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Pirmieji DP atvyko Į Anglija
NUMATOMA KAS MENESI PERGABENTI PO 15.000 ŽMONIŲ

AP praneša, kad balandžio 21 d. 
| Angliją iš britų okupacinių zonų 
Vokietijoje ir Austrijoje atvyko pir
masis transportas DP savanorių, ku
rie turės papildyti britų pramonės 
darbo rankas.

„Empire Halliday" ir „Empire 
Weapons“ laivai, iškrovę pirmuosius 
3000 tremtinių, ir toliau vykdys jų 
pervežimą į Tilbury ir Hullio uos
tus. Balandžio 20 d. Darbo Minis
terija pareiškė, kad ministerijos pa
reigūnų grupė yra pasiųsta į oku
pacinės zonas, kur, bendradarbiau
jant su kontrolinėmis komisijomis 
ir UNRRA, parenka DP darbams į 
Angliją.

Atvykusieji bus panaudoti tiktai 
darbams D. Britanijoje, papildant 
britų darbininkų jėgas. Atlyginimo 
ir pragyvenmo sąlygos tremtiniams 
bus tokios pačios, kokias turi britų 
darbininkai.

Vieni iš atvykusiųjų tuojau pat 
gaus darbo ligoninėse, kiti dirbs 
prie stovyklų paruošimų ir įren
gimo sekantiems DP asmenų trans
portams. Numatoma kas mėnesį į 
Angliją atgabenti po 15.000 DP 
asmenų. Westminsterio arkivyskupas, kar

dinolas Griffinas, vieno susirinkimo 
metu išreiškė protestą prieš katalikų 
Bažnyčios persekiojimus Jugosla
vijoje ir arkivysk. Stepinaco nuteisi
mą. Šie veiksmai Žmogaus teisių 
Chartą Jugoslavijoje išstatę pajuo
kai.

Toliau kard. Griffinas pažymėjo, 
kad arkivysk. Stepinacas tik todėl 
buvęs įmestas į kalėjimą, jog išdrį-

Australija prieš 
komunizmą

Australijos Atstovų Rūmams pa
siūlyta priimti įstatymą, kuriuo vy
riausybė būtų įgaliota imtis griežtų 
priemonių prieš komunizmo įsiskver
bimą į Profesines Sąjungas ir viešą
sias tarnybas.

Australijos užs. reik. min. Dr. 
Evatt pareiškė, jog saugumo policijai 
esą reikalinga patikrinti valstybės 
tarnautojų patįkimumą. Iki šiol 
Australijos vyriausybė neturinti jo
kių priemonių, kaip pareiškė. Dr. 
Evatt, pašalinti komunizmo įtakai iš 
viešųjų tarnybų. Jis įspėjo, jog esą 
rimto pavojaus, kad dabartinių pra
monės sunkumų akivaizdoje Austra
lijoje galįs išsivystyti fašizmas. (UP)

NAUJA JAV PAGELBA KARO 
PALIESTIEMS KRAŠTAMS

Trečiadienį JAV Atstovų Rūmuo
se prasidėjo debatai dėl priemonių, 
kurių reikėtų - imtis labiausiai karo 
palietuose kraštusoe, UNRRA-i savo 
veiklą užbaigus.

Prezidento Trumano pasiūlytas 
planas numato paruošti maisto pro
duktų, medikamentų, drabužių, de 
gamųjų medžiagų, trąšų ir sėklų už 
350 mil. dol. Šią paramą turėtų gauti 
Austrija, Graikija, Italija, Vengrija 
ir Lenkija.

Nuomonių skirtumai daugiausia 
pasireiškė dėl Vengrijos ir Lenkijos.

Mirė Danijos karalius
Naktj iš balandžio 20 i 21 d. Ame- 

lienborg pilyje mirė Danijos kara
lius Kristijonas X. Daniją jis valdė 
35 metus. Mirė sulaukęs 76 metų 
amžiaus.

Po jo mirties Danijos sostą užė
mė jo sūnus Frederikas IX, kuris 
yra vedęs švedų princesę Ingeborgą.

, *
— Churchillis, kalbėdamas kon

servatorių organizacijos „Primrose 
League“ susirinkime, pareiškė, kad 
privalo būti visiškai aišku, jog Ang
lija niekam neleisianti įvaryti pleištą 
tarp D. Britanijos ir JAV. į

— Saugumo Taryba atihęjė Sov. 
S-gos pasiūlymą, sudaryti JT komi
siją, kuri prižiūrėtų JAV pagalbos 
teikimą Graikijai. k

— Po Molotovo prikaišiojimų Mar- 
shalliui, esą JAV pažeidusios Mas
kvos susitarimą Korėjos klausimu, 
susitarta sudaryti provizorinę Korė
jos vyriausybę, tuo būdu išvengiant 
krašto suskaldymo į dvi dalis. Mar- 
shallis pasiūlė paskirti mišrią ame- 
rikiečių-sovietų komisiją, kuri savo 
darbą Korėjoje pradėtų gegužės 20 d. 
Liepos ar rugpiūčio mėnesi abi vy
riausybės galėtų komisijos darbą 
patikrinti.

— H. Wallace atvyko’ i Prancūziją, 
kur jis, kaip privatus asmuo, ba
landžio 23 i kalbėjo prieš Prancū
zijos Tautinio Susirinkimo užs. reik, 
komisiją. Wallace pareiškė, jog jis 
nesąs komunistas, bet tiktai pažangių 
pažiūrų žmogus. Prancūzų spaudą 
nurodo, kad Wallace nusimanymas 
uis. politikos reikaluose esąs labai 
ribotas ir neturįs daug logikos, o be 
to, esą padarytas netaktas, leidžiant 
jam kalbėti minėtoje užs. reik, ko
misijoje.

— Anglų zonos Landtago rinki
muose, neoficialiais galutinais duo
menimis, stipriausia partija pasirodė 
SPD, laimėjusi 173 vietas. Antroje 
eilėje stovi CDU su 144 v. ir trečioje 
KPD, gavusi 36 vietas.

— Trečiadienį Britų Aukštieji Rū
mai nutarė ratifikuoti taikos sutar
tis su Italija, Rumunija, Bulgarija, 
Vengriją ir Suomiją

— Iš Texas City pranešama, kad 
tenykščiame '„Texas Terminal Rail
way Company" sandėlyje, antradienį, 
lygiai po savaitės nuo amonijaus 
nitrato sprogimo, sunaikinusio % 
miesto, kilo didelis gaisras. Gaisro 
prižastys dar nenustatytos.

— Vengrijai grąžinamas nacių iš- 
splėštas sidabras ir Vertingieji meno 
kūriniai. Pirmadienį ii Frankfurto 
a. M. stoties po stipria sargyba iš
siųsta į Budapeštą 90 tonų sidabro 
3 miL doL vertės.

— Iš Argentinos pranešama, kad 
Argentinos - Paragvajaus pasienyje 
sukilėlių grupės perėjo į ofenzyvą ir 
užėmė keletą vietovių. Žiniomis iš 
Asunciono, Paragvajaus vyriausybė 
yra pasirengusi priimti Brazilijos 
tarpininkavimo pasiūlymą pilieti
niam karui užbaigti.

Anglų laikraštis „Daily Mail", są
ryšyje su prasidėjusiu DP pergabe
nimu iš Austrijos ir Vokietijos į 
Angliją, rašo, kad pirmiausiai rei
kia pasirūpinti šiems asmenims gy
venamųjų patalpų įrengimu. Laik
raštis, išvardindamas kiek ir kokios 
profesijos žmonių DP tarpe yra bri
tų valdomose zonose, pabrėžia, kad 
juos visus kuo skubiausiai reikia 
perkelti į Angliją. Čia jie sudarytų 
naujas jėgas D. Britanijos ūkio pa
kilimui. Vėliau šie asmenys, jei no
rės, galės išvykti į britų imperijos 
dominijas. Britų imperijai, laikraš
čio nuomone, būtų naudingiau, kad 
į jos dominijas emigruotų imperijos 
draugai, negu destruktyvus elemen
tas.

[ amerikiečių zoną naujai atvykę DP 
nebus globojami

JAV užs. reik. min. pavaduotojas 
Dean Acheson pareiškė, kad po ba
landžio 21 d. niekas naujai atvykęs 
— pirmoje eilėje atvykstantieji žy
dai iš Lenkijos — nebebūsią priima
mi į stovyklas amerikiečių zonoje. 
Šitai, tačiau, neturį reikšti, jog iš 
viso būtu atsakomas įvažiavimas į 
amerikiečių zoną, ateityje atvyku
sioms tiktai nebebusianti teikiama 
pastogė tremtinių stovyklose, ir savo 
pragyvenimu turėsią rūpintis patys. 
Šiuo metu amerikiečių zonoje yra 
380.000 DP asmenų stovyklose, ir 
160.000 — už stovyklų ribų ir vis 
nauji DP kasdien peržengia sieną.

(Reuter)

Balandžio 23-ją visi kultūringi 
krikščioniškieji kraštai atitinkamai 
pamini tauriojo riterio — šventojo 
Jurgio dieną. Šv. Jurgis yra kil
naus kario pavyzdys, silpnųjų gy
nėjo ir kovos su piktu simbolis.

Tautos ateičiai — jaunuomenei jis 
yra tarsi švyturys kilniųjų idealų 
linkme, kad ji visomis jaunomis 
jėgomis jų amžinai siektų, dėl jų 
kovotų ir tuo įprasmintų savo jau
nystę. Kiekvienai dorai tautai, tei
singai kovojančiai dėl savo laisvės, 
dėl savo švenčiausiųjų teisia šven
tojo riterio simbolis teikia nepalau
žiamų jėgų ir skaidriųjų vilčių tą 
kovą laimėti prieš visų laikų žmo
nijos smakus, prieš viso žemiškojo 
blogio slibinus...

Nuo neįžvelgiamų amžių glūdu
mos ligi mūsų laikų, dėl savo tei
sėtos egzistencijos kovojanti lietu
vių tauta, analogiškai šv. Jurgiui, 
atlaikė šią titanišką kovą prieš vi
sus gobšiuosius devyngalvius sli
binus ir išeidavo savo dvasinės ga
lybės, savo sielos taurumo ir teisin
gumo laimėtoja Yra tvirtų vilčių, 
kad didžiulėje nelaimėje ir varge 
atsidūrusi mūsų Tėvynė, nors ir su 
skaudžiausiomis aukomis, išeis lai
mėtoja ir iš dabarties grumtynių 
su šimteriopai galingesniu ■visų že
mės rutulio blogybių smaką

Tačiau. —
Šventojo Jurgio idealas rodo, kad 

kovą su pikiu reikia pradėti nuo 
savęs: naikink piktą pasaulyje, o 
pirmučiausia — pačiam savyje. Ak, 
kiek ir kaip budriai turime kovoti 
su įvairiais mūsų tremties gyve
nimo blogio, nors ir nedideliais, 
smakais ir slibinėliais.

Rūškana ir persunkta netikrumu 
kasdienybe dažną mūsų atkakliai 
mėgina nublokšti neviltin ir apati
jom Tai sunki dvasinė liga, tai 
tikriausias neišsilaikymo ir pralai
mėjimo laidas. Palūžęs dvasia žmo
gus į visa bejėgiai numos ranka, li
guistai merdės savyje, nešdamas 
nepakeliamus dvasios nuostolius 
tiek sau pačiam, tiek savo bendruo
menei ir visai kovojančiai tautai. 
Tiesa, visiškai natūralu, kad mes 
skundžiamės savo vargais, patir
tomis nelaimėmis ir nugąstaujame 
dėl savo ir mūsų vaikų ateities. 
Tačiau žūtbūtinis pasiryžimas išsi
laikyti, nenustoti dvasinės lygsvaros 
ir neprarasti tvirto moralinio pa
grindo — kaip tik ir yra mūsų 
jaunosios kartos laimėjimo ir išsi
gelbėjimo laidas. Kas nustoja gie
dresnių vilfta visiško pasitikėjimo 
savimi, bendruomene, savo tauta, 
tas jau yra pralaimėjęs, žuvęs. 
Argi mes pirmieji tremtiniai pasau
lyje ir žmonijos istorijoje? Juk 
jeigu mokinio vertė paaiškėja egza
minų metu o vėliau gyvenime, jeigu 
karys savo narsą ir sugebėjimus pa
rodo tiktai kovos lauke, tai argi ne 
tremtyje, sunkiausiomis gyvenimo 
ir nevilties sąlygomis, išryškėja at
skiro tautos nario ir visos tremties 
bendruomenės dvasinės galios, mo
ralinis atsparumas, didvyriškumas 
nugalėti kasdienybę ir kovingumas 
dėl savo tautos ateities. Pagaliau 
visi žinome seną istorinę tiesą, kad

Kardinolas Griffin protes
tuoja prieš persekiojimus 

Jugoslavijoje
sęs pasipriešinti diktatoriaus Tito 
vykdomiems kat. Bažnyčios per
sekiojimams. Stepinacas teismui pa
reiškęs, jog nė vienas kunigas nesąs 
tikras, ar jis sekančią dieną dar gy
vens.

Jugoslavijoje žmonės gyveną nuo
latinėje baimėje, susirinkimų laisvės 
nesą ir vaikams atimta religinio 
auklėjimosi teisė. Politiniai priešai 
esą sūnaikinami, tęsė toliau kard. 
Griffinas — ir rinkimai pravedami 
tik todėl, kad vyriausybei suteiktų 
neva teisėtą veidą. Jau atėjęs laikas, 
J. Tautoms šiuos nusikaltimus prieš 
žmoniškumą ištirti, kadangi tai esą 
nusikaltimai ne vien prieš ten gyve
nančią tautą, bet ir prieš visą žmo
niją. (Reuter).

Marshallis kaltina
Molotovą

1 Trečiadienio popietinio posėdžio 
metu Marshallis nedviprasmiškais žo
džiais apkaltino Sov. S-gą, kad iki 
šiol nebuvę galima pasiekti susitarimo 
nei dėl Austrijos nei dėl Vokietijos 
sutarčių. Jis pagrąsė tą „kvailą 
Austrijos dalyką“ perduoti JT visu
mos susirinkimui rugsėjo mėnesį.

Priešpaskutinio^ kaip spėjama, tre
čiadienio posėdžio metu, Marshallis 
padarė du formalius pareiškimus, 
kuriais apkaltino V. Molotovą. Molo
tovas esąs atsakingas: 1) už atmetimą 
amerikiečių pasiūlymo sudaryti pak
tą dėl Vokietijos nuginklavimo; 
Marshallis pažymėjo, kad jis nagalįs 
suprasti tų motyvų, dėl, kurių so
vietai pasiūlymą atmetė; 2) už at- 
sisaklnėjimą nuo vasario mėnesio 
bent viemu coliu nusileisti vokiečių 
turto Austrijoje definavimo klausi
ma (šis klausimas, kaip žinoma, su
daro pagrindinę kliūtį Austrijos su
tarčiai užbaigti.) (UP)

— Dėmesio! Žiūrėkite į paukščiuką. M I Jjoadoa Daily N.-Chronid“

Kova su piktu
Sv. Jurgio diena

tremtyje išaugo ir subrendo dau
gelis didžiųjų talentą

Taigi, kova su pilkąja tremtie* 
kasdienybe ir dvasios palūžimu tu
rėtų būti vedama iki pačios pasku
tinės tremties gyvenimo dienos.

Baimė ir netikrumas taip pat sle
gia kiekvieno tremtinio dvasią. 
Baimė ir nesantaika šiandien pla
čiai išsikerojusi visame pasaulyje. 
Tačiau, šalia audringųjų nerimtie* , 
debesų, vis dažniau švysteli ir išga
ningų pragiedrulių pluoštai. Tau
rioji žmonijos sąžinė pamažu at
bunda, nevengia tarti kartesnį tie
sos žodį ir nurodyti didžiuosius 
blogio šaltinius. Vadovaujančio* 
didžiųjų demokratijų asmenybė* 
deda visas žmogiškąsias pastanga* 
pastoviai ir teisingai talkai įgyven
dinti. Tad nesinori tikėti, kad ir 
toliau blogis triumfuotų ir nuga
lėtų visas sveikąsias žmonijos jėga* 
ir sutelktas pastangas visoms di
džiosioms ir pagrindinėm* žmogau* 
laisvėms užtikrinti.

Tad baimė ir netikrumas mū
suose taip pat turėtų turėti saiką. 
Reikėtų daugiau vadovautis šaltu 
protu, stengtis plačiau aprėpti ir 
suprasti dabarties įvykius bei jų 
pagrindinę linkmę. Pagaliau nerei
kėtų pamiršti seną priešingųjų 
mums jėgų taktiką — savo aukai 
įvaryti liguista baimės jausmą, ją 
morališkai sužlugdyti ir pasiglemžti.

Apatija, baimė ir ryžtingesnių sie
kimų stoka tremties bendruomenėje 
dažnai sudaro sąlygas žmonių su- 
kasdienėjimui, susmulkėjimui, per
dėtiems asmeniškumams ir įvai
rioms smulkioms ir stambesnlom* 
intrygoms, kurio* kartais atneš* 
daug blogo ir visai bendruomenei 
91 (K daliai. Kiek jau apie tai bu
vo sielotasi tremties spaudoje, kiek 
turėta gyvenimiškų blogio pavyz
džių, pagaliau, kiek ja gal būt, iš
vengta, stengiantis suprasti šį psi
chologinį momentą, neskaldant B 
adatos vežimo siekiant darnaus 
tarpusavio bendruomeniškojo sugy
venimo. Todėl, vedant kovą su pik
tu, ypač šioje srityje, tikrai reikia 
kiekvienam pradėti nuo savęs, nuo 
pačių mažiausiųjų šio* blogybė* 
kirminėlių.

Savaime suprantama, kad daugiau 
ar mažiau savitarpio nesugyvenimo 
išbujojusi nesantaikos sėkla dažnai 
gali plisti ir plačiuosiuose visuo
menės kultūros ir politikos darbuo
tojų sluoksniuose. Todėl tik gilus ir 
ramus objektyvumas, tolerancija ir 
nuoširdi žmonių, o ypač mūsų trem
tinių, vienas kito meilė gali geriau
siai padėti mums gyventi, dirbti Ir 
kurti visų savo žmonių ir visos tau
tos demokratiškajai laisvei ir ge
rovei. Pagaliau, kuri mūsų visuo
meninė srovė, čia tremtyje ąr Tėvy
nėje, šiandien netrokšta Lietuvai 
laisvės, teisingo, gražaus susitvar
kymo, visų pažiūrų tautos sūnų ir 
dukrų laimingo sugrįžimo į savuo
sius namus ir našaus kūrybinio 
darbo visų Lietuvos žmonių labui. 
Todėl reikia tikėti, kad tiek žila
galviai lietuvybės kovotojai — vi
suomenės ir politikos veikėjai, tiek 
energingoji vidutinioji karta, tiek 
pagaliau jais sekanti mūsų tauto* 
žiedas — jaunuomenė — supranta 
ir supras šventąjį šios dienos mūsų 
tautos šūkį: visas jėgas laisvos, de
mokratinės Lietuvos atstatymui. Tik 
šio idealo akivaizdoje bu* supran
tamas ir mūsų tremties gyvenime 
jautrus sielojimasis, objektyvūs, 
kultūringi pasiginčijimai bei išsiaiš
kinimai, jeigu jie siekia pačio pa
grindinio tikslo — didžio lietuviš
kojo reikalo. Vykstant pasaulinio 
masto kovai su viso pikto smaką o 
mums joje ryžtingai dalyvaujant, 
būkime ir tarpusavyje broliški, nuo
širdūs, iš tikrųjų .paskelbkime vieni 
kitiems amnestiją“ ir visomis sro
vėmis eikime Lietuvos kelia

Tik šiuos visus blogio kirminė
lius bent didžiąja dalimi nugalėję, 
kada pasieksime mieląją Lietuvos 
žemę, galėsime ramia širdimi nu
lenkti galvas prieš mūsų kovojančių 
didvyrių kapus ir drąsiai, nenulel- 
džiant žvilgsnio, pažvelgti savo iš
kentėjusioms broliam* J aki* ir pa
sakyti: padarėme ka galėjome. O 
dėl savo Tėvynės nelaimės ir ten 
siautėjančio pikto — turėkime taip 
pat vilčių". kad. gal būt „nėra to
kio smako, kuriam neatsirastų šv. 
Jurgis", kurio dieną šiandien mes 
minime. Algimantas Giedrina

1
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Nusiskundimai 
ne vietoje

DEL MUSŲ DABARTINES 
PADĖTIES

Dveji metai ftovyklose, susigrū- 
dua ankštose patalpose, tarptautinių 
talpos organizacijų išlaikomi, me
džiaginiai nesavarankūs, turi pakelti 
apsigyvenimo ir net judėjimo suvar
žymui, beteisiai, nuolat tikrinti ir 
kenčią savo menkų gyvenimo sąly
gų nepastovumo baimę, netikri dėl 
artimesnio rytojaus — visa tai skau
di tiesa ir visa tai lietuviui trem
tiniui kelia didžiausio susirūpinimo, 
kartais veda net prie nusiminimo. 
Dažnas pradeda skųstis, esą, visa 
tai taip Įgrisę, jog, normalesnių gy
venimo sąlygų beieškodamas, jis su
tiktų keltis arba važiuoti bet kur, 
kad tik pats galėtų sau duonos kąsni 
užsidirbti nepriklausytų nuo sveti
mųjų malones ar nemalonės, būtų 
laisvas nuo baimės dėl savo ir savo 
vaikų ateities.

Žino na, dveji metai sunkaus trem
tinio gyvenimo ne vieną išvedė iš 
pusiausvyros, paveikė nervus, pa
žeidė viltis, kurios prieš dvejus me
tus buvo tokios aiškios ir atrodė 
greit išaipildysiančios, bet, laikui bė
gant, turėjo būti nukeliamos vis į 
tolimesnę ateitį. Kol viltis buvo 
konkreti ir artima laukimas atrodė 
prasmingas. Kai po dvejų metų lau
kimo viltį grįžti Tėvynėn tenka nu
kelti į ateitį, laukimas dažnam nu
stoja konkrečios prasmės ir prasi
deda blaškymasis. Visi tie nusiskun
dimai suprantami bet pateisinti jie 
būti negali

Negali būti pateisinti, nes, atsi
dūrę tremtyje, negalime būti pasyvi 
masė, kuriai vien tik savo likimas 
terūpėtų ir kuri tesirūpintų vien tik 
savais reikalais. Pačios priežastys, 
kurios mus išstūmė iš Tėvynės ir 
verčia bastytis po pasaulį, yra to
kios, kurios iš mūsų reikalauja di
džiausio dinamizmo ir veiklos. Mes 
atsiradome tremtyje ne vien tam, 
kad gelbėtame tik patys save. Mes 
čia esame pirmoje eilėje tam, kad 
visomis savo išgalėmis padėtume 
pašalinti tas priežastis, dėl kurių 
atsidūrėme tremtyje, dėl kurių mūsų 
tėvynė Lietuva parado nepriklau
somybę, o tauta laisvę. Mes nesame 
tik tremtiniai ir mes nesame tik nu
skriaustieji ir skriaudžiamieji. Tė
vynėje likusieji ir į tolimą šiaurę 
ištremtieji mūsų tautiečiai yra žy
miai daugiau už mus skriaudžiami. 
Mes esame pirmoje eilėje kovotojai 
už lietuvių tautos bei Lietuvos Tais-' 
vę ir teises.

Kaip kovotojai nesiklausiame, ka
da išmuš valanda — ryt ar po mė
nesio, po metų ar po penkių, — bet 
tikime, kad ji kartą išmuš, ir kad 
mūsų didžioji viltis pamatyti savo 
tautą ir Lietuvą laisvą, pamatyti vi
sus išlaisvintus tautiečius — susirin
kusius Tėvynės žemėje ir nuo šal
tųjų Lediniuotojo vandenyno kran
tų, ir «uo šiaurės tundrų, ir iš iš
trėmimo visame pasaulyje — išsipil
dys. Toji nepalaužiama viltis pa
siekti didįjį kiekvieno lietuvio ir vi
sos lietuvių tautos tikslą, tas nesu
griaunamas tikėjimas, kad jokios 
galybės negali lietuvio sulaikyti di
džiojo tikslo siekti, turi palaikyti 
kiekvieno tremtinio moralę, turi su
teikti jam jėgų būti kiekvieną va
landą pasiruošusiam pagrindiniam 
tikslui aukoti ir aukotis, o į savo as
meninius reikalus, į savo asmeni
nius vargus žiūrėti kaip į laikinus, 
praeinančius, kaip į neišvengiamas 
kovos dėl lietuvių tautos ir Lietuvos 
laisvės sąlygas, kurios pagrindinai 
pagerės, tik kovą laimėjus.

Laisvė-yra didelis žodis. Už mūsų 
tautos ir valstybės laisvę daug tau
tos sūnų ir dukterų yra paaukoję, 
aukoja ir aukos net savo gyvybes. 
Mes gyvename laikotarpyje, kada 
kovoti už savo tautos ir Lietuvos 
laisvę privalome ir tą kovą laimėti 
tarime, nes pralaimėjus žūtų Lie
tuva, ir išnyktų lietuvių tauta. Tad 
šiuo svarbių istoriniu laikotarpių 
kiekvienas turime jausti milžinišką 
atsakomybę prieš visą savo tautą ir 
Lietuvą, prieš visą jos praeitį, da
bartį Ir ateitį. Kokie menki tos atsa
komybės akivaizdoje atrodo mūsų 
pačių mažieji asmeniniai vargai ir 
kaip maža jie turėtų sukelti mūsų 
tarpe susirūpinimo ir nusiskundi
mų. Mūsų asmeniniai mažieji rei
kalai šiandien tėra tiek svarbūs, 
kiek jų tvarkymas gali padėti bend
rąjį ir didįjį tikslą pasiekti. Todėl 
kiekvienas, tvarkydamas savo as
menišką likimą, pirmoje eilėje žiū
rėkime, kad, jeigu negalime padėti, 
tai bent nepakenktume bendrajam 
lietuvių tautos ir Lietuvos likimui. 
Žiūrėkime visuomet į didįjį reikalą, 

z o mažieji reikaliukai savaime pasi
darys tiek nežymūs, kad dėl jų būtų 
veria sielotis ar skustis.

Politinė apžvalga

„Totalitarinis režimas ar demokratija?”
MASKVOS KONFERENCIJA „SUTEMOSE“. TRUMANO KALBA „AP“ METINIAME SUVAŽIAVIME

Amerikiečių laikraštis „N. Y. He
rald Tribūne“, rašydamas apie Mask
vos konferenciją, nurodo, kad pasta
roji atsidūrė sutemose. Viena, kas iš 
šios konferencijos paaiškėjo, būtent 
tai, kad Vakarų valstybės nemano 
daugiau daryti jokių nuolaidų ir 
kietai stovi už savo principus. Esą, 
Rytai šitai turėtų rimtai apgalvoti ir 
pasidaryti atatinkamas išvadas. Kaip 
atrodo, šios „sutemos“ yra tie pa
grindiniai Vokietijos klausimai, dėl 
kurių per eilę savaičių nebuvo prieita 
jokio susitarimo.

Specialus anglų korespondentas 
Maskvoje, Petersen, komentuodamas 
Maskvoje susidariusią padėtį, nuro
do, kad, nepriėjus susitarimo Vokie
tijos ir Austrijos klausimais, o taip 
pat nepajudfaus 4-rių pakto iš vie
tos, Rytų ir Vakarų bendradarbiavi
mas pasidarė dar tolimesnis, negu 
kad buvo konferencijos pradžioje. O 
tai, anot to paties korespondento, 
reiškia, kad Vokietija, o tuo pačiu 
Europa ir pasaulis suskyla į dvi dalis 
— Rytų ir Vakarų. Toliau Peter Pe
tersen nurodo, kad Sovietų ir Anglų 
derybos dėl dvišalio šių abiejų vals
tybių pakto pagilinimo susidūrė su 
dideliais sunkumais, nes, priėmus 
Maskvos reikalavimus, Anglija už-

pagal kurią, be savo krašto anglies, 
Prancūzija dar gauna tam tikrą nuo
šimtį- akmens anglies ir iš Ruhro 
krašto. Žodžiu, Bidault parsigabena 
iš Maskvos „argumentą“ Thorezui, 
kuris visada prikaišiodavo Bidault, 
kad pastarojo bendradarbiavimas su 
Vakarų valstybėmis nieko konkretaus 
neduodąs, išskyrus didelius ateities 
neaiškumus, į kuriuos Prancūzija 
galinti įsivelti.

Iš kitos pusės, ši Maskvoje tarp 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos pasira
šytoji sutartis dėl Ruhro krašto 
anglies turi ne tik ekonominės, bet 
ir politinės reikšmės. Jis rodo, kad, 
esant reikalui ir nesant kitokios iš
eities, Vakarų valstybės gali ir vie
nos, be Rytų dalyvavimo, padėti 
Europai atsistoti ant kojų. Kartu 
tai yra didelis žingsnis į priekį visų 
trijų Vokietijos Vakarų zonų su
jungimui ir ekonominiam bendradar
biavimui.

Artinantis Maskvos konferencijai 
prie galo, kaip ir ankstyvesnėse kon
ferencijose, prasidėjo vadinamieji 
„uždari posėdžiai“, kurie, pagal ko
respondentų pranešimus, taip pat ne
davė jokių teigiamų rezultatų. Po

pirmadienyje įvykusio neviešo posė
džio, JAV užsienio reik, min Mar- 
shallis davė telegramą senatui, pra
šydamas galimai greičiau patvirtinti 
Graikijai ir Turkijai numatomas pa
skolas. -

Gautomis iš Washington© žiniomis, 
JAV senatas, kaip ir buvo laukta, 
antradienį šiam prezidento Trumano 
planui pritarė. Planas perduotas ga
lutinai patvintinti atstovų rūmams, 
kur trečiadienų jau prasidėjo de
batai šiuo klausimu. JAV spauda 
tikisi, kad paskolos Graikijai ir 
Turkijai tikriąusiai bus patvirtin
tos. Šiuos laikraščių išvedžiojimus 
dar daugiau sutvirtino prezidentas 
Trumano kalba, pasakyta JAV tele
gramų agentūros „Associated Press“ 
metiniame suvažiavime, kuriame 
dalyvavo visų Amerikoje leidžiamų 
laikraščių atstovai. Nors preziden
tas Trumano pagrindinė kalbos da
lis lietė JAV vidaus reikalus, bet 
kartu buvo akcentuota ir JAV užsie
nių, politikos tikslai. Prezidentas 
Trumanas nurodė, kad po šio karo 
didelei žmonijos daliai ir tautoms 
stovįs klausimas: ar totalitarinis re
žimas, ar demokratija? Esą eilė vals

tybių kovoja už savo laisvę Ir egzis
tenciją ir todėl JAV kuo skubiausiai 
turinčios suteikti šioms tautoms eko
nominę paramą, nes JAV norinčios 
gyventi laisvų ir taiką mylinčių vals
tybių tarpe. Toliau prezidentas Tru- 
manas nurodė, kad, norint padėti 
kitiems, pirmon eilėn reikia susitvar
kyti pas save, tuo pačiu duodant pa
vyzdį ir kitiems. Iš tolimesnės pre
zidento kalbos paaiškėjo, kad JAV 
dabartinė produkcija, palyginus ją 
1929 m. — padidėjo 70%, o dirban
čiųjų uždarbis pakilo 30%. Dabar 
JAV pragyvenimo standartas esąs 
aukščiausias pasaulyje. Baigdamas, 
prez. Trumanas nurodė, kad bus sie
kiama sumažinti prekių kainas ir pa
kelti uždarbį. Kartu kvietė darbda
vius ir darbininkus suprasti vieniems 
kitų reikalus ir darniai bendradar
biauti, o tada, esą, visi sunkumai 
būsią galima nugalėti ir pasiekti 
savo užsibrėžtą tikslą.

Šioji prez. Trumano kalba buvo 
palankiai sutikta visos JAV didžio
sios spaudos, ir, po pesimistinių 
straipsnių dėl nepavykusios Maskvos 
konferencijos, tai duoda pasauliui 
vilties į gražesnį rytojų. Mi.

sienių politikoje nustotų bet kokio 
savarankiškumo ir Maskvai duotais 
įsipareigojimais būtų visiškai su
pančiota.

Susidarius šitokiai padėčiai, Pran
cūzijos užsienių reikalų ministeris
Bidault pareiškė, kad konferencija 
turinti būti galimai greičiau pabaig
ta, nes, dėl susidariusios neaiškios 
padėties Prancūzijoje, jis turįs kuo 
greičiausiai grįžti namo.

Kokia gi padėtis Prancūzijoje, kuri 
verčia grįžti Bidault? Po gen. de 
Gaulle pasakytų kalbų Strassburge, 
visuose Prancūzijos departamentuose 
buvo įkurti naujojo gen. de Gaulle 
sambūrio biurai, kurie verbuoja na
rius naujai įsteigtajai organizacijai. 
Dėl tokios greitos ir gyvos veiklos, 
komunistų partijos gen. sekretorius 
Maurice Torez pareiškė, kad po gen. 
de Gaulle sparnu susispietė visa 
Prancūzijos reakcija, kuri siekianti 
ketvirtosios Prancūzijos respublikos 
panaikinimo. Tai dar būtų pusė bė
dos, bet kaip atrodo, svarbiausias 
reikalas yra tas, kad šios savaitės 
gale, Prancūzijos parlamente prasi
dės debatai dėl vietinių sukilimo 
Madagaskare, kurie gali privesti prie 
Prancūzijos vyriausybės krizės. Kar
tu Bidault iš Maskvos grįš ne tuščio
mis rankomis, o su pasirašyta tarp 
trijų Vakarų Valstybių sutartimi,

Dienų sūkuryje

Atviromis akimis
GYVENIMO SĄLYGOS DOMININKONU RESPUBLIKOJE IR KT.

Domininkonų Respublika viena 
pirmųjų atsiliepė į IRO atsišaukimą, 
tremtinių apgyvendinimo reikalu. Ji 
pareiškė tremtiniams didelę užuo
jautą, sutiko priimti apie 100.000 
tremtinių ir pirmuosius tremtinius 
žadėjo apgyvendinti buv. prezidento 
hacijendose. Karštesniesiems iš mū
sų betrūko tik vizų ir laivų. Mums 
įdomesnių „klimatinių“ žinių pluoš
tą tik dabar paduoda apie Dominin
konų Respubliką didžiosios ameri
kiečių profesinės sąjungos AEL biu
letenis „I. F. N.“, kurios, tiesa sa
kant, turėtų gerokai atšaldinti dau
gelio nuotaikas. Šio biuletenio žinio
mis, iki šiol San Domingo (Dominin
konų Respublika) grynai diktatūri
nis kraštas. Žmonės labai tempera
mentingi, todėl diktatoriai čia pa
prastai neperilgiausiai teišsilaiko. 
Paskutinysis diktatorius Rafael Tru
jillo, pajutęs bešlystančius pagrindus 
iš po kojų ir dar norėdamas išsilai
kyti valdžioje, krašto komunistų 
partijai davė ypač plačias veikimo 
teises, padarydamas šią partiją savo 
užnugariu. Tremtiniai šiam kraštui

reikalingi kaip hacijendų darbinin
kai, tuo tarpu minimas biuletenis 
praneša, kad visi darbininkiškieji ir 
socialiniai krašto reikalai subordi
nuoti prof, sąjungų kompetencijoje, 
o profesinių sąjungų vadovybė pa
vesta vietos komunistų vadui Lom
bardo Toledano, kaip privilegija ir 
malonė už diktatoriaus Rafael Tru
jillo rėmimą.

„SPD. - M.“ laikraščio 16 nr. yra 
šių būdingų nuotrupų: Pirmąjį Care- 
pakietą Bavarijoje gavo ponia Bor
mann, buv. Hitlerio pavaduotojo ir 
numatyto įpėdinio Martino Bormano 
žmona. Pietų Amerikoje vokiečiai 
buvo suruošę gedulo dieną naciams, 
pakartiems Nūrnbergo tribunolo 
sprendimu. Koncentracijos stovyklose 
internuotieji naciai tebegauna iš 
užsienių dovanų pakietas su lydraš
čiais, raginančiais juos būti kan
triais, ištverti, nes jų diena dar atei
sianti. Daugelis Pietų Amerikoj išei
nančių vokiečių laikraščių praneši
mus apie Goringo, Ribbentropo ir kt. 
didžiųjų karo kaltininkų pakorimą

Kacetininkai, i Dachau!

BUS ĮVESTAS dvigubas 
VASAROS LAIKAS

Koordinavimo komisija trečia
dienio pasėdyje nutarė Vokietijoje 
įvesti dvigubą vasaros laiką. Ge- 
fužės 5 d. 3 vaL ryto laikrodžiai bus 
patukti dar vieną valandą pirmyn.

BBC pranešimu, gegužės 18 d. 
Dachaue įvyks tarptautinės iškil
mės, kuriose dalyvaus > nacinio 
Reicho kocentracijos stovyklų kan
kiniai.

Tai jau bus antrosios metinės. 
Deja, pernai mūsų atstovų suvažia
vime trūko. Po visų iškilmių per
nai, IP pranešimu, pasakyta visa 
eilė kalbų. Ir taip, jugoslavas kace- 
tinlnkas pareiškė: „Mano tauta 
savo žemėje ir toliau yra koncen
tracijos stovykloje. Tų visų, kurie 
apleido Vokietijos KZ, uždavinys 
— išvaduoti Jugoslaviją iš dabar
tinės koncentracijos stovyklos.“ Ru
sas (iš senosios emigracijos) pa
reiškė: „Broliai, supraskite, kad be 
Dievo ir be laisvės nėra gyvenimo. 
Yra pasaulyje dar vienas didelis 
„Dačhau“ ir jis turi būti likviduo
tas.“ Latvis kalbėjo: „Lenkų ir ju
goslavų tautų likimas — mano tau
tos likimas.“ Žydas tarė: „Žmoni
jos priešą sunaikino Amerikos ir 
Anglijos armijos. Turėjo"'būti laisvė. 
Bet nėra tos laisvės. Žmonijos prie
šai šiandie slepiasi po kitu vardu. 
Dievas padarys, kad laisvė įsigalės 
visame pasaulyje.“

Ta pati IP pridūrė: Ukrainos TSR 
ir Lenkijos atstovai po pirmųjų kal
bų demonstratyviai apleido iškilmių 
salę. Kyla klausimas: Kur gi mes 
pasidėjom, ar lietuvių nebuvo Da
chau koncentracijos stovykloje? Bu
vo, ir dargi ne vienas. Pernykštę 
progą, liaudies išmintimi sakant, 
pragrybavom. Tai bent šįmet ne- 
nueiktm riešutų į eglyną. Ne už pri
vačius reikalus vargo mūsų tautos 
sūnūs nacinėse koncentracijos sto
vyklose, vargo ir mirė už Lietuvos 
Valstybės interesus. Kovoje prieš 
smurtą lietuviai suatnašavo, procen
tiškai imant, labai didelę auką, ir 
nėra reikalo mums būti keistai kuk
liais. Lietuvių dalyvavimas visos 
dorosios žmonijos kančiose ir ryžte 
už teisę ir laisvę yra ženklas mūsų 
tautos, sąžiningumo, taurumo ir iš
tvermingumo.

PMnriHn npinįja tari finOtli kad

J. CICĖNAS
Lietuva iš savo sūnų tarpo nedavė 

*nė vieno ųuislingo, nesusigundė į 
SS batalijonus, netaikinėjo nacių 
kovai prieš alijantų tikslus. Mūsų 
rezistencinis sąjūdis buvo už uolą 
tvirtesnis. Mūsų tauta nesusvyravo 
ir nesuabejojo Vakarų demokrati
jos laimėjimu ir tuomet, kai Hitlerio 
pulkai pasiekė Leningradą, Maskvą, 
Elbrusą ir artėjo prie, piramidžių. 
Tatai Lietuvos asmens pažymėjimas, 
Išrašytas ne rašalu, bet krauju.

BUDĖKIME, KAD NEDINGTŲ
Dachau kankinių suvažiavimo pro

ga skverbiasi keletas pastabų:
1. Nesislėpkime su savo įnašu į 

Vakarų demokratijos žygi už pasau
lio tautų laisvę ir tarptautinį teisin
gumą. Yra Lietuvos Antinacinės Re
zistencijos buv. Polinlnių Kalinių 
Sąjunga, ir yra jos pareiga ^pain
formuoti viešąją pasaulio opiniją, 
koks mūsų tikrasis politinis profilis 
1939—1945 m. būvyje.

BBC pranešimu, pernai vienoje 
UNESCO komisijoje užsiminta apie 
reikalą išleisti keliomis didžiųjų kal
bomis veikalą apie Trečiojo Reicho 
KZ (veikale būtų vardinis kalinių 
sąrašas ir statistika tautybių atžvil
giu). „DPiDZ“ žiniomis, jau ruošia
ma poezijos apie Belseno KZ antolo
gija ir jau paskelbtų prisiminimų 
bibliografija. Varšuvos radijo teigi
mu, Stutthofo KZ (ta vietovė dabar 
vadinasi Obozy) iš dalies bus apsau
gota ateisimoms kartoms, pvz., kele
tas gyvenamųjų barakų, kremato
riumas, dujų kamera ir aikštė, kur 
buvo kartuvės. „Tygodnik Powszech- 
ny“ ragina, kad vienoje Stutthofo 
KZ alėjoje būtų lyg dideli nebyliai 
išstatytos lentos su ten vergusiųjų 
pavardėmis.

Lietuvių Tautinės Martirologijos 
skyriaus vedėjas J. Rimašau^kas 
neseniai paskelbtame atsišaukime į 
bendruomenę teisingai pastebi:

„. . . kaip pergyventos epochos 
liudininkai, mes būsime atsakingi 
prieš ateities kartas už dokumenta

cijos neperdavimą ateities istorikui 
ir dabarties tautos kovotojui, kaip 
vieną didžiausių ginklų“. „

2. Vėluojame, tai bent budėkime, 
kad visiškai neatsiliktame. Nuo 
Reicho kapituliavimo suėjo 2 metai. 
Anos apokalipsės vaizdų bendruome
nei iki šiol maža teparodyta. Ir lig
šiolinė medžiaga yra, deja, padrika, 
greitomis surašyta ir, gal būt, prieš 
autorių norą sekli. Su atsiminimų 
literatūra mes iš viso neturime lai
mės. Per vėlai išėjo ir P. Rusecko 
redaguotasis „Knygnešys“, „Savano
rių Žygiai“ ir „Baudžiava“. M. Yčo 
atsiminimus turime, dr. K. Griniaus 
— spausdinami, tai nesuvėluota. Bet 
kiek tautos ir valstybės gyvenimą 
vairavusių asmenų neatgailėtinos 
medžiagos nusinešė su savimi Į ka
pus, pvz., A. Stulginskis, A. Smetona, 
M. ‘Sleževičius, A. Voldemaras, F. 
Bortkevičienė, dr. J. Šliūpas, M. 
Jankus ir t. t ir, Lt Iš kapų tiesos 
neišplėši, baigta.' Ar neapdairumą 
praktikuosime ir toliau?

Lenkai tremtiniai, sakysime, skel
bė ir tebeskelbia konkursus Varšu
vos sukilimo atsiminimams, po
grindžio spaudos sąlygoms, nacinių 
kalėjimų būklei ir kt pąvaizdūoti. 
Literatūros premijas atgaivinome, 
fai didelis žygis ateities ir dabarties 
tautinei kultūrai. Taip ir skverbiasi 
mintis: ar LRK, LTB, BALF ir kt. 
organizacijos negalėtų savo ištekliais 
paremti ir antinacinės rezistencijos 
literatūros. Jei ne bendruomenė, tai 
gal privati iniciatyva čia imtų kelią 
skinti. Juk „Patrios“ leidyklos sa
vininkas — paslankaus būdo ir 
duosnlos rankos vyras — p. Lenk- 
taitis galėtų ir čia parodyti pavyzdį 
kitoms leidykloms, paskirdamas su
melę kacetinės literatūros (atsimi
nimų, apybraižų, pastabų ir „ph.) 
konkursui Konkurse lygiomis tei
sėmis ar antra greta galėtų daly
vauti ir dailiosios literatūros atsto
vai, pasinaudodami X ar Y kaceti- 
nlnko patyrimais. Dante, turėdamas 
tokią medžiagą, būtų dar šiurpesnę 
„RTyryvUją“ parašęs.

atspausdino juoduose gedulo rėmuo
se. Kitoj vietoj tas pats laikraštis 
stebisi, kur gi dingęs slaptas pra
nešimas iš Buchentvaldės koncentra
cijos stovyklos, kurio valdinė kon
trolės komisija buvo užprotokolavusi 
faktą, jog apie 300 tos stovyklos ko
munistų sistematingai terorizavo 
kitus stovyklos kacetininkus ir jog 
to teroro aukų skaičius siekiąs tūks
tančius. Laikraštis nurodo, jog mini
mas dokumentas dingo tuoj pat, kai 
tik gavo eigą alijantų įstaigose.

„SPD - M ‘ 16 nr. minimas keistai 
skambantis Bavarijos vidaus reikalų 
ministerio įspėjimas vietų bendruo
menėms, jog kaimų ir miestelių ka
puose niekas neturi teisės neleisti 
laidoti mirusius vokiečius, deportuo
tus iš rytinių Vokietijos sričių. Laik
raštis ta proga pažymi, jog bavarų 
beširdiškumas šių nelaimingųjų žmo
nių atžvilgiu buvo nuėjęs taip toli, 
jog jiems daugelyj vietų nebuvo 
duodama kapuose duobės.

„Keleivis“ kovo 26 d. numeryj 
rašo: „Pirmadienį Bostono teisėjas 
Arthur D. Healey suteikė pilietybę 
dideliam būriui ateivių. Amerikos 
pilietybę gavo daugiau, kaip 100 
žmonių. Ta proga teisėjas davė nau
jiems piliečiams patarimą, kad' jie 
įsijungtų į amerikoniškąją visuomenę 
ir nesilaikytų pasisklaidę tautinėmis 
grupėmis. Tiktai susiliedami į ben
drąją, angliškai kalbančiąja visuo
menę, naujieji piliečiai gali pasida
ryti gerais amerikiečiais, sakė tei
sėjas.“

Amerikiečiai jumoristai, kaip pra
neša tarkų žinių agentūra, Maskvos 
konferenciją laiko visiškai pasiseku
sia. Kaip ten bebūtų, juokiasi jie 
kartu su žinomuoju anglų lordu 
Vansittartu. Per šią konferenciją 
Bidault tarėjo progos šūktelti ponui 
Molotovui: „Žinoma, mes galėsime 
palaukti! . . .“, Bevinas neiškentė 
nešyptelėjęs: „Na, dabar ponas Vi
šinskis mums pašnekės apie DP .. 
o žymusis amerikietis radijo komen
tatorius Peter Petersen surado sąly
gas Mušti visus rekordus ir keturias 
valandas trukusį posėdį komentuoti 
tokiu trumpučiu pranešimu: „Taip, 
taip, mielieji klausytojai, ir šiandien 
misteris Bevinas, peržiūrėjęs ilgiau
siąjį posėdžio protokolą, buvo pri
verstas pareikšti: „Ką gi, ir šiandien 
lygiai taip nieko nenuveikta, kaip 
vakar ..." V. Civ.

Tarptautinė poli
cija tik mažiems 

kraštams
JT Gen. Štabo Komiteto nutari

mu, Jungt Tautoms priklausanti po
licija teturėtų būti tik tiek pajėgi, 
kad įstengtų sutvarkyti ginčus tik 
tarp mažųjų ir vidutinių tautų, bet 
jokiu būdu ne didžiųjų valstybių 
nuomonių skirtumus, kadangi pasta
rosios turi teisę pareikšti „veto“ 
prieš betkokias Saugumo Tarybos 
priemones. Savaime esą supranta
ma, jog kiekviena didžioji valstybė 
šia teise pasinaudotų. Jeigu viena iš 
didžiųjų valstybių pradėtų vykdyti 
agresiją prieš kitą didžiąją valstybę, 
tai tokiu atveju automatiškai kiltų 
karas. (UP)
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1M7 IV. M TBTISKBS GARSASLITERATŪROS PREMIJŲ SULAUKUS
Tiesa, kad praeitis yra šaltinis, 

duodąs jėgų ateičiai kurti. Tačiau 
taip yra tik tuomet, kdi mokama 
vertinti ir sugebama naudotis pra
eities kultūriniu palikimu, kai nebe
daroma praeities klaidų. Savo ne
priklausomo gyvenimo laikotarpyje 
mes-esame pasiekę - Įvairiose savo gy
venimo srityse didelių- laimėjimų, 
betgi esame padarę nemažai ir klai
dų. Viena iš didžiausių ano meto 
mūsų klaidų bene bus permažas rū
pinimosi savais kultūriniais reika
lais.

Drąsiai galime tvirtinti, kad savo 
nepriklausomo gyvenimo laikotar
pyje mes nesame padarę viso to, ką 
turėjome ir galėjome padaryti savo 
tautinei kultūrai ugdyti ir stiprinti. 
Mes buvome ištikimi šiai savo tautos 
tradicinei klaidai.

Žinoma, jei mes ir visa tai būtume 
padarę, ką galėjome ir privalėjome 
padaryti savo tautinei kultūrai ug
dyti ir stiprinti, nebūtume pajėgę at
sispirti prieš, mūsų tautą ištikusį 
tragiškąjį likimą, ztačiau tuo atveju 
mūsų tauta būtų buvusi atsparesnė 
prieš ją ištikusį, žiaurųjį likimą ir 
mūsų kova dėl laisvės būtų leng
vesnė ir sėkmingesnė.

Šiandien visų mūsų bendras tiks
las ir didžiausias troškimas—sulaukti 
laisvos nepriklausomos Lietuvos. 
Realiai galvojant, viena aišku, kad 
šio tikslo pasiekimas šiandien ne nuo 
mūsų vienų pareina. Lietuva ankš
čiau ar vėliau laiąyę atgaūs ir ne
priklausomą valstybę atstatys, jeigu 
lietuviai, kaip tauta, išliks gyvi. O 
jie gyvi, kaip tauta, išliks tik tuomet, 
jei pajėgs išlaikyti ir toliau ugdyti 
savo tautinę kultūrą. Jei bus sunai
kinta mūsų tautos kultūra, tuo pa-

LAUKTINA PREMIJŲ

Tačiau niaurioje mūsų kultūrinio 
gyvenimo padangėje jau esama ir 
šiokių tokių prošvaisčių, vaižgantiš- 
kai tariant, pragiedrulių. Štai šiemet, 
švenčiant vasario 16 dienos tautos 
laisvės šventę, atgaivintos literatū
rinės premijos, kurios iškilmingai 
laureatams buvo įteiktos Tūbingene. 
Visos keturios premijos šiemet ati
teko poetams, kaip stipriausiai pra
eitais metais pasireiškusiesns savo 
kūryba.

Literatūros premijų atgaivinimas 
mūsų tremties kultūriniame gyve
nime reikšmingas įvykis, kuris, be 
abejo, mūsų literatūrinę kūrybą pa
veiks teigiamai. Literatūros premijų 
atgaivinimas rodo, kad mūsų litera
tūra tremtyje jau susilaukė šiokios 
tokios globos. Jei literatūra ir apla
mai menas buvo reikalingi globos 
nepriklausomoje Lietuvoje, tai toji 
globa juoba reikalinga ir būtina 
mūsų kultūrininkams gyvenant trem
tyje.

Literatūros premijų atgaivinimas 
tremtyje yra nepaprastai svarbus 
įvykis, ir juo negali nesidžiaugti 
kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi savo 
tautos kultūra, laisvė ir jos šviesesnė 
ateitis. Mūsų džiaugsmas yra dar 
didesnis, kad ši graži ir mūsų tau
tos kultūrai daug žadanti tradicija 
taip pat susilaukė ir pasekėjų.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga Ameri
koje š. m. vasario 16 d. paskirus! 
5000 RM premiją M. K. Ciurlionies 
vardo tautiniam ansambliui, dabar 
spaudoje vėl paskelbė literatūros 
konkursą parašyti beletristikos vei- 
kalui-romanui, apysakai ar novelių 
rinkiniui. Premijai gauti skiriamame

STIPKNDUŲ MUSŲ KULTŪRININKAMS 

veikale turi būti pavaizduota kova
dėl Lietuvos laisves ar lietuvių kul
tūros. Už geriausius veikalus ski
riama dvi premijos: pirmoji — 
15.000 RM ir antroji — 8.000 RM 
Premijos solidžios, jos, be abejo, su
domins visas mūsų beletristines pa
jėgas, kurios sukurs, ne vieną tikrai 
vertingą literatūros kūrinį.

Už šį šaunų kultūrinei kūrybai 
paskatinti žygį mes tegalime būti 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai didžiai 
dėkingi ir pageidauti, kad ir kitos 
didžiosios Amerikos lietuvių kultū
rinės, visuomeninės ir kitokios or
ganizacijos pasuktų tuo keliu.

Konstatavę literatūrinių premijų 
reikšmę ir pasidžiaugę jų atgaivini
mu ir gausėjimu, bet gi norėtume 
čia pasiūlyti jų mecenatams ir kai 
kurių korektyvų, didinančių premijų 
svorį ir reikšmę. Juk literatūros pre
mijomis siekiama dvejopo tikslo: jo
mis atžymimas premijuojamojo auto
riaus veikalo pranašumas prieš kitų 
autorių veikalus ir pačiam autoriui 
suteikiama medžiaginė parama, įga
linanti jį dar labiau atsidėti litera
tūrinei kūrybai.

Ar dabartinės premijos abu šiuos 
tikslus pasiekia? Esu linkęs manyti, 
kad ne I visai. Pirmąjį taip. Tačiau 
antrasis premijos tikslas-autoriaus 
medžiaginis parėmimas kai kurių 
mecenatų galėtų būti ir kitaip su
tvarkytas. Tai sakydamas, turiu gal
voje mūsų literatūros mecenatus — 
Amerikos lietuvių organizacijas.

BALFas, skirdamas 3000 RM. lite
ratūrinę premiją, be abejo, padarė 
gražų mostą. Tačiau ar 3000 RM pre
miją gavęs autorius, turint galvoje

v
šiandien nuvertintą reichsmarkę, pa
jautė realią medžiaginę paramą, rei
kia labai suabejotų

Man atrodo, kad mūsų literatams 
ir literatūrai būtų daug naudingiau, 
jei BALF-as vietoj. 3000 RM premi
jos, premijuoto veikalo autoriui skir
tų vienerių ar net ir daugiau metų 
stipendiją pastudijuoti Prancūzijoje, 
Anglijoje, Šveicarijoje, Italijoje, ar, 
pagaliau, kuriame kitame aukštos 
kultūros krašte. Tokia premija — 
stipendija talentingam rašytojui 
tikrai sudarytų geresnes sąlygas 
kūrybai. Vokietijoje, ypač dar sto
vyklose gyvenantiems mūsų rašyto
jams kūrybiniam darbui aplinka yra 
slogi.

Nepriklausomoje Lietuvoje, paly
ginti, mažam skaičiui mūsų rašytojų 
tebuvo sudarytos sąlygos išvykti į 
užsienį studijoms. Tie, kurie turėjo 
laimės ten išvykti, savo kraštui at
silygino brandžiais kūrybos vaisiais. 
Jei daugiau mūsų rašytojų ir ilgesnį 
laiką būtų pagyvenę užsieniuos, tatai 
būtų turėję teigiamos įtakos mūsų 
literatūrai, ir šiandien turėtumėm 
daugiau žmonių gerai mokančių sve
timas kalbas. Tą trūkumą šiandien 
mes skaudžiai atjaučiame: turime 
veikalų, išverstinų į Vakarų Europos 
kalbas, bet maža teturim žmonių, 
kurie juos mokėtų išversti.

Taigi, ar BALFui, LVS ir kitoms 
Amerikos lietuvių organizacijoms 
nevertėtų pagalvoti apie premijas- 
stipendijas

Reikia manyti, kad mes netrukus 
taip pat susilauksime stipendijų 
žurnalistikos, mokslo veikalų ir 
įvairių meno šakų kūrėjams.

A. Merkelis

Povilui Žadeikių!
60 metų

Lietuvos nepaprastam pasiuntiniui 
ir įgaliotam ministeriui Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse pulk. Povilui 
Žadeikių! šių metų kovo 26 d. su
kako 60 metų amžiaus

Jis yra gimęs 1887 m kovo 26 d. 
Žemaičiuose. Parešketyje, Varnių 
valsčiuje. Mokėsi Palangos progim
nazijoje ir Mintaujos gimnazijoje^ 
kurią pabaigė 1907 m. Gamtos moks
lus studijavo Petrapilio universiteto 
gamtos matematikos fakultete.

Povilas Žadeikis taip pat yra bai
gęs ir karo mokyklą ir didžiajame 
kare dalyvavo kaip karininkas. Lie
tuvos nepriklausomybės kovų metu 
majoras Povilas Žadeikis kurį laiką 
buvo krašto apsaugos ministeriu. Dar 
kurį laiką patarnavęs mūsų kariuo
menėje, atsidėjo diplomatinei tar
nybai.

Pulk. Povilas Žadeikis jau beveik 
25-ri metai, kaip gyvena Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Atvyko jis 
čia kaip Lietuvos delegacijos narys, 
po to buvo Lietuvos konsulu Chi- 
cagoje, generaliniu konsulu New 
Yorke, o iš čia buvo paaukštintas, 
perkeliant į Washingtoną ministeriu. 
Yra vedęs amerikietę.

Jubiliatas mlnisteris Povilas Za- 
deikis yra pasireiškęs ir mūsų spau
doje. Yra rašęs periodinėje spau
doje ir išleidęs keletą poltinio turi
nio knygų.

Šios sukakties proga gerbiamam 
jubiliatui linkime dar daug metų 
tautos laisvei ir gerovei -A. M.

čiu sunyks ir mūsų tauta ir, gal būt, 
beišliks tik vienas mūsų krašto var
das — Lietuva, kurioje gyvens nebe 
lietuviai.

Tad šiais mūsų tautai nepaprastai 
sunkiais ir tragiškais laikais vienas 
iš pačių svarbiausių jos tikslų — iš
likti gyvai ir išsaugoti savo gyvą 
tautinę kultūrą. Šio tikslo pasiekimas 
jau daugiausia pareina nuo mūsų 
pačių. Savos tautinės kultūros išlai
kymas ir ugdymas yra ir šiuo tra
gišku mūsų tautai metu — didysis 
ir patvariausias jos tautinės gyvybės 
laidas.

Praeityje ne vieną kartą yra grė- 
Sęs didelis pavojus mūsų tautinei 
kultūrai. Šiandien tas pavojus ' yra 
pats didžiausias ir lemtingiausias.

Ar mes darome visa tai, ką turime 
ir galime padaryti savo tautinei kul
tūrai išsaugoti ir ugdyti? Tai klausi
mas, kuriam mes nuolat turime būti 
budrūs ir jį kuo sąžiningiausiai 
spręsti.

Pradėjus mums DP gyvenimą Va
karų Sąjungininkų globoj mūsų kul
tūrinis gyvenimas ėmė reikštis sponta 
nišknl, ir per dvejus metus mes jau 
esame sulaukę gana gražių kultūri
nių vaisių. Tačiau mūsų kultūrinis 
darbas daugiau imponuoja savo kie
kybe, o ne kokybe. Beveik niekur 
mes dar nesame prilygę savo nepri
klausomo gyvenimo metais pasiek
tiems kultūriniams' laimėjimams. Tą 
savo nesėkmę mes stengiamės patei
sinti sunkiomis tremtinio gyvenimo 
sąlygomis. Tai bent iš dalies teisybė, 
nors, pavyzdžiui, Adomas Mickevi
čius, gyvendamas tremtyje, parašė 
geriausius savo kūrinius.

Suprasdami didelę kultūrinio dar
bo reikšmę, mes turime šalinti iš ke
lio visas kliūtis, trukdančias tą dar
bą ir stengtis sudaryti, kiek galima, 
palankesnes kultūrinei kūrybai sąly
gas. Į tai mes dar reikiamo dėmesio 
nekreipiame. Mūsų tautos žymieji 
kultūrininkai, kurių savo tarpe aps
čiai turime, vargsta, kaip ir visi kiti 
DP. Jiems sudarymas geresnių kūry
biniam darbui sąlygų būtų jų „pri- 
vilegij avimas“, o mes, girdi, privi
legijų niekam netaikiam, visi DP ly
gūs . ., §iuo atveju mūsų stovyklų 
vadovybės ištikimos jau minėtai 
mūsų tautos tradicinei klaidai — 
nekreipimui reikiamo dėmesio į savo 
tautos kultūrinius reikalus.

Albinas
Sustojant ties kapais Albino Rim

kos, mirusio 1944 m. vasario 27 d., 
ir Jurgio Krikščiūno, mirusio 1947 
m. kovo 24 d., tenka labai žemai nu
lenkti galvą. Tie du vyrai, tie tik
rieji Lietuvos žemės sūnūs, per 
anksti nuėję į kapus, paliko dide
lius ir vertingus darbus. Jie buvo 
žmonėmis.

Albinas Rimka. Vilkaviškietis. 
Smulkaus ūkininko vaikas. Tebelan- 
kydamas pradžios mokyklą, tampa 
„Lietuvos Ūkininko" korespondentu. 
Po kelerių metų to laikraščio redak
cijos narys ir vėliau redaktorius. 
Albinas Rimka ilgai būna savamoks
liu. Būdamas redaktoriumi, jis daug 
rašo. Redaguodamas „Lietuvos Ūki- 
nininką“, jį pakelia į pirmaeilius 
Lietuvos kaimui skiriamus laikraš
čius. Albinas Rimka labai pastabus 
ir gilus analitikas. Todėl gyvenamoji 
aplinka suteikdavo jam gausios me
džiagos laikraščiui. Kartą M. Sleže
vičius viešai yra pasakęs, jog Albi
nas Rimka dažnai patsai vienas pri
rašydavo visą savaitraštį. Užėjus 
pirmajam pasauliniam karui, A. 
Rimka persikelia. į Rusiją. Ten jis 
vėl laikosi įsikibęs spaudos darbo. Re
daguoja „Varpą“.

Iš Rusijos dar karo metu A. Rim
kai pasiseka persikelti ų Siaurės 
Ameriką. Ir ten sėdasi į redakcijas. 
Pamatęs, kad Amerikoje jau yra 
ideologiniais pagrindais susiorgani
zavę lietuviai socialistai ir katalikai, 
jis organizuoja liberalinę Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sandarą, Lietuvos 
liaudininkų pavyzdžiu. įsteigia laik
raštį „Sandara“.

Grįžęs į Lietuvą, Albinas Rimka 
apkraunamas nauju ir sunkiu dar
bu. Jauna Lietuvps valstybė, kovo
dama su bolševikais, 1919 m. pra
džioje A. R;mkai užkrauna visą pro
pagandos darbą prieš bolševizmą. 
Visa informacinė ir propagandinė 
spauda ėjo per Albino Rimkos su
organizuotą biurą. Jo plunksna at
liko to meto kovos darbą, greta sa
vanorių fronto.

Ir prieš karą, sėdėdamas „Ltetu-

Rimka ir Jurgis Krikščiūnas
Du Lietuvos ekonomikos šulai

Remkime tremties studentiją
Kaip jau žinoma, UNRRA kovo 4 

d. išleido potvarkį, kuriuo JAV zo
noje sustabdoma bet kokia globa ir 
parama DP studentams. Tas potvar
kis palies apie 1000 Lietuvių stu
dentų, sudarydamas jiems sunkiai 
pakeliamas materialines sąlygas.

Lietuvių tautai labai svarbu, kad 
mūsų jaunimas ir toliau galėtų tęsti 
savo pasirinktas studijas. Mūsų da
bartinė studentija, tada dar daugu
moje būdama gimnazijų suoluose, 
abiejų žiauriųjų okupacijų metu yra 
daug kur buvusi rezistencijos kovos 
avangarde. Didelis mūsų dabartinių 
studentų skaičius yra praėjęs kars
tus, kalėjimus ir priverčiamojo dar
bo stovyklas. Taip pat jų draugų 
žymus skaičius yra tėvynės ir žmo
nijos laisvės kovoje paaukoję savo 
jaunas gyvybes. Todėl visoks teisin
gumas reikalaują ir dabartiniam

sunkiam gyvenime mūsų studijuojan
čiam jaunimui sudaryti galimai 
lengvesnes sąlygas, suteikiant viso
keriopą paramą. Dabar beveik visi 
mes esame tokioje būklėje, kad ne
turim nieko atliekamo, bet, norėdami 
įprasminti savo tremties gyvenimą, 
privalome neatsilikti, kaip organi
zuota visuomenė, nuo pirmyneigoe ir 
ruoštis ateičiai

Pasiruošimo ateičiai geriausias lai
das yra besimokantis jaunimas, todėl 
jo darbui palengvinti mūsų bendruo
menė privalo, kur reikia, atsisakyti 
būtino, kad parėmus būtiniausią.

LTB Vyr. Komitetas prašo visus 
Apygardų ir Apylinkių komitetus ir 
kitus Bendruomenės organizuotus 
vienetus planingai, nuolatos ir viso
keriopai (teisiniai ir materialiai) pa
remti savo jaunimą, bestudijuojantį 
aukštosiose ir specialiose mokyklose.

vos Ūkininko" redakcijoje, ir po 
karo, sėdėdamas propagandos biure, 
o lygiai ir per visą gyvenimą Albi
nas Rimka daugiausia rašė Lietuvos 
socialekonominiais klausimais. Lie
tuvos žemės reforma buvo io mėgia
miausioj! tema.

Albinas Rimka, nelankęs gimnazi
jos, įstojo laisvu klausytoju į Frank
furt a/Main Universitetą studijuoti 
socialekonominių mokslų. Būdamas 
fenomeniškų gabumų žmogus, taip 
aukštai save pasistatė, kad univer
sitetas pripažino jį tikruoju studen
tu, ir jis sėkmingai baigė mokslus. 
Albinui Rimkai teko organizuoti Lie
tuvos Universiteto Teisių Fakulteto 
Ekonomikos skyrių Jis dėstė ten 
ekonomiką, ekonominę politiką ir 
statistiką.

Ekonomikos mokslas ligi tol Lie
tuvoje buvo nežinomas. Ekonomisto 
vardas mažai kam girdėtas. Albinas 
Rimka praskynė kelią ir savo pa
vyzdžiu parodė, kas yra ekonomikos 
mokslas, ir kas yra ekonomistas. Al
binas Rimka yra Lietuvos ekono
mistų, kaip profesijos, ne tik pirm- 
takūnas, bet simbolis ir pavyzdys.

Paprastai krašto ekonominę poli
tiką veda vyriausybė. Galima būti 
tai vyriausybei opozicijoje, galima 
būti pozicijoje. Bet sudėtingame 
ūkio gyvenime, raizginguose tarp
tautiniuose santykiuose yra pro
blemų, kurioms aptarti kviečiamos 
pačios geriausios jėgos. Albinas Rim
ka buvo vienas iš tų realiųjų, giliai 
ūkio santykius pažįstančių žmonių. 
Jo mintys, jo patarimai ūkiniu po
žiūriu būdavo sunkiai kieno sukri
tikuojami. Albinas Rimka kiekvieną 
didesnį klausimą rėmė statistika ir 
logika. Gausybė jo straipsnių laik
raščiuose ir žurnaluose, didžiuliai 
jo ekonomikos mokslo veikalai, dau
gybė brošiūrų yra parašyta gyva, 
sklandžia kalba, gražiu stiliumi ir 
nepaprastai turiningai. 1926 m. Al
binui Rimkai tapus finansų minis
teriu, teko praktiškai rikiuoti visą 
tautos ir valstybės ūkį. Albinas Rim
ka nebuvo sausas statistikas, kaip 
kartais jo nepažįstą norėjo vaizduo
tis. Jis buvo literatas. Nemažiau kaip 
ekonomika, jis domėjosi kultūra, 
menu, literatūra. Tik visur jis mėgo 
kritiką. O kritikas jis buvo gilus, 
esminis. Savo pažiūromis Alb. Rim
ka buvo varpininkas-liaudininkas.

Okupacijų metu aktyviai dalyvavo 
rezistencijoje, 1938 m. pagrindinis 
kūrėjas „Vienybės“ ašies. Vokie
čiams uždarius Vilniaus Universite
tą, jis, gyvendamas Vilniuje, paruo
šė paskutinį savo didelį veikalą 
„Tautiniai santykiai Vilnijoje“, ku
ris nespėjo pasirodyti.

Jurgis Krikščiūnas. Suvalkietis. 
Stambaus ūkininko sūnus: Mokslus 
ėjo normaliai ir nuosekliai. Baigęs 
Halle universitetą, gavo agronomijos 
mokslų daktaro laipsnį. Švenčiant 
jo 50 m. amžiaus sukaktį 1944 m., jis 
visiems svečiams pasidžiaugė, kad
mokslams siti jis iš tavo tėvų pu

sės turėjęs sudarytas geriausias są
lygas. Jam netekę rūpintis iš ko gy
venti, todėl galėjęs laisvai įsijungti 
į mokymosi, studijų ir mokslo dar
bus, visose mokyklose bebūdamas. 
Jurgis Krikščiūnas pateisino save ir 
prieš savo tėvus ir prieš visą tautą. 
Jo mokslo reikalams sudėtus kapita
lus jis grąžino tautai, neįkainojamai 
padidintus. Savo tėvams buvo verg
tas pasididžiavimo sūnus.

Jurgis Krikščiūnas, dar studentau
damas, įsijungia į politinį gyvenimą. 
Koks galėjo būti studentas, kuris 
1917—1919 m. Rusijoje nepolitikuotų. 
J. Krikščiūnas greitai subrendo ideo
loginiai ir anksti prisijungė prie 
varpininkų-liaudininkų srovės. J. 
Krikščiūnas buvo žmogus, kurį 
domino visos didžiosios gyvenimo 
sritys. Jo ranka mėgo plunksną, ku
riai niekuomet neteko rūdyti arba 
džiūti. Jurgis Krikščiūnas — agrono
mas. Pagrindinis jo darbas — paJ 
dėti Lietuvos žemdirbiams, Lietuvos 
ūkininkams. Žemės ūkio klausimais 
daugiausia jis sielojasi, daugiausia 
dirba. Tais klausimais iš jo rankos 
plaukte plaukė gausybė straipsnių 
į laikraščius, į žurnalus. Nuolatos 
pasirodydavo ištisos brošiūros ir 
nauji didžiuliai mokslo veikalai. 
Jurgis Krikščiūnas nors labai daug 
rašė, bet popieriuose nepaskendo. Nė 
kiek nemažiau yra atsidavęs organi
zacijos darbui. Jis atsakingas ko
operatininkas. Todėl, įkopęs į Žemės 
Ūkio Tvarkytojo viršūnes, 1926 m. 
būdamas Zėmės Ūkio Ministeriu, jis 
tvirtai paima kooperatinę vėliavą ir 
visur ją iškelia, kur tik bent viena 
žemės ūkio šaka dar buvo nesuko- 
operatinta. Jurgis Krikščiūnas „Lie
tūkyje“, „Pienocentre", „Line", drau
dimo kooperacijoje. Jis daug sielo
josi ir priekaištavo „Maistui“ ir 
„Cukrui“, kad jos akcinės bendro
vės, o ne kooperatinės organizacijos. 
Jis ideologiniai žiūrėjo, o ir turėjo 
rimto pagrindo, kad visos Lietuvos 
žemės ūkio šakos tik tada galės ge
rai tarpti, kai jos bus tvirtai suorga
nizuotos kooperatiniais pagrindais. 
Daug jam pasisekė padaryti. Dar 
liko neužbaigtos smulkiosios žemės 
ūkio šakos (Sodyba), žuvininkystė, 
plačioji kaimo statyba, miško me
džiagos apdirbimas ir kit.

Jurgis Krikščiūnas — profesorius. 
Daugelio jaunesniųjų agronomų mo
kytojas. Jo vaidmuo čia didelis. Jo 
mokslo žinios plačios, jo dėstymas 
turiningas. Tad visos šios jo, kaip 
mokslininko, kaip agronomo ir kaip 
žmogaus savybės Jurgį Krikščiūną 
pastatė priešakin visų žemės ūkio 
darbuotojų, ypač agronomų.

Jurgį Krikščiūną mes matome ir 
politikoje. Jo vaidmuo ir čia nema
žas. Jis daug sveria savo politinės 
srovės viršūnėse. Jis aktyvus re
zistencijoje, aktyvus politikoje. Jis 
visuomet plačiai užsimojęs, ar tai 
būtų sprendžiami tautos ūkio, vals
tybės santvarkos ar tautinės kultū
ros klausimai

Pagaliau, trumpai aptarę kiekvie

ną atskirai, palyginsime juodu ben
druose bruožuose.

Albinas Rimka ir Jurgis Krikš
čiūnas — abu suvalkiečiai, ūkininkų 
sūnūs, profesoriai ministerial, moks
lininkai, publicistai žurnalistai, re
daktoriai. Abu Lietuvos ekonominio 
gyvenimo organizatoriai Rimka sta
tistiniu pagrindu apima visas valsty
bės ir tautos ūkio problemas, jis di
delius savo žinių bagažus yra sudė
jęs į valstybės biudžeto, į kredito, 
valiutos, į užsienio prekybos ir bend
rosios ekonominės krašto politikos 
organizavimą ir krypti Krikščiūnas, 
imdamas pagrindan Lietuvos žemės 
ūki Lietuvos ūkinininką ir jų argą- ' 
nizacijas, visu platumu Iškelia jų 
svarbą ir reikšmę visame valstybės 
ir tautos socialekonominiame ir poli
tiniai kultūriniame gyvenime. Abu 
vienos ideologijos ir vienos srovės 
žmonės, abu tvirti ir nuoširdūs de
mokratai Krikščiūnas gilus koope
ratininkas, ne tik praktiškas koope
racijos organizatorius, bet stačiai 
kooperatininkas ideologas. Rimka 
kooperaciją aukštai vertina, ją re
mia. Bet visuomet sustodavo ir pa
brėždavo, kad ekonominio gyvenimo 
reiškinių negalima dogmatizuoti. 
Reikia žiūrėti, kas pigiau, greičiau 
ir geriau sugeba visuomenei patar
nauti arba naujas gėrybes gaminti. 
Albinas Rimka ir Jurgis Krikščiūnas 
visą laiką stovėjo priešakyje savo 
profesijos draugų, savo profesinių 
organizacijų. Albinas Rimka — nuo
latinis Ekonomistų Sąjungos Pirmi
ninkas, Jurgis Krikščiūnas — nuola
tinis Agronomų Sąjungos Pirminin
kas.

Tuodu vyrai paliko didelius dar
bus, paliko paruošę daug jaunų pro
fesijos draugų, tačiau jų per anksty
vas iš mūsų pasitraukimas paliko 
dar dideles spragas, kurias negreit 
kiti užpildys. J. Audėnas

I
Kultūrinės naujienos
Ispanų kalbos žodyną paruošė Pul

gis Andriušis ir Šinkūnas. Žodynas 
spausdinamas rotatoriumi Be šio, 
Pulgis Andriušis turi paruošęs spau
dai ir Esperanto kalbos vadovėlį su 
žodynu, kuris laukia leidėjo.

Grafikas V. K. Jonynas yra laimė
jęs pašto ženklų Saaro kraštui kon
kursą. Pagal šio lietuvių dailininko 
projektus pagaminti pašto ženklai 
rinkoje tebuvo neilgai ir filatelistų 
buvo ypatingai gaudomi

Pabaltiečių filatelistų sambūris 
„Baltija" jau paruošė ir atiduoda 
spaudai Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pašto ženklų katalogą. Sis leidinys 
bus atspausdintas gimtosiomis ir 
vokiečių kalba. Įdomus dalykas yra 
tai kad kataloge bus duodamos ir 
kai kurių pašto ženklų istorijos, 
ko, pav., nėra kituose tarptauti
niuose panašios rūšies leidiniuose. (ž)

Kultūros žurnalas „Aidai“, kuris 
įvykdytų spaudos pertvarkymų pa
sėkoje, buvo turėjęs sustoti, žada ne 
po ilgo laiko vėl pasirodyti Deja, 
kaip atrodo, šio mėnesinio žurnalo 
tiražas būsiąs labai ribotas.

I
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Laiveliu per Atlantu
(3) Jūroje,

lapkričio 29 d.
, Hari* ir Arvidas mano, kad esame 

maždaug 1000 mylių nuo New Yorko 
ir apie 200 mylių i rytus nuo Baha
mos. Haris įsakė maisto davinį su
augusiems sumažinti iki vieno puo
duko ryžių ir pusės puoduko van
dens per dieną. Keletą bulvių ir 
pieno dėžučių saugojame vaikams

Mes jau išplaukėme iš pasatų sri
tie*, ir barometras nuolat krinta.

Jūroje, 
lapkričio 30 d.

Balsi audra siaučia aplinkui mus. 
Vėjas pasidarė dar stipresnis. Mes 
tikėjomės rlar. prieš audros pabaigą 
pasiekti Golfo srovę. Bangos siekia 
15 pėdų aukščio ir mus neša Angli
jos kryptimi.

Mes beviltiškai stengėmės pakeisti 
kryptį. Vėlų popietį nuėmėme nuo 
laivo užpakalio audros inkarą, ka
dangi Haris bijojo, jog pusiau su
puvusios laivo priešakio lentos gali 
neatlaikyti įtempimo. Beveik tuo 
pat akimirksniu didžiulė banga įsi
veržė į kabinas. Laivo užpakaly* 
nebebuvo reikiamai pakilęs.

Haris ir Arvidas tada pabandė 
kitą būdą. Jie nuvilko į laivo užpa
kalį dešimt sieksnių sunkaus retežio 
ir pritvirtino jį prie audros inkard 
lyno. Kai tik inkaras pajudėdavo 
į šalį, visiškai susiglaudusios burės 
išsiplėsdavo ir pradėdavo nešti Er
mą. Retežio svoris turėjo atlaikyti 
bangų smūgius tarp laivo užpakalio 
ir audros inkaro. Susiglaudusios bu
rės mums leidžia išsilaikyti priešais 
bangas.

Haris arba Arvidas nuolatos tu
rėjo būti prie vairo. Kad ir mažiau
sias klaidingas judesy* galėjo reikšti 
mūsų galą. Mes dar vis esame ne
šami Anglijos kriptimi, dviejų maz
gų greičiu.

Jūroje, 
gruodžio 4 d.

Šiaip taip nugalėjome audrą ir da
bar iš lėto tykiu oru slenkame vėl 
l vakarus. Mes nebežinome, kurioje 
vietoje esame. Kai Haris šį rytą 
išėmė sekstantą, jo veidrodį rado 
sudužusį Paulius paėmė Elenos ki
šeninį veidrodėlį ir bando jį pritai
syti prie sekstanto.

Erma Išgyveno didžiuli pavojų. 
Praeitą naktį į pompą pakliuvo 
bulvė ir ją užkimšo. Truko dvi va
landos, kol pompą vėl paleidome į 
darbą. Tuo metu vandens buvo jau 
pavojingai daug prisirinkę. Haris 
bijosi, kad vienas iš vario lopų gali 

«>• būti atsipalaidavęs. Bulvę mes su
valgėme.

Kadangi apie Ermos šonus nardo 
rykliai, nė vienas nedrįsta nusileisti 
per bortą ir patikrinti laivelio šonus. 
Paulius norėjo vieną ryklį nusmeigti 
žeberklu, kurį jis buvo pasigaminęs 
pasatų srityje, bet Haris sako, jog 
ryklys laive yra du kart pavojinges
nis, negu vandenyje. Pauliui tačiau 
pavyko nudurti didelę juodą žuvį. 
Sį vakarą mes ją suvalgėme. Pirmą 
kartą po šešių dienų mes valgėme 
ką kitą — ne ryžius. Gana keista, 
kad žuvis, nežiūrint kokia ji bebūtų, 
savo skoniu mums buvo panaši į ry
žius.

Jūroje, 
gruodžio 8 d.

Mes visi kenčiame baisų šaltį. 
Haino sako, kad mūsų drabužiai

tinka smagiam pasivaikščiojimui 
parke, bet ne žiemai Atlante. Aš, 
pavyzdžiui, esu apsirengęs vasari
niais apatiniais baltiniais, marški
niais ir senu darbo kostiumu. Apie 
liemenį aš apsisupau antklode. Ko
jas apvyniojau senais suplyšusiais 
laikraščiais. Ant viso to aš užvilkau 
savo geriausią juodą apsiaustą su 
aksomo atlapais. Tai yra relikvija 
iš mano ankstyvesnio gyvenimo, ir 
man skaudu matyti, kaip sūrus jū
ros vanduo jį žaloja.

Visi iš mūsų yra daugiau ar ma
žiau panašiai apsirengę. Nuo denį 
užliejančių bangų per paskutines 
dvi dienas mes pasidarėme pana
šūs į šlapias kempines. Kai mes at
sigulame, vanduo čiurkšlėmis liejasi 
iš mūsų drabužių.

Kabinose moterys vargsta su vai
kais. Ant borto nėra nė vieno sauso 
drabužio, su kuriuo juos būtų gali
ma nušluostyti. Jų veidai susiaurėjo 
ir pamėlo. Net miegodami, jie, atro
do, nenustoja drebėtu Bet verkti 
pradeda tik naktimis, užtenkamai 
didelei bangai per mus persiritant.

Pagaliau Pauliui pasisekė sutai
syti sekstantą. Mums pavyko mo
mentui nukreipti jį į šykščią žiemos 
saulę ir nustatyti, kad mes esame 
350 mylių į rytus nuo Norfolko.

Šiandien Lembitui sukanka 25 me
tai. Po pietų Maja ir Elena užlipa 
ant slidaus denio ir atneša jam dė
žutę norvegiškų sardinų, kurią jos 
herojiškai išsaugojo šiai progai. 
Maja taip pat parašė poemą, kurią 
balsiai perskaito.

Lembitas valandėlę stovėjo aps
tulbęs ir nesiryžo sardinų atidaryti. 
Tuo momentu atrodė, tarytum jis 
galvoja, ar iš tikrųjų jis vienas gali 
jas visas suvalgyti. Sardinų buvo 
viso 12. Jis tačiau apsisprendė ir 
vaišes padalino visiems.

Jūroje, 
gruodžio 10 d.

Oras stebuklingai atsimainė. Gai
vus, šiltas ir stiprus vėjas pučia iš 
pietvakarių, ir mes plaukiame prieš 
jį. Visą dieną mes dainavome iš 
visos krūtinės. Arvidas, būdamas 
prie vairo, traukia naują dainelę:

Kai jūra sūriu vandeniu mane 
pagirdo, 

aš pabučiuoju savo mieląją.
Ji tokia skaisti.

Jis sako, kad tai esanti sena estų 
žvejų daina. Jam pradeda pritarti 
Heino prie pompos — ten visuomet 
turi budėti vienas iš mūsų. Paga-

Sunaikinta Helgolando tvirtovė
DIDŽIAUSIAS SPROGIMAS EUROPOJE

Balandžio 18 d. išsprogdinta vokie-
čių jūrų tvirtovė Helgolando saloje. 
Tai buvo didžiausias sprogimas, kokį 
iki šiol Europai yra tekę išgyventu 
6700 tonų sprogstamosios medžiagos 
sunaikino povandeninių laivų bun
kerius, požeminius tunelius ir pa
krančių baterijas. Praėjus šešioms 
minutėms po sprogimo, užregistruo
tas 2500 m aukščio ir 1500 m pločio 
dūmų stulpas. Įtvirtinimų griuvė
siai ir uolų nuolaužos buvo išmestos 
į jūrą 2 km atstume.

Nuo sprogimo pats salos vaizdas 
mažai tepasikeitęs. Jokių pavojingų 
dujų susikoncentravimų neatsiradę 
ir neldlę jokių gaisrų. Anksčiau

liau dainon įstojame visi.
Haris sako, jog poryt mes įplauk

sime į New Yorko uostą. Nieko, iš
skyrus dėžutę ryžių, valgyti mes 
daugiau nebeturime. Vandens bakų 
cementas išbyrėjo, ir kasdieninis 
pusė puoduko vandens ne perdaug 
maloniai jaudma mūsų gomurius. 
Tačiau šiąnakt vandens skonis 
mums atrodo puikus.

Vidurnaktis, 
gruodžio 12 d.

Mums buvo telikę tik 50 mylių iki 
Atlantic City. Tereikėjo tik aštuonių 
ar dešimties valandų palankaus vėjo. 
Bet nesulaukėme. Vietoj to, mus iš
tiko audra. Didžiulė vėtra atūžė iš 
šiaurės.

Per visą naktį mus nešė į pietus, 
ir mes buvome bejėgiai atsispirti. 
Protarpiais gigantiškos bangos per- 
siverždavo per denį, apsemdamos 
net vairoratį. Kabinose viskas sken
dėjo — drabužių dėžės, batai, pata
lai. Vaikai jautė pavojų ir draskan
čiai verkė.

Visą naktį vienas iš mūsų turėjo 
Sūniškai darbuotis prie pompos. Kar
tais užsiliejęs vanduo mūsų vos ne
uždusindavo. . Dabar mes padary
davome po 1500 judesių per keturių 
valandų pamainą.

Vienu metu didžiulė banga nu
plėšė Arvidą nuo vairo. Parbloškė 
mūsų laivelį ant šono ir pradėjo jį 
vartalioti.

Tar[į pamainų mes nusunkdavo
me į savo guolius, bet miegoti buvo 
neįmanoma. . Mes galėjome girdėti 
atūžiančių bangų triukšmą. Kiek
vienai atsimušus, Erma sudrebėdavo 
ir sudejuodavo. Tada ji vėl tykiai 
stenėdavo, tarytum norėtų išsiva
duoti iš jūros varžtų.

Gruodžio 13 d.
Audra nutilo, ir mes vėl iriamės 

j vakarus. Tekelažas apsitraukė ledo 
sluoksniais. Net pompavimas nebe- 
gelbsti. mums ilgiau sušilti.

Židiniai audros metu sudužo, bet 
moterys išrado naują būdą: jos pa
lieja truputį alkoholio ant grindų ir 
jį uždega, Vaikai šokinėja aplink 
liepsneles. Visi daiktai yra taip per- 
sigėrę vandeniu, kad jokio pavojaus 
kilti gaisrui nėra.

Vėjas yra labai silpnas, ir mes vos 
slenkame. Visi yra galutinai išvar
gę. Vaikai beveik laiką pramiega. 
Mes iš tikrųjų kenčiame badą. Ma
žas likutis geriamo vandens turi būti 
iškošiamas per nosinę ir atiduoda-

Is prancūzų kultū
rinio gyvenimo

Bordeaux universitetas geužės 12 
d. švenčia savo 500 metų jubiliejų. 
Per penki* šimtu* metų ši* univer
sitetas yra išleidęs ir gausybę užsie
niečių, nuoširdžių prancūzų tautos ir 
kultūros bičiulių. Bordeaux univer
sitete yra studijavusių ir lietuvių.

Prancūzų zonoj svečiavo*! pran
cūzų jaunuomenės grupės ir turėjo 
bendrus pobūviu* su čionykštėmis 
jaunimo organizacijomis. Tokiem* 
kontaktams teikiama viltingos per
spektyvos. Prie jaunųjų pasirodymų 
priskirtinas ir Nancy muziko* mo
kyklos studentų simfoninių koncertų 
gastrolės.

Tūbingene atidarytas visų pran
cūzų zonos universitetų studentų su
važiavimas. Kiek tam skiriama 
reikšmės, maytis iš to fakto, kad 
jame dalyvauja Berlyno Kontrolinės 
Tarybos švietimo-kultūros šefas gen. 
Hepp, pranc. zonos vyr. aukš. mo
kyklų "šefas prof. Sauzin, gai. 
Schmittlein, prof. dr. Cheval, kitų 
zonų aukšt. mokyklų karininkai ir 
britų kar. valdž. vyr;' aukšt mok. 
šefas prof. Pender.

Baden - Badene atidaryta įdomi 
„dabartinės prancūzų keramikos" 
paroda. Parodą atidarė gen. Arnaud, 
dalyvaujant Prefektui Sabatier, ir 
meno reikalų vicešefui pik. Francois.

Gegužės 9 d. prancūzai išleidžia 
pirma spalvotą filmą „Ramentche* 
vestuvės“. Rež. Max de Vaucorbeille, 
pagr. rolėse — Andre Dassary, Gaby 
Silvia ir Frank Villan. Filmą bus 
rodoma ir užsienių miestuose.

Milano opera pastatė Paul Claudel 
operą „Jeane d’Are“. Sekančiame 
sezone stato Honegger operą „Mer

gaitės apsireiškimas“. B, P

mas vaikam*. Dar yra likę šiek tiek 
ryžių, bet mūsų gomuriai yra tiek 
išdžiūvę, jog nebegalime jų sukram
tyti. Net Haris jau pripažįsta, kad 
mūsų vienintelė viltis išsigelbėti yra 
sutikti praplaukiantį laivą.

■ Gruodžio 14 d.
Haris buvo prie vairo, o aš darba

vausi tu pompa, kai Elena užlipo ant 
denio. Ji akimirsnį sustojo ir be 
žado žiūrėjo į jūrą. Tada ji sumo
savo rankomis ir suriko.

Mes įsmeigėme savo žvilgsnius į 
krentantį sniegą ir pamatėme — lai
vą! Ji* plaukė į mus, ketvirčio ats
tume.

— Dabar viskas tvarkoj, Elenute,
— sušuko Haris. — Jis mus paste
bėja Jis plaukia į mus.

Haris perdavė vairą Arvidui ir 
nukrypavo žemyn. Po keletas minu
čių jis vėl atsirado viršuj su Ermos 
dokumentais ir mūsų pasais, įvynio
tais į neperšlampamą odą. Aš paste
bėjau, kad jis buvo susišukavęs 
plaukus ir užsidėjęs savo geriausią 
kostiumą.

Netrukus laivas priplaukė prie 
mūsų ir užmetė lyną. Haris vikriai 
užkopė nuleistomis kopėčiomis į 
laivą. Po dešimties minučių jūrinin
kai pradėjo leisti žemyn įvairiausias 
gėrybes: vandenį, duoną, rūkytą 
mėsą, bulves, kavos, kakao ir pieno 
skardines, drabužių rišulius, antklo
des, cigaretes ir gazolį mūsų motorui.

Haris galvotrūčiais nusirito kopė
čiomis žemyn. Mes atpalaidavome 
lyną. Jūrininkai mums pamojo. Kai 
laivas pasisuko į šalį mes galėjome 
perskaityti vardą ant jo pirmagalio
— John P. Gray. Tai buvo Jungtinių 
Valstybių jūrų pajėgų pagalbos 
transporto laivas.

— Viskas tvarkoje! — sušuko 
Haris. — Kiekvienas dabar galės pa
valgyti.

Haris iš laivo kapitono buvo gavęs 
pilną glėbį pajūrio žemėlapių. Dabar 
jis džiaugdamasis ant užpakalinės 
kabinos dangčio juos išvyniojo ir 
priplojo ant Arvido nugaros.

— Mūsų kursas buvo teisingas iki 
plauko tikslumo, — jis pasakė.

Heino, kuris buvo pasilenkęs prie 
pompos, akimirksnį išsitiesė.

Aš maniau, kad jie mus paims ant 
laivo — pratarė jis.

Mane tai nustebina
Haris pasižiūrėjo į Heino su ypa

tinga, mįslinga šypsena. Aš tada su
pratau, kad mintis, apleisti Ermą, 
jam niekuomet nebuvo kilusi

Kai šią naktį mes krypavome po 
šalta mėnulio šviesa jau tiesiogine 
Amerikos kryptimi atrodė gana 
keista, bet aš pradėjau konstatuoti, 
jog Ermą aš taip pat esu pamilęs. 
Per 128 dienas ji mus nunešė virš 
8000 mylių jūra. Tačiau galutinam 
mano prisirišimui jai trūko vieno 
dalyko, būtent — automatinės pom
pos.

Gruodžio 15 d.
Mes ją pirmąkart išvydome b'rėkš- 

tančio ryto prieblandoj. Arvidas ir 
Haris buvo prie' vairoračio, Heino 
buvo prie pompos. Aš atėjau iš apa
čios, kadangi buvo per šalta miegoti.

Iš pradžių tai buvo vos-ne-vos 
įžiūrimas žaižararimas vakariniame 
horizonte. Jeigu tai būtų buvę ry
tuose, tai būtų galėję būti tik ryto 
sambrėška. Bet tai buvo vakaruose, 
ir mes žinojome, kad matome Ame-

rikos šviesas, atsispindinčia* vakari
niame danguje.

Kai kurį laiką nė vienas nepratarė 
žodžio, tačiau aš žinojau, jog visi 
galvojome apie tą patį Viskas jau 
buvo užpakaly mūsų — audros, ba
das, jūros pavojai, ir svarbiausia — 
baimė ir bodėjimasis tos šalies, kuri 
kadaise buvo mūsų_ tėvynė. Iš visų 
Europos benamių, milijonais klajo
jančių, mes, iš Ermos, buvome, gal 
būt labiausiai likimo palaiminti. 
Šioje naujoje žemėje mes pradėsime 
kitą gyvenimą.

Kai Ermą. bangos pakėlė ir vėl 
nuleido, tolumoje esančio švyturio 
šviesos perrėžė dangų. Pirmasis, pa
kilusiu'ir tvirtu balsu, prabilo Hari*.

— Tai turi būti Henry iškišulys, — 
pasakė jis. v

Tada Arvidas sušuko Heino:
— All right Heina Dabar gali 

leisti jai paskęsti.

Long Island City, N. Y„ 
1946 m. lapkričio 18 d.

Ermos kelionė mums visiems pa
sibaigė laimingai Prieš keletą savai
čių prezidentas Trumanąs tarėsi su 
imigracijos reikalų pareigūnais po
litinių estų pabėgėlių klausimu. 
Atrodą kad beveik yra tikra, jog 
mums bus suteikta išimtis gauti 
eventualiai Amerikos pilietybę. Mes 
risi turime darbą, nors kai kam 
jis gali atrodyti menkas. Bet vieną 
vakarą Heino pasakė:

— Daug geriau yra Brooklyne 
šveisti grindis už 17% dolerio per 
savaitę, negu uždirbti milijonus, ne
būnant saugiame atstume nuo NKVD.

buvusio kaimo apylinkės didžiąja da
limi išlikusios sveikos. Stipriausiai 
nukentėjusi pietinė salos dalis.

Iš Bremeno ir kitų pakrančių mies
tų pranešama, kad ten sprogimas 
buvo jaučiamas daug silpniau, negu 
buvo laukta. Anglijoj pirmieji oro 
sukrėtimai užregistruoti po trijų mi
nučių Londono observatorijoj. Cux- 
havene sprogimas vos tebuvo jau
čiamas. Dūmams išsisklaidžius, sa
loje, ją stebint iš 15 km atstumo, ne
buvo galima konstatuoti kokių nors 
pasikeitimų. Ji atrodė kaip uolų ma
syvas tebekyšąs Siaurės jūroje. Tik 
per žiūronus buvo galima pastebėti, 
jog povandeninių laivų bunkeriai 
yra visiškai sunaikinti.

ALOYZAS BARONAS

Nežinomu keliu...X
(Pabaiga)

Vienas iš pabėgusių buvo kasėjo brolėnas, 
ji* žino, kur pabėgusių tėviškė. Apie vidur
naktį ateina vokietis, liepia M. keltis ir vesti 
į pabėgusių tėviškę. Sis neturi ką daryti ir 
išeina. Mes palikom su vienu troškimu: „Kad 
tik nepagautų!“ Bet M. iš gudriųjų. Jis sako 
nežinąs, kuriame name gyvena dėdė ar bro
lėnas. Jie ėjo į visas sodybas iš eilės. Tai 
sudarė progos bėglius perspėti, ir, žinoma, jų 
nerado. Vietoj pabėgusių buvo paimtas Vieno 
pabėgusio tėvas ir kiti du.

Dar vieną dieną skutu bulves ir girdžiu 
kaip viršila sako virėjo padėjėjui:

— Tai ir vertėjas pabėgo? . . . Gerai, bus 
palaidotas.

— Pašvilpk vertėjuį — sakau lietuviškai 
ir pat* bijau, kad nebūtų sugautas.

Praeina viena kita diena su mažomis 
smulkmenom!*. Pačemu būry buvo 15 metų 
ilgaplaukis jaunuolis, kurį visi vadindavo 
.Kavalier“. Net ir šiandien nežinau aš jo pa
vardės. „Kavalier, los, los!“ — šaukdavo 
vokiečiai, ir jaunas vaikinąs, kuris būtų mo
kiniu net ir bolševikinėj santvarkoj, buvo 
kankinama* kaip ir vist

Vieną naktį balsiai Ujo, Pačemu būrys grįžo 
visas molėtas ir, iškarstąs ant tvorų pra
džiūti drabužius, sugulė. Po keletos valandų 
atsikeUa Kavalier, pradeda vaikščioti po kie
mą ir šūkauti. Mes matom jo iškaitusį veidą 
ir, suprantam, kad ji* serga.

— Nemuškit, nieko nedarykit Vai, Jėzus, 
kur namai! — šaukia jis, vaikščiodamas po 
Hemą

Sargyboj stovi* vokieti* užkalbina, k Ka

valier pradeda kažką nesuprantamo kalbėti 
vokiškai. Met • nustebę žiūrime į jį. Kiti 
bando paguldyti, bet jis negula ir vaikšto 
kliedėdamas.

— Laiminga tavo motina, nes nežino ką tu 
veiki ir kur tu esi, — galvoju, gi Kavalier 
ris ją šaukia ir mini jos vardą.

Pagaliau mėsininkas duoda jam pora tab
lečių ir paguldo į šiaudus, bet slegianti nuo
taika lieka su mumis. Pačemu būry beliko 
maža žmonių. Tie, kurie liko, nebebuvo pa
našūs net į vergus. Tačiau, vieną dieną di
vizijos vadas susimylėjo, ir būrys gavo dieną 
atostogų. Esą įruošta pirmoji įtvirtinimų li
nija, ir todėl būrys galįs pailsėtų Puiki do
vana. Žmonės ilsisi, plaunasi, ir užmušama 
milijonai utėlių.

Mes vis dar prie bunkerių. Buvo penkta
dienis, spalių 6 d. Buvome pripratę prie ar
tilerijos dundėjimų, bet šį kartą pasigirdę 
dundesiai nebuvo kasdieniniai.

— Ivanai, davaį davai! — sako ukmergie
tis B.

— Dunda, dunda, puikiai dunda, puikiai 
skalbia kailį Ivanas, — juokiamės mes ir sle
piame nuo vokiečių savo džiaugsmą.

— Dunda, duoda! — šaukiam ir metam 
kastuvu dešimt kartų palengvėjusias žemes. 
Mūsų širdys prisipildo džiaugsmo, lyg girdint 
mylimos balsą; mums šis dundesys atrodė, 
kaip vestuvių muzika.

— Dunda, dunda! — nenutylame, — groja, 
puikiai groja, Stalino vargonai, jie muša pik
tesnį už velnią kryžiuotį.

Ir šis dundesys pripildė mūsų muskulu* jė
gos, ir mes jaučiame, kad šiuo momentu pa-

Tuo tarpu Žemaitijoj bėgo tolyn nuo šio 
dundesio ir nuo bolševikų kiti mūsų tautie
čiai. Ir jie, ir mes buvome lietuviai, ir jie, ir 
mes mylėjome savo tėvynę.

Diena skrenda kaip padūkusi. Mes nejau
čiame nuovargio, mes nenorim valgyti, mes 
tik bijom, kad nenustotų dundėti.

— Dabar tikrai šiose landynėse negyven
siu!, — šnekame, o tačiau dirbame, lyg šimtą, 
metų manytume čia gyventi. <

Grįžtam namo. Parėję iš miško statybi
ninkai pasakoja, kad mūsų anksčiau iškirsta
me plote jau bolševikai. Tiek ten buvo pra
kaito išlieta ir- viskas veltui.

— Nešdinsimės iš čia, — sako Vytas, — pa
liks čia iš Sakių suvežti motorai, langai ir 
lentos.

Pačemu kolona neišvyksta, ir mes risi, se
nai naktį kartu besilsėję, džiaugiamės. Tik 
naujai sugautieji dar panašiau atrodo, kiti 
nežmoniškai suvargę. Paštuvoj sugautas mo
kytojas, kurio žmona, aną nelemtą pagavimo 
dieną rodydama komendantui kūdikį, norėjo 
ištraukti vyrą iš šios kuopos, visiškai maža 
panašumo beturi į ankstyvesnę savo išvaizdą. 
Aš žiūriu į jį, kepantį ugniavietėj kelias 
mažytes bulves, ir man jis atrodo, kaip pur
vinas, nieko negalvojęs, valkataujantis vaikas.

Naktį dunda ir dunda, bet mes ne dėlto 
negalime miegoti. Mes jaučiame, kad išsilais
vinimas, gal būį artėja, bet mes pradedam 
bijoti iš vienos vergijos patekti į kitą. Rytą 
įsakoma pasiimti daiktus ir išeiti.

— Valio! Žygiuojam, sudiev krauju apšlaks
tyti Sakiai, sudiev prakaitu aplaistyti bun
keriai! — šaukiame manydami, kad kitur bus 
geriau. Ak, ir kitur buvo taip pat kieta žemė, 
ir kitur buvo tie patys sargybiniai, ir ta pati 
maža duonos norma, bet buvo geriau todėl, 
kad darkėme ne lietuvišką, bet vokišką žemę 
ir, matydami gaisrus, ne liūdėjom, bet džiau-

statyti prieš vokiečius mes būtumėm narsūs, gėmėa.

Bet vėl įsakoma daiktus palikti. Kiek anks
čiau apsidžiaugėme, tiek dabar nuliūstame. 
Išeinam su kastuvais Kidulių keliu. Ten, 
naujoj vietoj, su ūpu kasam apkasus. Reiškia 
— frontas judės. Aš gaunu pasiutusiai kietą 
molio plotą, pilną medžių šaknų, ir velniškai 
vargstu. Mums bekasant sutemo, ir aš, ne
baigęs kasti, palieku, tikėdamasis, kad sargy
biniai nepastebės.

— Greičiau kokį velnią nušaus, — tariu sau.
Grįžtame vėlai. Zigmui Time uždėjo 

ryšulį tabako stambrų. Užpakaly einą kasėjai 
pešioja stambrus, ryšulys irsta, ir Zigmas visą 
kelią keikiasi. Keliu juda vežimai. Vokiečiai 
bėga.

— Bėkit, bėkit, los greičiau iš mūsų žemės, 
galėsit ten medžioti lašinius ir deginti savo 
tėvų trobas, — šnekamės, keiksmažodžiais 
paįvairindami kalbą, nes purvo vietomis iki 
auliukų.

Vokiečiai piausto, telegrafo stulpus, degina 
vienkiemius. Mūsų sodybą dar tebestovi, bet ir 
pro jos trobas laksto šviečiančios kulkos, ir 
mes tikrai žinom, paskutinę naktį čia miegą, 
Miegam apsirengę, nes kiekvieną minutę 
galim išeiti.

Sekmadienio rytas. Išeinam su terbomis ant 
pečių. Prieš devynias savaites čia atėjom su 
viltimi, tvirti, neutėlėti ir nenuplyšę, išeinam 
nebepanašūs į žmones. į-<

— Gerai, kad niekas iš artimųjų nemato 
mūsų tokių, — jie, negalėdami mums padėti, 
būtų nelaimingesni už mus, — šnekame su 
Zigmu.

Neberisi išeinam tolyn, vieni pabėgo, o 
kiti čia paliks gulėti amžinai.

Pačemu keikia rusiškai, Time vokiškai, šlu
bis, Stefekas, austras ir kiti neatsilieka.

— Prakeiktieji, los, prakeikti jaučiai, grei
čiau! — kas sekundę skamba, o tie „prakeik
tieji" juda pirmyn džiaugdamiesi, kad nebe
toli Vokietija, o ten — karo ir visų yelntevų 
galas.
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Vieną kartą — o įai atsitiko se
niai, gal prieš 40-50 metų — į gar
sią Bliuviškių girią atvyko senas 
juoda barzda ožys. Atvykęs apsi
dairė, apvaikščiojo pašalius, para
gavo upelio vandens ir, žvilgterėjęs 
balos veidrodin į nulaužtą savo ragą 
bei murzinus laukus kailinius, su
bliovė: me-eee...

Pikta jam buvo kažko ir liūdna. 
Ak, jo gyvenimas . . Su žmogumi 
nuolat nesusipratimai, su arkliais 
nemalonumai, o vakar vakare tik
ras skandalas dėl avižų, kurias, 
būk, vagiąs nuo kumelių. Ne, ne, 
į kaimą grįžti daugiau negrįš, nie
kuomet. Ir ne dėl to, kad būtų už
sispyręs, kaip ir tiko jo prigimčiai, 
bet dėl to, kad nekentė diktatorių 
ir įsakinėtojų, verčiančių krimsti 
prastą tvarto šieną ir rankioti ku
melių išėdas. Geriau jau bandyti 
dalią su laukiniais savo broliais 
miške, kur anuomet gyveno jo se
noliai ir senolės, laisvi, nemelžtam! 
ir neišnaudojami.

Girią ir jos žvėris valdė 
kinas, 
turėjo papratimą neatstumti pra- 
šanHo, nieko iš girios neišvyti ir 
nieko sunkiai nebausti. Ožiui toks 
valdovas labai tiko. Na, ką, tai ir 
kemš pas jį primiausia, šnektels, 
kaip pridera keturkojams, pasi
guos ...

— Ei, ei kur taip trauki, dėde? 
šūktelėjo iš eglės voveraitė. — 
Sustok pakalbėsiva!
— Iš kur, vyruks, ar tik ne iš kaimo 

būsi? — paklausė prie olos besnū- 
duriuojąs barsukas, — Dievaž, kve
pi, brolau, arklių' mėšlu, sakau 
atvirai.

— Me-ee ... — sustojo ožys nu
stebęs. — Iš kaimo, kaip gi, iš ten, 
ir tiesiai į jo mylistą girios valdovą 
meškiną. Tark, ar gerai pasinešęs 
ton pusėn.

— Gerai, gerai, tik suk dešinėn, 
priėjęs Bruktakį, — atsiliepė sal
džiai iš po krūmo lapė. Pagalvojus, 
kad būtų ne pro šalį svečią pa
kviesti ir susipažinti arčiau, pri
dūrė: — Palydėsiu tamstelę aš pati, 
bus geriausia, nors, veizėki, nuvar
gau, nusilaksčiau bepaukščiauda- 
ma . . .

Senkučiuodami traukė abu to
liau. Lapė kalbino ožį ir pati pa
sakojo girios naujienas: apie kiškių 
bailumą, apie meškino rūmų pa
slaptis, apie pablūdusį šunį, atbė
gusį iš kaimo, kuris senu įpratimu 
vis tebesikandžioja. Netoli valdovo 
rūmų dičuodegė sulėtino žingsnius 
ir klastingai sušnabždėjo ožiui 
ausin:

— Žiūrėk, veskis maloniai, bet ir 
išdidžiai! Esi žvėris iš kaimo, esi 
dabar pats protingiausias ketur
kojis, ir meškinas tuoj turėtų tave 
paskirti kancleriu. Dabartinis kanc
leris stumbras nerangus, nemėgia
mas.

Ožiui kaip sviestu patepę tokia 
lapės byla.

— Meee, hi-hi — subliovė nušvis
tas. — O kaip, pažiūrėsim, pažiūrė-

meš-
diktas ramus bajoras. Jis

Karalių rado namie. Sėdėdarhas 
ant minkštučių samanų krėslo, 
svarstė draug su stumbru girios rei
kalus: kur prakasti naują šaltinį, 
kurioje aikštėje palikti žolę žiemai, 
kur leisti rausti naujus urvus . . .

Lapės, pristatytas, ožys juoda
barzdis nusilenkė ir pagal savo 
įpratimą du žingsnius atsispyręs 
tarė:

— Jūsų mylista, visos girios žvė
rių karaliau! Bėdų nelaimių prispir
tas, nutariau apsigyventi šitoje gi
rioje ir prašau tamstos sutikimo. 
Esu doras keturkojis, rimtas pilie-

KAIP JIS APSIGYVENO BLIUVIŠKIŲ GIRIOJE, KAIP, PADEDAMAS ŠERNO IR LAPINO, NUVERTĖ 
KARALIAUS MEŠKINO VALDŽIĄ, KAIP PATS EME VALDYTI ŽVĖRIS, IR KOKS JO--------------- -- --

NAUDINGAS PASISKAITYMAS NE TIK JAUNIMUI, BET ~ - -----------IR SENIMUI
BUVO GALAS

tis, gerų ožkų vaikas. Nepagalvokit, i 
nesibadau, nes matot patys, jūsų • 
mylista, vienas ragas nulūžęs, o ki- i 
tas silpnokas. Jei duosit kokią tar
nybą, kad ir jūsų taryboje, neatsi
sakysiu, nes noriu pasitarnauti bro
liams žvėrims.

— Na, gerai, gerai! — tarė šypso
damasis meškinas. — Sakai, bėdų 
prispirtas. Žinau, svietas dabar 
pablūdęs, žmonės pikti. Ką gi, gy
venk, meldžiamasis, ir darbuokis 
mūsų miško gerovei.

Naujoje vietoje ožys nesnaudė. 
Greit apėjo karalystės ribas, susi
pažino su miško gyventojais, susi
pyko su šunimi, iškoliojo stirnas. 
Gavęs atžalino prievaizdo vietą, 
meta giminaites ir įsitaiso vienas. 
Misdamas jaunais ūgiais bei viršū- 
naitėmis, kurias skabė slaptomis, 
pasitaiso, įgyja pasitikėjimą ir se
nąjį užsispyrimą. Nepraėjo nė 10 
dienų, o juodabarzdžio buvo pilnas 
miškas. Jis čia, jis ten, jis jau ka
žin kur. Viskuo domėjosi, visur 
kišosi, su visais šnekučiavosi, bet 
niekam gero nedavė.

Įsitikinęs, kad meškiną ir jo val
džią žvėrys giria, ėmė po truputį 
rūstauti,

— Menkas jis valdovas, — meken
davo naujasis gyventojas. — Aš jį 
pažįstu, jis jau antram žmogui tar
nauja. Menkas valdovas . . .

Po naujo kanclerio paskyrimo, 
nepraėjus ožio, kaip protingiausio 
girios gyvulio, kandidatūrai, jis at
virai kibo meškinui į kudlas.

— Šitaip ilgai negali būti! — blio
vė ožys, kratydamas juodą barzdą. 
■— Jis jau antram žmogui, neuž
mirškit! ... O tas antrasis yra pir
mojo priešas, va, kas, va, kas . . . 
Na, nepasidariau aš kancleriu, tai 
pasidarysiu girios karaliumi, pama
tysit. • '

Žvėrys juokėsi iš kvailo ožio, pil
vus susiėmę, o kelioms stirnoms 
ir kiškiams bekvatojani trūko lū
pos. Vienas tik juodas šernas ty
lėjo susirūpinęs ir aptilus juokams 
pridūrė:

— Kriu, kriu, visko gali būti, pir
ma laiko nesijuokite. Aš kaipo 
šernas, esu daug knisęs ir matęs po 
žeme, ant žemės ir ore. Užsispyri
mas kartais stebuklus padaro.

Drąsius ožio sumanymus pagrei
tino vienas paprastas meškino įsa
kymas. Tas įsakymas kaip tik lietė 
senąjį šerną.

Pakriaušėje šernas turėjo, patogią 
olą, kurią, buvo laikinai gavęs iš 
meškino. Dabar ta ola atiteko gau
siai vilko šeimai, o vienišas deglis 
nukeltas į menkesnę landynę. Nau
jasis kancleris briedis pridūrė, jog 
jis, kaipo šernas, galįs, jei nori, iš- 
siknisti sau naują būstą.

Šernas labai įdūko. O ne, naujos 
olos jis neknis, .dievaž, neknis, o

■ ieškos teisybės. Meškinas už savo
■ juodą darbą dar paminės jį ir jo gi

minę. Žinodamas ožį nuolat šne-
; kant prieš meškiną, kriuksėdamas 
, nubėgo pas jį tartis, ką daryti ir 

kaip atkeršyti neteisingam karaliui. 
, Ožys meiliai priėmė nuskriaus- 
, tąjį, drūčiai iškoneveikęs meškiną 

ir suraminęs draugą, slaptomis tarė:
— Matai, girdėk, žmonės kalba, 

> kad dabar stojusi demokratija, o 
! meškinas yra tironas. Klausyk! Jei 

nebūsiva lėpauslal, greit nuversiva
■ nevidoną ir jis ten daugiau juodų 
• darbų nedarys.

Aptarę planą, abu šoko kalbinti 
. žvėris versti meškiną. Bet žvėrys
■ neklausė ir tik juokės!. Po dviejų

dienų darbo vos vieną pablūdėlį 
šunį patraukė savo pusėn, kuris, 
užmiršęs ožio įdūrimus, pareiškė 
stojąs prieš karalių. Lapinas dičuo- 
degis, senas gudročius, nesakė nei 
prieš nei už, iš senų laikų žinoda
mas, kad protingiausia dėtis į aiš
kiai persveriančią pusę.

Ilgai galvojo, ožys su šernu, ką 
čia toliau daryti. Aišku, šituo keliu 
jie jau nieko nepasieks, ne. Reikia 
pradėti kitaip Vieniši ir nusiminę 
dūlinėjo abu pagiriais, rankiodami 
gėles arba paragaudami, gretimais 
augančio vasarojaus. Po trijų dienų 
ir naktų tokio dūlinėjimo, staiga 
ožiui šovė nebloga mintis. Va, meš
kiną nuversti tėra vienas dvylipis 
kelias, paklausykite Reikia sukelti 
mažuosius žvėrelius prieš didžiuo
sius ir išvilkti aikštėn baisius di
džiųjų žvėrių nusikaltimus, daugiau 
nieko.

— Betgi tų nusikaltimų mes ne
žinome, — sukriuksėjo šernas. — 
Gal tik vilkams ir lapėms šį tą . . . 
o kitiems . . .

— Au, au, — sulojo juokdamasis 
čia pat buvęs šuo. — Jei nežinome, 
tai išgalvosime. Oho, to gero .

ALBINAS BIVAINIS

apie prakeiktus 
tik nebesą laiko.

Prabėgo metai. Tris kart palaužė vėjas nendrę, 
Ir didis skausmas žmogaus širdį plėšė.
Ar besugrįš anos laimingos dienos, 
Kurias aš praeities gyvose vizijose 
Šviesiausiu spinduliu regiu.

Nubėgo vandenys. Akmuo upelyje sudilo, 
Ir menkas lašas jūras giliąsias pasiekė. 
O man pailsusiam, pavargusiam be galo 
Pro debesis tamsius ir audrą šėlstančią 
Nė vięnas gyvas spindulys nešvysteli.

Sugrįžo paukščiai. Tris kart pragydo vėversys
Svetimuos dirvonuos. Trečią kartą Saulėn kyla gelsvas grūdas
Svetimoji žemė trečią kartą gimdo vaisių!
O kada aš su mylima, su motina ir broliais
Pirmą grūdų saują savo žemėn žert galėsiu?

Padarę slaptą pasitarimą, jie pra
nešė visiems mažiems ir mažiau- 
siems žvėreliams, kad tą ir tą dieną, 
saulei esant ten ir ten, visi-iki vieno 
susirinktų į Užgirio aikštę išklau
syti negirdėtai svarbių naujienų.

Paskirtu laiku visi žvėrys-žvėre- 
liai sugužėjo į nurodytą vietą. *Cia 
galėjai matyti galybę didelių ir ma
žų šeškų, vikriai benardančių šen 
ir ten žebenkščių, dar šlapių, ką tik 
iš vandens išlindusių ūdrų, žemė 
besiritančių ežių, eibės laukinių 
kralikų, kurie bailiai pastatę ausis 
žvalgėsi į šonus, nežinodami, ar čia 
liktis ar dumti kur akys mato, kojos 
neša; kiek toliau, kur siekė akys, 
knibždėjo būriai įvairiausių žiurkių, 
tebesipiaunančių kaip visuomet dėl 
pirmenybės, lapuose šnerėjo šimtai 
pelių, o medžiuose šokinėjo grakš
čios ir švelnutės voveraitės, užrietu- 
sios savo ilgas maknotas uodegas.

Ožys, lydimas šerno ir iš džiaugs
mo skalijančio šuns, žengė aikštės 
vidurin, kopė ant kelmo ir žemai 
nusilenkęs prabilo:

— Žvėrys ir žvėreliai! Prispausti, 
paniekinti ir ūjami, jūs kenčiate 
didžiųjų žvėrių jungą ir karaliaus 
meškino diktatūrą, o galo šitam ne
simato. Nuo jūsų vagia, jūs nieki
na, gaudo sir ėda, o kurie išliekate 
gyvi, visaip išnaudoja. Gana ver
gijos! Stojo nauja demokratijos ga
dynė ir priartėjo išlaisvinimo va
landa . .

Žvėreliai klausėsi apstulbę, ne
mirktelėdami, nekvėpuodami. Vaje, 
kaip nuostabiai jis kalba, tas juoda
barzdis gyvulys kaip nuostabiai 
kalba! . . . Pirmą kartą, ak, patį 
pirmą kartą gyvenime tokius žo
džius jie girdi Atsikvošėję ir pilnai 
supratę ožio mintis, pagaliau taip 
pagavo kaukti cypti, švilpti, jog ošė 
visi pagiriai.

Lapė, kuri atvietyne slaptomis 
klausėsi, šuvizguliavo uodega ir 
tarė:

— Visko gali būti Pranešiu savo 
lapinui, kad su ožiu šilčiau imtų 
šnekėti. >

Po prakalbos visi trys draugai 
ėmė pasakoti žvėreliams, koki blogi 
yra diediejl žvėrys ir kiek piktų 
darbų yra papildę. Meškinas tar
naująs jau antrajam žmogui ir 
draug su stumbru yra pavogęs 
arklienos dėžę, kurią gailestingi 
žmonės yra siuntę žiemos metu ba
daujantiems gyvuliams; stumbras 
perdūręs šerną ir nusiaubęs žmo
gaus ganyklas, briedžiai subadę 
stirnas, šios gi išmindžiojusios žmo
gaus javus, vilkai sudraskę tūkstan
čius nekaltų gyvulėlių, o lapės 
plaunančios paukštelius ir ryjan- 
čtoą. šimtus pelių. Oje, kiek dar ga

lima pripasakoti 
didžiuosius žvėris,

Gyvulėliai, išgirdę tas pijftada- 
rystes, taip įsiuto, jog rengėsi urmu 
bėgti pas meškiną ir jį paplauti. 
Bet ožys juos sulaikė.

— Ne, neikite dabar! — rėkė jis. 
— Kad Ir paplausite meškiną, bet 
ir jūsų šimtai žus, o tada kas už 
mane balsuos. Palaukit, nesikarš- 
čiuokit! Štai, pasiųskime į palečių 
kelis ramius žvėrelius, kurie parei
kalautų jį tuoj atsistatydinti. Mes 
tuo tarpu išrinkime pasiuntinybę 
pas imperatorių liūtą, tegul jis pa
daro mūsų girioje tvarką ir savo 
dantimis sudrasko tironą.

Pasiuntinybė tuoj buvo išrinkta. 
Į ją įėjo šernas, du šeškai ir trys 
žiurkės. Ožys surašė ant dvylikos 
klevo lapų ilgiausią skundą ir liepė 
vienam žvėreliui visų vardu pasi
rašyti.

Kitą rytą, saulei tekant, pasiunti
nybė išvyko ir .po trijų dienų pa
siekė jo didenybės imperatoriaus 
liūto palocius.

Apsisiautęs ilga raudona mantija, 
ramus ir išdidus priėmė juos se
nasis liūtas ir išklausęs Ilgo skundo 
tarė:

— Daug baisių nusidavimų papa- 
sakojot jūs mums, o mano valsčio- 
nys, ir mes pasiųsime savo kanclerį 
tigrą viską ištirti vietoje. O dabar, 
ve, girdėkite, ką mes jums apreik- 
šime. Teisinga yra, kad stojo de
mokratijos gadynė ir ką dauguma 
apšaukia, tas ponas. Tačiau nepa
mirškite, jogei neprivalote šmeižtais 
ir gvoltu versti to, kas teisėtai iš
rinktas . . .

Truputį nusiminusi grįžo delega
cija namo ir pranešė ožiui, ką gir
dėjusi ir ką mačiusi. Ožys meken
damas tarė:

— Me—eee ... viskas gerai. Tigras 
atvyks ar neatvyks, o mes namie bū
dami jau privertėme meškiną susvy
ruoti. Lapinas dičuodegis mūsų pu
sėje. Ryt įvyksta didysis girios gy
ventojų subuvimas, kur renkame 
naują karalių ir kanclerį. Dary
kime viską, jog nė mažiausia žiur- 
kytė neliktų namie, ir kad reikale 
pakeltų savo kojukę.

Tikrai, kitą dieną visi žvėrys ir 
žvėreliai suplaukė prie meškino 
palocių rinkti kito karaliaus. Meš
kinas, kaip buvo laukta, atsistaty
dino. Po karštų ginčų bei barnių 
įvyko stiprus susirėmimas su ragais 
ir nagais, kurio metd vienas didysis 
žvėris ir šimtas du mažieji žvėreliai 
paguldė savo galvas už laisvę. Pa
galiau teisybė nusvėrė, stumbro 
kandidatūra nepraėjo ir ožys didžiule 
balsų dauguma buvo išrinktas BHu- 
viškių girios karaliumi

Didieji žvėrys nusiminė. Jie dar 
bandė savo ruožtu įrodinėtų kad 
ožys vogęs kaime nuo kumelių 
šieną bei avižas, kad šernas siauriau
sioje miško vietoje savo knysle iš
džiovinęs medžius ir padalinęs mišką 
į dvi dali, kad šuo pablūdėHs aprie- 
jęs daug gyvulių, kad lapinas yra 
gudragalvis pataikūnas, — viskas 
veltui. Mažieji žvėreliai skleidžia
mais gandais netikėjo. Susirinkę prie 
karaliaus rūmų, jie sveikino ožį, 
šaukdami:

— Visos girios žvėrių ir ožkų ka
raliau! Prisiekiame tau amžiną iš
tikimybę, ir tu viešpatauk mums ir 
mūsų vaikams toleL kol ši giria ža
liuos. Mūsų yra daug ir tu nieko 
nebijok!

Naujasis girios valdovas jiems at
sakė:

— Dėkui draugai! Aš pats žinau, 
jog valdysiu girios žvėris tol kol 
būsiu gyvas. Eikite ramybėje ir ren
kitės mano karūnacijai, kuri įvyks 
už dešimties dienų.

Žvėreliai ėmė repgtis iškilmėms. 
Dvi meškienės darė alų, lapė su 
draugėmis kepė pyragus, šeškas ir 
barsukai virė midų, o lapinas 
žiūrėjo muzikantų, idant viskas 
praeitų kaip reik.

Tuo tarpu ožys davė karališkus 
parėdymus įvesti tvarką. Ir atsitiko

taip, kad pagal naują tvarką šeškai 
ėmė piauti paukštelius ir surijo 
daugybę pelių, jaunikliai šernai 
nusiauta pamiškės bulves, kralikai 
nuniokojo jaunuolynus, o Vėbrai 
pasidarė naują tvenkinį, užtvindy- 
dami briedžių ganyklas. Karalius su 
kancleriu neperdaug sielojosi tais 
įvykiais ir nuolat ragavo švenčių 
alų bei midų, tikrindami, ar neper- 
stiprus.
_Atėjo karūnacijos diena, svečiai 

nuo pat ryto gūžėjo į iškilmes. Kara
liaus svetainė pasirodė per maža, ir 
visi ligi vienam sėdosi lauke ant sa
manų, klegėdatni įvairiausiais bal
sais. x

Jau seniai nematę gero alaus ir 
balto pyrago, žvėreliai taip įniko vai
šintis, o vėliau šokti ir dainuoti, jog 
nė nepajuto, kaip priartėjo vakaras.

Vakare girtas karalius 
pavaldiniams pasakyti 
Nors visaip atkalbinėjo 
nuo to žygio, jis užkopė 
ir prabilo.

Ilgai klausėsi pavaldiniai girtų 
karaliaus žodžių, nieko nesuprasda
mi Pagaliau neišturėjo ir ėmė urmu 
kvatoti Kvatojo ne tik didieji žvė
rys, bet už vis labiau mažieji Kiš
kiams visiems iki vienam plyšo ant
ru kartu lūpos, šeškai bevelk už
duso, o grakščiosios stirnos, saugo
damos veido grožį, kišo galvas į sa
manas ir prunkštė nesulaikomai

Ožio garbė staiga Išblėso. Neper- 
sirito saulė per dangų nė 12 kartų, O 
mažieji žvėreliai ėmė murmėti prieš 
karalių. „

Karalius nenusimė. Jis žinojo, kad 
tai didžiųjų žvėrių darbas ir draug 
su savo patarėjais parašė slaptą 
raštą žmogui, kuriame leidžia su
simedžioti 7 briedžius, stumbrą, 
meškiną ir 3 vilkus.

Medžioklė gal būtų ir prasidėjusi 
jei ne staigus tigro, liūto pasiunti
nio, atvykimas. Atvykęs tigras girios 
viduryje pasistatė raudoną palapinę 

. ir garsiai sustaugė. Nuo stumbro li
gi mažiausios pelytės, visi žvėrys 
pajuto baisią baimę, niekas neėdė ir 
negėrė, ir nusižeminę laukė, ką pa
sakys jo didenybės viešpaties įgalio
tinis.

Tigras pravedė tardymą dėl ožio 
skundo ir perdėm atrado jį melagin
gu; paskui išklausinėjo įvairius pa
geidavimus, pasiūlymus ir nusiskun
dimus, viską susirašydamas ant kle
vo lapo. Kad išblaškytų abejojimus 
ir netikrumą, imperatoriaus vardu 
įsakė dar kartą perrinkti karalių.

Ožys nusigando. Atbėgęs pakniops
tomis pas šerną prašė patarti, ką 
daryti ir kaip priversti vėl visus 
žvėrelius balsuoti už jį.

— Pasitikėk savimi ir draugais, — 
ramino jį šernas. — Mes laimėsime.

Bet naujus rinkimus ožys prakišo. 
Už jį balsavo kelios dešimtys žiur
kių, šernas ir jis pats. Kiti balsai 
atiteko meškinui kuris vėl buvo iš
rinktas girios karaliumi. Lapinas 
tvirtai stojo senojo karaliaus pusėn 
ir, nukiūtinęs pas tigrą, atidengė 
daug naujų ožio piktadarysčių.

Labai užsirūstino tigras, girdė
damas tokias naujienas, ir norėjo 
ožį suimti, kai staiga visų nustebi
mui pasirodė miške žmogus.

Ožys, pamatęs žmogų, išblyško, o 
jo barzda drebėjo, lyg epušės lapas.

— Žuvęs, esu žuvęs, — sustenėjo 
jis. — Tai mano šeimininkas.

— Dumk į kitą karalystę, skubėk 
— rėkė šernas. — Gal pavyks.

Ožys bandė gelbėtis, bet vyžotas 
ūkininkas riktelėjo šunims, ir šie 
čiupo ožį už vilnų. Nepraslinko nė 
penkių minučių, kai juodabarzdis at
sidūrė ant tako, vedančio kaimo pu
sėn. Tempiamas už rago, jis spyria- 
vosi ir maivėsi, bandydamas ištrūkti

— Na, tu, priešgina ir užsispyrėli 
neišspruksi man daugiau, — mur
mėjo ūkininkas, sudroždamas jam 
lazda. — Būsiu dabar budresnis, bū
siu budresnis.

Taip tai staiga pasibaigė šauni 
ožio juodabarzdžio istorija, ilgai dar 
minėta Bliuviškių girioje ir vėliau 
užrašyta urėdijos knygose per urėdą 
Juozapą Kamarauską iš Deltuvėnų.

Iš urėdijos knygų nurašė ir redak
toriui atidavė V. Gabalevičius

nusprendė 
prakalbą, 

lapinas ji 
ant kelmo
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Iš 1 remtinilį spaudos |
ltelio reikalai laukia 

sutvarkomi
„Mūsų Kelio“ 16 nr. A. Lūšnai tis, 

straipsnyje „Dramos teatrų jungi
masis“, paminėdamas Detmoido ir 
Augsburgo teatrų susijungimą, iš
kelia reikalingumą autoritetingo or
gano, kuris tvarkytų meno reikalus:

„Labai apgailėtinas dalykas, 
specialiau kalbant apie meno 
gyvenimą, buvo tai, kad šioj sri- 
tyj vis pasigendama autoritetin
gos institucijos, kuri vairuotų tą 
menini gyvenimą tremtyje, kaip 
kad jis priimtinai vaizduojamas 
politinėje ar švietimo srityse. To
kia institucija, sakyt — Trem
ties Meno Taryba, sukomplek
tuota prie Vilko, LTB Vyt. K-to 
ar prie Sviet Valdybos, daug 
sparčiau galėtų mūsų meninį 
gyvenimą pervesti iš pramoginio 
— į rimtąjį, ią' mėgėjiško —' i 
profesini, iš decentralizuoto — į 
tikslingą, sutartinį meninį reiš
kimąsi tremtyje.“

STEIKIME KULTŪROS FONDĄ!
Tame pačiame „M. K.“ nr. J. Ci

cėnas ragina paremti rašytojo L 
Dovydėno mintį, 400 metų lietuviš
kos knygos jubiliejaus proga, pa
dėti pagrindus Kultūros Fondui:

„Kultūros Fondas steigtinas čia 
pat, kol dar mūsų bendruomenė 
neišblaškyta, kol rašto ir darbo 
vyrai krūvoje. Į Kultūros Fondo 
bendradarbius ir rėmėjus sutei
kime visus geros valios tautie
čius Europoje ir visame lais
vame pasaulyje. Kultūros Fondo 
reikalą puikiai suprantame ir jo 
steigimui pritariame, ko tad 
trūksta? Ogi pačių organizatorių. 
Ar negalėtų, sakysime, Lietuvių 
Rašytojų Tremtinių Draugija me
tinio suvažiavimo proga su
kviesti pasitarimo tremtinius žur
nalistus, dailininkus, savąją pro
fesūrą, LTB švietimo atstovus, 
„Patria“ bei kitų mūsų leidyklų 
savininkus. Tai būtų užuomazga. 
Laikas yra brangus ir nėra pras
mės delsti. Kol bus išdirbtas 
smulkus Kultūros Fondo darbų 
planąs, čia pat galima pradėti 
(ateičiai epochinis!) senosios mū
sų literatūros perspausdinimas. 
Pvz., lenkų tremtinių Hanno- 
verio apygarda iki šiol yra iš
leidusi per 100 senosios savo 
literatūros veikalų: yra ten rink
tiniai Mickevičiaus, Slowacklo, 

’Prūso, Zeromskio, Norwido ir kt. 
z kūriniai. O mes? — Ar didesni 

abėdžiai negu lenkai tremtiniai, 
ar popierių jiems aitvaras parū
pina?! Ar ne vyriausias metas 
ir mums susirūpinti?“

NEAPLEISKIME IgSKRYNIN- 
GUOTŲJŲ!

„Žiburiai" 16 (75) nr. vedama
jame praneša apie įvykusį Stutt- 
garte išskryninguotųjų pasitarimą.

Toliau tame straipsnyje išskrynin
guotųjų reikalu rašoma:

„Mes aiškiai skiriame dvejopus 
išskryninguotuosius — priklau
sančius prie lietuvių bendruo
menės ir neturinčius teisės prie 
jos priklausyti. Kas yra pirmo
sios kategorijos, nusakyta trem
tinių bendruomenės statute. Tų 
žodžių nekartojant, galima tik pa
žymėti, kad absoliutinė dalis pa
šalintųjų yra tremtinių bendruo
menės nariai. Jų mes neišslžadė- 
jom ir neUsižadėsim.

Belieka tik praktinės išvados 
Žymėti:

Patiems 
organizuoti 
tą ryšį su

Tas pats 
reikalingas 
nojoj praeityje iš mūsų tarpo 
atskeltuosius Mažosios Lietuvos 
tautiečius.“

pašallntiesiems susi- 
vietose ir laikyti tvir- 
vietine bendruomene.
broliškas jautrumas 
ir kalbant apie se-

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGUOS 
JUBILIEJUS

Tame pačiame „Z“ nr. Dr. M. 
Alselkaitė - Gimbutienė, straipsnyje 
„Dar vienas lietuviškojo mokslo ju
biliejus“, ragina paminėti 40 m. 
Lietuvių Mokslo Draugijos jubi
liejų:

„Šiais jubiliejų metais minime 
knygos sukaktį, minime 25 metų 
sukaktį nuo Lietuvos universiteto 
Kaune įsteigimo. Paminėkime ta 
pačia proga labai giminingą ir 
taip pat svarbų mūsų tautinei 
kultūrai, ypač lituanistikai, jubi
liejų — 40 metų nuo Lietuvių 
Mokslo Draugijos įsikūrimo.

Vertindami Liet Mokslo D-;os 
darbus, niekuomet negalime pa
miršti kokiu laiku ir kokiose są
lygose ji veikė. Jos dideliausi 
nuopelnai yra tie, kad ji pradėjo 
jungti lietuviškąją inteligentiją, 
mokslininkus. Surinko mokslo jė
gas krūvon ir platesnius sluoks
nius supažindino su savo dar-

Tvarkomi iš stovyklų pašalintųjų
Pagal LTB Statuto 2 §, pašalintieji 

iš stovyklų žmonės, jei tu pašalini
mas įvyko ne dėl Bendruomenės 
Statute numatytų priežasčių, turi 
teisę ir toliau būti Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės nariais. Jie taip 
pat turi visų Bendruomenės narių 
teises, pareigu ir atsakomybę. Todėl 
Apylinkių Komitetai įpareigojami 
tuojau sudaryti specialias komisijas, 
pašalintiems iš stovyklų Bendruo
menės nariams globoti. Pašalintųjų 
pareiga pasirinkti sau patogesnę 
LTB Apylinkę ir joje įsiregistruoti. 
Neįsiregistravusieji nebus laikomi 
Bendruomenės nariais ir jiems ne
bus teikiama jokia pagalba. Visus 
formalius pašalintųjų iš stovyklų 
reikalus tvarko anksčiau minėtoji 
Komisija, o šalpos funkcijos per
leidžiamos Liet. Raud. Kryžiaus vie
tiniam skyriui; kur jo nėra — arti
miausiam kitos Apylinkės skyriui.

Tuo būdu visiems reikalinga pa
rodyti ypatingo susirūpinimo, kad 
būtų teikiama teisinė materialinė ir 
moralinė parama iš stovyklų paša
lintiems lietuviams, kad jie nenu
toltų nuo mūsų tautos. Negali būti 
išstumtas nė vienas lietuvis.

BELGUON GALES VYKTI
- IR NE DP

Yra išaiškinta, kad išscreeninguo- 
tieji ne dėl kolaboravimo galės vykti 
darbams Belgijon. Tuo reikalu pa
duoti prašymus raštu, anglų kalba, 
adresuotus' Intergovernmental Com
mittee of Refugees. Prašyme reikia 
pažymėti prašytojo tikslų adresą, ir 
kad išscreenlnguotas' dėl nežinomų ar 
neaiškių priežasčių, ir prašyti pa
tikrinti tinkamumą vykti Belgijon. 
Ta pačia tvarka gali kreiptis ir lie
tuviai tremtiniai, nebuvę DP. Pra
šymus siųsti: LTB, (16) Hanau, DP 
Camp Lithuanian 2a—40.
KARTOTEKOS IR PAIEŠKOJIMŲ 

REIKALU
Visos LTB apygardos privalo pa

kartotinai paraginti savo apylinkes 
kad LTB C. Kartotekos blankų už
pildymas būtų baigtas vėliausiai iki 
š. m. gegužės 1 d. Prisiųstus iš apy
linkių blankus apygardos tuojau 
siunčia C. Kartotekai, nelaukiant 
apsileidusių apylinkių.

Visos LTB apylinkės per savo apy
gardas privalo kiekvieno mėn. pir
mąją dieną pristatyti C. Kartotekai 
papildomas žinias (gimimai-mirimai, 
santuokos - ištuokos, apsigyvenimai- 
išvykimai), apimančias praėjusį mė
nesį, pradedant pirmąja diena mė
nesio, po dabartinės kartotekos blan
kų Užpildymo, ypač reikalingos žinios Į 
apie išvykstančius iš Vokietijos. . I

reikalai
Iš LTB VYR. KOMITETO 

INFORMACIJŲ
Naujai užpildytoji kartoteka ir 

ryšiai su pasauliniais paieškojimų 
centrais (mūsų Konsulatai užjūriuo
se, Tarptaut Raud. Kryžius Žene
voje, Britų Raud. Kryžius, Vokiečių 
Centras ir kt) įgalina C. Kartoteką 
padėti tremtiniams susirasti savo ar
timuosius visame pasaulyje, o taip 
pat perduoti čia esantiems lietuviams 
laiškus nuo jų artimųjų iš Lietuvos. 
Asmenims, kurie savo kartotekos 
blankų neužpildė, paieškojimuose 
netarpininkaujama, o jų vardu gau
tieji laiškai grąžinami atgal.

Į8IKURDINIMO GALIMUMAI 
PRANCŪZIJOJE

Prancūzijos Vyriausybė yra nuta- 
■usi verbuoti DP tarpe asmenis pa
sirašyti sutartis ir važiuoti į Pran
cūziją dirbti anglių kasyklose, lau
kų darbų ir statybos darbų. Pirmiau
sia šiems darbams DP bus verbuo
jami prancūzų zonoje. Bet vedamos 
derybos su amerikiečių ir britų kari- 
nėmis įstaigomis, kad ir jų zonose 
prancūzai galėtų verbuoti DP minė
tiems darbams. Pirmiausia yra ver
buojami asmenys anglių kasyklų 
darbams. Vėliau bus verbuojama ir 
laukų bei statybos darbams.

Asmenys, pasirašę darbo sutartis, 
galės įvažiuoti tuojau, o jų šeimos 
galės įvažiuoti į Prancūziją: a) už
sirašiusių į anglių kasyklas — po 
mėnesio, b) užsirašiusių laukų ir sta
tybos darbams — po trijų mėnesių. 
DP, užsirašę darbams į Prancūziją, 
bus traktuojami, kaip asmens, esą 
IRO globoje, ir jų padėtis, kiek yra 
įmanoma, prilygs prancūzų darbinin
kų padėčiai

DP, atvykę j Prancūziją darbams, 
ir jų šeimos negalės apsigyventi ma
sėmis. Jie bus išblaškyti pagal darbo 
vietas. Nenorima, kad jie susidarytų 
tautinę mažumą.

DP Prancūzijoje gyvens savotišką 
dviejų metų bandymo periodą ta 
prasme, kad asmenys, rasti Prancū
zijoje. nepageidaujami, po dviejų 
metų bus iš Prancūzijos ištremiami. 
Asmens, vietos kraštui priimtini, ga
lės įgyti Prancūzijos pilietybę ir čia 
pasilikti.

Mūsų žiniomis, prancūzų verba
vimo komisija jau esanti prancūzų 
zonoje. Tenka pridurti, kad butų 
atžvilgiu Prancūzijoje nebus lengva 
ir apie tai, berods, verbuojami DP 
bus įspėjami.'

i Esamomis žiniomis, prancūzų ty-

rimo komisija, važinėjusi po zonas, 
yra priėjusi išvados, kad ankščiau 
paminėtiems darbams iš pabaltiečių 
mažai kas angažuosiu, ir jie tikisi 
daugiausia susilaukti darbininkų iš 
lenkų DP tarpo.
Prancūzijos Vyriausybės nuostatai 

imigrantų įkurdinimo reikalu
S. m. sausio 27 d. Prancūzijos vy

riausybė išleido nuostatus, pagal ku
riuos visais imigrantų ir jų šeimų 
įkurdinimo reikalais pavedama 
rūpintis Prancūzijos imigracijos įs
taigai

Į tremtinių įkurdinimą vyriausybė 
žiūri kaip į krašto populiacijos rei
kalą ir numato dėti pastangas juos 
harmoningai suliedinti su prancūzų 
tauta. Sveikatos ir populiacijos mi
nisterijos nuostatai plačiai aiškina 
krašto provincinei valdžiai tą savo 
politiką ir nurodo elgseną, kaip lai
mėti ne tik svetimšalį darbininką, 
bet ir jo šeimą, kurią, kaip sakoma, 
reikia pasiruošti harmoningai sulie
dinti su prancūzų tauta.

IR VĖL PRETENZIJOS Į DP
„Pravda“ savo skiltyse'pastebėjo, 

kad sutartis tarp belgų, britų ir ame
rikiečių vyriausybių perkelti DP dar
bams į Belgiją „negali būti ir nebus 
pripažinta be Sov. S-gos vyriausybės 
sutikimo“. Šis pareiškimas padary
tas „Pravdos“ Paryžiaus korespon
dento pranešime.

Pranešime sakoma, kad 434 ukrai
niečiai, lenkai ir lietuviai neseniai 
atvyko į Belgiją dirbti anglių ka
syklose pagal sutartį, kuriai kores
pondentas priklijavo etiketę — „ne
legali.“ (AP)

Politinių kalimų 
reikalu

Politinių kalinių registravimas ir 
aprūpinimas pažymėjimais vyksta ir 
toliau prie ARPK S-gos Centro Val
dybos. Kartu su pažymėjimų išda
vimu yra surištas ir priėmimas įSą- 
jungos narius. Dėl te prašoma pa
siskubinti prisiųsti aiškėtas.

Vietose, kur Sąjungos narių skai
čius susidaro ne mažesnis kaip penki 
asmenys, sudaromi skyriai ir išren
kamas seniūnas. Tuo tarpu C. V-bai 
žinomi 7 seniūnai. Kadangi seniūnas 
yra ryšininkas visais reikalais su G 
V-ba, dėlto prašoma, sudarant sky
rius per įgaliotinius informuoti, kas 
jam vadovauja.

Zonų-sričių įgaliotiniai Politinių 
Kalinių reikalams yra:
1. Angių zonai — C. V. narys Jonas 
Rimašauskas, (22a) Ober-Kassel bei 
Bonn,' Magdalenenstr. 8. 2. Gross- 
Hesseno sričiai — Jonas Grigolaitis, 
(16) Hanau. DP Camp 554. 3. Bava
rijos sričiai — C. V. narys Povilas 
Zičkus, (13b) Augsburg, HochfeldDP 
Camp. 4. Wiirttembergo sričiai — 
S-gos C. V. Reikalų V-jas Petras 
Sniegaitis (14a) Stuttgart, Bad-Cann- 
statt, Taubenheimerstr. 57.

Anketas prašome siųsti per savo 
įgaliotinius arba stačiai C. V. reika
lų - — • - ~ 'Vedėjui — P. Sniegaičiui.

ARPK S-gos Centro Valdyba

Atsiųsta paminėti
Maironis, Pavasario Balsai. X lai

da. Bavarija-Wiirzburgas, 1947 — 
400-siais Lietuviškos Knygos Jubi
liejiniais — metais. L. T. B. Švietimo 
Valdybos knygų Leidimo Komisijai 
pritarus, išleido Liudas Vismantas. 
302 psL Kaina dešimt markių.

Lietuvių tremtinių bibliografija
Bibliography of Lithuanian Refugees. 1947 (1. biuletenis)

500 GRIEŽTIEJI MOKSLAI — 
PURE SCIENCE

NAUJOKAITIS, Pr„ Aritmetikos 
uždavinvnas IV pr. mok. skyriui. 
(14b) Tubingen, spaust, nenurodyta. 
(1947). 1500 egz. RM 6,75. (511/1947. 
12).

MATIJOSAITIS, S. Esmaitis, Ne
gyvoji gamta. Vadovėlis ketvirtajam 
pradinės mokyklos skyriui iš „Sa
kalėlis" IV dal. (13b) Dillingenas ties 
Dunojum, authorized by the UNRRA, 
Manz-Druck. 1946 (išleista 1947). 
Virš. 118—1—2 nnm. p., iliustr, 148X 
208 mm, (530+550/1947.13).

KOLUPAILA, Steponas, Prof. Dr. 
Ing. Eine Methode zur Messung der

Tvanka. Traukiniai eina pro šalį 
sustodami, surėkdami. Ūžia ten, su
dunda. Ir čia ūžia ir dunda, stoties 
laukiamajame. Tai nėra stoties lau
kiamasis, kur stalai yra, alaus ge
ria. Ne. Paprasta stulpais apstatyta 
erdvė, kur iš vienos pusės amžinai 
veriasi durys Į lauką, o kitoje pero
nam O viduj masė, ir ūžia. Sudunda, 
subanguoja ir dulkių debesys kyla 
ir sugula drabužiuose. Vienas kitas 
artimas kosteli, užspringsta kažkuo, 
atsikrenkščia, išspiauna skreplį že
mėn ir vėl mirksi raudonom akimis, 
turbūt trečia, 'galbūt penkta naktis 
nesudėtom. Jos taip kaista ir jis tri
na, ir dar labiau kaista.

Ratukais pravažiuoja. Vaikas, rė
kiantis vaikas ant morkų maišo. 
Taip, rėkia, čia pat, ant pagalvio, 
ant žemės vaikas. Berniukas keturių 
metų, ir moteris šalia jo. Rūgusiu 
pienų, sugyžusiu pienu, jį girdo, o tas 
rėkia. Ir tėvas. Viena akimi karo in
validas, iškreiptu veidu, paraližuota 
koja šlubčioja aplinkui ir švebel
džiuoja sužalota burna. Bet kad mo
teris taip kosti ir vaikas taip rėkia 
ir dar kosti, kad net nejauku?

Ohū! svėrstyklėse du jauni vyru
kai. Klyksmas, ūžia, kaip bičių avi
lys, ne — kaip pragaras paskutiniojo 
teismo dieną. Bet ko jie visi taip 
juda ir ko jie taip miega vaikščio
dami? Tūkstančiai čia, šitoje stotyje, 
tūkstančiai kitur. Ko jie visi miega 
vaikščiodami? Namų nėra? Neturi? 
Argi galima, kad tokia daugybė ne
turėtų namų? O gal gražu? Taip, la
bai gražu. Ypač naktį traukiniu va
žiuoti. Kokie keist’ šešėliai, kokios 
pilys/ vaiduokliai languos! O jeigu 
dar truputį apšviesta jeigu virš gat
vių eina — apačioj žiba. Milijonai, 
žmogau, tūkstančiai pasakų gyvų 
stojasi ir eina, ir keičiasi, kaip fil- 
moje, stikle. Gražu, dieviškai gražu 
sekti savo fantazijos ir nakties kū
rinius, Bet kad jie traukiny dar la
biau miega, dar giliau miegu vaikšto. 
Ne, jie ne dėl grožio čia.

Eikš, ir pasižiūrėk, kaip guli dul
kinuose pakampiuose, galvas ant 
kuprinių prispaudę. Vidury aslos, vi

bais. JI sąmonino tautą ir pra- : sur, kur tik tuščia pėda, guli ar 
tino išmokti vertinti savo tautos Į sėdi apsikniaubę, ir miega budinčiu 
brangenybes,“ | miegu. Kiekvienu menkiausias

___ - MEKAS 
triukšmas, visas 
peiliu rėžiasi iki 
gant. Kiekvieno 
ir išėjimas juos jaudina, ir jie šoka 
iš savo dulkino guolio ir klausia 
raudonom akim kaimyno: į kur? Ir 
žiūri į laikrodį pasistiepdami ir svy
ra, suglebęs kūnas svyra ant maišų, 
ant kariškų kuprinių, kad vėl nors 
valandėlei sumerkus sulipusias akis. 
Gal jau trečia, galbūt penkta, — ką 
penkta — visas mėnuo kelionėje ir 
vis sausai ir vis nesiprausus. Ran
kas — pažiūrėk ko, ko jos nematė? 
Ko jose nerasi? Neklausk. Dėl gro
žio? Ar ne?

O gal reikia? Ko reikia? Bet vel
niškai akis skauda. Limpa. Ko rei
kia tau? Taip, jiems, turbūt, reikia 
važiuoti, reika čia, dulkėse, vėjuje, 
skersvėjy, erzgely, dangau! Šitas 
kojų čiužėjimas! Šitas — kur jo 
akys? Kur jo mėsa aky? Nėra. La
vonas eina ir čiuža kojomis, ir mie
ga beeidamas. Kuprine pasvirdamas, 
pasprausdamas ją tarp kojų, sėda 
ant šiukšlių dėžės ii žiūri ir bežiū
rint nulinksta, kaip prinokę varpos 
prieš piūtį. Ei, žmogau! Aš noriu po
pietį į dėžę įmest: Stok! Keliasi jis 
ir žiūri į akis nesuprasdamas. Sėsti 
ar ne? Gal negalima? Bet kad jis 
akių neturi — tik duobės. O gal taip 
reikia?

Šitie, vargšai mano vaikai: ant 
rankų vilnose, ratukuose, antklodėse 
ir šitie, kurie antklodžių neturi. Jie 
neturi namų, jie neturi mamos. Ko 
jiems, ko jiems čia reikia?

Šitie veidai, eikš arčiau, akys! Ko 
jos nori? Miego? Meilės! Meilės ir 
namų! Vieną syk namų. Bet kur 
gaut namai? Jie paliko namus. Bet 
dabar stoty, šitame prakeiktame 
dūzgesy, verkia namų. O gal 
reikia? O gal . .

Meilės porelė! Ne, jie nieko 
giau nenori, jie laimingi glūdi 
šiame kampe ir tyli. Taip — jis 
bastūnas valkata, iš kariuomenės 
prieš porą metų atleistas. Jo tėvai 
kare žuvę, bomba. Namai taip pat. 
Tėviškė? Kas ta tėviškė, kada krau
jas gyslose! a? — Ji — prostitutė, 
rauplėtu, ligų išgainiotu veidu, taip 

i pat prieš porą metų atleista iš ka-

ADOLFAS
šitas erzgelys jiems 
gyvų kaulų, bemie- 
traukinio atėjimas

taip

dau- 
tam-

riuomenės. Dar su priešlėktuvinės 
uniformos kelnėmis, kepure su ilgu 
matiku. Jie abu uniformose. Kas 
per vaikinas be uniformos? O ši
tame kampe taip tamsu ir ji uždeda 
savo mylimajam ant plaukų ranką 
ir šypsosi į akis. Jis prispaudžia jos 
galvą, rudas raudonas garbanas po 
kepure, prie palapininės krūtinės, 
alyva ir dulkėmis išrašytos. Ir abu 
laimingi. Kiek maža reikia! Abu 
vieno likimo, abu be ateities ir be 
vilties ją rasti. Tik taip dieną iš die
nos, naktį iš nakties stotimis, ant 
anglių, prekiniais. Pinigų? Kur pi
nigų gaut bilietui? Supraskit, iš kur 
jų paimt? Jis — iš nelaisvės atleis
tas benamis, be vilties. Ji — iš ne
laisvės — kariuomenės atleista, nu
valkiota . . . Abu — įsimylėjusi po
ra, tamsiame kampe, tuo pačiu dul
kių kamuoliu bekvėpuojanti.

Dūmai. Pilna salė Jų kamuoliai 
kyla ir krinta ant akių ir jos skauda, 
ir dulkės dar giliau ėdasi į jas, be- 
trinant. _

Bet štai! Išrišimas! Poniutė. Sūne
lis — baltas, baltutėlaitis, šniūreliu 
perrištas. Į kalnus, taip, Alpes va
žiuoja Batus turi didelius, pašliūžas 
kampe pastatė, ir šunelis, dangau, 
koks jis baltas! Aišku,, ir jis turi į 
kalnus. Savaime aišku! Juk jis toks 
baltas. Bet šitas veidas taip baltas! 
Ne, ne šunelio — jo juodas, bet šito 
vyriškio, kurs įsistebeilijęs žiūri į 
minią. Jis serga, jis tuoj kris, tur
būt. Greičiau į gryną orą, matai, 
kad kris.

Sėdžiu ir stengiuos nesumerkti 
akių, nes tada prakaitas, žinau, iš
muš užmigus, ir rytą atrodysi kaip 
šitie, apverktinai mieguistais vei
dais, pajuodusiais.

Stotis vėl iš naujo sukyla ir klau
sosi. Traukinys tik ką atėjo. Gal 
mano? Gal pramigau? Bet kaip aš 
pateksiu į savo traukinį? Jis grei
tasis. Jis iš Mūncheno. Ar pusiaukely 
bus įmanoma ilipt, a? Juk jis visuo
met ten link pilnas eina, ar ne? Rei
kia pasiklaust pas budintį durininką. 
Gal galima kitu traukiniu, patoges
niu, juk aš į Seligenstadtą. Gerai. Ir 
jis nuobodžiauja, pąklausįu:

— Herr Pfortner, bitte, sagen Šie 
mir, ob der Zug nach . , , .

Schragen Stiomungen von Prof. Dr. 
Ing. Steponas Kolupaila; Kaunas, 
Litauen, z. Zt. Kempten. (13b) Kemp
ten, šviesoraštis. (1947). 10 lap„ 
spausd. vien, pusėje. 210 X 297 mm. 
(551/1947. 14).
700 MENAS, PRAMOGOS — FINE 

ARTS, RECREATION
The lithuanian song and dance 

troup „Čiurlionis“ (1947. I. 19. kon
certo programa). (17a) Karlsruhe/Ba- 
den, Leichtlin, spaust (1947). 4 nnm. 
p„ iliustr. 170X145 mm. (791. 2/1947. 
15).
800 LITERATŪRA— LITERATURE

KUDIRKA, Vincas, Satyros. (13a) 
Gunzenhausen, L T. B. Gunzenhau- 
seno skyrius, techn. spaudos darbą 
atliko Br. V. A.P. Šulaičiai, G. Wag- 
nerio spaust. Nūrdlingene. (1947). 
■Virš., 4 nnm. + IX + 1 nnm. + 214 
pust 110X149 mm. RM 5.—. Viršeli* 
ir V. Kudirkos atvaizdas dailininko 
V. Vaitiekūno. (891. 927/1947. 16).

VILAINTS, A., Aklasis muzikan
tas. (16) Fulda, rotat., 1947, 76 lap„ 
spausd. vien, pusėje. 150 egz. 159 X 
226 mm. Viršelio 3. pusi. — Spaus
dinta rotatorium autoriaus priva
tiems reikalams. (891 923. 2/1947.17).
900 ISTORUA — HISTORY

PAULIUKONIS, Pranas, Naujųjų 
amžių istorija, II dalis: Naujieji am
žiai Rankraščio teisėmis. (16) Kas- 
sel’is, Leidykla: Giedra, Spaudos 
prekyba, rotat. 1946 (išleista 1947). 
Virš., 2 nnm.+66 pusi. (31—93 pusi. 
+3 nnm.). 205 X 290 mm. Pastaba 
2 nnm. pusi: „Švietimo Valdybos 
Kn. L. K-jos autorizuota — prot. Nr. 
5. 1946. Spaudė „Giedra“ 1947 pri
vatiems autoriaus reikalams. History, 
of new ages II part. The latest cen
turies. (940. 2/1947. 18).
910 GEOGRAFUA — GEOGRAPHY

MATIJOSAITIS, S. Esmaitis, 
Geografija. Lietuva. Svetimi kraštai 
Žmogus ir žemė. Žemė pasaulio 
erdvėje. Vadovėlis ketvirtajam pra
dinės mokyklos skyriui iš „Sakalė
lis“ IV dal. (13b) Dillingenas ties 
Dunojum; authorized by the UNRRA, 
Druck: Buchdruckerei Ludwig Auer, 
Donauworth. 1946 (išleista 1947). 
Virš. 158+2 nnm. p., iliustr.' 146X 
207 mm. (910/1947. 19).

TARULIENE, Filomena, Europos 
geografija. 16) Hanau, rotat. virš. — 
spaust. 1947. Virš., 4 nnm.+98 p. 
213X300 mm. (914/1947. 20).
920 BIOGRAFUA — BIOGRAPHY

Baden-PowelL Išleista jo 6-rių 
metų mirties sukakčiai paminėti. 
1941. L 8. — 1947. I. 8. (23) Olden
burg, L. S. S. „Pilėnų“ tuntas 5. D. L. 
K. „Gedimino“ draugovė, rotat 1947. 
Virš., 52 p; su portretu. 146 X 208 mm. 
Pastaba 2 pus!.: „The story of Baden' 
Powell“ Laisvas vertimas (papildy
tas). (92/Baden-Powell/1947. 21).

Lietuvių Tremtinių Bibiliografljos 
Įstaiga Office of Lithuanian 
Bibliography in Emigration
(13b) Memmingen, Fl’egerhorst DP 

Center, Bavaria, Germany, USA- 
Zoae.
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Mokinio darbas saulėtoj pavasario nuotaikoj
. v '' SCHEINFELDO GIMNAZIJA ĮŽENGS I TRECIUOSIUS MOKSLO METUS ■'

Ekrano ------
.... :r., margumynai

Dar Regensburge įsteigta Schein- 
feldo lietuvių gimnazija š. m. ba
landžio 21 d. įžengė į trečiuosius 
mokslo metus

Mokslo metų pabaiga ir naujųjų 
pradžia atžymėta gimnazijos sporto 
ir meninių pasirodymų švente.

Išvakarės, balandžio 19 d., buvo 
pradėtos sporto važybomis. Leng
vojoje atletikoje mokiniai turėjo 
kietą susitikimą su vietos Kovu, kuris 
sporto gyvenime jau spėjo gerai už
sirekomenduoti, o per sporto šventę 
Kęmptene kovo 29—30 d. d. pasi
rodė su rimtomis pretenzijomis į 
Šarūno krepšinio „laurų vainiką“.

Kaip ir buvo tikėtasi, varžybas lai
mėjo Kovas, tačiau ne visai lengvai. 
Visuomenė sportuojančiu jaunimu 
rodė gyvą susidomėjimą. -

Balandžio 20 d. stovyklos visuome
nei gimnazija pasirodė su savo me
niniais sugebėjimais. Be deklama
cijų ir gerai atliktų taut, šokių, vad. 
Žilinskaitei, didesnį dėmesį atkreipė 
trijų abiturienčių keli muzikos da
lykėliai, atlikti fortepionu solo (Gu
daitytė — Gėlių daina, Lange; Pu- 
piutė —■ Moment musical, Schubert 
ir Smogenytė — valsas, Durandot).

Bambergas kruta...
Drauge su pavasariu, drauge su 

atgimstančia gamta ir bambergie- 
čiai daugiau atgijo ... Nors, nega
lima sakyti, jie ir seniau nebuvo 
apmirę, ką galėjo — dirbo.

Atšilus orui,' bambergiečiams atsi
rado noras-bent kiek ir paekskur- 
suoti. Tad, štai. Didįjį Penktadienį, 
dešimties žmonių ekskursijėlė ap
lankė garsuji Konnersreuthą, kur 
turėjo progos pamatyti Kristaus 
kančias kenčiančią Teresę Neuma- 
naitę ir nugirsti apie ją įdomių pa
sakojimų.

Neatsilieka nuo ekskursavimo ir
yįetos jaunimas, moksleiviai. Pava
žiuoja kai kur skautai ir, belipinė- 
dami po kalnuotąją Vokietijos žemę, 
}įp pirmieji jau spėjo paru- 
dinti žiemos išbaltintą odą. Nieko 
nepadarysi — skautai, vis skautais 
pasilieka. Jie pirmiausia spėja pasi
naudoti tuo, kas grūdina žmogaus 
valią, kas taiso sveikatą...

Kovo' isd. buvo pakėlę sparnus 
ir gįmnazijoa ateitininkai. Jų ketu
riolikos asmenų būrelis aplankė mo
numentalųjį meno kūrinį, garsią 
šyęntovę — Vierzehnheiligeno ba
ziliką. Ten jie. turėjo progos pama
tyti tai, kas šių dienų tikrovėje nu
kelia žmogų bent kiek tolėliau nuo 
kasdieninių vargų bei rūpesčių ir 
leidžia nors truputėlį užsimiršti tai, 
kąs mūsų širdis ir mus pačius slegia 
prie žemės...

Kaip geras Lietuvos laukų artojas, 
beauštant pavasariui, susirūpina ūkio 
padargų tvarkymu, bei lauko dar
bais, taip ir mūsų Bambergo Lietu
vių Komiteto Švietimo skyrius susi
rūpino dvasinio ir kultūrinio peno 
reikalais.

Žiūrėk, mūsiškis 6-tos stovyklos 
„kvietimo ministeris“ p. inž. Šku- 
džinskas bėgioja atmaukęs kepurę, 
varvindamas prakaitą ir ieško, kad 
tik daugiau sumedžiotų prelegentų 
paskaitoms. Norima, kad kiekvieną 
savaitę visuomenei, būtų skaitoma 
bent po vieną paskaitą.

Didesnė dalimi jam tai jau ir pa
vyko. Paskaitų ciklo užuomazga jau 
padaryta. Jo bloknote figūruoja eilė 
žmonių, kurie sutiko savo žiniomis 
pasidalinti su savo broliais trem-

Paroda Schweinfurte
Š. m. balandžio 26 d. 14 vai. 

Sdiweinfurto liet, stovykloje atida
roma stovyklos kūrybos paroda, 
kuri tęsis ligi balandžio 28 d.

Parodos atidarymo dieną Kugel- 
Fischer salėje įvyks koncertas. 
Programą atliks Liet Taut. An
samblis, vadovaujamas muz. St. So
deikos. Koncerto pradžia 17 vai.

Parodai Rengti Komitetas

SKELBIMU KAINOS
Kaip jau buvo skelbta, pradedant 

57 nr„ už „T. G.“ talpinamus skelbi
mus yra nustatytos šios kainos:

a) skelblmai-paleškojlmai 25 pf už 
žodį;

b) kitoki skelbimai ir padėkos 
po 1 RM už žodį;

e) užuojautos 30 RM.
Siunčiant skelbimus, siųsti kartu 

Ir pinigui, nes iš anksto neapmokėti 
skelbimai nebus talpinami.

Gražiai pasirodė gimnazijos mišrus 
choras, dirig. muz. M. Budriūno. Sis, 
palyginti, dar jaunas choras puikiai 
užsirekomendavo ir, atrodo, gali 
būti rimtas varžovas stipriam (vad. 
Br. Budriūno) stovyklos chorui.

Ta proga paminėtina graži tvarka 
programos ir pasilinksminimo metu, 
palaikoma isnp. Orvido rūpesčiu.

Balandžio' 21 stovyklos koplyčioje 
mokytoiai ir mokiniai išklausė pa
maldas, prašydami Aukščiausiojo 
malonės prasidedantiems mokslo 
metams. Kapelionas kun. Dziegorai- 
tis pamokslo metu nušvietė nelengvą 
mokinio darbą saulėto pavasario 
nuotaikoje, kartu nurodydamas gra
žių apsišarvavimo kantrybe pavyz
džių. \

Svarbiausias šventės momentas — 
įteikimas pažymėjimų II laidos 23 
abiturientams. Be mokytojų ir mo
kinių, čia atvyko UNRRA-os atsto
vai, vokiečių gimnazijos vadovybė, 
mokinių tėvai ir visuomenė.

Gimnazijos dir. prof. Malinauskas, 
džiaugdamasis šia proga, nušvietė 
nelengvą praeitų metų mokslo kelią 
ir supažindiho dalyvius su mokinių

nuveiktais darbais ir pasiektais lai
mėjimais.

Įteikus brandos atestatus, abitu
rientams buvo pasakyta gilių min
čių, nuoširdžių sveikinimų ir gražių

linkėjimų nepalūžti sunkiame trem
tinio kelyje? . '

Gimnazijos šventė buvo baigta 
tėvų komiteto surengta atsisveiki
nimo kavute abiturijentams. S. Mik.

‘ Britų zonos stovyklų atstovų 
suvėlavimas

Balandžio 12 ir 13 d. d. Meerbecko 
stovykloje, lietuvių atstovų Baltų 
Centrinėj Taryboj iniciatyva, buvo 
sušauktas britų zonos lietuvių sto
vyklų atstovų suvažiavimas. Apie 
Baltų Centrinės Tarybos kūrimąsi 
ir darbą išsamų pranešimą padarė 
tos Tarybos narvs Rudinskas. Cen
trinė Baltų Taryba įsteigta 1946 m. 
balandžio 3 d., į kurią įeina po du 
atstovus iš kiekvienos baltų tauty
bės ir trys' Apygardinės Tarybos, į 
kurias įeina po vieną atstovą iš 
kiekvienos šių tautybių. Šios tary
bos pakeitė tautinius (mūsų giLTB) 
komitetus ir vykdo socialinių ir kul
tūros įstaigų funkcijas. Nuo praė
jusių metų rugpiūčio mėn., gavus 
patalpas, BCT darbas įėjo į norma
lias vėžes ir dabar nuolat plečiasi. 
Be Baltų Tarybų, stovyklų tautybių 
reikalams atstovauti prie Mil. Gov. 
ir UNRRA įstaigų, yra dar ryši
ninkai.

Švietimo ir profesinio lavinimo 
reikalais pranešimą padarė vyt. švie-

Apie įsikūrimo ir darbo gavimo 
galimybes Vokietijoj pranešimą darė 
kitas BCT narys inž. L. Balsys. Jis 
įrodinėjo, kad perspektyvos įsikurti 
Vokietijoj yra labai menkos. Po inž. 
Balsio pranešimo, Rudinskas smul
kiai nušvietė galimybes įsikurti 
Anglijoj.

Po pranešimų sekė gyvos disku
sijos, kuęių metu išsiaiškinta daug 
britų zonos lietuviams tremtiniams 
aktualių klausimų.

Suvažiavimas priėmė rezoliucijas 
Baltų Globos ir Švietimo organizaci
jos ir LTB organų darbo suderinimo, 
švietimo ir įsikurdinimo Anglijoj 
reikalais.

Suvažiavimas buvo leistas karinės 
valdžios ir UNRRA-os. Jam pirmi
ninkavo agr. Malinauskas. Suvažia
vimas baigtas Tautos Himnu.

LTB Švietimo Valdybos 
pranešimas mokytojams

tiniais. Jau buvo' skaityta pirmoji 
paskaita — reportažas apie patirtus 
įspūdžius, aplankius Terese Neu- 
manaitę (3-čios stovyklos salėje, 
kovo 13 d.).

Ir toliau, kas sekmadienį ar šeš
tadienį, bus skaitomos įvairių sričių 
paskaitos.

Bambergo vaidintojai taiį ..pat 
neatsilieka. Neatsilieka nei „subren
dęs“ nei „bręstas“ jaunimas. Vyres- 
mieji repetuoja „Viengungius“, o jau
nesnieji mokiniukai' — repetuoja 
„Tris brolius“.

Pranas Ališauskas

VYTIS PRIEŠ VYTI
Sporto diena Wiirzburge

Prasidėjus neabejotinam pava
sariui, šiemet, kaip ir praeitais me
tais, sportinių parengimų . nestinga. 
Jau daugyje vietovių, kur geresnės 
sąlygos ir kur, pagaliau, energin- 
gesni kaip sporto, taip ir LTB pa
dalinių pareigūnai, buvo surengtos 
mažesnio ar didesnio pobūdžio spor
to šventės, didesnio masto krepši
nio ar kitokie turnyrai ir pan. Ba
landžio 13 d. sporto dieną buvo su
rengęs Wurzburgo liet, sporto klu
bas Vytis. Į talką wurzburgiečiai bu
vo pasikvietę savo vienvardžius iš Tū- 
bingeno Be krepšinio ir tinklinio 
rungtynių, buvo neužmiršta ir kul
tūrinė bei meninė dalis, kuri taip 
pat buvo laba" vykusiai suorgani
zuota, ir visa praėjo gero pasisekimo 
ženkle

Krepšinyje Tūbingeno ir Wūrz- 
burgo vienvardžiai klubai jau pra
eitais metais buvo užmezgę glau
džius santykius, o šiemet tradiciją 
tęsė toliau. Pi? eitais metais buvo 
sužaistos dvejos rungtynės ir jas 
abi laimėjo Tūbingenas. Antrosios 
rungtynės buvo išskirtinės. Nor
malus rungtynių laikas rodė lygią
sias ir tik pratęsime tūbingeniečiai 
laimėjo 46-45. Šiemet abi komandos 
susitiko pirmą kartą. Jei tūbinge
niečiai sėkmingai darbavosi prancū
zų zonoje, tai Wūrzburgo Vytis gra
žiai reiškėsi savo apylinkėje. Ba
landžio 13 d. parodė, kad Tūbingeno 
Vytis šiemet itin pajėgi ir wiirzbur- 
giečiai, kad ir labai ryžtingai spy
rėsi, bet turėjo supasuoti ir svečiai 
laimėjo 40-26. Rungtynės buvo la
bai draugiškos ir praėjo gražiu sti
liumi. Wūrzburgas buvo vertingas 
priešininkas ir pralaimėjo garbin
gai. Taškai: Tūbingeno Vy
tis: Saladžlus (16), Alinskas (5), 
OšlapasII (5), Ponelis (5), Dargis(4), 
Cerkeliūnas (3). Petrauskas (2); 
Wurzburgo Vytis: Urnevičius 
(13), Elsbergas (5), Idzelevičius (3), 
Černiauskas (3), Aukštuolis (2).

Tinklinio rungtynės parodė, kad 
šiam sporte stipresni yra šeiminin
kai, kurie svečius be didelio vargo 
supylė 2-0 (15-9, 15-3). Kitose rung
tynėse Wurzburgo Vyties moterų 
komanda laimėjo prieš vietos lietu
vių gimnaziją taip pat 2-0.

Pasibaigus rungtynėms, LTB 
WUrzburgo komiteto pirmininkas Br. 
Gurskis laimėtojams išdalino eilę 
vertingų dovani'. Dovanas buvo na- 

dsteyrasi1 Meno ctmŽĮb, Med»nfn&

timo inspektorius M. Krikščiūnas. 
Buvo iškelti švietimo įstaigų darbo 
ir ypač profesinio mokymosi sunku
mai. Be to, švietimo įstaigų būklė 
pavaizduota statistiniais duomeni
mis.

Mažosios Lietuvos atstovas E. Si
monaitis iškėlė lietuvių tautines as
piracijas Prūsų Lietuvoje ir ragino 
atkakliai ginti šioje srityje esančius 
lietuvybės interesus.

Apie BALFo šalpos darbą trum
pus pranešimus padarė įgaliotinis L. 
Dymša ir skirstymo komisijos p-kas 
dek. „kun. Starkus. Pilnai, tačiau, 
BALFo darbas nebuvo nušviestas, 
nes į suvažiavimą neatvyko BCT 
gerbūvio skyriaus vedėjas' V. Užu
pis, kurio žinioje yra faktinas 
BALFo gėrybių paskirstymas.

Ryšium su laukiamais mūsų ben
druomenės gyvenimo pasikeitimais 
Švietimo Valdyba prašo visus visų 
rūšių mokyklų gerb. mokytojus ir 
veikų darželių auklėtojas, kurie šiuo 
metu nedirba švietimo įstaigose, 
pranešti Švietimo Valdybai savo 
adresus ir šias žinias: gimimo data, 
vieta, mokslo cenzas, mokytojo 
laipsnis, specialybė, kalbų mokėji
mas, pedagoginis stažas, šeimos su
dėtis.

Mokytojams, kuriems karo metu 
žuvo dokumentai, Švietimo Valdyba 
išduoda atitinkamus pažymėjimus. 
Taip pat bus išduoti mokytojo as
mens liudijimai.

Kreiptis raštu į Švietimo Valdybą, 
(16) Kassel-Oberzwehren, Matten- 
berg, D. P. Lager. Šv. V—ha.

SPORTO ŽINIOS

dirbtuvės, LTB komitetas. Nebuvo 
užmiršti ir teisėjai. Kaip daugiausia 
per krepšinio rungtynes taškų pa
siekęs, buvo apdovanotas Juozas 
Saladžius (Tūbingeno Vytis). Tūbin
geniečiai gavo dovanėlių ir iš pa
vienių wūrzburgiečių.

Galima , pasidžiaugti, kad toks 
nuoširdus dviejų klubų bendravimas 
būtų pavyzdys ir kitiems. Wurz
burgo ir Tūbingeno klubai nesi
tenkina vien bendravimu sporte, 
bet yra geri draugai ir privačiame 
gyvenime. Tai yra miela ir džiugu 
pastebėti. Sport.

GIMNAZISTŲ KREPŠINIS
Scheinfeldo gimnazijos krepšinin

kai viešėjo Wurzburge ir žaidė prieš 
tenykščią lietuvių gimnaziją. Pra
džioje vedė šeimininkai, pirmas kė
linys baigėsi 20-20, o po pertraukos 
galutinai vyravo scheinfeldiečiai, 
kurie laimėjo 51-27. Abiejų ko
mandų žaidikai, pasiekę daugiausia 
taškų, buvo apdovanoti.

ASK-LIETUVA SUSITINKA SU 
VOKIEČIŲ STALO TENISO 

MEISTERIU
Š. m. balandžio 12 d. pietų Vokie

tijos stalo teniso meisteris MTV 1870 
komanda Mūnchene susitiko su 
ASK-Lietuva (Akademinio Sporto 
Klubas) revanšui, kur vokiečiai sun
kiai laimėjo rezultatu 5—4. Atskiri 
įdomesni susitikimai: Mauritz—Mei
lus 3—0 ir Garunkštis—Than 3—2. 
Pirmąsias rungtynes su šia komanda 
buvo laimėjęs ASK pasekme 5—4.

P. K.
Iš LIETUVIŲ PASIMOKĘ . . .
Tarpmiestines krepšinio rungtynes 

Mūnchenas—Berlynas užtikrintai lai
mėjo mūneheniečiai pasekme 31—14.

Šia proga tenka pastebėti, kad 
Mūncheno MTSV Schwabing yra 
skaitomas visoj Vokietijoj stipriau
siu krepšinio vienetu. „Sūddeutsche 
Zeitung“ rašo, kad MTSV Schwa
bing tokio aukšto žaidimo lygio pa
siekė tik dažnų susitikimų su lietu
viais dėka, per kuriuos minėtoji ko
manda išmokusi, kaip reikia krep
šinį žaisti. P. K.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Tarpvalstybinėse futbolo .rung

tynėse Anglija su Škotija sužaidė 
1-1. Škotai vedė 1-0 ir, pagal žai
dimą, turėjo laimėti. Rungtynės 
įvyko Londone, ir jas stebėjo 100.000 
žiūrovų.

— Prahos futhplo rinktinė pas
PBryflM 04. Vtnaat ka

linys buvo labai vienašališkas ir 
baigėsi 5-0. Prahos puolimui vado
vavo Bican. Prahos B rinktinė vie
šėjo Elzase ir triuškinančiai laimėjo 
prieš Elzaso rinktinę 8-0. Čekai 
abejose rungtynėse pademonstravo 
itin puikų žaidimą ir priminė prieš
karinius laikus

— Prancūzijos krepšinio pirme
nybių baigminis žaidimas davė staig
meną, nes ligšiolinis meisteris Lyono 
Ste-M. Guillotiere pralaimėjo prieš 
PUC 28-30 (16-16). PUC komandos 
siela yra barzdočius Frezot. Tai 
studentų komanda. Baigmė sukėlė 
didelį triukšmą, nes teisėjai gero
kai šlubavo. Lesmayoux dargi išsi
tarė, kad ne trenerius prancūzai 
turi iš JAV kviestis, bet teisėjus.

— Prancūzijos rugby meisteriu 
tapo Stade Toulousain, baigmėje 
laimėjęs prieš Agenais 10-3.

— SSSR krepšinio rinktinė nu
mato dalyvauti Europos pirmeny
bėse; Leningrade ji laimėjo prieš 
miesto rinktinę 37-29. Iš savo pusės 
galime pastebėti, kad dar kovo mėn. 
Maskvoje, per 8 miestų turnyrą, 
Kauno rinktinė tam pačiam Lenin- 
gradui atskaitė žymiži daugiau.

— Meksikoje prancūzų lauko te
nisininkai Bernard ir Borotra atsto
vavo Prancūziją ir nugalėjo Meksi
kos rinktinę 3-2

Prahoje baigėsi Europos imty
nių pirmenybės. Jei praeitais me
tais tokias pirmenybes laimėjo Tur
kija, tai šiemet daugiau pasireiškė 
švedai. Sunkiuosiuose svoriuose vy
ravo rusai. Sunkiam sv. meisteriu 
tapo estas Kotkas, buvęs įrašytas į 
SSSR komandą. Naujieji meiste
riai: 52 kg kategorijoj — Sundin 
(Švedija), 57 kg — Hassan (Egiptas), 
62 kg — Andenberg (Švedija), 67 kg 
— Frandfors (Švedija), 73 kg — Do
gu (Turkija), 79 kg — Bielov (SSSR), 
87 kg — Koberize (SSSR), sunkiam 
sv. y- Kotkas (estas). Valstybėmis 
Švedija surinko 14 tšk. Antroj vie
toj liko SSSR — 12 tšk.. 3. Turkija, 
4. Egiptas — po 5 tšk.

— Prancūzijos stalo teniso pir
menybes kiek netikėtai laimėjo Du- 
bouille, baigmėje įveikęs Manchiska 
3-0. Haguenauer susižeidė ranką ir 
jam teko pasitraukti. Vyrų dvejetą 
laimėjo Larcade — Agopoff. Mo
terų meisterė — Logelin.

— Chicagoje prie 13.000 žiūrovų 
amerikietis Abrams taškais nugalėjo 
žinomą estų boksininką Radik (vi- 
dut. sv.), Radikui po daugio per
galių, tai jau antras iš eilės pralai
mėjimas. nes kiek anksčiau jį buvo 
mųm*»ąiLa Motta.

Populiarusis amerikiečių filmų ar
tistas Clark Gable, kuris prisime
namas iš visos eilės filmų, matytų 
Lietuvoje, drauge su savo partnere 
Vivian Leigh vaidina geriausiai iki 
šiol įvertintoje amerikietiškoje fil- 
moje „Vėjo blaškomi“. Ši filmą 
pastatyta pagal garsųjį Margaret 
Mitchells romaną iš amerikiečių pi
lietinio karo laikų.

Vokiečių DEFA filmų bendrovė 
išleido pirmąją nuotaikingą filmą 
„Meilei nėra . vietos“. Veiksmas 
vykstą Berlyno griuvėsiuose, kur 
eilės metų išskirta pora, nebodama 
sunkumų, susikuria jaukų šeimos 
lizdelį. Filmą pastatė rež. Hans 
Deppe.

Jan Kiepura ir Martha Eggert, 
kurie nuo 1940 metų gyvena New 
Yorke, neseniai gavo JAV pilietybę.

Garsusis Sigrid Undset romanas 
„Kristina Lavranso duktė“, už kurį 
ši norvegų rašytoja gavo Nobelio 
premiją. Hollywoode pritaikomas 
filmai. Pati autorė dalyvauja sce
narijaus paruošime ir aktingai ste
bės filmavimą.

Dar dvi vokiečių filmų bendrovės 
gavo licenzijas iš britų vyriausybės. 
Tai: „Die junge Film-Union“ Ham
burge ir „Herold-Filmgesęllschaft* 
Berlyne-Halensee. Pirmajai filmų 
bendrovei vadovauja Rolf Meyer, 
žinomas kaip autorius iš filmų „Da« 
Bad auf Tenne“, „Eskapade“ ir 
.Junge Herzen“. be to, jis suko pir
mąją Berlyno „Studio 45“ filmą 
„Zugvogel“.

Žinomas prancūzų režisierius Mar
cei Came išleido naują filmą „Lės 
portes de la nuit“, kurioje vyriau
siąjį vaidmenį vaidina Londono 
Music Hall žvaigždės Nathalie Nat
tier ir Yves Montand, be to, Pierre 
Brasseur, Carrette, Serge Reggiani 
ir Dany Robin.

Šveicarų filmų magnatas Lazar 
Wechsler, pastatęs Tarptautiniame 
filmų kongrese Cannes premijuo’ą 
filmą „Letzte Chance“, iš amerikie
čių karinės valdžios, Bavarijoje gavo 
leidimą daryti kai kurias nuotrau
kas jo statomai naujai filmai iš po
kario Europos vaikų gyvenimo.

Adolphe Menjou, pažįstamas iš 
visos eilės farsų ir savo filmų kar
jerą pradėjęs drauge su Charlie 
Chaplin ir moterų dievaičiu Valen
tino, šiuo metu darbuojasi kitoje 
srityje, būtent, rašo savo memuarus.

Tarptautinis filmų festivalis šiais 
metais, liepos mėnesio pradžioje, 
įvyksta Locarno mieste, Šveicari
joje. Festivalyje jau pasižadėjo da
lyvauti Prancūzija, Anglija, Sovietų 
Sąjunga, JAV, Italija ir Meksika, (z)

Paieškojimai
J. ir VacL Ramanauskai, gyv. Šve

dija, Florag 27, Vasteras, ieško Juozo 
Ramanausko iš Alvito, Godliausfco 
Aleksandro, Bagdonavičiaus Vac
lovo, Pečiulaičio Prano ir Butėno 
Jono (visi iš Kauno). Žinantieji apie 
jų likimą taip pat prašomi atsilieptą.

Vladas Petrėnas gyv. Schweinfurt, 
DP Lager, ieško Mumėnų Vlado ir 
Onos iš Panevėžio.

Vincas Karnočius, gyv. Mooręn- 
brunn ii. Feucht, b. Nūmbėrg, Lit. 
Lager, Langwasser, ieško giminių ir 
pažįstamų.

Martynas Bernotas, sūnus Jono, 
gim. 1903 m., iki 1940 m. liepos mėn. 
gyvenęs Kretingoje, prašomas atsi
liepti šio laikraščio administracijai.

„Tėviškės Garso“ Administracija 
prašo atsiliepti Juodkų, J. Bernotą ir 
V. Morkūną, gyvenusisus Neumuen- 
steryje (anglų z.) Žinantieji, prašomi 
pranešti jų gyvenamą vietą.

UNRRA-os Paieškojimų įstaiga, 
Arolsen prie I£asselio, ieško sekan
čių asmenų:

Ropė Mykolas;
Sirvinskas Vladas; ,
Stankevičius Pranas;
Schwarz Martha, 53 metų, iš Meck

lenburg;
Sciuka Albinas, 33 metų, iš Mari

jampolės;
Sciuka Antonis, 28 metų, iš Rum- 

melburg, A.-Hitler-Strasse 22;
Senkus Natas, 45 metų, iš Vilka

viškio;
Seputaitė Danutė, 10 metų, ameri

kiečių ar britų zonoje;
Seputienė Joana, 40 metų, ameri

kiečių ar britų zonoje;
Sidaravičius Anastazija, 53 metų, 

iš Kauno.

SKELBIMAS
Ieškau pirkti senų lietuviškų pini

gų, išleistų: a) 1922 metais rugsėjo 
mėn. 10 dieną 1, 5, 20 ir 50 c: itųj 1 
ir 5 lit. monetų, b) 1922 metais lap
kričio mėn. 19 dieną 1, 2, 5, 10. 20. 50 
centų ir 1, 2, 5, 10, 50 ir 100 litų. Mo
ku geras kainas.

A. Birznieks, Lubeck, per "f 1 
(M*
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Lietuviai tremtiniai iš BALF-o gavo arti 2.000.000
į Šių metų kovo 25 d. suėjo treji 
metai, kai Amerikos lietuvių orga
nizuota visuomenė sukurė Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fondą, 
plačiau žinomą sutrumpintu vardu 
— BALF. Šios sukakties proga 
BALF valdyba Amerikos lietuvių 
spaudoje paskelbė atsišaukimą, ku
riame apžvelgiama, kas BALF buvo 
padaryta per trejus metus ir kas jo 
numatoma daryti'artimiausioje atei
tyje.

Tame atsišaukime, įvardintame 
„Didžioji pagalba lietuviams“, ra
šoma:

„BAU įsteigtas 1944 m. kovo 
25 d. Chicagoje, kai pasaulinio karo 
gaisras tebeliepsnojo visu baisumu, 
kai tūkstančiai Amerikos karių ko
vojo kautynių laukuose už laisvę 
visam pasauliui, kai tūkstančių tūks
tančius lietuvių karo fronto ugnis 
blaškė po nežinomus žemės plotus, 
besistengiant jiems priartėti prie 
Vakarų Demokratijų — laisvę ne- 
š nčių armijų.

dolerių pašalpų
BALFo vadovybė iš pirmų dienų 

visu pasiryžimu ėmėsi žygių telkti 
ko didžiausią paramą, ieškodama 
nuo karo nukentėjusiems lietuviams 
draugų visose srityse — ir valdžios 
įstaigose, ir šalpos organizacijose, ir 
plačioje visuomenėje. Didžiausias 
laimėjimas buvo įsijungimas į di
džiulę National War Fund šalpos 
šeimą. National War Fund vadovybė 
lakiai palankiai žiūrėjo j nuo karo 
nukentėjusių lietuvių šelpimo reika
lą ir, kiek pajėgumas leido, skyrė 
šalpos sumas.

BALFo parama pasiekė lietuvius 
tremtinius, išblaškytus įvairiose ša
lyse, visais prieinamais keliais ir bū
dais. Toji parama pinigais, vaistais, 
mediciniškais instrumentais, drabu
žiais maistu, apavu ir kitokiais 
reikmenimis plaukė didelėmis siun
tomis Vokietijon, Austrijon, Itali
jon, Šveicarijon, Prancūzijon, Bel-

IS Amerikos lietuvi’; spaudos
Lietuva vėl atgaus nepriklausomybę

STEIGIAMA LIETUVIU KOLEGIJA 
ROMOJE

Kun. A. M. Briška, Nekalto Pra
sidėjimo parapijos klebonas Chica- 
goje, yra pakviestas kardinolo Piz- 
zardo vykti į Romą ir ten įsteigti 
lietuviams kunigams kolegiją.

Jau seniai buvo reikalas, kad lie
tuviai klierikai Romoje turėtų savo 
pastogę. Tą padėtį kun. A. M. Briška 
suprato ir kolegijos steigimo reikalu 
parašė laišką kolegijų ir seminarijų 
globėjui kardinolui Pizzardo, kuria
me išdėstė, kad kolegija lietuviams 
kunigams yra būtinas dalykas ugdyti 
jaunąją kunigų kartą. Laiške pami
nėta, kad Lietuva gali tapti slenks
čiu apaštalavimo rytuose. Kardinolas 
šį kolegijos steigimo sumanymą įver
tino it pakvietė kun. A M. Brišką 
būti tos kolegijos steigėju. Kun. 
Briška apie šį pakvietimą taip sako: 
„Mane Dievas parinko tik įrankiu 
šiai kolegijai įsteigti. Kolegija lietu
viams kunigams labai reikalinga' Ro
moj, ypač dabar. Aš esu įsitikinęs, 
kad Su Dievo pagelba Lietuva vėl 
atgims nepriklausoma. Mes turime 
išlaikyti savo kunigus, kad jie galėtų 
grįžti, kada Lietuva taps nepriklau
soma“.

Sudarius visus planus, kun. Briška 
puvyko pas Chicagos kardinolą S. 
gįritch, kuris jo planus pagyrė ir 
palaimino kelionei į Romą. Iš Chica
gos kun. Briška išvyko antradienį į 
New Yorką, iš kur išplaukė į Pran
cūziją balandžio 11 d. („„Amerika“, 
1947 m. balandžio 11 d.)
AMERIKIEČIAI UŽ ĮSILEIDIMĄ DP

Amerikoje kyla stipresnis judėji
mas už apčiuopiamą pagalbą tūks
tančiams išvietintų asmenų Euro
poje. Norima nors 400.000 išvietin- 
tųjų įsileisti Amerikon šalia „regu
liariai“ vykdomų kvotos ribų.

Už didesnio imigrantų skaičiaus 
įsileidimą pasisakė daug įtakingų as
menų ir organizacijų. Džiugu, kad 
Darbo Federacija ir CIO, tos dvi 
didžiausios darbininkų organizacijos, 
atvirai ir tvirtai remia šį judėjimą.

Labai įžūliai priešinasi Amerikos 
Legionas. Bet šios didelės karo vete
ranų . organizacijos pasipriešinimą 
gerokai atsveria Katalikai Karo Ve
teranai, kurie labai griežtai ir nuo- 
širdžiaiį pasisako už pakeitimą imigra
cijos įstatymo, kad Amerika galėtų 
laikinai įsileisti daugiau naujų imi
grantų, nei formalios užtvaros dabar 
leidžia. (.Amerika“, 1947 m. ba
landžio 11 d.)

SUŽALOTI ĮŽYMYBIŲ VEIDAI

Po šios citatos straipsnio „Sužaloti 
įžymbių veidai“ autorius p. Ližaitis 
rašo:

„Kaip matome, iš šios citatos 
„draugas“ T. Tilvytis piktai išba
ra Lietuvos TSR dailininkus už 
nenutapymą „didelių“ tarybinių 
žmogystų iš natūros, t. y., jiems 
dar esant gyviems. Ir mano me
niška akis ir išmanymas sutinka 
su „draugo“ Tilvyčio patarimais 
dailininkams. Tačiau’ Lietuvos 
TSR dailininkai yra kitos nuomo
nės. Jie pirmiausia, tų dviejų Lie
tuvos išdavikų, pardavusių meną, 
savo garbę ir Lietuvos liaudį už 
Judo grašį, nelaiko didelėmis 
žmogystomis, bet paprastais 
jeristais, antra, dailininkai 
kad gyvų išdavikų veidai, 
kada meniškiau neatrodė, 
kad ir jų mirusių.

Be to, ne tiek dailininkus rei
kėtų čia kaltinti, kad nenutapo
mos gyvos „įžymybės“, kiek pa
čią kompartiją, kuri viską žino, 
už tarybinius piliečius galvoja ir 
numato ateitį viskam. Juk ko
munistų partija žino ir tai, kada 
tas ar kitas tarybinis pilietis turi 
mirti. Taigi, kompartija kalta, 
kad ji nepadarė užsakymo daili
ninkams, kaip kad darydavo „sal
dainiu, muilo ir papirosų fabrikai 
rėkiančiotn etiketėm gaminti“.

Taip pat „draugas“ Tilvytis yra 
nepatenkintas, kad dailininkė 
Račkauskaitė pavaizdavo S. Nerį 
portrete, kaip elegantišką damą, 
balinėje suknioje. Dėl šito tai 
jau „draugas“ neturėtų ištaisyti 
veido grimasų. Dailininkė pavaiz
davo „proletarę“ teisingai, nes Sa- 
lomutė, išdavusi savo Tėvynę, pa
niekinusi savo tautą ir atsidavus 
komunizmo-bolševizmo reikalui, 
gavo gerą sumą rublių, gi „pro
letarės“ undaroką prieš penkeris 
metus buvo atidavusi sovietų 
ubagams. Tiesa, kad nesmagu 
„proletarę“ rodyti lietuvių tautai 
ištaigingame drabužyje, kada nuo 
jos parduotos Tėvynės kūno rau
donųjų okupantų buvo nuplėštas 
geresnis apdaras, nuautas apavas 
ir iš burnos ištrauktas duonos 
kąsnis, dėl ko lietuvių liaudis sa
vo dainose daro atitinkamas išva
das.“

Tikrai turėtų „draugas“ Tilvytis 
pripažinti, kad minėtų „įžymybių“ 
veidai buvo sužaloti ne tik portre
tuose, bet ir pąčiame jų gyvenime.

gijon, Danijon, Švedijon, Liuksem- 
burgan, Ispanijon, Portugalijon, Pie
tų Amerikon. Buvo mėginta pasiekti 
tiesiogiai ir pačią Lietuvą, bet pir
mieji siuntiniai nedavė pageidau
jamų vaisių: nebuvo gauta jokių 
žinių, kas priėmė BALFo drabužių 
ir vaistų siuntas, kas jas dalino ir 
kas gavo.

Minint trejų metų veiklos sukaktį, 
džiugu pažymėti, kad BALFo pašal
pos, vienokiu ar kitokiu būdu, teko 
daugiau kaip 60.000 lietuvių trem
tinių.

Lietuviams tremtiniams pašalpos 
pinigais duota 348 000 dolerių; 
maisto, vaistų ir kitų reikmenų 
pirkta ir išsirista už 260.000 dolerių; 
sudovanotų daiktų drabužiais, apa
vu, maistu, knygomis, vaikučių žais
lais ir kitais reikmenimis surinkta ir 
išsiųsta už 1.260.000 dolerių. Bendra 
pinigais ir daiktais suteiktų pašalpų 
vertė siekia arti dviejų milijonų do
lerių. ~~~-

National War Fund jau nustojo 
veikęs. Šiandien BALFas lietuvių 
tremtinių gerovei ieško paramos vi
sur, kur tik jos galima gauti. Šiuo 
metu yra vedama labai daug- vajų 
įvairiems užsienių pašalpos fondams 
paremti, todėl BALFui nelengva 
įeiti į platesnę Amerįkos visuomenę. 
Pirmoji ir dižioji lietuvių tremtinių 
šalpos atrama yra lietuviai ameri
kiečiai, į kuriuos yra nukreiptos 
tremtinių rankos, akys ir širdys.

Vienas lietuvių tremtinių atsakin
gas asmuo iš amerikiečių zonos Vo
kietijoje taip pareiškė BALFo vado
vybei:

„Be Amerikos lietuvių tolimesnės 
pagalbos išsiversti negalėsime, ir jei 
toji pagalba būtų nutraukta, ypač

skaudžiai atjaustų tai našlaičiai, in
validai, ligoniai, moksleivi ai.

Tremtiniai giliu dėkingumu su
pranta užjūrio brolių aukų rinkimo 
sunkumą, bet kiekvienas, priimda
mas auką, būtų žymiai laiminges
nis, jei, vietoje auką priimti, jam 
būtų sudarytos sąlygos užsidirbti ir 
jis pats mieliau aukotų, o ne šelpia
mas būtų.“

Dabar vyksta BALF vajus. Kad 
tremtiniams reikalinga parama šie
met nebūtų žymiai mažesnė, nei per
nai, reikia būriniai sukelti 525.000 
dolerių. Pradžia padaryta graži, bet 
iki kvotos pasiekimo — dar ilgas ke
lias. Todėl visi lietuviai amerikiečiai 
skatinami gausiai prisidėti prie 
tremtinių šelpimo.

120.000 žmonių i 
Kanada

Lietuvos General.Konsulo Kanadoje 
pranešimu (vasario mėn.), į Kanadą 
gali įvažiuoti: tėvai, nevedę sūnūs ar 
dukterys, našlaičiai brolvaikiai, sese
rėnai ligi 16 metų. Norį į Kanadą at
vykti turi kreiptis j Lietuvos Kon
sulatą sekančiu adresu: Consul Ge
neral of Lithuania, 110 St. George 
Street, Toronto 5, Ontario, Canada.

Be to, gautomis žiniomis (kovo 16 
d.), Kanadoje esąs priimtas naujas 
pabėgėlių iš Vokietijos jsileidimo 
įstatymas, pagal kurį būsią įsileista 
120.000 žmonių sekantiems darbams: 
miškų eksploatacijai, žemės ūkiui ir 
anglių kasimui. Norį vykti turės pa
sirašyti vieneriemS; metams sutartį ir 
iš darbdavio gauti afidevitą. Išdir
bus 1 metus, būsią galima laisvai pa
sirinkti darbą. Turį giminių Kana
doje gali prašyti, kad jiems sudarytų 
darbo sutartį ir atsiųstų afidevitą.

(„Z.“)

kar- 
žino, 
nie
kaip

Gera nuotaika -r- energijos 
ir kūrybos pagrindas

Biologinė taisyklė kalba apie tris 
žmogų sudarančius veiksnius: pa
veldėjimą, aplinką ir funkciją. Pir
masis iš jų,, paveldėjimas, buvo per
dėtai išryškintas vadinamoj .rasiz
mo teorijoj nors prieš jį žmogus 
yra mažiausiai aktingas.

Aplinkos įtaką žmogui patiriame 
ant nuosavo kailio.

Prieš šiuos du pirmuosius veiks
nius stovime kaip daugiau ar ma
žiau pasyvios jų išdavos, gi trečiąjį, 
funkciją, galime sąmoningai panau
doti savo pačių asmeniui, kaip psi
chofiziniam vienetui ugdyti ir for
muoti. Į funkcijos sąvoką įeina 
kiekvienas individo psichinis arba 
fizinis veiksmas, juo labiau, kad 
abiejų pastarųjų aktų neįmanoma 
griežtai išskirti.

Kiekvienam aišku, jog funkcija 
prigimties duotus organus išvysto, 
tobulina ir išlaiko. Juk protaudami 
nieku būdų nesilpniname savo sme
genų, bet priešingai — juos tobuli
name, arba — atlikdami judesius, 
nemažiname savo raumenų pajėgumo, 
o didiname. Taip pasireiškia pir
masis funkcijos dėsnis.

Antrasis dėsnis sako, kad pakeista 
funkcija organus specializuoja. Čia 
būtų galima plačiai kalbėti apie ci
vilizacijos specializuojančią įtaką 
žmogui Gana paminėti lakūnų at
sparesnę kraujotakos sistemą ir to
bulesnį pusiausvyros aparatą arba 
čiuožiko vikrumą ant ledo.

Tretysis dėsnis sako jog dėl ne
naudojamos funkcijos organai -gali 
nuvysti, atrofuotis ar net išnykti. 
Kiekvienas iš mūsų ilgesnį laiką 
sirgęs ir gulėjęs lovoje pajuto, kad 
net toks bicloginis veiksmas, kaip

vaikščiojimas, pirmą kartą po ligos 
pakilus is patalo, yra ne toks pa
prastas, dargi sunkus.

Iš ketvirtojo dėsnio seka, kad 
funkcija gali pagydyti susirgusį or
ganą Modernioji medicina tai taip 
pat patvirtina.

Prieš per didelį pasinešimą į 
sportą ir judesį ar, pavyzdžiui, pro
tinį darbą, mus perspėja penktasis 
dėsnis, nurodydamas, kad per stipri 
ir užvilkinta funkcija organus sarg
dina.

Paskutinysis dėsnis, teigdamas, 
kad tik su džiaugsmo pajautimu 
atliktoji funkcija atskleidžia pilną 
vystomąją įtaką organizmui, patvir
tina žmogaus dvasios sąryšį su kū- 

Linksmai nusiteikęs 
savo 
kad

žmogus 
jėgomis, 
net kel-

nu.
yra linkęs pasigirti 
sakydamas: „Jaučiu 
mus galėčiau rauti!“ 

Panagrinėjus visus 
atrodo, nebūtų nė reikalo kalbėti 
apie sporto reikšmę žmogui. Nor
muotas ir sąmoningai pritaikytas 
sportinis judesys kelia gerą nuo
taiką, duoda sveikatos ir didina jė
gas. Gera nuotaika yra energijos ir 
kūrybos pagrindas. Ir dabartyje 
snortas, arba griežčiau tariant funk
cija, gali padėti drąsiau žiūrėti 
'ateičiai į akis.

Reikia tik nugalėti pradžią, o ne
trukus tapsime jei ne sportinio, 
džiaugsmingo judesio gerbėjai, tai 
bent mėgėjai. Kelios valandos spor
tui nenuskriaus mūsų laiko, kad ir 
kaip išmintingai jis būtų naudoja
mas. O per tas kelias valandas sa
vaitėje mes patirsime daug džiaugs
mo ir pagersinsim savo kasdienybės 

i persekiojamą nuotaiką. Z. P.

šiuos dėsnius,

Spaudos puslapiuose
JAV ARMIJA RŪPINASI DF 

LIKIMU
Sąryšy su JAV karinio gubenato- 

riaus Vokietijai gen. Lucius D. Clay 
atsišaukimu į tremtinius, „Die Neue 
Zeitung“ 31 nr. skiltyse talpina ve- 
darųhjį, pavadintą „DP turi apsi
spręsti“. Straipsnyje rašoma:

„Sąjungininkai, užėmę Vokie
tiją, čia rado milijoninę masę pri
verčiamo darbo vergų iš visų 
Europos kraštų. Jie Vokietijoje 
atsirado įvairiausiais būdais ir sa
vo bejėgiškumu sudarė rimtą pa
vojų. Dėl sugriuvusio transporto 
savistovus grįžimas į namus buvo 
neįmanomas. Iki kraštutinumų 
įtemptas vokiečių maitinimo ūkia 
neįstengė jų išmaitinti, o sunai
kintas ekonominis gyvenimas ne
teikė jokių perspektyvų jų egzis
tencijai. Iš kitos pusės, šie, vėl 
laisvę atgavę, žmonės reiškė pre
tenzijų, kurių, atsižvelgiant į iš
gyventus beteisės metus, nebuvo 
galima nepatenkinti.“

Laikraštis toliau nurodo, kad šią 
keblią padėtį ryžosi gelbėti amęri- 
kiečių armija, aprūpindama trem
tinius pastoge, maistu ir sudarydama 
galimybes greičiausiu būdu grįžti į 
namus. Tačiau: f

„Jau šiuo metu iškilo viena 
kliūtis, atsistojusi skersai kelio 
pilnam grąžinimui į namus, ku
rios nei organizaciniai sugebėji
mai, nei kilniaširdiškumas ne
įstengė nugalėti: viena dalis trem
tinių patys pareiškė pasipriešini
mą. Nuo to momento šį tremtinių 
dalis yra visų DP diskusijų ob
jektas, ir į ją yra nukreiptas gen. 
Clay atsišaukimas. ’

Dalis DP dėl tam tikrų priežas
čių turi ir rimto pagrindo bijoti 
ankstyvesnės aplinkumos. Iš kitos 
pusės, taip pat negalima užmiršti, 
jog dalis jų savo tėvynes rastų 
kitoniškas, negu jie jas apleido 
arba turėjo apleisti. Nuspręsti, ar 
jų nurodyti motyvai liktis Vokie
tijoje turi pakankamo pagrindo, 
yra labai sunku, todėl karinė val- 
'džia principiniai atsisakė versti 
tremtinius grįžti namo. Tačiau 
ji padidino įvažiavimo kvotą ir 
užmezgė su eile kraštų pasitari
mus, turėdama tikslą, likusiems be 
tėvynės žmonėms pagelbėti susi
kurti naują egzistenciją.

Bet čia baigiasi visi karinės 
valdžios galimumai. Kreditai, ku
rie savo laiku įgalino teikti ne
ribotą paramą, yra išsemti, ir ka
rinė valdžia negali sau leisti, kad 
Amerikos mokesčių mokėtojai 
šiam tikslui kas mėnesį išleistų 
milijonus. Taigi, greitu laiku 
tremtiniai turės patys apsispręsti, 
kur jie norėtų ateityje užsidirbti 
sau išlaikymą. Tokiu atveju, jei 
jie, dar kartą nuodugniai visa 
apgalvoję, atsisakytų grįžti į savo 
tėvynes, jų padėtis tose šalyse, 
kur jie ras prieglaudą, taip pat ir 
Vokietijoje, bus suprasta. Tačiau 
teisėtai iš jų bus reikalaujama, 
kad jie, kaip laisvu noru apsigy
venę užsieniečiai, pasiduotų tos 
šalies įstatymanjs ir prisitaikytų 
jos gyvenimo sąlygoms.“

Ponui
JUOZUI SAKALUI, 

jo broliui Justinui netikėtai 
mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.
LTB Schweinfurto Apylinkės 

Komitetas

Amerikos lietuvių plačiai skaito
mas savaitraštis „Amerika“, šių metų 
b ai ndžio 11 d. nr. polemizuodamas 
su komunistinės spaįdos Lietuvoje 
kc respondentu Teofilių Tilvyčiu, 
cituoja iš jo straipsnio „Sužaloti Vei
dai“ šias mintis: ,

„Buržuazinėje Lietuvoje menas, 
visuomenišku požiūriu, buvo vi
siškai nereikalingas. Dailinikus 
kviesdavosi nebent saldainių mui
lo ir papirosų fabrikai, rėkiančiom 
etiketėm gaminti ... M Rač- 
kauskaitės-Cvlrkienės darbo Sa
lomėjos neries portretas silpnokas 
piešinio atžvilgiu: abi rankos 
atrodd ar ligotos ar medinės. 
Mes Salomėją Nerį atsimename, 
kaip dažniausiai kasdieniškai ap
sirengusią, paprastą moterį, o 
dailininkė pavaizdavo ją kaip 
elegantišką damą .balinėje suk- 
nelėję.

Salomėja Neris buvo sveika, 
gyveno Kaune, o nė vienas daili
ninkas nesusidomėjo paprašyti ją 
papozuoti.

( Neseniai mirė Liudas Gira. Ne 
’ vienas dailininkas nesistengė nu
piešti liaudies poetą iš natūros. 
Dailininkas, jei jis tikrai supran
ta savo uždavinius, turi ieškoti ir 
susirasti gyvenime didelius reiški
nius ir asmenis ir juos atatinka
moj aukštumoj parodyti."

Ateities kainu ir aukso klausimu
c

„Visiems aišku, kad pokarinėje 
Europoje, nežiūrint vyriausybių de
damų pastangų, yra labai išsiplėtęs 
juodosios prekybos tinklas.- Juodo
sios rinkos kainos atėmė žmonėms 
bent kokią nuovoką apie tikrąją 
vertę, o aukso kaina, palyginus su 
kursuojančiomis valiutomis, panai
kino bet kurį tų valiutų pariteto su
pratimą. Nuomonė, kad pinigų pa
ritetas turės būti suderintas su 
aukso kaina juodojoje rinkoje, pasi
darė beveik visuotinė."

Taip, aptardama aukso ir prekių 
kainų problemą, pasisako „Journal 
de Genėve“ skiltyse Loeweno uni
versiteto profesorius F. Baudouln. 
Tačiau profesorius konstatuoja, kad 
aukso kaina, palyginus su prekių 
kainomis, vis dėlto smunka žemyn, 
ir tai rodo, jpg auksas nėra pastovi 
pati sau vertybė, kaip daugelis tu
rėtų manyti. Taip Belgijoje 20 frankų 
Lotyniškos Unijos aukso moneta, 
kuri prieš kurį laiką buvo verti
nama 3.000 belgiškų frankų, yra 
nukritusi iki 520 frankų ir tėra da
bar tik du kartus brangesnė už teo
retinį kursą, t y., 286 fr.

Bet įdomu, kad ir valstybėse, ku

riose valiutos padengimas liko ne
paliestas ir pastovus, kainos pakilo 
50—100%. Kraštuose, kur buvo va
liuta pertvarkyta, kainos taip pat 
smarkiai pakilusios, palyginus su 
pinigų paritetu Taip, pavyzdžiui, 
Belgijoje auksas, palyginus su jo 
1939 metų kaina, paėmus 100 kaip 
lyginamąjį dydį, dabar yra 150, o 
kainų indeksas — 300. 'Anglijoje 
aukso kaina teoretiškai yra pakilusi 
iki 110, o kainų iki — 132. Ir tai 
šis santykis išlaikomas tik griež
tomis ekonominės politikos prie
monėmis ir j šį santykį meįskaitytos 
mažiau .reikalingos prekės, kurių 
kainos yra žymiai aukštesnės. Švei
carijoje aukso indeksas laikosi ant 
100, o prekių yra pakilęs iki 150, ir 
tai jų kilimas sulaikomas dirbti
nomis priemonėmis, kas ilgai tęstis 
negali.

Kyla klausimas, ar ilgai taip gali 
būti ir kokiomis priemonėmis ga
lima būtų aukso ir prekių kainas 
išlyginti. Ar tai turėtų Įvykti ma
žinant kainas ar pakeičiant pinigus? 
Tai labai svarbūs klausimai, ku
riuos reiks išspręsti. Dabartinė pa
dėtis kiek primena 1919—20 metų

padėtį. Ir anuomet prekių kainos 
buvo smarkiai prašokusios aukso 
kainas. Tai privedė prie pasaulinės 
ekonominės krizės 1926—29 metais. 
Anuomet prekių kainos, palyginus 
su aukso kaina, žymiai nukrito. 
1939 metais, pav. Anglijoje, produk
tų kainos, palyginus su aukso kai
nomis 1914 metais, buvo net 20% 
žemesnės. Kainų kilimas 1939 me
tais buvo dalinai tos padėties išly
ginimas. Bendrai pastebėta, kad 
pasaulyje gaminių kainos, palyginus 
su aukso kaina, vita laiką periodiš
kai banguoja, tai aukso kainas pra- 
šokdamos, tai nukrisdamos žemyn. 
Ir vienu ir antru atveju pasidaro 
krizė. Dabar mes išgyvename ga
minių kainų nenormalų pakilimą, 
palyginus su aukso kaina. Tas pa
kilimas turės mažėti, kol aukso ir 
gaminių kainos išsilygins ir tuo pa
čiu stabilizuos valiutas. Kai po to 
vėl gaminių kainos pradės kristi že
miau aukso kainų ir žemiau valiu
tui pariteto, gali pasaulį vėl ištikti 
ekonominė kryzė, dėl gaminių per
tekliaus. Sis bangavimas sudaro 
problemą, kurią taip pat reikia 
išpręsti, kaip ir visas kitas pasau
lines problemas.

„Romuvos" tunto tuntininką 
pskth. JUOZĄ SAKALĄ,

jo broliui Justinui mirus, bro
liškai užjaučia

„Romuvos“ Tunto skautai

Artelių Administratoriui
p. JUOZUI SAKALUI, 

mirus jo broliu Justui, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Moterų rūbų siuvykla

Ponui
JUOZUI SAKALUL 

jo broliui Justinui mirus, gilią 
užuojautą reiškia
Schweinfurto Stovyklos vyrų 

siuvėjų artelė

Ponui
JUOZUI SAKALUI, 

mirus jo broliui Justinui, 
gilią užuojautą reiškia 
Schweinfurto stovyklos vaikų 

drabužių siuvykla

Ponui
JUOZUI SAKALUL 

mirus jo broliui Justinui, 
gilią užuojautą reiškia

Schweinfurto stovyklos 
batsiuvių artelė
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