie 
antro...

Juos pamačius, Šaukūnui toks apmaudas 
pašoko, kad pašiauštais ūsais, kaip šernas 
koks, nudyrė į laukus, suūžęs:

— Snargliai! Dėl jų turėčiau vaitystę pra
rasti.

Skuosdamas per arimus, per bulvienas, 
sparčiai žergdamas per griovius, jis vis kvar
šino sau smegenis:

— Na, ir sakyk, brolelį tu mano! Rodos, 

kirpau priderančiai — vos per du pirštu, o čia 
dabar’ per visą plaštaką nurėžta! Kur tau 
plaštaką!

Žvilgtelėjęs į blauzdas, spiaudė pro tirštus 
savo ūsus ir vis dantf griežė, pats neišmany
damas ant ko: ar ant žmonos, ar ant Tfeklės, 
ar ant piemenuko, kuris ten už gluosnio kri
zeno ... O gal ant saulutės, nuo vėsaus rudens 
orą pablyšksios, kuri taip greitai kopė aukš
tyn ir kas žingsnis tartum skatiqp: „Greičiau, 
gteičiau! Jau tuoj ir dešimta“... ,

— Garbė Dievui, — atsidūsėjo žmogus, 
pamatęs malksnomis dengtas savo triobas.

Kieme suniūkė jis ant šuns, kuris apsi- 
žiopsojęs sulojo. Trinktelėjęs durimis, įėjo į 
kamaraitę, kur kabojo išeiginiai drabužiai. Už 
sienos - išgirdo linksmą klegenimą. Juokėsi 
žmona su Tekle, bet taip jau garsiai kakari
nes paleidę, kad žmogui net kvapo pritrūko.

— Skalys jos ten! O kai reikia ką pada
ryti, tai neprisiprašysi, — suniurzgė jis ir jau 
buvo bežengiąs prie durų aprėkti abiejų mo
terų.

Tik štai triukšmas anoj pusėj aptilo, ir 
'Saukūnienė pasakojosi, vis nusiprunkšdama:

— Taigi, širdele, atsikeliu paryčiu ir žiū
riu į tas kelnes. Žiūriu, ir ar nepasidarys man 
gaila Kazelio! Lyg negalėjau aš jam patai
syti vakar! Sėdau tad ir pakirpau per du 
pirštu...

— Ki-ki-ki! — sušvirkštė merga. — Tai 
ir aš, dėdienuke, praplėšus bluostą, sakau sau: 
„Karve tu, karve, ar sunku tau buvo tas kiškas 
sudoroti“. Šokau iš migio ir — čekšt — 
čekšt...

— Cha-cha-cha! , c .
Vėl sukliko abi, bet jau taip neapsakomai, 

taip numirėliškai, kad Šaukūnas nė pats ne
juto, kaip įniršęs atsidūrė vidury šeimyninės, 
kur Teklė vijo tolką ant lankčio, gi jo pati 
staklėse taisė nytis, — abi bemaž paspringu- 
sios nuo linksmybės, raudonos ir ašarotomis 
akimis.

Varnos jūs, varnos! — sukriokė jisai, ga
lingai įsirėmęs viduasly ir taip įtūžęs, kad 
daugiau nė žodžio nesugraibė: puls, rodos, ir 
ištalžys abidvi, nei puodynes.

Abi jos nustėro: seniai buvo mačiusios 
Šaukūną tokį galingą, taip nirtulingai šniokš
tuojantį! Kaip debesis, jis ten stovėjo įsirę
žęs, griausmingas, — žiūrėk, kad spirs, tai ir 
vėdarai tau kiaurai apsivers?

Tik ūmai abi, lyg susimokiusios:
— Kva-kva-kva! — praplyšo, net vaikas 

už- sienos pravirko, tokių nasrų prižadintas.
Viena įsitvėrė staklėse muštuvus, antroji

— lanktį, ir striūbauja, lyg pakvaišusios, net 
pačiam Šaukūnui koktu pasidarė.

— Ucha-cha-cha! — pro ašaras pasigaikš- 
čiodama, kaip pelėda ūkaudama; šaudykle nu
mojo dėdiene į savo žmogų.

— Žiūrėk, Tekliuke, žiūrėk! Tas mano 
Kazelis, kaip Pilypas iš kanapių ... Ucha-cha!
— klykavo moteris. — Dievulėliau tu... Kas 
tave rinks į vaitus su tokiomis kelnėmis.'..

Šaukūnas, nė nepažvelgęs į savo stibikau- 
lius, susitraukė į kuprą ir smuko į kamaraitę, 
tik pagrasinęs kumščia ir dar sušvokštęs pro 
dantis:

— O tai ir išrinks...
Po valandėlės, apžvelgęs obuolmušį, jisai 

nešinosi miestelio linkui, vis laikrodį traukio
damas ir eržilą supliekdamas. Štai jau de
šimta, jau penkios po dešimtos, jau... Mieste
lio kaminų kaip nematyti, tail) nematyti. Ark
lys, rodos, lekia, kiek įkabindamas, net pil
vas liumpsi... Jau ir pusė vienuoliktos... 
Ak, antai Berelio karčema, o už jos ir vals
čiaus raštinė netoliese.

Mūsų raitelis raštinės neprijojo,_ nes. pa
keliui susitiko Trinką, tokia surukusia. nosi
mi, užmauktu skriblium ant akių, ir aulai 
jam jau nežibėjo nuo saulės.

Išvydęs Šaukūną, jis riktelėjo:
— Einam pas Berelį?
— Ar, ar?... »
— Ką čia! Kai tu, dėde, nepasirodei, vyrai 

dar lūkuriavo, trainiojosi po kęrtes, kol kuris 
ten iš Užimčinės šūktelėjo ...

— Iš Užimčinės — sakai? — prabilo Šau
kūnas kiek lengvesne širdimi, nes tarė sau 
dvasioje: tai gal už akių mane išrinko...

— Taigi, šūktelėjo: „Kad Šaukūnas nesi
teikė savo ūsų atnešti, renkam Kaltelį: žmo
gus ir ranką padėti moka po raštu ir išgerti 
pakelia, o antspaudą primušti tai jau vis pa
taikys“.

— Ir, ir?... '
— Ir išrinko... kad juos kur perkūnas... 

Na, žiūrėk gi...
Ir nerodomas, Šaukūnas nuo savo obuol

mušio būtų pastebėjęs, kaip iš raštinės išsi
vertė visas kamuolys vyrų ir nusitvėrę Kal
telį kas už skvernų, kas už rankovės lydėjo, 
nei kokį bitiną, Berelio link, kur žydas duryse 
jau laukė ir iš- tolo linkčiojo, smagiai pešioda
mas raudoną savo barzdą. -

t ’
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^’’“rnard Shaw šiuo metu yra pri- 
pc itas kaip pats įkandusis pasau
lyje žmogus. Pvz., sykį, raginamas 
su savo kapitalu įeiti į laivininkystės 
bendrovę (tuo metu buvo gavęs daug 
honoraro), taip atšovė: „Gerai, pasi
dalykime darbu pusiau: jūs duosite 
laivus, o aš vandenynus“. Kitą vėl 
kartą, girdėdamas, kaip vienas jūri
ninkas pasakojo, kad jis esąs suradęs 
tokią salą, kurioje žmogėdroms drau
džiama ėsti jaunimą per 15 metų, pri
dūrė nuo savęs: „Štai, pagaliau, ša
lis, kurioje iš tikrųjų mylima jauni
mas“. - ,

Pas B. Shaw jo 90 m. sukakties 
proga kreipėsi vienas vokietis žurna
listas. Pasikalbėjimas buvo šio tu
rinio: „Ką gali daryti vokietė moti
na, norėdama pagerinti savo vaikų 
būklę?“ — „Gali pasidalinti su jais 
savo maisto norma. Turiu viltį, kad 
Vokietija pagaliau supras, kad karai 
nebeišsimoka“. Bet šįkart mums rū
pi tas B. Shaw posakis, kad „pažvel
gus į tai, kas nuo tūkstančių mętų 
vyksta pasaulyje, tenka prieiti išva
da, kad tikroji tiesa tėra paradokse“.

Čia keletas gyvenamųjų dienų 
„pavyzdžių“ * (te skaitytojams bus 
galvosūkis: kur tiesa, kur paradok
sas?):

' 1. UŽ AR PRIEŠ CENZŪRĄ? į 
šitą klausimą atsakant, reikia žinoti, 
ar reikalinga spaudos laisvė ir kada, 
kur bei kam?

Popiežius Pius XII, prabildamas 
į JAV leidėjus ir žurnalistus, paste
bėjo:

„Iš laisvės sąvokos netikri ir pa
viršutiniški žmonės gali pasidaryti 
sau šūkį. Tačiau sąžiningiesiems ir 
rimtiesiems ji reiškia didelę atsako
mybę. Yra pagrindinė tiesa, kad 
žmogus; gavęs iš Dievo laisvę pasi
rinkti blogą ar gerą, negavo teisės 
išsirinkti bloga. Jis greičiau turi pri
vilegiją laisvai pasirinkti gera. Vei
kimo, žodžio ir minties laisvė yra 
apribota. Ji draudžia žmogui spaus
dinti tai, kas, kaip žinoma, yra melas 
arba veda z prie moralinės žmogaus 
atspirties arba taipogi prie taikos ir 
harmonijos tarp tautų paminavimo 
ir sugriovimo. Spaudos laisvė turi 
ginti žmogų, kad jo nesupančiuotų 
materialiniai ir egoistiniai interesai, 
kai jis skelbia teisybę ir gina teises 
ir teisingumą“. .

Koestler pabrėžia: „Cenzūra tota
litarinis intelektualinės agresijos 
įrankis“.

W. L. White savo knygoje apie 
TSRS teigia: „Žurnalistai yra demo
kratijos ausys ir akys“.

I. Erenburg (TSRS spaudos mag
natas) anglui žurnalistui P. Winter- 
tonui karo metu prisipažino: „Neša
liškus žurnalistus reikia iššaudyti 
kaip šunis“.

Komunistinis „Robotnik“ praneša, 
kad Lenkijos žurnalistų suvažiavime 
Wroclawe pats pirmininkas Wasow- 
ski pareiškė: „Spaudos kontrolė (ko
munistai žodžio „cencūra“ vengia, 
prisiminkim, pvz., „Glavlitą“ ar na
cių spaudos Informacijos įstaigą) yra 
pagrįsta ir neišvengiama, nes yra 
reiškinių, kad kiti spaudos laisvę pa
naudotų prieš tautą, vyriausybę ir 
demokratines partijas“.

I^enkijos premjeras Osobka - Mo- 
rawski, atsakinėdams į interpeliaci
jas, kodėl cenzūruojamos netgi mini- 
Sterių kalbos, pastebėjo: „Ir ministe
rial partiniuose susirinkimuose kalba 
perdaug laisvai. Jei jų kalbas pa
skelbtume be pataisų, kas žino, gal 
ir jie patys būtų nepatenkinti. Mes 
šlifuojame (išlyginame) tekstą“.

Ypatingos šviesos į cenzūrą ana
pus geležinės uždangos meta D. Bri
tanijos savaitraštis „Sunday Times“. 
Jo korespondentas Derek Selby, Len
kijos užsienių reikalų ministerijos 
spaudos skyriaus viršininko gen. W. 
Groszo įsakymu, turėjo apleisti Var
šuvą (dabar D. Britanijos spauda 
Lenkijoj nebeturi nuolatinių kores
pondentų). Per metus nė viena jo 
korespondencija neišėjo iš Lenkijos, 
be cenzūros žirklių. Tiesiogine išva
rymo priežastimi buvo pranešimas, 
kad palei Hrubieszową vyksta regu
liarūs mūšiai tarp partizanų ir Len
kijos saugumo korpo, kurio 50% su
daro NKVD pareigūnai. Gen. Grosz 
prikišo: „Nesuprantu, kodėl tikite 
kaimo žmonių paskalomis, o netikite 
mūsų informacija. Korpe nėra jokių 
rusų“. Korespondentas savo pasku
tiniame straipsnyje iš Lenkijos pa- 
itebi, kad provizorinė Lenkijos vy
riausybė iš viso vengia užsieni® žur
nalistų, juos tesikviečia tada, kai 
UNRRA sumažina pristatymus. De-

Tarp paradoksų
Rašo J. Cicėnas

rėk Selby prisipažįsta, kad iš val
džios duodamos informacijos tenuty
lėjo vienų vieną prezidento Bieruto 
posakį, būtent — jo atsakymą į klau
simą „Kodėl Lenkijoje tokia griežta 
cenzūra?“: — „Teisinga tėra daugu
mos opinija, ir visuomenė tūri būti 
apsaugota nuo mažumos pažiūrų. Tas 
svarbias pareigas atlieka cenzūra“.

G. Batault knygoje apie kolabo- 
raciją ir komunizrilą pastebi: „Min
tis — belaukdama, kada bus paver
sta valstybiniu, monopoliu^ saugomu 
bukos ir įtaringos biurokratijos — 
perėjo į vykdomųjų komitetų, vergi- 
ją. Vykomai pagal partijos reikalą 
vairuoja kiekvieną mintį. Vairuoja
moji mintis tėra melo vergė. Prisi
dengiant visuomeninio galvojimo 
pretekstu, žmonės verčiami atsisaky
ti nuo individualaus galvojimo, telie
ka tada lyg papūgai kartoti vykdo
mųjų komitetų sukurti šūkiai“.

M. E. Rojek „Freedom of the Press 
in Poland“ (London, 1946) griežtai 
atsiskaito su tais, kurie cenzūrą va
dina „teksto šlifuotoje“. Jo nuomo
ne, per 250 lenkų žurnalistų krito 
fronte, pogrindžio darbe ar okupantų 
koncentracijos stovyklose ne už cen
zūrą ' („čiauptuvą žurnalisto burnai 
uždaryti“), bet už teisybę ir teises į 
laisvę nuo baimės ir melo. Rojek 
rašo: „Laisvųjų valstybių žurnalistai 
ir jų profesinės organizacijos atsi
dūrė ypatingai svarbių, sunkių ir at
sakingų pareigų akivaizdoje. Žurna
listo uždavinys— šitai ne migdomųjų 
tablečių, platinimas, bet nuolatinis 
viešosios opinijos laikymas blaivaus 
budrumo būklėje. Tai yra jo tikroji 
egzistencijos prasmė. Jei Vakarų ci
vilizacijos. pasaulis nebeteks tokių 
tikrųjų žurnalistų, jei mūsų profesi
ja nusmuks ligi prekybinės įmonės, 
lygio, tada didžiosios žurnalistikos, 
dienos pasieks savo pabaigą, viskas, 
ko galėsime tikėtis iš ateities, apsiri
bos tarnybomis rašeivoms, girian- 
tiems diktatorius ir jų biurokratiją“.

2. KAS NACIS IR KAS NE? Bri
tų zonoj iš viešojo gyvenimo išskirta 
apie 100.000 vokiečių, kurie nacional- 
sociaiizmo laikais buvo aktyvūs jo 
išpažinėjai. Dana žiniomis, ameri
kiečių zonoje valymas palies apie 
400.000 vokiečių. Vienos nunacinimo 
komisijos pirmininkas suimtas kaip 
... nacis.

BBC žiniomis, nacionalsocializmo 
teoretikas Niekisch šiuo metu yra 
Sovietų zonos Berlyne švietimo rei
kalų vedėjas. O Erwin Berghaus — 
dešinioji Goebbelso ranka — dirba 
Berlyno komunistinėje spaudoje.

Kacetininkai yra mielai matomi 
visose Vokietijos zonose. Tačiau tre
čiajam pasauliniam karui sutrukdyti 
draugijos pirmininkas prof. dr. Erich 
Mann į vokiečius kacetininkus bloš
kė naujų šviesos (ar šešėlių) pluokštą.

Jis praneša, kad NSDAP vadovy
bė, matydama, kad karas vistiek pra
laimėtas apie 30.009 fanatiškų Hit
lerio gerbėjų tyčiį.uždarė į koncen
tracijos stovyklas. Nacionalsocializ
mo valdžiai sugniužus, tie „kanki
niai“ buvo išvaduoti, aprūpinti pa
žymėjimais,- o dabar beproteguojami 
tęsia senąją propagandą.

Vokietis rašytojas Kunt už pre
kybą amerikoniškais papirosais tapo 
nubaustas 3 mėn. kalėjimo. Tačiau 
bausmė sąlyginai atidėta, nes rašy
tojas turi tęsėti anksčiau (dar prieš 
nusikaltimą) įsipareigotą sutartį, — 
būtent... Kultūrinės Demokratinio 
Vokietijos Atgimimo' Unijos skyrių 
susirinkimuose skaityti paskaitas.
- Ką šiuo reikalu šneka patys vo
kiečiai intelektualai? Praėjusio am
žiaus pradžioje Goethe pareiškė: „Vo
kiečius reikia deportuoti iš tėvynės 
ir išsklaidyti po visą pasaulį kaip žy
dus; idant kitų tautų labui būtų iš
plėstos juose glūdinčios sSvybės.“ 
Rašytojas T. Mann laiške savo tautie
čiams pastebi: „Vokiečiai tesupranta 
tik tą laisvę, kuri jiems leidžia būti 
išimtinai vokiečiais ir ponais. Taip

Svarbesniosios lieiuyių tremtinių 
-------gyvenimo datos 1946 m. ------

Šioje 1946 metų lietuvių tremti
nių gyvenimo apžvalgoje mes sumi
nime tik pačias svarbiąsias datas, ne
liesdami spaudos ir knygų leidimo, 
sporto, atskirų chorų, dramos grupių 
pasirodymų, eilės gimnazijų bei kitų 
mokyklų steigimo. Mūsų kronika 
apims tik svarbesnius įvykius, turė
jusius reikšmės visai tremtinių 
bendruomenei, nesigilinant į atskirų 
kolonijų smulkmenas, kurios aktua
lios tik ten gyvenantiems tautie
čiams.

SAUSIS
6 d. Wiesbadeno lietuvių stovykloje 

lankėsi Popiežiaus Misijos išvie- 
tintiems šefas arkivyskupas Chiar- 
lo, lydimas dr. Padalskio ir St. Lo
zoraičio jn.

7 d. Hamburge steigiamas Baltijos 
universitetas.

8 d. Wiesbadeno kapinėse palaidotas 
žymus visuomeninkas prof. J. Eli
sonas.

9 d. Lietuvių stovyklose buvo mini
mos 3-jų metų sukaktuvės nuo 
buv. Lietuvos Respublikos Prezi
dento Antano Smetonos mirties, 
kuris 1943. I. 9 mirė JAV, Cleve- 
lande.

12 d. Hanau stovykloje pirmasis lie
tuvių gimnazijų ir progimnazijų 
direktorių suvažiavimas.

15 d. Mūsų žymusis visuomeninkas- 
politikas prof. Mykolas Krupavi
čius šventė 60 metų sukaktuves.

25-26 d. Tuebingene pirmasis Lietu
vos rašytojų suvažiavimas.

29 d. Hanau lietuvių stovyklos dra
mos teatras davė pirmąją prem
jerą „Atžalynas“.

VASARIS
1-2 d. Wiesbadeno stovykloje anglų, 

amerikiečių ir prancūzų zonų Lie
tuvos Skautų Sąjungos vadų su
važiavimas.

3 d. Žymioji operos solistė Vincė Jo- 
nuškaitė šventė savo darbo 20 me
tų sukaktuves, kurias paminėjo 
tremtinių spauda.

4 d. Vatikano Misija, vadovaujama 
arkivyskupo Chiarlo, įkūrė lietu
viams delegatūrą. Švento Sosto 
atstovu lietuviams Vokietijoj ir

Vytautas K. Prutenis

Austrijoj paskirtas kan. F. Kapo
čius.

5 d. Tautinis lietuvių meno ansamb
lis „Čiurlionis“, vedamas muziko 
Alf. Mikulskio, davė savo šimtąjį 
koncertą.

14 d. Wiesbadeno stovykloje lankėsi 
ponia Eleonora. Roosewelt, lydima 
būrio karininkų ir žurnalistų. Žy
miąją viešnią lietuviai iškilmingai 
priėmė.

16 d. Lietuviai tremtiniai susikaupi
mo bei pasiryžimo dvasioje minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę.
— Memmingene išėjo lietuvių vi
suomenės dvisavaitinis laikraštis 
„Mintis“. z '

23- 24 d. Wuerzburgo lietuvių sto
vykloje lietuvių tremtinių inžinie
rių suvažiavimas.

KOVAS
3-4 d. Hanau stovykloje pirmasis lie

tuvių tremtinių atstovų suvažiavi
mas, kuris išrinko L.T.B. Vyr. Ko
mitetą ir aptarė kitus aktualiuo
sius tremtinių reikalus.

4 d. Hamburgo Baltijos Universite
tas pradėjo darbą. Universitete 
veikia 8 fakultetai. .

24- 25 d. Hanau stovykloje lietuvių 
žemės ūkio darbuotųjų suvažiavi
mas.

26 d. Visuomeninkas ir žymus gydy- 
. tojas prof. dr. Pranas Gudavičius 

šventė 70 metų sukaktuves.

BALANDIS
6-7 d. Dillingene didžiulė pietų Vo

kietijoje gyvenančių lietuvių spor
to šventė. — Hanau»stovykloje lie
tuvių tremtinių medicinos gydyto
jų suvažiavimas.

28 d. Kasselyje scenos menininkų 
suvažiavimas.

28-29 d. Augsburgo stovykloje Lie
tuvos Skautų Sąjungos atstovų su
važiavimas/ kuriame išrinkti val
domieji organai. Prof. V. Čepas 
vienu balsu išrinktas vyriausiuoju 
skautininku.

GEGUŽIS
2-6 d. Hannoveryje lietuvių tremti

nių veterinarijos gydytojų suvažia
vimas.

formuluojamoji idėja visada vedė į 
grynai germaniško gyvenimo ir jo 
apraiškų supratimą. Ji visada buvo 
barbariška ir antieuropietiška“.

Otto Dietrich — nacionalsocializ
mo laikų spaudos šefas — savo metu 
uždirbo 4.000.000 Hm. už knygą „Su 
Hitleriu į valdžią“, dabar, sėdėdamas 
internuotųjų stovykloje, parašė tos 
knygos tąsą „Su Hitleriu į pražūtį“.

Pakartasis Hans Frank 1942 m. 
sausį savo dienraštyje įrašė: „Kas 
supras, kokia tai laimė dirbti Hit
leriui“. 1945“tn. rudenį autobiografi
joj („Škizze rfieines Lebens“), prisi
minęs pirmąsias nacių kilimo dienas, 
pastebi: „Kas gi galėjo pramatyti, 
koks košmaras išsiris iš hitleriško 
kiaušinio? Niekas, niekas“. Maža to, 
kalėjime parašė antrą knygą „Meine 
Erfahrungen mit Hitler“. Jo advoka
tas rankraštį buvo pasiuntęs New 
Yorkan, bet neatsirado leidėjų.

3. JUOKTIS AR VERKTI? Kro
kuvos „Tw6rczošč“ paskelbė anketos 
duomenis. Į klausimą „Koks mėgia
miausias rašytojas?“ 87% visų atsa
kymų pareiškė, kad Sienkiewicz. Ži
nią su pasipiktinimu pakartojo visa 
komunistinė spauda. Netrukus Var
šuvos katedros požemiuose esąs ra
šytojui pagerbti sarkofagas buvo... 
sudaužytas.

Lenkas poetas Leopold Staff gavo 
pranešimą, kad Gerhardo Haupt- 
manno vila Silezijoje iki gyvos gal
vos skiriama jo reikalams. Tai pra
nešė rašytojų draugija. Poetas nu
vyksta ir sužino, kad vila paskirta 
Lenkijos — Tarybų Sąjungos Bičiu< 
lystės Draugijai. Paskyrė... vyriau
sybė. ,

A propos Gerhardo Hauptmanno 
galima pridurti dvi nuomonės:

„Sudemokratinti“ vokiečiai po ra
šytojo mirties prirašė eibes pagyri
mų, atrodė, jis bus buvęs Vakarų de
mokratijų ambasadorius Vokietijoje.

Tuo tarpu „Contemporary Re
view“ rašo: „Jis mokėjo visokiais 
būdais reikštis, gyveno net kvapą 
krūtinėje sulaikančiais Vokietijos 
istorijos laikotarpiais, pažino tiek- 
žtnonių, nuo Silezijos audėjo iki JAV

(Nukelta į 10 pusi.)

E d. Lietuvių tremtinių stovyklose 
iškilmingai buvo švenčiama Moti
nos diena.

11-12 d. Hanau stovykloje visuotinas 
Lietuvos Žurnalistų Sąjungos su
važiavimas, kuriame aptarti aktua
lieji spaudos reikalai.

17 d. Schongau stovykloje atidaryta 
didžiulė pabaltijiečių meno bei 
tautodailės paroda ir. prasidėjo me
no festivalis, kuriame pasirodė ge
riausios mūsų meno pajėgos.

22 d. Hanau lietuvių stovykloje ati
darytą meno studija, kuriai vado
vauja dail. Kaminskas.

23 d. Flensburge, Muetzelburg lietu
vių stovykloje mirė Mažosios Lie
tuvos Patriarchas, paskutinysis 
aušrininkas Martynas Jankus.

30 d. Hanau stovykloje lietuvių 
evangelikų kunigų, atstovų ir rė
mėjų suvažiavimas. — Detmolde 
pradėjo veikti profesionalinis dra
mos teatras „Aitvaras“.

BIRŽELIS
1 d. Baden - Badene, prancūzų oku

pacinės zonos sostinėje, atidaryta 
DP meno ir darbo paroda, kur bu
vo išstatę savo kūrinius 12 lietuvių 
dailininkų.

3 d. Kemptene pradėjo veikti Aukš
tieji Technikos Kursai, kur dėsto
mi Vytauto Didžiojo Universiteto 
Statybos Fakulteto dalykai.

5 d. Dillingeno lietuvių stovykloje 
davė pirmą koncerĄ chorm. Ju
liaus Štarkos vedamas vyrų cho
ras (35 žmonės).

4-6 d. Hanau lietuvių stovykloje 3 
dienų kunigų studijos, kuriose da
lyvavo 162 kunigai.

13-15 d. Šias dienas atitinkamai pa
minėjo visos lietuvių tremtinių 
stovyklos.

16, 23, 30 d. Seeligenstadto, Wuerz
burgo ir Schwęinfurto lietuvių sto
vyklos dalyvavo trejose apygardi- 
nėse meno varžybose, kur pirmose 
ir antrose varžybose lietuviai buvo 
laimėję pirmąsias vietas, o baig
minėse abi antrąsias vietas. Meno 
varžybose dalyvavo lietuviai, lat
viai, estai, lenkai ir ukrainiečiai iš 
9 stovyklų.

(Nukelta į 11 pusi.)

Vienos tragedijos 
galas

(Atkelta iš 6 pusi.)
Pradžioje armija kenčia be uni

formų ir prastai maitinama. Iš šalto 
klimato perkeliama į Uzbekistaną, 
kur karščio ligi 60 laipsnių, šiltinės 
epidemija pakerta tūkstančių karių 
gyvybes. Tik vienoje divizijoje pri- 
skaitoma per 4.000 aukų. Maisto rei
kalai kritiški. Pačios Sov. Rusijos 
padėtis anuo metu — beviltiška.' Net 
ir norėdami, sovietai negalėjo išmai
tinti lenkų karių.

Ir štai tuo metu nuspręsta armiją 
perkelti į Art. Rytus. Reikia čia pa
stebėti, kad šis iškėlimas įvykdytas 
sutinkant pačiam Stalinui, todėl bu
vę priekaištai Andersui dėl „dezerty
ravimo“ ir pan. visai be pagrindo. Be 
to, buvo numatyta TSRS lenkais su
stiprinti britų armiją Irake ir Irane, 
kuriai anuo metu grėsė vokiečių slin
kimas Kaukaze.

1942 m. vasarą armija perkelta į 
Art. Rytus — joje tuomet buvo 60.000 
vyrų, be to, drauge evakuota keli 
tūktančiai moterų ,ir vaikų. Visi 
transportai išlaipinti mažame Irano 
uoste Pahlevi, kuris tapo vienų tra
giškiausiu šios odisėjos etapu.

Dėl sunkių sąlygų ir maisįo trū
kumo žmonės' ypač vaikai, mirė šim
tais. Į pagalbą paskubėjo Tarptauti
nis, lenkų, britų, indų ir Irano Raud. 
Kryžiai ir tai kiek sumažino vis di
dėjantį medinių kryžių mišką Pah
levi prakeiktame uoste.

Irane, nors ir sunkiose sąlygose, 
pradėjo formuotis naujoji lenkų ar
mija Rytuose. Čia prie jos prisijun
gia Karpatų brigada, pagarsėjusi To- 
bruko gynimu ir visai nebuvusi Ru
sijoje.

Iš Irano lenkų armija patraukia į 
Palestiną ir po to į Egiptą. Čia lan
kosi Londono lenkų vyriausybės gal
va ir vyr. kariuomenės vadas Sikor
skis ir savo pasikalbėjimuose pareiš
kia' daug susirūpinimo santykių su 
sovietais irimu, nusiskundžia dėl prie
kaištų, kurie jam daryti dėl 1941 m. 
pasirašyto su sovietais pakto (nors 
jis tiek lenkų išgelbėjo gyvybes).

Netrukus generolas žūna paslap
tingoje katastrofoje Gibraltare.

Po keleto mėnesių lenkų daliniai, 
nuo tada pavadinti 2-ju lenkų kor
pusu, perkelti į. Italiją. Prasidėjo 
mūšių serija ir kiekvienas jų nešė 
pergalę ir garbę. Cassino kalnas, Pie- 
dimonte, Gotha linija, Loretta, An
cona, Bologna... Visi sąjungininkų 
vadai su didžiausia pagarba kalbėjo 
apie Anderso karius, ir jų retą pa
sišventimą, karius, kurie sunkiai su
žeisti su šypsena minėjo pergales .li
goninėse ir kurių tūkstančiai kapų 
išmėtyti visame Apeninų pusiasaly.

Šiuo metu dažnai gen. Anders 
Maskvos ir Varšuvos spaudos vadi
namas „fašistu“ ir nusistačiusiu^prieš 
komunizmą bei sovietus. Kaip yra iš 
tikrųjų? Antikomunizmas — tai jo 
asmeninis reikalas. Tačiau prieš so
vietus jis nebuvo nusistatęs. Net 
priešingai, jis ilgą laiką buvo didelis 
lenkų - sovietų bendradarbiavimo ša
lininkas. Jis net dėjo pastangas pa
šalinti antikomunistines nuotaikas 
savo, karių tarpe. Bet ar tai lengva? 
Ar žmonės, perėję per sovietų kalėji
mus, netekę žmonų ir vaikų ir dau
gelio žemių, ar tie žmonės gali jausti 
draugiškų jausmų Kremliui? Ir ne
žiūrint to, Anders vis norėjo švel
ninti santykius.

Dar daugiau. Andersas, būdamas 
Sov. Rusijoje, buvo vienas Stalino 
favoritų. Jis nuolat turėjo teisę lan
kytis Kremliuje, Stalinas jį nepapra
stai apdovanojo. Ar šitaip atsisvei
kinama su šefu armijos, kuri „de
zertyruoja“? O kas pagadino tuos 
santykius? Kai atsirado įvairūs sun
kumai ir tiesiog tyčiojimasis iš ar
mijos, politika rytinės Lenkijos at
žvilgiu, pagaliau, garsusis Katynas 
su 14.000 karininkų lavonų.

Dabar, kai- šioji narsių vyrų ar
mija pranyksta ir įjungiama į civi
linį gyvenimą, ar gali pasaulis pa
miršti šių karių didvyriškumą, jų 
kančias bei pasišventimą? Šių da
bar gyvenamų tragiškų metų istori
joje turėtų būti rezervuota privilegi
juota vieta tiems kankiniams, kurie 
melo ir brutalios jėgos persunktame 
pasaulyje vis dėlto yra turėję laisvę 
ligi paskutinio atodūsio, ligi paskuti
nio kraujo lašo. V. Rimvydas

• Prezidentas Trumanas pareiškė, 
kad Bremerhaven yra .2.100 pabėgė
lių, kurie laukia laivų išvykti j Ame
riką. Dabar paskirti 4 laivai, .kurių 
kiekvienas galės paimti 900 
ir atvyks jau sausio mėn.
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m UULTUUIWIS GYVIEKIMAS
Už votį iviriesm...

~ švenčiam, gal būt, garbingiausią 
Jubiliejų:,Keturių Šimtų Metų Rašto 
Jubiliejų. Yra senatve girgždąs pa
sakymas: įrašė istorijon aukso rai
dėmis. Šį jubiliejų nebežinoma ko
kiomis raidėmis tektų įrašyti, nes gi 
esam tauta, plunksna pabudinta ir 
atkovota. Ką gi būtų gynę savano
riai, jeigu ne Basanavičiaus,- Kudir
kos kovos plunksna ir lakštais?... 
Pirmųjų savanorių eilėse žygiuoja 
Bretkūnas, A. Kulvietis, Daukša, 
Daukantas. ’Juos seka būriai „Auš
ros“, „Varpo“, „ūkininko“, „Tėvynės 
Sargo“. Ir savanoriai gausėja: Vaiž
gantas, Maironis, K. Grinius, Vilei
šiai, Žemaitė, Biliūnas, Višinskis, 

- Jakštas ir tūkstančiai įvairiopos kul
tūrinės armijos.

Atsigrįžus į gimtuosius laukus, 
lygumose išvystam Povilo Lukšio pa
minklą, pirmosios' aukos kovose už 
laisvę atminimą. Gerokai toliau, lai
ko rūkuose reikėtų surasti Lietuvos- 
Vokiętijos pasienyje pirmąjį knyg
nešį, o gal Sibiro taigose tremtyje 
kritusį kultūros kareivį, sėkmingai 
pakėlusį švyturį, kurio šviesos pluoš
tai krinta ant mūsų žemės jau ket
virtą šimtmetį.

Šie žodžiai rašomi ne pasididžia
vimo ar galutinos pergalės pasilepi- 
nimui paryškinti, bet mesti .kelias 
mintis kultūrinės kovos kariams, 
'įstatytiems .šios dienos įžūliesiems 
bandymams. Kultūrinė kova stato 
griežtus ir nepakeičiamus reikalavi
mus, ji apima žmogų, jo pastogę ir 
valstybės, tautos protą ir kraują. 
Jeigu buvo laikai, kai nebuvo nusi
kaltimas manyti, kultūra esant gy
venimo papuošalu, didžiausią kultū
ros įrankį — raštą laikyti geru pa
togumu,. tai šiandien kultūra ir jos 
vaisingas įrankis — raštas yra nepa
keičiamas būtinumas. v

Dabartis vėl gi savaip įpareigoja, 
nes tremties sąlygose mes privalom 
pasirinkti poziciją ir ginklą kovai, 
kuri mus turi vesti kovų, laimėjimų 

-keliu ir'turtingesniais grąžinti tėvy
nėn. Niekad mūsų tauta nebuvo iš
statyta tokiam budėjimui ir kovai, 
kaip dabar, tad ginklo pasirinkimas 
buvo ir liks lemtingai svarbus.- GčjI 
but, neteks -ginčytis, ypač keturių 
šimtmečių laimėjimų akivaizdoje, 
kad raštas buvo ir pasiliks mums 
sėkmingiausias ginklas laisvės ir kul
tūros kovose.

O kaip gi .šiandien su raštu, kokį 
įrašą galėtum ųr ašy t i į keturių šimt
mečių balansą. Palikę nuošaliai oku
pacijų, laisvės ir kultūros barbarų 
mums padarytą žalą, duokim sau 
klausimą: Ka padarėm ir ką galė
jom padaryti mes, tremtiniai? No
rom ar nenorom tenka pripažinti, 
padaryta labai mažai, ypač be jokios 
organizacijos, be jokio plano. O lai
kai ir ypač sąlygos buvo tokios, ko
kių nesulauksim per šimtmečius. Juk 
už menkniekius galėjom spausdinti ir 
išplatinti išmtus gražiausiai išleistų 
knygų. Tai, ką turim išleidę tremty
je, yra kelių atkaklių pasišventėlių 
pastangos, bet padrikos, betkokį li
teratūrinį tikslingumą užmiršusios 
ar jo nežinančios. Pvz., išleista men
kavertės poezijos krūva arba tūlas 
.visaip 'jaunas rašytojas surinko Lie
tuvoje jau keletą kartų rinkiniuose 
ir visaip spausdintas noveles, leidė
jo geraširdiškumą ar neapdairumą 
išnaudodamas liuksusiniai išleidžia, 
tuo pačiu laiku žymus poetas gan 
vertingus eilėraščius murzinai spaus
dina- rotatoriumi.

Banalumu padvisęs pavyzdys, tai 
lyginimas kiek, kaip padarė mūsų 
kaimynai estai, latviai, bet kas matė 
latvių Kultūros Fondo ir kitus trem
tyje išleistus leidinius arba estų ’lei
dinius anglų, prancūzų kalbomis, — 
turės susirūpinusiai patirti mūsų lei
dinių kokybės ir kiekybės menkystę. 
Bet tai prisimenam prabėgos sakiniu; 
dabar apgailestaudami galim prisi
pažinti praleidę gerą progą ir bran
gų laiką. Dabar telieka susirūpinti 
rytojumi, O koks gi mūsų kultūros 
rytojus, žiūrint iš dabartinės padė
ties?

Gana liūdnokas ir net beviltiškas, 
jeigu bus palikta paskiro asmens 
malonėje arba, kaip sakoma, „Dievo 
valioje". Tiesa, yra žmonių, kurie 
daug pagristų ir nepagrįstų vilčių 
krauna ant brolių amerikiečių, bet 
kartą pasakykim garsiai viešą pas
laptį. kad Amerikos lietuvių raštai 
yra ant grabo duobės krašto. Gal 
būt, kai kas dar nežino, kad Ameri
kos lietuviai, bent įžymioji dalis, 
lietuviškų knygų nebeskaito, o
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išleidžiamųjų knygučių tiražai svy
ruoja tarp 300-500 egą. Ir tai 
yra atkaklių knygos pionierių pas
tangos, lygios savaitraščių ir dien
raščiu redaktorių pastangoms, kurie 
patys rašo, patys renka ir patys ran
kioja saliūnininkų ir graborių skel
bimus, sudarančius būtiniausių pa
jamų šaltinj. Tiesą, būtina pasakyti, 
kad dauguma brolių amerikiečių turi 
vilties gera organizacija ir gerais 
raštais sugrąžinti prie lietuviško raš
to nemažą dalį Amerikoje ir pasau
lyje išsisklaidžiusiųjų, bet esant da
bartinėms pastangoms ir planams, 
man rodosi, tai skurdi paguoda.

Gražiausias ir našiausias rašto 
derlius suimamas mūsų, D.P. lage
riuose, bet ir šitas derlius turės iš
sekti ir net sapniškai netikėtai tą 
dieną, kai bus pakeista — nuvertin-* 
ta mirusio reicho, mirusi markė. Bū
tina pasakyti, kad mūsų tremtinių 
tarpe knyga klesti gal daugiausia dėl

tą, sakysim. Kultūros VLIKą, kuris 
organizuotų spaudos, tapybos, dai
nos, vaidybos, tautinės reprezentaci
jos kūrybą. Priekabus kultūrininkas 
gali prikibti prie sunkiai suderinamų 
sąvokų: organizuoti.;, kūrybą, bet 
išplaukus į tremties vandenynus 
pirin visko mūsų laivelį ves tik gera 
organizacija.

Imkim knygų leidimą. Šiandien 
pat reikėtų kur nors Europoje, kur 
pigiausia spauda ir. popierius, orga
nizuoti gera leidykla, spaustuvė. Juk 
žinome, kad be viršelių knyga, gali
ma siųsti kaip popieriaus pusgami- 
nys labai menkomis išlaidomis. Kny
gų, žurnalų, laikraščių platinimo 
agentūros tektų įsteigti visur, kur 
atsiranda nors keletas lietuvių. Visi 
laisvi lietuviai turėtų būti Kultūros 
Fondo nariais, rėmėjais, garbės na
riais ir paprastais. Kiekvienam na

riui būtų pasiunčiama kasmet po 
tam tikrą skaičių knygų, žurnalų, 
paveikslų reprodukcijų. Jei kuris 
narys nepajėgtų susimokėti nario 
mokesčio, gal atsirastų brolis ar se
suo Amerikoje, Afrikoje, kurie_su- 
mokėtų dvigubą, trigubą nario mo
kestį.

Kultūros Fondas turėtų rasti ke
lią į platųjį pasaulį, pvz., ir tokiam 
„Ciurlionies“ ansambliui. Šis mūsų 
pasididžiavimas, dabar kaip lakštin
gala po stikliniu antvožu, veltui ieš
ko išeities iš stiklinės nelaisvės. Be 
didelės ir geros organizacijos toks 
ansamblis pamažu nualps, kaip da
bar nuo kalorijų trūkumo alpsta pa
skiros7 ansamblio širdys.

Apie Kultūros Fondą turėtų spies
tis dailininkai, dainininkai, moksli
ninkai, artistai, ir tik tokia organi
zacija ką nors nuveiks šiose ir dva
siai klastingai žiauriose dienose. 
Amerikos lietuvių organizacijos: Tė
vynės Mylėtojų. Susivienijimai Lie
tuvių Amerikoje ir visos kitos turėtų

sudaryti rėmus Kultūros Fondui. Lie
tuviai Argentinoje, Brazilijoje, Ka
nadoje ar Šiaurės poliuje visai kitaip 
jausis, būdami didelės lietuviškos 
kultūros šeimos nariais.

Kita proga gal teks grįžti prie šio 
reikalo ir išsamiau paliesti šias pa
laidas mintis. Norėčiau linkėti, kad 
Keturių Šimtų Metų Raštų Jubilie
jui pastatytumėm už akmenis ir varį 
tvirtesni paminklą. Geresnį pamink
lą,kaip rašto’ ir kultūros darbo orga
nizavimas, vargu ar rasime. Plunks
nos broliai, visokeriopi kultūrininkai 
gal pajudintų žemą šio paminklo pa
matams tvirtai sumūryti, nes laisvoje 
tėvų žemėje, marias rašalo išlieję 
Kultūros Fondo reikalams, taip jo ir 
nesukūrėm. Norėtųs dar kartą pa
teisinti Maironio šūkį: „Pagimdys 
vargai galiūnus“. ' Vargų, kaip ma
tom, gyvos marios, bet galiūnai vis 
užtrunka... pats metas būtų susi
rinkti į tokią šventę — Mūsų Rašto 
Jubiliejų. Liudas Dovydėnas

savo pigumo. Palyginkim „smetoni
nius“ laikus,-kai vidutinė knyga kaš
tavo 2-3 litus. Tai beveik šimtą štu- 
kų papirosų, o dabar 4-5 RM tokia 
knygelė kaštuoja, t. y., viena gera ci
garetė! Būtų nuodėmė nutylėti trem
tinių meilę knygai, taipgi ir mentali
teto svorį, kuris traukte traukia prie 
knygos. Daug visokių nuodėmių bu
vom sukorę po inteligentijos kaklu, 
bet ar ne inteligentija mūsų tremties 
dienose veržėsi, kūrė ir kuria mūsų 
kultūrinius laimėjimus, duodančius 
teisę prasimušti pro kai kurių mūsų 
kaimynų, „draugų“ kultūrinę men
kystę.

Truputį nedrąsiai, bet pratinamas 
susigyventi su mintimi, kad keletai 
metų teks pakilti toliau, t. y., išsi- ___ __ ____ _ ________ ___ ___
barstyti plačiau pasaulyje, kdl tėvy— -toriai ir kūrėjai: Naujalis, Brazys ir
nės laisvės trimitas pašauks sugrįžti 
... Taip išsibarstys redakcijos, lei
dyklos, nuskęs rašytojai, žurnalistai, 
dailininkai, dainininkai grumtynėse 
dėl duonos, nublokšti atstumų. Da
bar jau nutrupa ir toliau trupės kul
tūrininkai tai į Braziliją, tai į Čilę, 
kur jau nebepasiekia laikraštis, metų 
gale net kalendorius su Algirdais, 
Nijolėm, Rimvydais nepakibs ant 
sienos vinies. Tai turės įvykti, ar 
kas to nori, ar nenori, jeigu mūsų 
kultūrinė kova bus taip palikta, ko
kia ji buvo iki šiollai.

Atsakant į klausimą: „Tai ką gi 
tektų dabar daryti“, privalu pasa
kyti, kad neatidėliotinai svarus rei
kalas, tai kultūrinio darbo organiza
cijos įkūrimas. Ar tą organizaciją 
pavadinsiu Kultūros Fondu, ar Kul
tūros Broluva, ar dar kaip kitaip, ta
čiau tokios draugijos - organizacijos 
būtinumas daugiau negu aiškus. Pir
miausia tektų suburti meno, įęultūros 
darbuotojų ir iš jų sudaryti komite-

Lietuvių katalikų muzikos darbuotojų
suvažiavimas

Lapkričio 20-22 d. Regensburge 
įvyko lietuvių katalikų muzikos dar
buotojų suvažiavimas. Jame daly
vavo 35 muzikos veikėjai.

Regensburgas yra Vokietijos baž
nytinės muzikos centras. Iš čia pra
eito amžiaus pabaigoje kilo sumany
mas reformuoti bažnytinę muziką, 
čia veikia garsusis katedros berniu
kų choras (Domspatz) su savo Dom- 
jjraėbende, čia veikia bažnytinės mu
zikos mokykla, kurioje tobulinosi ir 
mūsų, bažnytinės muzikos kompozi-

Sasnatiskas. Todėl čia suvažiavo ir 
mūsų darbuotojai.

Prezidiumą sudarė: kun. B. Chorn- 
skis, Br. Budriūnas ir J. Kreivėnas. 
Eilė paskaitų, praktiškų klausimų'ir 
diskusijų buvo iškelta suvažiavime. 
Ypač įdomios paskaitos buvo bažny
tinės muzikos mokyklos direktoriaus 
Dr. Ferd. Haberlio ir Domkapelmei- 
sterįp Dr. Schrems. Suvažiavusieji 
turėjo progos praktiškai stebėti Dom- 
spatzų pamokas, pažinti jų darbo 
metodus ir per kasdienines pamal
das išgirsti pavyzdingą giedojimą 
muzikos mokyklos mokinių, vado
vaujamų Dr. Haberl (choralinės ir 
Paelstrinos mišios).

Suvažiavimas apsvarstė sąlygas ir 
priemones' bažnytiniam giedojimui 
pakelti tremtinių tarpe ir rado, kad 
kai kurie sunkumai tegali būti nu
galimi visų, katalikų ir jų vadovų 
bendromis pastangomis. Nutarta:

1. Nacijoms katalikų giesmėms 
dažnai trūksta tinkamų tekstų, todėl

prašyti Šv. Sosto Delegatą sudaryti 
sąlygas naujų giesmių tekstams at
sirasti.

2. Prašyti Šv. Sosto Delegatą pa
raginti klebonus, kad jie prisidėtų 
prie bažnytinio giedojimo pakėlimo 
pamaldų metu.

3. Padedant parapijoms bažnyti
nės muzikos' reikalu, suvažiavimas 
rado reikalą sudaryti katalikų muzi
kos komisiją. Komisijon suvažiavi
mas išrinko: kun. Senkų, Br. Bu
drumą ir J. Gaubą.

Suvažiavimas kviečia visus lietu
vių katalikų dvasininkus, vargoni
ninkus ir visus tikinčiuosius lietu
vius tremtinius pamaldų metu aukš
tai ir tinkamai įvertinti liaudies gie
dojimą, kartu pripažįstant tinkamą 
vietą ir meniškam, chorų giedojimui.

Suvažiavimas konstatuoja, kad 
ligšiolinis katalikų giesmių repertua
ras tremtyje yra dažnai iškraipomas 
ir papildomas lietuviams net netin
kamomis giesmėmis. Daugelio šito
kių nenormalumų galėtų būti iš
vengta, visiems muzikams glaudžiai 
bendradarbiaujant. Užtat visi muzi
kai kviečiami bendradarbiauti su ko
misija, jai padėti savo kūriniais ir 
turimomis gaidomis, o taip pat jos 
pagalba bei patarimais patiems pa
sinaudoti.

Suvažiavimo išrinktoji bažnytinės 
muzikos komisija buvo susirinkusi 
1946 m. gruodžio 3 d. Regensburge 
posėdžio ir apsvarstė šiuos dalykus:

1. Pasiskirstymas pareigomis: pir-

mininkas — Juozas Gaubas (Dillin- 
gen/D., Litauisches Lagcr), vicepir
mininkas — . Bronius Budriūnas 
(Scheinfeld, Schloss Schwarzenb.) ir 
sekretorius — kun. Kazim. Senkus 
(Regensburg, Reichsstr. 7).

2. Komisijos veikimo ir tikslų 
konkretizavimas:
a) rūpintis, kad lietuviškoji bendruo

menė per savo pamaldas taptų 
„giedančia-bažnyčia“;-
rūpintis giedojimo įvedimu į jau
nimą, ypačiai į jo mokyklas;
kultivuoti lietuviškąją religinę- 
bažnytinę muziką; iš visų muzi
kinių dalykų skiriamų bažnyčiai, 
padaryti atranką, kreipiant dėme
sį į teksto ir muzikos kokybę: 
paruošti vargoninikams 
rams reikalingų gai<^-.
3. Keliai ir priemonės 

siekti:
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

ir cho-

tikslams

tam reikalingos pagalbos 
kreiptis į atitinkams lietuviškas 
įstaigas, pvz., Šv. Sosto Delegatū- 
rą, LTB Vyr. Komitetą ir kt.: 
surinkti esamas lietuviškas gies
mes (tekstus ir partitūras arba 
bent melodijas);
organizuoti naujų giesmių kūrimą, 
tuo tikslu kreipiantis į poetus ir 
kompozitorius. ’Trūkstamoms gie
smėms tekstų parūpinimo tikslu 
kreipiamasi į Šv. Sosto Delega- 
tūrą;
gaidų spausdinimo reikalu taria
masi su kuria nors spaustuve ir 
leidėjais. (Nukela į 9 pusi.)

prašant,

Kalbos kampelis
7. Ar tiesa, kad vaivorykštė yra 

įsigalėjusi’ tik spaudos ir mokyklų 
dėką, kaip kad Dr. J. Balys yra lin
kęs manyti „Minties" II-III 35 psl.?

Ne, vaivorykštė, kaip ir vaivo- 
rykštis, yra ne kieno nors sugalvota, 
bet tikras žmonių kalbos faktas. Kaip 
K. Būga, Kalba ir senovė 297 psl., 
yra teisingai išsiaiškinęs, šie žodžiai 
yra ne sudėtiniai, bet priesaginiai, 
t. y. sudaryti iš vaivor- ir priesagos 
-ykštis, -ykštė, kurią randame žo
džiuose bandykštis „galvijas“, šeimy
nykštis „šeimos narys“ arba rytykštis, 
vakarykštis ir kt. Pirmąją šių žo
džių dalį vaivor- sutinkame žodyje 
vaivoras „girtuoklė, Trunkclbeere“, 
šalia kurio mūsų kalboje dar yra sa
koma vovoras, vavoras, vąvoras ir kt. 
Tai yra ne kas kita, kaip įvairios 
reduplikuotirtės lytys, tokios pat rū
šies, kaip tetirvas, titilvis, vieversys, 
vivirsys ir kt. ‘Taigi vaivorykštė, vei
kiausiai būdama sudaiktavardėjęs 
būdvardis, savo pavadinimą yra ga
vusi nuo uogos spalvos, lygiai kaip 
dzūkų straublys „laumės juosta“, (su 
įspraustiniu t iš sraublys) yra pava
dintas nuo srėbimo; plg. sraubti 
„srėbti“ šalia sruobti „t. p.". Ilgainiui 
žmonės, primiršę pirmykštę vaivo
rykštės darybą, ėmė manyti, kad tai 
yra sudėtinis žodis, ir todėl iš to liau
dinės etimologijos keliu buvo suda
ryta vaivo rykštė (pvz. Ožkabaliuo
se, Bartninkuose ir kt.). Taigi K. Bū
ga 1. cit. klysta sakydamas, kad vai
vos rykštė esanti vien mūsų inteli
gentų pramonė.

8. Ar tiesa,. kad Abraomo Kul-

viškio pravardė yra sulietuvinta iš 
Culvcnsis, kaip kad Vacį. Biržiška 
rašo „Pėdsakuose“ I ,7 psl.?

Tai yra nevisai įtikima. Visų pir
ma priesaga -iškis, kaip rodo to me
to raštų kalba, XVI amžiuje buvo 
vartojama būdvardžiams sudaryti, 
pvz. žmogus galilejiškis, Pilotas pon- 
tiškis, taip pat lazda karališkė ir kt. 
Si vartosena vietomis dar ir dabar 
tebėr pažįstama, pvz. gališkis „kuris 
gale gyvena, galinis“, kalniškis „kal
no gyventojas“, šateikiškis (= Šatei
kių) kunigas ir kt. Čia priesaga -iš
kis reiškia vietą, iš kur kas yra kilęs 
ar kur kas gyvena. Todėl Kulviškis 
galėjo būti dar ne nuolatinė pavar
dė, bet tik kilmės žymimasis būdvar
dis, parodąs, kad Abraomas yra ki
lęs iš Kulvos. Šitą galimybę pare
mia dar šios aplinkybės: 1. šalia 
Mažvydo giesmyne sutinkamo Kul- 
viškio iš kitų šaltinių dar yra pa
žįstamas- Kulvietis, kuris savo reikš
me yra visiškai lygus Kulviškiui; 
2. šitas iš Kulvos kilęs žmogus kar
tais buvo vadinamas ir vienai vienu 
vardu Abraomas (Mažvydo giesmyne 
parašyta: Abrahamas, lot. Abraha
mus); ir 3. kad kaip kilminiai, taip 
ir patroniminiai pavadinimai Mažvy
do laikais dar nėra buvę pavardiniai, 
rodo dar 1549 m. Šv. Ambraziejaus 
giesmės vertėjo parašas: Martynas 
Mažvydas Vaitkūnas, t. y. Vaitkaus 
Sūnus. Šitais tad sumetimais atrodo, 
kad Kulviškis yra ne iš Culvensis 
sulietuvintas, bet, kaip ir Kulvietis, 
tiesiog iš Kulvos sudarytas, be jo
kios lo: i kalbos įt '-os.

9. Ar patartina^ prieveiksmiais

vartoti tokius vietininkus kaip dau
gumoje, tikrumoje ir kt.?

Mūsų priesaga -ūma visų pirma 
žymi vietą, toliau laiką, kokį nors 
konkretų daiktą arba retkarčiais ir 
ypatybę, pvz. drėgnuma „drėgna vie
ta", giluma, siauruma, taip pat drū
tuma „jėga, stiprybė ‘, gražuma „gra
žumas“,, kartumą „kartumas“ ir kt. 
Šitokių ■ daiktavardžių vietininkai 
reiškia tam tikrą stovį (Zustand), bū
vį, pvz. žmogus pačioj drūtumoj (t. y. 
kaip tik dabar jis yra, visai drūtas, 
stiprus), moteris sunkumoj (= yra 
nėščia) ir kt.; plg.' šitas Vyras yra 
pačiame gražume (t<y. savo 
gražumo jis yra pasiekęs aukščiausią 
laipsnį) ir kt. Todėl tokie pasaky
mai kaip Abraomo tėvas tikru- 
m o j č buvo smulkus bajorėlis (Pėd
sakai I 18), lietuviai emigrantai 
daugumoje nemoka anglų kalbos 
ir kt. yra sunkiai pateisinami mūsų 
kalbos pavyzdžiais: atrodo, kad jie 
vis dėlto yra mūsų kalbai svetimi, 
veikiausiai versti iš mūsų kaimyni
nių kalbų; pvz. tikrumoje (arba tik
renybėje) aiškiai yra versta iš rusų 
v deistvitel’nosti (=■ iš tiesų, iš tikro, 
iš tikrųjų...). Dėl tos tad priežasties 
ir. minėtuosius posakius geriau būtų 
spaudos kalboje paprasčiau ir lietu
viškiau nusakyti, pvz. Abraomo tėvas 
iš tiesų (iš tikro, iš tikrųjų) buvo 
smulkus bajorėlis; lietuvių emigran
tai daugiausia nemoka anglų 
kalbos arba: daugumas lietuvių 
emigrantų nemoka anglų kalbos.

10. Vacį. Biržiška savo „Lietuvių 
rašytojų kalendoriuje“ žodį rašytojas 
vartoja daug platesne reikšme, negu

kad paprastai yra įprasta vartoti. 
Tad ar tai yra gerai daroma?

Žodis rašytojas pagal savo dary
bą reiškia kiekvieną, kuris tik rašo, 
lygiai kaip skaitytojas yra tas, kuris 
skaito ir 1.1. Bet šiaipjau pastaruoju 
laiku bendrinėje kalboje jis daugiau
sia buvo vartojamas ne pirmykštine 
bendra, bet susiaurinta specialine 
reikšme „Schriftsteller, ėcrivaip“, ir 
tuo būdu jis buvo skiriamas nuo raš
tininko, rašeivos ir kt. Bet Vacį. Bir
žiška nesilaikė šitos specialinės, lite- • 
ratūrinės, rašytojo sąvokos,’ ir todėl 
jis į savo kalendorių yra sutraukęs 
nemaža žmonių, kurie iš tikrųjų nie
kados jokiais rašytojais (literatūrine 
prasme) nėra buvę, pvz. gimtininkai, 
kalbininkai ir kt. Būtų buvę geriau, 
jei autorius savo prakalboj būtų 
trumpai paaiškinęs, kaip jis supranta 
rašytoją ir kuriam tikslui tas jo ka
lendorius yra leidžiamas, tada kai 
kurie skaitytojai nebūtų be reikalo 
klaidinami šito rašytojo sąvokos ne
griežtumo.

11. Ar pateisinamas yra vietinin
kas tokiuose pasakiuose kaip karo 
nusikaltėlių bylos Nuernberge 
filmą ir kt.?

Ne tik gramatiškai, bet ir stilistiš
kai šitokie posakiai atrodo labai 
griozdiški. Tai yra ne gyvosios žmo
nių, bet laikraštinės kalbos padarai. 
Visai paprastai, lietuviškai, galima ir 
be tokio vietininko apsieiti, pvz.: 
Vokietijos kontrolinė ta
ryba (ne kontrolinė taryba Vokie
tijoje!) nutarė pagaminti Nuern- 
bergo karo nusikaltėlių by
los filmą; Klaipėdos lietuvių teatro 
direktorius (ne lietuvių tea Iro 
pėdoje direktorius!) ir 1.1.

■ -3
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Vyt. Alantas ' '

Lietuviškos minties
Lietuviškos minties kontūrai iš

trėmime praėjusiais metais yra pa
kankamai aiškūs. Ji vystėsi ir ko
vojo tik po lietuviška vėliava. Deja, 
šiandie mes esame per daug suvar
žyti gyvenimo, sąlygų ir per daug su
sirūpiną javais reikalais, Jmd dar tu
rėtume noro ir laiko žvalgytis, kas 
Sėdasi kaimyno kieme. Tai būtų, be 
abejo, labai įdomu ir naudinga, bet 
kai tave be atvangos slegia elimeų- 
tariausi egzistencijos klausimai, kai 
nežinai, kur atsidursi rytoj, tai ne
noromis palinksta tik ant savo lietu
viškų reikalų, su apgailestavimu.at
sisakydamas nuo to intelektualinio 
bei dvasinio pasismaguriavimo, ku
rio, rodos, taip gausingai rastum kai
mynų senų kultūrų daržuose. Ir vi
sai nebus joks paradoksas, jei aš pa
sakysiu, kad mus daug labiau domi
no ir mes daug geriau pažinome Va
karų Europos įvairius minties sąjū
džius gyvendami nepriklausomoje 
Lietuvoje, nekaip dabar, gyvendami 
pačioje Europos širdyje.

Bet lietuviška, tautinė, patriotinė 
mūsų mintis praėjusiais metais buvo
gyva, gaji ir kovinga. Jokių apsnū
dimo žymių nepasireiškė. Priešingai, 
patirti smūgiai, atrodo, dar labiau 
skatino jos kovingumą ir valingumą 
nepasiduoti užgniaužiamai, ištverti ir 
laimėti. Didžiausias jos priešas bu
vo, yra ir pasiliks pesimizmas. O 
pesimizmui suklestėti šiandie yra la
bai palanki dirva. Ir niekas šiandie 
negali iš mūsų reikalauti žiūrėti į 
nūdienį gyvenimą pro ružavais po
pierėliais aplipdytus akinius. Bet 
mes patys sau išsikastume duobę ir 
į ją būtinai nųslystume, jei, nuleidę 
rankas, pultume pesimizmui į glėbį, 
šaukdami: viskas baigta! Niekas ne
baigta, nes dar toli gražu ne viskas 

'pradėta. Ne pesimistiškai, bet rea
liai, sveikai galvodami, męs jokiu 
atveju neturime pagrindo atsisakyti 
nuo tikėjimo į savo teisę vėl tapti 
laisvais žmonėmis laisvoje.Tėvynėje.

Praėjusiais metais • mūsų poetai 
daug dainavo apie Tėvynės ilgesį. 
Kai kurie, iki gal® nenugalvoję kri
tikai, pareiškė: mūsų poetai žadina 
mūsų Tėvynės ilgesį ir garbė jiems 
už tai. Bet jūs paklauskite bet kurį 
eilinį tremtinį: ar jam reiki# žadinti 
Tėvynės ilgesį? Jei žmogus g®a ir 
kelia su mintimi grįžti į savo Tėvy
nę, jei jis ją mato sapnuose ir ji 
kaip gyva stovi jo atsiminimuose, jei 
Tėvynės meilė įsisunkusi į jo kraują
ir dvasią, ar jam dar reikia poezijos
burtų Tėvynės ilgesiui žadinti? Aš 
tuo nenoriu pasakyti, kad mūsų Tė
vynės ilgesio poezija praėjusiais me
tais būtų buvusi šūvis pro šalį, aš 
tik noriu pabrėžti, kad ji buvo tik 
to ilgesio kartais stipresnis kartais 
silpnesis išreiškimas. Tą ilgesį savo 
priemonėmis taip pat reiškė mūsų 
ansambliai, chorai, dainininkai. Praė
jusiais metais mes visi gyvenome 
Tėvynės ilgesio ženkle ir, be abejo, 
tol gyvensime, kol po savo kojomis 
vėl nepajusime savo protėvių žemės.

Praėjusiais metais mūsų kultūri
nis gyvenimas ištrėmime daugiausia 
reiškėsi per spaudą, ansamblių bėi 
chorų pasirodymus, koncertus, lite
ratūros vakarus, paskaitas. ■ Litera
tūros srityje įvyko tam tikras persi
laužimas, gal teisingiau sakant, pak-

rypimas nuo poezijos prie prozos. 
Apskritai paėmus, praėjusius metus 
galima charakterizuoti kaip spaus
dinto žodžio, ypač literatūros, alkio 
metus. Literatūros leidinių pasirodė 
tiek maža, kad negali būti jokios kal
bos apie bent kokį pareikalavimo' 
patenkinamą. Pasirodančius leidinius 
rinka ryte praryja. Gal būt, litera
tūros veikalų ne per mažai pagami
nama, bet susidaro per daug kliūčių 
jiems išleisti. -

Literatūros stoką praėjusiais me
tais bandė' atstoti mūsų -periodiniai 
leidiniai; ir, reikia pasakyti, jiems 
tatai gan gerai sekėsi. Mūsų laikraš
čiuose buvo pradėta spausdinti tiek 
grožinės literatūros dalykų, kad skai
tančiųjų alkis buvo gerokai apmal
šintas. Bet lapkričio mėn. pabaigoje 
pravesta vadinamoji spaudos refor
ma sudavė smarkų smūgį mūsų spau
dai apskritai ir skaitytojų auditori
jai ypačiai. Mūsų laikraščių tiražas 
buvo tiek sumažintas, kad dabar pe
riodiniai leidiniai toli gražu nebe
gali patenkinti viso pareikalavimo.

Nepriklausomybės laikais, dary-

f

kelias
metų eigoje ir ką mes laimėjome 
išeivijoje, yra tik lašas jūroje. Šian
die mums per daug aišku, kad nuo 
Lietuvos laikų mes esame toli atsili
kę. Apie savo tautinės kultūros pa
žangą šiandie mums nėra ko kalbėti: 
visa, kas šiandie dar pasireiškia 
tremtinių kultūriniame gyvenime tė
ra tik nepriklausomos Lietuvos kul
tūrinių tradicijų silpni atbalsiai.

Svarbiausia mūsų misija ištremt; 
me yra lietuviškos, tautinės minties 
išlaikymas, skiepijimas jos jaunajai 
kartai ir vilties gaivinimas geresnių 
laikų. Ta linkme visas mūsų, trem
tinių, .dvasinis gyvenimas praėjusiais 
metais ir sukėsi. Ir kaip aš-jau esu 
pastebėjęs, lietuviška mintis buvo 
gyva, gaji ir kovinga. * Negalėdami 
per daug džiaugtis savo kultūriniais 
laimėjimais — toje srityje mes da
rėme, kas buvo • įmanoma esamose 
sąlygose, — mes galime būti tikrai 
patenkinti, kad mūsų patriotizmas 
neišblėso, kad mūši; valia nepalūžo: 
priešingai, mūsų laisvės troškimas 
dar labiau užsigrūdino ir noras dėl 
jos kovoti sustiprėjo.

Naujos knygos ir leidiniai
KIŠENINIS KALENDORIUS 1947 

METAMS. Redagavo A. Antanaitis 
išleido „ATŽALYNAS“, Weilheim- 
Teck, 2.500 egz.

Kalendorėlis, apimąs 90 psl. teksto 
su kalendariumu ir 18 lapelių pasta
boms bei adresams, atspausdintas 
ant gero popieriaus ir daro malonų 
įspūdį. Įbrošiūruotas į kietus virše
lius. Tekste keletas priežodžių, min
čių, trumpučių pasakoj imėlių, pir
mosios -pagalbos nurodymai nelai
mingais atsitikimais, ir svarbesnės 
Lietuvos istorijos datos.

Ta pati leidykla „Atžalynas“ yra 
išleidusi ir gražų sieninį kalendorių.

Pranas Imsrys, VILKAS MEŠKE
RIOTOJAS. Eiliuota pasaka. Iliu
stravo H. Naruševičiūtė-Zmuidzinie- 
nė. „Tremtinio Žodžio“ leidinys, Det- 
moldas 1946 m. Tiražas 3.000 egz., 
kaina 5,- RM.

Vaikų literatūros pateikimu trem
tyje ar tik nepirmauja anglų zona. 
Tep išėjo „Gyvulių Draugo“ du lei
diniai, ten leidžiami vaikams laik
raštėliai, ten išvydo pasaulį ir ši ,Pr. 
Imsrio eiliuota pasaka „VILKAS

cėlinis asmenų sąrašas. Čia suregi
struota 1.149 lietuviai rašyto j ai-kul- 
tūrininkai.

TRUMPAS PRANCŪZIŠKAI LIE
TUVIŠKAS VADOVĖLIS. Sudarė 
Vikt. Kamantauskas. Išleido „Patria“ 
1946fn. Tuelįingene. Atspausta 3.000 
ęgz., kaina 4,- RM..

Pagaliau lietuviškoji tremtinių vi
suomenė susilaukė ir prancūziškai 
lietuviško vadovėlio, kuris nemažos 
dalies mūsiškių jau senokai buvo 
laukiamas. Tai gražus, kaip ir dau
gumas ' „Patrfos“ leidyklos išleistų 
knygų, kietais viršeliais, 60 psl. lei
dinys; Jis sudarytas taip, kad juo 
galėtų naudotis be korepetitoriaus 
vos pradedantieji prancūzų kalbos 
mokytis — ' nurodytas prancūziškų 
žodžių ištarimas. , - ’

Kun. A. Vaitiekaitis, TRUMPA 
BAŽNYČIOS ISTORIJA, III laida. 
Išleido „Giedra“ Wiesbadene 1946 m. 
Spausdinta rotatoriumi, 84 psl. Ti
ražas 400 egz., kaina 10,- RM.

Gimnazijų ir progimnazijų kape
lionų bėi mokinių darbui palengvinti, 
šis vadovėlis suprastintu būdu per
spausdintas iš antrosios to pat vardo

darni praėjusių metų balansus, mes 
kalbėdavome apie savo ūkinius, kul
tūrinius, politinius laimėjimus. Iš
trėmime mes turime pasitenkinti 
kuklaus kultūrinio balanso suvedi
mu, nekalbant, apie kažin kokius 
laimėjimus. Palyginus, ką, mes lai
mėdavome savo tautinės kultūros 
srityje nepriklausomoje Lietuvoje-

Lietuvos auksinis vardas skaisčiai 
degė ir tebedega mūsų širdyse, ir jo
kios audros, jokios pasaulio tragedi
jos neįstengs jo užtemdyti. Lietuviai 
esame, lietuviais norime ir būti. Ir 
norime būti savo laisvo'e žemėje. 
Kelias į pažadėtąją žemę, gal būt, 
erškėčiais klotas, bet vi’tis ją atgauti 
testiprina mūsų kovos dvasią.

MEŠKERIOTOJAS“. Ši pasaka gal 
kiek primena Krilovo pasakėčias, 
bet įgijusi naują originalią formą, 
mūsų mažučių bus. skaitoma su di
deliu įdomumu. Ypačiai, kad eilia
vimas labai lengvas ir vaizdus. Pa
vyzdžiui: „O gražumas — neregėtas: 
daubos, lygumos, kalneliai... vingur 
vingur vingių vingiais raitėsi maži

Dctmoldo liet. „Aitvaro“ teatras vaidina „Bubulį ir. Dundulį“

upeliai“. Ir toks eiliavimo lengvu
mas ir vaizdingumas eina per visą 
pasaką, kuri užima vidutinio didumo 
formato knygutės 39 psl. Pasaka bai
giasi gobšo ir besočio vilko žuvimu.

Linkėtina Pr. Imsriui šia krypti- 
. mi. ir toliau plėtoti savo talentą, nes 
! šia kuklus darbas rodo jį turint rei-
■ kiamų gabumų.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ KALEN
DORIUS. Sudarė Vaclovas Biržiška. 
Išleido leidykla „Patria Tuebingene 
1946 m. Tiražas 3-000 egz., kaina 8.- 
RM.

Tai 264 psl. veikalas, kuriame tel
pa: 1) Bendroji mūsų rašytojų apž
valga, 2) Chronologinis (gimimo metų 
tvarka) lietuvių rašytojų sąrašas su 
ų trumpais apibūdinimais, 3) Lietu- 

. vių rašytojų chronologinė mirimo 
latų eilė, 4) Lietuvių rašytojų ka-

■ lendorius (asmenys sugrupuoti pagal 
I gimimo mėnesį ir dieną) ir 5) Abė-

vadovėlio laidos, dėl techniškų kliū
čių išleidžiant naveikslus, žemėlapį 
ir chronologinį popiežių sąrašą. Dar
bas atliktas švariai. Turint prieš akis 
sunkiai nugalimas kliūtis pasinaudoti 
spaustuvėmis, rotatoriumi vadovėlių 
multiplikavimas bene bus vieninte
lis skubus būdas mokykloms aprū
pinti įvairiais reikalingais vadovė
liais. Stp. platonas

lieh™ katalikH...
(Pradžia 8 pusi.)—

4. Bažnytinės muzikos klausimais 
kelti ir nagrinėti panaudoti spaudą. 
Pirmoje eilėje j lietuvių kalbą iš
versti ir išleisti M. Proprio, pa
skum didaktiniu atžvilgiu įdomias 
Dr. Haberl ir Dr. Schrems paskaitas, 
skaitytas suvažiavime.

5. Susipažinimui . u giedojimu 
lietuviškose stovyklų pamaldose, vi-1 
siems klebonams išsiuntinėti anketą 
su šiais klausimais: 1) Kiek yra iš 
viso lietuvių Jūsų Stovykloje? 2) Ar 
turite vargonininką? ar nuolatinį? 
3) Ar per .pamaldas giedama? Ar 
choras, ar visa bažnyčia gieda? 4) 
Kaip dažnai ir ką gieda choras? 5) 
Kaip dažnai ir ką gieda visa bažny
čia? 6) Ar yra mokinių pamaldos su
giedojimu ir kas gieda? 7) Ar pa-

Nauji auklėjimo ir mokymo metodai
(ĮSPŪDŽIAI IŠ VEDAMO M. VARNIENĖS VAIKŲ DARŽELIO RAVENSBURGE)

Apžvelgusi jaukias darželio patal
pas, gražiais paveiksliukais nukabin
tas sienas, mūsų akis sustoja ties 
įvairia medžiaga, kurios jau suspėta 
paruošti pakankamai daug.

Tai ne sandėlis ar kokia nors įmo
nė, o Ravensburgo lietuvių vaikų 
darželis, kuris čia veikia nuo 1946 m. 
birželio mėn. pradžios. Šiuo metu 
šiame darželyje yra dvi vaikų gru
pes: a) mažesniųjų, t. y., nuo 2’/a ligi 
4 metų ir b) vyresniųjų, t. y., nuo 
4-rių ligi 7-rių metų. Viso vaikų dar
želyje šiuo metu yra 25. Darželį veda 
M. Varnienė su D. Petrulyte. Dar-

' Ciurlioniečiai Donaueschingene 
^Darbas ir Menas" festivalyje

Prancūzų okupacinės zonos pieti
nėje dalyje, gražiajame buv. vokie
čių kunigaikščių rezidencijos mieste
lyje Donaueschingen, prisišliejusiame 
prie Dunojaus, pr. m. lapkričio mėn. 
Vyko prancūzų ir vokiečių meninių 
pajėgų pasirodymai. Tuo pačiu metu 
čia, be to, buvo atidarytos istorijos, 
meno, pramonės ir amatų parodos. 
Meno parodoje buvo išstatyta įžymių 
menininkų darbai: Cranacho, Holbei- 
no, Gruenewaldo ir kt. Pažymėtina, 
kad kunigaikščių dvaro bibliotekos 
Max Egon salėje tarp daugelio retų 
viduramžių rankraščių buvo parody
ta originalinis Nibelungų dainų rank
raštis.

Lapkričio 10 d. vietos" Gouverne- 
ment Militaire gubernatoriaus p. Noel 
buvo pakviestas sakytame festivalyje 
dalyvauti L.T.M. „Ciurlionies“ an
samblis. Ciurlioniečiai tą dieną davė 
tris koncertus. Rytmetyje gražioje, 
barokinėje vietos bažnyčioje per iš
kilmingas pamaldas, kuriose dalyva
vo pats Fuerstenbergo kunigaikšti, 
pirmą kartą skambėjo lietuviškos

giesmės. Per pamokslą kunigas pa
brėžė, kad šioje bažnyčioje lietuviui 
lankosi pirmąjį kartą ir kad toks me
ninis bei religinis bendradarbiavimas 
tiesia tiltus paskirų tautų susiprati
mui ir taikos sutvirtinimui.

Po pietų iškilmių salėje, kuri yra 
pati didžiausia visoje prancūzų zo
noje, įvyko Uždaras koncertas pran
cūzų armijos karininkams. Į kon
certą atsilankė prancūzų armijos ge
nerolas, kuris tuo metu buvo atvykęs 
iš Freiburgo į festivalį. Po koncerto 
generolui buvo pristatytas ansamblio 
vadovas p. Mikulskis, kuriam gene
rolas pareiškė, kad jis esąs sužavėtas 
lietuvių liaudies menu ir ta pačia 
proga ansamblį užangažavo atvykti 
koncerto į jo nuolatinę rezidenciją 
Freiburge.

Vakare čiurlioniečių koncerto 
klausėsi vietos vokiečių visuomenė. 
Vokiečių spaudos organas „Suedku- 
rier“ apie čiurlioniečių koncertus Do- 
naueschingeno festivalyje įdėjo gra 
žią recenziją. (b)

želis veikia Komiteto žinioje, bet jį 
taip pat remia UNRRA, ne tik iš da
lies apmokėdama algas vedėjoms, bet 
taip pat duodama papildoma maistą 
vaikams. Kasdieną vaikai gauna 
pusryčių ' piene virto šokolado, sau
sainių, po vieną kitą saldainį ir kit.

Darželis vedams pagal Montessori 
sistemą, kuri reikalauja daug įvairių 
priemonių ir įrankių. Šiuo metu jau 
daug paruošta- įvairios reikalingos 
medžiagos abiems grupėms, tačiau 
visą laiką ji dar papildoma naujomis 
priemonėmis. Nors ir didelis „žalia
vų" trūkumas, tačiau viskas padaro
ma pagal sistemos reikalavimus, dau
geliu atžvilgiu-neblogiau, negu gerai
siais laisvės laikais. .

Kiekvieno lankytojo dėmesį visų 
pirmiausia atkreipia visa eilė mažų 
įrankių, vaikų naudojamu vad. gy
venimo pratyboms — skalbimui, džio
vinimui, lyginimui, valymui, batų 
varstymui, drabužių segiojimui, riši
mui ir 1.1. Tai vis medžiaga judesi- 
nėms funkcijoms vystytis ir vaiko 
savarankiškumui formuotis.

Taip pat krinta į akį juslių lavi
namoji medžiaga — regos, klausos jr 
lytos funkcijoms plėtoti. Čia pami
nėtini įvairių garsų barškučiai, pa
grindinių ir vaivorykštinių spalvų 
komplektai ir įvairių rūšių drabuži
nių medžiagų pavyzdžiai. Šalia to 
pasienyje ant suoliuku išdėstyta me
džiaga erdviniams dydžiams pažinti
— lazdytės, bokštukai ir 1.1.

Vyresniajai vaikų grupei randa
me visą eilę mokslinės medžiagos pa
vyzdžių — tris judomojo raidyno 
komplektus, kurie yra dviejų dydžių
— rašymui ir skaitymui mokytis. 
Toliau eina lazdytės, skiriamos kon
krečiai susipažinti su skaičiavimu iki 
10. Prie jų priklauso ir atitinkami 
rašyti skaitmenų ženklai. Šių tęsinį 
sudaro skirtingos priemonės perėji
mui p?r 10 v ' 't str’okti ir skai
čiams pažinti iki 100. Šalia to įdo

mūs įvairiaspalviai karoliukai, tam 
tikrais kiekiais suvarstyti ant vielos, 
naudojami, kaip konkrečiai pavaiz
duojamoji priemonė prie skaičių per 
10. Drauge jie tarnauja susipažinimui 
su visais keturiais aritmetiniais veik
smais.

Tarp skirtų skaičiavimui priemo
nių dar pastebime savo rūšies skait
liukus, pagamintus taip pat iš spal
votų karoliukų. Ši priemonė naudo
jama skaičiavimui nuo vienetų iki 
tūkstančio, o taip pat didesniųjų 
skaičių sudėčiai ir atimčiai vykdyti.

Pažymėtina, kad vaikai mielai 
dirba, naudodamiesi visa šita me
džiaga. Jie labai lengvai išmoksta 
ne tik skaičių pavadinimus, bet įgyja 
taip pat aiškų jų supratimą. Paste
bima čia ir bendra visiems vaikams 
ypatybė. Išmokusiems skaičiuoti iki 
10 jokio sunkumo nesudaro toliau 
skaičiuoti iki 100, tūkstančio, mili
jono.

Pažvelgus j bendrą vaikų laiky
seną darželyje, krenta į akis jų lais
vas ir ramus nusiteikimas. Kiekvie
nas jų ką nors veikia arba stebi kitus 
veikiant. Vieni jų dėsto iš raidžių 
žodžius ant patiesto asloje kilimuko. 
Kiti, susėdę prie staliukų, piešia ar
ba rankioja spalvines plokšteles ir 
suskirsto jas į atitinkamas poras. Dar 
kiti skalbia kokius nors skuduriukus 
ir nešioja juos į kito kambario galą 
padžiauti ant ištiestos virveles, pri
tvirtindami juos atitinkamomis žnyp- 
likėmis. Kai kurie vaikšto po kam
barį, dėstydami prie įvairių daiktų 
korteles, kuriose įrašyti tų daiktų pa
vadinimai. Žodžiu, kiekvienas vai
kas veikia individualiai, nekreipda
mas dėmesio į kitus, bet ir nekliudy
damas kitiems. Ką nors pasiėmęs, 
jis veikia tiek ilgai, kiek jam pa
tinka.

Skiriamas laikas ir kolektyviniams 
žaidimams bei pratyboms: tylos žai-

(Nukelta į 10 pusi.)

maldose groja instrumentalistai ir 
gieda solistai ir kaip dažnai? 8) Ko
kios Jūsų' pastabos ir pageidavimai 
bažnytinės muzikos klausimais?

6. Paruošti ir išspausdinti parti
tūras šioms giesmėms — Mišių gie
smės: I grupė — Pulkim ant kelių; 
Viešpatie Jėzau, mūsų Valdove; Šven
tas, šventas; Prieš taip didį Sakra
mentą; Jėzau pas mane ateiki; Ma
rija, Marija. II grupė — Pasakyk 
man, geras Pone; Mieliausioji Ponia 
mano; Tavo yra dangus; Prabilkit, 
stygos mano dvasios; O, Kristau, pa
saulio Valdove; Neapleiski mūsų, 
Motinėle. III grupė — Naujos lietu
viškos mišios (pagal -vokiečių ger. 
pavyzdžius). IV grupė — St. Šim
kaus lietuviškos mišios.* V grupė — 
Choralinės (su tinkamu vargonų 
akonponimentu) Missa de Angelis, 
Asperges ir, Vidi aquam. VI grupė 
— Palaiminimui su Šv. Sakramentu: 
Tegul būna garbinamas, O salutaris, 
Tantum ergo, Garbinkime. Šy. Sa
kramentą. VII grupė :— Giesmės ga
vėniai ir Velykoms — Alyvų darže
ly; Jėzau Kristau maloniausias; At
pirkėjau, kaip Tu alpsti; Kryžiau 
Šventas; Kursai kentėjai; Verkit, an
gelai; Graudūs verksmai; Aušra pa
laimos; Linksma diena; Per Tavo 
šventą prisikėlimą; Sveiki sulaukę 
šventų Velykų; Ateik, Dvasia Šven
toji; Dvasia Šventa, duok mums 
šviesą. Atskiru leidiniu: naujas, rtf- 
liginio-bažnytinio pobūdžio kūriniui 
chorams.

Komisija nuolankiai prašo visus, 
kas turi giesmynus (Naujalio ir kitų) 
paskolinti nusirašymui, prisiųsti me
lodijas (harmonizuotas ar ne) gie
smių (aukščiau išvardytų) ir, paga
liau, prašoma kompozitorius siųsti 
naujus bažnytinius kūrinius cho
rams. Už išleidžiamus kūrinius ko
misija (pagal galimybę) stengsis at
lyginti. Visa tai siųsti pirmininko (J. 
Gaubo) adresu: (13b) D ill inge a 
a. d. D., Ludwig Camp.

P.S. Kiti laikraščiai pagSbwtf per
sispausdinti.

t
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Atnaujinama irpapildoma 
tremtiniu kartoteka

Yra būtinas reikalas atnaujinti 
LTB C/KartotekS, nes dabartinė — 
nepilna ir neatitinka lėktinosios pa
dėtis. Atsižvelgiant dabarties ir 
ypač ateities reikalavimus, LTB va
dovybė pasiryžo visu rimtumu per
tvarkyti C/Kartoteką, surašant j ją 
visus čia esančius tautiečius. Mini
moji kartoteka yra visiškai patiki
moje priežiūroje ir, esant reikalui, 
bus naudojama tik šftro pagalba ar
ba perkelta į saugią vietą neutralėn 
valstybėm

Neturint pilnos, gerai tvarkomos 
C/Kartotekos, nėra įmanoma:

a) bet koks rimtesnis, mūsų atei
ties planavimas (darbo, šalpos, emi
gracijos), nes nėra tiksliau žinoma 
mūsų tremtinių kiekybė bei kokybė;

b) padėti susirasti artimiesiems 
bei patenkinti gausybę paieškojimų, 
ypač iš užjūrio kraštų lietuvių, nes 
daugelis mūsų arba visai kartotekon 
neįsirašę arba yra davę nepilną bei 
pasenusi adresą (paieškojimai, per 
spaudą dėl visiems žinomų priežas
čių, yra vengtini);

c) užkirsti kelią mūsų tarpe slaps
tytis kriminaliniam elementui, nes jis 
bastosi iš stovyklos į stovyklą ir yra 
sunkiai išaiškinamas ir

d) ateityje, mūsų didesnio išsi
sklaidymo po platųjį pasaulį atve- 
juje, beveik visai nebus įmanoma 
susirasti artimuosius ar reikalingus 
asmenis, jeigu neturėsime pilnų savo 
tautiečių sąrašų, t. y., gerai sutvar
kytos C/Kartotekos, o taip pat, net 
grįžimo Tėvynėn atvejujev bus di
džiulė painiava ir sunkumai dėl bet 
kurių juridinių aktų — metrikai, 
nuosavybė, paveldėjimas ir t. p.

Taigi, kol dar galime, visų mūsų 
bendrai ir kiekvieno atskirai dabar
ties ir ateities interesas reikalauja 
visiems pilnai įsirašyti į LTB C/Kar
toteką. t

Kartotekos blankų užpildymas 
pavestas LTB apylinkių komitetams, 
kurie užpildytus blankus įteikia apy
gardoms ne vėliau, kaip š. m. sausio 
15 d. LTB Vyr. Komiteto aplinkraš
tyje smulkiai išdėstyta tvarka šiems 
blankams užpildyti — gyventojams 
surašyti, vėlesniems pasikeitimas 
pranešinėti ir pagaliau sutvarkytąja 
kartoteka naudotis. Pastebėtina, kad 
C/Kartoteka susirašinėjimą su savo 
artimųjų ieškančiaisiais atliks ne be
tarpiai, bet tarpininkaujant apylin
kių komitetams, kurie surinkę už
klausimus per savaitę kartą kreipsis 
bendru sąrašu į C/Kartoteką suin
teresuotųjų adresų. Komitetų parei
ga šias žinias teikti tik patikimiems 
ir gerus tikslus turintiems asmenims.

Tarp paradoksų
(Pradžia 7 pusi.)

milijonieriaus, muo Hannelės iki Em
my Goering, plaukiojo po tiek jūrų, 
išgėrė tiek butelių gero vyno su ge
rais ir blogais žmonėmis, — o kar
tais pats vienas, — parašė tiek daug, 
d galvojo tiek maža, turėjo tiek sim
patijų, o tiek maža užuojautos, dau
giau kaip pfer 50 metų buvo repre
zentacinis vokietis“.

Gana faktų. Eikime į skaičius. 
Pirmasis pasaulinis karas atsiėjo 338 
milijardus dolerių, o antrasis? Vien 
pagrindinių išlaidų buvo 750 mili
jardų dolerių. Amerikietis ekono
mistas prof. Silverstolpe teigia, kad 
prie pagrindinių antrojo pasaulinio 
karo išlaidų pridėtina dar 250 milij. 
dolerių kaip vertė 25 milijonų žmo
nių, kurie žuvo mūšių lauke ar dėl 
kitų su karu susijusių priežasčių. 
Profesorius po ilgų apskaičiavimų 
priėjo išvadą, kad vidutinė žmogaus 
vertė lygi 10.000 dolerių sumai.

„Daily Telegraph“ žiniomis, 1914- 
1918 m. kare vieno žmogaus (kalba
ma apie uniformuotuosius) nužudy
mas kainavo apie 1000 dolerių, 1939- 
1945 m. kare — apie 2.000 dolerių, o 
atominių bombų eroje (atseit, karo 
Nr. 3 metu) — apie 5.000 dolerių. 
Laimingi matematikai,' jiems kiek
vienas skaičius aiškus, o eilinis žmo- 

-gus 'tarp skaičių, kaip ir tarp faktų, 
paklysta. Užvakar 1.000, vakar 2.000, 
o ryt 5.000 dolerių pareikalaus ta 
procedūra, kuri karį išima iš krašto 
apsaugos ministerijos apyvartos ir 
perveda.’.. žuvimų statistikos sky
riui. Tad kaip čia: ar žmogus ar jam 
sunaikinti priemonės brangsta?!

Kokia buvo senųjų prūsų kalba ?
Ar ji buvo skirtinga nuo lietuvių kalbos?

Vokiečių istorikai, kurie dar ne
buvo germaniškosios ekspansionizmo 
bangos paliesti, pasisako apie senuo
sius Mažosios Lietuvos, arba Prūsų 
Lietuvos, gyventojus taip: Conrad 
M a r o 1 d , 1914 m. To krašto gyven
tojai kūno sudėties ir gyvenimo būdo 
atžvilgiais turėjo dideliausią pana
šumą su lietuviais... Jų kalba buvo 
lietuvių kalbai tokia gimininga, kad 
jas abi reikia laikyti tos kalbos tar
mėmis.

Dr. Fr. Reiche savo 19 amž. 
išleistame veikale rašo: Baltijos jū
ros srityje, tarp Vyslos ir Nemuno, 
gyveno 10 amž. slavų tauta, vadina
ma prūsais. Jų kalba buvo ta pati, 
kaip ir jų slaviškųjų kaimynų lietu
vių kalba, nes 16 amž. dar tarp abie
jų kalbų nebuvo skirtumų, nebent 
tarmiško pobūdžio.

Taip pasisako vokiečiai istorikai 
be jokių rezervų apie mūsų bočius 
Mažojoje Lietuvoje. Tačiau vokiečiai 
imperialistai, norėdami sukurti savo 
tikslams palankią istoriją, pradėjo 
tvirtinti, kad vadinamieji Prūsų lie
tuviai nesą lietuviai, d visiškai skir
tinga giminė.' Pastaruoju metu net 
priėjo iki to, kad pradėjo ^Mažosios 
Lietuvius vadinti germanais. Savo 
išvedžiojimus-jie rėmė įrodinėjimais, 
kad ir Maž. Lietuvos lietuvių kalba 
esanti skirtinga nuo Lietuvių kalbos. 
Savo tezei sustiprinti ji naudojo kai 
kuriuos tariamus „prūsų kalbos do
kumentus“, kaip antai: kunigo Will’ip 
1554 katekizmą, kuris Pobetėnuose, 
Samijoje, buvo išverstas iš vokiečių 
į lietuvių kalbą, talkininkaujant vie
nam baudžiauninkui lietuviui. Kuni
go manymu, tas lietuvis savo kalėją 
mokėjęs labai puikiai. Tačiau jo po
nas jį nuolat varęs į baudžiavą ir ku
nigas tik labai mažai tegalėjęs pasi
naudoti jo patarnavimu.

Iš paties vertimo aiškiausiai ma
tosi, kad nė tas kunigas nemokėjo 
lietuvių kalbos, o jei kelis žodžius ir 
suprato, neturėjo supratimo apie lie
tuvišką rašybą, nesilaikė jokių gra
matikos taisyklių ir reikia padaryti 
išvada, kad vertėjas su savo talki
ninku nesusikalbėjo arba, bent nega
lėjo išsiaiškinti visos eilės sąvokų. 
Kunigas užrašė žodžius taip, kaip pa
gal jo vokišką tarimą rašyti ir gal
voti atrodė suprantamiausia. Dėl to 
prirašyta daug nesąmonių. Štai keli 
pavyzdžiai: bei - bhe, visas - wissans, 

Nauji auklėjimo ir mokymo metodai
(Atkelta iš 9 pusi.)

dimui, mandagumo pratyboms, pu
siausvyros pratyboms, kuriose, vedė
jai dainuojant, vieni vaikai su žva
kėmis, kiti su spalvotomis vėliavi
kėmis ar su pilna vandens stikline, 
o dar kiti su krepšiukais ar vainikais 
ant galvų ritmiškai vaikšto, laikyda
miesi grindyse išpiešto apvalainiško 
ruožo krypties. Dažnai su vaikais 
daromi taip pat bendri pašnekesiai, 
kuriuose kreipiamas dėmesys į tai
syklingos lietuvių kalbos ugdymą, į 
daiktų pavadinimų tikslumą ir pan. 
Nors tose kolektyvinėse pratybose 
vaįcai neverčiami dalyvauti lygiai 
taip, kaip ir individualioje veikloje 
neprimetama jiems jokia programa 
iš viršaus, tačiau vaikų dauguma, 
pąprastai, mielai dalyvauja kolekty
vuose, neišskiriant net pačių ma
žiausiųjų.

Šitokių pašnekesių rezultate vai
kai ne tik nesitenkina patys išmokę 
naujų žodžių, bet grįžę namo nepra
leidžia progos nepataisę „autoritetin
gai“ ir savo tėvų kalbos: „Teveli, ne
tinka sakyti „paltas“, reikia sakyti 
„apsiaustas“. „Mamyte, ,tu kalbi ne 
taip. Ne „prosas“, bet „lygintuvas“, 
ne „guzikas“, bet „saga“ ir 1.1.

Religiniam auklėjimui vaikai turi 
didokoje sienos nišoje įrengtą koply
tėlę su altoriuku ir šventu paveikslu, 
atsivežtu dar iš Lietuvos. Kasdieną 
patys vaikai, atskleidę nišos užuolai
das, aptvarkę nuo dulkių altoriuką, 
palaistę gėles, uždegę žvakes, mel
džiasi ir gieda Marijos giesmę, pa
versdami paskutini jos punktą mal
da už Tėvynę: „Užstok prieš Aukš
čiausią Tėvynę brangiausią, nes vis
ką pas Dievą gali.“ Ta malda prasi
deda vaikučių dienos veikla. Tačiau 
užskleidus užuolaidas ir išsiskirsčius 
prie individualių užsiėmimų, ne vie
nas jų kartais panori dar individua
liai pasimelsti. Dažnas įeina už užuo
laidų, atsiklaupia ant laiptukų prie 
altoriaus ir nuoširdžiai užtraukia: 
„Užstok prieš Aukščiausią . i.*•

Rugsėjo 8 d. šventę darželio vai

davęs - dauns, prie to - preistan, da
bar - dabber, esti - ast ir pan. Kas 
moka Klaipėdiečių biblijinę kalbą ir 
žemaitiškai, tam iš karto aišku, kad 
netiksliai ištarti tarmiški žodžiai, 
klaidingai užrašyti kalbos ir rašybos 
nemokančio žmogaus, galėjo duoti to
kį jovalą, kuriuo atspausdino minimą 
katekizmą.

Yra ir kitų tariamų kalbos doku
mentų, tai Elbingos vokiečių-lietuvių 
kalbos žodynas, kuris buvęs pareng
tas jau Vytauto Didžiojo laikais. Ten 
jau žodžiai parašyti tiksliau. Šiuo 
žodynu vokiečiai taip pat rėmė savo 
tezę ir net lietuviai į jų argumenta
ciją pažiūrėjo rimtai. Vokiečiui, ne
suprantančiam lietuvių kalbos dva
sios ir tarmių, galėjo pasirodyti kai 
kurių esminių skirtumų. Čia paduo
siu kelis to žodyno pavyzdžius (pagal 
J. Užpurvio „Lietuvių tautos istorijos 
šaltiniai“, 1938 m.) Deyvis - Dievas, 
Dangus - dangus, saule - saulė, Me- 
nins - mėnuo, Pyculs - Pykulis, Cawx 
- kaukas, mettan - metai, šerno - žie
ma, sawayte - savaitė, snaygis - snie
gas, passalis - pašolys, assaran - eže
ras, warto - vartai, lanxto - langas, 
mary - marės, pirsten - pirštinės, blu- 
sne - blužnis (dar ir dabar Klaipėdos 
krašte vadinama, blužnė). Šie pavyz
džiai rodo, kad žodžių skirtumo nėra, 
o tik skirtingas ištarimas ir, kas svar
biausia, nemokėjimas rašyti, nežino
jimas lietuviškų rašybos taisyklių. 
Toje rašyboje dar vartojama raidė x, 
kurios lietuvių kalboje nėra. Taip 
pat žodyno autorius dar nepažino lie
tuviškųjų priebalsių š, č, ž ir kai ku
rių kitų raidžių. Vietoje k rašyta c, 
o vietoje i — j ir y. Dvibalsių taip 
pat nevartota. Dėl to tai, kas ten 
parašyta, negalima vertinti pagal 
rašybą, bet pagal prasmę, o žodžių 
prasmė yra grynai lietuviška, mumš 
puikiai suprantama.

Šie argumentai rodo, kad Maž. 
Lietuvos kalba nebuvo tokia, kokia 
užfiksuota katekizmo vertime ar žo
dyne, bet buvo lokia pat, kokia ji 
yra dar šiandien. Tai aiškiausiai pa
tvirtina Maž. Lietuvos asmenų ir vie
tų vardai, kurie yra grynai lietuviški 
ir mums visiems suprantami. Jei kai 
kurių žodžių prasmė šiandien nėra 
visiškai aiški, tas dar nereiškia, kad 
turime reikalo su kažkokia nesupran
tama kalba. ‘Paskiri žodžiai gąlėjo 
būti iškreipti ar turėjo tik lokalinės 

kai iškilmingai atšventė savo patal
pose. Susirinkę išvakarėse jie visų 
pirma nepaprastu pietizmu pakėlė j 
turimą 2-jų metrų aukščio stiebą 
tautinę vėliava. Paskui aplinkui su
stoję jie išklausė vedėjos pranešimo 
— pasakos, iškeliančios šios šventės 
reikšmę lietuviams ir reikalą mylėti 
Tėvynę ir jos didvyrius. Po to kiek
vienas gavo į rankas gražiai pade- 
koruotą žvakutę, užsidegė ją, ir taip 
visi nužygiavo prie altoriuko. Čia 
gražiai sustoję sukalbėjo „Sveika 
Marija“ ir maldą už Tėvynę. ‘Prieš 
išsiskirstydami, jie dar atliko vėlia
vos. nuleidimo ceremonialą.

Kad šitokie tautinių švenčių mi
nėjimai padaro didelio įspūdžio vai
kučių sąmonėje, parodo mažas pa
vyzdys. Viena 6 metų, mergaitė tuoj 
po šventės minėjimo išprašo tėvų pa
galbos ir įsitaiso namie stiebą su pa
keliama tautine vėliava. Nuo to lai
ko kiekvieną rytą pašokusi iš lovos, 
ji šventai pakelia vėliavą, o vakare, 
eidama gulti, ją nuleidžia.

Kalbant apie vieną kitą darželio 
aplinkos bruožą ir vaikučių gyveni
mą joje, nebus pro šalį pasakyti ke
letą žodžių apie jo bendrąją organi
zaciją. Prie darželio yra įsikūręs tė-- 
vų komitetas, kuris labai uoliai pa
deda darželio vedėjoms tvarkyti ūki
nius reikalus, kaip kurą,.įrengimams 

Bendros lietuvių - latvių kūčios
HERSFELDAS. To paties likimo 

išplėšti iš tėvynių ir artimųjų tarpo, 
brolių tautos — lietuviai ir latviai 
šias trečiąsias tremties sąlygose kū- 
čias valgyti čia susirnko prie vieno 
bendro stalo. Nors jis buvo ir kuk
lus, tačiau rūpestingai ir gražiai pa
ruoštas. Čia susirinko UNRRA va
dovybė su direkt. Mrs. E. S. Gronnert 
priešakyje, visi stovyklos (ir daugu
ma iš apylinkės) lietuviai ir latviai, 
vienintėlė Hersfelde gyvenanti estė 
ir ukrainiečių stovyklos atstovas. 
Kalėdų senelis vaikučius ir stovyklos

reikšmės. Dėl jų nereikėtų galvos 
sukti. Verčiau paimkime vietų ir 
upių vardus. Jų pavadinimai liko 
aiškūs iki šių dienų, antai: Auksinė, 
Šešupė, Geldupė ir pan. Vietovar
džiai: Piliava, Pilkalnis, Gumbinė, 
Trakėnai, Naujoji, Rusnė, Atmata ir 
kiti yra ne tik aiškūs, suprantami, bet 
ir prasmingi. Tai gyvi dokumentai, 
argumentai, kuriais galima sugriauti 
visų vokiečių mokslininkų mėginimus 
nuneigti vad. prūsų lietuviškumą.

Juk savo laiku patys vokiečiai tą 
jų pavergtą šalį vadino Lietuva. Jie 
nustatė tai sričiai ribas ten, kur jiems 
patiko ir stūmė jas kiek galėdami į 
rytus, vadovaudamiesi bendru prin
cipu, išreikštu jų mėgiamoje dainoje 
„Was ist dės Deutschen Vaterland“, 
kur sakoma pakartotinai:......o nein,
o nein, mein Vaterland muss grosser 
sein..

Iš tokio nusistatymo reikia pada
ryti tinkamas išvadas. Amerikos „Vie
nybės“ 46 m. rugsėjo 20 d. Nr. vienas 
tautietis labai teisingai pasisako Ma
žosios Lietuvos klausimu. Jis, tarp 
kito, klausia: „Iš kur gi atsirado tie 
gausingi lietuviai, kurie gyveno Ka
raliaučiuje ir jo apylinkėse? Ar jie 
yra atbėgėliai iš Lietuvos? Be abejo, 

•vienas kitas atbėgo, bet iš Prūsų daug 
daugiau baudžiauninkų išbėgo į Lie
tuvą. Prūsų lietuviai — tai žilos se
novės lietuviai, tikrieji tos šalies gy
ventojai. Tai tie žmonės, kuriuos or
dinas užkariavęs pavadino prūsų 
vardu."

To straipsnio autorius primena, 
kad yra išlikę dokumentai, kuriais 
Mindaugas Skalviją ir Nadraviją do
vanojęs kryžiuočiams. Iš tų doku
mentų reikia padaryti išvadą, kad tos 
sritys įėjo į Lietuvos valstybės su
dėtį. Nors manoma, kad tie doku-'" 
mentai yra pačių ritierių padaryti, 
vis dėlto jų egzistencijos faktas įro
do, kad ta žemė buvo Lietuvos dalis.

Reikia nepamiršti, kad, pamaldos 
Karaliaučiuje ir kituose miestuose 
buvo laikomos lietuvių, o ne kokia 
prūsų dr kita kalba. Taigi, jeigu jos 
buvo lietuvių kalba, turėjo būti ir 
lietuvių. Išvada aiški — pasaka apie 
prūsus ar senuosius prūsus kaip at
skira giminę yra vokiečių sugalvota 
tam, kad pateisintų jų nusikaltimus, 
istorijos būvyje padarytus lietuvių 
tautai. J. Grigolaitis 

ir priemonėms reikalingos medžiagos 
parūpinimą, sąskaitybą ir t.t. Iš ant
ros pusės pedagoginiais sumetimais 
dažnai kviečiami tėvų susirinkimai, 
kur, be einamųjų reikalų, gvildenami 
dar ir tokie klausimai: 1) darželinio 
auklėjimo principų suderinimas su 
auklėjimu šeimose, 2) mažojo vaiko 
psichologijos dėsnių aiškinimas — 
melo prasmė vaikų gyvenime ir 1.1., 
3) darželinės medžiagos prasmė ir 
tikslas, 4) ar reikalingos vaikams to
kios bausmės, kaip rykštės ir, ap
skritai, su skausmu sujungtos bau
smės, 5) kaip vaikui aiškinti, iš kur 
aš? ir t.t. Situos susirinkimus tėvai 
mielai lanko, duoda juose praneši
mus apie pastebėtas savo vaikuose 
atmainas, duoda įvairių paklausimų, 
o taip pat pasisako dėl bendros ak
cijos atsilikusiųjų vaikų atžvilgiu ir 
pan. Žodžiu, tėvų susirinkimai da
rosi lyg tam tikri praktiški pedago
giniai kursai, kuriuose gaunamos ži
nios tuojau taikomos šeimų gyveni
me. Tuo būdu sujungtomis jėgomis 
einama stipresniu ir greitesniu tem
pu į nugalėjimą visokių tremtiniškų 
sunkumų ir galimai geresnį, atspa
resnį vaikų išsiauklėjimą išeivijoje. 
Jau ir dabar, klausant tėvų praneši
mų, galima konstatuoti, kad po 6-ių 
mėnesių darbo vaikai yra pasidarę 
tvarkingesni, mandagesni ir klus
nesni.

P. Vėlutis

pareigūnus apdovanojo įvairiomis 
dvanėlėmis. Kūčios praėjo malonia 
nuotaika. Buvo padeklamuoti keli 
eilėraščiai, sudainuota lietuviškų ir 
latviškų dainelių, kuriose jautriai 
atsispindėjo tėvynės meilė ir savųjų 
ilgesys.’ Įspūdingų kūčių dalyviai iš
siskirstė vėlai naktį, išsinešdami su 
savimi viltį, kad gimęs Kūdikėlis 
Kristus mus, tremtinius, globos, kad 
laimingai sulauktume dienos, kada 
panašiomis progomis galėtume visi 
susirinkti laisvose savo tėvynėse.

jr.j-tis

Latvio dimesys amatams 
ir specialybei

Tūlo latvių žrunalisto manymu, 
tremtiniai, tai nėra tik pilki ir men
kaverčiai individai, pigi darbo prekė 
ar socialiniai aprūpinama masė. Tai 
vertinga ir gyventi pajėgi tautos da
lis, ne dėl savo kaltės atsidūrusi 
tremties sąlygose. Tos sąlygos trem
tiniams gali atnešti vis naujų, vis 
sunkesnių momentų. Gi kad jie jų 
neužkluptų nepasiruošusių, latvių dė
mesys pirmoje eilėje kreipiamas į 
amatų mokslo ir specialybėj įsigyji- 
mo prasmę, kad esamiems ir gali
miems gyvenime netikėtumams be 
baimės galima būtų’žiūrėti akysna.

Pirmučiausia, latvių švietimo va
dovybės dėmesys kreipiamas į už mo
kyklos ribų pasilikusią jaunuomenę. 
Tuo tikslu surašomas stovyklose vi
sas mokyklų nelanką jaunimas nuo 
15 iki 25 metų amžiaus, individualiai 
apklausiant, dėl kurių priežasčių ne
lankoma mokykla ar amatų kursai. 
Ne tik reikiamais patarimais ir nu
rodymais, o kur reikia, ir prievarta, 
norima visas jaunimas įtraukti į po
zityvų darbą, ar tai būtų kursai ar 
šiaip dirbtuvės, kur galima vieno ar 
kito amato pramokti.

Ne tik kultūrine propaganda, jau
nimo etiniu ir moraliniu auklėjimu, 
bet ypatingai amatų mokslo ir spe
cialybės įsigyjimo prasmės nušvieti
mu ir jaunimo paruošimu prisitai
kyti esamoms gyvenimo sąlygoms, 
štai pagrindiniai latvių švietimo dar
buotojų šio meto Uždaviniai. Tačiau 
jų taip pat gerai suvokiama, kad vien 
propaganda ir nurodymai amatų ne
išmokysi. Surinktais duomenimis, 
beveik kas trečias latvių tremtinys 
reikalingas išmokti amato, kuriuo ga
lėtų sau ir savo šeimai užtikrinti 
pragyvenimą. Kad palengvinti no
rintiems įsigyti specialybę susiorien
tuoti, kuriuo būdu ir kokiomis są’y- 
gomis galima griebtis amatų mokslo, 
buvo paskelbta propagandos savaitė, 
kurios metu įvairių sričių jau pri
tyrę specialistai davė reikiamų pa
ruošianti paaiškinim-.

Ne visose amatų srityse gadina 
pasitenkinti pačių tremtinių suorga
nizuotais kursais. Tai žinodama, lat
vių tremtinių vadovybė jau turi su- 
rinkasi duomenų apie 200 vokiečių 
pramonės įmonių, kur galima būtų 
pasiųsti tremtiniai mokiniais. Tuose 
fabrikuose bus galima įsigyti gele-
žies, plieno, popieriaus, odos, medžio 
ir kitokių pramonės gamybos srityse 
reikiamų kvalifikacijų. Apmokymas 
vyktų pačių latvių specialistų prie
žiūroje.. .

Be šių pastangų apimti kuo pla
tesnius tremtinių sluogsnius; sutei
kiant jiems galimybę išeiti į savaran
kiško ir praktiško gyvenimo kelią, 
negalima nepaminėti jau veikiančių 
amatų mokslo židinių, kuriuose ruo
šiami naujieji latvių tremties sąly
gose išaugintieji įvairių darbo sričių 
specialistai. Didžiausioje latvių sto
vykloje Esslingene veikia techniku
mas, UNRRA-os techniškoji mokykla 
ir technikumo abiturientams kursai; 
Fischbache — sodininkystės mokyk
la; Mercfelde — 2 metų žemės ūkio 
mokykla, Hersbruke — dailės amatų 
mokykla ir 1.1. Čia taip pat neišvar
dysi visų trumpalaikių kursų, kurie 
veikia veik kiekvienoje stovykloje. 
Tuose kursuose daugiausia apimamos 
automechanikos, elektroinstalacijos, 
statybos, siuvimo, dailės amatų, bu
halterijos ir žemės ūkio sritys.

Visos tos pastangos amatų grityje 
duoda jau ir apčiuopiamu vaisių. 
Stovyklose plečiasi įvairių dirbtuvių 
tinklas, kur aprūpinama ne vien sto
vyklos gyventojų reikalavimai, bet 
gaminamos prekės ir rinkai. Kad 
esamose sąlygose geras amatininkas 
gali sugebėti ne blogą praktiškajam 
gyvenimui reikalingų daiktų paga
minti, parodė net -užsieniečių užgy- 
rimo susilaukusi Esslingene suruošto
ji latvių amatininkų darbų paroda. 
Gi mezginių dirbtuvės numato per 
YMCA kojines ir pirštines su tau
tiškais ornamentais eksportuoti net į 
JAV.

Šiaip ar taip, latvių tautoje jau ir 
normaliais laikais amatai tiek kaime, 
tiek mieste nesudarė negarbės ir 
kiekvienas laikė savo pareiga , geru 
amato supratimu ir jo reikšme tautos 
ūkyje, neužsileisti besiveržiantiems 
svetimšaliams. Amatas latvių tautai 
nebuvo svetima darbo šaka jos lais
vės dienose, taip pat ir tremtyje per 
amatus ir specialybę norima užtik
rinti sau kelią tolimesni.! m ta .tos 
egzistencijos išlaikyme, J. Ms
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Gydymas penicilinu
Dr. Br. Radauskas

Kiek anksčiau (žiūr. Mūsų Kelio 
44-45 Nr. 1946 m.) nagrinėjome peni
cilino išradimą, jo gamybą bei įvai
rias'savybes. Šiandie teks .kalbėti 
apie penicilino taikymą medicinos 
praktikoje bei gydymo rezultatus. 
Prieš pradedant peniciliną taikyti li
goniams, įvairių mokslininkų bei gy
dytojų buvo atliktas nemažesnis dar
bas, negu ieškant geriausių jo gamy
bos būdų bei tyrinėjant jo savybes. 
Pradžioje laboratorijose buvo daromi 
įvairiausi bandymai su sveikais, o 
vėliau su dirbtinai susirgdytais gy
vuliais. Reikėjo, kaip kad daroma 
įvedant kiekvieną naują vaistą prak
tikom nustatyti penicilino optimalinį 
dozavimą, dozavimo būdus ir laiko 
tarpus, sekti pašalinį veikimą bei 
eventualų organizmo pakenkimą ir 
kt. Penicilinas, kaip matėme, yra vie
nas naujausiųjų vaistų, jo taikymas 
gydymui dar nėra ir negali būti nu
sistovėjęs. Ir šiuo metu šimtai labo
ratorijų ir tūkstančiai klinikų nuolat 
ieško naujų, geresnių būdų, ir šie 
būdai randami bei skelbiami, plačiau 
taikomi praktikoje, ir vėl dirbama 
ir ieškoma toliau. Medicinos moks
las, kaip ir kiekvienas kitas, nesusto
ja nei valandėlei vietoje; nors šis 
darbas daugumai lieka nežinomas.

Darant minėtus bandymus pir- 
rrfausia reikėjo nustatyti įvesto į 
žmogaus kūną penicilino likimą. Vien 
paruošiamiesiems darbams atlikti bu
vo ilgokai ieškota kiek galimą tiks
lesnių darbo ir kontrolės metodų. 
Šiuo metu čia nėra įmanoma nei rei
kalinga į visus tuos metodus gilintis, 
taigi teks apsiriboti tik viena kita 
svarbesne pastaba. Buvo nustatyta, 
kad penicilinas, vos kelioms minu
tėms po suleidimo praėjus, tuojau 
pradedamas inkstų iš kūno šalinti, ir 
tik nežymi penicilino dalis organiz
me sunaikinama. Reikėjo nustatyti, 
kaip ilgai ir kokia turi būti išlaikyta 
penicilino koncentracija kūne, kad 
pakankamai paveikus antkryčius. 
Jau minėtasis Fleming surado būdą, 
vėliau Biggerio patobulintą, penici
lino koncentracijai kraujuje nusta- 
tyti. Iš bandomojo gyvulio arba pe
nicilinu gydomo žmogaus kas 15-30 
min. buvo imamas nedidelis kraujo 
skystis (serumas), buvo įmaišomas į 
indelius su žinomų savybių bakteri
jomis bei stebimas tų bakterijų toli
mesnis likimas: jų dauginimasis, dau
ginimosi sustojimas bei bakterijų mir
tis, Tuo būdu buvo nustatyta, kad pa
lyginti greit po penicilino suleidimo, 
maždaug 15 min. praslinkus, penici
lino koncentracija kūne būna aukš
čiausia ir po to tuoj pradeda mažėti.

Po trijų valandų koncentracija kūne 
tiek sumažėdavo, kad reikėjo pakar
toti davinį, norint palaikyti pakan
kamą penicilino koncentraciją bak
terijų augimui sustabdyti. Pasirodė, 
kad penicilino veikimas būna pakan
kamas, pvz., užkrėstų žaizdų bakte
rijoms sunaikinti, jei šio vaisto kon
centracija gydomo žmogaus kraujuje 
nėra mažesnė negu 0,2 penicilino vie
netai viename kūb. kraujo centime
tre. Identiškai buvo nustatytos peni
cilino koncentracijos įvairiose kūno 
bei žaizdų skysčiuose. Lygiagrečiai 
buvo rastas vienkartinio bei bendro 
penicilino davinio dydis.

Taip, betyrinėjant bei gretinant 
laboratorinius bandymus su. pritai
kymu praktikoje ir gydymo rezulta
tais, buvo nustatytas nelyginant 
standartinis penicilino taikymo- me
todas: penicilino skiedinys švirkščia
mas ligoniui į raumenis kas 3 valan
das pagal reikalą po 20.000 iki 40.000 
vienetų kas kartą, viso apie 120.000 
- 200.000 intern, vienetų. Tam tikrais 
atsitikimais, kaip vėliau pamatysi-, 
me, ši dozė gali būti dešimteriopai 
ir net daugiau padidinta.

Esąs bonkutėse kristalų bei mil
telių pavidale arba tabletėmis peni
cilinas ištirpinamas destiliuotame bei 
sterilizuotame vandeny tokiuo san
tykiu, kad 1 kb. cm. būtų 40.000 vie
netų, tai ir yra vienkartinė dozė. 
Vaistai suleisti į raumenis pamažu 
skirstosi su krauju ir kitais organiz
mo skysčiais po visų ligonio kūną ir 
pradeda kovą su antkryčiais. Po 3 
vai, šis penicilino kiekis pradeda iš
sisemti, ir injekcija kartojama 5-6 
sykius, taigi toks vaistų leidimas 
trunka tik 12-15 valandų. Penicilino 
leidimas į veną tokiais laiko tarpais 
pasirodė nepakankamu, nes tuo bū
davo atsiekiama staiga didelė peni
cilino koncentracija kraujuje, bet ji 
lygiai staiga ir krisdavo, tuo pačiu 
bakterijos išsyk smarkiai užatakuo- 
tos, vėliau, iki sekančios injekcijos, 
turėdavo pakankamai laiko atsigauti 
bei daugintis. Paprasčiausias penici
lino aplikacijos būdas sugeriant pe
niciliną, kaip daugumą vaistų, negali 
būti taikomas vien dėl tos prieža
sties, kad skilvio sultyse esanti dru
skos rūkštls peniciliną sugriauna dar 
nepradėjus jam veikti. Lygiai ne
vartotina penicilino aplikacija kliz
mų pavidale, kaip kad daroma su 
daugeliu vaistų, kurie susigeria į 
kraują per žarnų sieneles aplenkę 
skilvį, kadangi, kaip anksčiau minė
jome, žarnų bakterijų Raminamoji 
penicilinozė irgi sugriautų peniciliną.

(Bus daugiau)

Svarbesniosios lietuvių tremtinių
gyvenimo datos 1946 m;

(Pradžia 7 pusi.)
dramos studija, 
valstybės teatro 
Gustaitienės, mi-

17 d. Ravensburgo 
vedama Kauno 
akt. Aleksandros 
nėjo metines.

22 d. Meno ansamblis „Sietynas“, ve
damas Algirdo Kačanausko, minė
jo metines.

23 d. Wiesbadeno lietuvių tautinis 
ansamblis, vedamas muziko Stepo 
Sodeikos, minėjo metines.

27 d. Operos solistė E. Kasdelienė, 
davusi iš viso apie 500 koncertų, 
šventė savo darbo 15 metų sukak
tuves. — Pradėjo zdarbą Taikomo
sios dailės instituto keramikos-stu
dija. Institutas atidarytas netoli 
Freiburgo. Jam vadovauja dail, 
prof. V. K. Jonynas.

LIEPA
8 d. Detmolde pradėjo veikti vaikų 

darželių auklėtojoms paruošti kur
sai, kuriuos surengė Lietuvos Rau
donasis Kryžius.

17 d. Atidaryta Nuertingerio-įKirch- 
heimo Aukštesnioji Technikos Mo
kykla.

18 d. Wuerzburgo lietuvių vaikų 
teatras, vedamas operos 'akt. Ve
ronikos Janušienės, šventė meti
nes sukaktuves.

20 d. Išėjo pirmasis spaustuvėje 
spausdinto „Apžvalgos“ laikraščio 
numeris.

28-29 d. Wuerzburgo lietuvių sto
vykloje, ryšium su 25 metų sukak
tuvėm 
tuvos 
įvyko

nuo JAV pripažinimo Lie- 
Nepriklausomybės de 'jure, 
didžiulis skautų sąskrydis.

RUGPIŪTIS
5 d. Į Luebecką atvyko dr. Vydūnas.
8 d. Seedorfe ėmė veikti pradinių 

mokyklų mokytojams ruošti kur
sai.

17-18 d. Augsburge Pabaltijo tautų 
filatelistų suvažiavimas ir įsteigta 
filatelistų sąjunga „Baltija“.

20 d. Meėrbecko stovykloje lankėsi 
UNRRA vyr. direktorius La Guar
dia.

22-29 d. Seedorfo stovyklos vietinės 
ŪNRRA-os metinių proga buvo 
suruošta tautodailės ir spaudos bei 
Lietuvos istorijos paroda.

27- 29 d. Fuldos stovykloje lietuvių 
gimnazijų, progimnazijų bei spe- 
cialinių mokyklų kapelionų studijų 
dienos.

28- 29 d. Augsburgo Stovykloje nu
kentėjusių kovoj dėl Lietuvos iš
laisvinimo suvažiavimas, įsteigęs 
Lietuvių politinių kalinių draugiją.

29 d. Hanau lietuvių stovyklos „Dai
navos“ mišrus ir vyrų chorai, ve
dami muziko Jonušo, šventė savo 
krikštynas.

30 ir rugsėjo 1 d. Schweinfurte įvy
ko didžiulė Mainfrankų apygardos 
sporto šventė.

RUGSĖJIS
1 d. Kleinkoetzo stovyklos lietuviai 

pastatė ąžuolinį kryžių. — „Mūsų 
Kelio“ savaitraštis minėjo metines. 
— „Žiburių“ savaitraštis pradėjo

1 leisti ateitininkams skiriamą prie
dą „Į Ateitį“.

5 d.'Langenargene, ryšium su iškil
mingai atšvęstomis prancūzų karo 
mokyklos pirmosios karininkų lai
dos išleistuvėmis, buvo suruošta 
meno savaitė, kurioje dalyvavo ir 
išvietintų asmenų meno , pajėgos. 
Mūsų skyriuje, be tautodailės, iš
statė savo kūrinius ir 8 lietuviai 
dailininkai.

7 d. Hanau lietuvių stovykloje dail. 
J. Kaminskas atidarė savo kūrinių 
parodą.

8 d. Tolko (Sghleswigo apskr.) lietu
vių stovykla savo Aikštėje pastatė 
lietuvišką ąžuolinį kryžių.

8 d. Lietuvių Tautos šventės proga 
Wuerzburgo lietuvių stovykloje su
rengta pirmoji Vokietijoje lietuvių 
Dainų šventė, kurioje dalyvavo 
apie 600 dainininkų ir 200 tautinių 
šokių šokėjų.

9 d. Kemptene atidaryta žemes ūkio 
mokykla. — Kasselio stovykloje 
mirė žymusis Mažosios Lietuvos 
veikėjas Jonas Vanagaitis.

14-15 d. Hanau lietuvių stovykloje 
vyr. skaučių ir vadovių suvažiavi
mas.

15 d. Išėjo pirmasis numeris lifetuvių 
Jaunimo laikraščio „Šviesa“.

20-22 d. Augsburge didžiulė Baltijos 
tautų sporto.šventė.

24 d. Tuebingene atidaryta dailinin
kų: J. Mackevičiaus, Murino, Kul
viečio, Petraičio, Markulio ir Nas- 
vyčio kūrinių paroda.

25 d. Wiesbadene pradėjo eiti- laik
raštis „Tremtinių Žinios“.

26-27 d. Hanau stovykloje Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus atstovų suva
žiavimas.

29-30 d. Augsburgo stovykloje įvyko 
lietuvių gimnazijų direktorių ir at- . 
stovų suvažiavimas.

SPALIS
1 d. SchwenningCno miesto ligoni

nėje mirė fil. dr. Justinas Tumė
nas.

2d. Voehl miestelyje pasibaigė 3 sa
vaites ųžsitęsę YMCA jaunimo va
dovų kursai, kuriuose dalyvavo ir 
lietuviai.

5 d. „Žiburių“ savaitraštis minėjo . 
metines.

12 d. Išėjo naujas laikraštis „Lietu
vių Žodis“ skiriamas anglų srityje 
gyvenantiems lietuviams. Laikrašti 
leidžia Baltų Centrinės Tarybos 
Lietuvių Skyrius.

20 d. Nuertingeno apskr. DP stovyk
lų metinių proga atidaryta dailės 
paroda, kurioje išstatė savo kūri
nius šie dailininkai: Firinauskas, 
Firinauskienė, Osmolskis, Vaitkus, 
Valeška ir Žilinskas,

23-24 d. Scheinfeldo stovykloje įvy
ko amerikiečių zonos Lietuvių 
tremtinių katalikiškosios akcijos 
atstovų suvažiavimas.

25 d. Wuerzburgo stovykloje esan
čios lietuvių dailės studijos, veda
mos dail. C. Janušo, metinės.

(Pabaiga kitame Nr.) -

RYŠKIOSIOS ASMENYBES Į

Thomas DEWEY
Respublikonams laimėjus Ameri

kos parlamente, savaime atsirado jų 
spaudoje klausimas, kam bus lemta 
po dviejų metų užimti Baltųjų Rūmų 
garbingąją vietą. Ir šalia Ohio se
natoriaus Taft kiekvieną kartą buvo 
ir tebėra su tam tikru įkyrumu mini
mas Dewey vardas. Ir jei ne toji 
vienintelė tradicinė taisyklė, kad kartą 
kandidatas į prezidentus nepraėjęs 
nebeprivalo daugiau savo kandidatū- 

statyti, tai niekas neabejotų, jogros

Dr. K. GRINIUS
(Pradžia 5 pusi.)

1908 m. Žandarų rotmistras Kis- 
linskis iškėlė „Šviesos“ bylą, jos cen
trui ir skyrių valdyboms,, kaltinda-

- mas ruošus Lietuvą atplėšt nuo Ru
sijos. K. Grinius su žmona Joana 
išbuvo 65 dienas Kalvarijos kalėjime, 
o paleisti turėjo išsikelti iš Suvalkų 
gubernijos. Apsigyvena Vilniuje.

1909 m. „Lietuvos Ūkininko“ ir 
„Lietuvos Žinių“ redaktorius. Prie 
šių laikraščių sukūrė daug priedų 
(„Žemė“, „Sveikata“ ir t. t.) ir pa
didino laikraščių tiražą.

1910 m. Grįžta Marijampolėn, nes 
vidaus reikalų ministeris „Šviesos“ 
byloj neranda nusikaltimo.

1911 m. Dr. K. Griniui vadovaujant 
Marijampolės Ūkininkų Draugovę, 
kartu su „Žiburiu“ ir „Žagre“, su
ruošė rugsėjo mėn. pabaigoj įvykusią 
trijų dienų žemės ūkio parodą, kuri

' praėjo milžinišku pasisekimu. Dėl 
parodos vėl tenka 45 d. atsėdėti Kal
varijos kalėjime, nes nebuvo priim
tas parodon popieriuje meniškai iš
badytas Rusijos Himnas.

1913 m. „Grinius, Bortkevičienė ir 
Co" b-vės susirinkime Dr. K. Grinius 
pravedė nutarimą nuo 1914 m. „Lie
tuvos Žinias“ paverst dienraščiu nes 
iki tol jis ėjo tik 2—3 kart savaitėje.

1914 m. Vokietijos kariuomenei 
pirmą kartą slenkant Marijampolėn 
Dr. K. Grinius su šeima iškeliavo 
arkliais per Prienus į Vilnių, o iš ten 
toliau į Orel gub., Elco miestan, ! ur 
2 mėn. tarnavo Maskvos - Kijevo- 
Voronežo geležinkelio ruože gydytdju 
Suchiniči stoty, Kalugos gub.

1915—19 m. dirba Zemsojuzo ligo
ninėse šiaurės Kaukaze — Nalčilte, i 
Goriačendske, Kislovodske, ku ■ per- ' 
gyveno bolševikų perversmą ir pilie- i 
tinj karą. 1918 m. rudenį bolševikai i 
nužudė Dr. K. Griniaus žmoną Joaną i 
4f dukterį Gražiną, 17 metų, keletą i

kartų areštuojamas ir vedamas su- I savivaldybės ligoninę, dezinfekcijos 
šaudyti pats Dr, K. Grinius. kamerą, mokiniams pirtį, sutvarkė

I sanitarinę miesto priežiūrą, paruošė 
visą eilę privalomų sanitarinių įsaky
mų, kvarco lempų kabinetą. Rezul
tate sumažėja ypač vaikų mirtingu
mas, sumažėjo trachoma ir džiova 
sergančių, pvz., 1924 m. Dr. Prial- 
gąuskas pradžios mokyklos mokinių 
tarpe rado 13% trachoma sergančių, 
o 1939 m. tik nepilna, vieną procentą.

1922—26 m. Dr. K. Grinius buvo 
išrinktas atstovu į visus tris Seimus 
(1922, 1924 ir 1926 m.). Medicinos te
momis jo kalbos yra paminėtos Dr. 
V. Tercijono 1927 m. išleistoje bro
šiūroje: „Dr. K. Grinius — Gydytojas- 
Visuomenininkas“.. Kitomis temomis 
šeiminės Griniaus kalbos yra „Seimo 
Darbuose“ ir dar neišnagrinėtos.

Taip pat neišnagrinėti Dr. K. Gri
niaus straipsniai „Varpe“, „Ūkinin
ke“, ’ „Lietuvos Ūkininke“, „Vilniaus. 
Žiniose“ ir kituose leidiniuose. Dr. V. 
Tercijono apskaičiavimu, iki 1926 m. 
pabaigos Dr. Griniaus buvo parašyta 
ir atspausdinta apie, 180 straipsnių, 
nors prof. Vaclovas Biržiška vien 
Griniaus slapyvardžių senojo „Varpo" 
gadynėje priskaito apie.200.

Nuo 1924 m. Lietuvos Valstiečių 
Sąjunga ir Lietuvos Liaudininkų So
cialistų Sąjunga susiliejo į vieną Lie
tuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjun
gą, kurios vadovybėje Dr. K. Griniui 
teko išbūti Visą laiką.

(Bus daugiau)

1919 m. gegužės mėn. baltiesiems 
. užėmus Kislovodską per Novorosiską, 
■ Istambulą, Marselį patenka su sū- 
. numis Kaziu ir Jurgiu Prancūzijon. 
, Sūnus Jurgis miršta. Paryžiuje dirba 
; Lietuvos delegacijoje repatriacijos 

skyriuje penkis mėn. Lapkričio pa
baigoj grįžo per Vokietiją Marijam- 

: polėn. "
1920—21 m. gydytojas, miesto ta

rybos narys Marijampolėje, o gegu
žės .15 d. dalyvauja Kaune St. Seimo 
atidaryme kaip Valstiečių Sąjungos 
atstovas — seniai laukta ir svajota 
idėja išsipildė, Lietuva sulaukė de
mokratinės šventyklos. Birželio mėn. 
pirmininkauja šeštam N. Lietuvos 
ministerių kabinetui. Lietuva gauna 
Vilnių, kur išsilaiko 75 dienas, Lietu
vos kariuomenės pralaimėjimas ties 
Gibais, Giedraičių - Širvintų mūšis, 
Tautų Sąjungos įsikišimas, demarkli- 
nija, mažasis seimas, Gynimo Komi
tetas, Hymanso projektas, partizaniš
kas karas demarklinijoj, Latvijos- 
Lietuvos sienos nustatymas, Palangos 
atgavimas, žemės reformos įstatymo 
paruošimas, be-to, dalyvavimas St. 
Seimo darbuose, lankymas mitingų ir 
t. t. Šeštasis kabinetas išsilaikė 19 
mėnesių ir suklupo dėl ■ privalomo 
tikybos dėstymo gimnazijose. Atsis
tatydino 1922 m. vasario 2 d.

1922 m. vasario 16 d. pasirodė Dr. 
K. Griniaus redaguojamas, atnaujin
tas pirmasis „Lietuvos Žinių" dien
raščio numeris. Dr. K. Grinius „L. 
Z.“ redagavo iki 1924 m. birželio 1 d. 
Dr. K. Grinius pradėjo tarnaut Kauno 
m. savivaldybėje prie burmistro Jono 
Vileišio, kaip Sveikatos Skyriaus Ve- . 
dejas. Ten Dr. K. Grinius išbuvo 14 
metų ir suorganizavo gimdyvių prie- : 
glaudą, motinoms ir vaikams centrą, . 
tbc dispanserį, savivaldybės vaistinę,

• Lewis Merrill, CIO prezidentas, 
paskelbė, jog jis pasitraukia iš ko
munistų „New Masses" žurnalo re
daktoriaus nario pareigų. CIO Są
junga taip pat paskelbė, kad ji 
„griežtai laikysis Sąjungos discipli
nos“, sulai!:; ' a komunistų parti
jos kišimąsi į organizacijos dalykus 
(UP).

Dewey pakeis Trumaną. Bet Ameri
ka nėra kraštas, kuriame politinė or
todoksija nulemtų visus praktinius 
reikalavimus. Taigi, manoma, kad 
Dewey bus padaryta išimtis... nors 
1944 ra. jam nepavyko nugalėti Roo- 
sevelto.

Ne daug laiko dar praėjo, kai im
ta plačiau Amerikoje kalbėti apie 
Dewey. Prieš dvylika metų, kaip ži
nome? siautė Amerikoje didelė gang- 
sterizmo banga, kuri ypatingai pla
čiai reiškėsi New Yorke ir jo valsti
joje. Ir va šituo laiku Thomas De
wey pasižyrųėjo, kaip išmaningas, 
kietas ir energingas valdininkas, ku
riam buvo pavesta likviduoti Ku- 
Klux-Klano gaujas ir apvalyti New 
Yorką nuo banditizmo. Per trumpą 
laiką Dewey tatai pasiekė, ir po to 
ilgos avantiūrinės legendos, mistiš- 
kiausi pasakojimai ir šiurpulingiau- 
slos scenos buvo visos surištos su 
Dewey vardu.

Kaip daug gerų ir garsių „ameri
kiečių“ turi savo senuolius kituose 
kontinentuose ir kitose tautose, taip 
ir Dewey turi savo kilmės šaknį 
prancūzuose. Jo pranokėjai hugeno
tai XVI-me amžiuje iškeliavo Iš 
Prancūzijos į Angliją, turėdami var
dą Douai. Iš ten giminė keliavo į 
Naująjį Pasaulį. Pats Dewey nėra 
newyorkietis, o pareina iš Michigano 
valstijos. Amerikoje jau nuo seno

taip nustatyta, kad vaikai paveld! na 
tik tėvo turtą, bet ir jų politines pa
žiūras. Ir Dewey paveldėjo „respu- 
blikoniškumą“ iš savo giminės; pa
veldėjo net iš senelio, kurs buvo vie
nas respublikonų partijos kūrėjų 
prieš 90 metų.

tlewey New Yorko valstija išrin
ko gubernatoriumi; išrinko, kaip res
publikoną su didesne negu pusė mi- • 
Ii jono balsų dauguma, o lapkričio 5 
dienos rinkimuose vėl ta pati valstija 
jį išrinko senatoriumi. Dewey neturi 
„amerikoniškos“ išvaizdos, nes yra 
mažo ūgio, brunetas, juodomis aki
mis ir tankiais ūsais. Sakytum, jis 
daugiau panašus į prancūzą ar italą. 
Būdamas mažo ūgio,, atrodo, galėtų 
turėti didelę inteligenciją..." Bet jei 
kalbama apie aukso vidurį, kodėl De
wey negalėtų pasididžiuoti „aurea 
mediocritas“ (vidutiniškumo viduriu). 
Tokiu jis ir yra: inteligencija viduti
niška, galva neapsunkinta nei aukš
tosios politikos temomis, nei ideolo
ginėmis doktrinomis. Jo veiklos ir jo 
mąstymo maksima yra tokia: valdžia 
yra skirta tam, kad tarnautų, o ne 
viešpatautų. Tuo dėsniu jis ir vado
vaujasi gubernatoriaudamas: dirba 
kaip jautis, visiems prieinamas ir 
simpatingas, visur atviras ir tiesus, 
visur garbingas ir aiškus. Kaip gu
bernatorius, jis priešų beveik neturi: 
per metus jis sutaupė valstijai 500 
milijonų dolerių, sumažino 50% pa-z 
jamų mokesčio, išvystė kovą prieš 
tuberkuliozę, pravedė griežtą nuomos 
kontrolę, reformavo socialinę globą 
etc. Ir šia savo veikla jis per pasku
tinius rinkimus laimėjo balsus ir tose . - 
apygardose, kur visados tik demo
kratams buvo skirta. Dewey, kaip ir 
visi respublikonai, yra šalininkas 
ekonominio liberalizmo. • Kartu bet 
gi jis yra ir amerikoniško ūkinio im
perializmo atstovas. Eina gandas, k".d 
jei Dewey taptų prezidentu, tai ne 
jis Ameriką valdytų, o „Big Busi
ness“ jam diktuotų savo valią.

Dewey buvo kadaise Amerikoje 
jauniausias advokatas; dab^f jis yra 
jauniausias gubernatorius. Ar bo 
dvejų metų, turėdamas tik 46 ma
tus, jis bus ir jauniausias preziden
tas — galima sakyti: ir taip ir ne. 
Per dvejfe metus dar gali daug daly
kų pasikeisti. Pats Dewey gali nėr 
tą laiką ir pakilti ir nukristi. Žino
ma, jis stengsis pakilti. Ir tai daryt, 
tvarkydamas toliau New Yorko vals
tiją, lošdamas golfą, lankydamas sa
vo ūkį, kuriame jis turi žmoną ir du 
vaiku, ir taip belaukdamas 1948 me
tų prezidentinių rinkimų. *

V. AudrtaM
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Kiniją tvarkiusi ranka

menką

reika- 
rankų

tarptautinius reikalus, politiką ir 
Praėjusiais metais jo sūnus At

baigė West Point karo mokyklą, 
pacitavo šią kiniečių patarlę:

Visa apimančių'klausimų centre, Kinija, 
tas milžinas su molinėmis kojomis ir puse 
milijardo gyventojų, vaidina žymiai svarbesnį 
vaidmenį, negu mūsų, bet kuris gali suprasti. 
Apie Kiniją nėra perdaug kalbama. Greičiau, 
ten rimtai dirbama, ruošiamasi taip pat ir 
toje pasaulio dalyje įkurti amžiną ir pastovią 
taiką. Dabartinė Kinijos padėtis nėra konso
liduota. Didelę krašto dalį su daugiau kaip 
šimtu milijonų gyventojų kontroliuoja komu
nistai. O kraštą reikia suvienyti, jeigu ne ki
tomis tai karo priemonėmis Atrodo, kad 
Ciangkąišekas nesustos prieš jokią kliūtį, ku
ri stovės prieš šio uždavinio įgyvendinimą. 
Šiek tiek šviesos apie Kiniją duoda straipsnis, 
tilpęs Reader’s Digest spalių mėn. numeryje, 
kurio vertimą čia paduodu: . z

Prieš dvejis metus vieną rudens dieną, 
aukšti amerikiečių -ir kiniečių pareigūnai su- 
dirinko Kunmingo aerodrome, kad pasveikintų 
naująjį amerikiečių armijos vadą. Stebintiems 
lėktuvą, kurį lydėjo naikintojai, kontrolės 
bokštas nejudriam lėktuvui davė signalą tūpti 
tolimame aerodromo kampe, nuošaliai nuo tu
rėjusių įvykti iškilmių.

Aukštas, sausas karininkas išlipo iš trans
porto lėktuvo ir per visą aikštę pervažiavo 
sunkvežimiu, kuriame sėdėję kiniečių darbi
ninkai. Sumišusiai miniai traktuotų ir žiban
čiomis. kepurėmis pasipuošusių ponų, jis 
šypsodamasis pareiškė, „Mano pavardė yra 
Wedemeyer. Esu patenkintas čia būti.“

Tai buvo jauniausias armijos vadas 
arenoje, tada generolas majoras, dabar 
leitenantas Albert Coady Wedemeyer.
žingsniu jis pradėjo lemtingą darbą plačiau- 
siame kovų teatre. Jo charakteringas bruožas 
yra nemėgimas triukšmo ir plunksnų; jo šir
dingai draugiška darbo pradžia padėjo pa
grindus visai valdymo eigai.

Tada Kinija pergyveno tamsiausias valan
das. Sužalotos ir iškankintos kiniečių armi
jos atrodė nenorinčios toliau kovoti. Japonai 
atrodė nenugalimi. Buvo laukiama 
Kunmingo aerodromo kritimo, kuris 
orinio susisiekimo gale, per kurį lašėjo 
tiekimai, kuriuos Kinija dar galėjo

karo 
gen. 
Šiuo

greito 
buvo 

silpni' 
_____,_____ ____... __ „ .. gauti. 
Santykiai tarp kiniečių ir jų sąjungininkų ne
buvo geri. Per dažnai amerikiečių karininkai 

. būdavo apsileidę savo pareigose.
Naujasis amerikiečių vadas su savimi ne

atsivežė nei tiekimų, nei žemyno kariuome
nės. Tačiau jis atsigabeno dvasinį sustipri
nimą. Tikėjimas į humaniškumą visuomet 
buvo jo būdo dalis. „Jeigu aš pasitikiu žmo
gumi ir duodu jam, ką turiu geriausia, jis 
beveik visomet neapleis jūsų“, — sakydavo 
generolas. O šiuo krizės momentu tai reiškė: 
„Traktuokite-lygiai kiniečius ir amerikiečius“.

Tai skamba paprastai, aiškiai, neimponuo
jančiai. Tačiau šis metodas Kinjoje niekuo
met nebuvo baindytas. Wedemeyer nutarė iš
leisti aukso taisyklę, taip vadinamus „bendrus 
potvarkius“. Jis būsiąs draugiškas, bet ne 
atlaidus, demokratiškas, bet ne apsileidęs; 
atviras, ne dominuojantis. Taip pat garbingas 
visuose reikaluose. Tokiais bus ir jo vadovau
jami 65.000 amerikiečių. Jis buvo tikras, kad 
amerikiečiai ir kiniečiai pateisins jo tikėjimą 
gerąja žmogaus prigimtimi.

Nors ir neišgarsintas, jis yra vienas žy
miausių Amerikos generolų, planavusių JAV 
žemės rutulio strategiją. Jis studijavo vokie
čių karo akademijoje4r savo patyrimą atgręžė 
prieš savuosius mokytojus. Svarbiuose pasi
tarimuose jis teikė patarimus . prezidentui 
Rooseveltui ir generolui Marshalliui. Jis yra 
taręsis su aukščiausiais sąjungininkų vadais. 
Jis padėjo paruošti ir po to įkalbėjo britus 
sutikti su išsikėlimo strategija per kanalą. 
Kaip lordo Louis Mountbatteno pavaduotojas 
rytų ‘Azijoje jis buvo apdovanotas aukščiau
siais britų žymenimis. Po to, kai gen. Stillwell 
išsiskyrė su Ciangkaišeku, jis buvo sku
biai iššauktas į Kiniją.

Naujasis Wedemeyerio uždavinys buvo 
sudėtingas. Būdamas Ciango štabo viršinin
kas, kuris vadovavo visoms kiniečių naciona
listų pajėgoms, jis taip pat komandavo visai 
amerikiečių kariuomenei, didžiumoje suside
dančiai iš oro pajėgų personalo. Wedemeyer 
nusprendė, kad yra svarbiausia išlaikyti liku
sius aerodromus, ypatingai Kunmig’ą. Tuoj 
po to jis bandys atsiimti anksčiau netektų 
aerodromų ir užimti naujus. Nors jis pats yra 
pėstininkas, bet jo visa žemės strategija buvo 
susijusi su oro kariuomenės veiksmais.

Šį jo sprendimą turėjo patvirtinti Ciang- 
kaišekas. Pirmame lemtingame pasikalbėjime 
su Generalisimum jis laimėjo ir gavo kiniečių 
kariuomenės, kuri buvo reikalinga priešpuo- 
liui. Jis taip pat vadovavo amerikiečių ap
mokytoms kiniečių divizijoms Burmos opera
cijose. Jos buvo perkeltos oru vienose iš žy
miausių šio karo operacijų. Po šešių savai
čių šios kinų divizijos sulaikė japonus ir at
siėmė Wanting.- Amerikiečių karo pajėgų.pra- 
nešime buvo pasakyta, kad „pirmoji kiniečių 
ofenzyva Kinjoje prasidėjo po šimtmečių per
traukos“.

Burmoje kiniečių armiją buvo įprasta va
dinti „goveda“ (minia), kurioje nesama karinės 
dvasios. Bet Wedemeyer su tuo nesutiko. Jis ; 
pareiškė, kad „tiki, jog gerai apginkluota, ap- i 
mokyta, tinkamai maitinama ir puikiai vado- i 
vaujama kiniečių armija, gali duoti Dulkių ■ 
karių“ * '

Ligi nebuvo įmanoma aprūpinti visas ki
niečių armijas su 300 divizijų, gen. Wede
meyer ir Ciangas atrinko 39 divizijas, kad jas 
amerikiečiai „pakrikštytų“. Jos turėjo gauti 
puikų maistą, šiltus rūbus, modernų apmoky
mą ir ginklus, o priedo tokius dalykus kaip 
šalmus, karių krautuves ir odos batus.

Amerikiečiai padėjo kiniečiams gauti auto 
transporto priemones, šiai pagalbai išskir
styti. Bombonešių puolimai buvo griežtai api
brėžti, kad sutaupius benziną gautų prekių 
paskirstymui. Amerikiečiai atsisakė nuo kaž
kurių reikmenų, kad tik kiniečiai gautų tin
kamus rūbus. „Mūsų“ kiniečių divizijoms da
vinys buvo patrigubintas. Buvo duedamos ir 
vitaminų tabletes. Amerikiečiams vadovau
jant buvo sutvarkyta kiniečių tiekimo tarny
ba ir net gi ištobulintas'kiniečiu „K“ davinys, 
kuris buvo gaminamas Kinijoje iš įvairaus 
kinietiško maisto.

Kiniečių kariai buvo paskiepinti nuo šil
tinės, vėjo raupų ir choleros. Buvo su
organizuotas pirmosios armijos medicinos 
korpas ir įrengtos pirmosios ligoninės. Mir
tingumas nuo ligų nukrito '89°/o, o, mirtin
gumas nuo žaizdų išnyko. Tai buvo paprasta, 
esminga ir amerikiečiai tai dirbo. Sekančių 
metų balandžio mėnesyje krikštyti ,kiniečių 
daliniai prie; Cihkiango aerodromo sumušė, 
japonas ir atsiėmė dar tris aerodromus. Ame
rikiečių apmokyti kiniečių parašiutininkai 
sėkmingai kovojo už priešo linijų. Gausūs 
amerikiečių drąsumo žymenys buvo pripažinti 
eiliniartis kiniečiams ir jaunesniesiems kari
ninkams. Tai neturįs sau pavyzdžio reiškinys 
kiniečių gyvenime.

Wedemeyer paskelbė, kad draugiškumo 
trūkumas su kiniečiais nebus' toleruojamas. 
Tuoj po to du generalmajorai, keturi brigadų 
generolai ir 12 pulkininkų buvo iškelti į kitus 
karo frontus. Jo užsispyrimas vertė daryti 
pažangą ir vertė štabo karininkus pakęsti jo 
įsakymus. Bet generolai ir eiliniai lygiai sa
kydavo: „Jis yra tinkama paukščių baidyklė“.

Generolas nedirbtiniu draugiškumu sten
gėsi supažindinti savo pavaldinius su savomis 
pažiūromis, o ypatingai - mobilizuotus vyrus. 
„Jūs to negalite pasiekti parado aikštėje“, — 
sakydavo jis. Atvykęs į kuria vietovę, jis lan
kydavo karių palapines ir su jais kalbėdavo 
apie namų ilgesį. Jo vyriausioje būstinėje 
niekuomet nebuvo iškeltas nekenčiamas 
ženklas: „Tai yra pasisveikinimo sritis.“

Numatydamas nepaprastą namų ilgesį, 
gen. Wedemeyer išaiškino savo kariams per-

Aliaskoje galėsi nubraižyti • - •
Kolonija, kuri skęsta moksluose. — „Anglų sąjūdis. — Nebegali 
berasti nė „savo kursų"t— Netrukdykite, čia dirba gailestingosios 
seserys. — Svajonės apie iešmininkystę. — Lengviau pastastyti til

tą, negu parašyti sakinį... — Doro tremtinio diena.
Prie stovyklos garažo jau senokai nutilo 

ūžę gazogeneratoriai. Nebesimato tenajos aly
va iki ausų išsitepusių vaikinų ir taip pat gat
vėmis nebetriūbina tokiais vaikinais aplipęs 
sunkvežimis, ant kurio parašyta: „Fahrschule“. 
Tyla gatvėje, tyla prie garažo, o jo durys už
rakintos didžiomis spynomis... Vargšams DP 
atėmė leidimus laikyti bet kokioms susisieki
mo priemonėms, kurias jie buvo susiremon
tavę iš pakelėje berūdijančių laužų. Štai turė
jo ateiti pasipūtę vokiečiai, skrybėlės apsi
kaišę plunksnomis ir už kelias markes iš varg
šų prievarta nupirkti jų priemones. Bet trem
tiniai, vos tik pajutę birgerių rengiamą šu
nybę, patys „išsilicitavo“....

Šitaip tat liūdnai baigėsi viena išgarsėjusi 
tremtinių naujoji specialybė — šoferių ir au- 
tomechanikų kursai. Kas šiek tiek' spėjo — 
tesidžiaugia, o daugiau jau ant gazogenera- 
torių niekas nebevažinės... Dabar mūsų 
tremtiniai metėsi į kitas specialybes, kurių, 
kol kas, birgermeisteris dar neuždraudė...

Gimnazijos patalpose vakare šviesos dega 
visuose aukštuose. Apie pirmą aukštą nėra 
ko ne kalbėti: ten vargsta komitetas. Jo pa
talpose panašu į ministeriją: mašinėlės tik 
tarška, vieni pareigūnai bėgioja, kiti kantriai 
sėdi popierių krūvomis apsivertą. O intere
santų pilna visada. Visokį reikalai nabagą 
tremtinį veja į komitetą, kur jis jaučia val
džią ir jaučia užuovėją. Jeigu jau kitokio in
tereso nebesuranda, tai užeina pasiklausti, ar 
kartais komitetas nenumato duoti miltelių nuo 
kojų prakaitavimo? Ir šitokiam interesantui 
komitetas turi reikalą kuo tiksliausiai išaiš
kinti, būti mandagus ir nelaimingąjį suramin
ti, nes kitaip išeidamas tremtinys storu balsu 
suriks: „Komitetas negeras“....

Plačiais laiptais mes kopiame į antrąjį 
aukštą, kur nėra nei skundų nei ašarų dėl 
prakaito miltelių. Čia yra visokių mokslų 
šventovė. Dienomis čia krykštauja gimnazi
stai, beskindami sau kelius į šviesią ateitį. O 
vakarop, kai iš pilkųjų švabiškų kalvų spar
čiais žingsniais ateina, sutemos, čia renkasi 
suaugusieji. Tada koridoriai prisipildo aki
niuotų ir skrybėliuotų ponų, su visokiais ma
dingais užpakaly kirptais ir trumpomis ranko
vėmis amerikoniškais švarkeliais bei ponių su 
nuostabiai -languotais, taipgi amerikoniškos
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galės apsaugos reikalą. „Mes neprivalome 
labiau pabrėžti mūsų teises, kaip amerikiečių, 
negu mūsų atsakomybę prieš Ameriką", — 
sakė jis. Jie tai gerai suprato. Kinijos teatre 
dingo scenos, kad „mes norime grįžti namo“.

Jis vengė pompos ir ceremonijų. Jeigu1 
niekas neturėjo alaus ar coca-cola, jo taip pat 
neturėjo ir vyr. būstinė. Jis ir generalisimus 
patvarkė, kad oficialūs pietūs neviršytų ke
turių valgių. Tai Cunkinge reiškė tik 
užkandį.

„Baltojo žmogaus orumas oriente“ 
lavo, kad joks svetimšalis nedirbtų
darbo. Amerikiečių karininkai, apmokydami 
kiniečių divizijas, stengėsi išaukštinti kiek
vieną darbą, kuris padeda laimėti karą. Jie 
bendrai su kiniečiais tepė sunkvežimius ir 
dirbo prie mašinų kitus „kuli“ darbus. Jie 
kartu voliojosi purve, apmokydami kiniečių 
karininkus, kaip prisitaikyti prie vietos, o taip 
pat parodė, kad ir karininkas gali liuobti 
mulą.

Amerikiečių pagalbinės tarnybos valgė 
tose pačiose valgyklose, kaip ir kiniečiai ir 
bendrai su jais miegojo. Amerikiečių kariai 
keliavo bendrai su kiniečiais atidaruose sunk
vežimiuose, užuot skridus lėktuvais. Ameri
kiečiai priimdavo įsakinėti kiniečių kariams. 
„Mes čia esame tam, kad patartume, bet ne 
įsakinėtume“, — skelbė šio-karo teatro direk
tyva;

" Amerikiečių egoizmas buvo susiaurintas 
ligi aukščiausio laipsnio. Grupinėse fotogra
fijose kiniečiai buvo išstumiami į priekį. Ka
riniuose pranešimuose, lygiai stovėjo pavar
dės, kaip Tang En-po ir Cang Fah-kwei kar
tu su amerikiečių karių pavardėmis. Pasi- 
duodantieji japonai savo kardus atiduodavo 
ne amerikiečiams, bet kiniečiams.

Bendradarbiavimui palengvinti Ciangas 
įvedė tą pačią armijos organizaciją, kokia yra 
amerikiečių kariuomenėje. Susisiekimui su
prastinti jis pakeitė amžiais galiojusias tradi
cijas ir įsakė mašinoms judėti tik dešiniąja 
puse.

Visa tai sustiprino kiniečių pasitikėjimą ir 
draugiškumą amerikiečiais. Prieš metus ki- 
nietės Cunkinge, kurios šokdavo su ameri
kiečių kariais, buvo apmėtomos Akmenimis ir 
pravardžiuojamos „džypų mergomis“. Dabar 
kiniečių namai atsidarė visems amerikie
čiams. 1945 . m. liepos 4 d. minint Amerikos 
nepriklausomybės sukaktį, kiekvienas laisvos 
Kinijos laikraštis įsidėjo redakcijos komen
tarą.

Kada visi pajėgūs kuli buvo užimti prie 
trijų didžiulių aerodromų statybos, iškilo rei
kalas statyti dar kitą. Trims dienoms 60.000 

i kilmės, paltais ir įvairiausios mados bei kilmės
■ skrybėlaitėmis, prie kurių išdidžiai stovi pri-
■ segta dažyta plunksna. Tada gimnazistai ne- 
; drąsiai iš savo bendrabučio kambarių Raišioja 
. nosis, stebėdami šitą visokių specialybių iš-
■ troškusią publiką.
1 Atbėga vienas vyrukas ir, šmykšt, nosį į 

vieną klasę, šmykšt vėl į kitą.*
— Klausyk, ko čia dabar pats į kiekvieną 

klasę kaišioji savo mielą snapuką? — kažin 
kas pasiteirauja neramiojo.

— Kad juos kur skriningas griebtų, ne
randu, kur čia dabar yra suskylėtus ketvirtoji 
anglų kalbos grupė?

— Ką, ketvirtoji? Ketvirtoji tik nuo sep
tynių pradeda. Dar gali eiti išsimiegoti...

— Kad jį kur žalios kelnės, ir ko aš atėjau 
taip anksti... _

Tai gal priklausai Ilb grupei? Mes pra
dedame nuo penkių. Eikš į mūsų grupę, čia 
geriėu.-..

Ilb grupė grupuojasi prie vienos klasės 
. durų. Stovi ir pyksta.

— Ką tas ponas mokytojas sau galvoja? 
Jau dvidešimts minučių užtraukė I grupei ir 
mus laiko čia už durų...

Vienas pranešė staigią „naujieną“:
— Ponai, ar jūs. girdėjote ką šiandien pra

nešė radijas?
:— Ne, negirdėjome- O ką? Gal rusai vėl 

ką nors „naujo“ pasiūlė...
i — Ne, pranešė, kad Argentina įsileidžia 

milijonus emigrantų.
— Tai, vadinas), dabar jau „veš“ į Argen

tiną?
— Na, ir še tau penkis.... — nusiminė 

„anglai“. — Tai kuriems galams mes dabar 
mokomės angliškai? Dievaži, juk ten šneka 
portugališkai ar ispaniškai, palaukit?...

— Tokiu būdu, aš nebeinu nė į pamoką. 
-Kur čia dabar gauti portugališką vadovėlį, ar 
nežinote?...

— Tik jau nenusiminkite, prieteliai, — ka
žin kas padrąsinančiai ėmė aiškinti. — Pa
reikšta, kad bus priimami ispanai, italai, pran
cūzai, bet apie benamius DP nė žodžiu ne
pasakyta. Mūsų visi bijo kaip maro, kaip ko
kių raupsuotųjų... Mus priims tik kapai...

— Kad juos visus kur skriningas .... — su 
šuko šitas iš ketvirtos grupės.

(Nekelta į 14 pusi.)

kiniečių ūkininkų apleido savuosius laukus ir 
nešiojo akmenis ir žemę ant savų niekada 
nepavargstančių nugarų. Tai buvo būdas, 
kuriuo jie padėkojo amerikiečiams. Wede
meyer ištiesta renka yra pasiekusi toli pirmyn 
laimint Amerikai 450.000.000 atsidavusių są
jungininkų.

Wedemeyer daug skaito ir jo dėmesys ne
apsiriboja vien kariniais reikalais. Jis lygiai 
studijuoja 
ekonomiją, 
bertas Jr.
Tėvas jam

„Išmintingas žmogus mokosi iš savo paty
rimo; išmintingesnis žmogus mokosi iš kitų 
patyrimo“. .

Jis domisi ne vien karine strategija, bet ir 
didžąja strategija, kuri bendroje situacijoje 
apima visus veiksnius. Jis žinojo, kad sti
prindamas Kiniją karui, ją sustiprino ir taikos 
metui.

• Wedemeyer yra karys, kuris kalba, kaip 
pacifistas ar diplomatas, netikįs į Machiavelį. 
Neseniai jis pareiškė: „Kitas karas nustums 
žmonijos pažangą atgalios bent 1000 metų. 
Šių dienų tarptautiniai santykiai daugiau pa
reina nuo atviro pažiūrų pasikeitimo, nei kad 
nuo slaptų susitarimų.“ . Vertė A. B.

AR TINKAMAI SUNAUDOJAME 
LAIKA '

Laikas mums neša teismą ir malonę. Kas 
laiko neišnaudoja tas daug pralaimi. Kas lai
ką tinkamai išnaudoja, tas gali daug išmokti 
ir nuveikti. Ar visada tinkamai naudojome 
savo laiką, ar dabar jį gerai naudojame? Vie
nas mąstytojas keldavo rytais ketvirtą valan
dą rašyti savo kūrinių. Jis parašė 24 tomus ir 
ką tik^baigtą tomą atidavė spausdinti. Kitą 
rytą jis vėl kėlė įprastu laiku pradėti kito 
tomo. Mąstytojas savo kūrybai, kiek išgalė-, 
damas, išnaudojo laiką. Mes, žmonės, galime 
daug kartų pereiti per tą pačią erdvę (kam
barį), bet niekad negalime kelissyk pergyventi 
tą patį akimirksnį. Kiekviena sekundė mums 
nauja ir praeina negrįžtamai.

Laikas daug reiškia tautai. Ji gali jį leisti 
snūduriuodama, priblėsusia sąmone. Bet ji 
gali išgyventi dideliam kūrybos įkarštyje. 
Kiekviena diena — jai dangaus dovana jos 
vertybių lobynui praturtinti. Tauta, kaip ir 
paskiras jos narys, ne visada sąmoningai jau
čia, jog gyventi — reiškia kurti. Tiek žmo
gus, tiek tauta kuria, kai to sąmoningai pa
siryžta ir tą ryžtą vykdo.

Lietuvių tauta praeityje, apskritai, nesi
skubino savo' jėgų eikvoti tam, kad „blizgėtų" 
tarp kitų. Ji, girių ir sodybų ramumo supa
ma, sukrusdavo veikti tuomet, kai tam bū
davo gyvybinis reikalas. Ji lyg tas šilas pa
giryje. Nei vėjai jį taip pribloškia nei leng
vai jį išrauna. Lietuvių tauta neišnaudojo 
daug puikių progų „atsigriebti“, bent atsiimti 
tai, kas jai teisėtai priklausė. Tačiau laikas 
parodė, kad ji, sekdama savo instinktu, nors 
ir laiko momentų neišnaudojus, vis dėlto ne
nusidėjo savo tautos gyvenimd prasmei.

Dabar, iš aiškesnės laiko perspektyvos žiū
rint, galima paklausti, ar mes, lietuviai, per 
savo krašto nepriklausomybės laikotarpį pa
kankamai laiką išnaudojome didžiajai tautos 
ir krašto kūrybai? Ar ne būtų reikėję „griebti , 
lyg iš ugnies“, kad tik daugiau surinkus „dei
mančiukų“. ko siekė Tumas-Vaižgantas, ar ne 
būtų reikėję dirbti kaip Ad. Jakštas-Dam- 
brauskas, net tiems patiems kartu įvairiose 
srityse? Šiandien aiškiau matome, kad, paly
ginti, netrumpą nepriklausomybės laikotarpį 
nepilnai išnaudojame būtiniausiems tautos ir 
kalbos lobiams surinkti bei surinktai medžiagai 
sutvarkyti: liko neišleistas lietuvių kalbos žo
dynas, nebaigta rinkti gausi tautosakos me
džiaga. Per maža teišmokta amatų. Tatai 
šiandien geriau matome, negu gyvendunąi Lie
tuvoje.

Nepriklausomo gyvenimo laikotarpis buvo 
malonės laikas. Kiek jį tinkamai naudojo
me, tiek buvome laimingi — tiek puošėsi, 
gražėjo ir turėjo mūsų kraštas.

Dabar gyvename tremtyje. Po karo pa
liaubų suėjo veik dveji metai. Daug kultūros 
darbininkų susispietė stovyklose. Daug ko pa
darė. Suruošė visokių kursų, paskaitų. Mo
kėmės angliškai, prancūziškai, vokiškai, net 
ispaniškai. Vėl per maža tesimokyta amato. . 
Daug valandų nuėjo vėjais. Daug laiko „suė
dė“ kova dėl valdžios stovyklose. Ji, gal būt. 
neleido užnūsti ant konservų. Bet jį daug kur 
kultūrininkams’ pražudė ir brangaus laiko. 
Apskritai, stovyklų gyvenimas išmokė laiką 
nebe taip branginti. Stovinėjimas prie katilo 
ir sandėlių virto reikalu, kuriam skiriamas 
visas dėmesys. Tokiuose rėmuose pradeda 
suktis visaš mūsų gyvenimas ir galvojimas. . 
Užtat subanalėjo mūsų gyvenimo filosofija. 
Užmirštame, kad laikas mus teisia. Jis teis 
ir mūsų gyvenimą tremtyje. Kur nesėjame, 
ten nėra ko plauti. Kur užmirštamas darbas, 
ten įsigali dykaduoniavimas, išvirstąs blankia 
tuštuma. Tik darbas ir veikimas didina mūsų 
gyvenimo turinį. Laikas, tinkamai neišnaudo
tas virsta ilgainiui mus smerkiančiu kaltinto- . 
ju ir teisėju. Laikas yra tam geras talkinin
kas, kas jį gerai išnaudoja. Laikas britui yra 
pinigas. . Viską darykime, kad laikas virstų 
mums talkininku. Tuomet būsime sau gerą 
talkininką laimėj ą.

Joniu Pauperi
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Vienų miglotą spalių rytą
(Nebaigtos kelionės pradžia)

Jų sodybą apriečia tyli, taikinga Siesartis, 
Įsispraudusi tarp stačių šlaitų, paskui srove
nanti sodriomis pievomis. Nauji, tik ką iš po 
kirvio trobesiai, gyvenamas namas raudonai 
nudažytas, su baltomis langinėmis, su gon- 
Jreliu,, kuri paskandina jurginų ir' piliarožių 
tirštos bangos.

Rugiapjūtės vakarais. mergos eina j Sie- 
sartį, o išsimaudžiusios ant gonkelio dainuoja 
savo sielvartus. Jonaičių šeimoje trys broliai, 
ir sesuo. Vienas brolis raštininkas, antras — 
dar gimnazistas, o trečias — sodybos paveldė
tojas. Septyniolikos metų graži, pilna sesuo 
turės po keleto rugiapjūčių išskristi iš šių ža
vingųjų Siesarties krantų. Dėl to ji, gal, taip 
liūdnai dainuoja, gražiais vasaros vakarais.

Po pirmojo pasaulinio karo Jonaičių sody
ba supleškėjo pelenais if tik neseniai vėl kė
lėsi iš nuodėgulių dar skaistesnė. Prie tvartų 
užsodintasis pavėsio miškelis dar nedaug pra
augęs tvoros statinius. Tačiau pokaitrjo metu 
jau čia susimeta baltos avys atsipūsti.

Klėties seklyčioje, nuo baltų, pušim kve
piančių sienij laimina baltas popiežius; rodos, 
ims ir nužengs jis raštuotais kilimais į šią 
šventą sodybą prie Siesarties krantų. .

Nors jau visa valdžia vyriausio sūnaus 
rankose, bet senelis tėvas su plačia skrybėle 
ir motina nuolat sukasi kieme, nesusitaiky
dami su mintim, kad jiems jau atgiedotos gy
venimo mišios.

Kalėdinės Maukelės 
linksmybės...

Mikas Maukelė iš trečiojo bloko pirmuti
nis mane pasveikino Kalėdų rytą:

— Linksmų švenčių, bičiuli! Gal turi su
sukti kokios makorkės?

Sukame vyšnių lapų ir samanų mišinį ir 
džiaugiamės sulaukę linksmų švenčių. Net 
bučiuojamės. Baisiai linksma darosi...

— Bet pernai Kalėdos buvo linkmesnės, — 
sako Maukelė,

— O kodėl jau pernai linksmesnės?
— Mątai, dar galėjo rasti nuorūkų. Pernai 

prie kareivinių buvau radęs vos tik prarūkytą 
cigarą. O šiemet — niušt...

— Taigi, dabar kasdien vis labiau žengia
me į naujas pokarines linksmybes, ir pasaulis 
nuorūkų nebemėto...

Visoje ištremtųjų karalystėje — bombų 
apgriautų kareivinių rajone — viešpatavo gi
lios kalėdinės nuotaikos. Vieni giedojo „Ber
nelius“ savo šeimose, susėdę už paklodėmis 
atitvertų kampų, kiti įnirtę brazdino tuščias, 
aprūdijusias konservų dėžutes, užsilikusias iš 
„konservų gadynės“, ieškodami, gal būt, kokia 
žuvytės galvelė dar yra prilipusi bei pridžiu- 
vusi prie dugno, treti vėl vaikščiojo po rajoną 
nosis pakabinę, sakytum musmirio būtų už
valgę. Visi ištremtieji šia proga galvojo ir 
džiaugėsi savo šviesia ateitimi.

Maukelė, užtraukęs paskutinį dūmą ir kar
čiai nusispjovęs, pasakė:

— Paties velnio ragais ir pusnagais atsi
duoda tas tavasis mišinys. Geriau aš jau pa
būsiu! nerūkęs. Žinai ką, einame pas mūsų 
seną prietelių Simona Bagočių. Girdėjau, kad 
jam kažin kaip pasisekė už bato aulo užkišus 
išsaugoti šventėms žuvelių dėžutę nuo vokiš
kos policijos „ablavos“. Ir šiaip žmogus senų 
tradicijų mylėtojas, vis ką nors bus suorgani
zavęs. —

Tai ir einame pas Simona Bagočių į pir
mąją seniūniją. Didelio kareivinių kambario 
antklodėmis atidengtame kampe radome daug 
Šeimyninės šilumos ir jaukumo.

— .Sveiki sulaukę Sv. Kalėdų! — sakome.
— Sveiki, sveiki!... Malonu, kad nepa

miršote ir užsukote. Prašom sėstis, malonūs 
sveteliai, va, ant šitos dėžės. Muilas čia ka
daise buvęs ar kas, gavome iš sandėlio. Sa
kome, bent per šventes bus kur atsisėsti.

Besą jau ir daugiau susirinkę prietelių.

Pavakariais už svirno, Siesarties karkluose 
čirškia žiogai, o Jonaitis paklaustas, ar mano 
važiuoti, atsikvepia; '

— Bet kaip gi dabar viską...?
Ant kalno, beržų globojamoj sodyboj, ant 

priekliečio didelį rūpesnį svarsto gydytojas 
Petraitis, ketvirtį šimtmečio čia leidęs šaknis, 
visoje apylinkėje pagarbintas vyras, vargšu ir 
negaluojančių geradarys. Darganomis ir spei
gais nesitrankydamas prakiurusiuose Zanavy
kuos keliuose, patsai paliegęs. Jo vienintelė 
paguoda — medžiuose paskendusi sodyba, už 
klėties sodas ir lakštingalų pilnas Siesarties 
šlaitas. Ir vienintelė dukrele, kuri toliau sau
gos šį gražų pasaulį, dėl kurio tėvas pamiršo 
miesto triukšmą, nuotykingą gyvenimą.

Prie pat Šešupės viengungiškai įsitaisęs 
vaistininkas. Žmogus jaunesnis už savo me
tus. Saliono sienose jo paties ranka išpiešti 
briedžiai, laukinės antys ties nendrynais, ku
rapkos, o vandenyje energingi lydžiai. Tai 
žmogus, kuriame įsikūniję Lietuvos miškai, 
pelkės ir vandenys.

— Ne, ne kantrybė reikalinga žuvaujant, 
kiekvienas kvailys gali būti kantrus. Turi 
būti menininkas, kaip smuiką jaučia, taip ir 
meškerę. Jausmo reikia — kalba atidaryda
mas portugalinių sardinių dėžutę šeimininkas.

Kadugiai ir eglaitės lenda į langus, o toliau 
tyliai puškena Šešupė, kurioje plauko geltoni 
rudens lapai.

Mikidaila su Plikium bei Pasternoku iš ket
virtojo bloko, dar atėjo Tilvikas su Girnium 
iš septintosios seniūnijos. Mandagiai nusi
lenkė, šeimininkei rankutę pabučiavo.

— Linksmų Kalėdų švenčių, poniute!
Persimetėme naujausiomis aktualijomis 

kur veš: į Aliaską baltųjų lokių gaudyti, ar 
Brazilijon su gyvatėmis pabendrauti? O Ba- 
gočienė ir sako:

— Brangūs sveteliai, prašome dabar prie 
stalo. Kągi, šventės...

Mes visi, dėžėmis nešini, sugarmėjome prie 
stalo.

— Geri dabar laikau — pasakė Bagočius. 
— Kitą kartą Lietuvoje negalėjai svečių pri
prašyti prie stalo nž su ašaromis. Būdavo, 
spiriasi baisiausiai, visaip atsikalbinėja, esą 
visi privalgę ir prigėrę iki ausų, tik šiaip sau 
atėję aplankyti. Sykį per Kalėdas, nė jokiu 
būdu nepriprašydamas svečių prie stalo, ži
note ka aš padariau?

— O ką, būtent? — ištempėme visi kaklus.
'—t Atsinešiau medžioklinį šautuvą ir du 

kartus iššoviau virš svečių galvų, griausmin
gai pareikšdamas: „Jeigu ir dabar dar mėgins 
kas nesėsti prie stalo, į tokį šausiu tiesiai, be 
įspėjimo.“ Žinote, ir pagelbėjo. Kad ir ašaro
dami bei drebėdami iš baimės, bet susėdo prie 
stalo. L-

— Dabar medžioklinis šautuvas nebereika
lingas, — pareiškė Mikidaila. ■.— Jei kas ir 
šiaudu tik pagrąsintų, tuoj visi galvatrūkčiais 
virstų už stalo...

Bagočių stalas buvo apdengtas baltutėle 
staltiese ir, kaip reikalauja geri kalėdiniai pa
pročiai, papuoštas žaliomis eglių šakelėmis. 
Bet ant jo nebuvo nič nieko padėta nei val
gomo nei geriamo. Tik kažin kokia fotografija 
gulėjo viduryje stalo.

— Ale tik pasižiūrėkite čia, — tarė Bago
čius. — Ar beatpažinsite?

Sukišome Visi barzdas ir žiūrime, kas čia 
per daiktas? Kažin kokie smokinguoti tipeliai 
sukritę į fotelius. Jau aiškiai girti, šviesios 
atminties Kaimo miesto III nuovados žodžiais 
tariant. Vieni dar žiūri į lubas, kiti jau visai 
užsimerkę. O ant stalo tiek visko prikrauta, 
kad net nuodėmė mirtina dabar ir žiūrėti. 
Žąsys bei kalakutai, keptais obuoliais pri
kimšti, guli, kojas aukštyn užrietę, paršiukai 
drebučiuose išsitiesę, sakytumei saldžiai sau

— Ak, gerai būtų dabar kiškius pagąsdinti 
— atsistoju vaistininkas, nes pro užpakalines 
duris kažkas beldžiasi.

Saulė anksti pradėjo leistis už girių, rasos 
pilni rytmečiai, o ant kapinaičių kalno klevai 
ir liepos jau draskė paskutinį lapų barą. „Il
sėkis ramybėje“ — parašai ant apsamanojusių 
kryžių. Negalima blogiau parinkti amžinam 
poilsiui vieta, nes dar ano karo kapinėse iš
vartytos duobės, piktžolių prižėlusios.

Ant Šešupės kranto styro Marijos koply
tėlė, kurioje parašyta: Nuo karo, bado... Čia 
buvo dailus eglių ir pušų gojelis, kuris sau
gojo nuo karščio Dievo motiną. Prieš kelias 
dienas kareiviai nukirto medžius ir dabar Ma
rija stovi čia bejėgė, neapsaugota. “Jeigu bus 
čia frontas, vokiečiai iš anapus Šešupės nu
šaus Dievo motiną, kuriai zanavykai buvo 
pavedę juos gelbėti nuo karo.

Trinksi kirviai sodyboje, virsta galingos 
eglės, liepos — zanavyko pasididžiavimas.

— Reikėjo penkiasdešimt metų, kol išaugo, 
o dabar per pusdienį — plika kaip ant pa
kaušio— dejuoja žanvykas, i kurio širdį atsi
trenkia kiekvienas kirvio smūgis.

Iš užu miško išsinėrė lėktuvas, nespėjom 
išgirsti kulkosvaidį, 'kai kaimyno sodyba, pa
virto ugnies kamuoliu ir čia pat akyse nudegė 
iki pamatų. Nesuskubo net subliauti gyvuliai.

Vokiečių komendantas — plėšikų komen
dantas, kaip jį žmonės praminė — jau ke- 

sapnuoja ant kalėdinio, stalo. O tortų vėl vi
sokių pridėta gausybė. Vieni vaizduoja Gedi
mino Pilį žiemą, kiti Klaipėdos Kulių Vartus. 
O bonkų — kas ir besuskaičiuos: visokiausio 
kalibro ir išdirbimo. Ir kas čia per piktųjų 
dvasių išmislas? Argi šitokios Kalėdos iš 
tikrųjų kada galėtų būti...

— Ei- gi tu čia, Mikidaila, velnio vaike, 
sėdi prie stalo kampo užsimerkęs, — sušuko 
Plikius. — O čia bene Pasternokas su blėkos 
kietumo iškrakmolytais marškiniais?...

— Argi jau ir nebepamenate, juk tai Kalė
dos mano nuosavuose nameliuose Žaliakajny- 
je, — pareiškė Bagočius.

— Vaje, Dievulėliau brangus, juk tai šven
tės pas direktorių Bagočių...

— Taigi. Štai referentas Pasternokas su j 
šalį nusisukusiu „galstoku“, sekretorius Gū
žys, vyr. buhalteris Mikidaila, užsimerkęs sė
di... Per miglas žiūri į lubas finansų skyriaus 
vedėjas Plikius, o šis latras vicedirektorius 
Maukelė mano žmoną apsikabinęs meilingai 
... Nebeatsimenate, buvote kaip debesėliai... 
O tai atsitiko metuose reakcijos ir išnaudo
jimo, kai žėfsis prievarta kiekvienas privalėjo 
valgyti. Tuomet Kalėdoms aš privalėjau su
valgyti septyniėliką žąsų. Ar gi tai juokai! 
Visi namai ėmė dvokti žąsiena, šuniukas my
limasis Cypcikas, šitos mėsos persiėdęs, pa
siuto. Staugdamas Kūčių dieną išbėgo iš na
mų ir daugiau jo nebematėme. Taigi, buvo 
laikai, kai visokį liaudies priešai išnaudojo 
žmogų iki tokio laipsnio, kad nabagėlis žmo
gus graban beveik gultis turėjo žąsienos prisi
kirtęs ... O nuo visokių kumpių, salcesonų bei 
skilandžių akyse net žalia imdavo darytis...

— Liaukis, liaukis-nešnekėjes, — šaukėme. 
—Siplna širdžiai darosi, galva svaigsta nuo 
tavo žodžių...

, Dar labiau sukišę barzdas žiūrime į šitąjį 
paveikslą. Ir kokie tatai buvę pašėlę'reakcijos 
ir visokį išpiktnaudbjimo laikai!

Bagočius staiga storu balsu paklausu:
— Ponas referente, iš kokios bonkos ger

site?
— Ot, iš šitosios, kur vidury stovi.... Kon

jako, tik konjako... -
— Į sveikatą!
— Į sveikatą, ponas šeimininke!
— Man prašau pilti tik „Lietuvos Vieš

bučio“ krupniko, kitokio aš nenoriu.
— A, labai prašau, pone buhalteri Mikidai

la Katrojo: gelsvojo ar raudonojo?
— Gelsvojo, tik gelsvojo. Taip man ir 

vaizduojasi bitelės nuo žiedo iki žiedo skrai
dančios ir midutį renkančios... į Jūsų svei
katą ir Jūsų laimę, poniutei

lintą dieną siaučia apylinkėje, varo gyvulius, 
varo jaunimą apkasams į reichą, naktimis 
žviegia skerdžiamos kiaulės tvartuose, prieš 
mirtį sugirksi žąsis. Nuo Nemuno pusės su
maurojo vargonai.

Ir spalių mėnesio devintos dienos miglotą - 
rytą per tiltą jau rikiavosi vežimai, bliovė 
karvės, po kojomis maišėsi šunys, o narvuose 
snaudė antys ir vištos, gaudydamos orą.

— Los, los! — rėkė žandarai, kuo. greičiau 
norėdami nuvalyti tiltą nuo nereikalingų ke
leivių. /

Klupdami- arkliai tempe J klampų kalną 
anapus tilto. Stumiant vežimus, raginant 
arklius nė nebuvo laiko pažvelgti į baltą 
juostelę rūkuose, į Šešupę ir paskutinį kartą 
atsidusti.

— Los, los! — vis šaukė žandarai, nes 
sunkvežimiai laukė kelio.

Ir po to išsitiesė vilkstinė rytprūsių vieš
keliais, kurie buvo apsodinti beržais, auk
siniais lapais, sniegbaltėmis tošėmis. Kolo
noje judėjo Jonaičių šeima, greta vežimo ėjo 
kailinukais apsivilkęs sodybos paveldėtojas, 
skara apsisiautusi sėdėjo sesuo, kuri dainuo
davo prie Siesarties. Toliau, iš būdos iškišęs 
galvą, sėdėjo daktaras, visas sulindęs į žiemi
nius kailinius ir nervingai įsakinėjo vežikui. 
Aplink beržą penkis kartus aplėkdamas bėgo, 
rudas šuo. Galę vilkstinės ragino arkliuką 
vaistininkas. Ir daug daug zanavykų, kad net 
galo nesimatė. Pėsti, prisikinkę prie kaimynų, 
dviračiais. r .

Kaip iš darželio išrauti žolynai, žemėti, iš
mesti ant vidurio kelio.

Pulgis Andriušis '

— Valio! Vai...
— Pone pavaduotojau, bet kodėl Jūs nieko 

nevalgote? Prašau labai...
— Ačiū, poniute. Aš esu jau pilnas kaip 

vėdaras...
— Gal žąsies kulšį su kopūstais?
— Ne ne, ačiū, ačiū...
— Tai gal kumpio, roledo, o gal rūkytų 

kaimiškų dešrų?
— Ne ne, fui... nė pagalvoti... r
■— į sveikatą, gerbiamieji bendradarbiai!
— Į sveikatą!
— Ponas Maukele, gal atpjauti torto. Šito 

iš Gedimino pilies... '
— Po velnių su tortu...
Po aštuntos .kleboniškos" Maukelei ėmė 

vidurius visaip sukti, žaksėti. Keionei į Rigą 
ėmė ruoštis...

— Jūs. gerkite šampano, vidurius atšal- 
dys...

— Po šimts pypkių eikite su savo š m- 
panu, aš noriu tik skaidriosios. Ih... ih...

Mikidaila irgi jau pasigėrė ir ėmė visokias 
erezijas kalbėti.

— Tu, Pasternokai, sukėlei magnetines 
audras šiaurės ašigaly ir Ramiajame vande
nyne, •— šokosi jis ant buhalterio. — Tu pas
kandinsi mūsų ministeriją. Išeik, išeik tu 
laukam...

— Ponas Mikidaila, jums jau darosi silp
na. Jūs užkąskite ką nors.. - Žąsienos, kum
pio rūkyto ar virto...

— Aš nenoriu" nieko! Man akyse jau ža- 
a-alia darosi nuo žąsienos ir kumpio-o-o...

Pagaliau visi ėmė šaukti, dainuoti „Kad 
aš jojau per žalią girelę...

Kaimynai už paklodinės sienos nusiklausė, 
kad šitie velnio vaikai pas Bagočius geria vi
sokius konjakus, krupnikus, brangvynus, o 
žąsienos ir kumpių jau tiek prisirijo, kad net 
akj^e žalia darosi... Papasakojo kitiems. 
Prie I seniūnijos susirinko visa minia ištrem
tųjų. Kiekvienas norėjo' bent pamatyti iš 
tolo, kaip beatrodo kumpis, šitas velnio sut
vėrimas ... Atsirado niekšų, kurie pranešė 
policijai, jog pirmame bloke vyksta baisūs 
nusikalstamieji darbai, ragaujami uždrausti 
vaisiai...

Atvyko motorizuota vokiečių policija, su 
tankais, maišais, dėžėmis ir palydovais. Ėmė 
kratyti, išvertė visus kampus, bet terado tik 
fotografiją ant stalo. Maukelei laike kratos 
vokietis išmušė keturis priešakinius dantis. 
Mus suareštavo ir nusivarė į prezidijumą.

— Ką jūs ten darėte, velnio vaikai?, — 
rėkė vokiškieji amtmonai.

— Mes valgėme, gėrėme, baliavojome, 
uliavojome, per barzdą varvėjo, o ant danties 
neturėjome..., — aiškinomės „per proto
kolą“... Alb. Valentinas

iiininiiiBiffliiniin
• Ad. įima

Neužbaigiamas paveikslas
Juodais laivais palikom ramų uostą, 
Ir kruvina banga nudažė mūs kelius. 
Palaiminta ranka čia vargas glosto — 
Nerimstanti audra dar blaško šapelius.
Ne išmaldos, ne aukso mes paprašėm — 
Karalių svetimą čia žemėj svetimoj.
Juk klupdami, mes sunkią naštą nešam — —- 
Per nesibaigiančias platybes — tolumoj ...
Kasdieną siunčiam ilgesio mes laiškus. 
Ir neviltis palieka mūs krašte.
Ir vis atplaukia atsakas neaiškus-------—
Ir nėra laiško, čia svetimam pašte.
Tiek daug parymosiu klevų čionai gyvena, 
Tiek daug ramybės sielvarto gaidoj.
Čia net ir vėjas svetimas mus gena — 
Čia žmonės — ne draugai. Čia — šiandien it

rytoj...
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Kalėdų šventės Dillingene
Praėjusios Kalėdų šventės buvo jau tre

čiosios, atšvęstos toli nuo tėvynės, Vokietijos 
žemėje. Iš jų pirmosios buvo švenčiamos 
priespaudoje ir baimėje, be pramogų, be Ka
lėdų senelių dovanų veikučiams, vien tik 
susikaupus ir belaukiant išvadavimo. Antro
sios mūsų tremties Kalėdos praėjo visame 
savo didingume: ir tremtinio stalas buvo šor
tus ir Kalėdų Senelių dovanų krepšiai mūsų 
vaikučiams buvo turtingi.' Prie sočių stalų 
bei kultūriniuose parengimuose, kuriuose 
gausingai dalyvavo mus globojančios UN- 
RRAos pareigūnai, vieni kitiems linkėjome ir 
viltingai tikėjome sekančias Kalėdų šventes 
švęsti savo tėvynėje. Deja, trečiąsias trem
ties Kalėdų šventes sulaukėme tose pačiose 
stovyklose, su pablogėjusiomis viltimis ir 
prie suliesiejusio UNRRAos stalo. Tačiau di- 
lingiečiai ir šias Kalėdų šventes atšventė 
kultūringai.

Kūčias kukliai pavalgę šeimose ir artimų
jų grupelėse, 23 vai. nuvykome bažnyčion 
Bernelių Mišioms, kurių metu J. Starkos va
dovaujamas vyrų choras puikiomis kalėdinė
mis giesmėmis visus dalyvaujančius sukaupė 
pakiliai maldai.

Kalėdų pirmąjį dieną kukliai, lygiai kaip 
ir Kūčias,* praleidę savose šeimose, vakare 
turėjome progos Miesto Salėje dalyvauti Dil- 
lingeno lietuvių progimnazijos surengtame 
vakare-koncerte. Šio vakaro programa susi
dėjo iš dviejų dalių. Parmoję dalyje buvo 
mokinių paskaityta V. Kudirkos „Tilto atsi
minimai“, padeklamuota B. Brazdžionio eilė
raščių, paskambinta, pašokta tautinių šokių. 
Antroji dalis susidėjo iš Kalėdinių giesmių ir 
dainų, kurias išpildė progimnazijos mokinių 
choras, vadovaujamas muzikos mokytojo p. 
Vasyliūno. Veik visos giesmės ir dainos har
monizuotos čia gyvenančių muzikų - J.Starkos 
ir J. Gaubo. Koncerto pabaigoj UNRRAos 
Welfare *Oficer Crockart su savo iš tos pat

progimnazijos mokinių sudaryta grupe gra
žiai padainavo kelias angliškas giesmes bei 
dainas anglų kalba. .

Kalėdų antrosios dienos popieti Dillingene 
stovykloje paįvairino pradžios mokykla, išpil
dydama mažųjų stovyklos gyventojų paruoš
tą įvairią programą valgyklos salėje. Skais
čiai degant Kalėdų eglutei, vaikučių atlie
kama programa džiugino .jų tėvus ir kitus 
žiūrovus, tik gaila, kad neturtingas Kalėdų 
Senelis negalėjo pradžiuginti vaikučių ir tuo 
atsilyginti už jų šokius, vaidinimus ir insceni
zavimus.

Naujieji Metai sutikti susikaupimu ir ap
mąstymu savo sunkios padėties lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, kur vyko nuo 23 vai. ir 
tęsėsi visą valandą religinės muzikos kon
certas. Religinės muzikos koncertą išpildė: 
J. Starkos vedamas vyrų choras pradžioje 
pagiedojo giesmę .„Tyliąją naktį“ ir F. Šu
berto „Šventas, šventas“. Toliau smuikinin
kas Pr. Matiukas išpildė solo B. Dessau „An
dante religioso“, Genovaitė Peškienė F. 
Šuberto „Avė Maria“, styginis kvartetas, 
dalyvaujant Matiukui, Vacbergui, Gabrijo- 
liui ir Sauliui įspūdingai atliko' Ar. Co
relli „Adagio“, Vlada Sabaliauskienė pagie
dojo G. Verdi „Avė Maria“, violenčelistas 
Saulius solo išpildė J. S. Bach „Preliudas“ ir 
pabaigoj vėl J. Starkos ved. vyrų choras šio 
religinio koncerto pabaigai pagiedojo J. Gruo
džio „Tėve Mūsų“.

Visus dalyvaujančius į Naujuosius Metus 
įvedė savo prasmingu ir giliu pamokslu kun. 
J. Lechavičius, primindamas pakilti iš kas
dieninės rutinos ir įžengus į Naujuosius Me
tus gyvenimą pradėti tvarkyti naujais pa
grindais. Šias Naujųjų Metų sutikimo pa
maldas baigė palaiminmu, po kurio visa baž
nyčia galingai sugiedojo Lietuvos Himną.

Giliame susikaupime pradėjome Naujuo
sius Metus, aiškiai nežinodami, ką jie mums 
savo eigoje gero atneš. (dp)

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Lietuvių šachmatininkų sąjungos suvažiavimas

1946 m. lapkričio 9 d. Gross Hesepe’je įvy
ko visų zonų lietuvių šachmatininkų suvažia
vimas. Suvažiavimas patvirtino buv. laiki
nąją šachmatininkų sąjungos valdybą šios su
dėties: p. Matulionis — pirmininkas, p. Sta- 
lioraitis — vicėpirm., p. Škėma — sekretorius, 
p. Dičpetris — kasininkas, p. Repečka — na
rys. Valdybos buveinė ir toliau lieka Blom- 
berg/Lippe, Hagenstr. 59.

Dėl tarpzoninio susisiekimo sunkumų, ame
rikiečių ir prancūzų zonų šachmatininkai tu
rės sudaryti savo zonines vaidybas. Kol ta
čiau amerikiečių zonos šachmatininkų orga
nizaciniai klausimai išsispręs, sąjungos val
dyba nutarė kooptuoti p. K. Markevičių, gyv. 
(14a) Kirchheim/Teck, Steingaustr. 18, atsto
vauti sąjungos interesus amerikiečių zonoje.

Visuotiniame suvažiavime padaryti dar šie 
svarbūs nutarimai. Lietuvių šachmatininkų 
sąjunga Vokietijoje egzistuoja kaip savaranki 
organizacija. Jos skyriai gali veikti savaran
kiškai (t. y., tiesioginiai priklausydami tik nuo 
šachm. sąjungos valdybos), bet taip pat ir 
kaip YMCA ar paskirų sporto klubų sekcijos. 
Sekančios Vokietijos lietuvių šachmatininkų 
pirmenybės bus pravedamos palaipsnės atran
kos , keliu. Dėl mūsų šachmatininkų klasifi
kacijos nutarta: visi šachmatininkai, ’kurie 
dalyvauja šachmatininkų sekcijų ruošiamuose 
turnyruose, išlaikydami ligi galo (pasekmės 
nesvarbu), gauna 6 klasė's šachmatininko var
dą. Tie, kurie minėtuose turnyruose dalyvau
dami surenka per 50’/o taškų, gauna B klasės 
šachmatininko vardą. A klasės šachmatininko 
vardui suteikti kompetetingos tik zoninės val
dybos. Šachmatų sekcijos įpareigojamos pra
nešti sąjungos valdybai apie visus joms prik
lausančius kvalifikuotus šachmatininkus.

P. Tautvaišas

Frankfurto miesto meisterio vardui gauti pir
mąją vietą laimėjo stud. Ignatavičius, antrąją 
Januškis.-

Šachmatų turnyre I v. laimėjo Januškis, 
II -z. Cirpulis, III v. Grušauskas. AL.

Stalo teniso turnyras - 
Wolterdingene

Lapkričio 23-24 d. d. Wolterdingene įvy
ko anglų zonos stipresniųjų lietuvių stalo 
tenisininkų turnyras, išaiškinti zonos meiste
riui. Turnyre dalyvavo 24 stalo tenisininkai, 
tarpe jų — dar ir „senieji“ veteranai: Nasvy- 
tis, Remeikis. Brazlauskas. Dalyviai buvo su
siskirstę į tris grupes, iš kurių du pirmieji 
pateko į finalinius žaidimus. Tiek ’ grupėse, 
tiek finaliniuose žaidimuose buvo rungiamąsi 
taškų sistema (kiekvienas prieš kiekvieną).

Finaliniuose žaidimuose kovos buvo apy
lygės, be kieno nors ypatingo pranašumo — 
įdomiausia turnyro partija buvo Remeikio — 
Brazlausko susitikimas. Iš pradžių Remeikis 
vedė 2:1 setą savo naudai, bet galutinai pen
kių setų kovoje laimi Brazlauskas. Dalyviai 
pasiskirstė vietomis sekančiai: I v. Piščikas, 
II v. Navickas, III v. Brazlauskas, IV v. Re
meikis, V. v. Nasvytis ir VI v. Misiūnas.

Šachmatų turnyras Heidelberge
Gruodžio 7 d. Heidelberge įvyko DP stu

dentų šachmatų turnyras, kuriame lietuviai 
šachmatininkai labai gražiai pasirodė, lai
mėdami abi pirmąsias vietas: I v. Musteikis, 
II v. Mačiulaitis, III v. — latvis Mitrevlcs, 
IV v. — Martynenko (Ukr.) ir 1.1.

Sausio mėn. numatoma suruošti šaškių tur
nyrą, šachmatų — tombolo turnyrą, šachmatų 
pirmenybių turnyrą ir kt..

Aliaskoje galėsi nubraižyti • * •
(Pradžia 12 pusi.)

Vienas pasivėlinęs atbėga su brėžiniais bei 
visokiais matavimo įrankiais ir smunka į vie
ną klasę. Bet po minutės išeina iškaitęs.

— Tai ką, vadinasi, nepataikei...
— Taigi: Sakė, čia būsiant tekintojų — 

prizotojų pamoka, o besančios gailestingosios 
seserys ... Kad jas kur pikis..., — krapštosi 
pakaušį tekintojas.

— Skaisčių panų čia esama, a?
— Taigi...
Vienas, nusiklausęs kalbant apie tokius da

lykus, tylutėliai praveria duris, norėdamas 
pasižiūrėti skaisčių panų. Bet iš vidaus pasi
girsta nervingas balsas: -

— Iš tikrtįjų, prašom netrukdyti. Čia nėra 
nė vieno tekintojo, čia dirba Gailestingųjų 
Seserų’mokykla...

Kitas vėl, beieškodamas „savo kursų“, pa
renka pas siuvėjas.

— O ko jums čia reikia? — klausia pro
fesorė.

— Aš ieškau Prekybos ir buhalterijos kur
sų...

— Čia nėra jokios prekybos, jokios buhal
terijos ..., — šaukia visokio rango ponios ir 
panelės, grąsmingai mojuodamos senomis, 
išardytomis suknelėmis. — Greičiau tik už
darykite duris iš anosios pusės, ar nematote, 
kad čia vyksta siuvimo kursai...

Tik Saliamonas tarp tiekos mokyklų ir 
kursų galėtų nepaklysti.

Anglų kalbos Ilb grupė vis dar tebesistum- 
do prie durų.

— Nesuprantu, ko jie nebaigia? Jau be
veik pusė valandos praėjo virš...

— Klausykite, ar jūs baigėte braižybos 
kursus?

— Lyg ir taip, lyg ir ne...
— Tai galėsite Aliaskoje banginio uodegą 

nubraižyti...
Braižytojas pašoko baisiausiai įširdęs.
— O pats su savo prekyba ir buhalterija

suspaudžia, treti kaštoną burnon įsideda kal
bėdami. Vienas savo kaimynui rikteli ausin:

— Good evening, mister Joe!
O tas „mister Džo“ užsmaukia akinius ant 

kaktos ir nebežino ką atsakyti. Po valandė
lės susigalvojęs šaukia atgal: “What time is 
it?“

Įeina mokytojas. Įžymus inžinierius papra
šomas prie lentos parodyti ką išmoko.

— Prašau parašyti angliškai tokį sakinį: 
aš dedu knygą ant stalo.

Pagalvoja, parašo ir vėl nutrina. Vėl rašo 
ir vėl nori trinti...

— Labai lengva, — sako mokytojas. — 
Papraščiausias dalykas: aš dedu knygą ant 
stalo...

Rašo ir kažko pritrūksta. Draugai ranką 
prie lupų pridėję iš vietų šabžda:

— The book an the table... Du „o“... 
teibl... t-a-b-1... I put...

— Ne, ne, jūs čia prašom nieko..., — 
spyriasi mokytojas. — Ponas inžinierius pats 
geriau žino ...

Ir tikrai, atrodo, kad pastatyti didžius til
tus ar sukonstruoti sudėtingiausias mašinas 
yra vieni niekai prieš šitokių sakinių rašymą 
ant lentos... Aš sėdžiu kampe prie stalo ir 
man rodosi, kad grįžo vėl tie laimės pilnieji 
laikai, kai mes buvome pirmame pradžios mo
kyklos skyriuje. Ant lentos rašėme raidę po 
raidės ir vėl abejingi trynėme ir atidžiai klau
sėmės, ar kas nors iš kurio kampo nepašnabž
dės ko nors gero...

Po kokios valandos reikalai pasikeičia. Ki
toje klasėje prasideda kiti mokslai. Tik da
bar jau diktuoja inžinierius, o „anglai“ kreida 
ant lentos rašo ir vėl trina...

— Prašau išaiškinti kūno pusiausvyros 
dėsnį. Labai lengva, patys niekniekiai... Štai, 
sakysime, PiH = Pi Sin L...

Tai istorija! Daug lengviau Hamletą de
klamuoti, negu šitokios baikos...

galėsi Amazonės beždžionėmis uodegas skai
čiuoti ir krokodįlų dantimis prekiauti su buš- 
mėnais...

Vienas ’ponas staiga įsikišo į naujųjų spe
cialybių ginčą.

— Man, vadinasi, nei prekyba nei braižyba 
prie širdies. Geležinkeliai, tai visai kas ki
ta!... Sako, mūsų ^kolonijoje žada įsisteigti ir 
geležinkelininkų mokykla. Aš tai tuoj pat...

— Tai ir galėsite būti iešminįnku.

Ir taip sukasi pilkas kasdienybės ratas mū
sų kolonijoje. Per dienas kaukši žingsniai 
„mūsų“ gatvėse: vieni eina, kiti grįžta. Iš 
įvairių mokyklų, kursų, paskaitų. Jeigu ku
riam einančiam mūsiškiui šūktelsi:

— Bičiuli, kur eini?
— Į kursus, o kur kitur eisi.... — atsakys.

— Reikia lavintis.

'— Nesakyk, tamistele, Amerikoje iešmi
ninkas gyvena geriau, negu kitur karalius...

— O kodėl būtinai manote Amerikoje ieš- 
mininkauti, o kodėl ne Lietuvoje?.

— Tai mat, tamistele, šitąjį, anąjį, kaip taip 
sakant, vadinasi...

— Vadinasi, pirmiau visi pragaro velniai 
baltais pasidarys, negu mūsų akys pamatys 
Ameriką. O jis dar'iešmininku- ten mano 
būti...

Vienai grupei , anglų kalbos pamoki pasi
baigė. Dar į šiltas vietas atsisėda kita grupė. 
Atsiskleidžia sąsiuvinius, skaito, slebizavoja. 
Vieni žodį taria taip, kiti dar kitaip. Kaip kas 
išmano taip ir taria. Vieni prikanda liežuvį 
ir apatinę lupą, kiti nosies skylutes pirštais

Amerikinės
Vieno universitetinio miesto Kalifornijoje 

policija labai nustebo, kada paskutiniuoju me
tu mieste pasidarė labai dažnas reiškinys, kad 
studentai gatvėmis ir tai didelius nuotolius 
ėmė važinėti atbulomis mašinomis. Teirau- 
j antis, kas tai per priežastis, buvo gaunami 
skirtingi ir vienas kitam prieštaraują atsaky
mai — aiškus noras išsisukti, tiesos nepasa
kius. Pagaliau vis dėlto buvo nustatyta, kad 
šie jaunieji autovežimuių keleiviai važinėjo 
išsinuomotomis mašinomis, turėdami nuomą 
mokėti už pravažiuotą kelią. Išradingi studen
tai buvo išsiaiškinę paslaptį, jog tų autoveži- 
mių nuotolio skaitikliai turėjo ypatybę nere-

Lietuviai sportininkai Frankfurto, 
Universitete

Frankfurto universitete įsisteigė lietuvių 
sporto klubas, kur veikliausiai pasireiškė 
krepšinio sekcija, dažnai rungtyniaudama su 
kitų kolonijų sportininkais.

Gruodžio mėn. 5 d. Frankfurte buvo su
rengtas krepšinio turnyras tarp Frankfurto 
universitete' studijuojančių estų, latvių ir lie
tuvių krepšininkų. I v. laimėjo lietuviai krep
šininkai, laimėdami prieš latvių studentus 
84:19, prješ estus 42:24. II v. laimėjo latviai, 
nugalėdami estus 23:17. Lietuvių studentų 
krepšinio komanda žaidė šios sudėties: And
riulis II, Bučinskas, Milašas, Kalis, Bacevičius, 
Beresnevičius ir- Liubinskas.

Nesenai įvykusiame’ stalo teniso turnyre

Lauko ritulis jau prieš 2000 metų
Lauko ritulis nėra naujųjų laikų žaidimas. 

Jau daugiau kaip prieš 2000 metų jis buvo ži
nomas, aišku, ne tokiomis pat taisyklėmis, 
kaip dabar. Senovės Persijoj ir Graikijoj lau
ko ritulis buvo gerokai išplitęs, o šiandieni
niam stiliui pagrindą padėjo anglai (1886 me
tais). Tuo būdu anglai nėra vien modernaus 
futbolo, bet ir lauko ritulio pradininkai. Žai
dimui svetur išplisti daug pasitarnavo angių 
akademinis jaunimas. Vokietijoj, kur lauko 
ritulis yra populiarus, jis pradėtas žaisti 1898 
m. Dar 1898 m. Hamburge žaidikal dėvėjo 
išeiginę eilutę, suprantama, su ilgomis kelnė
mis ir lakuotais pusbačiais. Tik per krūtinę 
žaidikai turėjo pasirišę spalvotą skepetaitę. 
Komanda buvo mišri — ją sudarė šeši vyrai ir 
penkios moterys.

Ot, ir šitąją minutę ties mano langu kažin, 
kas gatvėje šūktelėjo kitam:

— Klausyki ar „štepselius“ jau paleido?
— Paleido, pa..., — atsakė kitas.
Nelabieji, pasirodo, Aukšt. Technikos mo

kyklos studentus praminė „štepseliais“. Ir ką 
tu padarysi...

Esame mokslo kankiniai. Alb. V-as

baisiai susivartojęs, kad būtinai tūrėtų įsitai
syti naują.“ ‘ \ .

įvairenybės
gistruoti pravažiuoto kelio, jeigu tai atlikta 
atbula mašina važiuojant.

• Vienos dulkių siurblius pardavinėjančios 
firmos atstovas, apvažinėjęs eilę mažųjų mie
stelių pietuose, besiūlydamas savo peršamas 
prekes vyrams arba jų žmonoms, pasakoja 
provincijos laikraštyje: „Vieną dieną pasi
beldžiau į duris, kad galėčiau pasiūlyti dulkių 
siurblį. Moteriškė, atidariusi duris ir mane 
iškląusiusi, pareiškė: „Ne, ačiū, mums tokio 
daikto' nereikia, bet jūs pabandykite aplan
kyti štai mūsų kaimyną. Mat, mes labai daž
nai skolinamės siurblį iš jų, bet jis jau taip

Wabash mieste, Indianos valstybėje, teisė
jas paskelbė gyventojams tokį atsišaukimą: 
„Piliečiai! Aš prašau jus vengti įstatymų lau
žymo bent kelias ateinančias savaites, kadangi 
aš senąją teismo protokolų knygą užbaigiau, 
o naujos vis dar negaliu sulaukti atsiunčiant 
— neturiu kur teismo pasėdžių protokoluoti.“ 
Miestelio gyventojai teisėjo prašymo išklausė.

Vienas atsitiktinis darbininkas John O’Day 
iš Sacramneto miesto (Kalifornijoje) pabandė 
įtikinti savo apygardos kalėjimo finansų sky
rių, kad valstybei labiau apsimokėtų jam pa
skirti iki gyvos galvos po 50 dolerių pensijos 
kas mėnuo, negu kad jį laikyti kalėjime, kurio 
jis negaudamas nuolatinio uždarbio šiaip ar 
taip vistiek negalėsiąs išvengti. Per paskuti
niuosius 30 metų jis buvęs kalėjiman sodintas 
net 73 kartus.

Apsvarsčius šį keistą pasiūlymą, John O’ 
Day vis dėlto buvo suteikta valstybinė peajHj'S.
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UNESCO suvažiavimas
pasibaigė

UNESCO — antroji tarptautinė organizaci
ja, kuri per tautų auklėjimą, mokslą ir kul
tūrą nori siekti pasaulinės taikos, pasaulio 
tautų bendravimo. UNESCO pilnas lietuviš- 
.kas pavadinimas būtų toks: Jungtinių Plautų 
Auklėjimo, Mokslo ir Kultūros organizacija.

Šios organizacijęs kilmė yra JAValstybės, 
kurios nenuilstamai ieško kultūrinių priemo
nių karams išvengti.

, UNESCO branduolį sudaro 20 valstybių at
stovai, nors iš viso dalyvavo per 40 tautų. 
Konferencijos pradžioje buvo ypačiai apgai
lestauta, kad tokioje organizacijoje nedaly
vauja Sovietų Sąjungos atstovai. Britanijos 
aTstovas Julian Huxley, biologas ir rašytojas, 
pareiškė, kad Sovietams nedalyvaujant ne
galima būsią sukurti pasaulinės organizacijos. 
Atrodo, kad Sovietų pažiūras atstovavo Jugo
slavijos atstovas. Jis pareiškė, kad Jugoslavi
ja bijantis dėl vakarų kraštų humanistinių 
idėjų dominavimo, nes jos esančios priešin
gos . dialektiniam materializmui. Jugoslavai, 

/kaip ir rusai, teigia, jog negalima esą atskirti 
' kultūros nuo politinės kovos ir todėl jie biją, 

jog UNESCO tapsianti antisovletinės propo- 
gandos įstaiga, per kurią bus skleidžiamos va
karų demokratijos mintys.

Bendram tarpusaviam supratimui įgyven
dinti buvo pasiūlyta dvi svarbios problemos, 
būtent: a) vadovėlių revizija ir b) pagrindinis 
auklėjimas.

Amerikos atstovas > Benton savo kalboje 
pabrėžė, kad karas, taika ar progresas pir
miausia gtmstąs žmonių miųtyse ir todėl, no
rint vienų išvengti, o kitų atsiekti, reikią 
veikti per žmonių mintis — per mokslą ir 
auklėjimą.

Konferencijoje buvo paliestos ir kitos auk
lėjimo . priemonės, kaip tai, spauda, radijas, 
kino teatras ir kt. Svarstant šiuos klausimus, 
tuojau prieš akis atsietojo Sovietų Sąjungos 
nedalyvavimas šioje konferencijoje ir atsisa
kymas leisti Amerikos užsienio koresponden
tams Maskvoje trumpų bangų siųstuvu per
duoti' žinias.

Šie realūs faktai ir verčia pagalvoti, ar 
pasiseks UNESCO atlikti pasiimtą uždavinį, 
kada kalbama, jog reikia ir istorijos vado
vėlius atitinkamai pertvarkyti. Iš kitos pusės, 
mes, Skaitome, kad Sovietų Sąjunga nėra pa
tenkinta dabartiniais rusų istorikais, ji nėra 
patenkinta Amerikos ir Britanijos istorijomis. 
Šioje vietoje, kaip ir visur kitur pasaulyje, 
viešpatauja dvi priešingos bendradarbiavimo 
ir siekimų pažiūros ir visai skirtingi tikslai 
Dėl skirtingų pasaulėžiūrų ir skirtingų tikslų 
politikoje, \yargu pasiseks UNESCO įgyven
dinti visame pasaulyje humanizmo idėjas.

Ateinantiems metams UNESCO biudžetas 
priimtas beveik 7 milijonų dolerių sumai. Jos 
generaliniu direktorium dvejiems metams iš
rinktas Dr. Huxley, britų biologas ir rašyto
jas. 1947 -metų konferencijai vieta numatyta 
Meksikoje. Tikėkime, kad UNESCO, nors ir 
neapima visų tautų, prisidės prie taikos darbo.

slavijoje ir visuose kituose kraštuose, kuriuos 
valdo rusai bolševikai ar jų paklusnūs tarnai.

Mitingo garbės pirmininku buvo kardino
las Dennis Dougherty.

Svarbiausią kalbą pasakė teisėjas Clare 
Gerald Fenerty, Irtiris plačiai ir vaizdžiai nu
pasakojo apie katalikų persekiojimus Jugo
slavijoje ir apie vyskupo Stepinaco teismą ir 
jo kalinimą. Prisiminęs kitados buvusį ko
munistų šėlimą ir I^talikų žudymą Meksi
koje, kalbėtojas pabrėžė, kad komunizmas 
šiandien yra'pavergęs daugelį kraštų. Tuos 
kraštus išvardindamas, kalbėtojas kelis sy
kius paminėjo Lietuvą.

Baigdamas kalbą, teisėjas Fenerty pasakė- 
„Mūsų protestai neturi nutilti, nes' Tito ti
kisi. kad pasaulis tuoj užmirš, ne, mes nega
lime užsimerkti ir užsikimšti, ausis ir negal
voti apie baisią tragediją, kurią neša visą 
pasaulį siekiąs pavergti komunizmas".

„Jei ilgiau, sako, delsime ir norėsime pa
sotinti besotį, mes užmokėsime šimtais tūk
stančių Amerikiečių gyvybių ir savo miestų 
sugriovimu, kurie žus nuo atominio ginklo...“

Po jo dar kalbėjo veteranų vadas M. H. 
Sorenson ir Philadelphijos majoras Bernard 
Samuel.

Mitingo priimtoje rezoliucijoje reikalauja
ma, kad prezidentas Trumanas ir Valstybės 
Departamentas kuo greičiausia darytų žygių 
išvaduoti iš kalėjimo vyskupą Aloyzą Stepi- 
nacą ir kad liautųsi katalikų persekiojimai 
Jugoslavijoje. („Amerika“, 1946 m. gruodžio 
6 d.) - •

ĮVYKIAI IRANE
AP iš Teherano praneša,' kad vyr. karo 

būstinė yra pranešusi, jog vyriausybės pajėgos 
yra atvykusios į 7?ebrizą, Azerbeidžano sosti
nę; tūkstančiai gyventojų sveikino kariuo
menę jau prieš keletą mylių nuo miesto.

UP praneša, kad 2.000—3.000 iraniečių mi
nia, švęsdama Azerbeidžano demokratų kapi
tuliaciją, žygiąvo Teherano gatvėmis ir šaukė: 
„Tegyvuoja Qavam, mirtis Azerbeidžano iš
davikams“. Kada jie žygiavo pro Tudeh par
tijos klubo namus, jie kumščiais mosikavo 
Tudeh nariams, kurie stebėjo paradą.

Paraduojantieji šaukė: „Tegyvuoja Šachas, 
tegyvuoją Qavam, mirtis Piševariui ir visiems 
tiems, kurie, nori parduoti mūsų kraštą sve
timiesiems.“

Minia, nešdama Irano vėliavas, susirinko 
prie karo ministerijos ir reiškė džiaugsmą 
karo vadams, kurie planavo užimti Azer
baidžaną.

Tudeh partijos nariai ir jų spauda, kuri 
tikėjosi Sovietų paramos Azerbeidžano demo
kratams, atrodo, pakrikę, nes sovietai tyli ir 
nerodo jokios veiklos.

Mes ieškome savųjų

Pasisako Amerikos veteranai
Philadelphia. — Sekmadienį, gruodžio 1 d., 

katalikai veteranai sukvietė didžiulį mitingą 
Philadelphijoje, kur susirinko arti 30.000 žmo
nių. Mitingo tikslas buvo pareikšti protestą’ 
prieš tikėjimo ir laisvės persekiojimą Jugo- 

i____________________________ __

Amerikos lietuvis SIMANAVIČIUS Bronius 
ieško brolio SIMANAVIČIAUS Vyto ir jo šei
mos iš Efžvilko miestelio. Jų likimą ar gyv. 
vietą žinantieji maloniai prašomi pranešti Šli- 
kui ■ Stasiui, Traunstein, Kurhaus, DP Camp.

SPAUDOS PLATINTOJU ŽINIAI
Pranešama^ kad netrukus papildomai vi

soms stovykloms išsiunčiame'trūkstamus 1947 
m. kalendorius.

Leidykla „Atžalynas*

Musų Kelio platintojų dėmesiui
■ _ Paskutiniu metu daugelis „Mūsų Kelio“ 

platintojų prašo siųsti jiems galimai didesnį 
laikraščio kiekį. Apgailestaudami turime pra
nešti, kad ir prie geriausių mūsų norų nega
lime tų malonių prašymų patenkinti. Malonūs 
platintojai privalo pasitenkinti gaunamu laik- 
raščio kiekiu. >

UNRRA’os PAIEŠKOJIMU ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL’io, IEŠKO ŠIŲ

, ASMENŲ:
. .- II

BIVANIS Algirdas-Jonas, 19 metų. gyv. Lie
tuvoje;

BLAŽONIS Juozas, 22 metų, gyv. Lazdijai;
x BLAZONYTE Birutė, 24 metų, gyv. Kaunas, 

BLAŽYS Juozas, 36 metų, gyv. Pilviškis; 
BLIUDNIKAS Petras, 41 metų, gyv. Vilnius; 
BOClŪNAS Juozas, 23 metų, gyv. Kaunas;

* BRAZIENĖ Uršulė, 44 metų, gyv. Vilkaviškis;
BRANAUSKAITE Elena, 13 metų, gyv. Vil

kaviškis;
BRAZDŽIONIS Petras, 56 metų, gyv. Kybar

tai;
BRAZDŽIONYTE Jadvyga, 20 metų, gyv. Ky

bartai;
BRUOŽIS Klemensas, 27 metų;
BRUOŽIS Matas, 38 metų, iš“ Kalvarijos;
BRUOŽIS Vladas, 28 metų, gyv. Vilkaviškis; 
BUČINSKAS Petras, 26 metų, gyv. Klaipėda; 
BUDRYS Domas, 36 metų, gyv. Telšiai;
BUDRYS Jurgis, 25 metų, gyv. Panevėžys;
BUKELSKIENE Veronika, 24 metų, gyv. Za

rasai;
BUNIKIS Juozas, 25 metų, gyv. Viešvilė;
BUOŽIUS Klemensas, 32 mėtų;
BURBIENE Katarina, 63 metų

Kartu malonius platintojus prašoma išly
ginti sąskaitas už gautus praeitais metais laik
raščius, o už šiais metais gautą laikraštį at
siskaitinėti kas kiekvienas numeris, pažymint, 
už kurį numerį pinigai yra siunčiami. Pavie
nius prenumeratorius prašoma tą pat pada
ryti, nes šiais metais laikraštis bus siuntinė
jamas tik tiems atskiriems prenumeratoriams, 
kurie prenumeratos pinigus, bift įmokėję bent 
už du mėnesius pirmyn.

. Tenka pastebėti, kad iš stovyklose, gyve
nančių asmenų prenumerata betarpiai ne- 
priiminėjarųa. Tokie asmens privalo kreiptis 
tik į savo stovyklos platintoją.

PRANEŠIMAS DEL KALENDORIAUS- 
ALMANACHO

Dėl šiuo metu griežtai vykdomo elektros 
srovės taupymo ir. spaustuvei tedirbant tik 
3 dienas savaitėje „Mūsų Kelio“ Kalendorius- 
almanachas, turėjęs pasirodyti pradžioje sau
sio, išeis bent porą savaičių vėliau. Ja kaina 
bus pranešta taip pat vėliau. Norintieji jį įsi
gyti, užsakymus gali pradėti siųsti jau dabar.

, * „Mūsų Kelio“ Kolektyvas

Mickėnas Gubertas (Oesterreich, US 
Zone, Ried 1. Inn.,- DP Camp 701) — 
Mickūnų Justo ir Antano.
Bernotas Juozas (Oesterreich, US Zone, 
Ried i. Inn., DP Camp 701) — Dikinlo 
Algimanto.
Rinkevičiūtė Mikalina ([20] Lehrte bei 
Hann., Camp Churchill) — Pinkevičiaus 
Vlado ir sesers Pinkiūtės Salomėjos. 
Vaitkus Jonas ([21a] Detmold, Wittjestr. 
14) — Taukelio Jurgio, Markevičiūtės 
Elonoros (anksčiau gyvenusios ’ Dres
dene) ir kitųpažįstamųjų.
Urbikis Julius (Ingolstadt/D., DP Camp. 
C) — švogerio Petrausko Antano. 
Kaminskienė Vladislava ([16] Almen- 
feld, Kr. gross-Gerau/Hessen, Darm- 
stadter Str. 7) — brolio Griškevičiaus 
Stasio arba žinančių bet ką apie jį. 
Šakinis Stasys ([23] Zeven-Seedorf, Kr. 
Bremervorde, DP Baltisches Lager, 
Litauische Post) — tėvų Šakinių ir Zu
zanos, Mockutės Onos, Subačiutės Va
lės ir Paukščio Juozo.

2385. Baniulytė Ona (Uragvajus) — savo gi
minių ir šiauliškių pažįstamųjų. Adreso 
reikalu kreiptis į „Mūsų Kelio“ Redak
ciją.
Vilčinskaitė-Misiunienė (Argentina) — 
Vilčinsko Liucijono ir Vilčinsko Vaclo
vo. Adreso reikalu kreiptis į J. Švėgždą 
([20] Lehrte/Hann., Camp „Churchill“). 
Itomlenskienė Irena, 1945 m. pradžioje 
gyvenusi Kowalk u. Grenz, Kr. Belgard 
(Pommerfi) drauge su Juozu ir Magde- 
lena Sodaičiais bei Valerija Liaugaudie- 
nė-Sodaidytė, prašoma pranešti apie šių 
asmenų likimą „Apžvalgos“ red. ([14a] 
Nurtingen, Katharinenstr. 31/1).
Zaronskytė Juzefą (D. R. K. Lejern, 
Dragsbaek — Thisted, Danmark) — gi
minių ir pažįstamųjų.
Motina (D.R.K. Lejern, Dragsbaek - Thi
sted, Danmark) — sūnaus Matat Jono. 
Martinkienė - Kanaukienė Konstancija 
(Greven, Kr. Munster, Saarbeckerstr. 
84) — sūnaus Martinkaus Algirdo.

2391. Buišas Alfonsas (Berlin SW 29, Blūcher- 
■str. 32) — brolio Buišo Proniaus.
Gambelis Arturas ([24] Borstel b. Win
sen, Kr. Harburg, Konigstr. 111) — bro
lio Gambelio, Viliaus ir jo žmonos An- 
drulytės Mortos.
Mykolaitis . Vytautas (Mtinchen - Frel- 
mann, SS-Kaserne, DP Camp) — med. 
stud. Mykolaitytės Valerijos arba žindan
čius ką nors apie ją pranešti jam. 
Jackevičius Antanas ([24] Schleswig, 
Jūrgėnerstr., Litauisches Lager „Venta“)
— savo žmonos Anastazijos ir sūnaus 
Vaclovo.
Kupstienė Eleonora (Oldenbrug, Alexan- 
derstr. 320, „Lituanica“) — brolių Mich- 
nevičių Česlovo ir Vaclovo; kt. giminių 
ir pažįstamųjų.
Žinaitis Antanas ([23] Oldenburg i. O., 
„Unterm Berg“ Lager) — giminaitės p. 
Lizdaitės-Žinaitienės Onos. Iš Amerikos 
gautas jos vardu laiškas.
Milerytė Bronė (Lehrte b. Hannover, -Li
tauisches Lager) — ltn. Klevečkos arba 
ką nors apie jį žinančius atsiliepti. 
Rimkevičius Leonas (Geesthacht - Spa- 
kenberg I) — Rožansko Boleslovo. 
Paulius Leopoldas — savo tėvų, brolių, 
seserų ir pažįstamųjų. Rašyti — J. Bak
šys ([23] Oldenburg i.O., Kanonierstr. 3). 
Nazaras Petras (Wunsiedel/Bay., Horn- 
schuchstr. 82a) — švogerio Jūros-Jūrai- 
čio Klemenso ir sesers Jūraitienės-Na- 
zaraitės Marijos.
Pilkauskas Adomas (Oldenburg i. O., Kr. 
Amerland, Dorf Haebel b. Schmit) — 
savo žmonos Pilkauskienės-Kukaitytės 
ir vaikų.
Spiridonovienė Teresė (Elsten b. Bothe, 
[23] Kr. Cloppenburg) — urėdo Kurila- 
vičiaus Eugenijaus.
Petrauskas Balys ([24] Kr. Bad. Sege- 
berg/Holstein, Dorf Sohren) — Bacevi
čiaus Eduardo.
Jokūbaitis Jonas (Ingolstadt/Donau, DP 
Camp 121) — Ąndriejūno Antano. 
Kungytė B. (DP‘ Camp Nord-Kaserne, 
Wurzburg) — Petrausko Vlado. 
Zarcinas Algirdas, buv. Buchenvaldo 
polit. kalin. (Empelde ū. Hannover 110)
— tėvo D-ro Zarcino Anatolijaus ir 
'sportininkės Bertašytės Birutės. Žinan
tieji jų likimą prašomi pranešti jam.

2407. Grybinas Zigmas (Baltic DP Camp UN- 
,RRA Area Team 1065 in Geretsried b. 
Wolfratshausen) — brolių-Aleksandro ir 
Juozo, pažįstamųjų: Baruolio Stasio, Ule
vičiaus Juozo, Dževečkos Juozo, Kubi
liaus ir kt.
Vaičiūnienė-Norkaitė Veronika .(U.S.A.) 
— Vaičiūno Jurgio arba jo vaikų ir gi
minių ar pažįstamųjų. Adreso reikalu 
kreiptis į Romulį Z. (Hamburg, Caroli- 
nenstr., Zoo Camp).
Endzaitienė Augustina (Hanau a. M., DP 
Camp Lamboystr. 84) — sūnaus End- 
zaičio Prano. >
Ropytė Aldona (Hanau a. M., Litauisches 
Lager) — brolio Ropės Vytauto. * 
Lukšys A. (Biberach/Riss, Litauisches 
Lager) — brolio Lukšio Jono. Žinančius 
apie jį prašo pranešti jam.

2372.

2373.

2374.

2375.

2376.

2377.

z37.

2336.

2387.

2388.

2389.

2390.

2392.

2393.

2394.

2395.

2396.

2397.

2398.

2399.

2400.

2401.

2402.

2403.

2404.

2405.

2406.

2408'.

2409.

2410.

2411.

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, o Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. O Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10’/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 5,- RM. Prenumerata įmokama už du mė
nesius ankstai • Einamoji sąską"-*.: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias", Bayerische Hypo- 
theken- und' Wechsel-Bank, Filiale Dillingen-Donau (13b).

2412.

2413.

2414.

2415.

2416.

2417.

2418.

2419.

2420.

2421.

2422.

Senkevičlenė-Polmanaitė Elena (Leben- 
stedt ūb. Braunschweig, Dachsgraben 9) 
— Geležiaus Ktisto, buv. Dresdene. Ži
nantieji jo likimą prašomi pranešti jai. 
Sodeika Stasys' (Northern DP Kaserne, 
Wūrzburg/M.) — Nekrošiaus Alekso ir 
pažįstamųjų. >.
Gailiūnas Petras (U.S.A.) — Zalatoriaus 
Petro ir Gailiūno Juozo. Juos pačius 
arba žinančius apie jų likimą prašo 
kreiptis į Sodeiką Stasį (Wurzburg, Nor
thern DP Kaserne).
Kudirkienė Marijona ([24] Tolk, • Kr. 
Schleswig, Litauisches Lager) — savo 
vyro Kudirkos Jono.
Fliuškaitis Richardas ([24] Grumby, Kr. 
Schleswig, UNRRA Lager) — Hiršo Ed
mundo ir Matutaičio Karolio.
Penelienė Ilzė ([24] Tolk, Kr. Schleswig, 
Litauisches Lager) — sūnaus Ponelio 
Mykolo.
Linertaitė Salomėja (Danmark, Jylland 
Nr. Nebel, Kjars Hotel) — motinos Li- . 
neritenės - Bakšiulkaitės Onos, sesers 
Vaščegienės Onos ir švogerlo Vaščegos 
Antano. Žinantieji- jų likimą prašomi 
pranešti jai. z
Žitkus Vladas (Gevelsberg, Griinwald- 
str. 6, b. Hagėn) — prašo atsiliepti svar
biu reikalu Madeikį Bronių.
Cičelis Petras (Mūnchen-Freimann O 
V-12, UNRRA Team 107) — pusbrolio 
Cičelio Leopoldo.
Beržinis Kostas (Greven, Kr. Mūnsterį 
Sarbekostr. 33). — Smolskio Vytauto ir 
Greičiaus Petro.
Tiškienė Antonina (Weiden, Hammer- 
weg, Litauisches Lager) — sesers Pral* 
gauskienės-Januškaitės Savinos ir savo 
vyro Tiškaus Stasio.

Padėka
AUGSBURGO LIETUVIU VISUOMENEI
Giliai sujaudinti savo tautiečių ypač gera 

širdimi ir lietuviškuoju solidarumu, širdingai 
dėkojame L.Tr.B. Apylinkės komitetui, LRK 
Skyriaus valdybai, Lietuvių komitetui Haun- 
stettene, Augsburgo lietuvių gimnazijai, Augs
burgo tunto skautėms ir skautams, Haunstet- 
teno moterų komiteti, Haunstetteno lietuvių 
bendruomenei ir visiems savo geriesiems bi
čiuliams ir draugams, kurie visokiais būdais 
taip jautriai suglobė ir parėmė mus, vėl bloš
kiamus į nevilties kelią. 4 Saulaičių i

Nuoširdžiai dėkoju Čiurlionies Ansamblio 
choro dirigentui Ponui Alf. Mikulskiui už gra
žų giedojimą per Piemenėlių mišias Neuffene.

t Kun. J. Juodeika,
Neuffeno lietuvių stovyklos kapelionas

Diliingeno sporto klubo vadovui p. R. Sa
kalui ir pačiam klubui už rūpestingą priėmimą 
mūši; viešnagės metu Dillingene reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Kempteno GSK

Baltijos Universiteto Lietuvių Studentų 
Atstovybė sveikina coli. ŠARŪNĄ Vladą ir 
coli. VALAITYTE Aldoną sutuoktuvių proga.

Baltijos Universiteto
Lietuvių Studentu Atstovybė

Pranešimas
Pranešu visuomenės bei sportininkų žiniai, 

kad nuo 1946 m. gruodžio mėn. 15 d. pasitrau
kiau iš Reprezentacinės Lietuvių Krepšinio 
Komandos „Šarūnas“ vadovo pareigų ir pra
šau minimos komandos reikalais į mane ne
sikreipti. , 1

Ta pat proga dėkoju visiems sportininkams 
bendradarbiavusiems su „Šarūno“ komanda 
tuo metu, kai aš jai vadovavau.

Edm. Vcngianskas
\ --------

Reprezentacinė Krepšinio „Šarūnas“ pra
neša, kad p. Edmundas Vengianskas nuo 1946 
m. gruodžio mėn. 16 d. komandos vadovo pa- • 
reigų nebeina.

Ateityje višaiš reikalais prašoma kreiptis 
į komandos reikalų vedėją Stasį Mackevi
čių, adresu: Kempten/Allg., Schlosskaseme, 
Litauisches Lager.

- Reprez. Liet. Krepš. K-da
’ - „Š a r ū n a s“

Parduodu Vokietijos, buv. Gen. Guberni
jos B.rMoravijds ir kt. pašto ženklus. Prisiun
tusiam tikslų adresą ir persiuntimui pašto ž., 
kainoraštis siunčiamas dovanai. Taip pat per
ku pilnus ir nepilnus, rinkinius, atskirus 
komplektus ir pavienius pašto ženklus. Ignas 
Alksnys, (13b) INGOLSTADT, Elbracht- 
kaserne, K. 52a.

Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Diilingen a. d. D„ Lietuvių Stovykla

Leidžia Redakcinis Kolektyvas:
Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s, 
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir

Ant. Musteikis
Authorized by Military Government of Ba
varia — ICD, Press Branch. Licensee: Domas 

PENIKAS, licensed editor and publisher.
Printed by Firma MANZ, Dillingen-Donau.
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MUSU KELIAS 
LIETUVIU SAVAITRAŠTIS

Kiek lietuviai išpirko karo bonų?
IS AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS

Lietuviai šiame kare savo pini
giniais ištekliais taip pat gana akty
viai prisidėjo. Amerikos lietuvių 
laikraščiai dabar rašo, kad per šį ka
rą lietuviai išpirko karo bonų už 
100.000.000 dolerių. Tat ką reiškia 
Amerikos lietuviams surinkti Lietu
vos laisvės reikalams vieną ketvirtį 
milijono dolerių prieš čia paminėtas 
sumas. Bet laikraščiuose matyti 
būkštavimų, kad tos sumos gali ir 
nesurinkti. Nesurinkimo kliūtys esan
čios pačių lietuvių dideliam susiskal
dyme.

Susiorganizavo lietuviai 
filatelistai

Amerikos lietuvių tarpe yra ne
maža labai aktyvių filatelistų, daly
vaujančių tos apimties draugijose. 
Šiuo metu Amerikos lietuviai Chica- 
goje įsteigė filatelistų draugiją Li
thuania Philatelic Society. Draugija 
turi tikslą populiarinti Amerikoje 
Lietuvos pašto ženklus, ruošti paro
das, premijuoti geresnius rinkinius, 
tarpininkauti įsigyjant ir mainant mi
nėtais ženklais. Į draugiją priimami 
nariai ir toliau už Chicagos gyvenan
tieji lietuviai. Draugijos valdybą su
daro: J. Green — pirmininkas, Ign. 
Sakalas — vicepirmininkas, Ben. S. 
Jurėnas — sekretorius (2534 West 
46th Place, Chicago 32,111), V. Pet
rauskas — uždininkas, E. Lukas ir 
dr. Al. Račkus — iždo globėjais. Vi
sais reikalais filatelistai gali kreiptis 
nurodytu adresu į draugijos sekre
torių. •

Ruošiasi suvažiavimui
Amerikos lietuvių komunistų laik

raštis Vilnis praneša, kad Demokja- 
tinių Amerikos Lietuvių Centras (taip 
Amerikoje lietuviai komunistai save 
vadina) ruošiasi trečiam iš eilės su
važiavimui. Suvažiavimas numato
mas 1947 metų pradžioje Suvažia
vimo metu ruošiamasi paminėti ir 
lietuviškosios knygos 400 metų su
kakti. Tik kažin kaip komunistams 
bus miela minėti pirmosios knygos 
pasirodymą, kada ta knyga yra kate
kizmas. Bet siekiant suklaidinti Ame
rikos lietuvius, visos priemonės ko
munistams geros. Juk jie ir iš pava
dinimo ne komunistai, bet demokra
tai...

.Dillingenas Amerikos 
lietuvių spaudoje

Dirva šiuo, metu spausdina savo 
korespondento Prancūzijoj laiškus iš 
kelionės po lietuvių stovyklas Vokie
tijoje. Nr. 46 rašoma apie Dillingeną. 
„Čigoniškas Dillingeno stovyklos lie

Brazilijos permatomumas
New York Herald Tribune įsidėjo 

vedamojo vietoje straipsnį iš „Wa
shington Post“ apie Brazilijos pastan
gas priglausti keletą šimtų tūkstan
čių tremtinių iš Europos. Jame rašo
ma, kad Europos tremtiniai sveikins 
tokį Brazilijos planą ir jos pastangas, 
kurios vakariniame pusrutulyje bus 
išperkamos žmoniškumu. Reikia būti 
tikriem, rašo laikraštis, kad ir Domi
ninkonų respublika pakvies imigran
tus pagal savo pajėgumą. Brazilijos 
pasiūlymas esąs tikras vilties spin
dulys.

Brazilija, kaip ir JAValstybės, yra 
susidariusios iš emigrantų. Brazilija 
turinti praktišką tikslą, kuriuo ji sie
kianti — naujais gyventojais išplėsti 
žemės ūkį ir pramonę. Jos programa 
esanti paaiškinta Senor Arturo Hehl 
Neiva, Brazilijos komiteto Vokietijoje 
pirmininko, kuris studijuojąs trem
tinių emigraciją. Jis numąto absor
buoti „dešimtis tūkstančių trumpu 
laiku ir šimtus tūkstančių per metų 
eilę“; Brazilija yra vienintelė šalis, 
kuri neteikia rasėms pirmumo.

Brazilija gerai nujaučianti, kaip 
sunaudoti šias produktyvias, bet po
tencialias jėgas. Amerikiečiai, kurie 
pripažįsta šių benamių europiečių 
desperatišką būklę, bus patenkinti 
Brazilijos žygiu. Tai esąs bendras 
reikalas. Jei mes norime pastovios 
taikos, tai karo iškeltų problemų 
Sprendimas yra vienodai svarbus, 

tuvių gyvenimas. Jie jau yra pamir
šę, kaip gyvenama savame bute, sa
vo namuose ar savame kieme. Čia 
jie nieko neturi savo. Guolis priklau
so Unrai, maistas Unros, butas... 
Unrai, o pats išvietintasis lietuvis ne
žinia nė kam. Perėjau per eilę kam
barių pažiūrėti, kaip čia žmonių gy
venama. Jūs netikėsite, kad dvi trys 
šeimos gyvena viename kambaryje, 
gyvena tėvai su vaikais, su svetimai
siais, su giminėmis. Viename ir tame 
pačiame kambaryje visi kartu miega, 
valgo, mokosi, barasi ir keikia liki
mą.“

„Kad nieko įdomesnio nepraleis- 
čiau nepamatęs, malonus stovyklos 
komendantas užvedė mane į vieno 
pastato pašiūrę, kur šviesa ateina tik 
per stogo plyšius. Nenorėjau tikėti, 
kad ir čia lietuvių gyvenama“...

Adv. E. Schulz rinkimus 
pralaimėjo

Adv. E. Šulcas šiuose rinkimuose 
į kongresą, Pittsburge, kandidatavo 
demokratų sąraše. Prieš rinkimus 
buvo išplėsta didelė propaganda, kad 
tik pravedus savo atstovą, bet nepa
sisekė. Kaip ir daug kur, rinkimus 
laimėjo respublikonų kandidatas.

Žinios iš Lietuvos
— Vilnies Nr. 254 rašoma, kad 

Kauno medicinos seserų mokyklai 
vadovauja doc. T. Burkus. Minėtoji 
mokykla šiais metais išleido 44 nau
jas medicinos seseris. Iš baigusiųjų 
31 paskirta dirbti Kaune, kitos pa
skirtos į mažesnes krašto vietas. Iš 
tos pat žinutės sužinome, kad LTSR 
Raudonojo Kryžiaus Centro Komite
to pirmininku yra mums jau gerai 
žinomas, dabar profesorius Girdzi
jauskas.

— Vilnies Nr. 254 atspaustas il
gas straipsnis, pavadintas „Vaikų ir 
motčrų žudikai“. Tame straipsnyje 
aprašoma teismo eiga Lietuvos par
tizanų. Prieš karinį tribunolą, vado
vaujamą pulk. Stasiuolio, Panevėžyje, 
stojo kaltinamaisiais Januškos Juozo, 
kilusio iš Naujamiesčio valsčiaus, 
grupės suimtieji. Pagal pranešimą, 
visi suimtieji, kaip paprastai, prisi
pažino kaltais ir buvo nubausti: Se
reika Juozas, Daraškevičius Juozas ir 
Šulskis Vytautas — mirties bausme, 
Pyregevičius Jonas — 10 metų lais
vės atėmimu ir turto konfiskavimu, 
Šulskis Česlovas ir Viseckaitė Ona 
— 5 metams laisvės atėmimu.

— Vilnis Nr. 246 praneša, kad 
Marijampolėje pradėjo darbą atsta
tytasis tekstilės fabrikas Šešupė. Mi
nėtasis fabrikas jau pagamimo pir
mąją vilnonių antklodžių partiją.

kaip kad kare pergalė. Toliau laik
raštis rašo, kad mes turime aukš
čiausią humanizmo reputaciją. Mūsų 
atidėliojimas yrtf"apgailėtinas, jei ne
dalyvaujame tame atsakingume, ku
ris nereikalauja' jokių pakeitimų dėl 
emigrantų skaičiaus, bet tiktai išpil
dymo esančių ‘kvotų, .kurios dabar 
nėra išnaudotos. Brazilija rūpinasi, 
ne tai, ką ji turinti padaryti tremti
niams, bet svarbiausia, ką turi pa
daryti savo tautai.

JAV RADIJO STOTIS BALKA
NAMS IR RUSIJAI

AP iš Berlyno praneša, kad Ame
rikos valstybės departamentas pra
dėjo naudoti seriją galingų siųstuvų, 
įrengtų Miųpchene. Tuo būdu nori
ma transliuoti pro „geležinę uždan
gą“ Balkanams ir Sovietų Sąjungai, 
pareiškė Amerikos karo gubernatū- 
ros politikos skyrius.

Balkanams transliacijos jau pra
dėtos, netrukus bus transliuojama ir 
Rusijai. Anksčiau buvo transliuoja
ma iš Alžiro, bet ten amerikiečių ra
dijas nustojo veikti 1946 m. gruodžio 
31 d., o iš New Yorko negalėjo pa- 

. siekti minėtų ^kraštų.
NAUJAS V 2 GREITIS

Paskutinių bandymų metu vokie
čių V 2 pasiekė 178,5 km aukščio ir 
1,6 km greičio per sekundę. Taigi, 
V 2 yra jau žymiai ištobulintas.

— Vilnies Nr. 248 yra patalpinta 
ilga korespondencija iš Kaimo audi
nių fabriko „Limos“. Iš tos korespon
dencijos sužinome, kad fabriko di
rektoriumi yra A. Urniežius. Fabri
kas -karo metu smarkiai apgriautas 
ir dabar dar tebevykdomi atstatymo 
dabai. Kapitalinei statybai vadovau
ja A. Motelis. Audimo skyriaus ve
dėju yra J. Rimašas, verpimo sky-. 
riaus vedėju — Br. Binkevičius, fa
briko partorgu esąs Kulpinas. .

■— Vilnies Nr. 259 pranešama, kad 
Šiauliuose statomas Lietuvoje ale
bastro fabrikas. Fabriko plotas užim
siąs 6 ha. Fabriko gamyba numatyta 
per metus 10.009 tonų alebastro. Šiuo 
metu padėti tik parengiamieji darbai.

. Dr. B. Vargas

Įvairios žinios
• JAValstybių piliečiai per metus 
sukramto 1.033.600 km kramtomos 
gumos, kurios vertė yra 114.000 do
lerių.
• Irano užsienių reikalų ministeris 
paskelbė, jog Sovietų Sąjunga įtei
kusi Irano vyriausybei draugišką no
tą, kurioje išreiškiamas noras žinoti, 
koks statusas yra naftos koncesijos, 
kurią savo laiku Irano vyriausybė 
buvo suteikusi Sovietų Sąjungai, nes 
ratifikacijos laikas jau praėjęs. Ira
no vyriausybė į šią notą atsakiusi, 
kad bet kuri užsieniui teikiama kon
cesija turi būti ratifikuota parlamen
to, kuris bus išrinktas ir suformuo
tas. (UP)
• L. Blumo kabinetas sumažintas 
iš 23 į 17 ministeriu. Pats premjeras 
rezervuojasi dar ir užsienių reikalų 
ministerio vietą.
• Bavarijoje išsprogdintas nitro- 
celiuiiozės fabrikas, kuris per mėn. 
pagamindavo 1.500 donų sprogstamos 
medžiagos. Jo mašinos bus išvežtos 
į kitus kraštus reparacijų sąskaiton 
(SS)
• Japonijos kalbos rašmenis sudarė 
6.000 ženklų. Dabar yra sudarytas 
projektas, pagal kurį rašmenų palie
kama tik 1.800, arba 3O°/o buvusiųjų.
• JAV prezidento ateinančiuose
rinkimuose kandidatais sutiko būti 
respublikonas ir buvęs Minnesota 
gubernatorius Harold E. Stassen ir, 
gal būt, dabartinis prezidentas Tru
manas, bet jo sutikimas dar negau
tas. ,
• Prancūzijoje konferuos. Britani
jos ir Amerikos atstovai žydų emi
gracijos reikalu į Prancūziją. Britai 
reiškia nepasitenkinimą, kad prie di
delių uostų, Marselio ir kt„ esančios 
didelės DP stovyklos.
• Iš Japonijos yra atšaukti Olan
dijos ir D. Brįtanijos pasiuntiniai.
• USFET iš Frankfufto praneša, 
kad Frankfurto karinės bendruome
nės butų programai įvykdyti talki
ninkaus DP, kaip civiliai darbinin
kai, daugiausia iš pabaltijiečių tarpo. 
Siam darbui jie bus verbuojami sa
vanorišku pagrindu nėr UNRRA.. Be 
to, jie bus aprengti, maitinami, ap
rūpinami JAV kariuomenės butais, 
o atlyginimą mokės Frankfurto bur
mistras.
• UP iš Frankfurto praneša, kad 
vokiečių mafkė prekyboje ir trans
porte bus prilyginama 30 et. (ameri
kinių), tuo tarpu iki šiol vokiečių 
markę amerikiečiai pirko už 10 et
• Austrijoje išrasta plastinė me
džiaga, tinkanti batams gaminti. Ba
tus galima išnešioti 1.800 mylių. Pla
nuojama masinė gamyba ir normalia 
kaina. Išradimas laikomas paslapty
je. Sieję srityje pranašaujama re
voliucija. ■
O Vieno amerikiečio pareiškimu, 
D. Britanija, vadovaujant darbiečių 
partijai, riedanti į komunizmą.
O D.Britanijos karalius Jurgis VI 
įšventino šešis kojos raiščio ritierius. 
šis kojos raiščio riticrių ordenas 
įsteigtas prieš 600 metų.
O Apie 3 milijonus karo belaisvių 
stato geležinkelius ir autostradas Si-- 
bire, praneša UP iš Maskvos, pasi
remdamas Šanchajaus ir ' Irkutsko 
raportais, cituojamais komunistų 
partijos organo „Pravda“ Maskvoje. 
Laikraštis rašo, kad „naciai ir japo

' Byrnes’o vietoje Gen. Marshall’is
Pasikeitimas JAV vyriausybėje ir okupacinės kariuomenės vadovybėj*

James F. Byrnes pasitraukė iš 
JAV užsieninų reikalų ministerio pa
reigų. Jo vieton naujuoju JAV už
sienių reikalų ministeriu paskirtas

nai svajoję susitikti centrinėje Azi
joje ir dabar tatai realizavę — Japo
nijos ir Vokietijos belaisviai dirbda
mi prie geležinkelių ir kelių tiesimo“. 
• Sovietų Sąjungos atstovas prie 
Saugumo Tarybos, Gromyko, paskir
tas antruoju užsienio reikalų mini
sterio pavaduotoju. Pirmuoju yra 
Višinskis.
TRUMANAS SKATINA PAGREI

TINTI DP ĮVAŽIAVIMĄ Į 
JA VALSTYBES

AP iš Washingtono praneša, kad 
prezidentas Trumanas yra išreiškęs 
viltį, jog kvalifikuotų pabėgėlių ir 
displaced persons įvažiavimas 'į Ame
rika bus pagreitintas.

Prezidentas prisiminė tamsias 
šventes šių žmonių, kurie yra tiek 
daug iškentėję, ir pabrėžė, kad 
transporto problema artimoje atei
tyje pagerėsianti. Jis palietė 1945 m. 
gruodžio 2 d. nurodytas veikiančioms 
agentūroms direktyvas, pagal kurias 
turėjo būti palengvinta emigracija 
pabėgėliams ir displaced persons, 
kiek tai leidžia imigracijos įstatymai.

Spalių 21 d., pasak jo, buvus su
teikta įvažiavimo teisė tik 4.767 as-' 
meninas.

Prez. Trumanas pareiškė, kad pa
bėgėlių įvažiavimo atidėliojimas į 
Ameriką „rimtai paveikęs displaced 
persons padėtį“.

51.000 LENKŲ NAMO
Stars and Stripes biuras iš Frank- 

furtopranešė, kad gruodžio pabaigoje 
lenkų DP sumažėsią apie 30% iš 
171.000 ir tai paskatinsiąs duodamos 
maistas 60 Hienų išsivežtinai.

Kariuomenė yra paskelbusi, kad 
1946 m. gruodžio mėn. pabaigoje iš
vyks dar 51.000 ir liks 120.000 lenkų 
DP, iš kurių 60.000 „ukrainiečių“ 
lenkų. Jie gyvena 120 DP surinkimo 
centruose — stovyklose.

USFET' pareigūnų skaičiavimu, 
britų zonoje esą 145.000 ir prancūzų 
zonoje — 19.000 lenkų stovyklose.

Trečiosios armijos vadas gen. Įeit. 
G. Keyes pageidavimą, kad kitose 
Kalėdose jie nebepasiliktų „svetimo
je žemėje“.

TĖVIŠKĖS GARSO METINĖS
Su praeitųjų metų paskūti'niuoju 

numeriu Tėviškės Garsas atšventė 
savo metines. Šio laikraščio pirmas 
numeris pasirodė Schweinfurte. 1945. 
XII. 23 d.

Pavartę pilną metinį Tėviškės 
Garso komplektą, pastebėsime labai 
didelį skirtumą tarp jo pirmųjų ir 
paskutiniųjų numerių. Iš kuklaus, 
daugiau stovyklinio pobūdžio laik
raščio, baigdamas savo gyvenimo ke
lio metines, išaugo .jis į gana įdomų 
ir įvairų lietuvių tremtinių laikraštį. 
Dažnai dedami vykusiai parinkti 
vertimai iš amerikiečių bei anglų 
laikraščių ir žurnalų laikraščiui su
teikia gana rimtą charakterį.

Tėviškės pirmasis redaktorius bu
vo St. Gečas. Dabar jį redaguoja M. 
Bavarskas.. Bet vis dėlto nereikia 
pamiršti, kad prie jo taip pat daug 
dirba ir S. Urbonas.

Linkėtina Tėviškės Garsui dar la
biau tobulėti ir būti, kaip ir dabar, 
mėgiamam tremtinių laikraščiu.

Stp. Pl-nas 

Gen. George C. Marshall. Gen. Lu
cius D. Clay perima pareigas iš 
naują paskyrimą gaunančio Gen. Jo
seph T. McNarney, vyr. amerikiečių 
sausumos kariuomenės viršininko 
Europoje ir karinio amerikiečių zo
nos gubernatoriaus Vokietijoje. Ligi 
šiol buvęs amerikiečių karinių pajėgų 
viršininku Austrijoje, gen. Clark, 
paskirtas Gen. L. D. Clay pavaduo
toju, savo turėtas pareigas perduoda 
Gen. Įeit. Goffrey Kayes, buv. 3-čio- 
sios armijos vadu Vokietijoje. ,

Mūsų Kelias buvo jau prieš Kalė
das pranešęs, kad JAV užsienių rei
kalų ministeris James F. Byrnes dėl 
nesveikatos numato atsistatydinti. 
Tas mūsų pranešimas pasitvirtino. 
Prez. Trumanas Byrnes atsistaty
dinimą priėmė ir jo vieton paskyrė 
Generolą George C. Marshall, kuris 
šiuo metu buvo specialiu pasiunti
niu Kinijoje. Antrojo pasaulinio’ karo 
metu Gen. G. C. Marshall buvo 
JAValstybių vyr. kariuomenės štabo- 
viršininku. ,

Į Naujuosius 
Meius įžengus

(Pradžia 1 pusi.)
norimo, kuo greičiau įsijungti kūry
binio darban ir naujoj svetingoj 
šalyj vėl atgauti savo pačių gyveni- 
mą tvarkančią iniciatyvą.

Ligi šiol poselėtas viltis kuo grei
čiau grįžti numylėton tėvų žemėn, 
nors ir su širdgėla/ esame priversti 
atidėti tolimesniam laikui, nes ir pa
saulinio masto asmdhybių Kalėdų 
švenčių proga paskelbtieji pareiški
mai nėra tokie, iš kurių būtų galima 
daryti išvadas, jog jau šiais metais 
bus įgyvendinta pastovi ir teisinga 
taika. Šių asmenybių pasisakymai 
remiasi irgi vien tik ateities viltimis. 
Štai Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Harry S. Trumanas, kal
bėdamas į amerikiečių tautą, pareiš
kė, kpd pastovios' taikos kūrimas rei
kalaująs didelės kantrybės, nes pa
saulis irgi nebuvęs per vieną dieną 
sukurtas. Jo Didenybė Didž. Britani
jos karalius Jurgis VI sosto kalboj, 
kurios per paskutinius- kelerius me
tus Anglijoj Kalėdų metu klausoma 
kaip tradicinės, dėstydamas mintis 
apie reikalą atkurti civilizaciją, kurios 
dėliai ir nesurandama bendros nuo
monės, tarp kitko pasakė: „Skirtin
goms nuomonėms tarpusavy susikir
tus, gali lengvai įsiskelti liepsna, 
kuri uždegs teisybės šviesą“. Šven
tasis Tėvas Pijus XII. Šv. Sosto kal
boj į pasaulį reiškė mintis, kad šiuo 
metu visur jaučiamas vien tik nepa
sitenkinimas; po Atlanto Chartos 
paskelbimo visos tautos laisvai at- 
dususios, o kas gi dabar pasidarę? 
Tiesa, žmonija po to parodžiusi daug 
pažangos kariavimo srityje, b taikos 
sukūrimo sunkumai vistiek likę ne
nugalėti. Pagaliau britų generalinio 
habo šefas maršalas Viscount Bern
ard Montgomery savo kalboje į britų 
armiją išsireiškė, 'kad britų valstybės 
laivas dar vis tebeplūduriuojąs nera
miuose vandenyse, nes po šešeris 
metus šėlusios stiprios audros, nors 
ir pradėjus jūroje blogam orui aptil
ti, savaime suprantama, turįs praeiti 
tam tikras laikas, kol bangos galu
tinai nurims. Visos tos pareikštos 
aukštųjų žmonių Kalėdų proga min
tys rodo, kad tikrosios ir teisingo
sios taikos teks dar palaukti, — ir 
tatai gal dar ne šiais metais įvyks. 
Todėl nebe pagrindo ir mes pradė
jome žvalgytis į užjūrius, ieškodami 
ramesnės užuovėjos.

Su tokiomis mintimis pradėdami 
naujus metus, mes nebegalime dau
giau savęs migdyti, nors ir širdis 
glostančiomis, viltimis, bet turime 
gyvenimui pažvelgti realiai į akis. 
Tatai įsidėmėtina kaip eiliniams 
tremtiniams, taip lygiai ir asmenims, 
priklausantiems visuomeniniams 
veiksniams. Antra vertus, mes, pa
geidaudami būti perkeldinami kitur 
didesnėje kompaktinėje masėje, 
esame pasiryžę įsijungti į konkretų 
darbą pagal savo sugebėjimus. Bet 
tatai dar nereiškia, kad turime būti 
paversti darbo jėgos preke ir kad be 
mūsų pačių sutikimo būtume sukon- 
traktuoti bet kokiam vergiškam dar
bui. Būdami demokratiškų valstybių 
globoje, mes ir norime, kad su mumis 
nelaimingaisiais būtų demokratiškai

• ir, elgiamasi. Stp. Platūnaš
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