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zmomiskumo problema
IRO IEŠKO KELIU OP ĮKURDINIMUI

Specialus „New York Times“ ko
respondentas Gertrude Samuels rašo: 

Lake Succes. — Praėjo vienuolika 
mėnesių nuo to laiko, kai Jungtinės 
Tautos nutarė įsteigti Tarptautinę 
Pabėgėlių Organizaciją, kuri turėjo 
tęsti UNRRAos ir kitų panašių 
įstaigų šalpos darbą, tačiau Europos 
DP likimas ir dabar dar tebėra 
svarbiausia žmoniškumo problema. 
Tiesa, spalio pabaigoje buvo pada
rytas lėtas žingsnis pirmyn: IRO pa
ruošiamoji komisija nutarė sušaukti 
savo narių konferenciją, kad tų 
kraštų vyriausybės nutartų sudaryti 
specialias kvotas DP įsileisti.

Šiuo metu dvylikoj kraštų — pra
dedant Britanija ir baigiant Kinija 
— yra viso 1.661.000 DP. Du trečda
liai jų randasi Vokietijos ir Austri
jos vakarinėse zonose, bei Italijoje.

Trys kategorijos
Maždaug 619.500 DP gyvena „sto

vyklose“ — ankštuose buv. SS ba
rakuose, stovinčiuose Austrijos ir 
Vokietijos priemiesčiuose ir kt. Kiti 
454.000 gyvena už stovyklų ribų.

DP skirstomi į tris kategorijas: 1) 
išlikusieji gyvi nuo „vergų darbų“, 
daugiausiai lenkai, ukrainiečiai, ru
munai, išlikę iš nacių priverstinojo 
darbo batalionų; 2) . „politiniai pa
bėgėliai“, — lietuvių, latvių ir estų 
tautybių antikomunistai, pabėgę iš 
savo namų tuo metu, kai Rusija 
1944 m. išstūmė vokiečius iš užim
tųjų pozicijų ir okupavo jų tėvynės; 
jie buvo taip pat priversti dirbti na
ciams; 3) žydai, daugiausiai iš Len
kijos, išlikę gyvi iš koncentracijų 
stovyklų, bėgę 
pokariniu metu 
Europoje.

Abi pirmosios 
vadinamą „kiėtąją nerepatrijuojan
čiųjų šerdį“. Daugumas jų yra ka
talikai. Jie sudaro apie 70% visų 
stovyklose gyvenančių DP. — Jie 
alsisako grįžti arba iš baimės arba

nuo antisemitizmo, 
pasireiškusio Rytų

grupės sudaro taip

Ir turkai verbuos DP
Freiburg. — DP Administracinis 

Centras paskelbė, kad registruojami 
DP, norį vykti į Turkiją. Priimami 
visi be lyties, tikybos ir kitų skir
tumų. Numatoma, kad greitu laiku 
čia atvyks turkų komisija, kuri pa- 
sklebs smulkesnes sąlygas.

Bad Nauheim. (Dena) — BBC pra
nešimu, greitu laiku į Kanadą perke
liamiems 20.000 DP jau surasta 
15.000 darbo vietų.

= Vad. „Westward Ho“ akcijos rė
muose į Angliją perkelta 26.831 DP.

protestuodami prieš naująsias jų 
gimtųjų kraštų valdžias. Žydų grupė, 
kurios tik nedidelę dalį sudaro pil
nos šeimos, viliasi iškeliauti Pales
tinon.

Vargas didėja
Su artėjančia trečiąja žiema sto

vyklose — kai kurie jų tokiose sto
vyklose gyvena jau 28 mėnesius — 
jų fiziniai vargai ir moralinės kan
čios auga. Pranešama, kad per pa
staruosius dvylika mėnesių stovyk
lose gimė 20.000 kūdikių — slegian
čiose ir primityviškose sąlygose.

Amerikiečių zonoje juos karinė 
valdžia aprūpina pastoge ir 50% 
maisto, kuris imamas iš vokiečių 
ūkio. Likusią maisto dalį parūpina 
IRO — taip, kad kiekvienas turi 
gauti 2000 kalorijų dienai. Britų ir 
prancūzų zonose DP gauna „norma
lią“ vokišką normą — 1550 kalorijų 
dienai.

Stebėtojai praneša, kad DP, be ir 
šiaip jau blogėjančių sąlygų, turi 
pernešti vokiečių gyventojų, reika
laujančių grąžinti naudojamuosius 
pastatus, spaudimą.

Iš provizorinių IRO sutarčių ir įvai
rių kitų schemų galima tikėtis, kad 
15 valstybių per ateinančius trejus 
metus priims 314.200 DP. Pvz. Pran
cūzija galinti absorbuoti iki 69.000; 
Belgija — gal būt, iki 65.000, dau
giausiai angliakasių, Britanija — 
60.000 darbininkų ir 20.000 merginų 
namų ruošos darbams; Kanada — 
22.000; Australija — apie 25.000 
(1948 m.); Venecuela, Brazilija Peru 
ir Čilė — viso 29.200.

Pastaraisiais mėnesiais šių sutar
čių sąskaiton apie 55.428 asmenys 
jau išvyko iš stovyklų, be to, 1.500 
asmenų kas mėnesį išvyksta Pales
tinon,

tas pasiekė New Yorką, Iki šiol 
Jungtinės Valstybės reguliarių kvo
tų keliu įsileido jau 22.000 DP. Ta
čiau naujo įstatymo, palengvinančio 
imigracijos kvotų suvaržymus, iš
leista dar nebuvo. Prez. Trumanas, 
kuris remia „bėdos įstatymo projek
tus“, sako: „Aš dar negaliu tvirtinti, 
kad Jungt. Valstybės būtų savo at- 
likusios“, Jis praeitą savaitę pa
reiškė: „Aš norėčiau, kad mes šian
dien, atsižvelgdami į padėtį, parody
tume tą pačią toleranciją, kokią mes 
turėjome 1852—1854 — didžiosios 
emigracijos iš Vokietijos — metais.'

IRO tikisi, kad Jungtinės Valsty
bės per ateinančius dvejus metus 
įsileis 250.000 DP. Kai kurie kon
greso nariai, grįžę iš inspekcinių 
kelionių po DP stovyklas, taip pat 
tiki, kad kongresas pritars „tai pro
tingai“ išeičiai. Be to, ateinančios 
kongreso sesijos laukia visa eilė 
„bėdos projektų“: Strattono bilius, 
siūląs priimti 400.000 DP per ketve
rius metus, Chelfo bilius, skatinąs 
100.000 DP įsileisti tuoj pat, Fergu- 
sono bilius, siūląs DP įsileisti kaip 
emigrantus „be kvotos“ ir Ives-Ja- 
vits bilius, šaukiąs pagalbos karo 
našlaičiams DP.

Visur ir visada liksime 
lietuviais!

Lietuvių tremtinių grupė, susidedanti iš 103 asmenų (24 moterų 
ir 79 vyrų), išvykstanti 1947. XI. 6. laivu „General Stewart" iš Bremer- 
haveno į Kanadą pareiškiame:

Mes lietuviai. Antro Pasaulinio Karo metu ne dėl savo kaltės 
netekę Tėvynės — Nepriklausomos Lietuvos — buvome priversti gy
venti iki šiol tremtyje.

Žinodami, kad grįžimas dabartinėje poiitin'je padėtyje i žiauraus 
priešo okupuotą Tėvynę reikštų ne tik keturių pagrindinių žmogaus 
laisvių netekimą, bet ir fizinį sunaikinimą, pasirinkome emigracijos 
kelią.

Išvykdami į mus priglaudžiantį kraštą pasižadame:
1. Atsiminti visur ir visada, kad mes esame lietuviaL Išsaugoti 

savo gimtąją kalbą ir papročius ir juos perduoti ateinančioms 
kartoms.
Daryti visa kas yra mūsų galioje, kad emigracijos durys būtų 
atvertos kuo didesniam lietuvių skaičiui, ypač nedarbingiems 
ir šeimoms.
Šelpti visame pasaulyje brolius ir seses lietuvius, patekusius į 
sunkią materialinę būklę.
Skirti visas jėgas kovai dėl Hetuvos laisvės atgavimo ir, reikalui 
esant, aukoti savo gyvybę.

Mes tikime, kad Lietuvai išauš Laisvės Rytojus!
įgaliotiniai: Jonas Juškaitis, V. Pilkauskas, B. Grabauskaitė

2.

3.

De Gaulle kursias „Atlanto zona“

Kvotų planai
Tačiau, kaip stebėtojai pabrėžia, 

šios schemos paliestų1 tik 25% visų 
DP, reikalingų įkurdinti. O IRO 
ieško kelių šią problemą galimai 
greičiau išspręsti, kitais žodžiais, 
DP įkurdinti bent iki 1950 metų. 
Todėl, kaip jau minėta, IRO nutarė 
paskatinti savo narius, kad šie, su
darytų specialias kvotas DP įsileisti, 
nes tai yra vienintelis kelias šiai 
problemai išspręsti. Sis projektas 
daugiausiai palies Jungtines Valsty
bes — svarbiausią azylio teisės prin
cipų gynėją Jungtinėse Tautose. 
Daugelis mano, kad Jungtinių Vals
tybių ilgas ruošimasis įsileisti di
desnį būrį DP duoda progos ir ki
toms valstybėms „laukti Amerikos 
pavyzdžio“.

Nuo 1946 m. gegužės mėn., t. y., 
nuo laiko, kai primasis DP transpor-

Paris. (Dena-INS). — De Gaulle 
sąjūdžio generalinis sekretorius 
Soustelle pareiškė, kad gen. de 
Gaulle po valdžios perėmimo į savo 
rankas esąs pasirengęs sudaryti 
ypatingą sutarti su JAV Vakarų de
mokratijų interesams užtikrinti. De 
Gaulle siekiąs sukurti „Atlanto zo
ną“. kuri turėtų būti, kaip galima 
labiau, išsiplėtusi | rytus.

Paimti valdžią j savo rankas de 
Gaulle siekiąs legaliu ir demokra
tiniu keliu.

Paris, XI. 12. (Dena-Reuter) — 
Gen. de Gaulle prancūzų ir užsienių 
žurnalistams pareiškė, jog jo įkurto 
sąjūdžio įtaka ir toliau plėsis, o pats 
sąjūdis stiprės.

Šioje spaudos konferencijoje, ku
rioje dalyvavo apie 500 žurnalistų, 
de Gaulle ypač iškėlė RPF pasise
kimą savivaldybių rinkimuose, iš 
kurių jo sąjūdis išėjo kaip vadovau
janti Prancūzijos politinė grupė. 
Rinkimų pasėkoje iš 92 pranc. miestų 

52 dabar yra vadovaujami Tautos 
Unijos atstovų.

Palietęs Sov. S-gą, generolas pa
reiškė, kad daug kalbama apie „dvi 
stovyklas“ — apie sovietų ir ameri
kiečių, bet čia pat pakeltu balsu 
pridūrė: „Yra dar trečioji stovykla 
— tai Prancūzija?.

Prancūzija esanti labiausiai pavojų 
supamas kraštas pasaulyje. Iš išorės 
ji grasoma didžiulės galybės, galybės,

Riaušės Marselyje
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Marseille, XI. 13. (Dena-Reuter). 
Trečiadienį įvykusių riaušių tarp 
de Gaulle pasekėjų ir komunistų 
metu, komunistai įsiveržė į rotušę 
ir naujasis Marseillio burmistras 
gaullistas Carlini, partijos draugų 
padedamas, vos paspruko iš savo 
kabineto. Carlini iš rotušės pasi
traukus, miesto galvos kėdėn buvo 
pasodintas ankstyvesnis burmistras 
komunistas, kuris tuojau pasakė 
kalbą demonstrantams ir partijos 
draugams. 1

Ketvirtadienio rytą komunistai 
dar laikėsi rotušėje prieš 3000 poli
cininkų, demonstracijos mieste tę
sėsi. Demonstrantai šūkavo: „Į kar
tuves de Gaulle!“ Nakties metu į 
miestą atvyko kariuomenės dalinių 
pastiprinimai.

Neramumai prasidėjo, įtūžusiai 
miniai įsiveržus į teismo posėdžių

salę, kur buvo svarstoma keturių, 
dalyvavusių demonstracijose prieš 
tramvajų mokesčių padidinimą, as
menų byla.

Paris, XI. 13. (Dena-Reuter). — 
MRP organas „L’Aube“ rašo, kad 
įvykiai Marseillyje galį reikšti ko
munistų generalinę repeticiją dides
nio stiliaus neramumams.

= Buv. Slovakijos min. pirmkas 
dr. Stefan Tiso nuteitas 30 metų 
kalėjimo.

kuri esanti baisesnė už bet kurią Iki 
šiol Europos istorijoj buvusią — im
tinai Hitlerio Reichą. Si galybė esanti 
juo labiau baisesnė, kadangi Ji be 
nuosavos jėgos, savo žinioje turinti 
grupes pasekėjų Prancūzijos viduje.

Kad atsispyrus pavojams, Prancū» 
zija turinti būti naujai perorgani
zuota — moraliai ir materialiai. Gin
tis nuo pavojų, jei būtų reikalinga, 
Prancūzija turėtų ir vienui viena 
pasilikusi — ir iki paskutinio pran
cūzo. Prancūzų-amerikiečių bendra
darbiavimas Marshallio plano rė
muose turįs būti suprantamas kaip 
bendras gynimasis prieš bendra 
grėsmę.

Baigdamas de Gaulle apgailestavo 
Prancūzijos nedalyvavimą Jaltos pa
sitarimuose — tai sukėlę sunkių 
pasekmių ir išėję pasauliui į ne
naudą.

Į klausimą, ar jo nuomone Pran
cūzija neartėjantl prie pilietinio 
karo, jis atsakė, netikįs, jog prancū
zai geistų išsišokimų. Toliau gen. 
de Gaulle pareikalavo reformuoti 
Prancūzijos profesines sąjungas, ku
rios esančios „vienos partijos, atsto
vaujančios svetimą valstybę eksploa
tuojama dirva“.

Franco vyriausybei generolas nepri
tariąs, bet nerandąs pagrindo Pran
cūzijai atsisakyti nuo ūkinių santy
kių su Ispanija.

Maniu nuteistas

Kominformas veikia
Paris. (Dena) — Prancūzų laikraš

čio „L’Ordre" žiniomis, lapkričio 
25—39 d. d. Belgrade įvyksta pir
masis kominformo posėdis.

Togliatti, kuris turįs būti išrinktas 
kominformo generaliniu sekretorium, 
dabar išdirbąs slaptą planą visą 
Europą apimančiai kom. veiklai.

Belgrad, XI. 12. (Dena-Reuter). — 
Čia išleistas pirmasis kominformo 
oficiozo numeris. Jo pirmame pusla
pyje matomi šūkiai: „Už pastovią 
taiką“, „Už liaudies įemokratiją“ ir 
„Pasaulio darbininkai vienykitės“.

NEDALYVAVO, NEPAKVIESTI
Washington. (Dena-INS) — Spalio 

revoliucijos proga Sovietų peslunti- 
nybėj surengtame pokilyje JAV užs. 
reik. min. Marshallis dėl persikro
vimo darbu negalėjo dalyvauti.

Teheran. (Dena) — Persų min. 
pirm. Quavam Sultaneh ir jo kabi
neto nariai, neseniai pasisakę už pa
naikinimą sovietų teisių į šiaurinės 
Persijos naftą, nebuvo pakviesti į 
Spalio revoliucijos 30 m. sukakties 
proga surengtas iškilmes Sov, S-gos 
pasiuntinybėje.

Bukarest, XI. 11. (Dena). — Ru
munų ūkininkų partijos vado dr. Ju
lių Maniu byloje paskelbtas spren
dimas. Maniu pripažintas kaltu vi
sais kaltinimo punktais ir nuteistas 
priverčiamiesiems darbams iki gy
vos galvos.

Sekantieji sprendimai: lon Miha- 
lache — priv. darbams iki gyvos gal
vos, buv. užs. reik. min. Grigore Ni- 
culesco — 10 metų kalėjimo, buv. 
pasiuntinys Ankaroje Alexander 
Cretzeanu — priv. darbams iki gy
vos galvos, Nicola Caranhino — 6 m. 
kalėjimo, Nicolas Penescu — 5 m. 
kalėjimo, Ilic Lazar — 12 m. kalė
jimo, Grigore Grafenco — 20 m. 
priv. darbų, Likusieji kaltinamieji 
nubausti įvairiomis priv. darbo ir 
kalėjimo bausmėmis.

Maniu ir Mihalache paskelbtieji 
sprendimai, atsižvelgiant į nuteistų
jų seną amžių, pakeisti kalėjimu iki 
gyvos galvos.

Paskutiniame žodyje dr. Juilu 
Maniu pareiškė: „Savo politiniame 
darbe, kaip ir privačiame gyvenime, 
aš buvau visuomet nusistatęs, prieš 
slaptas karines organizacijas. Tvir
tinimas. būk aš veikęs iš vien su 
amerikiečių agentais, yra netiesa.“ 
Atmetęs visus, bylos metu jam už
mestus apkaltinimus, dr. Maniu kal
bėjo: „Jūs iškėlėte tiktai kaltinimus, 
o įrodymų jokių nepateikėte. Aš, 
tačiau, noriu matyti, kad jūsų ap
kaltinimai būtų įrodyti, ir jūsų pa
reiga yra šiuos įrodymus pateikti,"

Maniu užginčijo, planavęs vyriausy
bės perversmą. Toliau Maniu pa
brėžė, kad tam tikrus dokumentus 
apie savo vyriausybės veiklą jis per
davęs anglams ir amerikiečiams to
dėl, jog rumunų vyriausybė pažei
dusi Maskvos susitarimus ir nega
rantavusi laisvės.

Bukarest, XI. 12. (Dena-Reuter). — 
Dr. Maniu ir kiti nuteistieji apeliavo 
teismo sprendimą.

KANADA ĮSPĖJA SOVIETUS
Ottawa. (Dena). — Kanados vy

riausybė, kaip praneša AFP, sovie
tų pasiuntinybei Ottawoje oficialiai 
pareiškė, kad ateityje ji turėsianti 
pareikalauti tuojau atšaukti visus 
sovietų atstovus ir tarnautojus, ku
rių kalbos būtų arba nukreiptos 
prieš Kanadą arba provokacinės.

Padėka
S. m. lapkričio 5 d. lietuvių trem

tinių grupė (103 asm.), išvykdami 
įsikurdinimui į Kanadą, paaukojo 
per LRK nedarbingųjų Ir šeimų 
šelpimui 5086 RM. Už šią auką ir 
gažų prisiminimą, kurį parodė iš
vykstantieji pasiliekantiems, taria
me lietuvišką ačiū.

Tą pačia proga visiems išvykstan
tiems linkime daug laimės laikinai 
įsikurti naujame krašte.

LRK Vyr. Valdybų

1
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P. Amerikos lietuviu 
memorandumui

„Argentinos Lietuviu Balsas“ 
praneša, kad į Rio de Ja
neiro vykusią Pan-Amerikos kon
ferenciją buvo nuvykusi Brazilijos 
Lietuvių Delegacija, kuri aplankė 
ten įvairių Amerikos valstybių de
legacijas ir įteikė joms memoran
dumą Lietuvos atstatymo reikalu.
. Memorandume gražiai apibūdintos 
abiejų okupantų Lietuvai padarytos 
baisios skriaudos ir prašoma pagal
bos atgaivinti Lietuvos valstybę.
' Memorandumo tekstą puošia ne
paprastai graži meninė dekoracija, 
dailininko V. Vijeikio paruošta, kur 
simboliškai atvaizduoti Lietuvos 
istoriniai periodai nuo Vytauto Di
džiojo laikų.

„Argentinos Lietuvių Balsas" ra
šo, kad Montevideo, Urugvajaus Lie
tuvių Taryba kreipėsi į Urugvajaus 
delegatą Jungt. Tautose A Jejera. 
prašydama tarptautiniame tautų su
sibūrime iškelti Lietuvos laisvės 
klausimą. Delegatas prižadėjo.

Lietuvos kanda saukiasi keršto
— Šitaip Haagoj tarptautinės tei

sės akademijos studentai pareiškė 
bolševiko Krylovo paskaitos metu. 
Visas tas įvykis plačiai aprašomas 
Belgijoje prisiglaudusių lenkų sa
vaitraštyje „Orzel Bialy“ Nr. 41.

Tarptautinę? teisės akademiją 
Haagoj įsteigta 1924 m. Šįmet ji vėj 
pirmą kartą po karo pradėjo studi
jas. Tarp tautų teisės dėstytojų yra 
pasaulio įžymybės: Ląuterpoch, 
Bourųųin ir kt. Tarybų Sąjungos at
stovas į tarptautinį teisingumo tri
bunolą Haagoje Sergijus Krylov bu
vo pakviestas paskaitų. Jis skaitė 
„Rusų pažiūra į tarptautinė teisę“. 
Iš viso šįmet studentų yra keturgu
bai daugiau, kaip bat kada seniau; 
atvyko studijuoti net iš Viet-Namo. 
iš anapus geležinės uždangos nebuvo 
rusų ir jugoslavų, o lenkų, čekų, 
vengrų ir kt buvo net po dvi gru
pes: politinių emigrantų ir iš ana
pus. Krylovo paskaitų pasiklausyti 
suėjo visa profesūra, daug advoka
tūros ir žurnalistų. Visiems buvo 
įdomu, kaip bolševikas aiškins, sa
kysime, tokius pačius elementariuo
sius tarptautinės teisės dėsnius: 
valstybių suverenumas, teritorijos 
integralumas, sutarčių nepaželstinu- 
mas ir t t Triukšmas, kuris kilo 
paskaitos metu, Haagos akademijoje 
dar negirdėtas. Studentą! ėmė švilp
ti, kojomis trypti, net gi ramūs 
prancūzai šaukė „melas“. Haagos 
akademijos tvarka, prelegentą tega
lima užklausti, paskaitų ciklui pasi
baigus, per seminarą. Krylovui opo-
nuojančių susirado net apie 20 stu
dentų. Pirmieji Krylovą puolė pran
cūzai. Visų pirma užklausta apie 
Ribbentropo-Molotovo sutartį, po to 
apie agresiją prieš Lenkiją ir Suo
miją. Ypač auditorija užvirė paklau
sus apie agresiją prieš Pabaltijį. Ne
paisydamas triukšmo, Krylov gau
siai cituodamas komunizmo vyrų 
kalbas, ėmė aiškinti, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija pačios j>er rinkimus 
pasisakė už tarybinę santvarką. Au
ditorija beklausydama suktų at
sakinėjimų, tiek įkaito, kad semi
narą teko nutrauktu

Po kelių dienų akademijoje buvo 
išplatintas rotatoriumi atspausdin
tas viešas pareiškimas. Pareiškime, 
tarp kita ko, sakoma:

„Mums dedas, kad, vienu balsu 
visų studentų išreikšta opinija pa
siremdami, galime apgailestauti, ko
dėl Krylov apsiribojo tik bolševi
kine doktrina ir visai neužsiminė 
apie praktiką, nes tarp tarybinės 
doktrinos ir praktikos yra neper
žengiama praraja. Savo demokra
tine ir humaniška išore patrauklių 
teisinių sąvokų panaudojimas tam, 
kad jų šešėlyje būtų kuriama visai 
priešinga santvarka, paremta ko to
buliausios formos politiniu teroru, 
veda prie to, kad milijonų žmonių 
sąmonėje iš viso sugriaunamas tikė
jimas teisingumu ir teise.“

Ouulldo (HU*n>

*— Pažvelk, tai plevėsuoja mūs demokratijos vėliavos!

Politinė apžvalga

Molotovas pagreitins Marshallio planą
ĮŽŪLI MOLOTOVO KALBA IR JOS ATGARSIAI SKUBINAMA JAV PARAMA EUROPAI

Praeitos savaitės įvykiai sukosi 
tarp dviejų polių: Vašingtono ir 
Maskvos. Vašingtone vyko didelis 
pasiruošimas Marshallio planui įgy
vendinti, o Maskva šventė Spalio 
revoliucijos 30 metų sukaktį. Sukak
ties išvakarėse Sov. S-gos užs. 
reik, ministeris Molotovas nurodė, 
kad yra du pasauliai: vienas demo
kratinis, kuriam pritaria pasaulio 
dauguma ir kurio pusėje yra mora
linės jėgos — tai Sov. S-ga, o antras 
— imperialistinis, kuris ruošiasi 
naujam karui — tai JAV ir Anglija. 
Savo teigimams paremti Molotovas 
nurodė, kad anglosaksai steigia nau
jas karines bazes visame pasaulyje. 
Kai kurios bazės randasi arti Sov. 
S-gos sienos; jos jokiu būdu nesan
čios apsigynimo, o priešingai — 
puolimo bazės. Toliau savo kalboje

Toliau pareiškime kai kurie tarp
tautinės teisės ir teisingumo dėsniai 
sugretinami su komunistine prak
tika:

1. „Taikos bei tarptautinio ben
dradarbiavimo puoselėjimas“ komu
nistinėje praktikoje yra tai nuola
tinių riaušių ir nerimo visame pa
saulyje kėlimas per „tautines“ ko
munistines partijas, kurios be išim
ties yrą Maskvos tarnyboj; be to. 
atsisakymas dalyvauti konferenci
jose, kur svarstomas ūkinis pasaulio 
atstatymas. Patys komunistai ne
važiuoją ir kitų, satelitinių valsty
bių, neleidžia, pvz., taip atsitiko su 
Lenkija ir Čekoslovakija.

2. „Įsipareigojimas lygybės prin
cipu palaikyti ekonominius ryšius“. 
Praktika: ikį visiško sugriovimo 
nežmoniška eksploątaeija savb įta
kos sferos valstybių tautos gėrybių. 
Tipiški pavyzdžiai: Rumunija, 
grija, Bulgarija.

3. „Valstybių teisių lygybės 
suverenumo pripažinimas ir 
kišimas į kitų valstybių vidaus rei
kalus“. Praktiką; savo įtakos sferos 
valstybėms marionetinių vyriausy
bių primetimas jėga. Veltui šiandie 
beieškoti skirtumo tarp tarybinės 
Kaukazo respublikos'i? tarp Lenki
jos, Rumunijos, Vengrijos valstybių 
suverenumo ir nepriklausomybės.

4. „Tarptautinių sutarčių ger-[ taip baigiamas Haagos tarptautinės
bimas“.' Praktika: bet kurių’ tarp- teisės akademijos studentų pareiš- 
tautinlų įsipareigojimų netesėjimas, kimas. (p. br.)

Van-

ir jų 
nesi-

ųes sąvokos „demokratija“ ir „lais
vė“ komunizmo žodyne yrą dikta
tūros ir vergijos sinonimai.

5. „Svetimos teritorijos nepažeis- 
tinumas“. Praktika: sutartimi iš 
1939 m. rugpiūčip 23 d. Hitlerio pa
skatinimas brautis į rytus ir į vaka
rus nuo Vokietijoj,

6. „Tautų apsisprendimo teisių 
pagerbimas“. Praktika: Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — okupavimas ir tautos va
lios klastojimas, brutalia jėga vyk
dant tariamuosius plebiscitus...

Pareiškimo pabaigoje sakoma' 
„Šit, trumpai, tie priedai, kuriuos 
norėjome pridurti prie p. Krylovo 
skelbiamų dėsnių...“ Krylov į ko
munizmo vadų lūpas įspraudžia, 
girdi, gražius žodžius, bet jų nesu
derina su tų pačių vadų elgesiu. 
„Krylov atsargus. Tačiau jei atsar
gumas yra gudrybės motina, tai 
nuoširdumas — pagrindinė tiesos 
sąlyga. O elementarioji teisininko 
pareiga ir jam žmonių reiškiamo 
pasitikėjimo pateisinimas yra ieškoti 
ir surasti tiesą. Galimas dalykas, 
kad šie „buržuazinės epochos* prin
cipai jau nebegalioja naujajai (ko
munizmo) religijai, kuri siekia to, 
kad tiesa būtų.paremta melu, o kil
numas — klasta. Mes tačiau neti-' 
klme komunistinėms tiesoms ir iš
drįstame ginti savo įsitikinimus“, —

Pažinkime kominlormą (2)Ar mes galime išlikti neutralūs?
Į šį klausimą galima atsakyti klau

simu: ar mes galime išsižadėti Lie
tuvos Valstybės laisvės ir nepriklau
somybės? Vadinasi, Komlnformas yra 
priešas lygiai kiekvienai save ger
biančiai ir laisvę išpažįstančiai tau
tai, lygiai atskiram žmogui, kuris ne
apkenčia smurto ir vlsokiariopos ti
ronijos. Mūšio lauke tegalioja vienas 
dėsnis: žūt — būt: arba demokratija, 
arba raudonasis totalizmas..

Kominformo deklaracijoje visa tul
žis išlieta prieš Ameriką ir socializ
mo „išdavikus“ Attlee, Bevin, Blum 
ir Ramadiei. Čia prisimintina tačiau 
JAV politiko Lovetto nuomonė apie 
Kominformą, kuris, jo teigimu, yra 
panašus į ledų kalną: iš vandens te- 
kyšo pati viršūnėlė, tuo tarpu pati 
pavojingoji vieta yra po paviršiumi 
ir nepastebima.

ET pranešimu. Krokuvoje įvyku
siame mitinge vienas Kominformo 
kalbėtojas, beaiškindamas Belgrado 
deklaraciją, pačitavo Stalino raštų 
pastraipą: „Taikingos revoliucijos 
laikotarpis baigėsi Atėjo susirėmi

Molotovas kaltino anglosaksus, būk 
jie sulaužę Jaltos ir Potsdamo susi
tarimus Vokietijos atstatymo atžvil
giu. Dėl atominės bombos Molotovas 
pareiškė, kad ji nebesanti jokia pa
slaptis. Kalbėdamas apie sovietų ar
miją, Molotovas nurodė, kad pasta
roji išgelbėjusi Europos civilizaciją. 
Toliau jis nurodė, jog kapitalistinis 
pasaulis esąs didžiosios krizės iš
vakarėse ir kad visi keliai komuniz
mui įsiviešpatauti pasaulyje atviri.

Šioji Molotovo kalba labai plačiai 
ir aštriai buvo komentuota visos 
anglosaksų spaudos. Anglijos radijo 
komentatoriai — Wiliams Pikel ir 
Lindley Fraser — nurodo, kad į šią 
kalbą reikia atkreipti daugiau dė
mesio, nes tai kalbėjo ne eilinis ko
munistas, o Sov. S-gos užs. reik, mi
nisteris. Savo komentaruose jie pa- 

mų ir sprogimų laikotarpis.“
Pasižiūrėkime, kaip susirėmimų ir 

sprogimų laikotarpiui Lietuvos ko
munistų partija ruošia mūsų paverg
tąją Tėvynę. Šįkart paimkime keletą 
pavyzdžių, kaip mobilizuojama ma
sių psichika. Pavartyk „Tiesą“ ar 
bet kurį kitą LTSR laikraštį, visų 
pirma į akis krenta’ vergiškas rusų 
tautos ir jos darbelių garbinimas. 
Šitą „pagarbos“ kilmę yra apšlakstęs 
kraujas. 1923 m Kominterno ruo
šiamai revoliucijai Vokietijoje pasi
priešino Vokietijas komunistų vadas 
Brandler, kuris pareiškė, kad „bran
gesnis yra vokiečio darbininko krau
jas, negu bolševikų partijos ambi
cijos“. Tai buvo maišto prieš Mask
vos diktuotės kibirkštis. Netrukus 
tąsią pat atsitiko ir su lenkų komu
nistų Zarskiu, kuris pasipriešino Ma- 
nuilskio sumanymui, kuriuo Lenkija 
turėjo perleisti Vokietijai Sileziją ir 
Pamarį Zarski „dingo“. Bet 1924 m. 
nuo „generalinės linijos“ nukrypo ir 
visa Lenkijos komunistų partijos va
dovybė, mat. Stalino — Trockio gin
če ji pasisakė už Trockį Kominterno 
vadovybė šiam „maištui“ išaiškinti 
paskyrė specialią komisiją, kurią su
darė: Stalin, Molotov, Dzieržynski, 
Unšllcht, Mąnuilski ir kt. „Maištinin
kai" buvo likviduoti, kaip „netinka
mai įvertinę rusų klausimą“. Tą Ko
minterno nutarimą, Stalin šitaip ar
gumentavo: „Rusų klausimas yra 
sprendžiamos reikšmės visam revo
liuciniam sąjūdžiui Rytuose ir Vaka
ruose. Kodėl? Todėl, kad tarybinė 
vyriausybė Rusijoje yra prieglauda, 
užuovėja, pagrindas viso pasaulio re
voliuciniam sąjūdžiui Jei kas griau
na Rusijos vyriausybę, griauna viso 
pasaulio revoliucinį sąjūdį.

Ir taip Komlntemas savo sumeti
mais iš rusų tautos padarė dievaitį 
ir liepė jį garbinti, nors pačią tautą, 
„NYT“ teigimu paliko už vielų.

Paskutiniu metu rusų tautos gar
binimas LTSR spaudoje ir per Vil
niaus radiją pasiekė aukščiausį stab
meldiškumą. Kaip pavyzdi to stab
meldiškumo paimkime. „Tiesos“ Nr. 
166 ir 167, kur R. Šarmaitis str. „LKP 

reiškė, jod esą labai nustebę, kad 
Europos civilizaciją išgelbėjusi Sov. 
S-ga. Komentatorius W. Pikel pa
reiškė, kad jis buvęs visą laiką įsi
tikinęs, jog, be Sov. S-gos, prie šio 
Europos, išgelbėjimo esančios prisi
dėjusios Anglija ir JAV, kadangi 
sunkiausiais Anglijai laikais Sov. 
S-ga bendradarbiavusi su Hitleriu. 
Lindley Fraser pareiškė, kad Molo
tovo teigimai, būk, Sov. S-gos pu
sėje stovinčios pasaulio moralinės 
jėgos, būsią ne visai tikri. Esą apie 
sovietų moralę galima pasiteirauti 
pas pavergtąsias Rytų Europos tau
tas — jos galinčios paliudyti apie 
sovietų moralę.

Oficialus JAV užs. reik, ministeri
jos kalbėtojas nurodė, kad Moloto
vas labai menkai išgąsdinęs JAV 
visuomenę pareikšdamas, jog ato
minė bomba nebesanti jokia paslap
tis. Tai gali būti ir tiesa. Bet viena 
yrą žinoti atominės bombos paslaptį, 
o antra — ją pasigaminti. Tačiau 
kalbėtojas yra įsitikinęs, kad Sov. 
3-ga atominės bombos neturinti.

nu-

Anglų laikraštis „News Cronicle“ 
pastebėjo, kad šioji kalba nieku ne
siskirianti nuo Zdanovo kalbos, pa
sakytos komin- 
formo ątidary- 
me. Molotovas 
tik tiek gera 
padaręs, kad 
savo kalba in- 
detifikąvęs jau 
visiems žinomą 
reikalą, jog 
Sov. S-ga va
dovaujanti vi
sam komunistų 
judėjimui pasaulyje, o šis esąs 
kreiptas prieš JAV ir Angliją.

Visa JAV spauda, komentuodama 
Molotovo kalbą, sutartinai nurodo, 
kad ši kalba pagreitins Marshallio 
plano įgyvendinimą. Jeigu kai kurie 
kongreso nariai iki šiol abejojo, tai 
ši Molotovo kalba tas abejones vi
siškai išsklaidė.

Piliečių komisija, kuriai vadovavo 
prekybos ministeris Harimanas, pa
tiekė prez. Trumąnui galutinai pa
ruoštą Marshallio planą Europai at
statyti. Projekto įžangoje sakoma: 
„Šiam Marshallio plano įgyvendini
mui totalitarinės valstybės paskelbė 
karą. Drauge jos paskelbė ideologinį 
karą demokratijoms. ir tiems žmo
nėms, kurie gina individo laisvę“. 
Toliau nurodoma, kad komunistai

(b) kova dėl lietuvių tautos laisvės ir 
nepriklausomybės“ pralenkia visas 
ligšiolines batlaižiavimo pastangas. 
Ko vertas visas str, galime matyti 
iš šitos citatos:

„Fašistinį smetonininkų ir kademų 
1926 m. gruodžio 17 d. perversmą vi
sokeriopai rėmė Vakarų Europos ir 
pirmiausia Anglijos imperialistai.“ 
Lietuvos nepriklausomybės sargy
boje, ano raštininko iš LKP (b) tei
gimu, „tebudėjo“ rusų tauta, vado
vaujama ir 1.1. Visi esą Lietuvą par
davinėję: socialdemokratai — Len
kijai, kademai — Vokietijai, Anglijai 
ir Lenkijai, o šiodu abudu kartu su 
liaudininkais ir Smetona — Černiu
mi 1939 m. rudenį ketinę parduoti 
pačiam Hitleriui. Apie Ribbentrop— 
Molotovo sutartį nė žodžio. Rusų 
garbinime R. Šarmaitis taip įsibė
gėjo, kad net prisipažino, jog „1940 
m birželio mėnesį Lietuvos darbo 
žmonės su broliškųjų tarybinių tautų 
pagalba . . . sudarė liaudies vyriau
sybę“, kuri, kaip žinome „ruošė“ rin
kimus į t vad. „Liaudies Seimą“, o 
šis Lietuvą įvedė į tarybinį režimą.

Komunizmas savo masėms bauginti 
ir terorizuoti iš Vakarų pasidarė ka
liausę. Kaip VKP (b) šaukia, taip 
LKP (b) atsišaukia. Tas pats R. Šar
maitis per Vilniaus radiją yra paste
bėjęs, kad „buržuazinius LTSR nacio
nalistus prieš taryb'nę valdžią kirši
na propaganda iš Vakarų“.

„Tiesos“ Nr. 178 str. „Tarybinio 
piliečio išdidumas“ šitaip puolami 
Vakarai: „Lietuviškoji buržuazija ... 
importavo į mūsų kraštą kultūros 
surogatus ir ragino visuomenę verg- 
valdiškai kopijuoti ir žavėtis, tuš
čiais blizgučiais, keliaklūpŠčiauti 
prieš supuvusias dekadentiškas idė- 
įėles. Buržuazinėje Lietuvoje buvo 
privisę įvairių įvairiausių vakarietiš
kų pakraipų mokyklų, srovių ir sro
velių, kurios trukdė kelti ir ugdyti 
liaudies kultūrą, o tarnavo žiauriai 
eksploatacijai pridengtu“

Vilniaus radijas viename komenta
re pareiškė mintį, kuri atskleidžia 
komunistų kėslus Lietuvoje. Ten 
buvo pasakyta, kad „Lietuvos liau

darys visus trukdymus ir sabotuos 
šio plano realizavimą. Bet šis planas 
įgyvendins tas idėjas, kurias skelbė 
Trumanas savo doktrinoje, nes' Eu
ropos gerbūvis yra surištas su JAV 
gerbūviu. Europos atstatymo pa
grindu nurodoma Vokietija ir Ang
lija. Be Vokietijos atstatymo Euro
pos gerbūvis esąs neįmanomas. 
Plane numatoma ketvertų metų pa
galba Europai sumoje 12—17 mili
jardų dolerių. Jeigu ir tuo atveju 
dar trūktų resursų, tai likusią dalį 
būsią galima gauti iš Tarptautinio 
Banko ir privatinių JAV bankų.

Sis Harimano planas pirmadienį 
buvo patiektas JAV kongreso ir. se
nato specialioms komisijoms. Pa
tiekdamas šį planą, Marshallis nu
rodė, kad šiuo planu siekiama 
Europą, padaryti savarankišką. 
Tie, kurie stoja prieš šį planą, turį 
slaptus tikslus. Kartu Marshallis 
paprašė skubiai patvirtinti kreditus 
Italijai, Prancūzijai ir Austrijai su
moje 597 milijonų dolerių. Baig
damas Marshallis pareiškė: „Ame
rika negali leisti sunaikinti Europos, 
nes tai būtų pasataio tragedija“.

Kaip matome, JAV yra numačiusi 
mesti milijardus dolerių Europos 
atstatymui ir ruošia realią pagalbą 
skurstantiems Europos kraštams. 
Atrodo, kad šie konkretūs žygiai 
gali priversti sovietus apsispręsti: ar 
pradėti Molotovo propoguojamą ek
spansyvią komunizmo politiką, ar 
grįžti prie bendradarbiavimo su Va
karais, kaip tai sovietai padarė 1930 
metais. Laukti nuolaidų iš JAV pu
sės Londono konferencijoje vargu 
ar reikėtų. JAV užš. reik, ministerija 
praneša, kad principinių nuolaidų 
JAV Londono konferencijoje neda
rys. Bet, jeigu sovietai parodys noro 
bendradarbiauti, taLJAV to bendra
darbiavimo neatmes.

Nežiūrint didžiausios Sov. S-gos 
propagandos, vedamos prieš Angli
ją, ekonominės darybos tarp Sov. 
S-gos ir Anglijos bus atnaujintos šio 
mėnesio pabaigoje. Taip pat ekono
minės derybos tarp Jugoslavijos ir 
Anglijos kaip Londono radijas nu
rodo, eina visai patenkinamai, .ir 
tikimasi pasirašyti sutartis.
i Sįe ;fąktai rodo,_kad nei .viena nei 
antra' pusė nesistengia galutinai 'su
deginti tiltų, ir, kaip Churchillis nu
rodė, pasauliui skilus į* dvi dalis, ne
būtinai dar turi įvykti katastrofa.

Kaip ten bebūtų, ateinančioji.Lon- 
dono konferencija turės įnešti dau- 
.giau aiškumo į apsiniaukusio pasau
lio padangę. Banionis 

džiai vidaus gyvenime gairės — tai 
penkmečio planas“, o „tarnyboje viso 
pasaulio darbininkijai“ — „talka ata
kuojančiai tarybinei demokratijai“, 
atseit — Kominformui Ne be rei
kalo nuo neseniai „Tiesos" skiltysna 
įvestas Tarybinės satyros kamputis. 
Piešinius gamina pilkos eminencijos 
iš LKP (b) prieškambarių. Kas pa
juokos objektas? Ogi Trumano dok
trina, Marshallio planas ir 1.1., žo
džių — Vakarų demokratija..

„Teisa“ Nr. 181 didžiuojasi,’ kad 
„nežiūrint lietuvių tautos priešų ban
dymų Lietuvą visai degraduoti ir eli
minuoti iš tarptautinio gyvenimo, vis 
dėlto, Tarybų Sąjungos vyriausybės 
dėkaį Tarybų Lietuva savo užsienių 
reikalų ministro asmenyje, ^dalyvavo 
Paryžiaus taikos konferencijoje“. Ta 
pat proga kitoje vietoje pastebima, 
kad „LTSR vyriausybė ketina akty
viau reprezentuoti Lietuvos valią pa
saulyje“.

Belgrado deklaracijoje Lietuvos ko
munistų partija nepaminėta, tač’au, 
savaime suprantama, ji įeina i Ko
minformą, nes šis perėmė visą kil
nojamąjį ir nekilnojamąjį Kominter
no turtą, o Kominterno statute (iš
leido „Partlzdat“ Maskvoje, 1936 m.), 
aiškiai pasakyta: „Kiekvienoje šalyje 
tegali egzistuoti viena komunistų 
partija, kuri, kaip sekcija, įeina į Ko- 
mintemą."

Taigi „susirėmimų ir sprogimų lai
kotarpyje“ LTSR vidaus ir užsienio 
gyvenimui vadovaują Kominformo 
agentai kovoje prieš Vaka rų demo
kratiją apskritai, o lietuvius politi
nius emigrantus ypač; naudos įvairius 
diversijos būdus. Mūsų uždavinys 
nieko nelaukiant, į akciją atsakyti, 
tiesos žodžiu apie komunizmą ir jo 
griaunamąjį darbą. Lietuva komu
nizmo vergiją pajuto žymiai anks
čiau, kaip kitos, šiuo metu anapus 
geležinės uždangos esanč’os, tautos. 
Mes daugiau žinome, plačiau ir gar
siau turime šaukti prieš raudonąjį 
totallzmą. Ne poilsio pasitraukėme į 
Vakarus — tad ir būkime ištikimi 
savo tautinei ir europinei misijai!

J. Garšva
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Palūžo Didžiojo Aitvaro sparnai...
(Šviesiam a. a. prof. Balio Sruogos atminimui)(Pabaiga)

Milžino Paunksmė yra pirmoji Balio 
Sruogos drama, parašyta 1929—1930 
m.- Vytauto Didžiojo galybei pavaiz
duoti ir. jo garbei atžymėti. Vytauto 
Didžiojo laikais Lietuva, pasiekusi 
savo galybės ir garso ■ zenitą, po jo 
mirties pradėjo nykti, nes nebebuvo 
tokio valdovo, kuris būtų įstengęs 
išsaugoti vytautinį palikimą. Savo 
dramoje Balys. Sruoga sąmoningai 
neiveda Vytauto, tačiau jo asmeny
bės didingumas jaučiamas visame 
veikale, kur Vytauto Milžino paunks- 
mė'je vyksta sudėtingas tautos gy
venimas ir sprendžiamos politinės 
problemos, kurių svarbiausia — iš
saugoti Lietuvos galybę ir savaran
kiškumą. „Milžino Paunksmėje“ 
Balio Sruogos vaizduojamas ir ka
ralius Jogaila. Tai ne mūsų isto
rijos vadovėlių nesimpatingasis ka
ralius Jogaila: Balio Sruogos dra
moj prieš mus iškyla Jogaila valdo
vas ir žmogus naujoj šviesoj. Tai 
ne tiek išdidus karalius, kiek nelai
mingas, nusivylęs ir kenčiąs žmogus, 
karštai mylįs savo tėvynę ir visa 
savo buitimi gaivalingai jaučiąs sa
vo gimtosios žemės trauką:

Tėvynėj mano aš nebegaliu 
Būti aklas, kurčias, nebylys! 
Kai Vilniun atvažiuoju — man ki

taip . . .
Čia viskas miela širdžiai Man čiona: 
Lengviau alsuoti. Kalnai, kalneliai, 

klonys ... .
Neries bangų švelnioji pyniava . . . 
Prie vieškelio plataus sodeliai vyš

nių . . .
Lakštingalos giesmė slyvų krū

muos . . .
Net dargana, šalna rudens vėlyvo — 
Kaip laimės sapnas Viešpaties 

paunksmėj!
Lankau senas vietas .. . Kaip trem

tinys! . . .
Ir vienas skausmą — vienas — slėpt 

turiu . . .
Radvilo Perkūno muzikinėj pje

sėj vaizduojami XVII amžiaus pra
džios Lietuvos didikų (Radvilų ir 
Katkevičių) asmeniniai, religiniai ir 
politiniai kivirčai, vedą prie nami
nio karo. Tačiau, prie tėvynės besi
artinąs bendrasis išorinis priešas — 
švedai abi pusės sutaikina, ir visi 
Radvilo Perkūno vadovaujami išžy
giuoja gimtojo krašto nuo priešo 
.ginti. . - ,

Apyaušrio dalios dramoje (jos fi
nalas'.. „Geso ‘ saulė netekėjus“ iš
spausdintas. 1943 m. „Varpų“ I kny
goje) vaizduojamas XVIII amžiaus 
Šiaulių Ekonomijos lietuvių valstie
čių sukilimas prieš savo pavergėjus. 
Paties Balio Sruogos teigimu, „toje 
sukilėlių tragedijoje mūsų laikų 
žmogui visų brangiausia: lietuvių 
tautos vargo žmonių heroizmo emo
cijos“.

Po nepavykusio valstiečių sukili
mo prasidėjęs teroras valstiečiuose 
kėlė dar baisesnį kerštą savo pri
spaudėjams. Sukilėlė valstietė Da
lia Radvilaitė išdidžiai ir panieki
nančiai atmeta savo prispaudėjo jai 
siūlomą' pasigailėjimo malonę: 
Vargdienių kraujas dega manyje. 
Gimtos pastogės liūdesys klaikus

Ji® diribg) Llehavcd

Skruzdė iš Gruzdžių
, — šitaip dr. J. Šliūpą yra apibū

dinęs vienas mūsų poetų. Apie dr. J. 
Šliūpą (gimusį 1861. 11. 23., mirusį 
1944. XI, 6.) Vaižgantas savo litera
tūros paskaitose pareiškė:

— .Ar kam patinka ar nepatinka, 
dr. J. Šliūpas lietuvių tautos kovų 
už laisvę istorijoje yra Milžinas!

Už dr. J. Šliūpą — aušrininką, pu-

Medardas Bavarskas

S ALT I S
Kai sukursiu aš ugnį krosnelėj, 
Nebebus jau taip baisiai tylu. 
Negi niekad sušilti negali 
Pasilikęs žmogus be namų , . .

Kai sukursiu aš ugnį krosnelėj, 
Malkos tyliai traškėdamos gaus. 
Bus čia taip, lyg sušalęs senelis 
Priartėtų prie vartų dangaus, —

Bus šilčiau . . . Bus šilčiau . . .

O galėsiu tada pasvajoti,
Apie šilumą savo namų, 
Apie tai, kaip ramindamas glostys 
Ir migdys josios žvilgsnis saldus.

Kai sukursiu aš ugnį krosnelėj, 
Malkos tyliai traškėdamos gaus. 
Svetimam kambaryj ar sulauksiu 
Nors dalelės to sapno brangaus?

Bus Šilčiau . . . Bus šilčiau . ..

Kaip varpas skamba širdyje ir 
šaukia

Atkeršyt brolių skaudančią nedalią.
Dalia Radvilaitė tiki artėjančia 

Lietuvos laisvės aušra: į Tizenhauzo 
pastabą, kad, kol saulė patekės, rasa 
akis išės, ji pranašingai atkerta: 
įsės ir man, ir daugeliui kitų.
Bet vis dėlto turės ateit diena, 
Kada ir tu, ir santvarka tava 
Bus praeities slogutis. Sapnas. Blū- 

das!
Ir tavo vardą gąsdinti vaikam 
Neklaužadom kaip slibiną minės!

Baisiosios Nakties dramoje Balys 
Sruoga praskleidžia 1905 metų revo
liucijos įvykius Lietuvoje. Rusų 
pavergta Lietuva skendi tamsoje: ją 
gaubia baisi naktis. Šviesuomenė 
tikisi Lietuvai laisvės iš rytų at
ūžiančioje revoliucijoje. Tačiau, lie
tuvių liaudis instinktyviai jaučia, 
kad iš Rusijos slenkanti revoliucija 
jai neša kažką baisaus.

Algirdas Izborske pjesėje Balys 
Sruoga vaizduoja didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Algirdo įtaką rusų že
mėse.

Nepamiršo dramaturgas Balys 
Sruoga nei vaikų, nei jaunimo. Vai
kams jis parašė dramatizuotą „G:es- 
mė apie Gediminą“ ir „Aitvaras 
Teisėjas“, kuris savo gyvenimiška 
filosofija ir satyra, gal būt. daug 
Įdomesnis suaugusiems, negu vai
kams. Jaunimui Balys Sruoga pa
rašė: „Kas bus, kas nebus, bet že
maitis nepražus.“

Sunkiose Stutthofo kaceto. į kuri 
pateko 1943 metų pavasarį, gyveni
mo sąlygose Balys Sruoga sukūrė 
tris sceninius veikalus: lyrinę dra
mą „Pavasarinė giesmė“, trijų veiks
mų komediją „Uošvė“ ir komediją 
„Penkialapis Dobilėlis“.

„Pavasarinė giesmė — rašo Sta
sys Linius — naudas Sruogos kūry
bos žodis. Istorinių dramų autorius 
pereina į lengvą lyrinį dramizmą. 
Neapibrėžtame laike vyksta dviejų 
dvasinių srovių — neooagonizmo ir 
krikščionybės — ir dviejų meilių 
kova.“ (Kacetinė literatūra. „Trem
ties Metai“, 561 psl.).

Neeiliuotos „Penkialapio Dobelė- 
lio“ komedijos tipai imti iš kace.j 
gyvenimo, iš autoriui artimų žmonių 
tarpo. Fabula konstruota.

Trijų veiksmų ftUbšvės‘* komedi
joje vaizduojamas miesčionių gyve
nimas. Jos fabula, pasak S’ašie 
Liniaus, gimus visai atsitiktinai. 
Baliui Sruogai savo bendro likimo 
draugams bepasakojant apie sceninį 
darbą.

Balio Sruogos draminėje kūryboje, 
matome, aprėpiamas platus ir įvai
rus mūsų tautos gyvenimas, prade
dant XIV amžiumi, ir baigiant pa
starosiomis dienomis. Tačiau, dau
giausia jo dėmesio kreipta mūsų 
tautos praeičiai. Balys Sruoga savo 
dramose Lietuvos praeitį vaizduoja 
ne romantiškai, bet realistiškai. Jo 
sukurti personažai realūs, gyveni
miški, kaip ir pats jų kūrėjas, visa 
savo gaivališka buitimi suaugę su 

blicistą, literatūrininką, diplomatą 
ir visuomenės veikėją — tekalba jo 
raštų ištraukos:

„Lietuviškajame Balse“ 1886 m., 
str. „Ar Lietuva kuomet susilies su 
savo kaimynais: vokiečiais, lenkais 
ir rusais“, rašė:

„Man regis, kad mislyti apie aną 
susiliejimą gali tiktai paikas žmogus 
arba Lietuvos pardavėjas“. Ir šit ko
dėl: „Vokiečiai skriaudžia lietuvi
ninkų tautybę nuo senovės. Lenkai 
vėl geidė Lietuvą iš pradžios politiš
kai prikergti prie savęs, paskui jau 
mėgino tikėjimo reikalais pririšti, o 
ant galo lenkinančiu apšvietimu ir 
antmesta lenkiška tėvynybe bei ko- 
loniazavimu Lietuvos stengėsi Lietu
vą palaidoti kapuose užmaršos. Ru
sas, tas nelemtas mūsų tautos žudy
tojas, elgėsi Velniškai. Tokia tiro- 
nybė negali būti pakeliama nei ant 
vieno žmogaus, trokštančio valnybės; 
pareis čėsas, kada ir rusų visa įtekmė 
suplendės, o mes tuomet pasidžiaug
sime valnybe . . .*

1885 m. rašė:
„Lietuva, kartu su Latvija, nors 

įsprausta tarp trijų galingų tautų, 
galės susilaukti savo politinės ne- 
prigulmystės (nepriklausomybės)“.

1887 m. knygoje „Litwini i Polacy“ 
teigė, kad „Lietuva turi būti politiš
kai savarankiška“.

1886 m. rašė:
„Kaip psichologiškai gerai augi

name žmogų tik savo kalboje jam 
pirmą supratimą apie visatą duoda
mi, o kitaip su jo dvasia įvyktų ne
geistinos atmainos ir kūne ir doroje, 
tai taip pat ir tau‘a turi apšvaistą

gimtąja žeme, gyveną visomis žmo
giškomis aistromis ir potraukiais. 
Politinės, patriotinės, religinės ir vi
suomeninės idėjos yra motyvai, viena 
ar kita linkme kreipią jų veiksmus, 
sukelią konfliktus. Kaip pačiame 
gyvenime, taip ir Balio Sruogos dra
mose tragizmas pakaitomis vyksta 
su komizmu ir tuo jos turi daug 
panašumo su Šekspyro dramomis.

Balio Sruogos taip pat būta ir žy
maus literatūros kritiko, essayisto ir 
kultūrinio publicisto. „Skaitymai“. 
„Baras“, „Gairės“, „Pradai ir žygiai“. 
„Vairas“ ir kiti žurnalai kreipė į 
save skaitytojų dėmesį Balio Sruo
gos literatūros kritikomis ir kultūri
nės publicistikos bei aštrios polemi
kos straipsniais. Balys Sruoga visą 
laiką nuoširdžiai sielojosi savo tau
tinės kultūros reikalais ir rūsčiai, 
griausmingai, visu audringu savo 
temperamentu puolė tai. kas jo ma
nymu atrodė negero, taisytino. Ir čia 
Sruoga į mūsų kultūrinį gyvenimą 
atnešė daug naujo judraus, dina
miško. Ten, kur mūsų kultūriniame 
gyvenime pasijausdavo sustingimas, 
apatija. BaVo Sruogos aštri plunksna 
jį išjudindavo, sukeldavo diskusijas. 
O kur diskutuojama, ten ieškoma 
tiesos.

Lietuvos okupacijas Balys Sruoga 
skaudžiai išgyveno. Nepriklausomy
bės ir laisvės netekimas buvo skau
dus smūgis jo jautriai sielai. Jis 
stengės niekur neprasikišti ir nusi
raminimo bei paguodos ieškojo savo 
kūryboje. Tuo metu, kai mūsų tautą 
užgriuvo didžios nelaimės, Balys 
Sruoga savo kūryboje kėlė lietuvių 
tautos vargo žmonių hero zmo emo
cijas. Tik hero'zmas gali išgelbėt’ 
1‘etuvių tautą iš to pragaro, į kurį j: 
pateko.

L’k’mo buvo lemta, kad tautinės 
gyvybės va’zduotojas. tau ’n’o he
roizmo skelbė’as pats bak’ausias 
kančias turėjo iškentėti. 1943 metu 
pavasarį prof. Baliui Sruogai drau: 
su kitais lietuviais ve»kėja?s patekus 
į nacii) pragarą. į S'utthcfo koncen- 
trac’jos lagerį, jo bičiuliai ir arti
mieji būkštavo: ar jis ištvers mora

Graži kultūrinė reprezentacija 
. : r r ■ 'f - - - S

ALEKSIO liANNiTO MONOGRĄ^IJĄ APIE V. K. JONYNĄ PASITINKANT

Žymiajam mūsų dailininkui gra
fikui Vytautui Kaziui Jonynui šie
met sukako 40 metų amžiaus ir 20 
metų kūrybinio darbo. Ši dviguba 
sukaktis atžymėta gražiu leidiniu
— Aleksio Rannito keturiomis (lie
tuvių, prancūzų, anglų ir vokiečių) 
kalbomis išspausdinta monografija
— Aleksis Rannit V. K. Jonynas, 
Un xylographe Lithuanien. A Li
thuanian wood-engraver. Ein litau- 
i^cher Ho1zschn«?id-'r Verias fūr 
K”nst und W:~-F<-Įit?ons 
Arts et Sciences Baden-Baden, 

(švietimą) platinti tik tautiškoje kal
boje, kitaip tautos būvis įsiris ing 
pavojumą, kurs gali baigtiesi jos pra
žūtimi“.

„Reikalinga mums politiška val- 
nybė, nes be jos mes negalime pri
derančiai kaip žmonės gyventi“.

1907 m. išleistoje kynygoje „Lietu
viai!’ ar gerais, keliais žengiame 
priekin?“, džiaugdamasis spaudos 
atgavimu („išgavo spaudą pats lietu
viai per savo pasišventimą. Užsipelnė 
toj kovoj garbę ir inteligentai, ir 
kontrabandnešiai, ir ūkininkai ir 
bernai, kurie atneštus raštus pirko ir 
skaitė“), tarp kita ko, pastebėjo:

„Daugiaus dar laimėti reikia: žemę 
dėl bežemių ir mažažemių, nepalie- 
čiamybę ypatos, valnybę susirinkimų 
ir draugijų, o labiausia autonomiją 
su seimu Vilniuje, lyginai kaip ir 
savo lietuviškąjį universitetą; ne
pamirštant nė kalbos mūsų vals
čiuose, teisme, administracijoje Lie
tuvos“.

Dr. J. Šliūpas mirė lygiai prieš 3 
metus tremtyje, beredaguodamas at
sišaukimą į Amerikos lietuvius, ku
riuos kvietė kovoti už Lietuva iki jai 
laisvę laimėsiant. Kol mūsų Tėvynė 
yra užlieta raudonojo totalizmo tva
no, tegalioja šie dr. J. Šliūpo žo
džiai:

„Žmonijos istorija savo visame 
būvyje nežino taip barbariško ir 
tironiško režimo kaip komunizmas. 
Dvasė gadynės pati mus verčia gin
ties, ginties nuo galutinės prapuole- 
nės. Gindamiesi ir pulk:me, puldami 
'veiksime nevidonis . . .“

Br. Lukša

linių ir fizinių kančių Golgotą. Jis 
ištvėrė. Sunkiausiose gyvenimo są
lygose jis ne tik pats kūrė, bet ir 
kituose įžiebė kūrybos kibirkštį, kuri 
lengvino kančias ir švietė laisvės 
viltimi. Kacete susidarė Balio Sruo
gos vadovaujamas „Ai t varo“ literatų 
būrelis. Koks baisus gyvenimas buvo 
kacete, kas jame teko išgyventi Di
džiajam Aitvarui, matome iš šio Sta
sio Liniaus vaizdelio:

„Evakuacija! Tūkstantinėmis kolo
nomis išeiname pro vielas. Kur? Į 
mirtį? Dvylika dienų velka kojos 
išalkusius kūnus Červenės — naujo
sios — keliu. Kas krito, tam šūvis. 
Tik du kartu varovai teikėsi leist 
pavilgyt lūpas šiltu viralu — per 12 
dienų! Ir krito žmonės — du trečda
liai jų išsirikiavo amžinai sargybai 
praeitame mūsų kalvarijos kelyje. 
„Didžiojo Aitvaro“ sparnai palūžo, ir 
jis atsisveikino . . . stoti į rikiuotę. 
Palauk dar, nesiskubink! — nutveria 
jį už rankos kitas aitvaras. Ir du 
svyruokliai tempia vienas antrą. O 
pūga švilpia lyg missa de requiem.

Pasiekiam galą. Sustojam pagaliau. 
Likučiui ima vaidentis badas ir šil
tinė. Sruoga ir Stonys patysta na
ruose. Laikykitės! Mūsų kova dar 
nebaigta. Žiūrėkit, ten, ties bulvių 
kapčiais, už lagerio, buožėm daužo 
išalkusius, bet ir jie nesiduoda — 
neina nuo jų, neprisižėrę į kišenius. 
O tie. kurie veda kovą ties išmestais 
kaulais, raitosi žemėj, plėšosi ir 
kramto vienas kitą dėl vieno kaula- 
galio — juk ir jie nori gyventi. Lai
kykitės!

Ir vėl evakuacija! Atgal — į tą 
pati lagerį? Kas žino! Frontas priar- 
ėjo iš kitos pusės. Sviediniai krinta 

ties mumis. Kas tokiu metu klausi
nės. Eiti — skubiai!

S Jonys lieka naruose — ligonis, o 
mes išskubanti. Puskunigis atsipeiki 
už kelių kilometrų — visos novelės 
1 ko po čiužiniu. Sruogai užteko tik 
dienos žygio. Antrą dieną lieka vie
kam kieme tysoti, kaip pašautas aras. 
Kulka gal nepalies jo — pal'ko juk 
ne ant kelio. Pagaliau ne vienas — 
su juo „Pavasarinės giesmės“ „Dalia“,

94-: 8 psl. didelio formato. Parduo
dama po 30 RM.

V. K. Jonynas yra aukštos kultū
ros. plačios erudicijos, didelių ga
bumų, darbštumo ir energijos meni
ninkas. 1907 m. kovo 16 d. gimęs 
Dzūkuose, vos 20 metų sulaukęs 
baigė Kauno Valstybinę Meno Mo
kyklą. 1931—1935 m. studijavo Pa
ryžiuje, kur baigė Conservatoire 
National des Arts et Metiers ir Eco- 
le Boulle. Sugrįžęs į Kauną, Meno 
Mokykloje dėstė grafiką ir medžio 
skulptūrą. 1936 m. buvo paskirtas 
ir Kultūros Paminklų Apsaugos 
Įstaigos viršininku. Pastaruoju metu 
Lietuvoje V. K. Jonynas buvo Meno 
Mokyklos direktorius.

Kūrybinį darbą dailininkas V. K. 
Jonynas pradėjo 1927 metais ir per 
20 metų yra sukrovęs didelį kūry
binį lobį, kuris plačiai jo vardą iš
garsino ir už Lietuvos ribų. Jis 
yra dalyvavęs lietuvių meno paro
dose užsieniuose. 1937 metų Pary
žiaus pasaulinėje parodoje V. K. Jo
nynas buvo apdovanotas dviem auk
so medaliais: vienu už medžio rai
žinius, o antru už plakatus. Už savo 
baldų projektus laimėjo garbės dip
lomą. Taip pat jam buvo suteiktas 
Prancūzų Garbės Legijono karininko 
titulas. Jo kūrinių turi įsigiję Vy
tauto Didžiojo Kultūros Muziejus 
Kaune, Vilniaus Meno Muziei'>s, 
Antverpeno Meno Muziejus, Rygos 
ir Talino Dailės muziejai, Goethes 
vardo muziejus Weimare, Hamburgo 
Meno Halė ir daugelis privačių me
no kolekcionierių.

Dailininkas V. K. Jonynas per 20

===== Ekrano margumynai =------
Literatūrinės įžymybės filme. Įvai

rių kraštų filmų atelje paskutiniai
siais metais pradėta gaminti dau
giau filmų, kurių scenarijai pa
rašyti pagal garsiųjų pasaulinių 
autorių kūrinius. Štai Romoje 
rež. Giani Francioloni suka filmą 
pagal Levo Tolstojaus „Kreicerio 
sonatą“; svarbiausiuose vaidmenyse 
Jean Servais ir Carla Calamai. Ita
lijoje taip pat sukama ir antroji 
rusų autoriaus filmą —. Dostojevs
kio „Broliai Karamazovai“ su Elli 
Parvo ir Fosco Giochetti. Žinomoji 
Anderseno pasaka „Raudonoji kur
pelė“ bus įamžinta britų spalvotame 
filme. Sadlers Wells Balletts pri
mabalerina Moira Shearer vaidina 
šioje pasakoje vyriausiąjį vaidmenį. 
Prancūzų filmų rež. Jean Cocteau 
ruošiasi filmui pagal žinomąjį Pros

ir „Uošvė“ ir „Penkialapis Dobilėlis“. 
Bet kas iš to!“ (Kacetinė literatūra, 
„Tremties Metai“, 566—567 psl.)

Iš kaceto Balys Sruoga pateko j 
bolševikų okupuotą Lietuvą. Kas jam 
ten teko išgyventi, šiandien mums 
sunku pasakyti. Viena tik aišku, kad 
gyvenimas anapus geležinės uždan
gos jam buvo nelengvas. Nelengvas 
jam. be kita ko, buvo ir todėl, kad 
šiapus geležinės uždangos tremtinio 
nedalioj gyveno jo mylimos ir iš
siilgtos žmona ir dukrelė Dalia.

Šių metų spalių 16 d. Vilniuje 
prof. Balys Sruoga mirė, sulaukęs 
vos 51 metų. Palūžo Didžiojo Aitvaro 
sparnai, amžinai sustojo plakusi jo 
daug iškentėjusi širdis.

Mūsų tautos gyvenime Balys 
Sruoga — Didysis Aitvaras, sunešęs 
gausų ir brangų kultūrinį lobį’, kuriuo 
naudosis kartų kartos. Didžiojo Ait
varo suneštasis mūsų tautai kultūri
nis lobis daro jį nemirtingą, amžinai 
gyvenantį mūsų tautoje. Balio Sruo
gos reikšmė mūsų literatūrai ir apla
mai kultūrai didelė. Šiandien, netu
rėdami parankėj jo išspausdintų ir 
rankraščiuose likusių kūrinių, mes 
dar negalime tos jo reikšmės tinka
mai įvertinti. Bet toks įvertinimas 
ne taip jau ir reikalingas: Balys 
Sruoga dar ne istorinis asmuo. Jis 
savo kūryba gyvas ir gyvena mūsų 
tarpe ir gyvens dar ilgai, daug il
giau. negu daugelis iš dabar gyvais 
esančių.

Šias savo kelias pastabas apie a. a. 
prof. Balį Sruogą noriu baigti jo taip 
mėgtojo rašytojo Gerceno žodžiais:

„Mūsų istorinis pašaukimas, mūsų 
veikla ir yra, kad mes savo nusi
vylimu, kančiomis esame priversti 
nusilenkti ir nusižeminti prieš teisy
bę, ir išvaduojame nuo šių skausmų 
būsimas kartas. Mūsų žmonija blai
vėja, mes esame jos pagiriojimas, jos 
gimdymo kančios... Polipai miršta 
nenuvokdami, kad jie patarnavo pro
gresui. Kam nors patarnausime ir 
mes ... Dabartinė mintis įšeis į isto
riją, turės savo įtaką ir vietą, tuo 
tarpu kai mūsų kūnas pereis į žolės 
sudėtį, — nauji žmonės “

A. Merkelis

kūrybinio darbo metų (1927—1947) 
yra davęs 84 kūrinius. Tiek jų pa
skelbta Aleksio Itannlto monografi
joje (37—39 psl.). Tai atrodytų ne 
perdaugiausia, juoba, kad čia įskai
tyta ir ex noris, Kurių V. K. Jony
nas, palyginti, nemažai yra sukūręs. 
Tačiau, atsiminus, kad kai kurie 
V. K.Jonyno kūriniai — iliustruotos 
knygos: Kristijono Donelaičio Metai 
— 35 graviūros, Goethes Jaunojo 
Verterio Kančios — 10 graviūrų, 
Prosper Merimėe Lokys — 9 gra
viūros etc. — yra dideli ir pareika
lavę daug metų kruopščių studijų 
ir įtempto darbo, reikia pripažinti, 
kad jo 20 metų kūrybinis lobis vis 
dėlto yra gausus, įvairus ir ver
tingas.

V. K. Jonynas prieš 20 metų savo 
kūrybinį kelią pradėjo pritaikomuo
ju menu — plakatais, kurių gana 
daug yra sukūręs, ir. tur būt, nesu
klysiu tvirtindamas, kad šioje sri
tyje jis sau lygaus Lietuvoje netu
rėjo. Už šią pritaikomąją meno 
šaką jis ir užsieniuose buvo įvertin
tas — 1937 m. Pasaulinėje Pary
žiaus Parodoje atžymėtas aukso 
medaliu.

Betgi plačiausiai, ryškiausiai ir 
kūrybiškai stipriausiai didelis V. K. 
Jonyno talentas pasireiškė knygos 
iliustravime. Jis yra iliustravęs per 
10 įvairių leidinių, iš kurių Kristi
jono Donelaičio Metų, Goethes Jau
nojo Verterio Kančių ir Prosper 
Mermėe Lokio iliustracijomis jis į 
save atkreipė ir užsienio meno pa
saulio dėmesį. Tais savo kūriniais 

(nukeltą į 4 psl.)

per Merimėe romaną „La Venus 
d’Ille“, kuriame matysime Jean 
Pierre Aumont ir Maria Montez.

Švedija — filmų žvaigždžių šalis. 
Filmų pasaulis iki šiol pažinojo Jung
tinėse Amerikos Valstybėse išgarsė
jusias švedes Greta Garbo, Ingrid 
Bergman, Signe Hasso ir Viveca 
Lindfors, Vokietijoje — Zarah Lean
der ir Kristina Soderbaum. Dabar 
ir Anglija turi „švedišką“ filmų 
žvaigždę — Mai Zetterling. Ši ar
tistė gražiai pasirodė filme „Frieda“ 
ir kritikai jai pranašauja puikią 
ateitį. Vienas prancūzų filmų laik
raštis rašo, kad dabdr atėjusi eilė 
Prancūzijai surasti švediškąją filmų 
žvaigždę. „Tai neturėtų būti sunku“, 
sako laikraštis, „kadangi Švedijos 
kraštas yra neišsenkamas šviesia
plaukių žvaigždžių rezervuaras.“
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Graži kultūrinė reprezentacija
(atkelta iš 3 psl.)

V. R. Jonyas pasiekė Europos meno 
kūrybos viršūnes. Už Kristijono Do
nelaičio Metų iliustracijas jis tinka
mai buvo įvertintas ir nepriklauso
moje Lietuvoje, 1940 metais atžy
mint Valstybine Premija.

Aleksis Rannit savo monografi
joje anie V. K. Jonyną rašo:

įdomus jo knygų iliustravimo 
kūrybinis metodas. Knyga visiš
kai uždvaldo dailininką- Jisai stut 
dijuoja knygos veikėjų manieras, 
gestus ir charakteri, visą vidinę 
ir išorinę fabulos vystimosi dina
miką. nustato stipriausius mo
mentus ir iškelia jų grafiškumą, 
t y. galimybę išraiškiai perteikti 
juodu ir baltu. Tačiau ne visuo
met dailininkas laikosi bendrųjų 

. nuostatų. Jį ne taip vilioja lite
ratūriniai visiškai išryškinti kū
rinio pavidalai, daug reikšmin
gesne užduotimi laiko jisai iš
kelti tai, ką rašytojas tiktai tarp 
kita ko, prabėgom yra palietęs. 
Tai suteikia dailininkui didelę 
laisvę ir jo nepriverčia vien tik
tai pakartoti jau atvaizduotąjį 
žodžiais pavidalą Ta prasme su
prastina iliustracijų vertę iš viso: 
ne pakartoti aprašomąjį dalyką, 
bet jį išmodeliuoti, išryškinti ir 
papildyti.

V. K. Jonynas domėjosi ir kruopš
čiai studijavo senuosius lietuvių 
liaudies meno medžio raižinius, kurių 
didoką ir vertingą rinkinį turi M. 
K. Ciurlionies galerija. Senoji lie
tuvių liaudies meno raižyba turėto 
stiprios įtakos ir V. K Jonyno kū
rybai, ypač 1931—1935 m. laikotar
pio, kai jis savo studijų metu Pary
žiuje taip pat domėjosi ir prancūzu 
medžio skulptūra. Iš to la'kotarpio 
jo kūrinių monografijoje įdėti šie: 
Pasaka (1931 m.), Sv Pranciškus

Dviejų solistų koncertas
Scliwūblsdi-Gmūnd. — Spalio 19 d. 

stovyklos salėje Kauno Valstybinės 
Operos solistė Pranė RADZEVIČIŪ
TE ir Innsbrucko Operos solistas 
Paulius RŪTENIS davė dainų ir 
arijų vakarą.

Vakarą pradėjo P. Radzevičiūtė 
Juozo Karoso „Pasvarscyk antela“ 
ir Juozo Gruodžio „Oi ant kalno*' ir 
„Palankėj. palankėj“. Labai šalta, 
nepakūrenta salė, kiek atsiliepė į 
solistės išpildomų dalykų intonaciją. 
Vėliau, ypač antroje dalyje, so
listė Sužibėjo savo aukštumoje. Pir
moje dalyje solistė dar padainavo 
Aleksandro Kačanausko „Mano rožė“ 
Sapogos „Yra šalis“ ir Konrado Ka- 
vecko „Na tai kas?“

Antroje dalyje operos solistė 
Pranė Radzevičiūtė išpildė W. A. 
Mozart „Pažo ariją iš op. Figaro 
vestuvės", F. Chopin „Rudenį“, bisą 
sukėlusią W. A. Mozart „Lopšinę“. 
Publikai reikalaujant solistė pakar
tojo Špagos „Yra š’lis". P. Radze
vičiūtė vakarą pabaigė N. Rimsky- 

Korsakov „Arija iš op. Sadko“, 
Puccini „Arija iš op. Tosca“ ir „Ari
ja iš op. Madame Butterfly*'. Publi

kos anladismentams dar nenutilsiant, 
P. Radzevičiūtė virš programos pa
dainavo Billi „Ispanų serenadą“. 

(1933 m.), Nuo Kryžiaus Nuėmimas 
(1933 m.), ir Piemenėlis (1932 m ).

Dailininko V. K. Jonyno akį trau
kia ir senoji architektūra, ir jai yra 
skyręs ne vieną savo medžio raižinį. 
Monografijoje įdėtas senosios Za
pyškio bažnyčios medžio raižinys, 
kuris yra laikomas vienu iš to žanro 
jo geriausių.

Gamtovaizdžio vaidmuo, pasak A. 
Rannit, V. K. Jonyno kūryboje yra 
pagelbinis, padedąs išryškinti erdvės 
gilumą ir savo medžiais ir laukais 
papildęs linijinę visumą. Medžio 
raižinių skirtų vien tik gamtovaiz
džiui, V. K. Jonyno kūryboje ne 
daug. Šioje monografijoje yra įdė
tas vienas iš geriausiųjų — Saulė
lydis prie Nemuno.

Nedaug V. K. Jonynas yra sukū
ręs ir portretų. Iš jo sukurtųjų 
Vaižganto, A. Smetonos, M. K. Čiur
lionio, M. Sleževičiaus etc. portretų 
visais atžvilgiais geriausiu yra lai
komas Mykolo Sleževičiaus portre
tas. Pasak. A. Rannit dailininkas 
savo kuriamame portrete ieško dva
sinio pasaulio tiktai tiek, kiek jisai 
slypi pastoviose formose, vengdamas 
akimirksnio išraiškos. Monografijoje 
įdėti Vaižganto ir M Sleževičiaus 
portretai.

Aleksio Rannit monografijoje yra 
apsčiai ir V. K. Jonyno ex-librisų. 
Monografijos autorius teigia:

Jonyno žavūs „ex-libris’ai" yra 
ant taikomosios dailės ir grynojo 
meno ribos. Jis pasineria objek- 
tan šituose mažuose medžio rai
žiniuose ligi nepaprasto smulk
meniškumo. Kaip visuose savo 
kūriniuose, ir čia skiria dailinin
kas daug dėmesio paviršiaus 
žavesiui, linijos stilizuotam rafi
nuotumui ir architektoniniai — 
dekoratyviam įspūdžiui.

Vyksmas ir raida, pasak A. Ran- 
nito, tai pagrindiniai veiksniai, ku-

Jaunas, bet daug žadantis operos 
solistas Paulius Rūtenis savo malo
naus tembro baritonu greit pavergė 
publiką. Jo balsas plataus diapasono. 
su skambiomis viršūnėmis. Pirmoje 
vakaro dalyje P. Rūtenis padainavo 
Stasio Šimkaus „Da nep'.ketinau“, 
„Pamylėjau vakar“, J. Tallat-Kelp- 
šos „Žaliojoj lankelėj“ ir du Alek
sandra -Kačanausko - kūrinius: „Ge- 
dumą“ ir „Tu graži'. - .

Antrąją vakaro dali' solistas pra
dėjo G. BuonohCini „Per la gloria“. 
Toliau F. Schubert , Ašaros“, su di
deliu įsijautimu padainuota „Bendra- 
veidis“, R. Strauss „Paskyrimas“, R. 
Leoncavallo „Prologas iš op. Paja
cai", W. A. Mozart „Arija iš op. 
Don Zuanas“ ir G. Verdi „Arija iš 
op. Traviata“, kurią, publikai reika
laujant, P. Rūtenis, turėjo kartoti.

Programa graži, rimta ir skoninga. 
Gal tik reikėtų abiem solistam iš
laikyti vienodą stilių ir nedainuoti, 
kad ir labai gražių žodžių, bet muzi
kaliai neišs'lavinusių asmenų kūry
binius bandymus bei, kad ir žinomų 
kompozitorių, aranžiruotes.

Solistai buvo apdovanoti gėlėmis. 
Bendrai vakaras praėjo gražioje 
nuotaikoje. V. D. 

riuos Jonynas nori savo medžio rai
žiniuose užfiksuoti. Jo raižybos sti
lius stengiasi gyvenimą užfiksuoti 
kaip judesį, ir Šiam judesiui sąmo
ningai suteikia stilizuotą laisvę. A. 
Rannit dailininką V. K. Jonyną cha
rakterizuoja, kaip jausmą matema
tiką, žmogų, kurį domina ne tiktai 
abstraktybė, bet labiausia tai, kas 
konkretu.

Aleksis Rannit dailininko V. K. 
Jonyno kūrybą daugiausia apibūdina 
iš formaliosios pusės. V. K. Jonyno 
kūrinių sąvaim.nga forma ir be ma
žiausio priekaišto technika žavi ir 
kitų tautų tiek meno mėgėjus tiek 
ir pačius meno kritikus. Štai pran
cūzų meno kritikas Maurice Emma
nuel Jardot apie dailininko V. K. 
Jonyno grafiką šiaip atsiliepia:

V. K. Jonyno meistriškumas 
yra puikus ir pažymėtinas, jį ran
dame ir mažųjų ex-lįbris’ų pasau
lyje, ir didesnio formato kūri
niuose. Šio meistriškumo pagrin
dą sudaro stiprus piešinys, dar
nus grafinių plėmų išdėstymas ir 
techninis tikrumas Jo įkvėpimo 
šaltinius panūdo dar liaudies 
kūrybos palikimas, skonis be 
priekaišto atlikti ir išbaigti darbą, 
reikalaująs pilnutinio savojo 
amato ir jo pagalbinių priemonių 
pažinimo.

Jei išleidimas tokios monografi
jos kok’ą mes šiandien turime apie 
dailininką V K. Jonyną, jau nepri
klausomoje Lietuvoje būtų buvęs 
didelis ir atžymėtinas įvykis, tai 
šiandien jos išleidimas ir dar ke
turiomis kalbomis yra dešimteriopai 
didesnis. Mes ne be pagrindo skun
džiamės. kad neturime svetimomis 
kalbomis informacinės ir propa
gandinės literatūros apie savo tau
tinę kultūrą. Aleksio Rannito mo
nografija apie dailininką V. K. Jo
nyną. nebūdama nei informacinis 
nei propagandinis veikalas, bet gi 
labai daug šiam reikalui patarnaus, 
vaizdžiai ir įtikinamai kalbėdamas 
apie didelį mūsų kultūrinį pajėgu
mą. Tokie veikalai, kaip A. Rannito 
monografija apie dailininką V. K. 
Jonyną, yra šiandien puikiausias, 
tiesiog nepamainomas propagan
dinis veikalas apie mūsų tautos sa
vaimingą aukštą kultūrą, nes jis 
pats tą kultūrą kuo gražiausiai re
prezentuoja. Jei tokia propaganda 
apie savo meną ir kultūrą mes ei
sime į pasaulį, daug laimėsime.

A,' Rannito monografija apie' dai
lininką V. K. Jonyną yra nesugriau
namas įrodymas, kad mes esame 
vakaru Europos kultūros tauta, kad 
mes kūrvb'škai esame pajėgūs ir, 
kaipo tokie, turime nenuginčijamą 
teisę laisvai gyventi. A Merkelio

NAUJAS VEIKALAS VOKIEČIŲ
KALBA

Pinneberg. — Vokiečių * knygų 
leidykla „Drei Tūrme Verlag“ Ham
burge, greitu laiku išleidžia mūsų 
mokslininko, žymaus teisininko, 
prof. VI. Stankos veikalą „Didelės ir 
mažos valstybės" vokiečių kalba. 
Knyga turės maždaug 100 pusi. Prof 
Stanka šiuo metu dirba Pabaltijo 
Universitete ir yra to Universiteto 
viceprezidentas bei Teisių Fakulteto 
dekanas. A-is

įgriso komunistinė propaganda
TSRS profsąjungų organe „Trud“ 

Nr. 196 korespondencijoje iš Balcha- 
to pranešama:

„. . . šešiolikos metų monteris Jur- 
kov, nors apysakas ir paskaito, ta
čiau nežino elementariausių tarp
tautinių įvykių, apie kuriuos kas
dien rašoma spaudoje. Kvalifikuotas 
darbininkas Samoilenko negalėjo 
atsakyti į pačius elementariuosius 
klausimus iš TSRS vidaus politikos. 
Jis laikraščių neskaito. Jo kaimy
nas brigadierius Aganov irgi laik
raščių neskaito.“

„Aš kalbėjausi — rašo korespon
dentas: — su dešimtimis vaikinų ir 
merginų. Rezultatas maža, paguo
džiantis. Daug, labai daug jaunų 
darbininkų ir darbininkių, išaugusių 
karo metu, pasirodė neapsišvietę 
elementariausiuose vidaus ir užsie
nio gyvenimo klausimuose. Dauge
lis iš jų visai yra negirdėję apie 
gen. Franco, reakcines jėgas, nieko 
apie graikų tautos rūpesčius. Kai 
kurie šitų jaunuolių negali parodyti 
žemėlapyje šalies sostinės. Niekas 
nesidomi ir nesirūpina penkmečio 
plano studijavimu. Net gi raudona
jame kampelyje guli pastalėje nuo 
savaičių neišrišti laikraščiai . . .“

Rusinimo banga tvinsta
„Učitielskaja Gazieta“ str. „Apie 

rusų kalbos dėstymą tautinėse mo
kyklose“, pacitavusi Leniną („aišku, 
esame nuomonės, kad kiekvienas 
Rusijos gyventojas turėtų sąlygas 
mokytis rusų kalbos“), rašo:

„Šiuo metu Gruzijoje yra apie 300 
vidurinių mokyklų su dėstomąja rusų 
kalba. Daugiau kaip pusė tose mo
kyklose besimokančiųjų tai nerusai, 
tačiau savanoriškai mokosi rusiškose 
vidurinėse mokyklose . . .“

„Apie kultūros ir skonio stoką"
rašo tarybinių geležinkeliečių laik
raštis „Gudok“. Kur ta kultūros ir 
ir skonio stoka pasireiškia? Nagi 
dainuojant anglų karių dainą „Tiper- 
rery“, nes ją dainavo anglų kariuo
menė. kuri savo metu taikinėjo gen. 
Kolčakui.

„Izviestija“ skiltyse vienas rau
donarmietis invalidas skundžiasi, 
kad niekur negali gauti, protęzos 
guminių dalių, „o protezą be gumos 
tai jau tortūra“.

Privalomas grūdų pristatymas LTSR
„Tiesos“ Nr. 180 randame, premje

ro“ M. Gedvilo pasirašytą nutarimą, 
kiek individualiniai valstiečių ūkiai 
privalo pristatyti nuo kiekvieno 
ariamos žemės (įskaitant daržus ir 
dirvonus) hektaro. Ir taip, ūkiai nuo 
1 iki 10 ha turi pristatyti po 60 kilo
gramų nuo ha; ūkiai nuo 10 iki 15 
ha po 75 kg nuo ha; ūkiai nuo 15 
iki 20 ha po 95 kg nuo ha; ūkiai nuo 
20 iki 25 ha po 120 kg nuo ha ir 
ūkiai, turį daugiau kaip 25 ha, po 160 
kg nuo kiekvieno hektaro.

Reikia žinoti, kad. be šitos nor
mos. du kart tiek tenka įvairių ki
tokių pyliavų, pvz., „pokario atstaty
mui“, „atsidėkojant“ rusų tautai už 
taiką „tėvynės“ karo metu ir t. t.

Spaudoj iš anapus 
pasidairius

Grasoma užsispyrusiems rašytojams
„Tiesos“ Nr. 180 aptariama J. Do

vydaičio „Apsakymai", kuriuose de
maskuojami „dvarininkai, buožės 
spekuliantai, jų samdyti ir savano
riški šunes ir lekajai, hitleriniai 
kraugeriai, liaudininkai ir tautinin
kai“, ir priduriama:

„Su širdgėla tenka tačiau pripa
žinti. jog mūsų rašytojai, ypač pro
zininkai, maža tepanaudoja šią tur
tingą medžiagą savo kūrybai, maža 
tesemia iš tos versmės, kurios gy
vasis vanduo taip reikalingas istori
nei komunistinės santvarkos staty
bai".

Visa knyga, „Tiesos“ teigimu, pa
rašyta šūkiu: „Žmonės miršta! Bet 
nei Leninas, nei jo norai niekad ne
mirs“. Recenzijos pabaigoje paste
bima:

„J. Dovydaitis yra ne tik teisin
game (komunistiniu požiūriu žvel
giant!) kelyje, bet jis žengia tuo ke
liu vienas . . . Tuo pat laiku kiti 
mūsų prozininkai abejoja, ilgai ren
giasi rašyti, svarsto, žada, o kol kas 
vis dar tyli“.

„Visur kapitalistinis apsupimas“
„Tiesos" Nr. 173 korespondencijoje 

iš Joniškio sužinome, kad Joniškio 
valsčiuje išliko dar apie 900 buožinių 
ūkių ir apie 180 buožėms bernaujan
čių samdinių. Su tais samdiniais par
tijai didelis vargas: „prie samdinio 
prieiti tiesiog negalima“, jie nelanko 
susirinkimų, neskaito tarybinės 
spaudos.

Bet ne vien LKP (b) CK turi siel
vartų, apstu jų ir pas Lenkijos ko
munistus. Šit PPR organas „Try- 
buna Wolnosci“ rašo, kad ir partijos 
nariai nenori skaityti „naujosios de
mokratijos“ spaudos. Jie kalbinami 
ciniškai aiškinasi „Esu PPR narys, 
tad visų pirma turiu žinoti, ką rašo 
mūsų politiniai priešai", ir jie perka 
ir skaito opozicijos laikraščius.

Geriausia, tur būt, komunistinės 
spaudos nepopuliarumą bus išaiški
nęs Londono humoristas, jis įdėjo 
tokią neva laiško iš Lenkijos pa
straipą:

„. . . ir toliau stropiai mokaus 
anglų kalbos. Jei kur gaunu ang
lišką laikraštį, skaitau ir jau daug 
ką suprantu. Vietinę spaudą irgi 
kartais paskaitau, bet . . . nieko ne
suprantu“. (p. br.)

Papildymas
PASTABOS „T. G.“ NR. 93

(prie str. „Vilniaus Universitetas 
vokiečių okupacijos metais“ „T. G.“ 
nr. 90):

Ne tik pasikalbėjimas su prof. 
Stegmanu, bet ir iš viso universiteti
nės visuomenės reagavimas į jo 
spaudimą turėtų būti labiau {tiks
lintas, kas, betgi, paliestų ir kaiką 
likusį tėvynėje, ko, žinoma, tenka 
vengti. Tačiau nei vienu šios reak
cijos, ypačiai pasikalbėjimo, daly
viu negalima abejoti kaip geru lie
tuviu. Visa universiteto vadovybė, 
visas jo senatas ir kiekvienas deka
nas skyrium, kaip mokėjo ir galėjo, 
kartą stipriau, kartą silpniau, gynė 
Universitetą prieš nacistinį agresin- 
gumą. M. Biržiška

Išlipus iš traukinio pirmas mano 
žygis b ,vo susirasti bičiulį. Ėjau 
apytamsėmis miesto gatvėmis, gelian
čiai šaT.o vėjo genamas, ir vis karto
jau: Didžioji gatvė septyniolika, ke
tvirtas aukštas. Nors tai buvo ir di
džioji gatvė, bet surasti ją tamsoje 
nebuvo lengva. Bet, kaip priežodis 
sako, liežuvis ir į Rymą nuveda — 
pusvalandį paklaidžiojęs sužinojau, 
ieškomoje gatvėje besisukinėjęs. Ne- 
lengviau buvo ir su septynioliktuoju 
numeriu. Vis dėlto atradau — di
džiulę, keturkampę mūro dėžę — ir 
linksmai paspaudžiau išorinių durų 
rankeną. Bet, kaip netrukus paaiš
kėjo, tikrasis mano vargas tik dabar 
teprasidėjo. Rankena lengvai linko, 
bet durys laikėsi.

Paleidęs durų rankeną pradėjau 
žvalgytis. Yra! Net dvi eilės, abipus 
durų, baltų kaulinių mygtukų. Ap
valūs, slidūs, visai tokie kaip armo
nikos, taip ir boluoja tamsoje. Bet 
kurį iš ju dabar paspauti? Pasilen
kiau prie vienos eilės — tamsu. Per
ėjau į kitą pusę durų — neišskaitau. 
Taigi: kairėj ar dešinėj? Kažkodėl 
apsisprendžiau už dešinę. Pagraibiau 
sienoje, atskaičiau iš apačios ketvirtą 
mygtuką, patį viršutinį, ir palengvė
jusia širdimi vieną kartą spustelėjau, 
smagiai ir stipriai.

Netrukus aukštybėse, pačioje pasto
gėje bilsterėjo langas, ir aštrus mo
teriškas balsas sušuko:

— Kas ten?
Aš žengiau keletą žingsniau atbu

BALYS GRAŽULIS

Skambutis
las. atsilošiau ir surikau stipriau už 
vėjo švilpimą'

— Aš pas poną Pūkį!
Ką atsakė moteris, negalėjau su

prasti, nes tuo tarpu pro šalį prava
žiavo garsiai parpsėdamas vilkikas. 
Langas užsidarė. Aš laukiau. Praėjo 
minutė, kita — nieko. Tada dar kar
tą paspaudžiau, ilgai ilgai. Vėl su
bildėjo virš galvos, tik jau daug 
triukšmingiau, ir tas pats balsas pik
tai prapliupo. Bet iš iriso to man 
tepaaiškėjo, kad esu kurčias.

— Aha! — susigriebiau. — Tai 
turi reikšti, kad netoje pusėje pa
skambinau.

Žengiau į kairę ir visa jėga už
gulu viršutinį mygtuką Dar myg
tuko neatleidus, aukštai kairėj trink
telėjo.

— Kas ten? — paklausė vaikiškas 
balselis. Tą klausimą daugiau at
spėjau, nei nugirdau per vėjo stau
gimą.

— Aš pas poną Pūkį! — atsakiau 
iš visų plaučių.

Vaikiškas balselis kažką man rė
kė, bet suprasti negalėjau.

— Negirdžiu! — blioviau atgal.
Mažas kudlotas šešėlis persisvėrė 

per langą ir sucypė vėjo gaida. Argi 
vėją suprasi? Kiek pagalvojau.

— Kvailys, — pasakiau sau ir 
spustelėjau du kartus. Spustelėjau 
taip, kad išgirstų. Išgirdo.

— Alio! — suskambėjo sultingas 
baritonas iš kairiaurio'o lango.

Atsakiau delnus prie burnos pri
dėjęs.

— Kitoje pusėje! — atskrido atsa
kymas.

I dešinę perėjau ant galų pirštų 
ir nedrąsiai du kartus spustelėjau. 
Ir neveltui bijojau: ana moteris su- 
balbatavo kalakutiškai, kad aš net 
susigūžiau Ilgokai palaukiau, kol 
susikaupė drąsa paspauti tris kartus. 
Paspaudžiau ir prisiglaudžiau prie 
durų, laukdamas šlapio atsakymo. 
Tuoj pat kažkur ant stogo spragte
lėjo ir šilkinis balselis lyg pūkas, nu
krito man į ausį:

— Tu? — šiltai ir džiugiai paku
teno.

— Panele, aš . . . — užmečiau savo 
atsakymą ant stogo.

■ Tyla. Tik po valandėlės sugrįžo 
atsakymas, kiek piktas ir bespalvis.

— Skambinkit . . .
Tolimesnius žodžius nunešė vėjas. 

Atsidusau, vėjas lindo už apikaklės, 
kijo blauzdomis ir aušino paskutinę 
viltį. V*4 pasilenkiau prie mygtuko 
— nesimato. Nesitikėdamas pasiseki
mo, išsitraukiau žiebtuvėlį. Kur tau 
ant tok'o vėjo. Braižiau ir gailėjausi 
i „Tu?“ neatsakęs „Aš!“ Bent duris 
būtų mergaitė atidariusi. Beliko tik 
užsisiausti paltą ant galvos ir užuo
vėjoj pamėgint. Pavyko! Nors tiršti 
dūmai ir kilo tiesiog į nosį, bet 
lentelė šalia skambučio buvo aiškiai 
matoma. Matoma, bet suprask, kad 
geras:

D. Smilgaitė /.../
J. Dūdienė /. /
A. Pūkys / ... — /
Pasižiūrėjau į lentelę ir papūčiau 

lūpas. Perėjau į kitą pusę — dvi 
pavardės. Ties viena brūkšnys, o 
ties kita du taškai. Ką tai turi reikš
ti? Morzės raidynas! Kitaip ir būt 
negali! — S. — trys taškai. Tinka —

Smilgaitė. Bet Dūdienė ir vienas 
taškas? Arba: Pūkys ir trys taškai 
brūkšnys! Vis dėlto nutariau pamė
ginti — trys trumpi ir vienas ilgas, 
signalizavau. Tyl i. Susikaupiau ir 
dar aiškiau, kaip tikras telegrafistas, 
pagal visas taisykles atpyliau. Ir ką 
jūs pasakysit, tiesiai virš galvos su
girgždėjo ir prikimęs balsas atban
gavo:

— Tuojau, tuojau!
Pūkys! Iš tūkstančio jo balsą pa

žinčiau. Atsilošiau ir sukriokiau ne
tekęs kantrybės:

— Įleisk, pagaliau!
Po poros minučių, bičiulio išgla- 

monėtas, jau koriausi į ketvirtą 
aukštą. Į mano murmėjimą jis aiški
nosi.

— Nepažinau.
Aš pažiūrėjau jam į akis.
— Tai yra suklydau, — pasitaisė,

— maniau Norkaitį atėjus. Jis kaip 
tik taip skambina — aiškiai, švariai. 
Zinai gi. telegrafistas. Nusibodo jo 
pasakos Sakau, neatidarysiu, tai 
pastovės ir nueis. Bet, kai suskam
binai dar kartą, manau, reikia įleisti, 
o tai visą naktį pimpsės. Gi žiūriu
— tu!

Nespėjau bute atsisėsti, kai tris 
kartus sučirškė. Aš net krūptelėjau, 
taip jau skambutis man į kraują įsi- 
geras:

— Panelės mylimasis, — pastebėjo 
Pūkys.

— Iš kur jau žinai, — pašiepiau.
— Žinau, — pasitikinčiai atrėžė jis.
Ir tikrai, tuojau laiptais nušokavo 

lengvi žingsniai. Tik pasiilgtojo taip 
bėgama pasitikti. Aš nustebau.

— Nieko nepaprasto, — paaškino 
Pūkys, — visi įsimylėjėliai taip 
skambina — skambiai ir švelniai, 

tartum mylimosios pirštelį spaustų.
Vos pradėjau pasakoti, ir vėl skam

butis — tris kart trumpai ir vieną 
kart ilgai. Sučirškė garsiai, rėžian
čiai, kad man net dantys atšipo.

— Maryte! — pašaukė Pūkys duk
terį, — įleisk, teta atėjo.

Kaip pasakė, taip ir buvo: Pūkie- 
nės sesuo trankiai nuėjo tiesiog į vir
tuvę, kur Pūkienė gamino man va
karienę.

— Jeigu ją pažintum — nesistebė
tum, — tylutėliai dėstė Pūkys. — 
Kaip skambina, tokia ir yra: drąsi, 
akiplėšiška, nesiskaitanti su nieku. 
Ne tik ją, bet ir visus, kas tik nors 
kartą pas mane yra buvęs, iš skam
binimo atpažįstu. — Net žinau kokie 
žmonės pas kaimynus lankosi.

Aš suabejojau.
— Lažinkimės, — pasiūlė jis.
Gal būtumėm ir susilažinę, bet 

atėjo moterys iš virtuvės ir sėdaus 
vakarieniauti. Tačiau mano nuosta
bai šį vakarą dar nebuvo galo. At
silankė pora dukters draugių, anas 
nusibodęs telegrafistas, dar kažinkas, 
ir kiekvieną kartą Pūkys, išdidžiai 
žiūrėdamas man į akis, neklysdamas 
pasakydavo kas ateina. Skambutis 
čirškė ir čirškė; tai kartą, tai du;' tai 
kairėj, tai dešinėj. Po kiekvieno 
skambtelėjimo Pūkys mus apšvies
davo, pas ką ir koks svetys ateina. 
Skambutis zirzė taip dažnai, kad į 
galą mane net erzinti pradėjo. Ir kai 
svečiai išsiskristė, aš sudejavau:

— Kaip jūs ir apsikenčiat? Skam
ba ir skamba — iš proto galima iš
eit. Tik klausyk ir skaičiuok, kiek 
kartų suskambino. Nuplėščiau aš tą 
sambutį pat pirmą dieną.

Pūkys susijuokė:
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Iš Pabaltijo 
Univ. gyvenimo

JAU IŠLEISTAS PABALTIJO 
UNIVERSITETO ALBUMAS

Pinneberg. — Šiomis dienomis iš 
spaudos išėjo seniai lauktasis Pabal
tijo Universiteto albumas. Leidinys 
gan gražiai išleistas, kreidiniame 
popieriuje, Gausu nuotraukų iš 
viso Universiteto gyvenimo. Tekstai 
anglų kalba. Viršely — spalvotas 
Universiteto ženklas ir įrašas „Bal
tic University“. Nors leidinys nėra 
be priekaištų (be kita ko, trūksta 
Universiteto istorijos, bent trumpai), 
bet vis dėlto jis galės pasitarnauti 
geresnei pačio universiteto ir mūsų 
tautų reprezentacijai svetimųjų 
tarpe. Pardavinėjamas po 10 RM.

IŠVYKSTA PROF. J. ČIURLYS
Pinneberg. — Šiomis dienomis su 

Pabaltijo Universitetu atsisveikino 
išvykstąs į JAV prof. Jurgis Čiurlys. 
Sludeųtų Atstovybė išvykstančiam 
profesoriui padėkojo už jo darbą Pa
baltijo ‘ Universitete įr palinkėjo 
geriausios kloties gyvenant už
jūryje.

A-ls

Dveįi mdai SeSšgensfadto Ueiuvltį paštui
Seligenstadt — Netoli nuo sude

gusio Wurzburgo miesto, plačiose 
lygumose po karo įsikūrė savitas, 
medinių barakėlių lietuviškas mies
telis. Tai Seligenstadto lietuvių ko
lonija. šiame žalsvų medinių bara
kų m'estęįyje, kaip ir visur, susi
kūrė įvairios įstaigos ir kultūriniai

B. Sruogos minėjimas
Bonn. — Lapkričio 1 d. lietuviai 

Studentai suruošė prof. Balio . Sruo
gos minėjimą. Gedėdami drauge su 
coilegėmis V. Sruogiene ir D. Sruo- 
gaite, studentai savo kuklia minė
jimo programa stengęsi pagerbti 
mūsų garbingus mirusiuosius.

Programą nepaprastai praturtino p. 
colleges J. Ladygaitė ir D. Kubęrta- 
vičiūtė, cdllegos A. Petrutis, J. Ri- 
mašauskas ir studentų vyrų choras, 
vadovaujamas col. Briedžio. Minė
jimui vadovavo col. Lukoševičius.

Programą nepaprastai praturtino p. 
A. Rūko Išsami paskaita apie a. a. 
prof. Balį Sruogą ir meistriškas Sa
piegos monologo išpildymas (iš B. 
Sruogos dramos veikalo .Kazimie
ras Sapiega“).

Po minėjimo visi susirinkusieji 
nuvyko į Bonuos kapines, kur buvo 
pagerbti ten palaidoti lietuviai, žuvę 
Bonnoj bombardavimo metu. K.

Padėkos
World’s YMCA-YWCA atstovui 

Karls Dzirkalis,
su didele meile ir supratimu organi
zavusiam Tarptautinę DP Dailės 
Paroda. Wiirzburge, 
ninku vardu dėkoja

lietuvių daili-

Liudas Vilimas

klebonui kun.Erlangeno L. T. B. ...
Lisauskui už piniginę auką „Švie
sos“ sambūriui nuoširdžiai dėkoja

A. J. S. „Šviesa“ Erlangeno 
skyriaus valdyba

— Visai ne taip baisu, kaip tau 
atrodo. Priprastum. Pradžioj ir ma
ne erzino, o dabar negaliu įsivaiz
duoti gyvenimo be skambučio. Kaž
kas sava, artima paliko. Sakyturp 
koks tarnas.

— Dėkui už tokį tarną, — atsakiau 
pykdamas.

— Oho, skambutis! — varė savo 
Pūkys. Tik tas ketvirtas aukštas, 
kad jis sugriūtų! Įvarys man dusulį 
aukštyn žemyn belaksiant. O skam
butis tai visai tvarkoj. Įspėja tave, 
pasako kas ateina. — Nemalonus 
svečias — nejleidi. O be skambučio 
tai ir rioglinasi kiekvienas. Labai 
smagu, kai vienmarškini užklumpa, 
ką? Sugedo aną dieną elektra — ir 
nei šis nei tas. Neprisimenu ar kas 
ir beapsilankė tą dieną. Visą dieną 
durys nerakintos buvo, o žmonės pro 
šalį. Sutaisė elektrą — ir vėl skam
butis, vėl svečiai. Tartum stovėtų 
prie durų Ir šauktų: užeikite, labai 
prašaiu Tai kažkas gyvo, patrauk
laus. Ir niekas taip gerai žmogaus 
nepažįsta, kaip skambutis. Jo balsas 
geriau už raštą žmogaus būdą iš
duoda. Ka grafologija! Nė nepaly
gintu Paspaudei mygtuką, o j!s tuoj 
ir pasako, kas esi. Gali kuo non dė
tis, skambučio neapgausi, išmokau 
pažint jo balsą, nė lapė manęs ne
apmaus. Tiesiog nuostabu. Didžiulį 
veikalą būtų galima apie tai parašy
ti. Kad ir tokiu pavadinimu: „Skam
butis — žmogaus dvasius veidrodis.“

Aš susijuokiau.
— Nesijuok, — rimtai Įspėjo Pū

kys, tai visas mokslas. Aš net ste
biuosi, kad niekas tKi šiol apie tai 
studijos neparašė. O gal ir parašė? Tu
rėjo parašytu Kai turiu laiko, mėgs-

Mums gresia bado, šalčio, ligų pavojai
IRO NEAPRUPINTŲJŲ TREMTINIŲ BALSAS Į UŽJŪRIO BROLIUS

Stuttgart — Išskirtieji ir IRO ne
aprūpinamieji lietuviai tremtiniai 
šiomis dienomis nutarė įteikti grįž
tančiai į JAV Amerikos Lietuvių 
delegatei poniai Al. Devenienei re
zoliuciją, kurioje:

1) pareiškiama nuoširdi padėka 
delegatei poniai Devenienei už jos 
ligšiolinį rūpinimąsi tremtyje vargs
tančiais tautiečiais;

2) prašoma delegatę perduoti Ame
rikos lietuvių organizacijoms ir vi
suomenei gilią padėką už praktišką 
tremtinių šalpos darbą ir reiškiama 
viltis, kad užjūrio broliai ir sesės ir 
toliau mūsų neužmirš, ypač šios 
gresiančios sunkios žiemos metu. 
„Daugiau, negu kalbos apie būsimo 
karo galimas baisenybes, mums bai
mės sudaro bado, šalčio ir ligų pa
vojus*;

3) pabrėžiama, kad išskirtieji ir 
IRO neaprūpinamieji su labai mažo
mis išimtimis yra tie patys bendros 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
nariai ir kad jų išskyrimas (visvien 
dėl kurių formalių priežasčių, ar 
dėl neturėjimo pakankamų doku
mentų, ar kad savo noru bėgo nuo

paštininkai, 
metus, t. y. 
po įvykusių 

paštininkų 
organizuoti

lie- 
šlos 
vi- 
pa-

židiniai. Tačiau anuo metu kiek
vienam tremtiniui buvo aktualu su
sižinojimo su plačiuoju pasauliu rei
kalai. Ir čia šią spragą užpildyti 
pasiryžo Seligenstadto lietuvių sto
vykloje gyvenantieji 
Jie lygiai prieš dvejus 
1945 m. lapkričio 15 d., 
pasitarimų su Hanau 
Grupės Valdyba, ėmėsi 
čia lietuvių paštą! Susispietę į Se
ligenstadto paštininkų būrelį, vado
vaujamą dabartinio pašto viršininko 
J. Tijūno, tokį paštą įsteigė ir pra
džioje išvystė platų estafetės darbą. 
Sąlygoms normalėjant, buvo prieita 
prie pilnų pašto operacijų, kurias ir 
dabar atlieka su pilnomis pašto tei
sėmis. Organizuojant šį darbą buvo 
sutikta taip pat nemažą kliūčių, ta
čiau visų paštininkų uolaus darbo 
dėka jos nugalėtos. Salia tiesiogi
nių pašto operacijų čia buvo parū
pinta įvairi lietuvių spauda ir lei
diniai. Kadangi vokiečių paštas 
randasi už kelių kilometrų, tai " 
tuvių paštas atliko ir atlieka 
stovyklos gyventojams didelius, 
sos bendruomenės patogumui, 
tarnavimus. . - •:’ £

Seįigenstadto lietuvių paštas savo 
pelno pusę įneša į bendruomenės ko
mitetą, iš kurio pinigai panaudo
jami bendruomenės reikalams. Taip 
pat iš likusios dalies pelno jie pa
remia mokyklų ir kitų įstaigų kul
tūrinius bei visuomeninius reikalus. 
Pagal išgales stengiasi paremti ir 
sunkioje būklėje atsidūrusius pašti
ninkus ir tam tikslui prie pašto vei
kia savišalpos fondas. Patį paštą 
stengiamasi kaip galima geriau tvar
kyti ir patogumo dėliai yra įrengta 
telefono centrinė. Korespondencija 
pristatoma kasdien į namus. Gražiai 
bendradarbiaujama su vokiečių paš
tininkais. Dvejų metų sukakties 
proga Seligenstadto paštininkai vie
tos koplyčioje užprašė atlaikyti ge
dulingas pamaldas už • tėvynėje ir 
tremtyje mirusius bei žuvusius paš
tininkus.

tu ir aš pastudijuoti. Dabar be pirš
tinių manęs nepaimsi. Skambina 
aną dien — pypt, pypt — vos nu
girdau. Čia jau koks bailys, manau 
sau. Ir tikrai, įleidžiu — tai buvo 
mokytojas Stasiūnas — o jo gi kuk- 
lumėlis! Net ant kėdės atsisėsti ne
drįsta. Atsitūpė ant kraštelio, kaip 
žvirblis, ir tik „atsiprašau, atsipra
šau" po kiekvieno mano žodžio. Arba 
antai Čiurlys. Kai paskambins, tai 
nė nesuprasi, kur čia trumpa, kur 
ilga, be jokios tvarkos. Taip ir gy
vena. Pasižiūrėk, jo namuose, — 
kaip raiste. O Paukštienė. Kai at
bėgs, — tai tik prrr ... Nė nesuskai
tysi, ar čia trys ar keturi. Iš trumpo 
ilgas, iš ilgo bent penki trumpi — 
isterikė, vis skuba, lekia, verkia, ba
rasi. Gi Kanapė, lėtas, tingus žmo
gelis. ka; paspaus ilgą, tai ir galo 
nėra Bet nepasakytum, kad tai er
zintų. Mat nuo kiekvienos rankos vis 
kitoks skambučio balsas. Kartais 
malonus, skaidrus, kaip sidabrinis, 
o kitą kartą taip sučirkš, kad net 
padai suniežti. Pagal žmogų — koks 
jis, taip ir skamba. Štai mūsų Smil- 
gaitė pamėtė vyrą tik dėlto, kad 
skambint nemokėjo. O nieko vaiki
nas, protingas ir mandagus. „Koks 
iš jo vyras“, sako, „kad nė skambu
čio paspaust kaip reikiant neįstengia. 
Tik pypt, lyg viščiukas iš lukšto be
sikaldamas. Pražūčiau su tokiu.“ Ir 
manai, kad ji neteisi? Gudri mer
gina. Tai matai, skambutis tikrai, 
lyg pilies durininkas, kiekvieną pri
stato: Jo Šviesybė ponas grafas 
Sioksirtoks. Ir dar 
išdrįs durininkas: 
niekšas.

prideda, ko ne- 
pataikūnas ir

Aš nusikvatojau.
mės abudu. Ir kaip tik tuo metu su-

Gardžiai juokė-
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bolševikų, ar dėl kitų priežasčių) 
yra . jiems, ■ palyginus su kitomis 
tremtinių masėmis, aiški skriauda, 
kurią jokia demokratija neturėtų 
toleruoti. Toliau pabrėžiama, kad 
jie, palikti vokiečių ūkio nuožiūrai, 
pusbadžiai gyvendami iš kortelių 
normų, neturėdami nei pakenčiamos 
gyvenamos erdvės, nei drabužių, 
bemaž visi yra pavojuje sužlugdyti 
savo sveikatą, net netekti savo gy
vybės, jei tokia skurdi padėtis ir to
liau tęstus. Tad prašoma į šią trem
tinių kategoriją ypatingai atsižvelgti 
ir šalpos bei įkurdinimo atžvilgiu;

4) pareiškiama nusistebėjimas, kad 
tuo pat metu, kai Amerikos vyriau
sybė skelbia vykdysianti plataus 
masto antikominterninę kampaniją, 
tuo pat metu, kai per visą pasaulį 
eina ir stiprėja vis galingesnė anti
komunistinė banga, siekianti tau
toms ir atskiriems žmonėms gražinti 
žmogiškąsias teises, tūkstančiai mū
sų brolių seserų, IRO (anksčiau 
UNRRA) keistų skryningų sistemos 
ir praktikos pasėkoje daugelyje at
vejų yra teisiškai, politiškai ir ma
terialiai skriaudžiami vien už tai,

Sukakties proga tenka pasidžiaugti 
paštininkų pozityviu darbu ir gra
žiomis pastangomis tarnauti bend
ruomenės labui. Šio pašto darbas 
atliktas nemažas ir tenka palinkėti 
šiam paštininkų būreliui ir akty
viam šio pašto viršininkui J. Tijūnui 
ir toliau su ta pačia giedria nuo
taika tęsti pradėtą, visos bendruo
menės labui, darbą. Jurgis Varganas

Svetys Pabaltijo Un-Ie
Pinneberg. — Lapkričio pir

momis dienomis Universitete 
lankėsi svečias iš JAV, kun. prof. 
Barth, dirbąs Čikagos katalikų 
universitete. Amerikiečių profe
sorius ypač domėjosi pabaltiečių 
mokslinėmis pajėgomis. Pasak 
jo, Amerikoje dabar labai dide
lis trūkumas ankštojo mokomojo 
personalo. Jis siūlė mūsų pro
fesoriams užmegzti ryšį su Ame
rikos universitetais, kurie mielai 
sutiktų dalį pabaltiečių moks
lininkų priimti dirbti pas save. 
Tuo tikslu paliko atatinkamų 
adresų ir pažadėjo savo ir savo 
atstovaujamo universiteto para
mą ir dėmesį. A-Is

Pranešimai
LIETUVIŲ STUDENTŲ VALDYBŲ 

IR STUDENTIJOS ŽINIAI
Dėl susidėjusių techniškų kliūčių 

metinis lietuvių studentų atstovų 
Nuvažiavimas įvyks ne š. m. lap
kričio 14-15 d. d. Wurzburge, bet 
lapkričio 21-22 d. d. Augsburge. Su
važiavimo posėdžių laikas lieka tas 
pats.

Lietuvių Studentų Centrinė 
Atstovybė Vokietijoje

Pūkys

ir

ir

skambino, greitai ir kietai, 
sukluso. Paskui tarė.

— Na, pabandyk atspėti
Aš atsisakiau.
— O aš tau pasakysiu: liguistai 

nervingas tipas, — žinovo tonu pa
sakė Pūkys.

Vėl sučirškė, bet jau ilgai ir dras
kančiai.

— Matai, dargi ir įkyrus, akiplė
šiškas, — pridėjo jis.

— Įleisk, žmogaus nekankinęs, — 
nutraukiau jį.

— Nieko, nieko, paklausykim, 
daugiau jis mums pasipasakos.

Dabar pasipylė ilgi ir tumpi 
trumpiausi be skaičiaus.

— Oho! — pasivaipė Pūkys. — Sta
čiai nepakenčiamas tipas, pasakysiu, 
biaurus. Su tokiu neičiau obuoliauti. 
Lažinkimės, kad teisybę sakau. Mane 
buvo pagavusi kažkokia pakili nuo
taika, todėl greitai atsakiau:

— Lažinkimės!
Sukirtom rankas, ir Pūkys išėjo. 

Netrukus išgirdau Pūklenę, plūstan
čią savo vyrą. Ji plūdo paskutiniais 
žodžiais, taip kaip tik įšėlusi moteris 
moka plūsti. Palydėdama savo se
serį, jį buvo užmiršusi pasiimti rak
tą. Jiems įėjus į kambarį, aš nesu
sivaldęs sužvengiau:

— Laimėjai1
Jis tik prasišiepė, kaip senas ba

tas, bet nieko neatsakė. Net nesi
juokė. Dabar man jo pagailo.

— Tu teisus, nuostabiai teisus! — 
užjaučiau.

— Dėl ko taip? — pastatė akis Pū- 
kienė.

— Dėl skambučio, — atsakiau ne
kalčiausiai.

Pūkys atsiduso ir suniurzgėjo:
— Prakeiktas skambutis!

kad jie arba „savo noru“ bėgo nuo 
bolševikų, arba savo noru nenori 
grįžti į kraštą, kuriame dabar siau
čia raudonojo terOro diktatūra. „Ar 
mes, kurie ant savo kailio skaudžiai 
patyrėme raudonąjį bolševikų ir ru
dąjį nacių terorą, ir toliau būsime 
laikomi posūniais be žmogiškų tei
sių? Mes su pasitenkinimu konsta
tuojame, kad šiandien platūs pasau
lio sluoksniai įsijungia į bendrą vi
sos žmonijos antikomunistinę kam
paniją, bet kartu kukliai primena
me, kad kaip tik mes raudonojo re
žimo pavojų esame jau seniai pra
matė ir turėtume teisės būti laikomi 
to judėjimo 
skriaudžiami 
nimu.“

pionieriais, o nebūti 
visokių teisių siauri-

proga dr. RadzivanasTa pačia 
plačiau pranešė apie pastangas iš
skirtųjų ir IRO neaprūpinąmųjų rei
kalus tvarkyti zonos mastu. Jų 
reikalais rūpintis Stuttgarto apylin
kės naujon valdybon išrinkti: inž. 
F. Manomaitis — pirmininku; K. 
Vildžlus — vicepirmininku; H. 
kužaitis — sekretorium.

*

Ja-

ke-
IRO

Daugelis išskirtųjų pastarais 
lials mėnesiais stojo į naują 
skryningą Ludwigsburge ir kai ku
rie jau atgavo juridinį (emigracinį) 
DP statusą (be aprūpinimo), bet kai 
kurie laukia jau keletą mėnesių, kol 
paskelbs skryningo rezultatus. Iš 
pradžių bylas spręsdavo čia pat Lud
wigsburge, paskiau kai kurių bylas 
siųsdavo į centrą Heidelberge, kur 
esančios pirmojo skryningo bylos. 
Dabar vėl būsią sprendžiama čia 
pat, sulyginus pirmojo ir antrojo 
skryningo anketas. V. Girlanda

♦

SPORTO ŽINIOS
Kūno knltūros mokytojų, sporto 

klubų atstovų ir sporto darbuotojų 
suvažiavimas

S. m. lapkričio 28-29 d. d. Augs- 
burge-Hochfelde šaukiamas vaka
rinėse Vokietijos zonose esančių 
kūno kultūros mokytojų, sporto klu
bų atstovų ir sporto darbuotojų su
važiavimas.

Kiekvienas tremtyje esąs lietuvių 
sporto klubas į šį suvažiavimą siun
čia po vieną atstovą. s

Atvykę į šį suvažiavimą dalyviai 
registruojasi „Dainava“ sporto klu
bo patalpose. Maistu apsirūpina 
kiekvienas individualiai.

Suvažiavimui ruošti Komitetas

studentams
BUV. UNRRA-os UNIVERSITETO 

STUDENTAMS
Nežiūrint nuolatinių Studentų 

Unijos Valdybos pastangų, pasku
tinių mėnesių būvyje nepavyko dar 
prieš 1947 m. žiemos semestro pra
džią pasiekti planuoto Tarptautinio 
Universiteto įkūrimo bei buv. UN
RRA-os Universiteto studentų priė
mimo į vokiečių aukštąsias mokyk
las. Patyrimas rodo, jog šios proble
mos sprendimo galima bus pasiekti 
tik bendradarbiaujant visiems suin
teresuotiems studentams. Todėl lap
kričio 20 d., 10 vai., Deutsches Mu
seum patalpose, Auditorijoj „A“ 
kviečiamas buv. UNRRAos U-to 
studentų visuotinis susirinkimas.

Kadangi Studentų Unijos ligšio
linės Valdybos kadencijos laikas pa
sibaigė jau spalio mėn., šio susirin
kimo metu bus pravesti naujos val
dybos rinkimai.

Susirinkimo darbotvarkė: 1) Val
dybos ir kt. organų pranešimai, 2) 
absoliutoriumo suteikimas, 3) Tarp
tautinio Universiteto klausimas, 4) 
Studentų Unijos Tarptautinio Uni
versiteto įkūrimo siekti steigimas, 
5) statuto priėmimas ir rinkimai.

Visi kolegos ir kolegės, kurie yra 
suinteresuoti tolimesnėmis studijo
mis vokiečių aukštosiose mokyklose 
bei Tarptautiniu Universitetu, kvie- 
šiami atvykti į šį susirinkimą.

Valerius Michelson
Stud. Unijos Valdybos Pirmininkas

Padėkime susirasti artimuosius
LTB C/Kartotekoje paieškomi že

miau išvardinti asmenys. Žinantieji 
jų likimą prašomi apie tai pranešti 
savo LTB komitetams:

233/Rudaitytė Marija iš Kauno; 234/ 
Spirienė Elžbieta (1906) iš Mitau; 
235/Kasmauskaitė Juzė ir jos duktė 
Elžbieta iš Sakių; 236/Survila Juo
zas, Kyžis Andrius iš A. Panemunės 
ir mokyt. Pėstininkas; 237/Norvaiša 
Petras iš Naudėdų k., Sadūnas Jo
nas (1919), Sadūnienė-Kalnaltytė 
Leonarda (1921), Gabriūnas Balys su 
Birute (1922) ir Lawclewicz Stefan 
(1903); 238/Nausėdienė Elžbieta, Ma
tule vlčienė-Valentinavičiūtė Ona ir

Kas atsiųsta ts 
Amerikos 

tremtiniams
Šiomis dienomis LRK Gen. Įgalio

tinio įstaiga Mūnchene gavo naują 
BALFo siuntą, skirtą amer. pirmoje 
zonoje gyvenantiems lietuviams 
tremtiniams. Šią siuntą sudaro: 95 
maišai ir 5 dėžės padėvėtų drabužių, 
daugiausia moterims ir vaikams; 85 
maišai kvietinių miltų — bendro 
svorio 8.500 am. sv.; 4 statinės žu
vies taukų ir 1 statinė riešutinio 
sviesto. Be to, ši įstaiga kiek anks
čiau yra gavusi 4 statines žuvies 
taukų ir 4 statinės riešutinio sviesta

Gautosios gėrybės bus tuoj pradė
tos inventarizuoti. Tą darbą atliks 
komisija, kurią šį kartą sudarys 
LTB atstovai — vienas iš Dillin- 
geno, kitas iš Mūncheno ir Zoninės 
Studentų Atstovybės deleguotas as
muo. (Į inventorizacijos komisiją vi
sada numatoma kviesti didesnių 
stovyklų atstovus. Kiekvieną kartą 
kitos stovyklos gyventoją).

Po inventorizacijos drabužiai ir 
maištas per LRK skyrius bus išda
linti ' tremtiniams, kurių šiuo metu 
yra apie 3.000 asmenų. Riešutinis 
sviestas ir žuvies taukai bus duoda
mi visiems vaikams iki 14 metų am
žiaus ir sergantiems džiova. Šiuo 
metu vaikų iki 14 metų amžiaus, tu
rimais įgaliotinio įstaigoje duome
nimis, yra 3270, gi džiovininkų —, 
150.

Drabužius LRK patvarkymu turė
tų gauti tik tie, kurie jų yra būtinai 
reikalingi, nes gautieji ištekliai nėra 
toki dideli, jog jų pakaktų visiems 
tremtiniams. Ką reikalinga sušelpti 
drabužiais, nustatys kiekvienas sky
rius pagal gautus tremtinių prašy
mus ir kitas surinktas žinias.

Sklbnlausko simultanas
Sciiw.-Gmund stovykloje XI. 8 d. 

žinomas lietuvių šachmatininkas V. 
Ekibniauskas žaidė simultaną prieš 
12. vietos šachmatininkų. Simultanas 
pasibaigė labai nepalankiai Skib- 
niauskul, būtent 5,5 : 6,5. Pasekmės 
tokios: Brazauskas 0,5, Markevičius 
1, Kaunas 1, Stančius 1, Maščinskas 
1, Zenkevičius 1, Jurgulis 1, kiti pra
laimėjo.

Greveno jaunių „Žaibas** 
Augustdorfe

Spalio 31 d. Greveno liet, jauniai 
Sūrėjo išvvką į Augustdorfą, kur su
žaista dvejos krepš, rungtynės su 
latvių ir liet, jauniais ir su liet, jau
niais — stalo tenisas.

Krepšinio rungtynėse su latvių 
jauniais žaibiečiai sukovojo visai 
puikiai ir rungtynes užtikrintai lai- 
nėjo 52—16 (22—6), tačiau visai ne
rikėtai permainingoje kovoje teko 
pralaimėti vietos liet jauniams 
17—19 (16—16). Vakare įvykusiose 
leniso rungtynėse nugalėtojais išėjo 
„Žaibo“ stalo tenisininkai, pralaimė
dami tik vieną susitikimą. Z—tis

Filatelistai dėmesio!
Pabaltijo Filatelistų S-ga „Balti

ja“ Augsburg-Hochfeld, DP stovyk
loje, kiekvieno mėnesio I-mą sekma
dieni. 13 vai., ruošia pašto ženklų 
varžytines. Pirmos varžytinės įvyks 
1943. I. 4. Pašto ženklai serijomis, 
rinkiniai ir kt. primanai nuo 1 iki 
15 kiekv. mėn. Varžytinių katalogas 
siunčiamas už 20 Pf. Varžytinėms 
p. ženklus siųsti: Juozas Liubinskas, 
Augsburg, Von-Richthofen-Str. 34.

Paieškojimai
Kun. Mykolas Kirkilas, Augsburg- 

Haunstetten, Flachsstr. 48-III (pas J. 
Jurskį), prašo atsiliept; p. p. Ma- 
niucką Juozą ir Šabeiką Stasį. (138)

Dr. Noakaitė Alisa, Wien 9, Laza- 
rettgasse 14, Universitatskinderkli- 
nik, Osterreich, prašo atsiliepti: 
Marclnkevlčiutę-Sinkevičlcnę Jad
vygą, Enzinaitę-Uldukienę Erną, dr. 
Kozlčą Joną, dr. Namikaitę-Pocienę 
ii dr. Vaškevičienę Oną. (139)

Dlgrys Stasys, Wien 19, Doblinger 
Haupįstr 77/10, prašo atsiliepti: 
Jušką Alfonsą, ir Sušinsklenę Janiną 
su sūnum Vytautu. (140)

Itn. Kačergis Vincas; 239/Vilčin'kas 
Juozas iš Dailiūnų k. ir Vaiinskaitė 
Liudvika iš Jankų v: 240 Sablo- 
vinskis Jurgis ir inž. Skurvitas abu
du iš Kauno; 241/Danilevičlai: Vla
das Česlovas, Severinas bei Zigmas, 
visi iš Vilkaviškio m ; 242>Sid!aus- 
kas Vytautas ir jo vaikai: Romulda 
(9 mt) bei Vytautas (7 mt.) iš Suk
ištų k.; 243'Majauskas Kazimieras, 
dipl. juristas; 244/Valčikauskai: Ta
das, Pranas, Monika bei Magdalena, 
kilę Sakučių k.; 245Ba1zeraitls Ar
mėnas ir Balzeraitlcnė-Saballūtė 
Ona.

LTB C/Kartoteka
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Laiškai iš Paryžiaus (3)

Prancūzijos sostinė 1947 m. rudeni
Vos vos veržiasi ryto aušra per 

mano langą, kai aš esu pabudina
mas keisto žmogaus riksmo. Pra
džioje tonas žemas, vėliau kyla vis 
aukštyn, aukštyn, pagaliau, stau
giantis — ir progresyviai — vėl že
myn.

Riksmas po poros minučių karto
jasi. Dar po poros — vėl.

— Se tau ir Paryžius, — galvoju. 
— Pačiame miesto viduryje žmones 
kažkoks nevidonas galabija!

Kai riksmas dar kartą pasikartoja, 
aš neiškenčiu ir puolu prie lango. 
Bet gatvėje ramiai skuba į darbus 
žmonės. Tik ties mano langu stovi 
žmogelis su stiklais langams ant nu
garos. Kai jis mane pamato, šypso
damasis pasiūlo stiklą. Kur aš jį 
dėsiu?

Čia pat žmogelis užrėkė dar kartą 
ir taip rėkdamas nužingsniavo gatve 
tolyn. Tik dabar supratau, kad čia 
taip nežmoniškai plyšavo stiklo par
davėjas. Ir ne tik tą rytą, bet ir 
visus kitus rytus. Palengva pripra
tau prie šio liūdno ir staugiančio 
rėkimo. Bet kiekvieną kartą aš šitai 
savotiškai pergyvenu: man gaila jo 
kaži kodėl,'besvyruojančio ryto auš
roje mieguistose gatvėse ir berė
kiančio plikoms sienoms ... O gal 
kas nors nupirks kokį stiklą?

Sakoma — pirmieji įspūdžiai stip
riausi. Ar vaikščioju po puikius ir

turtingus Paryžiaus bulvarus, po 
Champs Elysėes, ar Versalio pui
kiame parke, ar blizgančioje ir šven
tiškai nusiteikusioje operoje, ar var
ginguose Montrouge kvartaluose, ar 
babiloniškame Lotynų viešbutėly — 
visur matau tą žmogelį ir girdžiu jo 
klykiantį riksmą.

Paryžius 1947 m. Ruduo jau, o šilta 
dar ir gražu. Turiu laiko, tad slenku 
nuo lango prie lango/ o juose pilnas 
taikos gyvenimas. Kokių Tamstai 
batų reikia? Gal 1948 metų modelio? 
Yra ir tokie batai, tik, žinoma, jų 
pardavimas laisvas, nes kaina visu 
1000 frankų didesnė. Ir taip supratau 
paslaptį: yra batų už „bonus“ ir be 
jų.

Bonas gaunamas įvairiomis progo
mis: vestuvių, gimimo dienos, krikš
tynų ir kt. Bet tikrai elegantiškas 
paryžietis nelaukia progos, nes ma
dingi ir geriausi batai pardavinėjami 
be bonų, tik jau kalnelė...

Kokių drabužių nori Tamstelė? Jei 
kišenė svari, ateik nuogas ir po kelių 
minučių gali pasipuošęs žingsniuoti 
į geriausią kabaretą.

Užėjau į mėsinę ir pakišau kelei
vines korteles:

— Prašau 100 gr. dešros.
Atrėžė, o korteles padavė atgal. 

Reiškia, pardavimas laisvas ir kiek 
tik kišenė neša. Normuota tik duona, 
riebalai, cukrus pupelių kava. Mėsa 
nuo 200 iki 600 frankų. Pvz., kumpis

3. X1. - JAV užs. reik, rtufs- 
terija paskelbė 52-jų psl. prokla-, 
maciją pasaulio politikos klausi
mais. * JT priimta rezoliucija 
(skirtinga Višinskio pasiūlytąją;) 
prieš karo kurstytojus. ♦ Pasi
rašyta prekybos sutartis tarp 
Anglijos ir Airijos. * Lenkijoj 
išleistas įstatymas, panaikinąs re
liginiu sektų varžymus.

4. XI. — JT paskelbtas Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto memorandumas apie prasi- 
kals'tamus sovietų veiksmus Lie
tuvoje. * Lordas Vansittart pa
reikalavo reviduoti taikos sutar
tis su Rytų Europos valstybėmis. 
* Iš Vengrijos pabėgo buv. nepr. 
partijos vadas Zoltan'Pfeiffer.

5. XI. — Politinė vidaus krizė 
Čekoslovakijoj. * Rangune įvyk
dytas atentatas prieš Burmos 
min. pirmininką Takin Nu. ♦ 
Prezidentas Trumanas ragino 
amerikiečių tautą prisidėti prie 
skubaus Europos gelbėjimo. ♦ 
JT politinė komisija priėmė In
dijos pasiūlymą Korėjos klausi
mu

6. XI. — Londone prasidėjo 
užs. reik. min. pavaduotojų kon
ferencija. * JT politinė komisija 
nutarė steigti JT „mažąjį plenu
mą“. * Spalio revoliucijos 30 m. 
sukakties proga Molotovas pa
reiškė, kad bolševizmas pradedąs 
3-ją epochą ir dabar visi keliai 
vedą į komunizmą. * Paskelbtas 
Rumunijos min. pirm, pavad. Ta- 
tarescu ir kitų trijų ministerių, 
liberalų partijos narių, pasitrau
kimas.

7. XI. — Argentina JT pasiūlė 
ignoruoti sovietų veto dėl naujų 
narių priėmimo. * Rumunijos 
užs. reik, ministeriją perėmė ko
munistė Anna Pauker.

8. XL — JAV prekybos min. 
Harrimano vadovaujama komi
sija prez. Trumanui pateikė savo 
studijų Marshallio plano klausi
mu pranešimą. * Indų daliniai 
Kašmire perėjo į priešuolius. * 
Saaro krašto landtagas priėmė 
Saaro konstituciją.

9. XI. — Paskelbta apie prasi
dėjusį skilimą prancūzų prof, są
jungose. * Vyriausybės pervers
mas Siame. ♦ Rio de Janeiro 
areštuota daug komunistų. * 
Prancūzija, Anglija ir JAV atsi-r 
sakė veto teisės, svarstant naujų 
narių priėmimą į JT.

Tuojau pajunti, kiek čia daug rei
kia pinigo ir kaip lengva jis čia iš
leisti. Tiesiog sunku ir pasakyti, kur 
išlekia šimtinės ir tūkstantinės. Bet 
kai jau reikia tas tūkstantines už
dirbti, tai jos „nesidirba“ taip grei
tai ir lengvai.

Iš tiesų eilinio žmogaus gyvenimas 
Paryžiuje yra labai sunkus. Gatvėse 
daug mažiau puikių batų, nei lan
guose, o mėsinėse moterys ilgai ren
kasi pigesnę mėsą, ir vynas, nežiū
rint, kad jis labai pigus (10° vyno 
litras pigiau kainuoja, negu obuolių 
kg.) negeriamas statinėmis. Taigi, 
kažkaip savaime atsiranda „norma
vimas“.

Kaip su uždarbiais?
Eilinis darbininkas užkala 8.000 — 

10.000 frankų, kvalifikuotas —15.000. 
Tarnautojai kiek mažiau. Šitoji di
džiulė tarnautojų ir darbininkų masė 
turi labai ir labai apskaičiuoti savo 
biudžetą, jei nori suvesti galus su 
galais. Žinoma, už šią sumą, turint 
normaliai apmokamą butą, pragy
venti jau galima, bet jeigu bandysi 
pirktis drabužių, tai reiks už vieną 
eilutę, kaštuojančią iki 10.000 fr., il
gai suveržti diržą. Už tat stebėdamas 
eilinę gatvių minią, nematysi joje 
didelio puošnumo, nerūpestingumo, 
ar garsaus prancūziško lengvumo. Iš
gyvento karo ir okupacijos ženklai 
veiduose gyvi dar, ir nematyti, kad 
jie greit išnyktų. Dar daugiau — 
pažįstantieji Paryžių per visą eilę 
dešimtmečių pasakoja, kad daug pa
ryžiečių yra tiek pasikeitę, dažnai į 
neigiamą pusę, kad sunku juos pa
žinti. Ypač tie, kurie okupacijos me
tu iš įvairių biznčlių pralobo savo 
tautiečių 
tiesa, yra 
bet...

Tad ar 
pakeleivis _ 
viskuo pertekusia ir žvilgančia vit
rina?

Bet jei vakare nueisi į didžiuosius 
bulvarus, ypač prie Operos ' ar 
Champs Elysėes, pajusi senąjį Pa
ryžiaus tvaiką. Minios nerūpestingų 
žmonių stovi eilėse prie teatrų ir 
kinų, gurkšnoja brangų vyną nesu
skaitomose kavinėse ir tūkstančiai 
paskutinės markės automobilių leng
vai rieda kažkur, atrodo, be tikslo.

; Vakaro rūke skęsta Place de la Con- 
’ corde, daugybe žiburių apšviesta, ir 
’ senasis Eifelis ritmiškai svaido švie

sos pluoštus. Įsijungi į plaukiančią 
minią ir valandėlę, tarytum, pajunti, 
kad žemė tikrai sukasi.

-Kažkas kažkur kalba, kažkas leng- 
i vai juokiasi, o ten niūniuoja popu- 
i liarią melodiją. Už tų didelių langų
• verda dar didesnis ir -triukšminges- 
■ nis gyvenimas... Ir taip kas vakarą, 
> kas vidurnaktį, vis tie patys veidai,
• ir vis nauji. Tik kažin, kai jie grįžta 

paryčiais į liuksusinius butus ar
i viešbučius, čiuoždami paskutinės 

markės automobiliu, rudenėjančio- 
.... _ . __  . mis Paryžiaus alėjomis, kažin ar jie
apsidairęs papasakos, kaip I taip pat girdi stiklo pardavėją, taip 
ažiau moderni farma, kur (■anksti atsikėlusį ir taip, rodos, gai-

600 fr., karbonadas — 450 fr. už kg. 
Labai brangu. Vištiena ir žąsiena 
kiek pigiau, žuvis — dar pigiau, pvz. 
ungurio kg. — 61 fr., o rūkytų silkių 
— 80 fr. Visko iki valiai. Duonos 750 
gr. — 24 fr., bet „per pažintį“ kurias 
labai nesunku ir nekomplikuota įgyti, 
be kortelių 36—50 fr.

Su riebalais kiek sunkiau. Pagal 
korteles numatytas sviestas dar ne
pasirodė, o ir „po stalu“ retas daly
kas. Apskritai, riebalai yra bene pati 
sunkiausia šeimininkių problema, bet 
ją lengvina įvairiausių įvairiausi kiti 
pasirinkimai pilnose prekių lenty
nose. Kas valgo restoranuose tas iš 
viso gali nesivarginti dėl kortelių, o 
būti sotus kaip senais gerais laikais.

Mėgstantiems „burnelę“ Prancūzi
ja tikra rojus: ant kiekvieno kampo, 
gal tiksliau kiekvienas namas turi 
po vieną ar kelias užeigas, toli vargti 
nereikia, pasirinkimas kuo didžiau
sias — tik sveikatos, „ukvatos“ ir 
storos kišenės. Gėrimai Prancūzijoje 
palyginti su kitais dalykais gana 
nebrangūs.

Bet... jei nustembi atvažiavęs iš 
Vokietijos matydamas pilnas gėrybių 
krautuves, jei ir jauti, kad būtų jau 
galima mėginti atleisti diržą ir už
sukti vyno pagirkšnoti, jei ir labai 
norėtųsi užsivilkti „madną“ eilutę ir 
užsiauti 1948 m. modelio batus, tuo
jau prisimeni tą vargšą stiklo parda
vėją.

„įsikūriau pas Kanados ukinir&ką
„KARVES MELŽTAME MAŠINOMIS, LAUKAN VAŽIUOJAME AUTOMOBILIU“ ,. . .

Schweinfurto stovyklos buvęs gy
ventojas P. S. prieš šešetą savaičių 
apleido Europą ir, kartu su savo 6 
asmenų šeima,' nuplaukė Kanadon. 
Šiomis dienomis jo bičiuliai stovyk
loje gavo pirmąjį jo laišką.

Minėtasis tautietis nuvyko ne 
miško kirtimo darbams, kaip dau
gumas iki šiol išvykusiųjų, o su afi- 
devitu ir darbo sutartimi ūkio dari 
bams.

Todėl iš uosto nedelsdamas ir nu
vyko su šeima į ūkį. Ūkio savinin
kas — buvęs Lietuvos pilietis. Čia, 
ūkyje — „gavome butą — atskirą 
namuką. Žemai turime du kamba- 
jilis, virtuvę ir vonią o viršuje — 
du kambarius. Yra elektra, 4 lempų 
radio aparatas, virtuvė pritaikyta 
malkomis ir elektra šildyti. Kamba
riuose yra visi baldai, taip pat ga
vome rūbų ir baltinių. Aš ir sūnus 
dirbame prie karvių. Tvartai įrengti 
moderniškai. Visą darbą atlieka 
elektra. Čia farmose labai trūksta 
žmonių, todėl savininkai yra pri
versti viską tobulinti ir jungti dar
ban elektrą. Tai sutaupo daug darbo 
jėgos. Tad melžtame elektra. Yra 
mėšlui kratyti mašina. Ja iš tvarto 
mėšlas kasdien išvežamas į lauką ir 
iškratomas. Ūkis turi 150 ha. Galvijų 
yra tiek: 30 melžiamų karvių, 20 
prieaugliaus, 2 darbiniai ir 2 jojam: 
arkliai, 1 poni, be to, 600 vištų. 
Esame čia 3 darbininkų šeimos: 1 
anglų, 1 prancūzų ir 1 lietuvių tau
tybės. Dirbame tik 4 vyrai, įskaitant 
ir Algį (14 m. amžiaus, buvęs gim
nazistas). Moterys farmose nedirba. 
Aš gaunu 80 dolerių mėnesiui ir 5 
litrus pieno bei 12 kiaušinių kasdien. 
Be to, butas, kuras, šviesa, bulvės ir, 
bendrai, kas farmoje yra.

Mūsų namukas stovi sode, kuris 
yra 5 ha ploto. Kitoje trobesių pu
sėje yra vėl 5 ha serbentų ir agrastų 
sodas. Jis apleistas, niekas jo ne
prižiūri. Dar ir dabar jame yra vai-

šių. Kitiems metams pasidarysime 
sau daržo. Mat, vietos gyventojai 
perka viską gatavą konservuotą, pa
tys nieko neaugina.

Seimininkas retai atvažiuoja. Su 
juo kalbame lietuviškai. Seimininkė 
kalba silpnai vokiškai. Šiaip čia do
minuoja prancūzų, paskui anglų 
kalbos. Vokiečių kalba labai mažai 
su kuo galima susikalbėti ir ji, kaip 
ir patys vokiečiai, nėra mėgiama. 
Bendrai, nemačiusiam sunku su
prasti, koks čia gyvenimas. Visur 
perteklius, prabanga, net farmų 
darbininkai turi savus automobilius. 
Mūsų farmos vienas darbininkas irgi 
turi savo auto. Kai yra reikalas pa
važiuoti kur toliau į tarmes laukus 
— važiuojame jo automobiliu.

Lietuviai Urugvajuje

sąskaiton. Jie šiandien, 
turtingi ir visko pertekę,

Negaliojančios markes
Bamberg. — Čia leidžiamas 

vokiečių laikraštis „Frankischer 
Tag“ Nr. 84 įsidėjo Krašto Cen- 
tralinlo Banko, Bambergo sky
riaus pranešimą apie Reicho 
banknotų galiojimą.

Pranešime apibudinami karo 
metu išleisti Reicho banknotai, 
kurių išleidimas buvo suprastin
tas ta prasme, kad kairėje bank
notų pusėje (baltame kraštelyje) 
nėra vandeninių galvų ženklų 
Juos pavaduoja tulpių orna
mentai ąžuolo lapeliai, žiedų 
grandinės ir pan. Tie banknotai 
savo dydžiu ir teksto išraiška ati
tinka kitiems esantiems apyvar
toje Reicho banknotams ir yra 
galiojanti mokėjimo priemonė. 
Iš suprastintai išleistų banknotų 

reikia laikyti negaliojančiais 
tik tuos, kurių serijos nu
meriai prasideda skaitmeni
mis: banknotų po 20 RM — 
051, 052, 053 ir dalinai 054 ir 
banknotų po 50 RM — 076 
ir 077.
'Šie banknotai yra išvogti. As

menys, to nežinodami juos įsi
giję prašomi skubiai atiduoti 
bankams.

„Mes čia Montevideo ir daug dir
bame dėl Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo, — rašo vienas lietuvis iš 
Urugvajaus, — bet daugelis atskalū
nų mus šmeižia ir nori suardyti tą 
mūsų veiklą.“ Toliau jis prašo pra
nešti spaudai, kad Urugvajuje, pa
čiam Montevideo miesto centre yra 
įsikūrusi, ir „už Lietuvos Nepriklau
somybę ir už geresnį rytojų visų mū
sų brolių ir sesių, vargstančių trem
tyje“ stipriai veikia Urugvajaus Lie
tuvių Taryba, kurios valdybą suda
ro: M. Krasinskas — pirm., J. M. 
Miklovis-Daukšys — vlce-pirm., Al. 
Gumbaragis — sekr., B. Laucius — 
ižd., Al. Bartašiūnas, A. Račkauskas 
ir B. Nemlckas — nariai.

Rugsėjo 27 d. J. Musteikio ir J. 
Miklovio-Daukšio iniciatyva buvo 
surengtas didžiulis vakaras. Ta pro
ga P. Graužinienė, Lietuvos pasiun
tinio žmona, ragino prisidėti prie pa
galbos akcijos tremtiniams, Daukšys 
gi smarkioje kalboje griežtai pas
merkė „banditus rusus ir nacius“. 
Vakaras davė virš 200 pezų pelno, 
kuris per Šveicarijos R. Kr. bus pa
siųstas lietuvių tremtinių vaikučiams 
šelpti.

Be Lietuvių Tarybos, veikia dar 
šios lietuvių organizacijos: Kultūrie- 
čiai, Vytiečiai, Dainos ir Meno D-ja 
ir Moterų D-ja.

Komunistai, prisidengę Klub de 
Arte y Cultura (Meno ir Kultūros 
Klubas) vardu, — taigi, vengia savo 
tikrojo vardo — yra susisukę savo 
lizdą Montevideo C. Agarciada 2783. 
Už Ambassada Russa červoncus jie 
leidžia dvisavaitinį „Darbą“. A. Zs.

Abi vyresnės dukterys dirba mieste, 
už 16 mylių. Jaunesnioji nuo lapkri
čio 1 d. pradeda lankyti prancūzišką 
pr. mokyklą. Anglų mokyklos ji lan
kyti negali, nes mes esame katalikai. 
Artimiausias mieštelis už 1 km. 
Kiek toliau yra indėnų gyvenamas 
miestukas. Kas sekmadienis mus 
aplanko giminės. Atvažiuoja ir šiaip 
lietuvių.

Už savo algą (mėnesinę) galiu nu
sipirkti gerą naują eilutę. Geri iš
eiginiai vyriški batai — iki 15 dol. 
Krautuvėse visko pilna, gali pirkti, 
kiek ištekliai leidžia. Sako, esan
čios kortelės cukrui, bet retas žino, 
kiek pagal jas galima pirkti. Viskas, 
palyginti nebrangu. Lietuvių, retas 
neturi nuosavybės, 
auto. Čia dirba , visi.
Niekas neklausia, ką dirbi, bet kiek 
uždirbi.

Išlipę iš laivo, iki šiol niekur ne
same reglstravęsi ir nesiregistruo- 
sime. Dokumentų čia niekas neturi 
ir nereikalauja. Tik po 5 metų, jei 
norėsime gauti pilietybę, reikės pa
rodyti vizą, kurią gavome Vokieti
joje. Už kelią dar niekas nemokėjo 
ir nežinome, kada valdžia pareika
laus mokėti.“

Reikia manyti, kad čia aprašytoji 
farma yra viena geresniųjų, pavyz- 
dingesniųjų. Tikėkimės, kad laiško 
autorius t _ '' ‘ 
atrodo mažiau 
eventualiai darbas gali būti sunkės-j liai berėkiantį. Ir atrodo, be tikslo, 
nis. VL Vr.lir be galo . , , Z. U.

nenatūralu, kad benamis 
giliai giliai susimąsto ties

ar puošnaus 
Ir visi skuba.

„Tarnybos čia negausi"
Vienas asmuo, gyvenąs anglų zo

noje, prieš kiek laiko laišku užklau
sė sau labai artimą asmenį, gyve
nantį dabar Kaune, girdi, jei jis da
bar grįžtų Tėvynėn, ar galėtų tikėtis 
gauti kokią tarnybą. Šiomis dieno
mis atėjęs iš Lietuvos laiškas, ku
riame tarp kita ko rašoma: „... pa
sakysiu tau tai dėl tarnybos. Žinok, 
kad čia dabar tikrai negausi. Pa
lauk dar kiek. Gal būt vėliau. Nuo
širdžiai tau sakau. Tikėk!“

Matyt, laiškas kažkokiu būdu ap
lenkė cenzūrą, nes kitu atveju var
gu ar būtų čia atėjęs. A-is

Didžiųjų futbolo rungtynių išvakarėse
Lapkričio mėn. viduryje Švedijos 

valstybinė futbolo rinktinė vyksta į 
Angliją, kur išbandys savo jėgas su 
nenugalimais savo aikštėje anglais. 
Nuo 1931 m. anglų futbolininkai kas 
metai kviesdavosi geriausiai tais 
metais pasirodžiusią kontinento rink
tinę. Iki šio laiko dar nė vienai vie
nuolikei nepavyko ne tik kad nu
galėti anglų savo žemėje, bet ir su
žaisti lygiomis. Pirmasis priešinin
kas, Ispanija, grįžo namo pralai
mėjęs net 7-1, nors savo vartuose 
turėjo garsųjį Zamorrą. Sekančiais 
metais Austrijos rinktinė, tada ne be 
reikalo vadinama Wunderteam (ste
buklinga komanda), buvo įveikta 
4-3.1933 m.Prancūzija išvažiavo, pra
laimėjusi 4-1. 1934 m. anglai pri
vertė nusileisti pasaulio meisterį 
Italiją 3-2. Toliau Vokietija pralai-

Lenktą apniko parazitai
Vienas prancūzų korespondentas, 

lankęsis už geležinės uždangos, pa
stebėjo- kad karo nusiaubta Lenkija 
dar negreit pajėgsianti atsigauti, nes 
ją nepaprastai kankina . . . para
zitai.

Ak, parazitų esama įvairaus plau
ko. Praeitą vasarą Lenkijos vyriau
sybė oficialiai kreipėsi į UNRRĄ, 
prašydama atsiųsti kelioliką tūkstan
čių „jaunų ir sveikų“ katinų, . nes 
žiurkės, ir pelės Lenkijos piliečiams 
jau nebeleidžiančios gyventi.

Dabar vėl naujiena: štai Katovi- 
cuose leidžiamas „Dziennik Zachodni“ 
rašo, kad geležinkelio vadovybė ma
žai kreipianti dėmesio į kovą su bla
kėmis traukiniuose, nes vagonus taip

apniko blakės, jog keleiviai ne- 
beištverią. Net atspariausi keleiviai 
bėginėją iš vagono į vagoną, tikėda
miesi pasprukti nuo biaurių parazi
tų. Tačiau bėgimas esti betikslis. Ge
ležinkelių blakės esančios agreisin- 
gesnės už namines, ir apsiginti nuo 
jų keleiviams neįmanoma.

Laikraštis ta proga atpasakoja 
vieną kelionę iš Varšuvos į Vraclav. 
„Šeši vagonai buvo pilni blakių, ku
rios be pertraukos atakavo keleivius.“ 
Keleiviai, negalėdami patys vieni 
apsiginti, talkon šaukėsi vagonų pa
lydovus, tačiau ir bendroji kova bu
vusi nevaisinga, nes čia ir unifor
muoti tarnautojai nieko negalėję 
padėti.

mėjo 3-0 ir 1936 m. Vengrija net 
6-2. Sekančiais metais Čekoslovakija 
visai garbingai laikėsi, bet turėjo 
nusileisti 5-4. Paskutiniai varžovai 
prieš karą, norvegai, 1938 m. gavo 
pylos 4-0. Po šešių metų pertraukos 
anglai tęsė savo tradiciją toliau: 
1946 m. laimėta prieš Belgiją 2-0 ir 
Šveicariją 4-1. Šiais metais sukirsta 
Olandija 8-2 ir Prancūzija 3-0. Be to, 
atsimintina, kad Anglija sukirto du 
kartus kontinento. rinktinę: 1938 m. 
— 3-0 ir šiais metais 6-1.

Švediją pažįstame kaip sporto 
kraštą. Kai kuriose šakose, pvz. žie
mos sporte, lengv. atletikoje ir kt., 
švedai pirmauja jau daugelis metų. 
Futbole švedai niekada nebuvo silp
ni, tačiau paskutiniaisiais metais 
Iškilo į pirmųjų eiles. 1948 m. Lon
done įvyksiančiose Olimpinių Žai
dimų futbolo varžybose švedai lai
komi rimčiausiu kandidatu į aukso 
medalį. 1946/47 m. sezone švedai ne
pralaimėjo nė vienų tarpvalstybinių 
rungtynių: iš septynių — penkias 
laimėjo ir dvejas sužaidė lygiomis, 
įvarčių santykis 31-10. Ypač pažy
mėtina pergalė 
(šveicarai šiais 
liją 1-0). ' 
meisteris — 
praeitą žiemą 
ten įvarė gerokai baimės šaltakrau- 
jams anglams, grįždamas į savo tė
vynę nenugalėtas. Todėl švedai, ne
žiūrint, kad jų Novikoping SFK ir 
Goteborg SFK neseniai Maskvos Di
namo pralaimėjo po 5-1, yra dideli 
optimistai.

Švedai savo viltis' paremia dviem 
dalykais: pirmas yra tas, kad „Da- 
gens Nyheter“ bendradarb’s Lon- 
cone liūs Yngve pranešė, jog ang

prieš Šveicariją 7-2 
metais įteikė Ang- 
S vedi jos futbolo 
Novikoping SFK, 

viešėjo Anglijoje ir

lai turi sunkumų su rinktinės su
darymu. Jis savo redakcijai atsiuntė 
pranešimą su sensacinga antrašte: 
„Anglija bando naują valstybinę 
rinktinę“. Pagal šį pranešimą, pirmą 
kartą po 40 metų British Football- 
Association vadovaujantieji vyrai 
susėdo prie stalo kartu su aktyviais 
žaidėjais aptarti besiartinančias di
džiąsias rungtynes. Antra, švedai 
bus gausiai remiami morališkai. 
Daugiau kaip 1000 švedų futbolo en
tuziastų važiuoja kartu į Londoną.

Dabar Švedijoje ir tekalbama tik 
viena tema: — apie artėjančias 
rungtynes su Anglija. Dienraščių 
sporto skyriai iš 4 padidinti iki 6 
puslapių (per savaitę), sporto valan
dėlės per radiją prailgintos ir visa 
Švedija rungtynių įtemptai laukia. 
Nenuostabu, nes sportas yra tiek įsi
šaknijęs į visos tautos gyvenimą, 
pradedant pačiu karaliumi ir bai
giant paprastais darbininkais ir vai
kais, dar vos lankančiais pradines 
mokyklas. Tačiau ne tik švedų, bet 
ir visos Europos sportinė spauda su
kilusi ant kojų: juk tai neeilinis 
įvykis sporto pasaulyje! K. Miškinis

Didžiai gerb.
p. V. SRUOGIENEI ” j 

ir coli.
DALIAI SRUOGAITEI

gilaus liūdesio valandoje, mi- I 
rus Prof. Dr. Baliui Sruogai, 
nuoširdžią užuojautą reiškia . 
ir kartu su jomis liūdi

A. J. S. „Šviesa“ Erlangeno 
skyrius
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