
Valia ir miiirumas
Visuotinis nerimas ir ateities nežinios 

ūkanos tirštai gaubia visą pasaulį ir žmonių 
širdis. Ir šių metų pradžia atrodo kažkaip 
tamsi, paniurusi ir nieko gero nežadanti. 
Nelaimingasis, daugelio niekinamas ir stum
domas DP žmogus visa tai jaučia ir išgyvena 
paskutiniaisiais pertemptais savo nervais, pa
skutiniaisiais valios ir santūrumo likučiais. 
Šiuomet jam yra labiausiai neaišku, ką atneš 
šie metai jam ir visai tremties bendruomenei.

Taigi, bet kam turėtų būti suprantamas ir 
tas mūsų visa kuo musivylimas, nepasitikė
jimas, apatija. Pagaliau jeigu niekuo dėl 
pastarojo karo nekalta ir buvusi neutrali Lie
tuva žiauriausiai nuo jo nukentėjo ir. dabar 
tebekenčia, jeigu daugybė tūkstančių Lietuvos 
žmonių be jokių teisių ligi šiol išblaškyti 
tremtyje ir negali grįžti Į savo tėvyne ■—tai, 
be abejo, ši aplinkybė ir Sudaro sąlygas, kai 
kuriai depresijai, nusivylimui, j daug ką nu
moti ranka nuotaikai.

Jau nekalbant apie šimtmečiais trukusią 
Lietuvos priespaudą ir Jos žmonių žiaurius 
niokojimus, skaitant tik nuo Pirmojo Pasau
linio Karo pradžios Lietuva išgyvena 5-ją 
okupaciją per pastaruosius 32-jus metus. 
Atrodo, kad, tokią tautos tragediją išgyven
dami, gal būt, dar daugiau, negu mes, pa
kriktų ir sugniužtų ir bet kurios didesnės, 
kultūrigos tautos žmonės. Tuo būdu, blaiviai 
ir realiai žiūrėdami dabartinei mūsų gyveni
mo kasdienybei į akis, pilnai suprantame 
mūsojo DP tremties gyvenimo rūškanąją ne
žinomybę, mūsų nuotaikas ir išgyvenimus.

Tačiau, tiek iškentėję tremtyje ir vis dėlto 
nenustoję galutinos vilties, turėtume sukaupti 
visus valios ir santūrumo likučius, kad ir 
toliau įstengtume apsiginti nuo tolimesnių 
mūsų gyvenimo nelaimių, kad būtume ir 
liktume tais, geležiniais žmonėmis, kurie, 
tikėdami savo tėvynės ateitimi, pereitų ugnį 
ir vandeni. Tad. nors ir sunkiausiomis trem
ties gyvenimo sąlygomis, turėtume likti 
sau žmonėmis ir — santūrumo, dar kartą 
santūrumo!

Jeigu anksčiau pavaizduota mūsų ne 
laimingo gyvenimo dvasinė būklė yra supran
tama dėl didžiųjų, ne nuo mūs priklausančių 
priežasčių, tai dar vis dėlto pasitaiko paskirų 
reiškinių kurių, tiesiog negalima suprasti:.

1) Negražiais, nekultūringais atskirų asmenų
elgesiais ar net chuliganizmu be galo sunki
name ir taip jau nepavydėtiną tremties bend
ruomenės būklę. '

2) Paskirų individų nesąžiningumu ar net 
vagystėmis teršiame pas mūsų globėjus dir
bančiųjų vardą ir mažiname pasitikėjimą bei 
simpatijas.

‘ 3) Ak, ir mūsų tremties spaudoje kartais 
griebiamės tokio polemikos tono, kuris 
sunkiai pažeidžia mūsų apsigynimą, kad ir 
įvairių tikrinimų akivaizdoje.

Kur gi broliškas santūrumas ir gera valia? 
Argi dabar laikas panašiems viešumos gin
čams? Argi taip tarp savęs kalbasi broliai 
partizanai nuo šalčių stingstančiuose Lietuvos 
miškuose? Argi ne santūrumu ir gera valia 
tikimės išlaikyti šį didįjį bandymą ir grįžę 
sukurti laisvą, nepriklausomą, demokratinę 
Lietuvą? M. K.

JAV turinti likti pajėgi
JAV generalinio 'štabo viršininkas gen. 

Eisenhoweris kariams ir pramonininkams pa
reiškė, kad Amerika neturinti pasiduoti nau
jam pokariniam abejingumui arba kokiam 
nors „atominės -bombos psichozui“, panašiam 
į „Maginot linijos psichozę“. Kol pasaulyje 
tebesitęsia nenormali — ne taikos meto — pa
dėtis, visas JAV ūkinis potencialas turi būti 
įjungtas į saugumo sistemą.

Tačiau, iš kitos pusės, krašto saugumo 
Stiprinimas jokiu būdu neturi reikšti, kad 
Amerika su pesimizmu žiūri į bendradarbia
vimą su pasauliu. Tik, kol bus pasiektas šis 
bendradarbiavimo tikslas, tauta turi išlaikyti 
savo smogiamąją galią. (Reuter).

Nauja Prancūzijos vyriausybė
Sausio 22 d. vakare naujasis Prancūzijos 

ministeris pirmininkas Paul Ramadier su
darė koalicinę vyriausybę ir pristatė prezi
dentui Auriol.

Naująją Prancūzijos vyriausybę sudaro: 8 
socialistai, 5 MRP, 5 komunistai, 3 radikal- 
socialistai ir 3 kitų partijų ministerial.

Svarbiausias ministerijas užima: min. pir
mininkas — Paul Ramadier (soc.), jo pava
duotojai — Maurice Thorez (kom.) ir Henry 
Teitgen (MRP). Georges Bidault (MRP) ir 
toliau lieka užsienių reikalų ministerių. Vi
daus reikalu ministeris — Edouard Depreux 
(Soc.); teisingumo — Endre Marie (rad. soc.), 
finansų — Robert Schuman (MRP).

Taikos sutartys su ašies vasalais
(INS) Sausio 20 d. buv. JAV užsienių rei

kalų minis,eris James F. Byrnes atliko pasku
tinį savo tarnybinį veiksmą: pasirašė taikos 
sutartis su Italija. Vengrija, Rumuniją ir Bul
garija. ■ .

Sutartis pąsirašius, Vašingtone buvo pas
kelbtas pilnas jų tekstas ir buv. priešo valsty- 
bėręs pranešti sutarčių punktai. Sutartims 
įsigaliojus,, visos buv. priešo valstybės galės 
kreiptis į, Jungt.. Tautas, prašydamos priimti 
nariais, ir, užmegzti diplomatinius santykius 
su kitomis valstybėmis. Per 90 dienų nuo su
tarties įsigaliojimo dienos iš visų 5 valstybių 
atitraukiamos okupacines sąjungininkų įgulos 
Sutartyse pabrėžiama,kad žiuose kraštuose turi 
būti garantuojamos žmogaus teisės ir įsiparei
gojama išnaikinti fašizmo likučius.

Trrn i .j.'u'.rr u ' l n» ..‘L. ji ■■ 1 ——1

Paruošiamieji keturių užs. reik, ministerių 
pavaduotojų pasitarimai Londone dėl Austri
jos ir Vokietijos taikos sutarčių tęsiami to
liau. Tuo pat metu Prancūzija Graikija ir 
Italija pergyvena vyriausybių krizes, o Lenki
joje sausio 19 d. buvo renkamas nauja? parla
mentas, kuris turėtų parodyti naujosios poka
rinės Lenkijos politinį veidą. Prieš šiuos rin
kimus Lenkijoje buvo vedama arši kova tarp 
taip vadinamo valdžios bloko ir Miko
laičiko vadovaujamos ūkininkų partijos. Ta 
kova neapsiėjo be aukų. Valdžios blokas, kurį 
sudarė komunistai, socialistai ir kitos nau
jai įsteigtos partijos, varė milžinišką akciją 
prieš Mikolaičiko partiją, apkaltindarnos pas
tarąją bendradarbiaujant su pogrindžio or
ganizacijomis ir einant prieš lenkų tautos in
teresus.

Susidarius tokiai padėčiai, JAV-bių ir 
Anglijos vyriausybės, kaipo Teherano ir Jaltos 
susitarimų dalyvės, įteikė notas Sov. S-gai, 
reikalaudamos imtis bendros akcijos ir daryti 
konkrečių žygių dėl tinkamo rinkimams 
pasirengimo ir jų pravedimo Lenkijoje. Sov. 
S-gos užs. reik. min. Molotovas šias notas 
atmetė, nurodydamas, kad anglams ir ame
rikiečiams suteiktos informacijos apie padėtį 
Lenkijoje išeinančios iš Mikolaičiko šaltinių, 
esančios vienšališkos ir neteisingos. Padėtis 
nesanti tokia kritiška, kad būtų reikalinga 
bendra intervencija. Po to anglų ir ameri
kiečių vyriausybės įteikė notas tiesiog pačiai 
Lenkijos vyriausybei Dabartinis Lenkijos 
min. pirmininkas Osubka-Moravskis jas taip 
pat atmetė, nurodydamas^ kad rinkimai būsią 
laisvi ir demokratiški Šiuo klausimu rašy
damas, „N. Y. Times“ pažymi, kad dabartinė 
Lenkijos vyriausybė nėra tautos rinkta, bet 
sudaryta pagal Jaltos ir .Teherano susitarimus

TRIESTAS — LAISVAS UOSTAS
Taikos sutartis su Italija įsigalioja, ją pa

sirašius JAV, Britanijai, Prancūzijai ir Sov. 
Sąjungai. Sutartyje nieko nėra pasakyta apie 
Italijos kolonijas — jų likimas turi būti iš
spręstas šių metų bėgyje. Toliau neišspręstas 
Italijos laivyno išsidalinimo klausimas.

Teritorialiniai pakeitimai: Jugoslavija 
gauna Pola, Fiume, */» Istrijos pusiasalio ir 
didesnę Venezia Giulia dalį. Triestas ir jo 
apylinkės gauna tarptautinės laisvos teritori
jos statusą. Prancūzija iš Italijos gauna 
pasienio sritis Tenda ir Brigą. Graikijai 
priskirtas Dodekahezo salynas. Libiją, Eritrėją 
ir Somaliją iki galutino jų likimo išsprendimo 
administruos britų karinė valdžia. Pantelleria 
ir kitos salos turi būti demilitarizuotos

ir kraštą valdo patikėtinio tei- 
f/ sėmis. Jeigu ji nevykdo skir-
tftfv tujų šių susitarimų pareigų,

JIS tai signatarai gali ją pakeisti 
kita. Nežiūrint į labai ne
palankią situaciją užsieniuose 

ir krašto viduje, rinkimai visdėlto 
įvykdyti. Kaip ir reikėjo laukti, dar negalu
tiniais daviniais rinkimus laimėjo vyrausybės 
blokas santykiu 13:1. Užsienių korespon
dentai pažymi, kad balsų skaičiavimo stebėti 
jiems nebuvo leista, ir dėl to pareiškę pro
testą, jie buvę nukreipti į vyriausią rinkiminę 
komisiją, kuri juos areštavusi ir paleidusi 
tik po trijų valandų.

Po rinkimų ūkininkų partijos vadas Mlko- 
laičikas spaudos atstovams pareiškė, kad jo 
partija neabejotinai rinkimus būtų laimėjusi, 
jeigu jos atstovams būtų buvę leista dalyvauti 
rinkiminėse komisijose, skaičiuojant balsus. 
Dėl šių rinkimų pravedimo jis įteikęs pro
testus JAV-bių. Anglijos ir Sov, S-gos 
pasiuntiniams, prašydamas šiuos rinkimus 
nepripažinti teisėtais. Kokių rezultatų su
silauks šie Mikolaičiko protestai pasakyti 
sunku. Panašūs protestai buvo įteikti ir dėl 
Rumunijos rinkimų, bet iki šiol jų rezultatų 
dar nematyti.

Vienas Londono radijo komentatorius kal
bėdamas apie Lenkijos rinkimų rezultatus 
pažymėjo, kad šių rinkimų negalima laikyti 
nei laisvais, nei demokratiškais. Tuo tarpu 
Lenkijos vyriausybė oficialiame savo komu
nikate pažymi, kad rinkimai buvo laisvi ir 
demokratiški ir praėjo ramiai ir be incidentų. 
Reakcionierių mėginimas rinkimus sukliudyti 
nepavykęs, . nes buvęs nuslopintas pačioj 
pradžioj. -.

Taigi, kaip matome, Bulgarija, Rumunija ir 
Lenkija pravedė „tikrai demokratiškus ir 
laisvus“ rinkimus, ir jų vyriausybės dabar 
kalbės „visos tautos“ vardu. Nors rinkimai 
Lenkijoje, pagal oficialų komunikatą, ir 
praėjo „be incidentų“, tačiau Associated

Karinės pajėgos: Italų Sausumos ka
riuomenė sumažinama iki 185.000, o po
licija — iki 65.000 vyrų. Laivyno dydis 
nustatomas toks: 2 kovos laivai, 4 kreiseriai, 
4 naikintuvai, 16 torpėdlaivįų ir 19 korvečių. 
Bendras įgulos dydis — 25.000 vyrų. Avia
cijai paliekama 200 kovos ir žvalgybinių 
lėktuvų ir 150 kito tipo mašinų (25.000 vyrų). 
Bombonešių turėti neleidžiama.

Reparacijos išmokamos per 7 metus. 
Leidžiama išmokėti gėrybėmis. Reparacijų 
dydis — 360 milijonų dolerių, iš kurių tenka: 
Jugoslavijai — 125 milijonai, Graikijai — 105, 
Sov. Sąjungai — 100 miL, Abesinijai — 25 
mik ir Albanijai — 5 milijonai.

DUNOJUS SUTARPTAUTINAMAS
Sutartis su Balkanų valstybėmis pasirašo 

JAV, Austrija ir Sov. S-ga. Vengrija ir Ru
munija įsipareigoja visų valstybių laivams 
leisti laisvai plaukyti Dunojumi. Praėjus 
šešiems mėnesiams po sutarties Įsigaliojimo 
Balkanų valstybėse, keturi Didieji ir Ukraina 
susirinks konferencijos sudaryti tarptautinę 
Dunojaus kontrolės komisiją.

Vengrija pagal talkos sutartį netenka 
Transilvanijos, kuri atiduodama Rumuni
jai. Toliau, Čekoslovakija iš Vengrijos 
gauna mažą Dunojaus prietiltį ties Presburgu 
ir dar tris kaimus, esančius į pietus nuo šio 
miesto.

Vengrijai paliekama 65.000 vyrų dydžio 
sausumos kariuomenė ir 5000 vyrų dydžio 
aviacija su 90 lėktuvų (Jokių bombonešių).

Bendra reparacijų suma siekia 300 milijonų 
dolerių. Iš jų: 260 mil. Sov. Sąjungai. ir 100 
mik Čekoslovakijai ir Jugoslavijai. Repara
cijos išmokamos per 8 metus.

Rumunija: Sovietų Sąjunga iš Ru
munijos gauna Besarabiją ir Transilvaniją. 
Bulgarijai tenka pietinė Dobrudža prie 
Dunojaus deltos.

Rumunijos kariuomenė paliekama 120.000 
vyrų dydžio, laivynas — 5000 vyrų ir avia
cija — 8000 vyrų dydžio. Karo laivyno to
nažas — 15.000 to. Karo lėktuvų skaičius — 
150. Bombonešių turėti neleidžiama.

Rumunija privalo per 8 metus išmokėti 300 
mik dolerių reparacijų Sovietų Sąjungai.

Bulgarijos: kariuomenė apribojama 55.000 
vyrų, laivynas (72500 to) — 3.500 vyrų ir 
aviacija — 5200 vyrų su 90 lėktuvų. Laikyti 
bombonešius ir daryti įtvirtinimus Graikijos 
pasieniuose neleidžiama.

SUOMIJAI — 1941 m. SIENOS
Sutartį su Suomija pasirašo tik Anglija Ir 

Sov. Sąjunga, nes JAV su Suomija nekariavo. 
Suomijai paliekamos 1941. VI. 22 sienos. Ka
relija ir Petsamo sritis tenka Sovietų Są
jungai. Be to, Suomija privalo laivyno bazę 
Porkkalla 50 metų išnuomuoti Sov. S-gai.

Suomijai leidžiama turėti 34.400 vyrų 
dydžio kariuomenę, 4500 vyrų — laivyną 
(tonažas —■ 10.000 to) ir 3000 vyrų dydžio 
aviaciją su 60 lėktuvų.

Suomija privalo per 8 metus Sovietų Są
jungai išmokėti 300 milijonų dolerių reparacijų.

Press korespondentas pažymi, kad rinkimų 
metu žuvo 138 asmenys ir daugelis esą 
sužeistų. Tai pažymys, rodąs šių rinkimų 
„ramybę“ ir sakąs, kad rinkimai praėjo 
„tikrai be incidentų“.

Greta Lenkijos rinkimų labai plačiai ko
mentuojamas ir buv. Prancūzijos premjero 
Leono Blumo lankymasis Londone. Vienas 
Londono radijo komentatorius pažymi, kad jo 
pasitarimai su Anglijos min. pirmininku 
Attlee sudaro pokarinės santvarkos pradžią 
Europoje. Viršminėtas komentatorius šluos 
pasitarismus riša su įsteigimu „Jungt Euro
pos Valstybėms propaguoti Komiteto“, kurį., 
neseniai įsteigė Churchillis. Dar toliau tas 
pats komentatorius nurodo, kad nors dabar 
Leonas Blumas jau ir nebėra Prancūzijos 
premjeru, tačiau jis visuomet pasitiksiąs 
oficialiu min. pirmininko patarėju. Sąryšyje 
su tuo, kad naująją Prancūzijos vyriausybę 
sudarys socialistai koalicijoje su kitomis 
partijomis, artimoje ateityje tenka laukti tarp 
Anglijos ir Prancūzijos glaudesnio politinio 
ir ekonominio bendrada: biav.mo. Si io ben
dradarbiavimu bus mėginama Vokietiją 
įjungti i būsimąją Europos tautų šeimą. 
Aišku, kad Italija irgi negalės likti nuošalyje 
ir jau dabar ten vyksta didelis persigrupavi- 
mas, iššaukęs net ministerių kabineto krizę. 
Tatai įvyko labiausiai dėl socialistų partijos 
skilimo, .kurios atstovas Petro Neni buvęs 
užs. reik, ministerių pasisakė už bendarbia- 
vimą su komunistis. Dešinysis socialistų 
partijos sparnas vadovaujamas Saragot, 
pasisakė prieš tokį bendradarbiavimą.

Graikijos kabinetas atsistatydino ieškoda
mas tampresnio bendra-- biavimo su opozi
cija, nes dėl partizaninio karo vidaus padėtis 
yra gana įtempta ir reikalinga didesnės vidaus 
jėgų konsolidacijos.

Kaip matome, pagrindinėse Europos valsty
bėse vyksta persigrupavimas ir persitvarky
mas, kuris veiks kaip didelis veiksnys, Įgy
vendinant pastovią ir teisingą talką Europoje.
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Pasaulio taikos problema
PROBLEMOS ESME IK AKTUALUMAS

■ Pasaulio pacifikacijos mintis vis labiau ap
valdo visų padoriųjų žmonijos elementų pro
tus. Ir tai nėra koks laikinis pacifizmo psl- 
chozas, kai po didelių naikinančiųjų ir žudi
kiškų Karų tautos išsiilgsta taikos. Taip pat 
tai atsitinka ir ne dėl to, kad tautų teisė at
pažino kriminalinę karo prigimti. Tos min
tys randa atramą geležiniuose istoriniuose 
procesuose. Susisiekimo ir susižinojimo prie
monių techniška evoliucija padarė įmanomą 
nepaprastai - greitą kultūros ir civilizacijos 
vertybių pasikeitimą. Atsiranda universalinės 
civilizacija ir kultūra, universalinis , ūkis. 
Aišku, kad šiais atominės energijos atpalai
davimo laikais, kai žinia aplekia pasaulį tą 
pačią sekundę, o jis apvažiuojamas keletos 
desėtkų valandų būvyje, nebegalima galvoti 
tomis pačiomis politinėmis, diplomatinėmis ir 
militarinėmis kategorijomis, kuriomis buvo 
galyojama dar, sakysime, Clausewitzo ar Na-

• poleono laikais, kai triukšmingasis imperato
rius, geriausiomis sąvo meto priemonėmis 
bėgdamas po pralaimėjimo Rusijoje, kelionę 
Iš Vilniaus į Paryžių vos sukorė per 300 va
landų (dabar tokiai distancijai nugalėti be- 
relkėtų vos trejeto valandų laiko!) ir kai žinia 
lėkė tekiais pačiais greičiais. Technikos pa
žanga daro karą ir ekonomiškai tautoms ne
bepakeliamą ir ima grąsinti visos žmonijos 
egzistencijai ir jos civilizacijai, ypač atsižvel
giant į tai, kad dar nepakankamai protinga 
ir padori žmonija ėmė ^disponuoti tokiomis 
pasibaisėtinomis priemonėmis, kaip atpalai
duotoji atominė energija. Imant dalyko gi
liausiąją prasmę, žmonija Įsikniso į Visatos 
santvarkos pagrindus, pasigavo kosminės pri
gimties energiją, kuri suka Visatos mecha
nizmą ir kuri, kaip ir mokslininkai spėja, 
slepia savyje dar nenumatytus žmonijos pa
žangos galimumus ir lygiai neaprėpiamus 
pavojus. Šitoji energija taip pat gali patar
nauti pasaulio taikos reikalui (o tai pareis 
nuo to, ar atitinkami veiksniai laiku turės 
proto ir valios padaryti tinkamus sprendi
mus), kaip ir stichijiniam chaosui sukelti ir 
net visiškam gyvybinės vegetacijos sunaiki
nimui žemės rutulyje. Ir vieninteliai kas 

.r mus gali raminti šitame apokaliptinių mate
zinių jėgų siautėjime ir teikia mums vilties 
laiminga dalykų evoliucija)? tai būtent tai, 
kad pirmieji šitų jėgų nepasigavo beatodai
riški kriminaliai pasaulio elementai, kurie 
nesustotų ir prieš visišką žmonijos sunaiki
nimą, jeigu jie, savo pragaišties atveju, tai 
padaryti galėtų (bet tai nereiškia, kad jie tų 
jėgų, jei bus delsiama, laikui bėgant nepasi- 
gaus; tada įvyktų baisiausia katastrofa).

Bet ne tik atominė energija sudaro žmo
nijai ir visos gyvybės vegetacijai pavojų. Iš 

.paslaptingų laboratorijų prasiskverbia kad 
ir miglotų žinių apie turimus ir tyrinėjamus- 
dar baisesnius, negu atominė energija — šal
domuosius, (žieminius ir bakteriologinius' 
ginklus ir galimą kosminių spindulių panau
dojimą gyvybei naikinti. Tad dabar mes 
einame į tokią realybę, kai laimėtojas nebe
galės su iškilmių maršais žygiuoti pro per
galės vartus, nes nykiame ir, gal būt, suradio- 
aktyvintame pasaulyje bus išnykęs bet koks 
džiaugsmas ir gyvenimo noras arba atsitiks 
tai, ką įvairūs šventraščiai vadina pasaulio 
pabaiga. TodėTpasaulio pacifikacijos proble
ma yra ne tik moralinė ir teisinė, bet taip 
pat ir egzistencinė problema. Technikos iš- 
siplėtojimo akivaizdoje karas sudaro grėsmę 
visiems ir visur: visoms tiek mažoms, vidu
tinėms, tiek ir didelėms tautoms ir valsty
bėms, visiems kontinentams, viso žemės ru
tulio gyventojams, o taip pat tiek karo 
kurstytojams, kaip ir fronto kariams. Kita 
vertus, ramios tautos nebenorėtų būti agre
sijos ir valstybiškai organizuoto banditizmo 
aukomis. Bet norėdamos gyventi taikoje ir 
užtikrinti savo namų, šeimų ir savo darbo 
vaisių saugumą, jos turėtų siekti tokios pa
saulio santvarkos, kurioje agresija ir tarp
valstybinis banditizmas būtų neįmanomas.

Tačiau veltui tautos sieks saugumo Ir taikos 
savo miiitarinės galios didinimu, nes naciš
kojo militarizmo ir jo sukurtos pasibaisėtinos 
karo mašinos katastrofa duoda labai vaizdin
gą pamoką, kaip žlunga ir stiprios milita- 
riškal valstybės. Negalima pasiekti saugumo 
ir laikinais kompromisais, įgijant strateginių 

. pirmenybių arba stengiantis įgyvendinti jėgų 
pusiausvyrą. Taip pat neutralumas (nes pra
gare esama vietos ir neutraliesiems) ar izolia- 
lionizmas šiais laikais būtų lygus išdavimui 
bendrų žmonijos taikos pastangų arba mažų 
mažiausiai — kurapkiškas galvos paslėpimas 
sniege prieš artėjantį pavojų. Visa tai te
būtų tušti tradicinės diplomatijos arba poli
tinės apgaulės manevrai. Lygiai būtų neiš
mintingos pastangos siekti saugumo, kuriant 
kokius nors tarpvalstybinius (a la Interma- 
riumas) ar kontinentinius — Pan-Europos, 
Pan-Azljos, Pan-Amcrikos blokus, nes didelių 
poliilnių junginių susikūrimas iššauktų dar 
didesnius tarpkontinentinius ir gal net rasi
nius karus.

Nukankintas Dr. L Skrupskelis
„Žiburiai“ praneša, kad gauta žinių, jog 

Sibiro ištrėmime kankinio mirtimi mirė dar 
vienas mūsų kultūrininkas — buv. „Židinio“ ir 
„XX amžiaus“ redaktorius Dr. Ignas Skrups
kelis.

Dr. Skrupskelį bolševikai suėmė pirmosios 
okupacijos masinės areštų bangos metu, 1940 
m. liepos mėn. pradžioje ir, nuteisę, nepaskelb
dami nė už ką, 8 metams katorgos darbams, 
išvežė į Sibirą

■ Skrupskelis mirė tragiška kankinio mirtimi. 
"Vieną rytą jis pavėlavo atsikelti iš lovos. 
Prie jo prišoko NKVD-lstas ir nuo antro narų 
aukšto smurtu trenkė žemyn. Dr. Skrupskelis 
krito žemyn galva ir netrukus mirė.

Todėl darosi aišku, kad pasaulis gali būti 
pacifikuotas tik įsisteigus pasauliniam impe- 
riumui, pasaulinei valstybei, kitaip sakant, 
pasaulio pacifikacijos problema yra neatsie
jamai surišta su pasaulio unifikacijos proble
ma. O karštligiški tyrinėjimai naujų naiki
nimo priemonių, spartus ginklavimosi tech
nikos kilimas ir intensyvus eventualių karo 
partnerių ginkląvimasis verčia neatidėlioja
mai spręsti pasaulio santvarkos problemą, 
nes jų nustūmimas artimesnei ar tolimesnei 
ateičiai, ypač siekiant bet kokios laikinos 
naudos, reikštų visišką istorinės atsakomybės 
nesupratimą, katastofos apimties padidinimą 
ir, tur būt, mūsų civilizacijos žlugimą.

Bet ne vien tik saugumo interesai verčia 
žmoniją riekti pasaulio unifikacijos. Jau da
bar yra iškilę labai aktualių pasaulinių ūki
nių, socialinių ir kultūrinių problemų, kurios 
sėkmingai tegali būti sprendžiamos tik visoms 
tautoms pasitikėjimo ir taikos dvasioje tam
priai bendradarbiaujant.

SOCIALINES IR TARPTAUTINES TEISES 
EVOLIUCIJOS SUPRATIMAS

Jeigu militarizmo gadynėje pacifizmas 
buvo laikomas utopija ir nusikaltimu, tai 
dabar pasaulio unifikacija ir pacifikacija ne
bėra kokia tolimos ateities vizija, bet, atsi
žvelgiant į minėtąjį technikos sąlygų paki
tėjimą, darosi realiausia ir aktualiausia šių 
dienų problema. Ir dabar ne pacifizmas, bet 
militarizmas yra nusikaltimas, išskiriant, ži
noma, tuos atvejus, kai pacifizmas yra su- 
gestijonuojamas imperialistinio krašto, kuris, 
siekdamas agresingų tikslų, stengiasi savo 
numatomą auką militariškai ir morališkai 
nuginkluoti. Nors, pasenėjustomis Clause- 
witz’o ir kitų militaristinių mokyklų pažiūro
mis, karas esąs normalus žmonijos būvis ir 
todėl neišvengiamas, ■ nes per visą, istorinę 
gadynę žmonija išgyvenusi tik 300 visiškos 
taikos ir 2200 karo metų, taigi santykis karo 
naudai yra 3:22, tačiau bent šių laikų žmo
gui turi būti aišku, kad karas nėra koks 
stichijinis ar gamtinis reiškinys, kokia nepa
keičiama Dievo nustatyta tvarka, o tėra 
anarchiško tarptautinio būvio ir barbariškų 
politinių metodų ir pažiūrų padarinys. Bet 
šitokia barbariška dalykų tvarka turės pa
sikeisti ne tik dėl ištobulėjusios technikos su-

darytu sąlygų, bet taip pat keičiantis ir žmo
nių pažiūroms į karo prigimtį. Nes mes ži
nome, kad žmonija daug šimtų, tūkstančių 
metų išgyveno be jokio įstatymo, vadinamus 
„bellum omnium contra mones“ (karo visų 
prieš visus) laikus, kada individų teisę ap
sprendė vien tik gamtos ribos, jų jėga. Tai 
buvo individų suverenumo laikai. Vėliau, 
kylant visuomeninio bendravimo reikalui Ir 
supratimui, atsirado socialinių junginių pa
pročių teisė. Ir tik po to, jau istoriniais 
amžiais, kai paaiškėjo papročių teisės nepa- 
kankamunas, buvo sukurti pirmieji įstatymai 
— rašytosios teisės rudimentai. Jei palyginti 
žmonijos išgyventus „bellum omnium contra 
omnes" laikus su rašytojo įstatymo amžiumi, 
tai išeitų, kad beteisiškumas yra normalus 
žmonijos būvis. Tačiau niekas, mūsų i tuos 
tamsius amžius, grįžti nebenorėtų, kaip 
taikingojo pasaulio piliečiai nebenorės grįžti 

tarptautinės anarchijos laikus.
Žmonija išgyvena analoginę socialinių 

junginių teisės evoliucijai ir tarptautinės tei
sės evoliuciją. Buvo visiškos tarptautinės 
anarchijos laikai, kada socialinis junginys 
kita junginį arba valstybė valstybę puldavo 
be jokio įspėjimo, plėšikavimo ir agresijos 
tikslais ir kada karo vedimas nebuvo saisto
mas jokių tarptautinės moralės ir teisės nor-' 
mų. Taip, pav., buvo vedami dar net Alek
sandro Didžiojo, Hanibalo ir Cezario karat 
Tautų teisę tada apsprendė taip pat gamtos 
sudarytos sąlygos. Vėliau atsirado tarptau
tinių papročių teisė, kuri laikėsi autokratinių 
valdovų „noblesse oblige" arba tradicinių 
demokratijų ir tautų gera valia. Ši teisė vis 
dar buvo militaristų galvosenos įtakoje/tad 
nepasmerkė ir neišskyrė karo, kaip’’ politikos 
vedimo metodo jėgos priemonėmis, tačiau 
stengėsi jį suhumaninti ir sukurti elementa
rinės tarptautinio santykiavimo formas. Ta
čiau mūsų laikais, atsiradus tautų bendruo
menėje gaivalams, kurie paneigė tarptautinės 
papročių teisės principus ir kurių nebesaistė 
jokios tautų moralės normos, iškilo tarptau
tinio gyvenimo, konkrečiai, tarptautinės pa
pročių teisės krizė. Todėl atsirado reikalas 
tarptautinio įstatymo, tautų bendruomenės 
konsitucijos ir tokio tarptautinio mechanizmo, 
kuris užkardytų karą ir būtų pajėgus su
drausti tautų teisės laužytojus. (B. d.)

A. Žiedas

Lenkija prieš sausio 49 d.
------------- . JERONIMAS CICĖNAS -

Osobka-Morawski viename priešrinki
miniame mitinge, Varšuvos jadijo pranešimu, 
pareiškė, kad po sausio 19 d. Lenkijos gy
venimas įeis į naujas vėžes, nes „pažangioji 
demokratija (suprask: komunistai) pati viena 
bus prie tautos vairo“. Šiandien pažiūrėkime, 
kaip atrodė Lenkija (tų pačių komunistų val
doma) prieš sausio 19 d., tai yra, prieš rin
kimus į seimą. Medžiaga imama iš Lenkijos 
spaudos ir anglo-saksų korespondentų pra
nešimų.

Eini lyg per minų lauką — teigia „New 
York Times" korespondentas Sydney Gruson: 
— ir nežinai, kur, kada ir kodėl sprogimas 
ar vienišas palaidas šūvis. Vyksta žūtbūtinė 
kova ...

Korespondento žiniomis, 1946 metais 
kasdien nuo pogrindžio sąjūdžio kovotojų 
žūdavo mažiausia 10 saugumo agentų. Pačios 
saugumo ministerijos prisipažinimu,\ iki 1946 
m. spalio 15 d. nužudyta 2483 režimo agentai. 
S. Grušbno žinias, nors ir netiesioginiai, 
vienos spaudos konferencijos metu patvirtino 
pulk. Romkowski — saugumo ministerijos 
atstovas. Jo pareiškimu, spalio — lapkričio 
mėnesiais „diversantai“ atliko apie 3.000 
užpuolimų, kurių metu žuvo 600 svarbias 
pareigas ėjusių vyriausybės žmonių. Saugumo 
ministerija per tą laiką prieš pogrindį atliko 
per 2000 operacijų, kurių metu suimta apie 
4000 asmenų. Ypač sunku kovoti su parti
zanų organizuojamo sabotažo veiksmais 
pramonės įmonėse ir L ūkyje. Pogrindžio 
darbas yra šakotas. Pvz., ypatingai reiškiasi 
„akcija O“ (t y. apspiaudymo, apšmeižimo). 
Čia dalyvauja įtyrę „diversantai“. „Robotnik“ 
žiniomis, „akcija O“ suklastoja valstybės vyrų 
pareiškimus ir t. t

Nauja „Halt Maul“ laida, — šitaip „Daily 
Mail“ praneša apie sustiprintą saugumo 
ministerijos preąiją prieš opozicijos spaudą. 
Pvz., Mikolajczyko organas „Gazeta Ludowa“ 
seniai paminėjo retą spaudos istorijoje jubi
liejų, atseit — per metus iškentė 600 kon
fiskavimų. Šiuo metu kali šie „Gazeta Lu
dowa“ redakcijos nariai: 1. Zygmunt Augus- 
tynski, 2. dr. Karol Buczek, 3. Kazimierz 
Baginski, 4. Tadeusz Węgrzyniak, 5. Jan 
Zarancki, 6. Wladyslaw Bartoszewski, 7. Jozef 
Lesniewski ir 8. Adam ObarskL

BBC žiniomis, Lenkijos vidaus reikalų mi
nisterijos nutarimu, atimta debitas 56 lenkų 
periodiniams spaudiniams, kurie šiuo metu 
eina Amerikoje ir D. Britanijoje.

Darbas stingsta rankose. „Kužnica“ žinio
mis, šiuo metu Lenkijoje dirvonuoja 6.055.500 
ha. Kas priežastis? Čia atsakytina „ Hlustro- 
wany Kurjer Polski“ pastaba, kad tautos 
ūkis — tai ne papirosas, kurį gali įdegti kada 
nori. „Zycie Warszawy“ pranešimu, įvesta 
visuotinis ž. ūkio mokestis, kurio nuo 1 ha 
tenka mokėti 400—800 zlotų, ūkininkai, pa
lyginti su prieškariniais laikais, moka 40-60% 
mokesčių daugiau, o įvairių pramoninių 
reikmenų paklausa pabrango iki 180% (žiūr. 
„Dziennlk Zachodni").

„Columbia" radijo žiniomis, Ir 1947 metais 
50—85% Lenkijos eksporto eis į Tarybų Su

jungą. Ryšiuih su tuo „Spadochron“ rašo: 
Neseniai Šveicarija kreipėsi į Lenkiją bęn- 
zolio, pati už tai. siūlydama vaistų, laik
rodžių ir kt. Varšuva nesutiko, nes visa 
benzolio produkcija 20-čiai metų parduota 
Tarybų Sąjungai. Krašto sveikatingumui yra 
svarbus vitaminas B. Jo kas mėnuo reikia 
4—5 kg, o vienintelis fabrikas Varšuvoje 
tepagamina 500 gramų per mėnesį, ir paga- 
mintasai vitaminų kiekis eina raud. armijos 
ligoninėms. Vienas kg. vilnų Europos rinkose 
atseina 2,5 dolerių. Švedija Lenkijai pasiūlė 
už kg vilnų mokėti po 2,87 dolerių. Lepkija 
nesutiko, nes vilnos sutartos išsiųsti į TSRS 
ir tai po 1 dolerį už kg. Vyriški baltiniai šiuo 
metu Lenkijoje atseina 1500 zlotų, 6 Tarybų 
Sąjungai jie parduodami po 20 zlotų.

Čia prisimena humoristinė Belgijos „Polo
nia“ pastaba:

„Kvalifikuotas fabriko darbininkas skun
džiasi:

— Prieš karą, kai darbo metu kartais bū
davau nepaslankus, ponai direktoriai mane 
vadino šlykščių komunistu. Dabar gi, .kai 
dykinėju koridoriuose ar išvietėse („vistiek 
iš algos nepragyvensi“), piliečiai viršininkai 
mane pravardžiuoja dvokiančiu fašistu. 
Atrodytų kad aš savo „politines pažiūras 
kaiteliočiau lyg nešvarius marškinius. Fak
tiškai, aš nieko nepakeičiau, nes aš nebeturiu 
nei marškinių, nei pažiūrų. Aš iš viso ne
matau reikalo persidirbti ..."

Bet yra viena sritis, kur ^darbas vyksta 
stachanovietiškai. Tai sugriautų kalėjimų 
atstatymas. „DP i DZ“ žiniomis, Tarnopolyje 
pokarinis atstatymo darbas pradėta nuo ka
lėjimo. Tąsią pat padaryta Lvove. Sostinė, 
žinoma, nuo provincijos neatsilieka.

Praėjusio amžiaus pabaigoje Amerikos dar
bininkų užinicijuotoji, o viso pasaulio darbo 
masių priimta apsigynimo ‘priemonė — streikai 
Lenkijoje, kaip ir visur anapus geležinės 
uždangos, yra nelegalūs. IP pranešimu, Len
kijos profsąjungų centro komisijos pirminin
kas Witaszewski neseniai pareiškė, kad 
„demokratinėje Lenkijoje streikai nebereika
lingi“. Tačiau — jis pridūrė: — „24 valandų 
būvyje kiltų generalinis streikas, jeigu reak
ciniai elementai bandytų grėsti darbininkų 
interesams.“

Kas nauja kultūros bare? „Gazeta Ludo
wa“ praneša, kad mokytojai Lenkijoje nieku 
būdu nebegali išgyventi iš algų, tad po- 
darbinėmis valandomis griebiasi kito kurio 
verslo. Mokytojai, nuo bado besigindami, 
privalo dirbti 50—80 valandų per savaitę. 
1945—1946 mokslo metais iš mokytojų pareigų 
pasitraukė beveik 6.000 žmonių. Kitame „Ga
zeta Ludowa" Nr. įdėta toks mokytojo 
laiškas redakcijai: „Su nusistebėjimu perskai
čiau žinią, kad monopolių ir finansų tarnau
tojai reikalauja algų padidinimo (iki šiol 
gauna iki 7.000 zlotų). Su nusistebėjimu pa
lyginu savo gaunamą 2.800 zlotų atlyginimą. 
Argi visuomeniniu atžvilgiu mokytojo darbas 
būtų mažiau vertingas? O kur gi tie priedai 
natūra? Kai teiraujamės, girdime tą patį 
atsakymą: „Nežinom".

„Rinkimai” Lenkijoje
Sausio 19 d. įvykusieji rinkimai Lenkijoje, 

kaip ir buvo laukta, praėjo įtemptoje nuotai
koje. Mikolajczyko partijai nebuvo leista iš
statyti numatytą kandidatų skaičių — iš 720 
kandidatų per tris šimtus buvo išbraukti iš 
sąrašų. Nevisiems ir užsienių koresponden
tams buvo leista rinkimus stebėti.

Pačią rinkimų dieną prie rinkiminių būsti
nių buvo sutelkti visi policijos rezervai. Dau
gelyje vietų, be policijos, rinkiminių būstinių 
apsaugai buvo panaudota ginkluota darbinin
kų milicija. .

Varšuvos vyriausybė norėdama pasiteisinti, 
paskelbė, kad tokių saugumo priemonių buvę 
griebtasi po to, kai pagautas slaptos organi
zacijos WIN gen. štabo įsakymas, kuriame 
buvę organizacijos padaliniams nurodama už
puldinėti rinkimines būstines.

Suprantama, kad tokioje atmosferoje vyks
tantieji rinkimai turėjo atnešti taip vadinamo 
„demokratų bloko“ persvarą. Ir tikrai, jau 
pirmuosiuose porinkiminiuose komunikatuose 
Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad rinkimai 
pavykę. Juose dalyvavę 90% turinčiųjų teisę 
balsuoti ir visi vietinio pobūdžio užpuolimai 
buvę atremti. Esą, net kai kuriose apylin
kėse, ypač Varšuvos, rinkikikai taip noriai 
balsavę, jog balsavimas buvęs baigtas anksty
vomis popietinėmis valandomis.

Tačiau užsienių žurnalistų pranešimai, tuo 
tarpu dar gana šykštūs, pastebi, kad rinkimai 
nevyko taip, kaip Varšuvos vyriausybė skel
bia. Jie nebuvo laisvi ir slaptį. Todėl Miko- 
lajczyk dar tą pačią rinkimų dieną, pasikal
bėjimo su užsienių žurnalistais metu pareiškė, 
kad Jis kreipsląsis į Tribunolą, prašydamas 
rinkimus anuliuoti, nes jų metu net 52 at
vejais sulaužytas rinkiminis įstatymas. Apie 
šiuos nusižengimus jis įteiksiąs pranešimus 
JAV, Britanijos ir Sov. Sąjungos pasiunti
niams Varšuvoje.

Užsienių, ypač Anglijos, spauda rinkimų 
pravedimą aštriai kritikuoja. Nors galutini 
rinkimų duomenys dar nepaskelbti, „Daily 
Telegraph" pabrėžia, kad Lenkija neišpildė 
Jaltos sutarties nuostatų, ir šios sutarties sig
natarai turėtų imtis atitinkamų žygių.

Maskva tuo tarpu rinkimų dar nekomen
tuoja, tačiau skelbia Lenkijos spaudos sky
riaus viršininko Grosz pareiškimą, kuriama 
sakoma, jog Lenkijos vyriausybė esanti pa
tenkinta rinkimų eiga ir jų duomenimis. Neo
ficialiais duomenimis, „demokratinis blokas" 
praveda 399 atstovus, Mikolajczyko partija 
— 34 ir kt. smulkios partijos — 21 atstovą.

„Ruch Muzyczny“ įsidėjo tokį laišką: 
„Pilieti ministeri, ar Ponas Žinote, kad Len
kija yra vienintelė iš kultūringųjų valstybių* 
kuri neturi nei vienos salės koncertams? 
Norint suruošti koncertą, salės tenka prašyti 
pas kino-teatrų viršininkus ir mokėti vien už 
salę po 25.000—40.000 zlotų už vieną koncertą. 
Iki šiol nei vienas solistas muzikas, daininin
kas, baletininkas nepajuto valstybės globos. 
Ypač jaunosios pajėgos bėga į pelningesnes 
vietas.“

Metiniame Lenkijos rašytojų susirinkime 
Jan Brzechwa skundėsi dėl sunkios intelek
tualų būklės. Visi vyriausybės pažadai padėti 
rašytojams liko lyg čekis be jokio padengimo. 
Bado lygio pašalpos teįžeidžia rašytojus. 
Reikia griežtai kovoti su legenda, kuri plinta 
masėse ir valstybės dignitarų tarpe, kad ra
šytojai puikiai uždirba ir gerai gyvena. Kaip 
„Kužnica“ praneša, rašytojų jaučiami skau
duliai „įgauna epideminio pabūdžio. To ne
buvo netgi prieš karą.“

Quo vadis, Polonia? Hugh Gibson — JAV 
ambasadorius Lenkijai 1919 metais — mitinge 
New Yorke pareiškė: „Dabartinėje administra
cijoje žmonės bijosi netgi savo šešėlio. Kai 
Varšuvos gatvėmis važiavo automobiliai su 
Hooverio misijos nariais, lenkai nudavė, kad 
jų iš viso nemato; bandžiau užmegsti kon
taktą su senaisiais savo bičiuliais, reta kurie 
išdrįso pas mane apsilankyti. Jie gyvena 
landynėse, vaikšto skarmalėti, visiškai išba
dėję, o vienok giedriai kalba, kad galėtų 
būti žymiai blogiau . . . Lenkų jaunimas 
pačiu instinktu supranta, kad ateitis priklauso 
nuo gyvybės tausojimo, tautinės sąžinės 
sąmoningumo ir visko, kas lenkiška, iš
laikymo ir nuolatinio budrumo ir pasiruo
šimo žygiui, kai tik politinės aplinkybės bus 
palankios. Tie alkani ir sušalę žmonės tiki, 
kad skriaudos bus atitaisytos ir tėvynė atgaus 
laisvę . . .“

D. Britanijos žurnalistas H. Foster Ander
son pastebi: „Man dedas, kad lenkuose yra 
kažkoks neįsisąmonintas (o jau kiekvienu 
atveju jokios planingos politikos neveikiamas) 
sąjūdis. Tatai yra visuomenės pasipriešini
mas vyriausybės užmačioms lenkų tautos 
charakteriui pakeisti. Nenustebau konstatavęs, 
kad šio sąjūdžio jėga glūdi tame, jog jis yra 
spontaniškas ir neorganizuojamas. Jei šis 
sąjūdis būtų organizuojamas, jis būt lengvai 
palaužiamas išgaudant ir sulikviduojant jo 
vadus. Į visą reikalą žiūrint kuo paprasčiausia, 
galima pasakyti, kad šiuo metu Lenkijoje 
vyksta kova taip valdančiosios grupės, kuri 
yra įsitikinusi, jog slaptosios policijos prie
monėmis prie valdžios vairo išsilaikanti 
mažuma propagandos, ūkinės presijos ir švie
timo kontrolės priemonėmis gali turėti įtakos 
visuomenės opinijos formavimuisi — ir tarp 
lenkų tautos, kuri nori išsaugoti savo tau
tiškumą.

Niekas negali numatyti šitos kovos rezul
tatų, nes tai juk ne klasių kova ir ne re
voliucija. Ji vyksta žymiai giliau — žmogaus 
sąmonės periferijose.

Tatai žūtbūtinė kova tarp dviejų civili
zacijų". ,
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Raštas ir knyga
Raštas, ypač spausdintasis raštas, yra pats 

pagrindinis mūsų civilizacijos ir kultūros va
riklis, esminė žmonijos dvasinio ir medžia
ginio plėtojimosi sąlyga. Kaip nebegalima 
įsivaizduoti civilizuotojo pasaulio gyvenimo 
be garo mašinos, vidujinio degimo varyklio, 
be elektros, taip toks gyvenimas gal dar la
biau būtų neįmanomas be rašto. Be rašto ne
būtų nei rašytosios istorijos, nei mokslo, nei 
civilizacijos judėjimo. Visas mūsų šių dienų 

' ūkiniais ir sociailnis mechanizmas yra judi
namas rašto. Visa mūsų pasaulio tvarka re
miasi rašytaisiais įstatymais. Raštas yra dan
gaus šviesa žmonijai, ir, šalia ugnies ir elek
tros, yra vienas palaimlngiausių žmonijos iš
radimų. Tauta, kuri yra; pritaikiusi savo kal
bai raštą ir yra išmokusi juo naudotis, jau 
yra gyva kultūros tauta. Savas raštas yra pa
grindinis tautos kultūros požymis. Tautos be 
savo rašto teisėtai yra vadinamos primityvio
mis, laukinėmis tautomis.

Pačią svarbiausią vietą tarp visų rašto pa
minklų neabejotinai užima knyga. Knyga pa
sakoja' mums praeities žmonijos gyvenimo 
įvykius. Per knygą buvusios kartos perduoda 
sekančioms kartoms savo išįmintį, savo paty
rimus, kultūrinius laimėjimus, pagaliau savo 

, džiaugsmus ir vargus, savo įsitikinimus ir mo
ralinius pamokymus. Per knygą eina nenu
trūkstama žmonijos minties gija, nenutrūks
tamas visų jos kartų dvasios ryšis, kaip ly
giai per knygą ir tautos buvusios kartos dva
siškai bendrauja su esamomis ir būsimomis 
kartomis. Tad nenuostabu, kad knyga kultū
ros žmogaus buvo nepaprastai branginama. 
Yra žinoma, kad vulgarūs ir niekšiški žmo
nių dvasios pasireiškimai yra palikę savo pėd
sakus taip pat ir knygoje, tačiau protingas ir 
padorus žmogus sugeba atrinkti iš knygos 
šiukšles ir pasinaudoti tais begaliniais dva
siniais lobiais, kurie slypi palaimingoje kny
goje. Todėl toks žmogus, kaip sakoma, nie
kada nestokoja gero draugo ir išmintingo pa
tarėjo.

Normaliomis sąlygomis, raštas ir knyga yra 
tautos sugebėjimų, jos -kultūros saikas, lies 
knygoje, kaip veidrodyje, tatai gražiausiai at
sispindi, Knygoje tauta fiksuoja savo dvasi
nes vertybes, joje palieka savo protinio ir ci
vilizacijos darbo pėdsakus. Taigi knyga yra 
laiko dantų nesugraužiamas tautos kultūros 
monumentas.

Bet ar lietuviška knyga gali atvaizduoti lie
tuvių tautos kultūrini lygį, jos sugebėjimus ir 
jos moralą? Deja, to negalima pasakyti apie 
lietuvišką knygą, ir tai dėl to, kad jos istorija 
yra tiek pat dramatiška, kaip ir pačios lietu
vių tautos paskutiniųjų keturių amžių istorija.

Lietuviškoji knyga gimė bent 106 metus vė
liau po spaudos stradimo, tačiau per keturis 
amžius ji neabejotinai būtų galėjusi pasiekti 
labiausiai kultūringų tautų knygos lygio. Tik 
pašalinė obstrukcija, vėliau nelaisvė ir pries
pauda neleido tautai išūgdyti iki norimo ly
gio savo kultūrą ir savo knygą.

Bet ne vien priespauda labiausiai sutrukdė 
lietuviškos knygos ūgį, nes gali būti nuro
doma, kad daugelis ir prispaustų tautų pa
siekė aukštos bendros ir knygos kultūros. Bet 

• čia reikia ypatingai iškelti ir pabrėžti, kad nei 
viena .kita tauta neišgyveno tokios, veik pu
sės šimtmečio kovos už savąjį raštą ir už sa
vąją knygą. Nei vienos tautos tiek daug sūnų 
nekalėjo ir nebuvo tremiami iš savo tėvynės 
už savąjį raštą ir savąją knygą. Tai yra 
didvyriškas skaičiumi nedidelės tautos kovos 
epas prieš didžiulę imperiją! Jeigu mes prisi
minsime, kad ir dabar daugelis lietuvių tau
tos kovotojų eina anais mūsų knygnešių pra
mintais keliais, į šaltąsias Sibiro taigas, miršta 
nukankinti ar kalėja už savo Tėvynės laisvės 
ir nepriklausomybės idealą, tai šitos neužpėl- 
nytos tautas nelaimės ir skausmai turi mums 
suteikti kokį atpildą ir uždegti mus didžiam at
gimimui ir dideliems .laisvės ir kultūros žyg
darbiams. Toks jau fatališkas ir nenumaldo
mas žmonijos plėtojimosi įstatymas, kad visa, 
kas didelio, gimsta skausmuose.

Ir kyla dabar klausimas, kodėl gi lietuviš
kas raštas ir. lietuviškoji knyga, kaip nė vie
nos kitos tautos, buvo pasmerkti tokiam per
sekiojimui? Tai buvo neatsitiktinis, nepapras-

Dr. A. Tarutis

1946 m. gruodžio 11 d. Frankfurto univer
sitetas pripažino Hanau lietuvių stovyklos 
gyventojui, diplomuotam ekonomistui Alber
tui Taruliui valstybinių mokslų daktaro (Dr. 
rer. pol.) laipsnį aukščiausiu pažymiu — mag- 
na cum laudae. Disertacijos tema: „Wirt- 
schaftliche Rūckstandigkeit europalscher Ag- 
rarlander und ihr Zusammenhang mit der 
Industrialisierung“ („Europos žemės ūkio 
kraštų ekonominis atsilikimas ir jo ryšiai su 
industrializacija“). 

tas ir nežinomas visoje pasaulinėje istorijoje 
reiškinys ir todėl tatai mums suteikė didelių 
skausmų, bet ir didelį pasididžiavimą. Tai 
atsitiko todėl, kad Lietuva yra germanų ir 
slavų kultūrų grumtynių sferoje. Trys didelės 
— vokiečių, rusų ir lenkų tautos, turbūt, pri
simindamos didelį Lietuvos istorinį vaidmenį 
praeityje, siekė Lietuvą ir lietuvių tautą lai
mėti savoms kultūroms. Ir vienu metu strode, 
jog priespaudos siautėjimas ir svetimų kultū
rų įtakos bus palaužusios lietuvių tautą fiziš
kai ir dvasiškai ir užgniaužusios lietuvių tau
tinę sąmonę. Tačiau lietuvių tauta ne tik at
gimė, bet ir pasirinko savitą kultūrinį kelią. 
Lietuvoje faktiškai ėjo kova už Rytų ar Va
karų kultūrinę orientaciją. Toji kova, repre
zentuojama Romos katalikybės k Rytų orto
doksijos, buvo prasidėjusi jau Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos gyvavimo laikais. Vėliau 
Rusijos imperija visu savo svoriu užgulė pa
lenkti lietuvių tautą slaviškajai Rytų kultū
rai, proteguodama ortodoksiją ir brukdama 
rusiškus rašmenis. Tačiau tauta apsisprendė 
už Vakarų, bet ir ne germaniškąją, o už ka- 
tališkai-romaniškąją kultūrą. Tai buvo lem
tingas posūkis Lietuvos istorijoje ir tai aps
prendė tolimesnį lietuvių tautos, likimą ir kul
tūras plėtojimąsi. Jeigu ir šiandien lietuvių 
tauta nesiduoda lengvai bolševizūojama, tai 
tatai lemia mūsų kultūrinė orientacija.

Jeigu kova už savąjį raštą ir knygą turėjo 
netiesioginių ir palaimingų rezultatų, tai ben
dros lietuviškos raštijos ir knygos ūgiui ji at
nešė skaudžiausių nuostolių. Lietuvių raštas 
buvo gniaužiamas kaip tik tuo metu, kai Va

karuose, naujų kultūrinių srovių skatinamas, 
vyko nepaprastas, kultūrinis judėjimas ir kili
mas. Anos tautų varžybos, dėl laimėjimo Lie
tuvos savoms kultūroms, jau ir anksčiau buvo 
paraližavusios lietuvių raštijos raidą, bet 40 
metų spaudos draudimas vos jos nepalaužė. 
Nežiūrint į tai. mūsų raštija ir knyga vis dėlto 
pažadino lietuvių tautos atgimimą, atgaivino 
tautos kultūrinį gyvenimą, pašaukė pirmuo
sius savanorius ir išdainavo Lietuvai laisvę. 
Vos dvidešimtį metų, taigi tik pusę lietuviškos 
knygos draudimo periodo. lietuvių raštija ir 
knyga tarpo tautos laisvės sąlygose. Jeigu at
siminti, kad ir šitame laisvės laikotarpyje 
tauta gyveno neramiame ir nesaugiame pa
saulyje, nuolatiniame neaiškume, baimėje ir 
nervų įtempime, vadinasi, blogiausiose kūry
bos sąlygose, tai ir to meto kultūriniais lai
mėjimais ir knygos ūgiu mes taip pat teisėtai 
galime didžiuotis. Per tą trumpą laiką lietu
viškoji knyga ugdė tautos kalbą, mokslus, 
bendrąją, kultūrą, jos estetinį pajautimą ir 
pakankamai dokumentavo tautos darbą dva
sinio ir medžiaginio gyvenimo srityse. Po to 
vėl užstojo gili, tamsi naktis. Barbarijos ban
gos, kaip viską naikinanti vulkano lavina, už
griuvo mūsų kraštą ir griuvėsiais užvertė ir 
mūsų knygą. Naujos gi lietuviškos raštijos 
apraiškos mūsų Tėvynėje yra nuodijamos 
nihilistine žmogažverio dvasia. Tačiau anks
čiau ar vėliau, išaušusios mūsų Tėvynei auš
ros spinduliuose, išnyks sataniškieji tamsios 
nakties fantomai, ir mūsų knyga pradės nau
ją savo laimingos istorijos lapą.
. Quintus.Lietuvių periodika tremtyje praeitais metais

1946 m. Liet Tremtinių Bibliografijos Įstai
ga (13b — Memmingen, DP Center, Flieger- 
horst) gavo iš leidėjų arba įregistravo iš pa
minėjimų laikraščiuose 180 period, leidinių. 
Žemiau duodamas jų sąrašas. Spaustuvėje 
spausdinti laikraščiai pažymėti juodu šriftu.

VOKIETIJA
A. Amerik. okupac. zona

(13a) S. Bavarija
Ansbach — Fotografijos Amžius, Moksleivių 

Balsai, Naujos Žinios, Tremtinių Balsas, Ži
nių Biuletenis; Bamberg — Naujienos, Radio 
Bangomis; Eichstatt — Ad Lumen, Dienos 
žinios; Grunzenhausen — Radio Žinios; Pas
sau — Radio Žinios, Savaitinis Laikraštėlis; 
Scheinfeld — Ateities Keliu, Žinios; Schwein
furt — Tėviškės Garsas; Seligenstadt — Skau
tų Aidas, Skautų Žodis, Stovykla, Žara; 
Wurzburg — Komiteto Informacija, Lietuvių 
Žinios, Stovyklos Balsas, Technikos Pasaulis.

(13b) P. Bavarija
Augsburg — Dienos Žinios, Į Ateitį, Inži

nieriaus Kelias, Moterų Žodis, Skaitymai, Zi- i 
burtai (savaitraštis), Žiburiai (dienraštis); Bad 
Wbrishofen — Dienos Žinios, Kelias į Tėvynę;. 
Dilllngen — Mūsų Kelias; Ingolstadt — Die
nos Žinios, Laiko Žodis, Naujos Žinios; Kemp
ten — Alguvos Baras (sien. laikraštis), Algu- 
vos Baro Dienos Naujienos, Dypukas, Gele
žinis Kelias, Vis Budžiu; Markt Grafing — 
Nemuno Banga; Memmingen Dienos Apž
valga, Informacija, Mintis (dvisavait.), Mintis 
(dienraštis), Mintis (mėnesln.), Vapsva; Mit
tenwald — Benamio Dalia, Įvairenybės, Ra
dio Žinynas; Mūhldorf — Dienos Naujienos; 
Mūnehen — Aidai (mėnesin.), Aidai (dien.), 
Ateitis, Naujasis Gyvenimas; Nordlingen — 
Sieninis laikraštis; Rosenheim — Mūsų Vil
tys; Schwabmunchen — Tėviškės Aidas.

(14a) S. Wurttembergas
Kirchheim-Teck — Radijo Žinių Biuletenis; 

Neuffen — Radijo Žinios; Nurtingen — 
Apžvalga; Mūsų Informacija, Sporto Apžval
ga, Tremtinių, Mokykla; Oberlenningen — 
Dieninių Žinių Biuletenis.

(16) Hessenas
Almendfeld — Mūsų Aidas, Rykštė, Sto

vyklos Aidas; Fulda — Mūsų Viltis, Pėdsa
kai, Šiandien; Hanau — Gimtinės Žiburiai, 
Hanau Lietuviai, Hanau Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės Komiteto Informacinis Biule
tenis, Lietuvių Žinios; Kassel — Dienos Ži
nios, Radijo Žinios, Stovyklos Aidai; Muna — 
Proaušriaj, ĮVarpas; Wiesbaden — Lietuvių 
Balsas, Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Žinios, Tremtinių Žinios, Wiesbadeno Lietu
vių Balsas, Žvilgsniai.

B. Prancūzų okupac. zona
(14b) P. Wurttembergas

Pfullingen — Elta, Eltos Biuletenis, Eltos 
Informacijos; Tubingen — Šviesa, Tūbinger 
DP Wochenblatt (bendradarbiauja lietuviai).

C. Britų okupac. zona
(20) Hannoveris — Braunschweigas

Braunschweig — Švyturys, Hannover — 
Pragiedruliai, Wattenstedt — Mūsų Žinios.

(21). Westfalija
Arnsberg — Tremtinio Dienos; Detmold — 

English for Lithuanians, Lietuvių Žinynas, 
Lietuvių Žodis, Naujausios Žinios, Neplautas 
Puodas, Saulutė, Skautybė, Skautų Aidas, 
Tėvynės šešėlyje, Tremtinio Žodis; Greven — 
AZ, Mūsų Žinios, Mūsų Žodis, Tremtinio Bal
sas, Vieversėlis, žibintas.

> (23) Oldenburgas
Gross Heseppe — Naujienos, Spinduliai; 

Oldenburgas — Buitis, Godos, Mūsų dienos, 
Oldenburgo Skautų Aidas, Skautas, Šaipokas; 
Uchte — Sieninis Laikraštėlis, Vagos; Zeven- 
Seedorf — Aktualiosios Informacijos, Aušros 
belaukiant; Budėk!, Kirvarpa.

(24/25) Schleswigas-Holsteinas
Alt-Garge — Naujienos; Buxtehude — Vy

tis; Flensburg — Lietuvių Informacija, 
Žingsniai; Hamburg — Scientiae et Artibus, 
Vargo Kelias; Horneburg — Liepsna; Itzehoe
— Akiratyje, Kelyje Tėvynėn; Kiel — Po 
Svetimu Dangumi; Lūbeck — Akiračiai, 
Laisvėn, Laisvės Varpas, Žinių Biuletenis; 
Neumunster — Dienos Informacija, Naujoji 
Vaga; Neustadt — Gintaras; Blakenberg — 
Pasaulis Šiandien; Tolk — Į Stovyklą, Nau
jausios Žinios, Nemuno Aidas, Pasaulio Ži
nios, Radijo Žinios, Šarūno Kelias.

Leidimo vieta nenustatyta
Ateities Keliu, Laisvoji Lietuva, Mažasis 

Židinys, Mūsų Pranešimai, Studentų Dienos, 
Tėviškės Aldas, Tikrovė.

AUSTRIJA
Innsbruck — Mūsų Žinios, Sambūris; Ried

— Laikraštėlis; Salzburg-GIasenbach — Die
nos Naujienos, Dienos Žinios, Mūsų Žinios, 
Tėvynėn, UNRRA 191 Dienos Žinios.

DANIJA
Kopenhaga — Lietuvių Žinios; Nymindegab

— Nymindegab Lietuvių Stovyklos Informa
cinis Biuletenis; Vedbaek — Lietuvių Žinios.

ITALIJA
Reggio Emilia — Aldas, Atžala, Politikos 

Informacinis Biuletenis; Roma — Lietuvių 
Balsas.

SVEDUA
Stockholm — The Baltic Review (bendra

darbiauja lietuviai), Spinduliai, Šviesa.
ŠVEICARIJA

M. Yverdon — Lietuvių Židinys.
Bibliografijos Įstaiga prašo gerb. periodinių 

leidinių redakcijas pataisyti ir papildyti skel
biamą sąrašą.

Prie tos progos Įstaiga praneša, kad su
rinkti 1945—1946 metų laikraščių komplektai 
(deja nevisada pilni!) jau perduoti Lietuvių 
Bibliografijos Archyvo Šveicarijoje, p. Dr. 
jur. A. Geručio įsteigto ir vedamo, atstovui 
Vokietijoje. Reikia tikėtis, kad šis rinkinys 
laimingai pasieks archyvą.

Liet. Tretnt. Bibliogr. Įstaiga

Atidaroma lietuviu 
tremtiniu opera

Kaip praneša „Lietuvių Žodis“ š. m. va
sario mėn. 25 d. Detmolde, miesto teatre „Ca
sino“, atidaroma lietuvių tremtinių opera. 
Statoma G. Rossini „Sevilijos Kirpėjas“, daly
vaujant Vilniaus ir Kauno operų solistams: 
E. Kardelienei, J Vencevičaitei, V. Baltrušai
čiui, A. Kutkui, J. Nauragiui, V. Puškoriui ir 
V. Bražėnui. Dekoracijos ir kostiumai-dail. 
V. Andriušio. Orkestras-Detmoldo miesto 
teatro. Operos atidaryme rengėjai kviečia 
dalyvauti lietuvius ir kitus pabaltiečius trem
tiniu*.

 » psL

Algaiiinamos 
literatūros |
premijos .

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Val
dyba, susitarus su Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės organizacijomis bei įstaigomis, 
įsteigė metines literatūros premijas. Tuo at
gaivinama Nepriklausomoje Lietuvoje buvusi 
graži tradicija. Jau paruošti premijoms skirti 
nuostatai ir sudarytos jury komisijos. Apie 
vasario 8 d sulauksime ir pirmųjų laureatų 
tremtyje. Čia susipažinsime su Rašytojų Drau
gijos paskelbtaisiais premijoms skirti nuosta
tais.

Nuostatų bendroje dalyje sakoma, kad pre
mijos steigiamos norint pakelti lietuvių trem
tinių literatūros meninį lygį ir paremti rašy
tojus tremtinius. Premijas skiria: 1) Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės švietimo Vaidyba, 
2) BALFas, 3) Lietuvos Raudonasis Kryžius Ir 
4) Knygų leidykla „Patria“. Literatūros pre
mijas gali skirti, susitarus su Lietuvių Rašy
tojų Tremtinių Draugijos Valdyba, ir kitos 
tremtinių bendruomenės organizacijos, įstai
gos, knygų leidyklos bei paskiri asmenys.

Premijos skiriamos lietuviams rašytojams 
už geriausius vienų metų būvyje — tremtyje, 
Europoje, sukurtus ir išleistus originalius 
grožinės literatūros veikalus. Prie šio skirsnio 
pridedamoje pastaboje nusakoma, kas lai
koma grožinės literatūros veikalais. Tai poe
zijos bei apysakų rinkiniai, romanai, poemos, 
dramos ir jaunimui skiriami kūriniai. An
troji pastabos pastraipa duoda teisę į pre
miją ne tik spaustuvėje spausdintiems, bet ir 
kitomis spaudos priemonėmis multiplikuo
tiems veikalams.

Pirmosios literatūros premijos skiriamos už 
grožinės literatūros veikalus, išleistus trem
tyje iki 1947 metų sausio mėn. 1 d.

Nuostatų vykdomoji dalis aptaria premijų 
skyrimo procedūrą, kurios bus laikomasi pre
mijas skiriant Ji atrodo šitaip:

Premijoms skirti sudaromos jury komisijos 
iš keturių asmenų: 1) premiją skiriančios orga
nizacijos ar įstaigos atstovas, 2) premiją ski
riančios organizacijos ar įstaigos kviestas lite
ratūros žinovas ir 3) du Rašytojų Draugijos 
Valdybos skirti nariai. » ,

Jury komisija premijos paskyrimą nuspren
džia balsų dauguma. Balsų daugumos nesuda
rius, Rašytojų Draugijos Valdyba, susitarus su 
premiją skiriančia organizacija ar įstaiga, gali ' 
paskirti naują jury komisiją.

Rašytojų Draugijos Valdyba pageidauja, 
kad komisijos premiją skirtų viešu balsa
vimu, tačiau palieka teisę pačioms jury komi
sijoms pasirinkti balsavimo būdą.

Rašytojai, kurių veikalai yra sprendimo ob
jektu. jury komisijose nedalyvauja.

Tais pačiais metais rašytojui gali būti pa
skirta tik viena premija Ir tik pirmąją pre
miją paskyrus gali būti skiriamos kitos pre
mijos.

Jury komisiją paskyrusi premiją, surašo 
atatinkamą aktą, kuris kartu su premija įtei
kiamas laureatui.

Šie procedūros nuostatai neabejotinai pa
lengvins jury komisijų darbą ir apsaugos nuo 
tokiais atvejais galimų nesusipratimų ' 

Baigiamuosiuose nuostatuose aptariama pre
mijų įteikimas laureatams. Jos bus visada 
įteikiamos Vasario 16-tosios išvakarėse, vasa
rio 15 d., tam reikalui Rašytojų Draugijos su
ruoštame iškilmingame akte. Premijas įteik* 
jas skiriančių organizacijų ar įstaigų atstovai.

Literatūros premijos, paskirtos už grožinės 
literatūros veikalus, išleistus tremtyje iki 1947 
metų sausto 1 d., bus įteiktos 1947 metų va
sario 15 d. Tūbingene. t

Šių nuostatu originalas, su Lietuvių Rašy
tojų Tremtinių Draugijos Valdybos pirminin
ko ir sekretoriaus parašais, saugojamas Drau
gijos archyve, o nuorašai įteikti premijų sky- 
rėjams. .

Premijų paskyrimas ne vien moralinė ir 
medžiaginė parama rašytojams. Tai yra aksti
nas siekti aukštumų, būti vertam literatūros 
premijos. Neabejotinai tai pagyvins mūsų li
teratūrinį gyvenimą ir pačią literatūrą išplėš 
iš vidutiniškumo. Tenka tik sveikinti ir padė
koti premijas paskyrusiuosius: L. T. B. Švie
timo Valdybą, tęsiančią Valstybinės Premijos 
tradiciją, L. R. Kryžių ir leidyklos „Patria“ 
savininką J. Lenktaitį, supratusius rašytojo 
tremtinio ir literatūros vargus.

Ypač mus džiugina užjūrio brolių staigmena. 
BALF-o paskirtoji premija rodo kad mūsų 
broliai mūsų kultūrinį gyvenimą seka, juo 
domisi ir remia. Ir tai yra laidas, kad nebū
sime užmiršti. Didi padėka užjūrio broliam* 
ir BALF-o vadovybei!

Reikia tikėtis kad šiuo gražiu pavyzdžiu 
paseks ir kitos tremtinių organizacijos, įstai
gos. leidyklos ir paskiri asmenys, o literatū
ros mylėtofai nuoširdžiai pasveikins pirmuo
sius laureatus tremtinius. Tautos šventės

1 išvakarėse sužinosime, kas jie yra.
/ • B. O,
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Lietuviai Ausimlijoje
' Tuo atvejų kai mums aus lemta ilgesnį 
ta'ka negrįžti į savo tėvynę, daros labai ak
tualus emigracijos klausimas. Viena aišku, 
kai mums visiems pasilikti ilgesnį laiką su
griautoje Vokietijoje bus neįmanoma. Pradė
jus galvoti apie emigraciją, kiekvienam pir
miausia kyla klausimas, kur emigruoti? Aiš
kus dalykas, kad mes norime emigruoti ten, 
kur galėtume greičiausiai, lengviausiai ir ge
riausiai įsikurti. Jei tai nuo mūsų noro ir 
pajėgų pareitų, mes, aplinkybių verčiami, į 
tuos kraštus ir emigruotume

Kuriuose kraštuose lietuviams buvo leng
viausia ir geriausia įsikurti — rodo mūsų 
tautos emigracinė praeitis ir tie kraštai, ku- 
riuose daugiausia lietuvių gyvenama. Vienas 
ii tokių kraštų yra Jungtinės Amerikos Vals
tybės. Ten gyvena apie milijonas mūsų tau
tiečių. Ir jeigu mums laisvai tektų ap
sispręsti, kur vykti, be abejo, daugumas mūsų 
pasisakytų už Jungtines Amerikos Valstybes. 
Tačiau, kaip žinome, ten įvažiavimas yra ge
rokai suvaržytas. Ir jeigu Amerikos imigra
ciniai įstatymai nebus pakeisti mums palan
kesne prasme, mūsų ten tik maža dalelė 
tepateks. Tad, svarstant ąpvo emigracijos rei
kalus, mums reikia susipažinti su visais tais 
kraštais, kur kiek daugiau lietuvių gyvena.

Vienas iš tokių kraštų yra Australija. 
1846 m. gruodžio 13 d. „Amerikos“ savai
trašty buvo išspausdintas J. Tamulio straips
nis „Apie lietuvius Australijoje“. Iš šio 
straipsnio atrodo, kad autorius dar pernai 
metais lankėsi Australijoje ir tenykščių lie
tuvių gyvenimą pažįsta. Tad mes savo skai
tytojams ir perspausdiname šį jo straipsnį.

PIRMIEJI LIETUVIAI AUSTRALIJOJ

Tikrai nežinoma, kada pirmieji lietuviai 
įžengė į Australijos žemyną. Manoma, kad 
pirmose imigracijos dienose. Kai daugelis lie
tuvių važiavo laimės ieškoti į Ameriką ir 
kitas šalis, dalis jų pasiekė ir Australiją. Dau
gumas jų apsistojo didžiausiame Australijos 
mieste — Sydney, jojo centre ir priemies
čiuose.

Kada man teko aplankyti lietuvius Sydney 
1345 ir 1946 metais,' nevieną paklausiau, kas 
vertė juos atvažiuoti į šį tolimą ir svetimą 
kraštą, vm pareiškė, kad ieškojo geresnio 
gyvenimo. Australija, su savo didžiais neiš
naudotais žemės plotais ir neišvystytais žemės 
tortais, traukė kiekvieną laimės ieškotoją 
lengvai įsikurti ir greitai praturtėti.

Kūrimosi pradžia lietuviams Australijoj 
buvo sunki. Anglų kalbos mažas supratimas, 
vietos papročių nežinojimas, karštas klimatas 
ir australų moralinė opozicija visokiems 
svetimšaliams — labai apsunkino lietuviams 
įsikurti. Bet, nežiūrint šių sunkumų, jie apsi
prato, įsikūrė ir palengva prasigyveno. Pra- 

“-dėjo lietuviai organizuotis, ir netrukus Syd- 
ney, užsimezgė pirmoji Australijos Lietuvių 

• Draugija, prie kurios priklausė visokių pažiū
rų lietuviai. Susiorganizavimas palengvino 
jų padėtį, nes dabar jie galėjo tartis bendrais 
reikalais, pasidalinti vargais ir pasisekimais.

Padėkime 
vavgsimtflems
LRK piniginis vajus 1946. I. 6 — IL 16

KĄ DABAR VEIKIA LIETUVIAI 
AUSTRALIJOJ

Šiandien lietuvių centras Australijoj yra 
Sydney. Tai didelis ir moderniškas miestas 
su pusantro milijono gyventojų. Tenai lietu
viai turi įsisteigę savo draugiją, kuri vadinasi 
Lltho-Australian Society. Ji turi apie 200 
nariu Prie šios draugijos yra ir knygynas, 
kuris Lietuvos nepriklausomybės laikais bū
davo nuolatos papildomas naujomis kny
gomis, atsiųstomis per Užsienio Lietuviams 
Remti Draugiją.

Australijos lietuvių draugija yra padariusi 
daug gero Lietuvos vardui išgarsinti. Ji yra 
suruošus nemaža lietuviškų švenčių, paskaitų, 
vakarėlių, kuriuose yra dalyvavę žymūs 
Australijos visuomenės veikėjai. Kad labiau 
iškėlus Lietuvos reikalus, buvo paprašyta 
Užsienių Reikalų Ministerijos Kaune, kad 
paskirtų Lietuvos konsulą Australijai, bet 
kilęs karas sutrukdė tą sumanymą įvykdyti.

Nors su vargais ir sunkenybėmis, bet lie
tuviai Australijoj prasimušė. Daugelis jų turi 
Sydney nuosavybes, biznius, užsiėmimus. Se
nesnioji karta jau palengva užleidžia savo 
vietas jaunesniesiems. Tik gaila, kad lie
tuviškas jaunimas Australijoj labai nutautėja. 
Australijos lietuvai, būdami labai atskirti nuo 
lietuviškojo pasaulio, neturi progos palaikyti 
savo lietuviškumo.

Lietuvių yra ne tik Sydney, bet ir kituose 
Australijos miestuose. Gerokas skaičius yra 
Brisbane ir šiek tiek Melbourne.

IMIGRACIJOS KLAUSIMAS

Australija, būdama didelė šalis su įvairio
mis klimato sąlygomis ir su didelėmis žemės 
gėrybėmis, yra patogi dirva imigracijai. Pati 
Australijos valdžia yra suinteresuota šiuo 
klausimu, net tam tikslui yra įsteigusi imi
gracijos agentūras keliose Europos vietose su 
centru — Australia House, Londone. Iki šiolei 
dar nieko akutalaus tuo reikalu nepadaryta, 
kadangi Australijos valdžia turi daug poka
rinių problemų sutvarkyti.

Australija, turėdama tik apie 8 milijonus 
gyventojų ir žemės plotą, lygų Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, gali sutalpinti daug 
žmonių. Australija nori gauti pradžioj bent 
40 milijonų žmonių. Šiuos žmones nori su
rinkti iš įvairių Europos vietų. Manau, kad 
ir gerokas skaičius lietuvių važiuotų į šį kraš
tą. Ypatingai mūsų tremtiniai galėtų tenai 
susidaryti sau geresnes gyvenimo sąlygas.

Siaurinės ir centralinės Australijos klimatas 
yra gan karštas, ir būtų sunku lietuviams prie 
jo priprasti. Einant žemyn pietų link, klima
tas vėsėja ir apie Sydney ir Melbourne visiš
kai malonus, prilygstąs Kalifornijos klimatui 
Amerikoj. Sniego Australijoj nėra, tiktai žie
mą pasirodo kalnų viršūnėse.

Australijos valdžia labiausiai pageidauja 
žmonių savo dideliuose ir atviruose žemės 
plotuose. Žemdirbiai labiausiai reikalingi, nes 
apskritai Australijos miestai perkimšti žmo
nėmis. Daugiau kaip pusė gyvena miestuose.

Australijos krašto santvarka prilygsta Ame
rikos tvarkai. Tai yra demokratiška šalis, 
tik, būdama Anglijos kolonija, kai kuriais 
atžvilgiais yra anglų kontroliuojama. Lietu
viai iš prigimties būdami darbštūs, greitai 
įsikuria ir net dažnai pralenkia vietinius 
australus. Tad jei ir kai kurie lietuviai imi
gruotų į šią šalį, jie turi daug gerų progų 
ten įsikurti.

Lietuvių martirologija Sibire
’ I ' ■'

Oficialių sovietų pareigūnų, priešakyje su 
Just Paleddų einančiu sovietinio Lietuvos 
prezidento pareigas, 1941 m. buvo skelbiama, 
kad žmonės iš Pabaltijo išvežami' į Sovietų 
S-gą persiauklėti ir kad jie visi ten turės 
žmoniškas gyvenimo sąlygas.

Dabar iš tikrų šaltinių patirta, kas su de- 
portruotais yra įvykę. Gyvi deportuotųjų li
kimo liudininkai yra D. Britanijoje ir atsklei
džia baisią tikrovę. Beveik visi deportuotieji 
yra patekę į Sibirą. Šeimos buvo išdraskytos. 
Moterys su vaikais buvo paliktos vad. laisvam 
trėmime (volnaja ssylka), o vyrai nugabenti į 
priverčiamojo darbo stovyklas.

Štai kaip atpasakojamas 1500 lietuvių vyrų 
likimas, patekusių prie Krasnojarsko netoli 
stoties Rešfoty, Kreslag, į 7-tą . lagpunktą, 
Niznenaimskoje otdielenije NKVD: „Atvežus 
visi buvo apiplėšti; atimta visa, ką nuo 
žmogaus paimti galima. Buvo attmti ne tik 
drabužiai, laikrodžiai, pinigai ar bet kurios 
vertybės, bet ir peiliukai, skustuvai, meta
liniai šaukštai. Nebuvo palikta nei kryželio ar 
škaplierių. Pat pirmąją dieną NKVD parei-

Kaip liejiniai gyvena 
Švedijoj

Šiuo metu lietuvių Švedijoje yra per 400. 
Daugumas jų ūkininkai, žvejai, darbininkai. 
Inteligentų labai nedaug.

Visus atbėgusius lietuvius švedų valdžios 
įstaigos'priėmė palankiai; parūpino avalynės 
bei drabužių. Dabar daugumas lietuvių šiaip 
taip įsikūrė ir gyvena savarankiškai, nes dar
bininkų Švedijoje trūkumas labai didelis ir 
'gauti darbo fabrike, ūkyje, miške nesunku.

Daugumas lietuvių dirba fabrikuose. Už
darbis vidutinis, darbo sąlygos ir atlyginimas 
tokie patys, kaip švedų darbininkams, jei tik 
išpildomi visi reikalavimai.

Amatininkai lengvai gauna savo specia
lybės darbą. Blogiau su inteligentais. Inži
nieriai, architektai, chemikai — lengvai gali 
susirasti darbo savo specialybėje ir atlygi
nami gana gerai. Gydytojams praktikuoti 
neleidžiama, nors valdžios organai šį klausi
mą jau pradeda rimčiau judinti ir, kaip gir
dėti, žada palankiai išspręsti.

Blogiausioje padėtyje yra atsidūrę huma
nistinius, juridinius ir ekonomijos mokslus, 
baigę. Savo srity jiems gauti darbo nėra vil
ties, todėl jie turi imtis fizinio darbo, ir jų 
daugumas jau dirba fabrikuose.

Iki 1946 m. liepos mėn. didesnė dalis aukš
tuosius mokslus baigusiųjų gaudavo iš val
džios pašalpą archyvinio darbo pavidalu, ir 
jie dirbo daugiau ar mažiau savo specialy
bėje. Bet dabar ši sistema keičiama, ir iš 
archyvinio darbo atleisti visi jaunesnio am
žiaus akademikai, nedarant skirtumo tarp 
profesijų. Šių atleistųjų daugumas jau dirba 
fabrikuose.

Senesniesiems ir silpnesnės sveikatos pa
bėgėliams archyvinis darbas dar kuriam 
laikui pratęstas, bet vyriausybės organų 
nusistatyta klek galima šios paramos rei
kalingų skaičių sumažinti, surandant darbo 
viešoje rinkoje. („Amerika“ 1946 m. gruodžio 
6 d.) 

gūnai pareiškę, kad visi čia atvežtieji yra 
fašistų šunes ir juo greičiau jie čia padvės, 
juo ir atvežtiesiems ir enkavedistams bus ge
riau. „Visi čia padvėsite, būkite tikri“, pakar
tojo enkavedistai.

Aprengę skurdurais, suskirstė į brigadas. 
Varydavo nuo tamsos iki tamsos į taigą sun
kiai dirbti Reikėjo miško medžiagą gaminti 
ir geležinkelį tiesti.

Maistas buvo kuo blogiausias. Diena iš 
dienos supuvusių bulvių sriuba gryname 
vandenyje išvirta ir truputį pasukta kruo
pomis. Jokių riebalų, jokios mėsos. Be to, 
buvo duodama parai apie 400 ' gr. pusžalės 
juodos duonos. Gulėti teko ant grynų narų 
šaltuose barakuose. Parėję iš darbo sušilti 
kiek galėjo tik sugulę ir vienas prie kito pri
siglaudę.

Greitai pradėjo žmonės nuo bado tinti (kū
nai darydavosi žaizdoti) ir mirti. Didelis mir
tingumas prasidėjo jau 1941 m. spalio mėn. 
Gruodžio mėn. vidutiniškai mirdavo apie 20 
žmonių per parą, bet būdavo ir 50 mirties at
sitikimų per dieną. Šaltis siekdavo apie 48* 
žemiau nulio. Jeigu buvo norima pasikūrenti 
baraką, tekdavo malkas 3—4 km patiems ant 
pečių parsinešti. Daug kas, iš vakaro, atsi
gulę, iš ryto savo draugą šalia savęs rasdavo 
jau mirusį ir sustingusį. Lavonų nelaidodavo, 
nes žemė buvo giliai įšalusi. Mirusieji buvo 
kraunami rietuvėmis viename tam tikslui 
paskirtame lagerio gale. Vakare iš darbo grįž
dami kasdien parsinešdavo savo mirusių 
nelaimės draugų kūnus. Rytą pagarbiai 
nunešdavo į paskirtą vietą per naktį užmer
kusius akis draugus.

Lietuviai laikėsi didvyriškai. Kiek galėdavo, 
jaunesnieji padėdavo vyresniesiems atlikti 
dienos darbo uždavinį. Patekus į šį mirties 
pasaulį, tardomas niekas nebuvo. Savižudybių 
lietuvių tarpe mažai pasitaikydavo. Apie 1941 
m. Kalėdas didesnės pusės jau nebuvo gyvųjų 
tarpe. Iš lietuvių niekam nepavyko gyvam 
išeiti. Ligi Velykų 1942 m. bus ištvėrę ne
daugiau kaip 150—200 asmenų. Medicinos 
pagalbos ir vaistų visiškai nebuvo.

Šiame pragare tautos kankinio mirtimi 
baigė gyvenimą ir respublikos prezidentas 
Aleksandras Stulginskis, išlaikęs ligi 194Ž 
metų pradžios., NKVD patyrę, kad tai Lietu
vos prezidentas, A. Stulginskį kankin
davo. Už tat savo nelaimės draugų lietuvių 
tarpe A. Stulginskis buvo nepaprastai ger
biamas. Jis savo didvyriška laikysena buvo 
visiems pavyzdys.

Perėjusių per šią stovyklą tarpe buvo daug 
rinktinių Lietuvos inteligentų. Ligi šiolei yra 
pavykę labai nedaug pavardžių nustatyti. 
Aukų tarpe yra gen. Sprangauskas, St. Ši
lingas, Dr. J. Vileišis, Mironas (kun. Mirono 
brolis), Vincas Karvelis iš Klaišių. Rauba nuo 
Jurbarko, pik. Pažiūnas“.

Panašūs veiksmai Nūrnbergo teisme, sovie
tams dylyvaujant, buvo pripažinti didžiaisiais 
nusikaltimais prieš žmoniją, ir jų kaltininkai 
nubausti kaip žmogžudžiai.

Patirta taip pat, kad Petras Klinąas, lie
tuves pasiuntinys Prancūzijoje, kankintas na
cių kalėjime ir pusgyvis paleistas, buvo 
suimtas enkavedistų ir išvežtas į šiaurės 
Uralą, į Vorkutos anglių kasyklas, f Vorkutą 
nugabentas ir prof. T. Petkevičius. Ten su
kimšta apie 2 milijonai vergų Tarp jų iki 
80 000 lietuvių (E I)

ALOYZAS BARONAS

Prakeiktos naktys
(Pabaiga) '

Aplink raketos, šaudo iš visų pusių ir, atsi
dūręs toliau nuo darbovietės, negali žinoti, 
kur stovi vokiečiai, o kur bolševikai. Aš 
Jsikasu giliai į savo duobutę, sėdžiu, kad ne
pastebėtų sargybinis ir klausau, kaip groja 
radijas. Mėnesiena tokia šviesi ir žavi. Rusų 
garsiakalbis vilioja į save, bet juk bėgti ne
gali, nes, kol išeisi iš apkasų, būsi dešimt 
kartų pagautas ir nušautas. Valandėlę radi
jas nutyla

— Ak, geriau grotumel, Ivanai, negu šau
dytum, — pagalvoju ir staiga išgirstu:

— O Jėzus, Jėzus!
Pasigirdo ir vėl nutilo. Sužeidė arba už

mušė. Mąstau, kas galėjo būti — rusas ar vo
kietis. Praeina pusvalandis. Vėl groja radi
jas ir kviečia pas save.

Aš nusprendžiu, kad jau laikas namo. Nu
šoku į apkasą ir kitus randu besirengiančius 
eiti. Susirinkę dar ne visi, todėl einam ir 
šaukiam, kad iš duobučių kasėjai eitų į ap
kasą. Iš vienos duobutės niekaip negalim 
iššaukti žmogaus. Atrodo, kad tyčia nelipa ir 
tiek. Nejaugi būtų nušautas? Dėl smarkaus 
šaudymo nė vienas nedrįsta patikrinti. Pa
galiau įšoka fronto kareivis ir už apikaklės 
ištempia kasėją. Time jam užduoda į spran
dą. Pasirodo, kad tai nebyliukas, kuris kasė 
drauge su mumis. Jį pagavo, kaip ir daugelį 
kitų ir nepaleidžia. Argi svarbu vokiečiui, 
kad jis negalėdamas girdėti daug greičiau 
gali žūti negu kitas.

Pagaliau išlipa iš save duobių paskutiniai 
kasėjai, ir mes džiaugiamės, kad eisim namo. 
Bet mus paveda ir atmatuoja kiekvienam 
dar po tris metrus pagilinti apkaso.

— Šiandien baigti, — pasako sargybinis ir 
atsisėda apkase. Apmaudas ir pagieža mus 
galutinai pribloškia.

— Nekasti, — girdisi balsai.
— Geriau einam į ten kur radijas griežia, 

— sako kiti. Mes kiekvienas kišenėse turim 
po- keletą lapukų, kuriuose parašyta, kad jie 
galioja kaip pasai pereiti į bolševiku pusę.

— Ir ten gausi sėdėti apkase, — sako O.
— Bet ten lazdų negausi,. — replikuoją 

Vytas.

— Šiandien baigti! — rėkia Time.
— Pasikark su savo „šiandien baigti!“ —

atsako kažkas lenkiškai ir mes vis dar ne- 
kasam. Jau švinta. Mes žinome: jei švintant 
nebūsime išvesti, dieną mus nebus galima 
išvesti, o grįžti mes privalom. Pagaliau vie
nas kitas išmeta po kastuvą ir mus veda 
namo. Apkasais pasiekiame mišką. Miške 
stropiai saugomi išeinam į lauką. Bepirštis 
leidžia 5 minutes pasikasti bulvių. Laiko ne
daug, ir mes, kaip pasiutę, verčiam kastuvais 
žemę ir kišam bulves į kišenes, užantin, į 
terbas ir kepures. »

Plentu sutinkam einantį vadinamą „Pa- 
čemu“ būrį. „Pačemu“ vadinam vieną vo
kietį, kuris mėgsta dažnai rusiškai klausti 
„pačemu“. Aš kasiau keturis su puse mėnesio 
ir dabar nepajėgiu atsiminti jo pavardės, nes 
jį tiek mes, tiek vokiečiai, vadinom „Pa
čemu“ o jo būrį — „Pačemu“ būrių Ir vė
liau jam išėjus i frontą, būriui šis vardas 
paliko.

— Šiandien vėl vienas, — sako kažkas iš 
„Pačemu“ būrio.

— Kas? vienu balau paklausiam.
— Marijampolietis Albinas!
Mūsų akyse atsistoja du apsukrus mari

jampoliečiai. Vieno nebėra. Lavoną drau
gai išvežė • apkasu, ir jis pervežamas namo, 
padedamas už daržinės ir užklojamas šiau
dais. Jo kailinius pasiima draugas. Žuvo 
vyras, beplaudamas avižas prieš pat bolše
vikų pozicijas. Jie buvo taip arti nuvytę 
pradalges, kad girdėjo bolševikų šautuvų ir 
kulkosvaidžių spynas tarškant.

Vėl nėra vieno, bet mes gyvenam senu 
gyvenimų Aš vis dar vargstu be kepurės. 
Surandu progą praplauti galvai, bet ir vėl 
ji pilna žemių. Kaunietis pagautas be kepu
rės, nešioja iš nosinės pasidaręs haretę. Aš 
paprašau, ir jis, užmezgęs nosinės kampus, 
padaro mano galvai uždangalą.

Einam nakčiai į darbą. Aš einu vienoj 
grupėj paskutinis, kitoj grupėj pirmasis 
eina J.

— Nebijokit vyrai, su manim nežūsit, — 
juokiasi jis, ir, eidamas kelių aš girdžiu, 
kaip jis kalbasi su Vytu apie Kauną.

— Zinai, aš labiausiai pasiilgau savo sū
nelio, — pasakoja jis. — Bet nieko. Vakarai 
laužo Siegfriedo liniją, tuoj mes eisim namo 
ir vėl susitiksim su artimaisiais, ir viskas 
atrodys lyg sapnas.

— Praeina geros, praeis ir blogos dienos. 
Kada nors seklyčioj prie alaus stiklinės pasa- 
kosimės apie šias prakeiktas dienas, ir at
rodys, kad jos nebuvo tokios baisios, kaip 
dabar. Žmonės dešimtimis metų išbūna 
konclageriuose ir išėję dar po knygą parašo, 
išbūsim ir mes, — pasakoju aš ir jaučiu, kad 
tik raminu kitus ir pats save.

Ir vėl apkasai, ir vėl kulkos, ir vėl radijas, 
ir su jo muzika maišos mūsų ir fronto ka
reivių keiksmai ir maldos, ir vėl mes gun- 
domės eiti pas bolševikus, vėl grįžtam, pakelėj 
pasikasę bulvių, namo ir Išgirstam iš anks
čiau grįžusiųjų žinią:

— J. žuvo!
— Jau niekados nebesulauks jo Kaune 

pasilikusi žmona, jau niekados jis nebekilos 
savo vienerių metų sūnelio, — sakau aš, 
ir jaučių, kad mane smaugia ašaros. Du la
vonai guli už daržinės, užkloti šiaudais, ir 
mes svarstome už ką jie žuvo.

— Ne jie pinpi, ne jie paskutiniai, — nu
sprendžiam. — Ar maža mūsų žus Sibire ir 
S" ‘ ' įjos fabrikuose po griuvėsiais. — šne- 

skusdami bulves.
Staliai padaro porą karstų. Ligoniai iškasa 

pamiškėj dvi duobes. Mus išrikiuoja pamiškėj 
po tris ir sustato veidu į mišką ir į karstus. 
Prie mūsų stovi tik keli sargybiniai su šau
tuvais. Mes susijaudinę, miškui graudžiai 
aidint, blogai sugiedame „Marija, Marija“, 
„Viešpaties Angelas“ ir Tautos Himną. Nie
kados mes tokioj būklėj negiedojom nei 
giesmių, nei Himno. Esam vergai, bet giedam 
laisvės giesmę.

Komendantas kalba į mus:
— Mes, nežiūrint visų aukų privalome 

laimėti šį karą. . Mes giname visą Europą 
nuo bolševizmo.

— Geriau jdu negintumėt, vistiek š . . . 
išeis, — kažkas replikuoja.

— Jūs taip pat, — verčia V., — privalote 
savanoriškai ar nesavanoriškai prisidėti prie 
Naujosios Europos kūrimo ir bolševizmo 
sunaikinimo. Jeigu ne Vokietija, daugelis jūsų 
būtumėte išvežti į Sibirą ir ten kankinami.

— Geras ir čia Sibiras, mušat ir ėst ne- 
duodat, — girdisi balsai — Gal Sibire būtų 
geriau negu čia . . .

Užpilam ant draugų kapo po tris saujas 
žemių, ir grįžtam namo.

— Dieve duok, kad daugiau nereiktų čia 
ateiti, — kalba beveik visi du šimtai žmonių 
grįždami į sodybą. Ir nebereikėjo ateiti, nes 
kiti buvo pakasanti, kur papuolė.

Vėl išeinam su nerimu ir nežinojimų kuris 
šią naktį negrįš. Vokiečiai vedžioja mus po 
laukus, mes lakstom po kulkų lietų ir ne
žinom, ką vokiečiai mano su mumis daryti. 
Mes bijomės,,-kad jie paklydę neužvestu 
mūsų ant bolševikų kulkosvaidžių. Per mūsų 
galvas lekia vokiečių artilerijos sviediniai ir 
biauriai erzina mūsų nervus. Aš nešu kastuvą 
ir kaplį. Bėgame prieštankinio griovio kraštų 
Bėgame ir gulame, ir aš turiu saugotis, kad 
krisdamas nepramuščiau kam pakaušio. Mes 
dideliu lanku apeinam Sakius ir pagaliau 
vėl grįžtam į miestą. Gatvėse šokinėja nuo 
grindinio kulkos. • Netoli dega namai. Mes 
bėgame < susikūprinę pro ugnies apšviestą 
plotą, ir man prisimena kino kronikose 
matyti fronto vaizdai. Vėl išeiname iš miesto, 
pasiekiame vieną sodybą. Palei ją pradedam 
kasti. Prakeiktas vedžiojimas mus iškankino, 
ir mes džaugiamės, galų gale pradėję dirbti.

Tamsu. Grabaliojame rankomis savo, 
kasamą plotą ir stengiamės kuo greičiau 
įsikasti giliau Bolševikai šaudo sprogstamo
mis kulkomis, ir darosi daugiau negu biaurų 
Sargybiniai bijo iš apkasų lipti pažiūrėti, 
kaip mes išlyginam ir užmaskuojam, o mes, 
tuo pasinaudodami, tik truputi apmėtom me
džių šakelėmis. Aš baigiu ir einu apkasu 
pasikalbėti su kitais.

— Vėl vieno nėra, žuvo jaunas vyrukas, 
kuris pas' duris gulėdavo, — sako man 
Ukmergės amatų mokyklos mokinys Karolis L.

— Na, žinoma, kaip gi kitaip, — nei šį nei 
tą pasakau. Esu apstulbęs ir nieko negalvoju.

Mus veda namo.. Einam naujai iškastais 
apkasais. Vienoj vietoj kasė kita grupė, ir 
vienas gabalas žemes tik pradėtas kasti.

— Žuvo, ir jo normą dabar kasam, — 
pasako, mums praeinant.

— O Dieve, Dieve, kad nors būtų už ką! — 
kalbame. — Kad būtų kokia nors prasmė, 
tikslas, o dabar mirštam už savo budelius, 
kad savo mirtimi padėtume jiems kurti 
tokią Europą, kurioje jie būtų viešpačiai.

Žuvusio dėdė norėjo lavoną paimti į sto
vyklą, bet vokiečiai neleido. Jis buvo pakastas
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Oškučio ir Kukučio sodybos tarytum iš akies 
trauktos: ir trobesiai panašūs, ir kiemai ly- 

--giai taip sutvarkyti ir tik statinių tvora juos 
teskyrė. Jei ne beržai prie Oškučio pirkios 
gonkų, tai per skubotumą galima ir ne į tą 
kiemą įbėgti. Tik beržo Kukučio kiemui tru
ko, kad abudu būtų visiškai vienodi.

Jei kaimynų sodybos buvo bemaž kaip vie
na, tai jau jų pačių būdai nė per plaukeli ne
sutiko. Kukutis buvo apsigimęs išdaigininkas. 
Visad rimtu veidu, bet besišypsančia siela ir 
nė minutėlės nepateikiančiu liežuviu. Tai lie
žuvėlis! Lyg koks vapsvos geluonis: jei jau 
įgels, tai kad ir nemirsi, bet kelias dienas 
pabrinkusia širdimi vaikščiosi. O geidavo jis 
visus ir kiekviena proga. Tik prasižiok ar 
padaryk ką ne taip Kukučio akivaizdoj, tai 
dar ir trečią dieną atsirūgs. Tačiau Kukutis 
nebuvo nei liežuvininkas, nei piktavalis. Ir 
nelaimėj užjaus, ir bėdoje padės, ir neapjuoks 
kada nereikia. Pasišaipyti, liežuviu pasikapo- 
ti mėgo, bet ką pikta padaryti, — gink Dieve. 
Net nepasakytum, kad melagis buvo. Tiesa, 
kad papasakos, tai kitą kartą ir nežinai ar tai 
teisybė, ar tik juokai. Bet iš to niekam bėdos: 
nori tikėk — nori netikėk. Pažino kaimas 
Kukutį, privengė jo liežuvio, bet mėgo.

Tik Oškutis Kukučio juokų nepemešdavo. 
Pats juokų nepažino ir besijuokiančių ne
kentė. Visad tik rimtai kalbėdavo ir kitų juo
kus už* rimtą priimdavo. Iš jo jau nepasiši- 
dysi. Nepatiks žodis — ir užsidegė. O Kuku
čiui to tik tereikėdavo. Tada, brolyti, laiky
kis! Ir jei Oškutis kartą pradėjo kirstis, tai 
niekas jo nesulaikys. Gali čia šimtas sakyti 
juoda.— jis šauks balta iki užkimimo. Ne
veltui juk Oškučiu vadinos. Ir rinkdamas, 
jam tinkamesnės pavardės neparinktum. Tik
ras ožys. Užsispiriantis iki apakimo. Jo karš
tas būdas nerasdavo laiko nė apsigalvoti. Tie
siog strimgalviais įkrisdavo į Kukučio spąstus.

Kad ir nesipyko su Kukučiu, bet širdyje jo 
liežuvio geluonį. tebenešiojo. Per tiek metų 
jis buvo palikęs lyg erškėtis, ir kiekvienas 
naujas Kukučio įdūrimas skaudindavo ją kaip 
karšta geležis. Kiekvienas Kukučio veiksmas 
ar žodis jį erzindavo. Tik didžiausiomis va
lios pastangomis laikydavosi galutinai nesu- 
pykdamas. Jei ne duktė Ievutė, nebūtų galėjęs 
valdytis. Jau, regis, pasius — atėjo Kukučio 
sūnus Igpas — ir atsileidžia Mylėjo Oškutis 
Igną kaip savo sūnų. Kartu su Ievute užaugo, 
mylėjosi, ir nė per nago juodymą nebuvo pa
našus į tėvą. Rimtas, malonus, atviros šir
dies, taip kaip ir Ievutė. Abudu vaikai buvo 
panašūs savo būdais, kaip tėvų sodybos, ku
rias jie turėjo sujungti į vieną. Tik vaikų 
meilė ir padėjo Oškučiui pakęsti savo kai
myną.

Bet vieną kartą ir to neužteko. Siūlas per
sitempė ir trūko. Ir visai dėl niekų. Dėl ge
gužės. Visa tai prasidėjo kermošiuje. Dera 
Oškutis eržiliuką. Lygsta ir nesulygsta. Ne 
dėl tų poros desėtkų, bet dėl užsispyrimo. Jei 
jis pasakė, kad tai jo paskutinis žodis, tai 
reiškia, kad taip ir yra. Kas kad eržiliukas 

sode. Buvo vietinis, jo draugai puikiai 
pažįsta šią sodybą ir, frontui praėjus, galės 
palaidoti kapuose. Jis buvo vienas tarp 
keturių seserų — baisu pagalvoti kas dėsis 
namuose, sužinojus nelaimę.

Vėl namai. Visi prislėgti verdame kasdieni
nes bulves.

— Vistiek žūsim, — sakau V., — žinai, 
Broniau, jei galėsi, nepalik mano lavono kur 
nors drypsoti, o parvežkit į stovyklą, arba 
bent vietą atsiminkit, aš taip nenoriu paliktf 
nežinomas ir nenoriu, kad po daugelio metų 
ūkininkas, ardamas lauką, rastų mano kaulus 
ir parėjęs pasakytų: — „Radau kaukuolę, 
matyt, dar nuo karo."

— Ką tu čia kalbi niekus, — juokiasi V. 
Bet aš vistiek laikausi savo ir rašau laišką 
motinai. Parašau, kad mirtis nėra tokia 
baisi, kad mirsime visi, ir nėra ko perdaug 
jaudintis dėl išėjusio iš gyvųjų tarpo. O 
jaudintis ir verkti reikia tik dėlto, kad 
mirštam už savo priešus.

— Zinai ką, — sako V., — bėkim šią naktį 
pas bolševikus. Žūsim ar išliksim—eisime per 
frontą. Turim pilnas kišenes proklamacijų, 
turim dokumentus, kad esame vergai — 
kasėm Adolfui, dabar galėsim Juozapui pa
kasti, nedaug tenustosim, o gal ir su na
miškiais galėsim susisiekti.

— Pasirengiam šią naktį, — sakau, ir 
peržiūrim dokumentus. Bet kažkodėl mūsų 
neveda į dvarą. Mes matome, kaip „Pačemu" 
būrys rikiuojasi. Mes tūnom savo daržinėje.

— Neikit į kiemą dar pamatys ir išvarys,
— sako kažkas.

— Tai ką, manai, kad tave užmiršo, — 
juokiamės, bet į kiemą neinam.

Ateina sargybinis ir praneša, kad dirbsime 
rytoj dieną, o šią naktį ilsimės.

Pasiutusi džiaugsmo banga užlieja mus. 
Mes rėkiam, šokam, ir juokiamės. Aš su
draskau savo laišką motinai.

— Tai mūsų bėgimas per frontą sušitrukdo,
— lyg nusimena V., bet bendra džiaugsmo 
banga užlieja ir jį.

Išvykstantis „Pačemu" būrys girdi mūsų 
triukšmą. Mums pasidaro gėda, ir pradedam 
vieni kitus raminti.

— Dieve, padėk jiems, — sakome išeinan
čiųjų adresu.

„Kaip maža tereikia, kad žmogus būtų 
laimingas“, mąstau, guldamas į šiaudus. 

to vertas. Tam gi jis Oškutis, kad užsispirtų. 
Tačiau ir anas buvo ne iš kitokio molio drėb
tas. Abudu savo: nė per sprindį aukštyn ar 
žemyn. Kai Kukutis priėjo, Oškutis jau buvo 
nusispiovęs ir nusisukęs. Bet kai Kukutis il
gai nesiderėjęs paklojo prašomą sumą ir 
paėmė eržiliuką už pavadžių, užvirė Oškučio 
kraujas. Šitoks begėdiškumas! Nusivesti er
žiliuką iš po pat nosies Ir dar kaimynas! 
Nors geru nesidėtų. Prasmegtų kur ir su sa
vo magaryčiom. Nebūk tai Kukutis, pakišo 
koją ir dar išgert siūlo. Ne, šito tai nesu
lauks, kad leisčiausi dar išjuokiamas.

Neslėpdamas pykčio atmetė Kukučio kvieti- I 
mą ir nė vakaro nelaukdamas išvažiavo iš 
miestelio.

Net miegas naktį neėmė. Prasivartė, prasi- 
kankino ir, nors sekmadienio rytas buvo, sau
lei tekant pakilo. Apėjo tvartus, pastoviniavo 
kieme, paskui prisikimšo pypkę ir atsisėdo 
ant suoliuko po beržu. Rytas buvo gražus, 
kaip paprastai gegužy. Virš pievų sklaidėsi 
rūkas, garavo kalvelės, kaime giedojo gai
džiai, auksu žėrėjo saulėje langai ir ryto vėsi 
drėgmė aušino Oškučio pyktį. O kai berže 
nutūpė ir paleido gerklę gegužė, širdis atsi
leido, pildėsi palaimingos švento ryto rimties 
ir meilės. Net galvą užlošęs su gęstančia pyp
ke dantyse, klausėsi Oškutis gegutės kuka
vimo. Ir reikėjo kaip tik dabar sužvengti nau
jajam Kukučio eržilui. Jis sužvengė taip links
mai ir garsiai, kad net gegutę apglušino. Ar 
tai išsigandusi, ar tai žvengimo pasiklausyti 
norėdama, gegutė staiga savo ku-ku nutraukė.

Eržiliukui sužvengus, Oškutis krūptelėjo ir 
susiraukė. O kai gegutė nustojo kukuoti, jo 
nurimęs pyktis pakilo dar didesne banga. Ap
maudas dėl vakarykščio nepasisekimo pradėjo 
net dūsinti. Kad nors nežvengtų. Dabar gi, 
lyg Kukučio pamokytas, kaip tik pačiu nerei
kalingiausiu laiku. Net gegutę nubaidė. Tarsi 
tam Kukutis jį Ir nupirko. Nė gegutė dabar! 
atlėkt negalės. Visas jo pyktis susitelkė ties 
šia mintimi. Tai kas buvo, buvo, bet šis nau
jas Kukučio . . . Oškutis net žodžių nerado 
eržiliuko žvengimą apibudinti. Visą rytą su- J 
dergė ... Negana, kad taip begėdiškai išplėšė.' 
dar ir žvengimu užleido.

Eržiliukui nutilus, vėl prabilo gegutė, bet; 
dabar jos kukavimas Oškutį beveik erzino. 
Viskas gerai savo laiku, o sergančiam ir pyra- į 
gas nemielas.

Vis dėlto su laiku gegutė gal būtų ir nura- ■ 
minusi Oškutį, jei tuo metu nebūtų pasimai- Į 
šęs Kukutis. Tartum žvengimo pašauktas, j 
išėjo ant kiemo pasižvalgyti, pasiraivė ir pa-' 
matęs Oškutį linksmai šūktelėjo:

— Labas, Oškuti!
Oškutis burbtelėjo pusiau lūpų ir nusisuko. 

Kukutis šyptelėjo, pasiklausė gegutės ir, lyg 
niekur nieko, pradėjo:

— Pasiklausyk, Oškuti, kaip gražiai mano 
gegužė kukuoja!

Gerai nesupratęs Oškutis staiga atsisuko:
— Kas, kas?
Zvjlgsniu kviesdamas pažvelgti į beržą, Ku

kutis jį sudraudė:
— Sšš .. . nubaidysi. Ar negražiai, ką? Rask 

tu kitą tokią gegužę, kaip manoji!
Jis ię vėl sužiuro į gegutę, perdėtai gėrėda

masis jos kukavimu. Nors šis Kukučio pasa
kymas buvo tikra nesąmonė, kad patikėtum jo 
rimtumu, bet persipildžiusi Oškučio tulžis tik 
ir laukė progos išsilieti. Nesvarstydamas ar 
tai juokai, ar rimta kalba, jis užsidegė, kaip 
žarija.

— Jo gegužė! Šito dar truko! Jo gegužė. — 
Jis taip garsiai susijuokė, kad net gegutė išsi
gandus nuskrido.

Kukutis susiraukė ir neva piktai užsipuolė:
— Juokas juoku, Oškuti, o kad kitą sykį 

man gegužės nebaidytum. Kai turėsi savo, ta
da galėsi kudakinti kiek tik įstengdamas.

Oškutis ištiesė kaklą ir paraudo. Kad tu ne
sulauktum! Niekad negana, net ir gegužės 
pavydi. Vis dar šaipydamasis, pasityčiojan
čiai atsakė:

— Pamanykit, net gegužę įsigijo. O kas tau 
ją davė, kad tavo?

Sis klausimas Oškutį ir pažeidė, įvėlė į tokį, 
protavimą aptemdantį, barnį, kad vėliau net 
prisiminti buvo gėda. Nuo šio momento vis
kas klostėsi greitai ir nepaprastai:

— Tai jau mano dalykas, kas davė. Pasa
kiau manoj tai reiškia, kad mano, — atrėžė 
Kukutis. /

— Jo gegužė, — kraipė galvą Oškutis.
— Tai gal tavo?
Šioje vietoje Oškutis dar galėjo išsigelbėti 

susijuokdamas, bet jis negalvodamas atsakė:
— Žinoma, kad mano!
Dabar jau Oškučiui nebuvo kelio atgal. Net 

ne Oškučiui sunku būtų buvę susigriebti. Kai 
i jo nuosavybės pareiškimą Kukutis tęsiamai 
sušvilpė, jis net pašokęs patvirtino:

— Mano beržas, tai mano ir gegužė, — tvir
tai užbaigė.

— Beržas tavo, o gegužė mano ir tik paban
dyk pasisavinti, — pagrūmojo Kukutis.

Oškutis net pamėlo iš pykčio:
— Tai pasiimk, jei tavo. Kam paleidai į 

svetimą kiemą? Kai ant tavo gonkų užkukuos, 
tada galėsi savintis, o kol mano berže kukuoja 
— mano!

— Šito, Oškuti, iš tavęs nelaukiau. Ką, ką, 
bet kad mano gegužę prisisavintum ... — ne
va priekaištavo Kukutis. ,

Oškutis tik truktelėjo pečiais ir laimėjusio 
bylą balsu išdidžiai atsakė:

— Kam man savintis tai, kas yra mano. 
Jeigu būtų tavo, tai pas tave ir kukuotų.

— Kur nori, ten ir kukuoja, tu jai neuž
drausi.

— Neuždrausiu! . . — pasityčiojančiai 
kraipė galvą Oškutis.

— Ot ir neuždrausi! Tik pabandyk dar 
kartą nubaidyti!

Oškutis išsitiesė, palinko į priekį ir žengė . 
prie tvoros, dusliai švokšdamas: |

— O ką tu man, jei nubaidyslu? Manai , 
bijau tavęs!

— Išsigąsi . . .
— Pakukuosi man ... — parodė ranka 1 

minkštą vietą Oškutis.
Kukutis padarė rimtą veidą:
— Jei jau šitaip, tai šitaip. Muštynių su 

tavim dėl to neisiu, tegul teismas išspręs, 
kam gegužė priklauso. Užsimanęs gegužės, 
neteksi ir beržo.

— Beržo? — palinko per tvorą Oškutis.
— O ką tu manai. Teismas gali kitaip į 

šį reikalą pažiūrėti: jei gegužė berže kukuoja, 
tai gal gi jos beržas. O gegužė yra mano!

Dabar jau Oškutis nesusivaldė. Jei ne tvora, 
tai būtų kibęs Kukučiui už gerklės. Trypinėjo 
patvory, gniaužė kumščius ir šaukė:

— Žinau, žinau, norėtum ir beržą pasi
savinti, niekad tavo koserei negana. Bet šito, 
tai jau nesulauksi. Prisotins tave vieną 
kartą Dievulis. Ar tik neužspringsi kuolu, tu 
besoti. Ne, kol. aš savo kieme stovėsiu, tol ir 
beržas prie gonkų stovės.

— Žinoma stovės, negi išsikasiu. Bet jis 
bus mano, ir mano gegužės tu jau negalėsi 
iš jo nubaidyti.

— Tegu tik atskrenda, pamatysi. Kai džiau
siu akmeniu, tai ant visados nutils! — 
plėšėsi Oškutis.

— Matau, kad geruoju nesusikalbėsiu, tai 
tegu teismas Išspręs. Rytoj pat skundą pa
rašau.

— Rašyk, rašyk!
Dabar Oškutis gal būtų jau griebęs mietą 

iš tvoros plėšti, bet tuo metu prišoko jau 
senokai gonkose barnio klausiusi jo žmona, 
ir duktė, atšokusi nuo lango, Išbėgo pro duris. 
Abidvi puolė prie besiplėšančio tėvo. Bet jis 
piktai jas nupurtė, pagrūmojo Kukučiui ir 
prariščia nubėgo pirkion.

Tokio juokų galo nė Kukutis nesitikėjo. 
Suglumęs žiurėjo jis įkandin Oškučio, nežino
damas ką daryti ir kaip pasiaiškinti moterim. 
Tuo tarpu išbėgo į kiemą ir Kukučio Ignas. 
Sūnaus užpultas Kukutis tik kasėsi pakaušį, 
ir tylėjo. Buvo juokinga ir nesmagu.

— Kas galėjo pramatyti, kad jis už rimtą 
priims.

— Oh, kūmai, nereikėjo prasidėti, žinai gi, 
kad jis juokų nesupranta, — priekaištavo 
Oškutienė. -

— Viskas bus. gerai, kūma, — ramino ją 
šypsodamasis Kukutis, — bene mums pir
miena. Susipykom ir susitaikysim. Einu ir 
atsiprašysiu. Tai pasijuoksim.

Bet Oškutis jo nė pirkion neįsileido. Net 
Igną pro duris išprašė. O Ievutei uždraudė su 
juo net kalbėtis. Vieną kartą galas viskam: 
kaiminystei ir giminystei. Geriau už ubago, 
negu už Kukučio sūnaus dukterį išleisti!

Nuo tos dienos nesantaika ir prasidėjo. 
Kaimynai nesibylinėjo, nesikoliojo, bet nesl- 
sveikino, nė į kits kito kiemą nežvelgė. 
Pyko dabar ir Kukutis.

— Tiesiau ranką — nenorėjo. Tesižinai. 
Kvailys nei draugas, nei giminė.

O Oškutis nors žinojo pats dėl viso to 
kaltas esąs, bet kvailiu prisipažinti nenorėjo. 
Net dar labiau piktas darėsi, kad dėl jo kvai
lumo tai įvyko. Jis užsispyrė su kaimynu 
nesisveikinti ir nekalbėti ir laikėsi kaip ožys. 
Neveltui juk buvo Oškutis. .

Jei ne bėda, tai kažinkiek ta neprietelystė 
būtų tąsusis. Bėda visada parodo, kas tavo 
tikrasis kaimynas. Rudeniop atėjo Oškučiui 
terminas bankui skolą grąžinti, kurią jis buvo 
užsitraukęs, statydamas pavyzdinius tvartus 
o pinigų nė šnipšt nebuvo. Neužderėjo, ant 
lauko sužėlė, benonus kažkoks maras apniko 
taip, kad nebuvo iš ko nė palūkanų apmo
kėti. Lakstė ir šen, ir ten, važinėjo, bet nie
kur pagelbos nesurado — ūkis pateko į 
varžytines. Net ir dabar Oškutis negalėjo

Kur ta?
Juozu Mikitas

Audrojo baisūs metai. — - ■ '
Mes buvome kartu.- 
Žiaurioj audroj papratom 
Gyventi'— aš ir tu.

Visais vargų vargeliais 
Dalinomės kartu.
Kur vedė bendras kelias, 
Ten ėjom — aš ir tu.

Kai kryžkelę neramią
Pasiekėme kartu, ,
— Sudiev, gimtoji žeme! — 
Pasakėm — aš ir tu.

Ugnis ir dūmai gaubė
Sodybas ir miškus.
Nasrus išžiodęs siaubas 
Mus vijosi klaikus.

Skubėjom kuo toliausia
Nuo alkanos mirties, 
O lietūs veidus prausė 
Tamsoj gūdžios nakties.

Grubiam kely suklupę. 
Dar buvome kartu . . . 
Dabar, širdim ir lūpom
Kartoju aš: — ;,Kur tu“? ... I

Nūn blaškomi likimo. 
Mes nesame kartu.
Ir šauksmas jau užkimo:
— Kur tu? ... Kur tu? .. . Kur tu?

atsileisti ir prašyti kaimyną pagelbos. Vaikš
tinėjo niūrus, susikrimtęs, netikėdamas, kad 
pergyvens ūkio netekimą. Labiausiai jį erzino 
gandai, apie Kukučio norą jo ūkį nusipirkti. 
Reiškia tiesa, ką jis tada kalbėjo. Neberei- 
kalo visada į beržą žvalgosi. Praeinant pro 
beržą, Oškučiui net širdį diegdavo. Jei ne tat 
beržas — dar šiaip taip. Ne, nepergyventi 
vaizdo, kaip Kukutis po beržu gegužės ku
kavimu gėrėsis. Geriau jau nukirsti. Jei nė 
man, tai ir ne jam. Ilgainiui mintis nukirsti 
beržą pasidarė savaime nuspręstas dalykas. 
Kiek kartų ėmė kirvį į ranką, bet visada 
rankos lyg užmirdavo, net kirvis iš rankų 
krisdavo. Taip atėjo ir varžytinių dienos iš
vakarės. Ilgai sėdėjęs nuleista galva paga
liau Oškutis tvirtai pakilo. Ir šį kartą rankos 
nors ir drebėjo, bet tvirtai laikė kirvakotį. 
Nė žodžio šeimynai netaręs, jis paėmė už 
durų rankenos. Bet tada durys pačios atsi
darė ir ant slenksčio sustojo Kukutis.

— Sveikas Oškuti. Atėjau gebėti tavo 
beržo, kad kokiam žydui nepatektų. Se, — 
atkišo ranka su gniužulu banknotų.

Oškučiui iš karto gerklėje išdžiuvo, širdis 
rodėsi iššoks iš džiaugsmo, bet liežuvis ne
galėjo pajudėti. Kirvis išslydo jam iš rankų 
ir kaukštelėjo ant grindų. Tik tada jis griebi 
Kukučiui už rankos.

— Atleisk, kvailas buvau . . . Vis ta ge
gužė . . . Tegu ji kur prasmenga!

— Kaip tai prasmenga? Dėl mūsų kvailų 
juokų gegužė prasmegs, — Kukutis pradėjo 
juoktis. — Tai kaip su geguže?

Nusijuokė ir Oškutis.
— Tegu jau bųf tavo, kad taip nori. Bet 

šituos pinigus užskaitysiu už beržo nuomą. 
Manai dykai leisiu gegužei savo berže ku
kuoti, — pirmą kartą gyvenime pajuokavo 
Oškutis.

— Tegu bus, kaip pasakei, tuščia jo. to 
teismo: tavo beržas, o mano gegužė.

— Ne aš būsiu, jei tau vieną kartą gegužė 
neužkukuos! Atsiminsi ją visą gyvenimą . . . 
— pranašiškai, linksmai pagrūmojo Oškutis.

Kaimynai sutrenkė rankas, skaniai pasi
juokė ir daugiau gegužės nebeminėjo keletą 
metų. Kai Kukutis vėl ją' paminėjo, jau ir 
pačiam buvo neaišku: ar jis rimtai kalba, ar 
juokauja.

Vėl buvo gražus sekmadienio rytas, kaip ir 
prieš keletą metų, tačiau nors saulė nė per 
sprindį nebuvo pakilusi nuo žemės, visas 
kaimas buvo sukilęs. Rytuose pragariškai 
dundėjo, visa padangė kruvinai žėravo, kad 
net sunku būtų buvę pasakyti ar nuo tekan
čios saulės, ar nuo netolimų gaisrų.

Oškutis jau sėdėjo vežime ir Ignas sodino 
į Ievutės sterblę savo sūnelį, o Kukutis vis 
slampinėjo pakampiais, po bendrą didžiulį 
kiemą, lyg ką primiršęs. Tuo metu berže 
netikėtai užkukavo gegužė. Kukutis pasirėmė 
ant tvoros ir nuleido galvą.

— Ar tu kada išsirangysi? — šūktelėjo 
jam Oškutis, — vistiek nieko nelšsiveši.

Kukutis lėtai atsisuko, nubraukė rankove 
ašaras ir tyliai atsakė:

— Kad niekaip negaliu su geguže atsisvei
kinti.

Jam lipant į vežimą visi apsiašarojo. Verkė 
ir Oškutis, sukdamas arklius iš kiemo. Ku
kutis savo arklių dar neragino, — liūdnai 
žiūrėjo į beržą ir klausė.

Tuo metu netikėtai trenkė sviedinys 
į daržą. Į padarfgę iškilo dūmų, 
žemių ir lapų stulpas, pro ' ausis 
nuzvimbė skeveldros ir gegužės ku-ku 
staiga užlūžo. Tada Kukutis suragino arklius. 
Jam prisivijus Oškučio vežimą, Oškutis grįž
telėjo per petį ir tarsi sau sumurmėjo:

— Aš sakiau, kad vieną kartą ji mums 
užkukuos.

5
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Hitleris be kaukės
— DOUGLAS MoGLASHEN KELLEY —Vyriausias Numbergo Tribunoio psichi

nių ligų ekspertas, amerikietis dr. Douglas 
McGlashen Kelley, 1946 m. laikraštyje 
„Colliers“ paskelbė straipsnį, kuriame 
aprašo dali savo patirtų įspūdžių. Čia 
pateikiamos to straipsnio būdingesnės iš
traukos, arčiau nušviečiančios buvusio 
Vokietijos diktatoriaus Adolfo Hitlerio 
asmenį.

Vieno pasikalbėjimo su Goringu metu, dr. 
Kelley užklausęs ar Geringui nebūtų buvę ge
riau kokiu nors būdu dabartinio savo likimo 
išvengti. Čia kalba nukrypusi į Hitlerio mirtį. 
Goringas, kurio didelį palinkimą į nuolatinį 
morfijaus vartojimą dr. Kelley buvo numalši
nęs, jau buvo kiek atgavęs lygsvarą. Jis, ne
paprastai šaltas savo akis įbedęs į lubas, 
niurnėjo:

— Adų Hitleris! Mirtį jis savotiškai įsivaiz
davo. Jis buvo nesveikas.

— Nesveikas, kodėl?
— Atsimenate, kas įvyko su Mussolini? 

Mes gavome jo mirties fotografijas, vaizduo
jančias jį negyvą su savo mylimąja, gulint 
pakelės griovyje ir paskiau pakartą žemyn 
galva. Į jas žiūrėjome visi. Tai buvo baisu. 
Tada Hitlerį ištiko pamišimo priepuolis. Jis 
išplėšė iš mūsų fotografijas ir, bėgiodamas po 
salę, rėkė: „Man taip niekuomet neturi atsi
tikti!" Ir vėliau, kai tik būdavo paliečiama ši 
tema, jis visuomet netekdavo lygsvaros.

Į dr. Kelley klausimą, kodėl Hitleris sau 
neparengęs kokio nors didvyriško ir impo
nuojančio žuvimo, kaip, pavyzdžiui, mirti kau
tynėse su rusais, Goringas atsakė:

— Mes kalbėjome ir apie tai. Tačiau Hitle
ris galvojų kad jis galįs nežūti, bet likti tik 
sužeistas, ir tuomet jį ištiksiąs toks pat liki
mas kaip Mussolini.

Goringas dr. Kelley tvirtino, jog norėjęs 
Hitlerį sulaikyti nuo Lenkijos užpuolimo, tuo 
siekdamas, kad lig tol Hitlerį lydėjusi laimė 
būtų išnaudota iki kraštutinumų.

— Hitleris jautė, — pasakojo Goringas, — 
kad tai esanti jo pareiga. Visą laiką jis bijojo, 
jog greit galįs mirti. Jis jautėsi esąs pašauk
tas išvaduoti Vokietiją ir todėl privaląs kuo 
greičiausiai, kol liga jo dar nepribaigė, atlikti

- kiek galėdamas daugiau savo uždaviniu. Nuo 
1925 m. jis kentė vidurių negalavimus. Orga- 
niško sutrikimo nebuvo galima pastebėti. To
dėl jis vis daugiau įsivaizdavo sergąs vidurių 
vėžiu ir ėmė skaityti savo dienas. Hitlerio 
gydytojai jau senai spėjo, kad jo vidurių ne
galavimai priklauso nuo nervų pakrikimo. 
Tačiau tai patikrinti negalėjo. Hitleris būtų 
liepęs sumalti į dulkes kiekvieną, kuris būtų 
pareikalavęs patikrinti jo nervų stovį. Gydy
tojams jis nė karto neleido peršviesti ar nors 
ištirti-savo vidurių.

Labai dažnai pasitaiko, jog neurotikai, sirg
dami nuolatinė baime, įgyja agresingą laiky
seną, kuri gali pasireikšti net iki išdidumo 
manijos perdėtu pasitikėjimu savimi.

Ribbentropas papasakojo:
Aš buvau labai nustebintas anglų nusi

leidimu Mūnchene. Po Mūncheno konferen
cijos Hitleris priėjo prie manęs ir pasakė:

Aš buvau sovietų biurokratas
. (Pabaiga)

Man paklausus, ar į šį žingsnį daugelis 
nepažiūrės, kaip į grįžimą prie rusiškojo 
imperializmo, Utkinas nusijuokė.

— Kokia kvaila pastaba! Širdys po pa
auksuotais pečiais, visada pasiliks ištikimos 
sovietiškos širdys. — Jis stabtelėjo ir iš lėto 
kirčiuodamas pridėjo: — Be to, jeigu kas 
nors ir pagalvotų, kad tai reiškia grįžimą 
prie imperializmo, vis dėlto tai mums atneštų, 
politiniu atžvilgiu, naudos. Savo kraštui mes 
laimėsime draugų tam tikruose įtakinguose 
•Juoksmuose.

Užsieniečiai, kurie Stalino politiką ir „so- : 
vietų sistemą“ bando suprasti, vadovauda
miesi sovietine spauda ir viešai Kremliaus 
skelbiamais pareiškimais, paprastai susiduria 
su dideliais neaiškumais. Nė vienas iš 
tūkstančio tokių neįstengė atidengti „dviejų 
tiesų“ sistemos, kurių viena skiriama masėms 
ir pasauliui, o kita — partijai ir jos ištikimie
siems. Tuo pačiu metu, kai viešumoje pra
vedama atatinkama propaganda už vienokių 
ar kitokių dalykų įvykdymą, partijos žmonės 
gali apie tai nieko nežinoti, arba, pagal norą, 
ir priešingai elgtis.

„Nukrypimas nuo leninizmo“ (tik forma
liai, ne faktiškai) karo metu buvo pripažintas 
būtinu. „Atsilikęs elementas“ pačioje Sov. 
Š-goje ir Rytų Europoje turėjo būti paten
kintas tariamu religijos atstatymu. Buvo 
reikalinga visą senamadišką patriotizmą iš
naudoti iki kraštutinių ribų. Pagaliau kapi
talistiniai sąjungininkai turėjo būti nuraminti 
Komunistinio Internacionalo „panaikinimu“.

Pasaulis ir dauguma mūsų žmonių šį so
vietiškųjų Viešpačių širdžių pasikeitimą smal
siai sekė. Atsirado net „žinovų“, kurie skel
bė, jog Sov. S-ga atsisako nuo diktatūros ir 
prisideda prie kapitalistų. Jiems atrodė, kad 
demokratija ir sovietų totalitarizmas ieško 
kažkokio vidurinio atspirties taško.

Jeigu bent vienas iš tokių „žinovų“ būtų I 
dalyvavęs mūsų partijos aukštesniųjų pa
reigūnų slaptame savaitiniame posėdyje, būtų 
buvęs pritrenktas. Mums tasai „nukrypimas 
nuo leninizmo“ buvo tiktai laikinas taktinis 
manevras. Kompromisas su religija buvo 
laikomas tik kaip būtina ir neišvengiama nuo-

' laida. Kadangi taią sunkiais laikais sovietu i posėdžiuose laikomi geriausios pasaulėžvalgos 
režimas turėjo eiti į kompromisus, iš partijos į pasireiškimu.
žmonių buvo gręžtai reikalaujama stiprinti — Draugai, — vėl prabyla Judinas. — Mū-

„Tuo yra įrodytas mano sprendimų nuoseklu
mas ir mano, kaip tarptautinio diplomato, 
pajėgumas.“

Netikėtas ir fantastiškas žygio Prancūzijon 
pasisekimas jame iššaukė tokį pat atgarsį. 
Keitelis apie tai dr. Kelley papasakojo:

— Hitlerisznusprendė Prancūziją pulti vė
lyvą 1939 m. rudenį per Ardėnus. Aš maniau, 
kad geriau būtų pulti į pietus nuo Maginot 
linijos. Pagaliau Hitleris, nors ir labai širsda- 
mas, sutiko ofenzyvą atidėti į sekančių metų 
pavasarį. Tačiau puolimą per Ardėnus jis 
pasilaikė. Siam puolimui nepaprastai sėkmin
gai pavykus, Hitlerio išdidumui nebebuvo ri
bų. Kaip iš Mūncheno jis grįžo įsitikinęs, esąs 
geriausias diplomatas, taip Compiegne miške 
jis pareiškė: „Aš esu didžiausias visų laikų 
karo vadas.“ Susirinkusiems generolams jis 
pasakė: „Apie strategiją aš suprantu daugiau, 
negu kuris nors kitas iš čia esančiųjų. Atei
tyje visus planus išdirbsiu aš pats.“

Kad nesveika, nuo neurozės pareinanti, Hit
lerio baimė buvo tampriai surišta su jo agre- 
singumu, aiškiai parodo sekantis, Goringo 
atpasakotas pavyzdys:

— Savaitę prieš pradedant mano suplanuotą 
Gibraltaro užpuolimą iš Ispanijos su keturio
mis desantininkų divizijomis, Hitleris pasi
šaukė mane į Berchtesgadeną ir pareiškė, jog 
nusprendęs pulti Rusiją. Aš nusigandau. Aš 
jaučiau, kad tai reiškia savižudybę ir laikiausi 
nuomonės, kad mes, prieš padalindami savo 
jėgas, turime sumušti Angliją. Hitleris labai 
įširdo ir pabrėžė, kad Rusiją pulsiąs kaip tik 
dabar. Nes jeigu jam kas nors atsitiksią, tai'UdUdi. Jt-igu jam t\.as> huiū dtaitiAsią, ten j ------- -------- ,„
nebūsią nė vieno asmens, kuris pajėgtų šiai: paprastai užtraukdavo savo vagono langų 
ofenzyvai vadovauti.

Hitlerio palinkimą į priepuolius ir jo vi-( , ....
dujini silpnumą vaizdžiai nušvietė Goringas, j kuri jis išliko gyvas, tokiam silpnam žmogui, 
apibūdindamas scenas, kurios įvyko Hessui1 kalP Hitleris, padare labai gilų įspūdi- Hitteno 
išskridus į Angliją. Hessas savo sprendimą j 
ir nusistatymą išdėstė trumpame laiške Hit- Į 
lenui. Goringas pasakojo:

— Praslinkus pusvalandžiui, kai Hitleris i 
gavo Hesso jam ■ paliktą laiškutį, jis liepė 
pakviesti mane. Jis susmukęs sėdėjo kėdėje | 
ir vos begalėjo ištarti žodį./ Jis silpnai moste
lėjo man laiškučiu ir tarė: „Se, skaityk, ką pa
darė Hessas." Aš perskaičiau ir netekau žado. 
Buvo pakviestas ir Ribbentropas. Jįs labai 
išsigando ir, kaip visuomet tokiais atvejais, 
bejėgiškai žingsniavo po kambarį ir murmėjo: 
„Ir tai padarė Hessas. Išskrido j Angliją. Ką 
turime daryti?'Ką mes turime daryti?“

Kokiu būdu neurotikas stengiasi savo liga 
pasinaudoti, norėdamas sustiprinti savo galią, 
rodo sekantis Ribbentropo atpasakotas įvykis:

— 1941 m. vieno mano pasimatymo su Hit
leriu metu tarp mudviejų kilo nuomonių skir
tumas. Tai atsitiko dėl menkniekio, dėl vieno 
naujo ordeno. Aš buvau pasiūlęs įsteigti pa
sižymėjimo ženklą užsieniečiams. Hitleris no
rėjo įsteigti naują ordeną, kuris „Vokiečių 
erelį“ (Deutscher Adler) būtų pavertęs antra
klasiu ordenu. Tai' buvo tikrai nereikšmingas 
dalykas. Bet mes' susiginčijome, ir aš, nu- I
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prisirišimą prie komunizmo ir tvirtai tikėti 
į galutinę jo pergalę.

Nė vienas tikrai išmiklintas komunistas ne
turėjo jausti, kad partija neteisingai elgiasi 
skelbdama vieną politiką viešai ir visiškai 
priešingą privačiame ratelyje Jai nebuvo 
reikalo elgtis sąžiningiau, kaip generolui, 
karo lauke klaidinant priešą. Iki kol visas 
pasaulis bus paverstas į vieną Sov. S-gą, ge
neralinis revoliucijos štabas (turiu galvoje 
Kremliuje sėdinčius vadus) visą laiką įvairiai 
manevruos; čia atakuodamas, čia sustodamas, 
kartais pasitraukdamas, bet visuomet išnau
dodamas susidariusius plyšius kapitalisti
niuose kraštuose. Buržuaziniai pamoksli
ninkai, kurie plepa apie išdavimą ir ištikimy
bę, „realisto“ bolševiko akimis, yra tik juo
kingi atsilikėliai iš mirusių laikų

Sovietų režimo „esminiai pasikeitimai“ vi
siškai neatsispindėjo partijos darbe. Išskyrus, 
kad buvo kalbama apie karo problemas, par
tijos aktivistų susirinkimai esmėje buvo tokie 
pat, kaip ir prieš karą.

Dešimtą valandą vakaro mes atvykstame 
į savaitini susirinkimą. Draugas Judinas, 
valstybinių leidyklų viršininkas, bet dabar 
atstovaująs Centrinio Komiteto propagandos 
sekciją, yra šio vakaro mūsų svečias. Jis 
turi kalbėti apie pasaulines problemas. Ta
čiau ką jis pasako, nėra nuomonės pareiški
mas, Vakarų prasme. Jis turi atstovauti nu
statytą liniją, nuo kurios mes neturime nu
krypti, nuo kurios nukrypti tikras komunistas 
negali ir pagalvoti. Judinas kalbės paties 
Stalino žodžiais.

Draugas Judinas peržengia slenkstį, Mes 
klausome kiekviena savo kūno ląstele. Ju
dinas mums pasakoja, kad Anglijojfe ir Ame
rikoje galinga pasitikėjimo sovietų sistema 
banga plaukianti per mases. Jis cituoja J. B. 
Pliestley, Harold Laski ir kitus. Nei Chur- 
chilliai ir Rooseveltai nei jų „socialistiški ir 
darbietiški ginklanešiai" negali to sustabdyti. 
Tariamoji kova tarp Churchillio ir darbo par
tijos opozicijos, pagal Judiną, esanti ne kas 
kitas, kaip boksas su šešėliais.

— Abi grupės Rusiją myli lygiai taip pat, 
— pareiškia Judinas, — kaip mes Hitlerį.

Pakyla aplodismentų audra. Tokie puolimai 
darbo partijos ir kitų demokratų, kompartijos 

stojęs pagaliau pusiausvyros, pareiškiau, kad, 
jeigu mano nuomonė netinka, tai aš galiu 
tuojau atsistatydinti. Hitleris pažiūrėjo į ma
ne pastyrusiomis akimis, atsikėlė iš savo vie
tos, kelis kartus be žodžio perėjo per kambarį, 
pagaliau išsisėmęs vėl atsisėdo ant kėdės, kaž 
ką sau sumurmėjo ir tada man pasakė, kad aš 
jį žudąs. Esą, aš jau vieną kartą grąsinęs jį 
nužudyti, ir, nežiūrint į tai, mano vedamoji 
Rytų politika jam nieko kito neatnešusi, kaip 
tik sunkumus. Vieną akimirką atrodė, tary
tum jis nebegali ilgiau kalbėti. Tuomet jis 
sunkiai atsikėlė ir pasakė, kad aš galįs išeiti, 
o jį ištiksiąs priepuolis. Jis jau jaučiąs ūžimą 
ausyse ir mirsiąs. Tačiau už jo mirtį aš bū
siąs atsakingas. Tada aš turėsiąs ant savo 
sąžinės visos vokiečių tautos ateitį. Aš su
mišau. Jis atrodė kaip mirtis ir vos bepajėgė 
kvėpuoti. Jo kaktoje gyslos buvo privinku- 
sios, o veidas buvo išbalęs, kaip lavono. Aš 
maniau, kad jis mirs. Tuomet, pagriebęs jo 
ranką, aš prisiekiau niekuomet taip nebeda
ryti ir visuomet remti tai, ką jis planuos arba 

.darys. Tada Hitleris vėl atsipeikėjo, man 
padėkojo ir mudu išsiskyrėme, nors ir nelabai 
draugiškai.

Kiekvienas, net ir. ne gydytojas, šiamę įvy
kyje lengvai gali įžiūrėti isteriko priėpuolį 
savo šeimos ratelyje.

Kad Hitleris buvo silpnadvasis žmogus, ma
tyti iš Goringo atsakymo į d-ro Kelley paklau
simą, ar Hitleris pats asmeniškai stebėjęs ir 
žinojęs, kokius nuostolius padarydavę anglų 
ir amerikiečių aviacijos puolimai. Goringas at
sakė:

— Ach, ne. Į tai jis visiškai nekreipė dėme
sio. Jeigu jam specialiu traukiniu tekdavo 
važiuoti pro sunaikintą Vokietijos miestą, jis 

užuolaidas, kad tik nieko neprivalėtų matyti.
Suprantama, kad liepos 20 d. įvykis, per 

gydytojas dr. Karl Brandt apie tai d-rui Kel
ley pasakė:

— Po stebuklingo savo išsigelbėjimo Hitleris 
tvirtai įsitikino, jog čia viską lemianti Ap
vaizda. Ji, neatsižvelgdama į jo vidurių vėžį, 
laikysianti jį gyvą tol, kol jis įvykdysiąs savo 
planus iki galo.

Sužinojęs apie prezidento Roosevelto mirtį, 
Hitleris d-rui Brandt pareiškęs:

Pogrindžio sodžiai Ispanijoje
Vokietijai kapituliavus, kurį laiką buvo 

galvota, kad Franco savo režimą sušvelnin
siąs arba net ir sudemokratinsiąs. Sklido gan
dai, kad jis vedąs derybas su karaliumi ir 
numatąs vėliau pasitraukti. Buvo net pa
skelbti laisvi rinkimai ir sudarinėjami rinki
miniai sąrašai. Tačiau daugumai ispanų, kurie 
į šiuos gandus sudėjo savo viltis, teko nu
sivilti. Gal būt, pastaruoju metu Ispanijoje 
sušaudoma-mažiau žmonių, Begu anksčiau, 
tačiau tikrosios laisvės vis dar nėra. Rinkimai 
buvo „sine die“ atidėti ir dabar apie juos 

sų karo draugystė su kapitalistais neturi 
mums sudaryti iliuzijų. Mes turime tvirtai 
laikytis savo principų. Šie du pasauliai — 
kapitalistinis ir komunistinis — negali am
žinai gyventi vienas šalia kito. Kto kovo? — 
kas kurį sunaikins? Šis klausimas lieka ir 
dabar toks pat svarbus, kaip ir visada.

— Draugai, kol mes gyvename apsupti 
kapitalistų, mes esame pavojuje! Niekuomet 
to neužmirškite! Neklyskitę, neteisingai gal
vodami apie skolinimą-nuomavimą. ^ai yra 
paskola, už kurią mes brangiai mokame mūsų 
šventenybėmis — sovietišku krauju ir sovie
tiška žeme. Neperdėkite šios naujos ir ne
natūralios „draugystės“. Visuomet atsimin
kite, kad mes, partijos nariai, esame Lenino 
ir Stalino kareiviai ir žinome, kaip reikalinga 
žiūrėti į kapitalizmą.

Judinui baigus, mes visi sustojame ir su- 
giedame internacionalą. Tada, ideologiniai 
atgaivinti, mes grįžtame į savo įstaigas. Bet 
„didžiosios figūros“ — Judinas, Pamfilovas 
ir dar keli kiti — nueina į bufetą truputį at
sigaivinti fiziškai. Su didelių pasigardžiavimu 
jie smaguriauja liuksusiniais skanėstais, gau
tais iš Amerikos pagal skolinimo-nuomavimo 
įstatymą, ir tuo pat metu, tęsdami diskusijas 
apie susirinkimo temą, jie džiaugiasi laukia
mu kapitalistinio pasaulio griuvimu.

Panaikinant komunistinį Internacionalą 
1943 m. gegužės mėnesį, aš jau nebedirbau 
Sovnarkome. Tačiau klausimai, svarstomi 
slaptuose aukštųjų komunistų susirinkimuo
se, buvo visiškai panašūs į Judino nagrinėtas 
problemas. Tiktai formalia prasme mums 
buvo pranešta, kad pasaulinės revoliucijos 
organizacijos darbas yra baigtas. Faktinai 
Internacionalo asmeninis sąstatas ir veikla 
turėjo būti dar labiau sustiprinti, kadangi 
dabar reikėjo dirbti pogrindyje. „Visame 
pasaulyje, draugai, mūsų revoliucinės jėgos 
yra rengiamos mūšiui ir pergalei.“

Tuo metu, kai buvo galvojama, jog Komin- 
ternas yra panaikintas ir daugelis naivių ka
pitalistinių sąjungininkų širdžių tuo džiau
gėsi, man teko aplankyti „Tarptautinės Kny
gos“ knygyno rūsius, kur buvo spausdinami 
propagandiniai leidiniai svetimomis kalbo
mis. Ten aš mačiau didžiules krūvas naujai 
atspausdintos komunistinės literatūros, kuri 
turėjo būti paskleista tuose kraštuose, į ku
riuos raudonoji armįja rengėsi įžengti. Teo
rijoje Internacionalas buvo miręs, praktikoje 
Partijos Centrinis Komitetas įtemptai ruošėsi 
ideologiniai ir kariniai užkariauti Europą. 
„Panaikintojo“ Internacionalo personalas bu
vo skubiai perorganizuojamas laukiančiam 
darbui Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje, Italijoje ir visose ki
tose valstybėse. .Readers Digest" 

Matote, viskas vyksta taip, kaip aš jums 
iš anksto buvau sakęs. Apvaizda nužudė Rotp 
seveltą, norėdama įrodyti, kad aš einu to> 
singu keliu.

Schirachas, kalbėdamas su dr. Kelley apie 
gauleiterių konferenciją, kurią Hitleris buvo 
sušaukęs 1945 m. kovo mėn. gale, nurodė, kad 
visi šios konferencijos dalyviai buvę įstikinę, 
jog Hitleris jiems pasakysiąs, kad karas yra 
jau pralaimėtas. Toliau Schirachas kalbėjo:

— Tačiau vietoje to, Hitleris su pakelta 
nuotaika pasakė kalbą apie paslaptingus 
ginklus ir pasirengimus, kurių dabar atidengti 
jis dar negalįs, bet kurie lemiamu momentu 
karo eigą pasuksią kitaip.

Bet praslinkus 10 dienų, Hitleris jau nu
sprendė nusižudyti. Jis tos kietos tikrovės 
ilgiau pakelti nebegalėjo. Jame įvyk® stalgus 
ir radikališkas posūkis į depresiją, kuri visuo
met pasireiškia tokios rūšies psichopatuose. 
Balandžio 21 d. Hitleris į savo vyr. būstinę 
Berlyne pakvietė Jodlį ir jam atidengė, kad 
sekančią naktį jis nusižudysiąs. Kartu su juo 
mirti turinti pasirengti ir Eva Braun.

Hitlerio sekretorė Christa Schroder dr. Kel
ley pasakė, kad anksčiau niekados Hitleris 
savo akivaizdoje niekam neleisdavęs kalbėti 
apie savižudybę. Vieną kartą jis jai paste
bėjęs:

— Niekas neprivalo nusižudyti, nes visuo
met atsiranda kelias vėl atgauti gyvenimo 
pusiausvyrą.

Vėliau jis savo nusistatymą pakeitęs, ir 
Christa Schroder prisimena sekantį jo išsi
reiškimą:

— Aš gerai suprantu, kuomet žmogus, jaus
damasis esąs nesveikas, mieliau pasišalina iŠ 
gyvųjų tarpo.

Dr. Kelley taip pat neaplenkė ir seksualinio 
Hitlerio gyvenimo. Į šį klausimą Goringas 
jam trumpai atsakė:

— Visais atžvilgiais Hitleris buvo normalus 
vyras, kaip ir kiekvienas kitas.

Tai patvirtino ir visi kiti kaltinamieji bei 
Hitlerio gydytojai. Tačiau d-ras Kelley 
seksualiniu atžvilgiu Hitlerį laiko ne visai 
normaliu. Atrodo, kad Hitleris turėjęs giliai 
užslėptą homoseksualinį palinkimą, kurį jis 
buvo nutildęs labai ilgu ir koncentruotu 
darbu.

Į klausimą, kodėl Hitleris neapsivedęs, d-rui 
Kelley buvo atsakyta:

— Man buvo sakoma, kad prieš kelis metus 
Hitleris tikrai norėjęs vesti Evą Braun. Nuo 
to ji atkalbėjęs Goebbelsas. Hitleris sutikęs, 
manydamas, kad būdamas nevedęs, galįs da
ryti gilesnio įspūdžo į Vokietijos moteris. Sts, ' 

visiškai nekalbama. Nieko negirdėtį Ir apie 
konstitucinės monarchijos, kaip naturalfoe 
Franco režimo įpėdinės, atstatymą.

Iš kitos pusės, dabartinis režimas darosi 
dar diktatūriškesnis. Įvesta visa eilė naujų 
suvaržymų. Norint iš vieno miesto nuvykti 
į kitą, panašiai kaip ir Sov. S-goje, reikia 
gauti policijos sutikimą. Policija atvirai 
priiminėja denunciantus. Buvusieji respubli
konai atleisti iš visų Įstaigų. Santuokos, su
darytos pilietinio karo metu respublikonų sri
tyse, laikomos negaliojančiomis, o iš tokių 
santuokų gimusieji vaikai — neteisėti ir tuo 
būdu neturi paveldėjimo teisės. Falanga, kuri 
oficialiai buvo paleista, slaptai tebeveikia ir 
palaiko režimą. Ji kontroliuoja administra- 
cinį aparatą ir stengiasi įgyvendinti fašistines 
doktrinas. Tebeveikia aštri cenzūra — ryš
kiausias išviršinis diktatorinių režimų pa
žymys, kurią vykdo „senieji kovotojai“.

Kiekviena diktatūra paprastai iššaukia 
spontanišką reakciją ir pagimdo rezistenci
nius sąjūdžius. Veikla pasipriešinimo grupės 
ir Ispanijoje bene didžiausią grupę sudaro 
senieji respublikonai, kurių dalis gyveną 
užienyje, dalis Ispanijoje. Tačiau pastaruoju 
metu tarp abiejų dalių pastebimas smarkus 
nesutarimas, net galįs įvykti skilimas.

Pačioje Ispanijoje veikiančių respublikonų 
grupių vaizdas kiek geresnis. Visos grupės, 
išskyrus komunistus, yra susibūrusios į dvi 
organizacijas: demokratinį sąjūdį, veikiantį 
visoje Ispanijoje su centru Madride, ir Kata- 
lonijos tautinę demokratų tarybąBarcelonoje. 
Tačiau ir šios abi organizacijos, apie kurias 
buriasi daugybė grupelių, iki šiol nesusitarė 
dėl bendros veikimo programos.

Be šių minėtų pasipridkinimo organizacijų 
atskirai dar veikia liberalų ir demokratų 
katalikų pasipriešinimo sąjūdis. Ši grupė, 
tiesa, nėra didelė, bet jai priklauso inteligen
tijos elitas. Franco, kuris nuolat stengiasi 
katalikybę palenkti savo tikslams, šios gru
pės ypač privengia. Jis 1945 m. net buvo 
Martin Arajo, katalikų akcijos pirmininką, 
paskyręs užs. reik, ministeriu, tikėdamas 
įsigyti sąjūdžui ir užsienio krikšč. demokratų 
palankumą. Šis planas jam nepavyko, ne# 
demokratai su diktatoriumi bendradarbiauti 
atsisakė.

Bendrai visos pasipriešinimo sąjūdžių Ir 
organizacijų grupės aktyvesnės veiklos 
išvystyti negali. Franco išlaiko didelius būrius 
policijos savo režimui apsaugoti. Falanga, 
civilinė gvardija, „ginklų policija“ (1942 m. 
Himmlerio suorganizuota), politinė policija, 
500.000 vyrų armija (krašte su 27 mil gyven
tojų!) aiškiai rodo, kad ir Franco režimas, 
kaip ir Hitlerio ir Mussolinio, galės griūti tik 
tada, kai bus iš pagrindų pakirsti režimo 
militariniai ramsčiai O pasipriešinimo grupės, 
jei jos ir nebūtų taip susiskaldžiusios, viduj 
pradėti aktyvią kovą šiam režimui nuversti 
vistiek nesiryžtų. Reikia' atsiminti, kad Ispa
nijos atmintyje dar iki šiol nėra išdilę pi
lietinio karo įspūdžiai. Galvojančio ispano 
nuomone, patiems tokią kovą pradėti reiškia 
bandyti Ispanijoje pradėti naują pilietinį 
karą, kurio pasėkoje geriausiu (!) atveju, 
valdžią paimtų kairioji diktatūra, o ispanai, 
kaip matome iš pasipriešinimo sąjūdžių 
susigrupavimų, tam . nėra linkę. \
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„Jūs laimėjote mūsų širdis”
Vietos lietuvių iniciatyva, sausio 6, 7 ir 

B dienomis Mannheime gastroliavo Lietuvių 
Tautinis Ansamblis, kitų tautybių žmonėms 
palikęs nepaprastų {spūdžių.

Sausio 6 d. ansamblio choras giedojo pa
maldų metu vietos koplyčioje, jau iš pat 
pradžių sudominęs klausytojus. Tos pat die
nūs vakare duotasis koncertas ir „Joninių va
karas“ praėjo puikaus pasisekimo nuotaikoje.

Sausio 7 d. buvo pakartota ta pati pro
grama. Spektaklyje dalyvavo ir amerikiečių 
karininkų. Sausio 8 dienos metu ansamblio 
menininkai per vietos mikrofoną davė greito
mis parengtų dainų, akordeono muzikos ir 
kupletų šiupinį, kuriam vadovavo režisierius 
Gasp. Velička. Tos pat dienos vakare buvo 
pastatytas Gasp. Veličkos „Nemunas Žydi“. 
Ir šiame spektaklyje1 nestigo kitų tautybių 
atstovų. Uždangai nusileidus, kilo ištisa plo
jimų audra. Pagaliau lenkų atstovas, viešai 
taręs labai šiltą, nuoširdų žodį, baigdamas 
lietuviškai pasakė: „Jūs laimėjote mūsų sie
las, jūs laimėjote mūsų protą, jūs laimėjote 
mūšy, širdis! . . .“

■ Estų tautybės atstovas taip pat labai dė
kojo Liet Tautiniam Ansambliui ir iniciato
riams lietuviams, ansamblį pakvietusiems, 
tikėdamas, kad ir ateityje teks taip maloniai 
bendrauti.

Pabaigoje ansamblį sveikino ir jam padė
kojo lietuvių atstovas: „Nors niekas ir nie
kada menininkams neatlygins už milžinišką 
įnašą lietuviškai kultūrai, tačiau linkime 
ištvermės nenuilstamai eiti šias tėvynės mei
lės žadintojų pareigas“.

Lenkų pag. karių Mannheime leidžiamam, 
rotatorium spausdinamam laikraštyje „Ostat- 
nie Wiadomosci“ sausio 8 d. numeryje buvo 
patalpintas „Joninių vakarą“, su koncertine 
dalimi įvertinąs atsiliepimas, kurį čia išti
sai paduodame:
„Lietuvių Tautinio Ansamblio koncertas Ir 

montažas
Kaip apie gerus pietus ar apie gražią 

moterį negalima kalbėti kaip apie visumą, 
’bet nagrinėjama kiekviena detalė atskirai, 
taip panašiai reikia pasielgti apie mielą va
karą, surengtą Lietuvių Tautinio Ansamblio.

Taigi:
Dirigentas p. Stepas Sodeika mums parodė, 

kaip turi atrodyti choro dirigentas: diskre
tiškas, saikus ir nuolat jautriai valdąs di
džiulę visumą. Gal tik frakas, tautinių dra
bužių fone, šiek tiek rėžė akį, bet, imdami 
dėmesin dirigentų tradicijas, laikysime tai 
ne trūkumu, bet kažkuo malonaus.

P. Stepo Sodeikos muzikalinis apipavidali
nimas užsitarnauja visapusiško pritarimo, nes 
muzikinis choro parengimas yra negirdėtai 
Šimkus dalykas ir reikalauja ilgo ir sunkaus 
darbo.
. Solistė pi KUmaitė turi aukštos skalės ir 
gražaus skambumo balsą (jaučiasi italų mo
kykla) ir, be to, turi puikius judesius ir ža
vingą sudėjimą, kas pas dainininkes ne vi
sada derinasi su jų balso dovana. P. St. Kli- 
maitė —. mezzosopranas — yra, pagaliau, ne 
tik dainininkė, bet ir gera aktorė („Joninių 
vakaro“ scena su užpykusių sužadėtiniu, tai 
2 minutės puikios mimikos ir saikių gestų).

Vyrų choras pastatytas ne tiktai aukštai 
techniškai, bet choro režisūra, kaip tai sa
koma, užsegta iki paskutinės sagos, be to, 
tautiniai rūbai kuklesni kaip iš tikrųjų, bet 
vis dėlto originalūs. Apie choro kvalifikaci
jas sako jau faktas, kad kaikuriose dainose 
choras nežymiai pasikeičia vietomis, kas ro
do pilną artistinę nuovoką. Iš viso jaučia
mas bosų trūkumas, palyginus su likusiais 
balsais. Pagaliau, kaip tai visuomet yra su 
didelio artistinio lygio chorais, liaudies dainų 
originalumas nublunka, .pernelyg muzikaliai 
jas apipavidalinus.

Moterų choras pirmame pasirodyme atrodė 
kiek nuskriaustas apšvietimo ir grimo. P. St. 
Ilgūnui, prie moduliuojančių (kontrastinių) 
šviesų, nepatariame dėti perdidelius šešėlius 
paakiuose ir ypatingo pabrėžimo ant skruostų.

Kalbant apie patį išpildymą, choras geriau 
pasirodė mišrioj sudėty; gal čia iš dalies kal
tas harmonizavimas. Choro rūbai (baltos suk
nelės) labai gero tono, duoda padorų efektą. 
Dainuojančių moterų veidai simpatiški, dai
navimo metu moka gerai šypsotis, ką ne kiek
vienas pataikys.

Baletas, kuris pagaliau neturi pretenzijų 
vadintis klasiniu baletu, išlaikė savo puikų 
natūralumą ir paprastumą, kas vaidybiškai 
yra visiškai pasisekę liaudies motyvuose. 
Ypač šokis „Lenciūgėlis“ yra meistriškas iki 
galo savo parengimu ir režisūra. Visą laiką 
jaučiamas įdėtas darbas Iš visumos išsiski
ria aukštas brunetas — pavardės nežinau (p. 
Z. Brazevičius — Vert.), kuris šoko solo su 
keturiomis mergaitėmis. Tai yra tikrosios 
klasės šokėjas.

„Joninių vakaro“ režisūra p. Gasp. Veličkos 
paruošime negirdėtai rūpestinga. Ji užsitar
nauja dėmesio, ypač, kad režisierius operuoja 
scenoje ansambliu, kas reikalauja didelio įgu
dimo, o jei paimti dėmesin kaikurių temų 
monotoniškumą, reikia stebėtis vis nauja cho
ro pozicija ir originaliu šokių išlaikymu. Viso 
vaizdo tempas išlaikytas vienodai, nesilpnė- 
jančiai, kas garantuoja, kad p. Gasp. Velička 
supranta dalyką.

Dekoracijos minimalinės ir gana blankios 
— miškas galėtų būti daugiau žalias ir dides
nės perspektyvos. Tuo tarpu apšvietimo ope
racija, ypač „Joninių vakaro“ pirmose sce
nose, įdomi, tik kodėl taip trumpai?

Visuma sudaro įdomų įspūdį, net ir tada, 
kai kalba nesuprantama, ir vaizdas, parody
tas Lietuvių Tautinio Ansamblio, palieka at
mintyje kaip gražiai praleistas vakaras. To
dėl pasisekimas yra visiškai tikras“.

Malonu konstatuoti, kad Liet Taut. An
samblį matė ir girdėjo ne mažas svetimtaučių 
skaičius, o dar maloniau, kad tie svetimtau
čiai taip šiltai ir gražiai įvertino šio kolekty
vo kruopštų ir sunkų darbą. Mes patys savo 
reprezentacinius kolektyvus dažnai per daug 
sukritikuojame.

Tikime, kad Lietuvių Tautinis Ansamblis^ 
kiekvienu savo pasirodymu svetimtaučiams, 
atneša milžinišką naudą tiek, kultūriniu, tiek 
ir politiniu atžvilgiu. Amis

Autoriams ir Leidėjams
Lietuviškų knygų bei kitokių leidinių išlei

dimas šiandien, kaip žinome, yra suvaržytas 
tiek teisiniais, tiek ir technikiniais sunkumais.

Užtat visa, kas šioje srityje daroma, turi 
būti vykdoma taupiai ir tikslingai, pirmiau
sia kreipiant dėmesį į spausdinto aktua
lumą mokslo ar visuomenės reikalui. Ypač 
būtų netikslu, jei vienu metu pasirodytų ke-r 
lėta tos pačios ar panašios rūšies spausdinių. 
Šitoks paralelizmas tiktai eikvotų brangų 
autorių laiką bei intelektualines jėgas ir lei
dėjų pastangas, p taip pat ir spausdinimo 
medžiagą. Tatai primindami ypač galvoj tu
rime mokyklų vadovėlius ir kt. bendrojo la
vinimosi knygas. Tokiems netikslumams už
bėgdami už akių dar kartą atkreipiame gerb. 
Autorių ir Leidėjų dėmesį, kad jie artimiau
siu metu Knygų Leidimo Komisijai praneštų, 
ką yra parašę, teberašo ir ryžtasi rašyti bei 
išleisti. Komisija, gavusi minėtus duomenis, 
tuoj pat skelbs juos tremtinių spaudoje. Kiek 
bus įmanoma, Komisija pagal pageidavimus 
mielai patarpininkaus ryšiams tarp autorių 
ir leidėjų užmegsti.

Be to, kaip jau Švietimo Valdybos yra 
nustatyta, tos knygos, kurios skiriamos 
mokslo reikalui, turi būti atitinkamų specia
listų patikrintos ir Kn. Leid. Komisijos apro
buotos. Komisijai rankraščiai gali būti at
siųsti su atitinkamų sričių žinovų recenzi
jomis bei rekomendacijomis. Taip pat visi 
spausdiniai, leidžiami viešam reikalui turi 
būti paruošti taisyklinga ir sklandžia lie
tuvių kalba. ■ • . /

SKELBIMAS
Dr. A. Tarulio disertacija: „Wirtschaftliche 

Rūckstandigkeit europaischer Agrarlander 
und ihr Zusammenhang mit dem Industriali- 
sierungsgrad“ jau ruošiama spaudai.

Disertacijoje, kurią Frankfurto universi
tetas yra įvertinęs pažymiu magna cum lau- 
dae, padarytas ekonominis Lietuvos ir kitų 25 
Europos kraštų palyginimas. Veikalas pasi
rodys vokiečių kalba, turės per 100 psl. ir 
kaštuos apie 10 RM. Norintieji užsisakyti, 
prašomi tuojau pranešti atviruku: Litauische 
Post (16) Hanau, Hessen.

Disertacijos bus spausdinama tiek, kiek bus 
norinčių užsisakyti. Hanau Liet. Stovyklos 
, Pašto Agentūra

Paieškojimų reikalu
I. Artimųjų bei pažįstamųjų paieškojimų 

tvarka V. Europos ribose yra nustatyta LTB 
taisyklėmis iš 1946. XII. 14 d., kurios pa
skelbtos m spaudoje ir išsiuntinėtos vykdymui 
LTB padaliniams. Su tomis taisyklėmis rei
kėtų visiems susipažinti ir, esant reikalui, 
paieškojimus daryti griežtai prisilaikant tų 
taisyklių nurodymų. Tai pagreitins susirasti 
ieškomuosius ir žymiai palengvins patį paieš
kojimo darbą, kuris dabar yra sukoncentruo
tas LTB žinioje esančioj C/Kartotekoj. Ta
čiau, pagrindinė sąlyga paieškojimų sklandu
mui yra visų mūsų tautiečių, gyvenančių sto
vyklose ar privačiai, tikslus įsirašymas į 
C/Kartoteką. Taigi, kaip visi LTB padaliniai 
taip ir paskiri m/tautiečiai šiuo kartotinai 
yra primygtinai raginami, bojant jų pačių 
interesų, prisidėti prie dabar vykdomo C/Kar- 
totekon įsirašymo vajaus ir ateityje tiksliai 
prisilaikyti čia minėtų C/Kartotekai tvarkyti 
bei paieškojimams daryti taisyklių nurodymų.

II. Artimųjų bei pažįstamųjų paieškojimai 
JAV yra sukoncentruoti m/Konsulate, New 
York, kuris nuolat skundžiasi dėl mūsų ne
tvarkingumo tokius paieškojimus ten darant: 
paieškojimai adresuojami įvairiausioms įstai
goms ar redakcijoms ir juose prirašoma įvai
rių istorijų, o reikalingų duomenų nepažy
mima. Dėlei to susidaro daug bereikalingo 
darbo ir išlaidų, o rezultatai lieka menki. 
To patvarkymui nustatomą, kad ateityje visi 
artimųjų bei pažįstamųjų paieškojimai JAV 
turi būti daromi pagal pirmame skirsnyje 
minėtų taisyklių § 6, t y. ieškantieji kreipiasi 
ne betarpiai j JAV, bet į savo stovyklos va
dovybę ir jai įteikia atatinkamo turinio žinių 
lapą, o stovykla kas savaitę tokių lapų san
trauką (arba tuos pačius žinių lapus) persiun
čia C/Kartotekai, kuri, atatinkamai medžiagą 
sutvarkiusi, persiunčia m/Konsulatui į JAV 
ir gavusi iš ten atsakymą — rezultatus pra
neša atatinkamai stovyklai ir ieškančiajam. 
Tokia pat tvarka paieškojimai daromi ir į ki
tas užjūrio šalis.

____ LTB

Autoriai arba Leidėjai, išspausdinę naują 
leidinį, yra maloniai prašomi Komisijai tuoj 
prisiųsti po du egzempliorius.

Šiais visais reikalais prašome kreiptis šiuo 
adresu: Švietimo V. Knygų Leidimo Komisija, 
(16) Kassel-Mattenberg, DP. Lithuanian Camp, 
Lietuvių Gimnazija.

Sviet. Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija

Lietuvių karo invalidų žiniai
L. K. I. Vyr. Komitetas praėjusių metų 

lapkričio mėn. pabaigoje priverstas buvo iš 
Wtosbadeno persikelti į Kasselį,

Šiuo metu komitetas jau yra susitvarkęs ir 
savo pradėtąjį darbą tęsia toliau, tad visi 
lietuviai, kurie kovodami dėl Lietuvos reikalų 
yra tapę Invalidais, prašomi visais savo 
reikalais kreiptis Į L. K. I. Vyr. Komitetą 
šiuo adresu: Br. Tvarkūnas, (16) Kassel- 
Oberzweren, Mattenberg, Camp 540, Litaui- 
sches Komitee. L. K. L Vyr. K—tas

Skelbimas
LIETUVIŲ AUKŠTESNIOJOJE TECHNI

KOS MOKYKLOJE AUGSBURGE egzaminai j 
į 2-jį kursą pradedami š. m. sausio mėn. 25 d. 
ir baigiami š. m. vasario mėn 1 d.

Mokslas antrame kurse visuose skyriuose 
pradedamas š. m. vasario mėn. 3 d. 8 vai. 
ryto A. Technikos Mokyklos patalpose — 
Hochfelde •

Į antrąjį kursą priimami baigusieji pir
mąjį A. Technikos mokyklos kursą ir as
menys baigę 8 gimnazijos klases arba toly
gias mokyklas, jei jie mokslo metų bėgyje 
išlaikys papildomus egzaminus iš technikinės 
braižybos, braižomosios geometrijos ir elek
trotechnikos pagrindų.

Į pirmąjį kursą priimami asmenys, baigę 
4 gimnazijos klases, amatų arba tolygias 
mokyklas. Mokslas pirmame kurse numato
mas pradėti š, m. vasario mėn. 8 d.

Prašymai įstoti į mokyklą priimatpi kas
dien Hochfelde 9 blokas, 3 įėjimas, 9 kam
barys, iki š. m. vasario mėn. 1 d. imtinai.

Mokykloje veikia šie skyriai: elektrotech
nikos, mechanikos ir statybos.

Mokyklos Direktorius

Vietos = 
===== kronika

Baigus S. K „Garso“ suorganizuotą šach
matų turnyrą, kuriame dalyvavo 20 žaidėjų, 
sausio 11 d. 10 pajėgiausių stovyklos šach
matininkų buvo nuvykę draugiškoms rung
tynėms į Seligenstadto lietuvių stovyklą. 
Rungtynes laimėjo seligenstatiškiai pasekme 
6:4. ♦

Sausio 16 d. vietos studijuojanti* jaunimas 
Išrinko savo atstovus, studentų reikalams 
stovykloje atstovauti. Šiuo metu įvairiuose 
Vokietijos universitetuose studijuoja 22 
schweinfurtiškiai lietuviai.•

Kasselio lietuvių profesionalinis baleto tea
tras .Laisvė“ sausio 27 d, 19.30 vai Kugel- 
Fischer salėje duos spektakli Schweinfurto 
lietuvių visuomenei.

I— Margumynai —j
REGIMOJO PASAULIO DYDŽIAI -

Mūsų žemės skersmuo apytikriai yra 13.00Q 
kilometrų. Įsivaizduokim ją sumažintą iki 
smėlio grūdelio dydžio, kurio skersmuo — 
1 milimetras. Tuomet saulė, tiek pat karta 
sumažinta, turės 10 cm skersmenį. Žvaigždė 
Persejaus Alfa bus 1 metro skersmens n> 
tulys, žvaigždė Aldebaranas — 5 metrų n»- 
tulys ir žvaigždė Antares liks dar kaįp 
didžiulis 15 metrų balionas. Planeta Marša*, 
irgi tiek pat sumažinta, atrodys kaip M mm 
smėlio grūdelis. Mėnulis bus nedidesni* t*. 
0,25 mm trupinėlį, o satelitai pasidaryt 
mikroskopiniai mažos dalelytės.

Daleiskim dabar, kad ne mes vaizduotėje 
tuos kūnus sumažinom, bet aukštesnė Būtybė 
iš tikrųjų visą regimąjį pasaulį (erdvę SS 
planetomis ir žvaigždėmis) sumažino. Ar me* 
tai pajustume? Ne! Net mažiausio sklrturnp 
nepastebėtume. Mums viskas Uktų lygiai 
taip, kaip dabar yra, nes kartu ir mes i* 
gyviai ir visi daiktai būtų atitinkamą! 
sumažinti. Lygiai taip pat 1 metras būtų 
1/40000000 dalis žemės meridijano, 1000 metrų 
sudarytų 1 km, atstumas tarp Kauno ir 
Vilniaus liktų 90 km, iš Bremeno į Ameriką 
su greitu garlaiviu važiuotume penkias diena* 
ir tt Diena mums nebūtų nei kiek trumpes
nė, metai liktų metais, šimtmeti* — šimtme
čiu. Ne kitaip spausdintume knygas ir laik
raščius, augintume vaikus, laidotume miru
sius ir tokius pat karus pergyventume. Žo
džiu, viskas iki smulkmenos būtų, kaip kad 
dabar yra. Tik aukštesnei Būtybei visa tai 
atrodytų mikroskopiniai mažytės dalelės, kaip 
kad mums — mikrobų gyvenimas vandens 
lašelyje.

Kas gi žino, gal mes iš tikrųjų gyvename 
ant mažyčio žemės rutulėlio. Lyginant su 
mūsų metru, žemė turi 13 000 km, bet jei gai 
lėtume ją pamatuoti su aukštesnės Būtybė* 
matu, gal turėtų tik bilijoninę ar dekalijoninę 
dalį vienos dekalijoninės milimetro dalie*. 
Arba gal dar daug, daug kartų mažesnė. Tiek 
maža, jog mums suprantamais matais negali
ma net išreikšti. Galbūt, saulės ir Paukščių 
Tako sistema, kame mūsų žemė užima neįsi
vaizduojamai kuklią vietą, tėra mažytės da
lelės subyrėjusio atomo branduolio, o žemė 
— ultra elektronas, kuri* skrieja tarpe bran
duolio dalelių ... J. M.

Paieškojimai
Kietos Vytauto ieško Aniceta Kielaitė, gyv. 

Mūnchen-Freimann, SS-Kaseme, Frauen- 
block 58.
UNRRA-os Paieškojimų Įstaiga, Arolsen pri*

Kasselio, ieško sekančių asmenų:
Lemantas Augustinas, 42 metų, gyv. Vilka

viškis;
Lengvenis Kostas, 27 metų, gyv. Šiauliai;
Lengvenis Stasys, 22 metų, gyv. Šiauliai;
Lengvenytė Genovaitė, 20 metų, gyv. Šiauliai;
Leščikauskaitytė Aksena, 26 metų, iš Ost- 

preuBen;
Leščikauskaitytė Albina, 19 metų, Iš Ost- 

preuBen;
Leščikauskaitytė Aldona, 19 metų, iš Ost- 

preuBen;
Leščikauskas Juozas, 19 metų, iš OstpreuBen;
Leveckls Vincas, 30 metų, iš Aussig;
Liaudinskienė Teresė. 37 metų, gyv. Vilka

viškis;

Rapolas DR šoka
v.

Piešiniai ir žodžiai St. Montvido

Džiaugsmas pažiūrėjus ima, 
Kiek čia šokančio jaunimo. 
Nėr čia triukšmo, nei skandalo, 
falp kad mūs stovyklos salėj.
apolėU, čia tikriausiai,

Pasišokt lig valiai gatud! , > »

Pačiam centre sukinėjas 
Apkabinęs „dulcinėją“. į 
Rapoliuka* toks laiminga* 
„Raito“ moderniausi .svingą“. 
Net jautri širdis neskauda, 
Girdint liūdną smuiko raudą.

Šokiai baigės, bet visviena 
Lauke puiki mėnesiena.

* Nors jau ir gaidžiai pragydo, 
Dar nesiskiria nuo Idos — 
Rapolas, tas bemat senas, 
Meilės burtus pergyvena.

— Ak, tu latre paskutinis, 
Kur gi dėjai piniginę?
Kiek dokumentų turėta,
Viskas buvo ten sudėta, 
Visi pinigai ten tilpo . . . 
Ar gi Ida būt „nušvilpti*“?!!!
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hoi Lietuvai nebus gražiniu laisvė, lol 
pasaulyje nebus taikos

New Yorko ir New Jersey draugijų konferencija Ir jos nutarimai
1946 m. gruodžio 8 d., New Yorko ir New 

Jersey draugijų konferencija New Yorke 
praėjo sėkmingai. Dalyvavo 30 draugijų su 
71. atstovu. Taip pat buvo atsilankę ir šiaip 
veiklesnių vietos ir apylinkės lietuvių.

Konferenciją rengė Amerikos Lietuvių 
Taryba ir ją atidarė N. Y. Lietuvių Tarybos 
pirm. a<jv. S. Briedis. Į prezidiumą buvo iš
rinkti pirm. Dr. M. Vinikas, vicepirm. J. Bui
vydas ir kun. V. Karalevičius, sekr. J. Stukas.

Adv. V. Laukaitis nušvietė Amerikos poli
tiką Lietuvos atžvilgiu, kun. . J. Balkūnas 
nuodugniai išaiškino Lietuvai Gelbėti Vajaus 
svarbą ir . prof. P. Padalskis, pats dalyvavęs 

’požeminėje veikloje Lietuvoje, išsamiai ir 
nuoširdžiai papasakojo apie Lietuvos laisvės 
kovą. Kun. K. Malakauskas' nusakė planą, 
pagal kurį toliau bus varomas šis vajus rei- 
kiamai kvotai išpildyti.

Atstovai ir svečiai rpdė stiprų pasiryžimą 
savo darbu bei auka prisidėti prie Lietuvos 
laisvės bylos.

Aukų konferencijoje Lietuvai Gelbėti Va
juj buvo sudėta 1.019 dolerių 50 centų. Pasi
žadėjimų buvo padaryta dar 1.660 doL Tad 
viso ryšium su šia konferencija bus sukelta 
apie 3.700 dol, nes vėliau dar prisidėjo aukų 
ir pasižadėjimų.

Tarp stambesnių aukotojų buvo kun J. 
Balkūnas, kuris nuo Maspetho parapijos 
aukojo 300 doL ir pasižadėjo dar 800 dol., tad 

'iš viso 1.000 dol Kun. J. Aleksiūnas nuo 
Angelų Karalienės parapijas pažadėjo 505 dol 
auką. Šv. Vardo draugija iš Kearny aukojo 
250 dol ir pasižadėjo dar antra tiek, tad iš 
viso sudarys 500 dol Vyčių 41 kuopa pasi
žadėjo 100 dol. Simonaitis iš Woodhaveno 
pasižadėjo 50 dol, N. Y. Lietuvių Taryba 
aukojo 100 dol, Federacijos apskr. — 48 dpi 
50 c,, Sv. Jurgio draugija — 25 dol, A. Lalis 
— 25 dol., Jakaitis — 25 dol, Moterų Są
jungos 29 kp. — 22 dol., Apreiškimo par. 
Gyvojo Rožančiaus draugija aukojo 25 dol. ir 
Amžinojo Rožančiaus draugija pasižadėjo 
35 dol.

Draugijų Konferencijos Nutarimai
: New Yorko ir New Jersey Draugijų Kon
ferencija, susirinkusi 1946 m. gruodžio 8 dieną 
New Yorke ir išklausiusi išsamių pranešimų 
apie Lietuvos išlaisvinimo veiklą Amerikoje 
ir Europoje, nutarė:

I.
Lietuvos išlaisvinimas — nepriklausomos 

demokratinės Lietuvos Respublikos atstei- 
gimas — yra pasaulinės taikos atstatymo 
neišjungiama dalis.
. Pasaulio taika privalo būti atstatoma ant 
pagrindinių dėsnių, kuriem tikėdami Ameri
kos ir kitų demokratinių valstybių žmonės 
aukojosi ir kovojo. Tie dėsniai yra — Atlanto 
čarteris ir Keturios Laisvės.

Lietuvių Tauta, kovojusi prieš demokratijų 
priešą — naciškąją Vokietiją — ir sudėjusi 
nenūskaitomų aukų šioje kovoje, turi teisę 
reikalauti, kad Atlanto Čarteris būtų įgyven
dintas Lietuvoje ir jai' kaimyninėse valsty
bėse.

• Jungtinės Tautos, sukurdamos UN ir padė
jusios pamatan Atlanto Carterį, turi prievolę 
atstatyti laisvą, nepriklausomą ir demokra
tinę Lietuvą.

Kol Lietuvai ir jos kaimynams nebus grą
žinta laisvė, tol pasaulyje nebus taikos, nes 
Lietuvos ir kaimyninių valstybių žmonės ko
vus moraliniu spaudimu ir ginklu prieš pa
vergėjus, prieš Ribbentropo-Molotovo dalybų 
sutarties pasekmes.

Būdami Ištikimi Amerikos piliečiai, lietu
vių kilmės piliečiai, Amerikos lietuviai, kurių 
dalį sudaro šioje konferencijoje atstovau
jamų , draugijų nariai, tebekovos už Atlanto 
Carterio įgyvendinimą ir eis talkon laisvės 
trokštančioms tautoms šiandien dar paverg
toms.

, II.
Vedant šią kovą už Atlanto Carterio dėsnių 

įgyvendinimą, Amerikos lietuviai gyvu darbu 
prisidėjo ir prisidės prie Lietuvos žūtbūtinės 
kovos parėmimo

Mūsų veiklai vadovauja koalicinė Ameri
kos Lietuvių Taryba. Si konferencija užgiria 
ligšiolinę Amerikos Lietuvių Tarybos atliktą 
akciją.' Konferencija visu nuoširdumu remia 
ALT pradėtą Lietuvai Gelbėti Vajų ir pasi
žada dėti pastangų, kad ligi 1947 m. vasario 

Pabėgo sovietu pareigūnas
Iš Mexikos pranešama, kad iš Sov. S-gos 

tarnybos vėl savavališkai pasišalino vienas 
įžymus sovietų pareigūnas —,prekybos attache 
Meksikoje Aleksejevas. Jis vadovavęs visai 
sovietų špijonažo organizacijai Siaurės Ame
rikoje. Su savim jis pasiėmęs svarbius doku
mentus, kuriuos perteikęs atitinkamoms JAV 
valdžios įstaigoms. Šių dokumentų turinys 
dar neskelbiamas, tačiau spėjama, kad jie 
turį ryšio su minėtąja šnipinėjimo organizacija 
ir Kanadoje atidengta šnipinėjimo afera. Ry
šium su šiuo incidentu laukiama naujo pa- 
nmkėjimo JAV ir Sov. S-gos santykiuose.

17 d. būtų sukeltos NewYorko ir New Jersey 
valstijoms nustatytos kvotos, bei ragina visus 
lietuvius savo aukomis prisidėti prie šio 
vajaus.

III.
Konferencija dideliu susidomėjimu, išklausė 

pranešimų apie Vyriausiojo Lietuve Išlais
vinimo Komiteto (VLIK) veikimą vokiškos 
okupacijos metais ir dabarties rusiškos oku
pacijos sąlygose.

Konferencija giliu susikaupimu pagerbė 
žuvusių dėl Lietuvos Laisvės kankinių at
minima ir reiškia moralinę ir visokeriopą 
paramą Lietuvos laisvės kovotojams ir oku
pantų kankiniams Lietuvoje, Sibire ir kitur.

Konferencija didžiuojasi Lietuvos gyven
tojų vieningumu nelygioje kovoje už išsilais
vinimą. VLIK vieningumas privalėtų būti 
pavyzdžiu ir Amerikos lietuviams, kurių 
viena dalis ligi šiol nepanorėjo įsijungti vie
ningam darbui Amerikos Lietuvių Tarybos 
rėmuose.

IV.
Konferencija nutarė pasiųsti raštą Valsty

bės Sekretoriui James E. Byrnes. Raštas krei
pia dėmesį į pasireiškusius netikslumus 
Amerikos politikoje Pabaltijo valstybių atž
vilgiu ir prašo:

1. Naujai išdėstyti Amerikos politiką Pa
baltijo valstybių atžvilgiu, kad išsklai
džius abejojimus;

3. JT ribose ir tiesioginėse derybose su 
Rusija, pradėti žygius Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos valstybėms išlaisvinti, 
reikalaujant:
a) i_traukti Sovietų okupacinę kariuo

menę, policiją ir komunistų partijos 
aparatą iš tų kraštų, ir

b) sugrąžinti Pabaltijo tremtinius iš 
Sibiro ir kitų Rusijos vietų;

3. Pakeisti Amerikos politiką Tarptau
tinės. Tremtinių Organizacijos atžvil
giu: t
a) pripažįstant tikrąją tremtinių atsi

radimo priežastį; - -
. b) pametant pretenziją, kad tremtiniei 

tėra išimtinai nacių aukos ir
c) sudarant su britų ir prancūzų vy

riausybėmis sąjunginę tremtinių or
ganizaciją, ją pągrindžiant huma
nitariniais dėsniais ir nusikratant iš 
jos Rusijos pakalikų režimu.

Dr. Matas J. Vinikas, Konferencijos pirm.
Jokūbas J, .Štokas, sekretorius.

(..Amerika“, 1946 m. gruodžio 13 d.)

, Svogūno beieškant
— Tu, nelaimingasis DP, greit jau ir dantų 

neteksi. Kraujas iš jų sunkiasi ir, tur būt, 
kliba, kaip sena 'tvora, — pareiškė vieną rytą 
kambario draugas, begraužiant man sausai
nius.

— Taigi, kliba. Ir kraujas sunkiasi, — 
žiūrėdamas į veidrodžio šukę, kalbėjau mino
riniu tonu.

— Kokio vitamino paieškotum.
Pradėjom svarstyti klausimą, iš kur gauti 

DP organizmui reikalingų vitaminų. Nes, ko 
gero, ilgiau sausainius ir kitokį konservuotą 
maistą bevalgant, ne tik dantys bet ir visi 
kaulai gali išklibti.

Kambario draugas pradėjo aiškinti, jog, 
remiantis mokslu ir senų jūrininkų pasako
jimais, geriausia priemonė prieš šį organizmo 
sutrikimą esą svogūnai, nes juose apstu vita
mino C. O svogūnų esą, apstu Schweinfurte. 
Paskutinis jo sakinys:

— Mauk j Schweinfurtą, — buvo ultima
tyvus.

— Būtinai į Schweinfurtą? Gal ir čia būtų 
galima kokį cibulioką suorganiztioti, — lyg ir 
suabejojau.

— Nė velnio. Svabų žemėje ir marškinius 
atidavęs svogūno negausi. Sis produktas čia 
retenybė. Tik Schweinfurtas gali tave iš
gelbėti, — kaip kirviu kapojo kambario 
draugas. Ir iš lagamino ištraukęs gražų, į 
gelsvo šilko lukštą įsitūlojusį svogūną, 
išdidžiai pareiškė:

— Šis taip pat schweinfurtiškis. Valgyk, 
tegul tavo dantys laikosi tvirtai.

Būdamas nepaslankus kelionėms, visą sa
vaitę čiulpiau draugo schweinfurtiškį. Bet 
dantų reikalas tebebuvo opus. Žiūrėk, pa
brauksi stipriau šepetėliu — kraujas ir 
sunkiasi. Kąsi kokį kietesni UNRRos pro
duktą — kuris nors dantis ir išklypsta į 
šoną. O ir energijos ištekliai jaučiamai, 
sumažėjo. Organizmas, kaip išsikrovęs senas 
akumuliatorius, jokio aktyvumo nerodo. O 
perspektyvoje, lyg tyčia dideli dalykai kom
binuojąs!: Aliaskos balti kalnynai su si
dabrinėmis lapėmis, lokiais ir aukso kasyklo
mis; pavėsingi medvilnės laukai Brazilioje; 
arba ir ta Amerika su strytais, girlsom ir 
sallūnais, galima sakyti, mane maldaute

i . . ~i
— JAV-bės, D. Britanija ir Prancūzija pa

sirašė sutartį dėl DP asmenų emigravimo iš 
V. Europos. Sutarties tikslas esąs sustabdyti 
nelegalią žydų emigraciją į Palestiną.

— Ketvirtadienį Londone prasideda Palesti
nos reikalų konferencija, kurioje dalyvaus ir' 
arabų atstovai. Pirmininkaus pats užs. reik. ' 
niin. Bevinas.

— Atsistatydino Italijos vyriausybė, su min. 
pirm. De Gaspari priešaky.

— Italija įteikė griežtas protesto notas ^AV- 
bėms, D. Britanijai, Sov. S-gai ir Prancūzijai, 
reikalaudama peržiūrėti savo talkos sutartį 
J. Tautų rėmuose.

— Gautomis iš Kinijos žiniomis, Kinijos 
valdžios organai Šanchajuje sustabdė sovietų 
radijo siųstuvo veikimą. Dėl to. sovietai pa
reiškė protestą, kad tai esąs reakcionierių 
įsigalėjimo Kinijoje ženklas, galįs , priversti 
prie tarpvalstybinių santykių pablogėjimo.

— Sekmadienio rytą vienas graikų keleivi
nis laivas,-plaukdamas iš Salonikų į Atėnus, 
ties Atiką užplaukė ant minos ir paskendo. 
Laive buvo apie 500 keleivių, kurių daugumą 
Sudarė moterys ir vaikai. 391 žmonės paskendo.

— Gemūndene pasirašyta prekybos sutartis 
tarp anglų-amerikiečių vald. Vokietijos zonų 
ir sovietų zonos. Pagal šią Sutartį numatoma 
pasikeisti prekėmis už 5,25 mil. svarų ster
lingų. Iš anglų ir amerikiečių zonų bus iš
vežamas plienas, geležis, motociklai, dviračiai, 
padangos ir elektros reikmenys, o iš sovietų 
zonos bus įvežami javai, alyva, cukrus, sin
tetinė guma ir kitos prekės. Sutartį pasirašė

maldauja atvažiuoti viešnagėn. Nekalbant 
jau apie tai, kad po kurio screeningo galiu 
išlėkti iš campo ir atsidurti pas švabą ar 
bavarą bernu. Stovėdamas .prieš tokias ga
limybes, žmogus pajunti būtiną reikalą turėti 
ne tik tvirtus dantis ir nagus, bet ir pakan
kamai energijos kad pajėgtum atkąsti ir su
virškinti . . . net labai kietus daiktus.

Čiulpdamas paskutinę riekelę ' svogūno, 
paskendęs giliame susimąstyme ir svajonėse, 
už nugaros išgirdau šiurkštų balsą:

— Nelaimingasis debesų pirkly, tu ir vėl, 
matyti, kojomis žemės nebesieki. Mesk fan
tazavęs ir pasirūpink dantims cemento. 
Traukinys išeina 6 vai. Tuojau po pietų būsi 
vietoje. Štai pažįstamo prekijo adresas. Visai 
žiemai jis tave aprūpins vitaminais. Puikus 
žmogus. Ne vienam dantis sutvarkė.

Garsus svogūnais ir veleninių guolių fabri
kais miestas mane gana pesimistiškai nuteikė. 
Griuvėsių kalnai aplink stotį, griuvėsių kal
nai mieste, liudijo Schwėinfurtą buvus orinių 
puolimų objektu. Ne dėl svogūnų, žinoma. 
Veleniniai guobai kalti, kad tiek daug bombų 
krito.

Purvinoj gatvėj, tarp griuvėsių, išgirdau 
mūsiškai kalbant. Pasirodo būta meminge- 
niškių. > ■ • . '

— Tai, bene, svogūnėlių, atvykote ..., — ir, 
lyg pasiteisindamas:

— Mes tai jau ne pirmą kartą. Ir kitiems 
parvežame. Reikia gelbėti tautiečius. O po 
kiek pas jus obuoliai? Juk daugiau nieko, 
regis, jūs ir neturite.

— Kad aš ir obuolių neturiu.
— Viečni ubagai, — paniekinančiai moste

lėjo ranka tas, kuris visą laiką tylėjo.
,— Tai jau čia suksime. Likite sveikučiai, 

— su geraširdiška šypsena ištiesė rankutę 
tas, ką obuoliais interesavosi.

Aš gi plačiu žingsniu matavau purviną 
gatvę tobau, ieškodamas vitaminų prekijo.

Tarpduryje pasitiko aukštas, ■■ būiniū veidu 
brunetas. Nepasitikinčiu žvilgsniu mane 
apžvelgęs, plačiau pravėrė duris, tik išgirdęs 
mano kambario draugo pavardę.

— Kiek? .
— O kiek teisite? : ■ U ! > ' / 

vokiečių ūkio pareigūnai, pritariant zonų val
džioms.

— Austrijos užs. reik, ministeris dr. Grubp- 
ris išvyko į Londoną dalyvauti paruošiamuo
siuose Maskvos konferencijos pasitarimuose.

— Artimiausiu laiku į amerikiečių valdomą 
Vokietijos zoną atvyks Belgijos atstovai, ku
rie, pagal pasirašytą sutartį, iš DP asmenų 
stovyklų verbuos dvidešimt tūkstančių dar
bininkų į Belgijos anglies kasyklas. Dar
bininkams garantuojamos lygios darbo sąly
gos su belgų angliakasiais. Per 3 mėnesius 
kiekvienas darbininkas galės atsigabenti į 
Belgiją ir savo šeimą. Vėliau jiems bits su
teikta galimybė gauti Belgijos pilietybę.

— Vakarykščiame Saugumo Tarybos posė
dyje 10 balsų dauguma nuspręsta pradėti 
svarstyti D. Britanijos skundą prieš Albaniją, 
Sov. S-gos atstovas Gromyko nuo balsavimo 
susilaikė. i

— Graikijoje prasidėjo didelis valstybė* 
tarnautojų ir valdininkų streikas. Streikuo
jančiųjų valdininkų vykdomasis komitetas 
pareiškė, kad šis streikas jokių politinių mo
tyvų neturi. Valdininkai reikalauja , pakelti 
atlyginimą.

— Lenkų šaltiniai skelbia, kad pavasarį iš 
Belgijos prasidėsianti masinė lenkų repa
triacija. Tarp užsiregistravusiųjų grįžti i tė
vynę yra ir 8.000 lenkų angliakasių.

— Pranešama, kad jau galutinai yra pa
aiškėję sovietų simpatiko Henry Wallace 
įsteigtos organizacijos tikslai. Ji sieksianti 
izoliuoti JAV ir palikti sovietams laisvas ran
kas Europoje.

— Kiek širdis geidžia.
— Kilogramą, pora.
— Tai tik savo reikalams, vadinasi. Monkey 

biznis. Na, kaip Povilo draugui, duosiu. 
Šiaip su smulkmenom nesiterliojų. Bet negi 
vienus svogūnus grauši? Turiu bifšteksinės. 
Esu vegetaras. Galiu perleisti savo normą. 
Kiek? Taiposgi tik savo reikalams. Viskas?
Na, tai būkite drūti. \

Reikalai ėjo sklandžiau, negu aš tikėjausi. 
Su vitaminais ir bifšteksine portfelyje, žval
gydamasis po griuvėsius, pro sudaužytą 
garsų Europoje veleninių guobų fabriką, 
slinkau stoties barakų jink.

— Aussweis, bite!
Antrasis:
— Prašom atidaryti portfelį. Mėsa? Svogū

nai?
— Kaip matote. Visko po truputį,
— Iš kur?
— Draugas davė. Norma. Jis vegetaras, — 

aiškinau pareigūnams.
Jie dar kartą pasižiūrėjo į portfelį, į nekal

tybe šviečiančias mano akis, vienas į kitą, 
ir, labai jau mandagiai, beveik kartu, ištarę 
„dėkui“, nuėjo pasikalbėti su memingeniškiais 
Su tais, ką tautiečius gelbsti. . .

Traukinyje reikėjo dar kartą atverti port
felį ir širdį. Portfelio turinio su didebu 
smalsumu žiūrėjo ,ir keletas keleivių. Bet, 
policininko ir daugebo nusivylimui, mano 
talpiame portfelyje buvo terasta tik gelsvų 
svogūnų ir norminis bifšteksas.

— Grįžau į savo oampą išdidus ir paten
kintas. Sutiktiems pažįstamiems, lyg šiaip 
sau, visai abejingai, rasdavau progos pa
sakyti:

— Buvau Schweinfurtan pasukęs . . .
— Parsivežei?
— Mažumą'...
— Drauguži, turiu kąsnelį veršiuko. lęad 

taip svogūną — puikus kepsnys išeitų, a? 
Užsuk vakare. Pačirškinsim. Gal ir nuo slyvos 
nusunksim kokią „kaloriją“.

Aš žmogus su širdimi. Užsuku kviečiamas. 
Kepsnį suvalgome kokią „kaloriją“ nusun
kiame . . . Žinoma, nusinešu geltoname šilko 
lukšte įsitūlojusį svogūną. Reikia padėti tau
tiečiams.

O dėl schweinxurtiskio įtakos mano orga
nizmui, tai reikalas toks. Per šventes prieki
niais buvau užkliudęs šaligatvį ir, žinote, 
nieko. Sabgatvio kampas, tiesa, nuskilo. Ir 
energijos, ačiū Dievui, prisirinko pakankamai 
Atsargas sudarinėjo. J. K. Alonis
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