
I darbą, i darbą, kaip Dievas Įsakė, 
■ Su tekančia saule vilties!
O Tėvas Aukščiausias, kur amžius 

mus plakė, 
Paguostančią ranką išties...

Maironis
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LATVIU TAUTOS ŠVENTE
Lapkričio 18 dieną mūsų broliš

koji latviu tauta švenčia savo tau
tinės laisvės šventę. Prieš 27-rius 
metus — 1918 m. lapkričio mėn. 18 
d.- Rygoje, Nacionalinės Operos 
Rūmuose, Tautos Atstovybė, pro- 
klomavo laisvą ir nepriklausomą 
Latviją, kaip demokratinę respubli
ką. Tai buvo džiaugsmo ir tautinio

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Pasaka
Atsimenu pavasari tik vieną didi, 
Kai laužė Nemunas ledus . . .
Baltais pūkais apsemtos lankos , 

žydi,
Ir varva nuo pušų medus.

Pastogėje sutirpo krištolinės 
žvakės

Žolytės kiša Saulėn pirštelius . . . 
Sužvango erdvės žydraakės, 
Perkūnui tiesdamos kelius.

O kai pašėlo audra žūtbūtinė, 
Lyg raganų būriai šėtono vejami!
Ir žaibo rykštė deimantinė 
Nusitiesė dumblotu dangumi.

Ir girios ošė, medžiai lūžo . 
Lietus . . kad davė čiurlėmis . . . 
Laivai paklydę Baltijoj sudužo . . 
Kažkur artėjo — kaip šalvis.

O tai buvo klaiku, didu ir gera, 
Žinai, kad sąulė išsiners iš 

debesų . • •
Mes rinksim pamariais gintėrą, 
Ir skinsim žiedus nuo šakų sausų.

Jau paskutiniai raiteliai nujojo 
Ir nusisuko sprandu? už kalvos;
Pro išpraustus lapus beržų Ir 

uogienojų
Išvydome rausvam danguje Baltą 

Vyti Lietuvos. —

triumfo diena tautinių troškimų ir 
žygio vainikavimas ilgai pintų 
svajonių ir džiaugsmų realybė.

1918 metai Latvijai, o taip pat 
ir Lietuvai, labai prasmingi ir dau
geliu atžvilgiu primena 1945 me
tus. Ir tada karo audros buvo jau 
nutilusios, tačiau Europa išgyveno 
gana sunkią pokarinę krizę. Kad 
ir nebuvo taip sugriauti, kaip da
bar miestai ir kaimai, ne tiek išlie
ta kraujo, ne tiek išblaškyti žmo
nės, tačiau Europos ūkis buvo sug
riautas, maisto atsargos sunaudo
tos, bado šmėkla siautėjo daugely 
kraštų, Įvairios ligos ir epidemijos 
skynė gausias aukas.

Ir anais laikais pirmoje eilėje 
Europos gelbėti atėjo Amerika. 
Jungtinių Amerikos Valstybių pa
galba Europai ėjo tokiu skubotu
mu ir tokiu gausumu, kaip Nioga- 
ros krioklio vanduo. Materialinė 
U.S.A, parama, ne tik išgelbėjo 
Europą nuo bado šmėklos, bet ir 
išjudino ūkiško gyvenimo sustoju
sius ratus. Ir tai dar ne visa. 
Amerika paskelbė, per savo tuome
tini prezidentą Vilsoną, Europos 
tautoms laisvės, savarankiško apsi. 
sprendimo ir demokratijos princi
pus ir visu savo svoriu prisidėjo 
prie jų Įgyvendinimo. Išganymas 
Europai atėjo per Ameriką, lygiai 
kaip ir dabar Europos išsigelbėji
mas yra neįmanomas be Amerikos. 
Amerika antru kartu gelbėja Euro
pą nuo bado ir nuo smurto. Ame
rika buvo ir liks visų, kad ir ma
žų tautų rėmėja. Latvijos atgimi" 
mas irgi rėmėsi U.S.A, politikos 
principais.

Šią ekskursyvinio pobūdžio pa
ralelę, žinomą, nereikia suprasti, 
kaip nepakankamą pačios latvių 
tautos nuopelnų Įvertinimą. Latvių 
tauta savo laisvės troškimų Įgy
vendinimui yra sudėjusi gana 
daug ir labai reikšmingų aukų. 
Tautos laisvės troškimas ir pa
stangos ją atgauti lydi, kad ir ne- 
visuomet vienoda Įtampa, visą 
latvių tautos istoriją. Latvių kelias 
i laisvę yra sunkus ir vargingas, 
jis veda per erškėčius ir prara
jas-, per naktų sutemas ir dienų 
miglas. Laisvės žiburys ne kartą 
amžių bėgy sumenksta ir išblėsta, 
bet jis neužgęsta ir atveda i tikslą.

Latvių tauta neišnyko nuo že
mės paviršiaus, bet tvirtai ryštin-

— Rugpiūčio 22 d. Chicagoje 
Įvyko lietuviu vargoniku s-gos 
34-sis suvažiavimas. Nariu turi per 
šimtą. Pirmininku išrinktas muzi
kas A. J. Aleksis, Leidžia gaidas, 
rehgia koncertus, pramogas, stei
gia skyrius.‘Leidžia mėnesini žur
nalą „Muzikos Žinias", kurias re
daguoja Chicagos Bethoveno kon
servatorijos direktorius muzikas A. 
Pocius (jurbarkietis).

*
— Amerikoje kiekviename mies

te įsteigta lietuvių kareiviu moti
nų klubai, kurie rūpinasi jų me
džiagine padėtimi, pensijomis, šei
mų reikalais ir kt. Ruošiamos ir 
šventės, pramogos. Kaip pavyzdi 
duodame Chicagos aps. Town of 
Lake miestelio lietuvių kareivių 
motinų klubo rugpiūčio 26 d. su
ruoštą šventę. Buvo pamaldos, 
iškilmingas susirinkimas, koncer
tinė dalis, rinkliava, davusi daug 
aukų. Parapija — šv. Kryžiaus ne- 
didelė, kariuomenėn iš šios pa
rapijos išėjo 786 lietuviai ir 15 iš 
jų jau žuvusių. Tai tik iš vienos 
parapijos, o tokių bus apie du šim
tai.

ga, kaip phoniksas iš pelenų pri
sikėlė laisvam gyvenimui. Per ne
priklausomybės laikotarpi išvarė 
gilią darbo vagą visose gyvenimo 
srityse, parodė valios, darbštumo, 
pražydo gražiu žiedu Pabaltės 
tautų šeimoj d

Lietuviai, minint latviams savo 
tautinių laimėjimų didžiausią šven

tę, kyla ne pavydo, bet bendro 
džiaugsmo ir solidarumo jausmai. 
Ir kai šio lapkričio 18 dieną, lat
viai kitose aplinkybėse, minės sa
vo brangią dieną ir tars nepriklau
somybės diena kartotą šūki: „Lat
vija ir, Latvija bus", mes lietuviai 

i jiems tik pritarsime.
Dievs, sveti Latviju!

Kauno rotušė
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ŽIBURIAI

Ka mes veikiame
t

Kemptenas
Liaudies universitete paskaitas 

skaito prof. Kolupaila, doc. dr. dipl. 
inz. Darnusis, doc. dipl. inž Krikš
čiukaitis, dilp. inž. Pabedinkas dr. 
J. Kaskelis ir kt.

Lapkričio 3 d. įvyko literatūrinė 
popiete vėlinių temomis. Pradžioje 
gimnazijos kapel. kun. J. Paulaus
kas tarė žodi, pagerbdamas žuvu
sius karius. Stelingis paskaitė iš 
savo kūrybos, P. Gudelis ir B. Ra
čkauskas padeklamavo vėlinių nuo
taikai pritaikytu J. Aisčio-Aleksan- 
driskio ir B. Bradzionio eilėra šcių. 
Pabaigai mokytojas Stanulis skaitė 
paskaita apie vėlinių kultą seno
vės tautose.

Memingenas
Stovyklos gyvenamos patalpos 

užpildytos ir jaučiama butų stoka. 
Žiemai rengiama centralinis apšil
dymas ir kt. Kūro gaunama pakan
kamai.

Išrinktas naujas Komitetas ir 
garbes teismas. Pirmininku yra

Vilniaus katedros varpinė

Čia ištisą paskaitų ciklą apie emi
gracinius galimumus skaitė adv. 
Skipitis, savo mokslinės srities 
paskaitą skaitė prof. Elisonas, o 
taip pat iš Regensburgo svečias 
kun. prof. Tulaba padarė platu 
pranešimą apie mūsų dabartinę 
padėti ir apie ateities perspekty
vas.

Gyvenimui paįvairinti, stovyklos 
rajone prieš kuri laiką buvo su
ruoštas tradicinis lietuvių laužas. 
Programos žiūrovai buvo stovy
klos lietuviai ir didesnis skaičius 
svečių is miesto ir jo apylinkių.

Programos dalyviai valandėlei 
buvo nukelti Į žilosios mūsų seno
vės laikus. Čia atvykęs žilabarzdis 
senas vaidila su būriu vaidilučių 
tarė žodi Į dalyvius ir iziebe au
kurą. O vaidilutes prie Šventosios 
ugnies atliko ceremonialines apei
gas. Po to didingai suliepsnojo lau
žas, kurio šviesoje buvo pažaista, 
padainuota patrijotinių dainų ir 
pašokta tautinių šokių. Vėliau 
išpildytas Įvairių jumoristinių 
veiksmų montažas ir kupletai.

Laužo programai konferavo J. 
Kriščiūnas.

Bambergo karių Įguloje yra kele
tas amerikiečių karių-lietuvių. Jie 
palaiko glaudžius ryšius su vietos 
lietuviais ir esti nuolatiniai sve
čiai stovyklos gyventojų tarpe. 
Malonu pažymėti, kad kai kurie 
iš jų yra gimę ir augę Amerikoje, 
tačiau nuoširdžiai myli lietuviškuo
sius ženklelius, kurie puošia jų 
uniformų atlapus ir jie moka savo 
tėvų kalbą.

Stovykla turi neblogai paruoštą 
futbolo komandą, kuri dažnai žai
džia su Bambergo lenku futboli- 
stais ir beveik visuomet esti lai
mėtojais, Sportininkams vadovauja 
p. Statkus. Pr. Alisauskas

Kupšteinas (Austr.)
Gyvenimo sąlygos blogos, stovy

klą saugo stipri sargyba. Lietuviš
kos spaudos negauna. Vieną karta 
stovyklos gyventojai buvo ap
dalyti maksviške „Pravda".

Veikia pradžios mokykla ir vai
kų darželis. Nors lietuvių nedaug, 
bet jie daug dirba kultūros srityje: 
turi teatrą ir sporto klubą.

Tarpvalstybinėse rungtynėse yra 
laimėję pirmąsias vietas.

Be lietuvių dar čia gyvena lat
viai, estai ir lenkai. Paskutinieji 
baigia išvažinėti i kitas stovyklas. 
Lietuvių komitetas, daro žygiu 
taip pat persikelti Į amerikiečių 
zoną.

Diržys, nariais Karnavičius, Vit
kauskas, Sliesoraitis ir Mažeika.

Veikia tuo tarpu tik pradžios 
mokykla ir vaiku darželis.

Spaliu 29 d. stovyklą aplanke 
amerikiečių generolas. Svečias ap
žiūrėjo stovyklą ir ypatingai at- 

saAnyiA į įsauiap ądiauj 
Po generolo atsilankymo vokiečiai 
kurie tvarkė virtuvę, atleisti ir vir
tuvė pavesta tvarkyti, patiems sto
vyklos gyventojams.

Du lietuviai Juškevičius 12 m. ir 
Arlauskas 11 m. rado stovyklos 
rajone nesprogusią granata, kuria 
pradėjo daužyti. Granata sprogo 
ir vietoje užmušė Juškevičių, Ar
lauskas sunkiai sužeistas.

Stovyklos komendantu yra Angli
jos pil. ponia Čiorčil.

Bambergas
Lapkričio 3 d. buvo renkama 

nauja stovyklos vadovybė, kuri su 
mažai pakeitimais buvo perrinkta 
ta pati. Jau penktas mėnuo šiai 
stovyklai vadovauja agr. Gri- 

I galiūnas.
| Nuo rugsėjo mėn. 6 d. atidaryta

ir veikia 4 skyrių pradžios moky
kla, visą laiką veikia anglų kalbos 
kursai, sudarytas chorvedžio Pap
lausko vadovaujamas vyrų ir mo
terų mišrus choras, kuris tėra 
nors dar gana jaunas, bet kas sek
madieni gieda stovykloje vykstan
čiose pamaldose ir, kaipo bepra
dedąs debiutantas, turėjo vieses- 
nių pasirodymu kukliai surengtose 
stovyklos golbėjos prannūzės Ltn. 
Tissot išleistuvėse ir Kristaus Ka
raliaus šventėje.

Leidžiamas savaitinis laikraštis 
„Naujienos", kuri redaguoja Jon. 
Pr. Palukaitis, kurio jau išėjo 10 
numerių. Be to, leidžiamas kas
dieninis radio žinių biuletenis.

Prieš kuri laiką spaudos dar
buotojų kolektyvo pastangomis bu
vo išleistas neperiodinis sieninis 
jumoro ir satyros laikraštis 
„Šiukšlynas". Laikraštis gausiai 
iliustruotas karikatūriniais pie
šiniais ir jame gausu medžiagos xs 
stovyklos gyvenimo kur jumori
stine forma atvaizduotos stovyklos 
gyventojų nuotaikos, sugyvenimo 
dvasia ir pasitaiką didesni ar ma
žesni nesklandumai administraci
jos ir pavienių asmenų tarpe. Šis 
stovyklos kreivasis veidrodis gy
ventojų tarpe sukėlė ypatingą susi
domėjimą.

Bambergo Lietuvių Sąjungos 
Skyriui vadovauja inž. Budginas. 
Stovyklos ir apylinkės lietuviai 
turi ir Raudonojo Kryžiaus Komi
tetą, kuriam vadovauja pik. Šova.

Vietos Raud. Kryž. Komitetui 
pagalbos reikalingiems šelpti buvo 
įteikta stambesnioji piniginė auka 
sumoje 500 RM., kurią Įteikė dr. 
Jesaitis.

Besiruošiant žiemoti, stovyklos 
vadovybė yra numačiusi dar ir sta
tybinių darbų projektus. Norima 
pastatyti ir įrengti apšildoma skal
byklą ir lietuviško pavyzdžio pirtį. 
Taip pat norima sutvarkyti porą 
kambarių su lovomis, kurie būtų 
nakvynės būstais pravažiuojan
tiems lietuviams. Prie numatomo 
užimti pamaldų reikalams barako 
projektuojama sutvarkyti kam
barėli zokristijai ir klebonui. Da
bartiniu metu pamaldos vyksta 
stovyklos saleje.

Stovyklos apsaugai įsteigta lie
tuvių policija, kuri yra tiesioginėje 
U.N.R.R.'os dispozicijoje ir tvar
kosi pagal duotas U.N.R.R.'os 
Direktoriaus direktyvas.

Pradėti šoferiu kursai, kuriuos 
anko apies 90 amenų.

Stovykloje buvo pradėta lyg ir 
liaudies Universiteto užuomazga.

Wiesbadenas
Wiesbadeno Tautiniam Ansam

bliui vadovauja muz. St. Sodeika, 
rež. G. Velička, tautinių šokių va
dovė Lickūnaite, baletmeisteris 
Ambrazas ir administratorius Mik- 
lasevicius.

Sportui vadovauja Bagdžiūnas, 
mergaičių sporto vadovė St. Bal
čiūnaitė ir meno sekcijos vadovas 
prie sporto klubo-Mekas.

Sportininkų kvartetui vadovauja 
Lapinas, tautinių šokių trupei-Ma- 
tulaitienė.

Spalių 21 d. buvo suruošta Wies
badeno stovyklos sporto šventė. 
Šventėje dalyvavo lietuvių, latvių, 
estų ir lenkų sportininkai. Mūsų 
sportininkai laimėjo pirmąsias vie
tas. Šventė pabaigoje buvo suruoš
tas koncertas ir laimėtojams Įteik
tos dovanos. Meninę programą 
išpildė patys sportininkai ir gim
nazijos mokiniai. Tautinius šokius 
ir plastiką paruošė J. Matulaitienė, 
kurie turėjo dideli pasisekimą 
žiūrovų tarpe. Muzikalinę dali pa
ruošė Lapinas. Kai kuriuos dalykus 
teko kartoti.

Svečių tarpe buvo U.N.R.R.'os 
direktorius, visų tautybių tautiniai 
komitetai ir kt.

Musų sportininkai nepasitenkina 
vien vietinio pobūdžio rungty
nėmis, bet daro išvykas Į kt. stovy
klas.

Daug padeda visame kultūros 
gyvenime U.N.R.R.’os direktorius, 
p-lė Wenning ir kt.

įsteigta skautų organizacija.
Neatsilieka ir musu rašytojai, jie 

ruošia literatūros vakarus, kuriuos 
paisvairina sportininkų kvartetas, 
pianistai ir solistai dainininkai.

Apie politines naujienas ir 
stovyklos, aktualijas informuoja 
kasdien leidžiamas rotatorium 
spausdintas laikraštėlis „Žinios".

Stovyklos pareigūnai gauna pa
pildomą maisto davinj o komiteto 
nariai ir kt. pareigūnai dar ir 
kuklų atlyginimą.

Greit-Vydis

Landshutas
Komitetas, vadovaujamas ener

gingo pirmininko dr. Vaišnoros, 
prieš trejetą savaičių gavo iš 
U.N.R.R.'os puikų namą-bloką Leh- 
kūhl g-vėje. Čia ir susispietė visa 
lietuvių kolonija.

Atgija kultūrinis gyvenimas, vei
kia 6 skyr. pradžios mokykla, 
anglų kalbos kursai, yra vyrų 
choras. Norima suruošti šoferių 
kursus.

Pranas Ališauskas

Atbundanti sąžinė
(Tęsinys iš 6 Nr.)

Vos parsverdenęs i savo kamba- 
ri, Vytautos krito Į lovą ir stengė
si užmigti. Deja, Įvairios mintys 
jam neleido nėakių sumerkti.

Tėvynė ... žmona ... dukrelė ... 
Berta... ir viskas sukosi jo gal
voji lyg užburtam rate ...

Sąžinės išmetinėjimams jis mė
gino atsispirti. Juk ir ka gi jis vie
nišas būtų daręs svetimam krašte? 
Kam jis savo vargus ir sunkią da
lią būtų galėjęs išsakyti? Čia gi 
nieko artimo jam nebuvo ...

Bet viskas veltui. Ir vėl tos Įky
riosios mintys, vėl vizijos ir vėl 
sąžinės išmetinėjimai...

Čia vaizduotėje regima Tėvy
nė su gražiomis vasaromis, čia gra
žūs Šventosios krantai, čia žmona, 
dukrelė ir viskas, ir viskas, kas il
gesiu kvėpuoja...

Rytojaus dieną vistik Vytautas 
laikinai save nugalėjo. Nutarė 
pradėti gyvenimą su Berta ir lei
dosi naujo .buto ieškoti.

Kambarys buvo rastas giliame 
miesto pakraštyje, toliau nuo mie

sto triukšmo, kas atitiko jo palū
žusi dvasios stovi. Ir čia buvo pra
dėtas naujas gyvenimo etapas.

oOo

Vakaro prietemoj, nešina dviem 
mažais lagaminėliais, atėjo ir 
Berta. Pradėdama naujai gyventi, 
ji nudavė esanti linksma ir viskuo 
patenkinta. Skurdus kambarėlis ir 
maži Vytauto turimi ištekliai, ro
dos, jos nė kiek negąsdino.

Taip ir slinko dienos. Tačiau Vy
tautas kaskart darėsi niūresnis, 
kaskart labiau susikrimtęs ir ne
kalbus. Jame vis labiau budo tau
tiškumo sąmonė ir smarkiau bujo
jo sąžinės graužimas. Tas viskas 
nedavė jam ramybės. Pradėjęs gy
venimą su svetimtaute, jis jautėsi 
per daug kaltas prieš savo Tėvynę, 
kaltas sulaužęs dieviškąją priesai
ką ir pamynęs po koją žmonos 
meilę,o taip pat su purvais sumai
šęs ir savo nekaltos dukrelės 
ateiti...

Po kurio laiko Berta panoro 
trumpam išvažiuoti i kaimą pas 
drauge. Vytautas palydėjo ją i sto
ti ir grižo namo.

Čia vienas būdamas dar daugiau 
paskendo svajojimuose. Nerasda
mas ramybės sielos viduje, maši

naliai ėmė vartyti savo lagami
nėly sudėtus daiktus. Bevartyda
mas savo kuklųjį turtą, akimis už
kliuvo lagaminėlio dugne begulin
ti aplamdytą sąsiuvini.

— Ak, tai mano dienoraštis, kurį 
prieš keletą mėnesių* rašiau — pra- 
niurnėjo sau po nosimi.

Paėmęs sąsiuvini ėmė sklaidyti 
jo pageltusius lapus. Jam Įstrigo 
i akis jo paties ranka rašytas vie
no puslapio tekstas. Pradėjo skai
tyti:

„1945 m. sausio mėn. 3 d. trečia
dienis.

Mano Danute!

Tie gražūs, laimingi ir gal dau
giau nebesugrąžinami laikai, kada 
laimė man šypsojos Tavo laiškuose 
ir vėl atgal Tau sugriidavo ma
nuosiuose, jau praėjo. Jau seniai, 
seniai Tau .berašiau. Negalėdamas 
kitaip, Tau laiškus, rašau savo die
norašty, bet šiandieną stoviu prieš 
didžiausi mano ir mūsų visų atei
ties klausima. Nežinau ar pavyks 
tąji dienorašti išsaugoti ir Tau par
vežti. Daug, daug nelaimingos ir 
ilgesiu kupinos širdies žodžiu til
po jame. Ak, būtų gaila, jeigu ši 
dienorašti ivykai, ar aš pats 
įvykių priverstas, turėčiau sunai
kinti ... 

tik du Jūsų brangius vardus: „Da
nutė ir Almutė".

Sudie, gal kartais ir tik ligi pa
simatymo Laisvoj brangioj mūsų 
Tėvynėj Lietuvoj.

Jūsų Vytautos" 
t Bebaigiant paskutinius dieno
raštinio laiško žodžius, iškrito jam 
iš rankų pageltusiais lapais są
siuvinis ir jis susmuko kėdėje.

Tačiau jo sąžinės balsas nenu
krito kartu su apglamžytu sąsiu
viniu. Jis dar labiau apnyko 
drumsti jo širdi...

Ak, tie prisiminimai! Tie sun
kūs, krutinę draska prisiminimai. 
Kag gi galėtų jis užgniaužti tuos 
sunkius išmetinėjimus ir sąži
nės šėlimo balsą!...

— Viešspatie, ką aš padariau — 
sudejavo jis, širdies skausmo 
draskomas. Kuo aš pasiteisinsiu j 
prieš savo tautą ir kaip pažvelig- 
siu išsilgusioms savo žmonai ir 
dukrelei i akis? . . .

Jam galvoje viskas susipynė ir 
jis ėmė verkti. Verkė lyg mažas 
vaikas motiną pamėtės. Ilgokai 
verkė ir draskė sau plaukus; bet 
išsiverkęs susikrovė savo lagami
nėli ir išsvyravo stoties link.

Traukinys nunešė ji per sveti
mus ir nežinomus laukus i dar ne- 
žinomesnę ateiti... Taip, jis jau 

I žinomesnę ateiti...

Jau daugiau kaip šeši mėnesiai, 
kaip mudu atsiskyrėme. Daug vis
ko mano, nemažiau gal ir Tavo, 
gyvenime per tą laiką atsitiko . . .

Dabartiniu metu prieš mane iš
kilusi nežinia. Toji nežinia juoda, 
lyg tamsi rudens naktis ir ji turi 
daug galimybių. 99 nuošimčiai tų 
galimybių kalba už tai, kad kiek
vienu atveju galiu virsti šaltu la
vonu ir gal tik vienas — išlikti 
gyvam. Juk kasdieną čia kaukia 
sivenos ir gausūs bombonešių 
junginiai be perstojimo griauna 
kaimus ir miestus. Kuris iš šimto 
nuošimčių man teks — parodys gal 
ir netolima ateitis ...

Sunku man, neapsakomai sunku, 
bet aš esu ramus, nes nieko pats 
sau negaliu padėti.

Tau lieka Almutė, o man kas? 
— Tik nežinia, o gal ... ir šiurpi 
mirtis.

Išmokyk Almute melstis ir mylė
ti savo brangiąją Tėvynę, daugiau 
ir karščiau negu jos tėvelis my
lėjo. Tegu ji pasimeldžia už nelai
mingą savo tėti, nes Viešpats ne
kaltų kūdikių maloas visuomet iš
klauso . . .

Ir jeigu išmuš paskutinė mano 
gyvenimo valanda, su paskutiniu 
atsikvėpimu, su paskutiniu sting- ! 
stančios širdies plakimu ištarsiu I
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Lapkričio 18-toji 1918 Metais Rygoje
Latviai, kurie dabar nori valdžią 1 šioje vėliavoje matė savo neapy-

perimti i savo rankas, renkasi Ry-1 kantos ikūnijima, gi užtarėju šiam 
gon. nebodami sunkiausiu aplin- Į aukščiausiam valstybiškos vieny- 
kybiu. Dar iki dantų ginkluotas ir } bės simboliui nė vieno nebuvo.
geležimi šarvuotas vokiečių sar
gybinis tebestovi ties apygardos 
teismu ir plieninis šalmas viešpa
tauja virš mūsų sostinės.

Kalbu, tautų ir interesų mišinys 
Rygojo tad buvo toks didelis ir 
atkaklumas, kuri šis Europos ir 
Azijos kryžkelėje stovis miestas 
buvo parodęs prieš visokias nau
joves, toks tvirtas, jog latviai, ku
rie čia būrėsi savo vyriausybės 
raginami, tikrai atrodė juokingi 
nykštukai. Ir ištiesų, Rygos patri
cijai čia viešpatavo nuo tu laiku, 
kai tik šis miestas pradėjo kelti 
savo galva, kitu šiaurės didmies
čių tarpe. Ju senoliu bei magistra
to narių portretai buvo nuo laiko 
pajuodę, ju salionu baldai buvo 
šimtmečių senumo ir taip pat se
nos buvo ju didžiulės prekybos 
kontoros. Kalavijuočiu ir vyskupu 
akmenyse iškalti paveikslai ir jų 
kapų bei paminklų užrašai kate
dros šventoriuje buvo šimtmečiais 
nesuskaitomu praeivių kojų mina
mi ir šventyklų duru apkausymai 
buvo apnešti amžių rūdimis. To
kie tai žmonės čia viešpatavo, im
dami duokles iš rytų ir vakaru, 
spausdami silpnuosius ir meiliai 
pataikaudami galingiesiems; uosto 
vartus atverdami ir Rusijos odų 
pirkliams ir rytu šilko audėjams 
bei lenkų gėrybių gamintojams, 
lygiai ir vakarų kultūros išradi-/ 
mams.

Abi gildijos buvo nelyginant 
tvirtovės. Juose vieningai telkėsi 
tie, kurie be provokiško nusista
tymo jau kitų nusiteikimų netu
rėjo.

I toki tad miestą įžengia latvių 
valstybės kūrėjai, neturėdami ki
tu ginklu, kaip tik tikėjimą savo 
būsimai valstybei .. Jie vieiningai 
buvo persieme dvasia, kuriai se
nosios Rygos reikalai buvo sveti
mi. Taip dar nebuvo kuriama nei 
viena valstybė. Tokiam aktui ke
lia paprastai parengia prieš tai jau 
ginkluota pajėga. Patys gi kūrėjai 
taip pat nebuvo vienos nuomonės.

Aštuonioliktos lapkričiu rytas 
išaušo niūrus ir miglotas. Nei vie
nas varpo smūgis neapgarsino jo, 
jokia tikybinė ceremonija nebuvo 
atlikta šios dienos garbei. Negau
sios tautinės vėliavos plevėsavo 
ties namų fasaidas, nes ties Latvi
jos sienomis jau telkėsi tie, kurie 

I Nacionalinis teatras ta vakarą 
buvo pilnas žmonių nuo viršaus 
iki apačios. Tačiau tai nebuvo 
teatro publika. Šventyklos ir pa
maldų atmosfera supo visus su
sirinkusius pažiūrėti akto, turinčio 
latvių istoriją pakreipti visai kita 
linkme. Jei tai teisybė, kad seniolų 
dvasios dalyvauja gyvųjų darbuo
se, tai jų čia turėjo būti pilnas 
oras. Visi, kuriems ju žemės dar
bai davė teisės i individualų po
mirtini gyvenimą, dalyvavo čia 
nematomi. Karvedžius ir senovės 
tautos dainius bei atgimimo laikų 
rašytojus ir veikėjus — visus juos 
jutome kiekvienas čia esant. Juk 
kas gi kitas galėjo būti tas jaudi
nantis, šaltas šiurpulys, kuris mo
mentais nukrėsdavo žiūrovus, jei 
ne mirusiųjų susimaišymas su gy
vaisiais. Mirusiu senoliu atminimo 
mumyse sutelktos jėgos lyg žai
bais nušviečia praeiti ir ateiti.

Teatro durys atsidaro ir pro 
jas ižengia suvereninės tautos at
stovai, vyriausybė ir partijų įga
liotiniai. Kai nuaidėjo žodžiai, kad 
Latvija skelbia save nepriklauso
ma valstybe — respublika, pasviro 
daugelis galvų ir daugybė rankų 
pakilo priešakin. Momento didin
gumas visus apglobė savo spar
nais. Tačiau nors ir daug traukė
ju įsipareigojo traukti valstybini 
vežimą, bet retas kas pastebėjo, 
kad greitai ne vienas jų pasiduos 
kas i savo pusę užmiršdami prieš 
Dievą ir tautą duotos pasižadėji
mus.

Išėję iš teatro žmonės vėl pa
teko vokiečių okupuotos Rygos gat- 
vėsna, kur juos pasitiko tamsa ir 
vokiečių žandarai.

Naujoji vyriausybė neturėjo nei 
kariuomenės, nei pinigų nei pa
galiau vietos pačiai kur įsikurti. 
Prieš ją buvo nusistatę ir daugelis 
pačių latviu. Poetas Linards Lai- 
cens, didelis garbėtroška, pats pa
reiškė, kad naujoji valstybė ne
santi jam prie širdies.

Karo ministerija su savo mini
stru Įsikūrė Latvių Draugijos na
muose ir čia pradėjo registruoti ir 
telkti apie save karius, tačiau jų 
prisistatė labai nedaug.

Karo ministro Žalio payedimu 
šių eilučių autorius parašė pirma 
atsišaukimą, kuriuo vyriausybė 
kreipėsi i tautą kviesdama vyrus

stoti i karių eilės. Bet kaip rū- 
kanotu metu balsas nutyla ten pat, 
kur suskamba, taip ir šioje dvasi
nėje migloje, kuri tuo metu Lat
vijoje viešpatavo, vyriausybės 
šauksmą girdėjo tik ji pati. Paga
liau ir tie kariai, kurie buvo pri
sistatę pasirodė išdavikais ir vieną 
ankstų rytą juos turėjo tildyti 
anglų karo laivų šrapneliai.

Visi tie žmones, kurie buvo 
suplaukę i Rygą i§ Įvairių kraštų, 
nutautėję latviai, monarkistinai 
rusų karininkai, ivairiu, rūšių spe
kuliantai, perpildė kavines ir gė- 
ryklas. Tai vis buvo jūros audros 
i krantą išmesti nesvarumai, kaip 
trąšos būsimiems gyvenimo lau
kams.

Kad aptartų ką daryti, Tautos 

I Taryba susirinko posėdžio. Iškėlus 
klausimą, ką vyriausybė mano da
ryti, kad apsaugotų kraštą nuo 
bolševikų, atsakė Ulmanis, baig
damas savo trumpą kalbą šiuo 
reikšmingu sakiniu: „Šeštą valan
da penkiolika minučių vyriausybė 
stos savo pareigą vykdyti."

Išvertė Dz. B.

K. Skalbė

Lobio ieškotojas
„Et, nėra ir nėra jokios nau

dos" — tarė žemdirbio sūnus va
kare. daužydamas i slenksti žemes 
nuo klumpiu. Ka daryti? Eisiu i 
pasauli lobio ieškoti.

Eina, eina ir sutinka laumę avis 
beganančia. Pati sėdi prieš saule 
po auksiniu lazdynų krūmu, o 
ėriukai bėginąja aplink.

„Kur eini, jaunikaiti?" — užkal
bina ji laumė.

„Einu lobio ieškoti" — atsako 
jaunikaitis.

„Paganyk mano aveles" — sako 
laumė.

„Avis ganyti? Kas čia per lobis?"
„Nu, galbūt tu nori eiti su pjau

tuvu i laukus javų piauti ar padėti 
mano vaikams vaisius iš sodos su
rinkti?"

„E visa tai aš galėjau daryti na
mie! Tiktai mane tėvas dažnai 
spausdavo. Sakiau jau, kad einu 
lobio ieškoti" — atkerta jauni
kaitis.

„Na, pabuvok nors pas mane. 
Matai lazdynų lapuose žaidžia- 
rudens saulės šiluma." Ji pritrau
kia jaunikaiti prie savo krūtinės,

kuri dvelkia vaisiais ir vėlyvos 
vasaros gėlėmis.' „Sėski čia, aš 
dalysiuos su tavimi obuoliais ir 
riešutais." Ji paima gražiausią 
vaisiu sau nuo kelių, perspaudžia 
ji dviem pirštais, taip, kad sultys 
ištrykšta per jos ružavą delną. 
„Gerk ir valgyk" — prikiša ji 
jaunikaičiui delną prie lūpų.

Jaunikaitis paima obuolio skilti, 
atkanda ir suraukia veidą. „Rūkš- 
tus“ — sako jis.

„O tai buvo mano geriausias 
obuolys" — laumė sučiaupia lūpas 
ir taisosi verkti.

„Na, palik dar, pabuvok pas 
mane! Girdi kaip aiškiai skamba 
piautuvai kalnuose. Pažvelk, kaip 
virš rugienų mirga auksiniai ru
dens voratinkliai" — maldauja ji.

„Kas čia per lobis" — sako jau
nikaitis ir pasitraukia nuo jos.

Eina, eina, ir prieina kalvę miš
ko pakrašty. Juodas dūmtraukis 
kaip lokys tupi ant stogo; viduj 
skamba priekalas. Ant slenksčio 
sėdi laumė ir kviečia ji vidun.

„Kur eini, berneli?"
„Einu ieškoti lobio."
„Na tai pasilik pas mano tėvą. 

Kalvėje taip malonu. Dumplės 
šnypščia, ugnis spraga ir priekalas 
dunksi. Padėk tėvui kyloti kūjį. 
Pietums jis iškeps mums teterviną, 

kuri atneš medžiotojas už strėles, 
kurias tėvas kala jo lankui." Jau
nikaitis apsidairo: eis vidun, gal 
būt čia bus tas lobis.

Didelis kalvis pro kibirkštis ir 
dūmus pažvelgia i ji akimis, ku
riuose sužiba ugnies liepsnelės.

„A, jaunikaitis man buvo reika
lingas" — sako jis, su pasitenki
nimu permesdamas akimis plačius 
žemdirbio sūnaus pečius." Na, tad 
imk tiktai kūji. Geležis jau bliz
ga”. Nėr ką daryti, jaunikaitis ima 
kūji ir plaka prakaituodamas kokią 
valandą. O laumė pučia dumples 
ir dainuoja, kalvis stuksni plak
tuku priekalan jai į taktą. Ugnis 
spraga kibirkštis skrenda ir jie 
jaučiasi kaip pragare.

„Nekaip kalvi, tavo kūjis man 
persunkus. Visą kvapą man ati
ma" — sako jaunikaitis ir nuryja 
vėl gurgŠnii vandens. „Aš pas 
tave nepasilieku". Bet laume seka 
paskui ji per slenksti ir ima už 
rankos.

„Na, pasilik dar, palūkėk pas 
mane. Jei tau kūjis yra persun
kus, tai tik pastuksenk i priekalą. 
Aš stosiu tavo vieton, aš esu 
tvirta. Tėvas tavęs nespaus. Jis 
taip pat kitados buvo silpnas ir 
jaunas. Nu ko pagaliau jam tie 

tvirti pečiai. Tik darbe 
užaugęs, sako jis“.

Bet šis užsigeidęs lobio, 
senti i priekalą — koks čia 
Jis eisiąs toliau i pasauli.

Eina, eina ir prieina plačias jū
res. Skarotos bangos kyla, 
krante stovi laumė ir traukia 
tinklą.

„Kur eini jaunikaiti?"
„Einu ieškoti lobio”
„Padėk man traukti tinklą — 

sako laumė ir žiūri i ji per peti 
viliodama ji pilkomis, kaip jūra 
akimis. Vėjas draiko jos plaukus 
ir glosto kojas švelniai šiuren
damas.

Jaunikaitis mielai prisidėtų prie 
tinklo. Tačiau bijo, kad jis taip 
permirkęs vandeniu, vėjas toks 
šaltas ir kanapinė virvė graužia 
rankas.

„Ne, aš eisiu toliau" — sako 
jis. — Čia nėra jokio lobio.

„Na pasilik, palūkėk dar pas 
mane" — maldauja laumė. „Ar tu 
nepastebi koks sunkus yra tink
las? Jis velkasi per dumblą, bet 
su savimi neša blizgančias žuvis. 
Dažnai jame užsikabina perlai ir 
gintare gabalai. Na, pasilik pas 
mane. Gal būt mes išŽvejosim

esąs seną karaliaus vainiką. Aš uždė- 
• čiau ji tau ant galvos. Tu būsi 

Stuk- mano karalius ir valdysi mane ir 
lobis! ; mano lūšnelę.

j Bet jaunikaitis . kaip apakintas 
I to lobio. Eina toliau. Eina, eina.

Prieina tamsią olą. Maža ugnelė 
spinksi. Sena moteriškė sėdi prie 
židinio, o prie jos kojų perkaręs 
rudas šuo.

„Ko ieškai jaunikaiti?" — klau
sia moteriškė.

„JeŠkau lobio"
„Na, tai tu būsi ji praėjęs. Pas 

mane lobio nėra. Mano ugnis ne
šildo, mano ola yra tamsi ir 
tuščia. O kelio tolyn tau nėra. 
Septynis metus tu čia sėdėsi ir 
šersi mano šuni. Tu skinsi nuo 
medžių lapus ir uogas nuo erškė
čių. Aš toliau tavęs neleisiu, kol 
tu nepamilsi šitos ugnies, kuri ne
šildo, šių akių be gyvybės ir to 
šunies, kuri tu išmoksi glamonėti, 
jei kartais jais tavęs nesudraskys. 
Tada ag nulaušiu tau nuo erškėčių 
krūmo šakelę ir parodysiu kelią 
atgal pas mano seseri pro kurią 
tu esi praėjęs.

Jš latvių kalbos vertė D. B.
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Dipl. inž. Br. Galinis.

Pastabos apie Kauno Architektūra
Dėl geležtetonio, metalo kon

strukcijų ir stiklo technikos panau
dojimo, atsirado galimybės archi
tektams sukurti modernųjį stilių. 
Kiekvienas architektūros stilius 
turi savo charakteringus elemen
tus. Bet tų elementų amatininkiškas 
panaudojimas pastate, neduoda 
architektūros kurinio, bet tik jo 
surogatą.' Tas pats dėl moderniojo 
stiliaus, kuris išsivystė XX am
žiuje. Panaudojimas pastate tik 
moderniškos formos langų, neduos 
moderniojo stiliaus architektūros 
kurinio, bet tik nevykusią jojo pa
rodiją. Ir čia reikalingas architek- 
tas-kūrėjas, bet ne architektas- 
amatininkas ir ne architektas-pla- 
gijatorius. Kaip gi pas mus? Ar 
turėjome antrajame laikotarpyje 
architektų-kūrėju; ir ar turime 
moderniojo stiliaus architektūros 
kūrinių. I tai tenka atsakyti tei
giamai. Paimkine iš Kauno staty
bos eile moderniojo stiliaus pasta
tų ir palyginkime su kituose kra
štuose pastatytais. Pamatysime^kad 
Kauno modernieji pastatai nei ma
sių paskirstyme, nei proporcijų 
darnume, nei šešėliu žaismingume, 
bei kitais atžvilgiais nėra men
kesnės vertės, negu kitur sutin
kami pastatai. Jie yra originalai, 
išplaukė iš Lietuvos krašto reika
lavimų ir sukurti lietuvių archi
tektų, kurių individualybė i archi
tektūros meną Įnešė naujų min
čių ir niuansų.

Teisybė, moderniojo Kauno sta
tyba nesudaro architektūros an
samblio, bet tai yra suprantama 
kuriamasis laikotarpis trūkęs 22 
metus buvo per trumpas. Norint to 
atsiekti reikia vėl Lietuvos inži- 
nieram-architektams suteikti pa
našias sąlygas, kurios leistų jiems 
ateities dešimtmečiuose šitą at
siekti.

Paimkime Vytauto Didžiojo Mu
ziejų Kaune. Pastatytas pagal prof, 
arch. Dubeneckio projektą. Žavus 
masių paskirtymas. Pirmieji du 
aukštai su langais, o antreji du 
aukštai be langų taip puikiai su
komponuoti, kad žiūrint i pastatą 
nesusidaro slegiančio Įspūdžio. 
Priešingai, visas pastatas dvelkia 
rimtumu, kartu rodydamas daug 
gracingumo. Tas pats autorius su
kūrė rimtą pastatą-tai Medicinos 
Fakulteto Rūmus Kaune. Deja, 
ankstyva prof. arch. Dubeneckio 
mirtis neleido susilaukti naujų ar
chitektūros kūrinių.

Kaip žymus menininkas, dipl. 
inž. arch. Žemkalnis yra davęs 
visa eile architektūros pastatų. 
Štai kai kurie iš jų: Kauno apskr. 

Žemės Bankas Kaune

Savyvaldybės Rūmai, Pienocentro, 
Tyrimo Laboratorijų rūmai ir dhug 
kitų. Kaip pav. nurodysime Preky
bos ir Pramonės Rūmus, kurie yra 
būdingi Žemkalnio architekūrinei 
kūrybai.

Savaimingas savo kūryboje 
pasirodė Dr. dipl. inž. arch. Kudo- 
kas davęs mums Karininkų Ramo
vės Rūmus, Aukštesniosios Tech
nikos Mokyklos, eilę gimnazijų, 
bažnyčių ir kitokio pobūdžio pa
statų.

Pažymėtinas savo ieškojimuose 
dipl. inž. Vizbaras. Jo svarbesnieji 
pastatai: Centrinis paštas, Auto
matinės telefono ir. telegrafo sto
ties rūmai, „Pažangos" ir Lapėno 
namai. Savo pastatams taikė lietu
višką liaudies ornamentiką. Pašto 
rūmų salėje matome karnizą pa
puošta stilizuotom tulpėm. Grindis 
išklotas Metlarho plytelėm pagal 
lietuviškų audinių rašto pavyzdi. 
Automatinės stoties fasado kolonu 
kapitelos turi lietuvišką ornamen
tika. Bet autoriui nepasisiekė su
kurti pilnos organiškos sintezės, 
lietuviškus liaudies motyvus ijung 
ti i moderniąją statybą, bet ne
žiūrint to, architektas davė puikių 
architektoninių fragmentų.

Gausus savo pastatais yra dipl. 
inž. Reisonas. Jo svarbiausias pa-

Doc. J. Kuprionis

Geroji dvasia vėl atbunda
Didesni pasaulio sukrėtimai bei 

sunkūs žmonių išgyvenimai pap
rastai iškelia naujas idėjas ir kar
tais net pakeičia to ar kito krašto 
veidą.

Toli pavyzdžių neieškant, paim
kime Pirmąjį Pasaulini karą. Pame
name kaip daugelis didžiųjų ir 
mažųjų tautų buvo išvargintos ir 
atskiri kraštai nuniokoti. Kai ku
rios šalys nebepajėgė išlaikyti 
lygsvaros; skurdas ir chaosas pa
stūmėjo į sunkaus išbandymo ke
lia. Tačiau kartu su tuo, iš viso 
tuometinio medžiaginio ir dvasinio 
chaoso išsiskyrė ir šviesūs spin
duliai. Pasaulinėje arenoje tada 
visa galva prasikišo J. A. V. pre
zidento Vilsono asmenybė. Jis 
paskelbė pasauliui savo deklara
ciją, išgarsėjusia „Vilsono 14 punk
tų vardu". Šioje deklaracijoje 
svarbiausia buvo skelbiama, kad 
kiekviena, tik didelė, tiek maža 
tauta turi teisę pati apsispręsti ir 
savo gyvenimą tvarkyti pagal savo 
norą, Išvengimui karų visos tau- 

statas Prisikėlimo bažnyčia Kaune, 
kuri dėl savo dydžio yra dominan
tas Kauno miesto panoramoj. Pa
žymėtini to paties autoriaus že
mės Banko rūmai i kuriuos vėliau 
buvo perkelta Užsienių Reikalu 
Ministerija (žiūr. „Žiburių" Nr. 6).

Nemažai yra davę Kauno staty
bai architektūrinių pastatų dar šie 
architektai: dipl. inž. Funkas, prof, 
arch. Songaila ir eilė kt.

Architektai Dubeneckis, Žemkal
nis, ir Kudokas Kauno modernia
jai statybai suteikė toną ir krypti. 
Tuo tarpu likusieji inžinierai ar
chitektai, ieškodam išreiškimo for
mos, nesuspėjo susikristalizuotis 
ir todėl davė eilę pastatų, kurie 
paįvairino miesto išvaizdą. Dar 
kiti, žengdami i kuriama j i darba, 
neturėjo laiko pilnai pasireikšti ir 
jų duotas vienas kitas pastatas 
neleidžia spręsti apie autorių pa
jėgumą architektūros srityje.

Šios kelios pastabos architektū
ros reikalu ir duoti pavyzdžiai 
(žiūr. taip pat „Žiburių" Nr. 6) tepri
mena mums tėvinės miestus. Jie 
dabar nukentėjo nuo karo audrų, 
ateityje pareikalaus spartaus atsta
tymo. Neužmiršdami mūsų žmonių 
aspiracijų miestų ugdymo srityje, 
ruoškimės ateities atstatymo, dar
bams.

tos buvo skatinamos sudaryti tar
pusavio bendradarbiavimo insti
tucijas, kurios taikos būdu spręstų 
tarp atskirų tautų iškylančius 
priešingumus.

Ši Vilsono deklaracija tarptautinė
je plotmėje suvaidino labai žymų 
vaidmenį, o kai kurioms tautoms 
turėjo lemiančios reikšmės.Visa eilė 
tautų, jų tarpe ir mes, dėka Vil
sono deklaracijoje iškeltos tautų 
apsisprendimo teisės paskelbimo, 
sukūrė savo nepriklausomas val
stybes. Tarptautinėje plotmėje bu
vo sukurtos reikšmingos tarptau
tinės institucijos, k. a. Tautų Są
junga, Tarptautinis Hagos Tri
bunolas ir pan., kurios siekė ap
saugoti tautas nuo karo rykštės.

Tačiau pasaulis dar nebuvo pri
brendęs šiai naujai tobulesnei 
santvarkai. Minėtos tarptautinės 
institucijos turėjo daug nega
lavimų, pagaliau pasauly iškilo 
nauji sąjūdžiai, kurie šias gražias 
idėjas pamynė. Nežiūrint to viso 
tautų bendradarbiavimo idėja,
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ypač žmonijos perauklėjimo srity, 
paliko gilius pėdsakus.

Sis antrasis, jau pilna to žodžio 
prasme, pasaulinis karas sukėlė 
dar didesni pasaulio sukrėtimą, 
palietė dar daugiau tautų, kurios 
nukentėjo nepalyginti skaudžiau 
negu per pirmaji pasaulini karą. 
Tad reikėjo laukti, kad ir šis pa
saulio sukrėtimas pažadins ir gero
sios dvasios veiklumą. Ir tikrai. 
Jau pačiame karo Įkarštyje anglo
saksų vyrai-Rooseveltas ir Chur- 
chilis paskelbė taip vadinama At
lanto Chartą, kurios pagrindinė 
idėja yra ta, kad kiekviena didelė 
ar maža tauta turi teisę savisto
viai gyventi ir tvarkytis.

Tiesa, tolimesnėje karo eigoje 
ši Atlanto Charta buvo lyg ir nu- 
blankinta, daugelis jau nevilties 
ranka i ją buvo numoję, tačiau 
negalima pasakyti, kad ši Charta 
nebūtų turėjusi savo prasmės ir 
nebūtų suvaidinusi savo vaidmens.

Dabar, tuo tarpu aptilus gin
klams, iš po baisiojo karo griūvė
siu, iš pasaulinio chaoso vėl iškyla 
geroji dvasia. J. A. V. prezidento 
Harry Trumano kalba, pasakytą 
š. m. spalio 28 d. ir ta proga jo 
paskelbta deklaracija, kuri yra su
vesta i 12 punktų, tenka išskirti 
iš visų kitų bet kurių valstybių 
galvų lig šiol pasakytų kalbų ar 
padarytu pareiškimų. Ši jo dekla
racija tenka prilyginti Vilsono de
klaracijai, paskelbtai po pirmojo 
pasaulinio karo. Netenka abejoti, 
kad ši Trumano deklaracija poka
riniame ar bendrai mūsų tolimes
niame gyvenime turės didelės 
reikšmės ir suvaidins žymų vaid
menį.

Savo esme ir dvasia Trumano 
deklaracija yra gana artima Vil
sono deklaracijai. Pagrindinė idėja 
yra ta, kad kiekviena, tiek didelė, 
tiek maža tauta turi teisę savisto
viai valdytis ir pagal savo norą 
tvarkyti gyvenimą (deklaracijos 
punktai 2, 3, 4, 6). Toliau deklaraci
joje (12 punktas) iškeliamas rei
kalas sudaryti tarptautinę organi
zaciją taikai ir saugumui tarp tau
tų palaikyti.

Daugelis ŠĮ antrąjį pasaulinį 
karą laiko tęsiniu pirmojo pasauli
nio karo. Analogiškai žiūrint, Tru
mano deklaracija būtų lyg ir pa
kartojimas, atnaujinimas Vilsono 
paskelbtu idėjų. Kadangi Vilsono 
idėjos praktiškame gyvenime susi
laukė daugelio nepasisekimų, tai 
gali kilti abejonių ir dėl pasku
tinės deklaracijos idėjų įgyvendi
nimo ir jų gyvenime iš laikymo 
galimumu Tačiau praeities paty
rimai teikia gausios medžiagos ir 
pamoko kaip tarptautinis gyveni
mas turi būti tvarkomas ir kaip 
panašios idėjos turi būti gyvenime 
grindžiamos ateityje. Iš prezidento 
Trumano tolimesnės kalbos ir ben
dros padėties rutuliojimosi ryškėja, 
kad ateityje tautų bendradarbia
vimo idėja bus paremiama jėgos, 
kad tuo būdu piktos valios pasi
reiškimai pakenkti šiam bendradar

biavimui galėtų būti jėgos sudrau
sti.

Prezidento Trumano deklaracijoje 
yra ir visai nauja, labai reikšminga 
idėja, tai ta, kad visos valstybės 
turėtų turėti lygias sąlygas daly
vauti tarptautinėje prekyboje ir 
prieiti prie pasauliniu žaliavų (mano 
pabraukta). Ši problema yra itin 
paini ir jautri. Juk dėl nevienodo 
žaliavų pasiskirstymo pasaully lig 
šiol buvo labai daug nesusipratimų 
ir karų. Pagiežos diktavimu net 
atskiros tautos yra skirstomos į 
turtingas, atseit gausiai žaliavų tu
rinčias ir biednas jų mažai tetu
rinčias tautas. Labai įdomu, kaip 
šis sunkus klausimas duosis prak
tiškai spręsti ateityje.

Ką gi sako ši J. A. V. prezidento 
Trumano deklaracija mūsų mažoms 
nuniokotoms ir taip sunkioje pa
dėtyje atsidūrušioms tautoms? Ned
vejojant tenka pripažinti, kad po 
šios deklaracijos paskelbimo mums 
yra pilno pagrindo daug laisviau 
atsikvėpti. Vilsono deklaracija, pa
skelbta po pirmojo pasaulinio ka
ro, mums sudarė baze, kurios pa
siremdami, nors ir su dideliais var
gais ir gausiomis aukomis, iškovo
jome kraštui laisvę ir buvome su
kūrę gražią savistovę valstybę, 
šiuo kartu įsiskaičius prezidento 
Trumano 12 punktų ir į juos labai 
įsigilinus, pasidaro labai aišku, 
kur link vairuoja šio pokarinio pa
saulio santvarka lemiantieji vyrai. 
Si deklaracija patikima mums, kad 
po šio karo visos, tiek didelės, tiek 
mažos tautos turės tinkamas sąly
gas savistoviai tvarkytis ir kurti 
savo gerovę. Lieka dar laiko klau
simas ir kartu su tuo tenka užda
vinys mums visus surkumus su ma
žiausiomis aukomis nugalėti ir tiek 
fiziniai, tiek dvasiniai nepalauž
tiems iki šių sunkumų pabaigos iš
silaikyti.

KIEK PER ORINIUS PUOLIMUS z 
ŽUVO VOKIEČIU

Neseniai Anglijos ministeris pir
mininkas Attlee parlamente prane
šė, kad pagal vokiečių informaci
nius šaltinius per orinius puolimus 
nuo 1940 m. spalio mėn. iki 1945 
m. sausio mn. pabaigos, žuvo arba 
dingo be žinios 250.000 civilių vo
kiečių. Manoma, kad nuo vasario 
mėn. pradžios iki karo pabaigos 
(1945 m. geg. 8 d.), dar bus žuvę 
apie 100.000 Sužeistųjų per orinius 
puolimus civilių vokiečių nuo 1940 
m. spalio mėn. iki 1945 m. sausio 
mėn. siekia maždaug 430.000.

K. Bradūnas

SAPNAS
Žydinčių gluosnių kvapas 
Plauko tėvynės laukais ....
Ir nubundu ... ir tik sapnas —
Jau bąla lango stiklais,
Už sienų dienos garsai trapūs 
Dūžta, kaip laimė graudi, — 
Ir žydinčių gluosnių kvapas 
Sklaidosi mano širdy . . .
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V. Kasakaitis

Lietuviu kultūrinis gyvenimus Lietuvoje 

ir Vokietijoje
(Tęsinys iš 6 Nr.)

Vaizdinis menas Lietuvoje suk
lestėjo. Subujojo tapyba, grafika, 
skuptūra teatro dekoratyvinis 
menas, taikomoji dailė- visos 
šios šakos davė savo gražiu vai
sių. Šalia vyresniosios kartos dai
lininkų Dobužinskio. Didžioko, 
Galdiko, Janulio. Kalpoko, Macke
vičiaus, Šileikos, Šlapelio, Rimšos, 
Petravičiaus, Staneikos, Vieno
žinskio, Zikaro ir Žmuidzina
vičiaus atsiranda visa armija 
jaunųsų dailininku, iš kurių Į 
pirmąsias eiles savo darbštumu 
ir gabumu išeina Augustinavičius, 
P. Aleksandravičius, Dobužinskis, 
Gudaitis, Janusas, Jonynas, Kai
riūkštis, Košuba, R. Kalpokas, 
Mikėnas, Ratas-Rataiskis, Stepa- 
navičius, Strolia, Tamošaitis, Va
lius, Petravičius, Tarabilda, Ta- 
rabildienė, Vijeikis, Vizgirda, 
Žilinskas ir kai kurie kiti. 
Dažnai ir sistemingai ruošia
mos dailės parodos. Iš jų po ke
lis ir net keliolika paveikslų ar 
skulptūrų nuperkama muziejams. 
Su savo darbais dailininkai pasi
rodo ir užsieniuose; susilaukia 
gražių, palankių Įvertinimų ten 
nuperkama iš jų ir kūrinių. Dai
lininkų darbas skatinamas premi
jomis ir paveikslų pirkimu i mu
ziejus: Vytauto Didžiojo Kultūros

Kauno Apskr. savivald. Rūmai

Muziejų, Vilniaus Dailės Muziejų 
ir Karo Muziejų (jis pirkdavo 
daugiausia batalistinius paveiks
lus). Tuo būdu Lietuvos muzie
juose greta garsiųjų pasaulinių 
dailininkų paveikslų ir skulptūrų^ 
greta mūsų genialiojo dailininko 
M. Čiurlionio paveikslų atsiranda 
naujosios nepriklausomos Lietu
vos dailininkų kūrinių, kuriais 
žavisi ne tik savi tautiečiai, bet ir 
užsieniečiai.

Nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėjo augti taikomoji dailė. Me
nininkai, semdami motyvus iš 
liaudies, ėmė tobulinti meniniu 
kilimų ir audinių gamybą, kurti 
dailės keramiką. Šis darbas, Tai
komosios Dailės Instituto ugdo
mas, davė labai gražių vaisių. 
Taikomąja daile Lietuvos visuo
menė nepaprastai domėjosi. Tai
komosios dailės meno kūrinių bu
vo Kaune ir Vilniuje tam tikri 
salionai (kooperatyvas „Dailė"), 
kur tų kūrinių galima buvo pirkti.

Nebūtų pilnas vaizdas, jai ne
paminėtume liaudies meno. Ne
priklausomoje Lietuvoje jis at
gijo. Užmirštieji juostų ir audinių 
raštai, raižiniai ir liaudies skulp
tūra vėl iškilo i gyvenimą.

Liaudies meną skatina ne tik 
dailininkai, spauda, ir visuomenės

palankumas, bet ypačiai ji rėmė 
ir udgė „Žemės Ūkio Rūmai". Jie 
rengė tam tikrus kursus, kur vėl 
buvo mokoma austi audinių tauti
niais raštais, nerti megztinius ir 
dirbti kitus liaudies meno kūri
nius. Lietuvių liaudies kūriniais 
žavėjosi svetimšaliai, lankydami 
Lietuva ar matydami juos pas 
save parodose (Paryžiuje). Origi
nalieji mūsų kryžiai ir smuikeliai 
giliai tūno mūsų sieloje ir ne 
mažiau Įsirėžia kiekvino svetim
šalio atmintyje bei vaizduotėje. 
Pastaruoju laiku kultūros gyveni
mui ugdyti, remti, saugoti ir tvar
kyti buvo įsteigta nauju ištaigu, 
būtent: Tautos Kultūros Paminklų 
Apsaugos įstaiga ir Oro Muziejus. 
Kultūros Fondas steigtas didžiau
siu i karščiu, dėl okupacijos savo 
darbo neišplėtojo, tos pačios pa
žiūros neleido pradėti darbo ir 
Oro Muziejui, kurio tikslas buvo 
surinkti charakteringus lietuvių 
materialinės kultūros eksponatus: 
ištisus pastatus ir liustras bei na
mu apyvokos daiktus. Jis būtu 
perėmęs dali to darbo, kuri dirbo 
Vytauto Didžiojo Kultūros Muzie
jaus etnografinis skyrius. Kultū
ros Paminklų Apsaugos Įstaiga, 
nors oficialiai ir veikė, bet dėl ka
ro sąlygų ir naciu administracijos 
trukdymų darbo išplėtoti negalėjo 
ir dėl vietos stokos negalėjo sut
varkyti tų eksponatų, kuriuos tu
rėjo pačioje ištaigoje. Apie pa
minklų apsaugą vietose nebuvo ir 
kalbos . . .

Kalbant apie Lietuvos kultūrini 
gyvenimą tenka skyrium paminėti 
kultūros darbą, dirbtą kariuomenės. 
Ji turėjo savo atskiras ištaigas; 
1 Karo Mokyklą, 1 Aukštesniuo
sius karininkų kursus, 1 Karo 
Akademija ir pulkuose ar divizi
jose puskarininkų mokyklas. Šios 
įstaigos taip pat darė nemažos 
įtakos mūsų kultūrai. Kariuomenė 
turėjo savo švietimo skyrių ir 
nemenka spauda: vadovėlinę, 
moksline ir periodine.

Ji plačiai varė pulkuose švieti
mo darbą. Tas darbas nėjo nie
kais: griže iš pulko namo kariai 
drauge parsinešdavo, kariuomenėje 
Įgyta drausme, o daugelis ir 
praplėsta akirati bei namu žinių 
lobi. Išėję karo mokslus aspirantai, 
atsargos karininkai).karininkai, atė
ję dirbti i civilini gyvenimą, dažnai 
labai teigiamai veikdavo aplinką 
savo drausmingumu ir kariuome-

nėję ikvėptu tvarkingumu. Pulkų 
orkestrai priešaky su vyr. kapel- 
meistru F. Valeika ir kariu ruošia- 
miji vaidinimai kariams buvo graži 
estetinio lavinimo mokykla.

Sveikatos, ekonomijos, žemės 
ir ūkio ir kitose materialinės kul
tūros srityse buvo padaryta di
džiulė pažanga. Tik prieš karą 
pastatytos didžiulės moderniškos 
klinikos, kurios turėjo modemiŠ- 
kiausius tiek gydymo, tiek mokslo 
tyrimų Įrengimus, didžiulės ligo

ninėj?, Vilniuje, tankus sveikatos 
punktų ir gydymo tinklas, pas
kirstytas po višą Lietuvą; didžiu
lės ekonominės kooperatyvinės 
organizacijos k. a. „Lietūkis", 
„Maistas", „Pienocentras", „Lie
tuvos Linas", ir kitos kurios ne- 
gulavio ir tvarkė ne tik vidaus 
rinka bet ir eksportą i Angliją ir 
kitus kraštus; šimtai kooperatyvu 
centre ir provincijose; „Žemės 
Ūkio Rūmai", kurie dirbdami su 
žemės ūkio Ministerija sėkmingai 
tvarkė ir kėlė žemė ūkio kultūrą 
(jos nuolatini ir labai spartų ki
limą galėjome stebėti važinėdami 
po tėvyne ir visos Lietuvos bei 
regioninėse žemės ūkio parodose); 
naujas tinklas geležinkelių, plentų 
ir šiaip keliu, moderniškai tvarko
mi seniji plentai ir keliai, punk
tualiai ir tvarkingai kursuoją 
traukiniai ir kitos susisiekimo 
priemonės; moderniška statyba 
mokyklų ir kitų pastatų miestuose 
ir kaimuose, tai vis faktai rodą 1 
nemažą mūsų kultūros lygi. Bet 
apie šias materialines kultūros |

Žemės Ūkio Rūmai Kaune

sritis turėtų kalbėti tų sričių spe
cialistai.

Aš čia, kalbėdamas apie dvasinę 
kultūrą, tenorėjau bendrais bruo
žais prisiminti, kiek daug pasiekta 
mūsų mažoje vos apie trijų mili
jonų gyventojų valstybėje per 
trumpą nepriklausomybės laikotar
pi ir materialinės kultūros srityje. 
O juk ir čia mes po I-jo Didžiojo 
Karo paveldėjome griuvėsius,

(Bus daugiau)

Naujos knygos
Jonas Mašiotas. Keturženklės 

dešimtainiu logaritmu ir trigono- 
metriu fukciju didumu lentelės. 
Regensburg, 1945 m. IX. 15 d. 16 
psl. Kaina nepažymėta. Autoriaus 
leidinys.

Tai pirmasis, Vokietijoje pabė
gėliais gyvenant, išleistas mokslo 
vadovėlis. Jis skiriamas mūsų 
gimnazijoms. Rašytas šviesoraščiu, 
nes ne visur yra spaustuvės. Man
tisės skaičiams apskaičiuoti yra 
nuo 1 iki 1000. Trigonometriniu 
funkcijų logoritmai ir trigono
metriniu funkcijų didumai apima 
sinusus, cosinusus, tangeoisus ir 
cotangensus. Darbas gana kruop
štus, pasak autoriaus, kruvinas, bet 
sistemingai paruoštas ir, kas svar
biausia, nesivaiko jokiais Pševal- 
skiais. Autorius senas pedagogas, 
žinomas matematikas ir jokia pla
tesnė rezencija nėra reikalinga. 
Logoritmu lentelų nedaug teišlei
sta, bet autorius sutinka gimnazi
joms duoti iš šviesorasčio at
sispausdinti ir, žinoma, nemoka
mai. Tik su sąlygą, kad nesugadin
tu ir galėtu kiti pasinaudoti. Ori
ginalai yra pas autorių.

P. Orintaitė I
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„Šarūnas."

Lesedrama iš Lietuvos priešistori
nių laikų (valstybės vienijimosi 
pradžia). Šarūnas, valstybinės idė
jos (drauge ir asmeninių tikslų) 
vedamas, per kliūtis ir aukas, lau
žydamas tradicijas (ir dievų no
rus), suvienijo Lietuvą, bet žmonės 
jo nesuprato ir ji tik keikė. Pats 
jis — negavo naudotis pasiektu 
idealu (palyg. Mozė nepasiekė 
„žadėtos žemės"); paprastai, žmo
nijos ar tautos geradaris kenčia 
neįvertintas (Kolumbas, Prometė
jas), tik vėlesni amžiai jo reikšmę 
iškelia. Didiems žygiams Įvykdyti 
reikia aukų, kovų su konservatiš- 
kais seniais, reikia ir valingos as
menybės, ryžtingo, veiklaus herojo.

Šarūnas — romantinis asmuo 
(individualistas, maištingas, vie
nišas, didžių norų) jis turi ir lie
tuviškų bruožų: užsidaręs, daug 
mastąs, o maža kalbąs, kantrus — 
ligi pertempta styga išsilieja stai
giais žodžiais ir veiksmais.

Rainys — idealisto vaidilos pa
vyzdys: netrokšta garbės nei pra
bangos, nepataikauja, nebijo pa
vojų ir apdainuoja tik tikrus 

karžygius (su Šarūnu jis ir i 
laužą eina drauge).

Visai kitoki — Dundys ar Vai
dutis.

Džengis — gilaus politiko tipas, 
o Briedis — fanatiško administra
toriaus: Alūnas — lengvabūdis 
širdžių viliotojas, o Tautvylis — 
ištikimas ir pastovus.

Moterų čia du gražūs charakte
riai: Voverė — tyli, paslaptinga, 
likimui pasiduodanti, ištikima ir 
meilei ir pareigai; Eglė — staigi, 
įspūdinga, karšta, o likimo nuvil
ta, nustoja pusiausvyros (išeina iš 
proto — palyg. su Ofelija, Juoza- 
pata). Kaip Voverė lėta ir nuo
sekli, taip Eglė aikštinga ir besi
blaškanti Į kraštutinumus.

„Šarūno" veikalas dar vertingas 
buities vaizdais (leliumai, vestu
vės, kasdieninė buitis pilyje). Sti
lius Įvairus, vaizdingas: jausmin
gos scenos — romantiškų perijodų 
sakiniais (Zubrys ir Voverė, vai
dilų kalbos), o kasdieniniai dialo
gai — realiais vaizdais, trumpais 
posakiais, liaudies priežodžiais. 
Šarūno frazės puikiai išreiškia in
dividualisto asmenybę, dvasinę jė
gą, valią.

Turinio atžvilgiu „Šarūnas" ly
ginti su Bairono, Ad. Mickevičiaus, 
Slovackio veikalais.

„Skirgaila".
Istorinių laikų tragedija. Skir

gailos asmeny net trys draminės 
intrygos: vedybos su Ona Duonute,

politinė dilema (su lenkais ar 
kryžiuočiais) ir įvairių religijų 
konfliktas (senovinė lietuvių reli-. 
gija, katalikybė, pravoslavija, ma
hometonai). Jo idealas — vieninga, 
laisva, savarankiška Lietuva jo 
paties vadovybėje. Nors riteriui 
Keleriui Onos išvogti nepasiseka, 
vistiek ji Skirgailos meilę atmeta; 
politiškai jis pralaimi prieš Vytau
tą; religija irgi nuvilia (Stardas, 
kurio jis labiausiai tikėjo — prieš 
mirti, sako, apsikrikštijęs).

Yra panašumo su Šarūnu (išdi
dus, savarankus, užsidaręs, griež
tas), bet ir žymiai skiriasi; atsar
gesnis, realesnis. Jam tenka ne 
vienyti Lietuvą (kovos būdu), o 
tik išlaikyti (diplomatija); jis tra
giškesnis — lieka gyvas, bet visa 
pralaimėjęs, gi Šarūnas — žūsta, 
didingai tikslą pasiekęs.

Religinis motyvas — lyginti su 
Vydūno „Anjžinąja ugnimi", „Pra
bočių šešėliais".

Vienuolis Žukauskas- ketvirtas 
garsus rašytojas Antanas iš Auk
štaičių. Anykštietis, savo jėgom 
išsilavinęs (Maskvoj lankęs ir 
un-to paskaitų), lig Didžiojo karo 
gyvenęs Rusijoje (Maskva, Kry
mas), o Nepriklausomoje Lietu
voje - Anykščiuose vaistininku.

Beletristas, realistas, parašęs no
velių, apysakų, romanų, dramų, 
feljetonų ir dar berašąs.

„Kaukazo legęndos“ (amžinasis 
smuikininkas, Prakeikti vienuoliai) 
žavi, tobula draminė kompozicija

ir gyvu stiliumi (daug prozopopė- 
jų, metaforų).

„Grižo", „Pati" ir kitos apysa
kos rodo lietuvio inteligento ydas. 
Janulis buvo žadėjęs atsilyginti 
tėviškei, bet draugų ir miesto bui
ties sūkury užmiršo visą ir- pra
lėbavo ne tik turtus, bet ir svei
katą . . . Paliegęs, draugų apleis
tas, grižta tėviškėn, nori pataisyti 
klaidas, bet — vėlu ... Ši apysa
ka labai įtikinama, reali; daug 
nuoširdžiu, net muzikalių vaizdų.

„Vėžys" rodo mūsų bajorų luo
mo nepagydomą išsigimimą. Put- 
Putarleckių paskutinis ainis nesu
pranta realios Lietuvos, tikrųjų jos 
darbininkų, nenori Įleisti mužikų 
kilmės valdininkų i savo salioną. 
Prieš pat mirti tartum supranta 
savo luomo klaidas, bet jos, per 
šimtmečius Įsišaknijusios, nepatai
somos, — ir jis miršta vėžiu.

Veikale yra realiu vaizdų is 
baudžiavos laikų (bajorų santy
kių su kaimiečiais), čia atidengia
ma bajoru išdavystė savam kraš
tui, nutolimas nuo jos reikalų, nie
kinimas darbo žmonių, etc.

Nupiešta ir ideali bajorė- Kristi
na, bet ji žūsta, kaip balsas tyruo
se, neradus atbalsio. (Palyginti 
bajorus-Maironio, Vaižganto ir Š. 
Raganos raštuose.)

„Paskenduolė." Tai psichologinė 
lietuviško kaimo buities apysaka. 
Veronika laipsniškai žengia i pra
žūti: Juozelio suviliota, laukia jo 
laiško iš Amerikos, lanko paštą, 
nerimauja; stengiasi išsivaduoti 
iš nelaimės: eina klupsčia aplink 

kryžių, meldžiasi; ima „daktarės" 
vaistus, ieško patarimo pas Juoza- 
ponienę, pagaliau eina išpažinties, 
bet- niekur neranda pagalbos. Kol 
niekas nežinojo, dar buvo kančia 
mažesnė, bet kai ima visi tyčiotis- 
tragedija pasiekia aukšč. laipsni 
(jaunimas daina pajuokia, duris 
degutu ištepa, šeimyna prie stalo 
tyčiojas).

Kai vienintelis artimas žmogus- 
tėvas ją žiauriai sumuša ir jos 
atsižada, jai tartum tikrai nieko 
daugiau nelieka, — visai sutemus 
išeina ig namų vieniša, dar pasku
tinio palydovo šunelio kaklą apka
binus pasiverkia ir — nusiskan
dina . . .

Tema čia nenauja, kitų tautu 
lit-je žinoma, bet atvaizduota lie
tuviškoje realybėje, trumpa aiškia 
ir nepaprastai nuoseklia kompozi
cija, be ypatingo stilizavimo ar 
perdėjimo - žavi skaitytoją.

Veronikos charakteris dinamiš
kas: pradžioje- pati linksmiausia 
ir visų mylimiausia mergina; gi 
atsitikus nelaimei, visų atstumta, 
darosi tyli, užsidariusi, susikau
pusi.

Tamsi kaimo minia yra beširdė, 
ir net kunigas nepaguodžia sukly- 
dusios mergaitės, buvę draugai 
išjuokia-vis tai neigiamybės.

Greta Biliūno Vienuolis - vienas 
ryškiausių mūsų realistų; vietomis 
net sutirštinta juodoji gyv. pusė 
(tai, jflu natūralizmas). Paskutiniu 

I metu V. rašė ir istorinių, pusiau 
romantinių veikalų.

(Bus daugiau)
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Broliu kapinės Rygoje

Jonas Mašiotas

Daugiau 
susiiūpinkim švietimu

Sutrupėjus vieno mūsų engėju 
viršzmoniu santvarkai, turime daug 
realios vilties grizti i savo laisva 
ir nepriklausoma tėvynė. Ten mus 
laukia eilės darbu. Todėl, Jtad ir 
svetur gyvendami, negalime nė 
minutės laiko gaišti girtaudami, 
kortuodami, niekus plepėdami, o 
turime visi ruoštis, kad griže i 
savo laisva tėvyne, galėtumėm 
tučtuojau stoti i atkūrimo darbą.

Svarstytinu klausimu yra eibė 
ir jiems reikia paruošti projektus. 
Todėl jau dabar turėtų specialistai 
burtis ir išsirinkti vadovaujan
čius organus, kurie koordinuotu 
darba ir šalintu nereikalinga lygia
gretumą.

Atrodo, kad tokius organus jau 
tufėtume lyg turėti, deja ju veiki
mo dar nejaučiame, o gal visa tai 
kokios nors saujelės, dažniausiai 
ne specialistu, geru draugu bei gi
miniu (pasitaiko) daroma didžiau
sioje paslaptyje? O gal sumanes
nių ir gudresnių atsiras, kas gi 
tada daryti? Laikas jau pasimokyti 
ir vengti praeities klaidų, bet dirb
ti visiems vieningai, suburiant vi
sas dirbti sugebančias jėgas.

Mano specialybė-švietimas, todėl 
juo daugiausiai ir esu susirūpinės. 
Pirmoje eilėje turime sukurti nau
ja mokyklų sistema, nes lietu
viškos mokyklos sistema (1918 m) 
laikui bėgant buvo tiek iškraipy
ta, kad i save pasidarė nepanaši 
(tik griaučiai išlikę tebuvo). Ją pa
keitė lenkų mokyklų sistemos ko
pija, vėliau bolševikinė ir galop vo
kiškoji su garsiais savo aplin
kraščiais! Turime susirūpinti prieš
mokyklinio amžiaus vaiku lavini
mu, suaugusių švietimu. Pagrindi
niai pertvarkyti mūsų iš rusų kopi

juotą universitetą, kreipiant ji dau
giau patyrimo, bet ne vien teori
jos vežėm. Taip pat reikia susirū
pinti, ypač kreipiant dėmesio i 
liaudies mena, sveiku sportų, bib
liotekom, muziejais ir t. t. Visa 
tai turi būti paruošta kruopščiai, 
smulkiai ir aiškiai. Turime susirū
pinti ir švietimo darbui trūkstamų 
specialistų paruošimu, nes po kiek 
laiko staiga pajusime ju trukumą.

Čia ištrėmime pradėjome steigti 
mokyklas be jokio plano, be sis
temos, pripuolamu mokslo perso
nalu. Gerai ir tai, nes reikalas jau 
buvo pribrendęs, moksleiviai buvo 
pasiilgę mokslo. Tačiau, jei laiku 
būtų susirūpinta mokyklomis, to
kio nedarnumo nebūtų (čia bus 
pasiteisinta susisiekimo trūku
mais!). Dabar vienos mokyklos 
griežtai laikosi paskutinių laikų 
įstatymu, fenomenalių aplinkraščių, 
kitos Nepriklausomos Lietuvos, 
trecios Kisieliovo ir pan.

Laikas būtų jas suderinti bent 
su veikusiais iki 1939 m. Nepri

Karo nusikaltėliu bylos visoj Europoj
Tuo tarpu kai pasaulis žvelgia i 

Nūmberga ir laukia, kada bus pra
dėtas 24 svarbiausių vokiečių ka
ro nusikaltėliu teismas, kituose 
kraštuose, kuriose buvo įsigalėju
sios fašistinės vyriausybės, kalti
ninkai taip pat kaip karo nusikal
tėliai statomi prieš teismą.

Pirmoj Vengrijos karo nusikaltė
liu byloj liaudies teismo buvo nu
teistas mirtim pakariant buvęs nuo 
1941 m. Vengrijos ministeris pir
mininkas ir ušz. reik. min. dr. L. 
Bardossy. Jis buvo apkaltintaęrkad 
leido vokiečių kariuomenei perei. 
ti Vengriją i Jugoslaviją, kad Ven
grijos kariuomenei Įsakė pradėti

i Budapeštą atvežti ir kiti Vengri
jos karo nusikaltėliai, tarp kuriu 
yra keletas buvusių ministeriu ir 
vengru strėliakryžiu vadų. Jų tar
pe randasi Fr. Szalasy, 1944 m. 
spalio mėn. su vokiečiu pagalba 
tapę Vengrijos valstybės galva, 
taip pat buvęs Vengrijos pasiunti
nys Berlyne Sztojay, buv. Buda
pešto burmistras J. Mohay, buv. 
Vengrijos valstybinio banko direk. 
torius L. Temesvary bei kai kurie 
parlamento nariai ir valstybės 
sekretoriai. Be to, Vengrijos da
bartinė vyriausybė įteikė sąjungi
ninkams 27 vokiečių sąrašą, ku
riems primetama karo nusikaltimai.

Buv. Slovakijos prezidentas dr. 
Tiso amerikiečių karinių ištaigų 
atiduotas Čekoslovakijai. Jis bus 
teisiamas Presburgo liaudies teis
mo. Su juo kartu buvo atiduoti jo 
kabineto keli ministerial su min. 
St. Tiso ir Hlinkos gvardijos vadu 
Mach.

Anglija atidavė Jugoslavijai gen. 
M. Nedic, kuri 1941 m. Hitleris 
buvo pastatęs serbu marijonetinės 
vyriausybės min. pirmininku Bel
grade. Su juo kartu buvo išduota 
du aukšti jugoslavu kariuomenės 
karininkai ir 12 Nedico šalininku. 
Belgrade jau nuteista mirtim 6 
vengru karo kaltininkai, kadangi 
jie laike vengru okupacijos 1941 m. 
paskatino arba leido nužudyti 
20 000 žydu ir serbų.

Buv. Suomijos ministeris pirmi
ninkas Rysto Ryti ir šeši kiti 
suomiu politikai turės lapkričio 
mėn. 15d stoti i teismą. Jie kalti
nami Suomijos i kara Įtraukimu.

Belgijoj suimtas dr. H. Elias, 
„flamandų Lavalis"r laike vokie
čiu okupacijos buvęs Gento bur
mistru ir flamandu nacių vadu. 
Anksčiau jis už akių buvo nu
teistas mirti. Belgijos reksistų va
das ir SS karininkas tebėra dar 
Ispanijoj, tačiau nėra abejonės, 
kad jis bus atiduotas atitinkamoms 
Įstaigoms.

Sąjungininkų komisija karo nu
sikaltėliams bausti jau paskelbė 
penkiolika karo nusikal tėlių są
rašų. Paskutinysis sąrašas, kuris 
sudarytas remiantis prancūzų, ang
lu ir jugoslavų skundais, paliečia 
465 italus ir bulgarus.

Italijoj gen. Roatta. buv. italų 
gen. štabo šefas, nuteistas kalėji
mu iki gyvos galvos, bet jam pa
vyko iš kalėjimo pabėgti ir iki 
šiol jo nerandama.

Austrijoj taip pat yra atidengta 
1500 žmogžudysčių, kurios įrašo
mos i karo nusikaltėlių sąskaitą.

Norvegijoj Quislingas sušaudy
tas jau spalio mėn. 24 d. Jo la
vonas buvo sudegintas. Panašų 
likimą susilaukė ir buv. Prancūzi
jos min. pirm. P. Lavalis. Buv 
laike vokiečiu okupacijos Prancū
zijos prezidentas Pėtain ir aukšt. 
Syrijos komisaras gen. Dentz nu
teisti mirtim, bet tik del jų seny
vo amžiaus, mirties bausmė pa
keista kalėjimu iki gyvos galvos.

(N. Z.)

klausomos Lietuvos įstatymais, 
aplinkraščiais, dvasia, jei neturime 
nieko savito paruošę. Laikas ir 
todėl, kad turime žengti pirmyn 
ir susirūpinti švietimo darbui dar
buotojų paruošimu. O tatai be 
mokyklų sistemos yra neįmanoma.

Tuo tarpu visa eilė mūsų 
kuklesniųjų ir labiau patyrusių 
švietėjų visai nepanaudota švie
timo darbui; akiplėšiškesnio ele
mento, dažnai net nedirbusio švie
timo srityje, jie nustumti ir pri
versti arba nieko nedirbti arba 
dirbti ir toliau ne savo specialy
bės ir ne savo tautiečių labui. 
Atrodo, kad ir vėl švietimo rei
kalai paskutinėje vietoje; jais iki 
šiol dar rimtai nesusirūpinome ar 
nesugebėjome rūpintis, nors prie 
Lietuvių Sąjungos jau seniai vei
kia, tik dar nežinome keno vado
vaujamas, švietimo skyrius.

O jau seniai laikas rimtai susi- I 
rūpinti švietimo reikalais, kad Į 
laisvą nepriklausomą tėvynę ne
grįžtame tuščiomis rankomis.

karo veiksmus, kad paskelbė Ru
sijai karą be parlamento sutikimo 
ir pagaliau, kad Vengriją įtraukė 
i karą su Amerikos Jungtinėmis 
Valstybėmis. Mirties sprendimas 
jam dar neįvykdytas, nes manoma, 
kad jis dar gali būti kaip liudi
ninkas reikalingas Nūrnbergo karo 
nusikaltėlių byloj.

Savo bylos laukia buvęs Ven
grijos min. pirm, ir fašistinės par
tijos „Tautinis atgimimas" vadas 
Belą Imredy. Kaltinamas valsty
bė? išdavimų. Liudytojais šioj by
loj figūruoja vokiečių SS genero
las Veesenmeyer, buvęs Vokie
tijos Įgaliotinis Vengrijoj. Taip pat

Iš kaimynu spaudos
„Slowo Polskie" Nr. 36, 1945 — 

X — 25d. viršeli puošia Vilniaus 
Katedros atvaizdas! Tai mums su
prantama.

Tame pat numeryje ponas Že- 
gota straipsnyje: „Kada lenkas ir 
lietuvis vėl delnus sujungs . . .** 
rašo: „Gal niekas lietuvių taip 
nemyli, kaip lenkai. Dėl esamos 
jiems mūsų silpnybės nepagydė 
mūsų netgi nedraugiškas ju nu
sistatymas visam kam, kas len
kiška yra. I tą jų putimasi žiūrė
jome ramiai, nes matėme, kad 
„ten buvo veiklūs kiti šėtonai”. 
Žinojome, kad jie patys pakanka
mai politiniai išprusę yra, ir kad 
supranta, jog Vakaru ir Rytų 
mūsų didieji priešai savo niekšin
giems darbams juos naudoja kaipo 
iranki, pagal sena dėsni „divide 
et imnera". Toliau jis rašo: „Nie
kuomet netikėjome ir netikime, 
kad koks nors lietuvis inteligentas 
galėtu nuoširdžiai isitikines būti, 
kad už lenką rusas ar vokietis 
jam yra nuoširdesnis. Keletą 
amžių Lenkija ir Lietuva garbės 
šviesoje ir smūgių šešėliuose pe
tys i peti ėjo kartu. Buvo laikas, 
kada Baltasis Aras, Vytis ir Ar
changelas savo šešėlius metė ant 
visos Europos. Šio fakto jokia jė- 
oa neišraus iš istorijos lapu." To
liau rašo: „Mes atmename du 
didžiuosius broliavaikius: karalių 
Vladislovą Jogaila ir didiji kuni
gaikšti Vytautą- kurie sutriuškino 
kryžiuočiu galybe. Mes niekuomet 
neužmirštame, kad Lietuva mums 
davė dinastija, kuriai valdant mū
sų valstybė pasiekė aukščiausiaja 
galybe. „Berods, tai bus pirmas 
viešas šios tiesos prisipažinimas."

Toliau nagrinėja Federacijos su
darymo klausima tarp Baltijos ir 
Egėjaus jūrų gyvenančių tautu. 
Baigdamas rašo: „Kiekvienas len
kas, lietuvis, slovakas, ukrainas 
kroatas, gudas, latvis, estas, čekas, 
Slavėnas, serbas, rumunas, ven
gras, bulgaras, graikas, albanas, 
šia federacijos idėja privalo pri
pažinti savo tikėjimu ir tikslu. 
Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais- 
sudarysime galybe, kuri nuvargin
tam pasauliui laimingos ir ilgos 
taikos pamatus padės." Ši mintis 
seniai mums žinoma ir pripažįs
tame jos raciją, bet turi būti ir 
rezervuotai priimtina.

Tame pat numeryje straipsnyje 
„Lodzė" savo gimtiniam Lodzės 
miestui reiškia dideli sentimentą 
ir tarp kitko sako: „O Lodze, pil
kai, skurdžiai atrodai būryje Ta
vo sesučių Varšuvos, Poznanės, 
Vilniaus ir Lvovo, kurios didžios 
praeities karališkuoju majestotu 
apvainikuotos yra." Atrodo, kad 
šie palyginimai yra reikšmingi,

A. Dundulis.

Lietuvos ganyklose
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Anglijos užsienio reikalu ministeris 
Bevinas apie sąjungininku santykius

Sąryšy su Sovietu Sąjungos užs. 
reik, komisaro Molotovo kalba ir 
Anglijos min. pirm. Altlee kelione 
Į Vašingtoną, Anglijos Bendruo
menių Rūmuose Įvyko debatai už
sienio politikos klausimais. Jų metu 
tarė žodi ir uzs. reik.min. Bevinas, 
kuris, palinkėjęs geros keliones 
min. pirmininkui Attlee, pareiškė, 
kad Anglijoj visi vienodai nori, 
jog D. Britanija savo moralinę vado
vaujančią rolę pasauly išlaikytų. 
Jis, kai tapo uzs. reik, ministerių 
ne vieną kartą nepadarė toki ar 
kitoki nutarimą del to, kad D. Bri
tanija turi ar neturi atomines bom
bos paslaptį. Ir nutarimų nepaveiks 
tas faktas, kad D. Britanija turi 
atominę bombą. Nežiūrint, kiek ga
lingas sis ginklas bebūtų, kiekvie
nas D. Britanijos užsienio reikalų 
ministeris turi žiūrėti tik teises ir 
neteises principo. Kas savo darbe 
laikytųsi kitokio nusistatymo, tas 
neišvengiamai priartintų katastrofą. 
Jis savo sprendimus daro tik at
sižvelgdamas, ar jie sutinka su nu
tarimais, kurie buvo padaryti da
bartines vyriausybės ir jos pirmta- 
kunų bendrai su Jungtinėmis Tau
tomis.

Toliau Bevinas pareiškė, jog jis 
esąs įsitikinęs, kad Jungtinių Tau
tų Pasaulio Saugumo organizacija 
pirmiau turi tapti veiksmingu tai
kos instrumentu, negu atominė 
bomba galės tapti tikra pasauli 
naikinanti jėga. Pasaulio taikos su
kūrimas turi būti atliktas pirmiau, 
negu atominės bombos klausimo 
sutvarkymas. „Britų vyriausybės 
vardu," kalbėjo jis, ;,aš apeliuoju 
Į didžiąsias valstybes savo kortas 
ant stalo padėti. Mes tam esam 
pasiruošė. Mes nieko nedarysime 
ir neprileisime, kad mūsų diploma
tiniai atstovai ko nors imtųsi, kas 
Rytų Europoj sukeltų prieš Sovie
tu Sąjungą neapykantą arba ga
lėtų sudaryti padėti, kuri Sovietų 
Rusijai butų nenaudinga.

Mes niekam nedarome neteisės 
ir norime, kad ir mums neteisė ne
būtų daroma. Ką britu vyriausybė 
pripazista kitoms valstybėms, to 
ji reikalauja ir sau. Ji reikalauja 
teisės derėtis su Prancūzija, Olan
dija, Belgija, Švedija, Norvegija 
arba kitais kraštais ne, kad su
darytu su kitomis valstybėmis 
taip vad. „Vakarų Bloką", bet kad 
šios tautos yra su mumis surištos 
kultūra ir istorija, ir yra draugai 
bei giminės toje dvasioje, kuri de
mokratija taip pat supranta, kaip 
ir mes. Todėl dar kartą britų vyri
ausybės vardu pareiškiu: aš galiu 

Motiejukas

ŠEIMOS IEŠKOTOJAI
Daugel mes pažįstam gana rimtų vyrų, \ 
Kuriuos šitas karas nuo šeimų atskyrė... 
Kur dabar vaikučiai, kas vaduoja žmoną?

Bent jie gyvi liktų Viešpaties malone ..

Ar tebegyvena apie Kauną, Skuodą?
Ar svetimoj zemej jau ant skurdo juodo?
Gal jie kenčia bada, gal didžiausią vargą?

Gal sūnus, dukrelė — be tėvelio serga?

Todėl reik ieškoti ir tikėtis rasti:
Gal ir jie patėko i laimingą Westland?
Kada taip žmogelis garbsto šeima, žmoną — 

Artimo paguoda irgi juk malonu.

Na, tai moters, našlės (net jauna studentė)
Suraminti vyra štai tuojau supranta,
Apkabina meiliai, glaudžiasi prie šono —

Ir pamiršta žmogus savo tikrą žmoną ...

Pas mus populiarus tokie ponai šiandie, 
Kur šeimas palikę i— šeimą čia atranda...

savo gatvėj lygiai tokius pat gerus 
kaimynus turėti, kaip ir kitos tau
tos savo gatvėse. Jos, gal būt, pa
manys, kad aš šiuo reikalu kalbu 
kiek energingai .Žinoma, Rytų Eu
ropoj buvo vokiečių invazinė ka
riuomenė, tačiau ir Vakarų Europa 
yra karo audros nušiaušta ir daug 
kas iš mūsų didžiosios europines 
civilizacijos guli griuvėsiuos".

Bevinas pabrėžė, kad yra pavo
jinga visuomet tik apie atominę 
bombą galvoti. Esą gausu kitų 
mokslinių atradimų formų, kurios 
savo veikimu lygiai taip pat esan
čios katastrofiškos. Atominė bom
ba negali ilgai būti paslaptim, ir 
todėl visai teisinga atominės ener
gijos panaudojimo priežiūrą per
duoti tarptautinei saugumo organi
zacijai. D. Britanija sveikina, pa
reiškė baigdamas Bevinas, prez. 
Trumano pareiškimus užsienio po
litikos klausimais.

Ta pačia proga kalbėjo ir Chur- 
chilis, kaip opozicijos vadas. Jis 
pareiškė, kad konservatoriai pri
taria vyriausybės užsienio politi
kai. D. Britanija ir Kanada neseniai 
padarytų prez. Trumano pareiški
mų prasme žinias apie atominę 
bombą turėtų laikyti šventu įkai
tu, kurj turi saugoti žmonijos ap
saugai nuo naujų karu. Anglija 
turi aiškiai JAV pareikšti, kad ji 
tvirtai stovi Amerikos pusėje. To
liau savo kalboj Churchilis pa
reiškė: „Mes visi džiaugiamės 
žinodami, kad generalisimas Sta
linas tvirta ranka toliau Vadovau
ja Sovietų Sąjungos valstybės lai
vui. Aš asmeniškai prieš ši tikrai 
didelį vyrą nejaučiu nieko, kaip 
nuoširdų nusistebėjimą. Nėra ne
galima, kad tarp mūsų ir Sovietų 
Sąjungos iškyla žymūs nuomonių 
skirtumai politiniais, socialiniais 
ir gal būt moraliniais klausimais. 
Tačiau šių dviejų tautų vienybė, 
kuri baisioje karo katastrofoj at
nešė garbę ir saugumą, neturi būti 
nutraukta ar susilpninta. Britų tau
ta griežčiausiai atmeta minti kad 
D. Britanija sąmoningai vestų 
priešrusiška politika arba kad ga
lėtų dalyvauti prieš Rusija nu
kreiptoj valstybių grupėj. Aš turiu 
tačiau nurodyti, kad šiandien pa
saulio padėtis daugeliu atžvilgiu 
atrodo mažiau viltinga, negu po 
Vokietijos kapituliacijos 1918 m. 
arba po sudarymo Versalio sutar
ties 1919 m."

Del atominės bombos Churchilis 
pastebėjo: „Jungtinės Valstybės 
nenori paskelbti atominės bombos

praktinių pagaminimo metodų, 
kuriuos jos sukūrė palyginti di
delėj apimty su milžiniškomis 
išlaidomis. Jei toks paskelbimas 
ivyktų, tai reikštų, kad žymus 
skaičius rusu specialistų, inžinie
rių ir mokslininku galėtų laisvai 
prieiti prie amerikiečių arsenalu-, 
juk ten atominė bomba pagamina
ma. Aš manau, kad mes nedarysim 
Amerikos vyriausybei jokio spau
dimo tokio žygio imtis, ir aš esu 
isitikinęs, kad priešingų atveju, 
kai mes arba amerikiečiai norė
tume prieiti prie rusų arsenalu, 
mums taip pat nebūtų duotas leidi
mas. Laike karo mes daug savo 
karo paslapčių pranešėme rusams, 
tačiau iš jų jokio atitinkamo at
pildo nesame gavę." (NZ)

Molotovo kalba
Rusijos revoliucijos išvakarėse, 

lapkričio mėn. 6d., Sovietu Sąjun
gos užs. reik, komisaras Moloto
vas Maskvos sovietu susirinkime 
pasakė kalba užsienio politikos 
klausimais. Pradžioj jis peržvelgė 
Rusijos vaidmenį šiame kare, iš
kėlė jos aukas ir pareiškė: „Vo
kiečių sunaikinti Rusijos turtai 
siekia 679 milijardus rublių vertės. 
Niekas negali paneigti Rusijos tei
siu i nuostolių atlyginimą. Šiuo 
atžvilgiu atitinkami Potsdamo nu
tarimai turi būti pilnai pravesti."

Palietęs trijų didžiųjų valstybių 
sąjungą kare, Molotovas pareiškė: 
„Kiekvienas žino, kad sąjungininkų 
ofenzyva Vakaruose Vokietijos 
padėti padarė beviltiška. Tačiau 
kritiškas momentas buvo jau pa
siektas metais anksčiau, kai vo
kiečiu, kariuomenė po raudono
sios armijos smūgiais pradėjo bėg
ti atgal. Tuo metu Vokietija vis 
dar tebesiruošė invazijai i Angli
ją. Jei Sovietų ofenzyva būtų ne
pavykusi, visa Europa būtų pate
kusi po vokiečių jungu. Vokietijos 
žlugimas reiškia kartu moralini ir 
politini fašizmo visoj Europoj žlu
gimą."

Del santykių tarp trijų didžiųjų 
valstybių Molotovas pareiškė:' 
,,Anglų-amerikiečių-rusų koalicijos 
pastovumas šiuo metu išgyvena 
bandymą. Ar gali ši koalicija pa
sirodyt gera talkos metu kaip ir 
kare? Londono užs. reikalų minis
terių iširimas yra įspėjamasis 
ženklas. Sunkumų tačiau yra buvęi 
ir anksčiau, bet šios trys valsty
bės vis rasdavo atitinkamą spren
dimą". Po to Molotovas palietė 
atominės bombos klausimą ir pa
reiškė: „Atominės bombos gamyba 
neturi būti paslaptis".

Baigdamas Molotovas palietė kai 
kurias valstybės, kuriose pravesta 
žemės reforma ir suvalstybinta 
sunkioji pramonė. „Kai kurie 
reakcionie-riški laikraščiai, „kal
bėjo Molotovas, „šias priemones 
laiko rusų Įtakos padidinimu. Šis 
tvirtinimas neatitinka faktų. Prie- 
šinngai, Sovietų Sąjunga daro vi
sa, kad sunormalinti santykius su 
tais kraštais, kurie atsiskyrę nuo 
fašistinės sąjungos. Ypatingą dė
mėsi Sovietų Sąjunga skiria nau
joms sritims Vakarų Gudijoj, Va
karu Ukrainoj, Užkarpatinėj Uk
rainoj ir Moldavijai bei Karaliau
čiaus sričiai, kuri Sovietų Sąjun
gai davė gerą, neužšalanti Baltijos 
uosta, taip pat toms sritims, ku
rios iki šiol priklausė suomiams ir 
dabar vėl yra prie Rusijos pri
jungtos, bei pagaliau Sovietų Są
jungos teisėms Tolimuosiuos Ry
tuos". (N. Z.)

Žemės reforma amerikiečiu zonoj

Lapkričio mėn. pradžioj įvyku
siame amerikiečių zonos vokiečių 
ministerių pirmininkų pasitarime, 
kuriame dalyvavo ir amerikiečių 
atstovai, buvo svarstytas žemės re
formos projektas. Numatoma iš
dalinti didesnius kaip 100 ha ūkius.

(„N. Z")

Atominės bombos 
paslaptis neišlaikoma

Londono dienraštis „Times" lap
kričio mėn. 8 d. numery Įdėjo savo 
specialisto bendradarbio straipsni 
apie atominės bombos paslapties 
išlaikymą, kuriame rašo: „Kas lie
čia gamtos mokslų principus, ku
riais atominė bomba remiasi ir 
kurie yra padėti jos pagaminimo 
pagrindan, tai apskritai nėra jokios 
paslaptys. Kas dar nežinoma, tai 
yra techninio pagaminimo ir Urani
um 235 bei platonium sudėties 
smulkmenos. Bet tai yra cheminio 
ir metalurginio tyrimo dalykai. Ar 
prie šių aplinkybių Amerika arba 
Anglija gali ilgam išsaugoti tai, kas 
galima pavadinti atomo energijos 
paslaptim? Kiekviena valstybė su 
pirmaeiliais tyrinėtojais ir atitin
kamomis techninėmis sąlygomis 
gali artimiausiu laiku atominę bom
bą pasigaminti, nežiūrint, kad da
bar paslaptis būtu atidengta ar 
ne." ‘ (NZ)

Amerikiečiai ir anglai siunčia 

vokiečiams maisto
Gen. Eisenhowerio pavaduotojas 

gen. Clay pranešė, kad amerikie
čių valdoma Vokietijos zona žiemai 
gaus iš Amerikos 500 000 tonų mai
sto, iš kurių 200 000 tonų bus duo
ta iš amerikiečių kariuomenes san
dėlių Vokietijoj, o kiti 300 000 to
nų bus Į vežta. Visas šis maistas 
Įkainuojamas 30 mil. dolerių, kuris 
vėliau vokiečių turės būti apmo
kėtas.

Taip pat Anglijos maitinimo mi
nisteris yra pareiškęs, kad britų už
imtai Vokietijos zonai ir Austrijai 
bus duotas tam tikras maisto kie
kis iš britu kariuomenės sandeliu.

(„N. Z.")

Neramumai Palestinoj
Minint, Balfouro pareiškimo, už 

tikrinusio žydams Palestinoj tau
tini savistovumą, metines sukak
tis, Palestinoj kilo neramumų. Buvo 
padaryta pasikėsinimų ant geležin
kelių, užmušta 5 asmens, is kurių 
vienas britų kareivis, o Jeruzalėj 
ir Haifoj sprogo pragaro mašinos. 
Taip pat buvo užpulti Haifos ir 
Jaffos uostuose stovėję laivai. Vi
soj Palestinoj Įvestas susisiekimo 
suvaržymas. Šių neramumų kalti
ninkais oficialios ištaigos laiko žy
dus. — Ta pačia proga arabai kaip

protestą prieš žydų įvažiavimą i 
Palestiną, paskelbė streiką. — Lor
das Gortas, Palestinos komisaras, 
kaip pranešama, iš savo vietos pa
sitraukė. (NZ)

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Šachmatai
Po komandinių (Lietuva, Latvija 

ir Estija) šachmatų varžybų Įvyko 
žaibo turnyras, kuriame dalyvavo 
16 žaidėjų (turėjo dalyvauti 30). 
Visų dėmesio centre buvo Skibi- 
niausko (Lietuva) ir Kord (Estija) su
sitikimas. Ši kartą Skibiniauskas 
pademonstravo savo seną žaidimo 
klasę ir gražioje kovoje nugalėjo 
Kord (sekančiame numeryje bus 
patalpinta ir pati žaidimo eiga). Po 
lygiųjų prieš Veckram ir Krūmines 
ir po nelaukto pralaimėjimo pries 
Sils, Skibiniauskas surinko 13 taš
kų taip, kad pirmąją — antrąją 
vietą gavo pasidalinti su tiek pat 
taškų surinkusiu Kord.

Toliau iš mūsiškių geriausiai pa
sirodė Karecka. Nugalėjęs 5—8 
vietų laimėtojus pasiliko devintuo
ju. Tai buvo iš tikro juoda diena.

Klasifikacijos lenteleje varžovai 
išsirikiavo sekančiai:
Skibiniauskas(Li) —2 vieta 13 t
Kord (Estija) 1-2 „ 13
Kruminš (Latvija) 3 „ 12 „
Ekstrinš (Latvija) 4 „ 10,5 „
Veckram (Estija) 5-6 „ 9.5 ,
Grundmanis (La) 5-6 „ 9,S ,
Vaher (Estija) 1 „ 9 „
šils (Latvija) 8 „ .8,5 „
Karecka (Lietuva) 9 .. 8 „

Dilingenas
Susiorganizavę vietos lietuviai 

sportininkai kultivuoja šias sporto 
šakas: šachmatus, krepšini, stalo 
tenisą ir tinklini.

Daugiausia gyvumo yra parodę 
achmatininkai, kuriems vadojauja 

žinomas šachmatininkas R. Arlaus
kas. Be Arlausko yra dar ir antras 
mūsų reprezentantas Tautvaiša. Jųi 
iniciatyva buvo surengti du tur
nyrai: 1. Arlauskas, 2. Tautvaiša ir 
3. Rukštelė, antrojo (žaibo): 1. Taut
vaiša ir 2. Arlauskas.

Krepšinio k-dai vadovauja Sa- 
ladžius. Komanda turėjo eilę susi
tikimų su amerikiečiais — kariais, 
iš kurių vienus laimėjo, kitus pra
laimėjo.
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Platelių ežeras

Anglijos ministeris pirmininkas 
C. Attlee apie atomine bomba

Prieš išvykdamas i Vašingtoną 
min. pirm. Attlee naujo Londono 
burmistro pareigų perėmimo pro
ga suruoštame bankete pasakė 
kalbą. „Mano Vašingtone apsilan
kymo svarbiausias tikslas, „kal
bėjo Attlee, „yra aptarti su prez. 
Trumanu ir Kanados min. pirm. 
M. Kingu pasaulio politiką ato
mo energijos atidengimo Šviesoje. 
Aš turiu Įspūdi, kad dauguma 
žmonių dar teisingai neįsivaizduo
ja, ką šis atidengimas reiškia pa
sauliui. Aš tikiu, kad tik mažai | 

Vytauto Didžiojo Bažnyčia Kaune

kas iki šiol suprato, kiek mes tu
rime pakeisti savo sąvokų pasau
li. Mes jau turime pavyzdžių, kaip 
atominė bombą pasireiškia prakti
koj, bet mes neturime jokių ga
rantijų, kad mokslas karo techni
kos tarnyboj neišrastų dar baises
nių ginklu. Klausima reikia sta
tyti ne kaip mes galime šią nauja 
ir naikinančią jėga kontroliuoti, 
bet kaip atrodo ta pasaulio sant
varka, kuria mes norime sukurti 
tokiu metu, kada pora bombų gali 
i nieką paversti didžiausius mies
tus, kada žmonių kūryba per 
šimtmečius gali būti staiga sunai
kinta. Mano nuomone mes turime 
vieną dalyką gerai Įsidėmėti: jei 
mes nesukursime tarp žmonių ge
resnių santykių, kokie jie buvo 
iki šiol per šimtmečius, tai visai 
mūsų civilizacijai bus lemta žūti. 
Kaip mažos yra prieš šias baisias 

galimybes priežastys, dėl kurių 
anksčiau pradėdavo karus! Šian
dien negalima Įsivaizduoti jokio 
teritorijos praplėtimo, jokios taip 
didelės pasaulio erdvės, kuri tu
rėtų kokią nors vertę palyginus 
su šiuo pavoju. Mes turime su vi
somis tautomis bendrai veikti ir 
rimtai tartis, kaip mes bendrai ga
lime taikoje gyventi. Šios pasau
lio santvarkos pagrindai turi būti 
padėti žmonių širdyse. Ši tikslą 
turėdamas prieš akis aš su ponu 
J. Andersonu vykstu i Ameriką.

Aš noriu su Amerikos prezidentu 
ir Kanados ministeriu pirmininku 
pasitarti, kaip mes galime nuimti 
paprastam žmogui smaugiančią 
baime, kuri šiandien ji slegia?“

Po to Attlee pareiškė, kad dvy
lika Amerikos užsienio politikos 
punktų, kuriuos prez. Trumanas 
spalio men. 27d. paskelbė, Didžio
joj Britanijoj buvo priimti su di
džiausiu pritarimu. D. Britanija 
nori pastoviai pagilinti savo san
tykius su Jungtinėmis Valstybė
mis.

Toliau savo kalboj min. pirm. 
Attlee užakcentavo būtinumą su
kurti tarptautini pasitikėjimą. Jis 
norėtų pasaulio, kuriame papras
tas žmogus galėtų ramiai ir sau
giai gyventi, pasaulio, kuriame 
mažosios tautos galėtų lygiai taip 
pat saugiai gyventi kaip ir 
didžiosios, ir kuriame viešpatau

tų teisė ir socialinis teisingumas. 
Tolerancijos dvasia auga tik pa
mažu, bet be tolerancijos negali 
būti laisvės ir demokratijos. Nuo 
tarpusavio pasitikėjimo priklauso 
taika.

Baigdamas savo kalbą Attlee 
perėjo prie D. Britanijos vidaus 
klausimų. Anglija parodė, kalbėjo 
jis, kad vyriausybės pakeitimas 
yra galimas be prievartos. Daug 
kraštų galėtų pasekti šiuo Angli
jos pavyzdžiu. Anglija nori kaip 
galima greičiau ūkiškai atsi
stoti ant savo koj’ų, todėl Va
šingtone bus tariamasi ir finan
siniais klausimais. Nuo Japonijos 
kapituliacijos iki šių metų pabai
gos bus iš kariuomenės atleista 
keturi milijonai vyrų ir moterų 
ir įjungti i nauja taikos darba.

(NZ)

Pasitarimai Vašingtone 
prasidėjo

Anglijos min. pirm. C. Attlee lap
kričio mėn. 10 d. atvyko i Vašing
toną. Jo pasikalbėjimų su prez. 
Trumanu ir Kanados min. pirm. 
Kingu svarbiausia tema bus apie 
atomo energija.

Pagal Baltųjų Rūmu pranešimą, 
pasikalbėjimai lies politinę, bet ne 
technine atomo energijos pusę. 
Lapkričio mėn. 9 d. Vašingtone 
ivyko pilnas min. kabineto posėdis. 
Attlee šiuo klausimu turėjo pasi- 
tarima su savo kabinetu prieš iš
vyk damas iš Londono. (NZ)

Pranešimas Skaitytojams
Kaip mūsų nuolatiniai skaityto

jai galėjo pastebėti, ŽIBURIAI sa
vo dienas pradėjo su 4 psl., o 
šiandien jie išaugo iki 10 psl. Ne
žiūrint tokio puslapio skaičiaus 
padidėjimo, ŽIBURIŲ kaina pasi
liko ta pati.

Didindami puslapių skaičių ir 
nekeldami kainos, ŽIBURIŲ leidė
jai tikėjosi, kad gal susidarys są
lygos, ir be kainos pakėlimo bus 
galima išsiversti. Tačiau išėjusių 
•sesių numerių apyskaita parodė, 
kad laikraštis galėtų toliau eiti, 
reikia arba sumažinti jo puslapių 
skaičių, arba pakelti kaina.

Leidėjai apsisprendė už ši pasku
tini kelia ir todėl nuo septinto 
(7) nr. laikraščio kaina pakeliama 
iki 80 pf.

Šis kainos pakėlimas padarytas 
ne vienų leidėjų nuožiūra. Tuo 
reikalu buvo pasitarta su Augsbur
go Liet. S-gos bei Augsburgo 
(Hochfeldo ir Haunstetteno) lietu
vių komitetų atstovais ir gautas 
jų pritarimas.

Tikimės, kad Gerb. Skaitytojai 
mus supras ir su ŽIBURIAIS nesi
skirs. Leidėjai.

Administracijos 
pranešimas

Yra gauta nusiskundimų, kad 
„Žiburiai“ kai kur pardavinėjami 
aukščiau nustatytos kainos. Pra
nešame, kad visi platintojai 
gauna nustatyta procentą nuolaidos 
ir todėl niekas neturi teisės už 
laikrašti reikalauti brangiau.

Kad sklandžiau būtų galima lai
kraščiu aprūpinti lietuvių koloni
jas, prašome Komitetų ir atskirų 
sąžiningų lietuvių imtis „Žiburių" 
platinimo. Laikrašti galime prisiųsti 
paštu ar traukiniu.

Asmenys, kurie nori laikrašti už
sisakyti pavieniui, iš anksto bent 
už keturis numerius turi prisiųsti 
pinigus.

Ta pačia proga pranešame, kad i 
laikrašti yra priimami pranešimai 
ir užuojautos mirties atveju, svei
kinimai jungtuvių proga ir p. De
dami ir paieškojimai.

Naujas penkių didžiųjų 

valstybių susitikimas
„Daily Telegraph" ir kiti laikraš

čiai, sąryšy su Attlee atvykimu i 
Vašingtoną, svarsto naujo penkių 
didžiųjų valstybių (JAV, Anglijos, 
Rusijos, Prancūzijos ir Kinijos) pa
sitarimo galimybe. „Daily Express" 
nuomone yra galima, kad Truma
nas ir Attlee dar prieš penkių val
stybių konferenciją susitiks su 
Stalinu. Lapkričio mėn. 7 d. Ben
druomenės Rūmų debatų metu min. 
pirm. Attlee buvo paklaustas, ar 
jis nenumato marš. Staliną netru
kus pakviesti Į Angliją apsilankyti. 
Attlee vardu atsakė, Slaptosios 
Tarybos pirmininkas Morrisonas, 
kad Anglijos vyriausybė, savaime 
suprantama, su didžiausiu džiaugs
mu pasveikintų generalisimą Sta
liną Anglijoj. (NZ)

Radijo žinios 
iš tėvynės

— Vilniaus radijas kasdien duoda 
literatūrines valandėles, vedamas 
poeto Kazio Inciūros. Programoje, 
daugumoje lietuviu autoriai, ypač 
jaunųjų kūriniai, atliekami Vilniaus 
dramos aktorių. Lapkričio mėn. 10 
d. buvo skaitytas Vaižganto „Dėdės 
ir dėdienės pragmentas“. Skaitė 
dramos aktorė Ona Knapkytė.

— Revoliucijos šventės minėji
mas praėjo „nuotaikingai" ir pro
vincijoje. Pav., Alytuje buvo at
silankęs Aukščiausios Tarybos na
rys Grosmanas — Didžiulis, ir da

res pranešima, kur klausėsi apie 
500 žmonių. Tas vyko ir kitur, vie
tinėms jėgoms padedant.

— Vilniaus Tautinis Ansamblis 
vedamas muziko Jono Švedo gas
troliavo Kaune. Programoje davė 
lietuvių ir sovietu autorių dainas.

— Šiemetinis biudžetas yra pat
virtintas 728 milijonai rublių. (Lat
vijos — 792 mil. ir Estijos —698 
mil. rublių.)

— Vilniuje ivykusiame komuni
stu partijos centro komiteto po
sėdyje, nusiskusta kadro trukumu 
ir susirūpinta daugiau paruosti 
komunistinio jaunimo. Mokyklose 
jokios ideologinės organižacijos, 
neleidžiamos, tik isskyrus komjau
nuoliu ir pionierių. Kas mėnesi da
romi mokytoju susirinkimai vals
čiuose ir smulkiai instruktuojami. 
Be to, partijos sekretorius A. Snieč
kus dar priminė, kad apskričiu ir 
valsčių komunistinės organizacijos 
negausingos ir bus daroma žygiu 
verbavimo tikslu, aplankyti visus 
ūkininkus.

— Kaip pranešama, nuo karo 
susprogdinta Kauno tunelis ir ge
ležinkeliu stotis, kurie dar nesu
taisyti. Geležinkelio tiltas remon
tuojamas.

166 401 nacis atleistas
Pagal amerikiečių karinės val

džios pranešimą, vokiečių Įmonių, 
Įstaigų ir laisvųjų profesijų valy
mas nuo nacionalsocialistų yra be
veik baigtas. Nuo gegužes mėn., 
kai valymas prasidėjo, 166 401 vo
kietis iš tarnybos atleistas arba i 
tarnybą nebepriimtas. Bet dar esą 
nemažiau 70 000 vokiečių kurie del 
jų politinio nepatikimumo turi būti 
atleisti. (NZ)

Vilniaus Bernardinų bažnyčios prieangy
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