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gražiausia tačiau esti mūs akims 
matyti, 

kada Širdims ir žodžiams ir darbai 
atsako: 

kari iie visi lietuviai patys, nevaryti, 
neapželdo savo tėvynės garbei tako.

V. Kudirka
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Dipl. agr. J. Daugėla

Ir vėl iš griūvėsiu atstatysim Lietuva
Šiandien būnant toli atskirtam 

nuo savo tėvynės, su dideliu pasi
gerėjimu ir gal net su nusistebėji
mu prisimename tą milžinišką pa
žangą, kurią per nepriklausomy
bės metus padarė Lietuva ūkinėj 
srity.

Praūžus kelių šimtmečių juodos 
vergovės pirmajam pasauliniu! ka
rui, Lietuva tikrai darė nykų vaiz
dą: sugriuvę miestai, tušti ūkiai, 
suardyti geležinkeliai, nualinta že
mė. Tačiau laisvo gyvenimo troški. 
mas uždegė visą lietuvių tautą di
deliam darbui ir to naujo Lietuvos 
gyvenimo rezultatai . buvo tikrai 
dideli. Iš nieko buvo sukurtos 
didžiulės dvasinės ir materialinės 
vertybės, o Lietuvos valstybės pa
žanga buvo tokia sparti ir didelė, 
kad ji netrukus daugelį Europos 
tautų, turinčių gal net geresnes 
sąlygas, daugelyje gyvenimo sričių 
žymiai pralenkė.

Galbūt, nedaug suklysiu teigda
mas, kad didžiausią pažangą per 
nepriklausomojo gyvenimo laiko
tarpį padarė Lietuvos ūkis.

Juk tiesiog pasakiškai atrodo 
prisimenant, kad pradžioje mes tu
rėdami vos kelis aplaužytus gar
vežius, po keliolikos metų ne tik 
kad galėjom visą kraštą raižyti 
liuksusiniais traukiniais, bet net 
reguliariai lėktuvais susisiekti tarp 
Kauno ir Palangos. Su pasididžia
vimu ir garbe Lietuvos prekvbi- 
niai laivai nešiojo trispalvę vėlia
vą visais tarptautiniais vandenimis 
ir garbingai stovėdavo didžiau
siuose Europos uostuose viso pa
saulio vėliavų rikiuotėje.

Nesiimsiu čia pavaizduoti Lietu
vos ūkio pažangos skaičiais ar at
skirais faktais, tačiau noriu kon
statuoti, kad pažanga visur buvo 
ryškiai pastebima ne tik lietuvių, 
bet ir svetimtaučių, kuriems teko 
trumpiau ar ilgiau pabuvoti Lietu
voje. Per palyginamai trumpą lais
vo gyvenimo laikotarpį buvo gra. 
-žiais architektūriniais pastatais

atstatyti Lietuvos miestai, sukur
ta, graži ir naudinga kraštui pramo. 
nė, suorganizuota didelio masto 
vidaus ir užsienio prekyba, sukur
ta tvirta ir pasauly patikima* savo 
valiuta ir atlikta daugelis kitų di
delio masto krašto ūkio darbų.

Tačiau likimas Lietuvai lėmė 
skaudžiai patirti antrąjį pasaulinį 
karą, ir visas kraštas turėjo ant 
savo pečių priimti didelę dalį 
karo nelaimių. Per Lietuvą jau iki 
šiol du kartus praūžė fronto audra, 
sunaikindama labai daug materia
linių vertybių ir pareikalaudama 
daug žmonių aukų. Tačiau Lietu
vos ūkį ne tik sunaikino patrankų 
šūviai ar lėktuvų bombos, kiek ji 
nualino žiaurios okupacijos. Lie*u. 
vos okupantai stengėsi, kiek galė
dami Lietuvos turtais lopyti dėl 
ilgo karo kilusius savo ūkio ne- 
dateklius. Vokietijos naciai, netekę 
daugelio derlingų sričių, žiauriau
siomis priemonėmis siekė išspausti 
viską, ką Lietuvos ūkis pagamin
davo ir norėjo šio mažo krašto 
ištekliais išmaitinti ir aprūpinti di
delę dalį milžiniškos savo kariuo
menės. Nors Lietuvos žmonės savo 
atkaklių laikymosi ir nebodami jo
kių aukų, trukdė šį okupantų plė
šikavimą, tačiau žiauriausio teroro 
priemonės privertė daug ką suar
dyti, kas dešimtimis metų buvo 
kurta ir statyta.

Sunku šiandien tiksliai įsivaiz
duoti, kiek Lietuvos ūkis yra nu
kentėjęs nuo karo ir okupantų, o 

I dar sunkiau nors apytikriai apskai. 
čiuoti, kiek nuostolių mūsų krašto 
ūkiui tenka pakelti šiandien ir kas 
jam teks dar pergyventi ateity, 
tačiau viena yra aišku, kad, 
anksčiau ar vėliau grįžę į Lietuvą, 
mes daug ko neberasime ir daug 
kur vietoj gražių mūsų darbo ir 
pasišventimo pastatų, rasime ny
kius griuvėsius.

Tačiau dėl to nereikia nusiminti. 
Mes tvirtai tikime, kad anksčiau ar 
vėliau sugrįšime į savo gimtuosius

Vytautas Didysis prisiekia atkeršyti kryžiuočiams už sudegintą Kaurą (1362 m).

sodžius ir tikrai žinome, kad su
grįžę rasime amžina gyvybe alsuo
jančią žemę, kurios turto šaltinių 
ir gyvybingumo nepajėgia nužu
dyti nei baisiausios karo audros, 
nei žiauriausia okupanto ranka.

Be abejo, kad pradėjus vėl lais
vą gyvenimą teks pirmiausia susi
rūpinti Lietuvos krašto ūkio, o 
ypatingai svarbiausios jo šakos — 
žemės ūkio — galimai greitesniu 
atstatymu. Nuo to kaip greitai ir 
kaip pilnai mums pasiseks atkurti 
ūks ir galimai trumpesniu laiku jį 
įstatyt į normalaus gyvenimo va
gą, priklausys krašto gerbūvis ir 
tautos bei atskirų jos narių laimė.

Todėl nedelsiant tenka ruošti 
planus Lietuvos ūkio atstatymui ir 
įvairiopai juos išnagrinėti. Tarp 
tremtinių yra daug asmenų, kurie 
tiesioginiai ir aktyviai dalyvavo 
Lietuvos ūkiniame gyvenime, jį 
kūrė ar jam vadovavo. Todėl jų 
dabartinis paruošiamasis, planin. 
gas darbas ir sudaryti projektai 
gali būti labai naudingi ateities 
gyvenimui ir Lietuvos ūkio greitam 
atstatymui.

Henrikas Nagys

Palėpė
Vėl vieną vakarą per darganą ir vėją 
į pilką namą, seną mūsų burlaivį, grįžtu . . 
Virš stogo šlama ąžuolas, lyg burė vėiuj, 
ir supas laiptai girgždančių lentų —
Užu langų viduj žėruoja šviesos — 
ir skamba melancholijos pilna daina — 
Tai jie susėdę ten — mano draugai — penkiese, 
svajodami dainuoja spalio naktyje . .
Ir kai aš praveriu duris — jie nenutyla, 
tik pasitinka žvilgsniai sapnuose paskendusių, šviesių 

akių —
ir aš nusibraukiu nuo skruosto vėją svetimą ir lietų 

tyliai,
ir naują posmą pradedu su jais kartu . .
Ir taip ramu ir gera vėl manoj širdyje!. — 
tarytum lygumas, saulėteky nušvitusias regiu — — 
kai mes dainuojam: broliai ir graugai septyni, 
(nes ir senasis ąžuolas mums pritaria užu langų) . .
Ir taip pailsusias ilgoj kelionėje akis užmerkęs, 
sugrįžtantį širdin gyvenimą jaučiu — —
Ir mes dainuojame, septyni Broliai draugai, pamiršę 

vargą
ir grįžę nakčiai į namus iš tolimų šalių plačių . .

Birštono ir jo apylinkių bendras vaizdas
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Dr. VI. Viliamas

Pabaltės Kraštų Geografinė 
Būkle

1. Fizinės geografijos bruožai
1. Geografinė būklė ir reljefas. 

I rytus nuo Baltijos jūros, pakeliui 
į didžiąją Rusijos lygumą, tarp 
Suomijos įlankos šiaurėje ir 
didžiausių Europos balų — Pri- 
peties — pietuose stovi kaip 
tramplynai išsirikiavę trys mažų 
tautų apgyventi kraštai: Estija, 
Latvija ir Lietuva. Vakaruose jų 
krantus plauna Baltijos jūra, 
rytuose juos nuo Rusijos lygumos 
dalija Peipsi — llmenio ežerų de
presija ir Baltijos — Ponto — 
Kaspijos takoskyra. Nežiūrint į tai, 

kad šiuos tris kraštus kerta 
25-asis rytų ilgumos meridianas, 
laikomas Europos viduriniu, ir kad 
Nemuno upės aukštupy reikia 
ieškoti Europos geometrinio cen
tro, tam tikrais motyvais šių 
kraštų nenorima skirti Centrinei 
Europai, bet dažniausiai priskiria
ma Rytų Europai.

Geriau šiuos kraštus pažinusieji 
geografai švedas prof. Sten de 
Geer, estas prof. Eg. Kant ir lie
tuvis prof. K. Pakštas yra pa
sisakę už Baltijos kraštų prisky
rimą Baltoskandijos regijonui, ir 

tai visai pateisinama. Skandina
viją ir Rytų Baltijos kraštus jungia 
ne tik Baltijos jūra; tų kraštų 
geografinė giminystė yra daug 
gilesnė. Prie Skandinavijos kalnų 
masyvo šliejasi visi pagrindiniai — 
priešdiliuvialiai Pabaltės pavir
šiaus sluoksniai. Dar didesnį vaid
menį, galima sakyti, lemiantį, yra 
suvaidinę Skandinavijos kalnai 
dabartinio Pabaltės kraštų pavir
šiaus susidarymui. Kvartero gady
nėje Skandinavijos kalnuose susi
darę ledynai buvo apkloję keliais 
atvejais Pabaltės kraštus, ir, atsi
traukus, paliktos morenos nulėmė 
dabartinį Pabaltės kraštų pavir
šiaus vaizdą.

Pabaltės erdvėje vyrauja gla
cialiniai žemėvaizdžiai. Kalvuotus 
rajonus daugiausia sudaro galinių 
morenų sritys su gana gyvu rel
jefu, itin išmargintu ežerų, ežerė-
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lių gausybe; tuo tarpu lygumų 
rajonus reprezentuoja pamatinių 
morenų arba sandrų sritys. Mo
reninių kalvų vainikas, prasidėjęs 
Valdajų kalvomis, raitosi per 
Ostraškovą, Torapezą, Nevelį, 
Latgalę, Švenčionis, Trakus ir 
Dzūkijos bei Sūduvos aukštumas, 
persimeta į Rytprūsius ir taip, 
kaip kokia grandine, apjuosia 
Baltijos jūros baseiną. Moreninės 
kalvos sudaro ir Baltijos — Pon
to — Kaspijos takoskyrą. Moreni
nių nuogulų sluoksnis labai įvai
ruoja. Vienur jis sudaro vos 1 — 2 
metrus, kitur jo storis siekia per 
200 metrų ir daugiau. Suomija, iš 
dalies ir Estija yra daugiau gla
cialinės erozijos kraštai, tuo tarpu 
Latvija ir Lietuva glacialinės aku
muliacijos kraštai. Pabaltės 
moreninį paviršių moduliavo aliu- 
vialiniai reiškiniai: upių erozijos 
ir akumuliacijos vienur buvo 
išraustos gilios vagos, kiiur su
pilti upių slėniai, paupių pievos 
ir upių deltos. Prie aliuvialinių 
reiškinių tenka priskirti ir kopų 
susidarymą, tiek upių vagose, tiek 
pačiame sausažemy, tiek pa
jūriuose.

Hidrografinis tinklas daugiau 
yra išsivystęs Latvijoje ir Lietu
voje, menkiau Estijoje; čia sutin
kami nemaži plotai balų, kurių 
nenudrenavo mažai išsivysčiusios 
upės. Pelkynų ir durpynų yra 
gausu taip pat Latvijoje ir Lietu
voje; jie ypač sutinkami žemų ir 
neryškių takoskyrų srityse.

2. Klimatinė ir floristinė charak
teristika. Klimatiniu atžvilgiu Pa
baltės kramtai priklauso perei
namąja! zonai tarp Europos kon
tinentinio ir okeaninio klimato. 
Okeaniniai ir kontinentiniai kli
mato reiškiniai Pabaltės kraštuose 
pasiekia pusiausvyrą. Į rytus nuo 
Pabaltės kraštų jau pradeda 
dominuoti kontinentinio klimato 
įtaka.
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Vidutinė metų temperatūra svy
ruoja tarp 4 — 7 C laipsnių. Šil
čiausias mėnuo yra liepos mėnuo, 
pasiekiąs vidutiniškai 15 — 19°, šal
čiausias — sausio mėn., kurio 
temperatūra šiaurėje krinta iki 
— 8°, tuo tarpu pietuose —6°. Pa
jūrio zonoje šalčiausias mėnuo 
yra vasaris. Vidutinei metų tem
peratūrai labiausiai atitinka ba
landžio ir spalio mėnesių tem
peratūros. Gana ilgos yra žiemos, 
kurios pietvakariuose trunka apie 
pustrečio mėnesio, o šiaurės 
rytuose — apie puspenkto mėne
sio. Nemunas ties Tilže būna 
užšalęs 78 dienas, Dauguva ties 
Ryga — 126, Neva ties Lenin
gradu — 147 dienas. *

Kritulių kiekis per metus pa
siekia 550 — 720 mm. Krituliai dau
giausia iškrinta lietaus pavidalu ir 
savo maksimumą pasiekia rug
pjūčio mėnesiais. Sausokas pa
vasaris ir ankstybas rudens lietus 
kartais kliudo pasėlių augimui ir 
sudorojimui. Upėmis daugiausia 
vandens nuteka balandžio mėne
siais. Kadangi pavasaris ateina iš 
pietryčių, tai upių aukštupiuose 
greičiau nutirpęs sniegas sukelia 
nemažus potvynius.

Vegetacijos periodas — kada 
temperatūra nebekrinta žemiau 
5° C — trunka paprastai 160 — 200 
dienų. Augmenijos atžvilgiu Pa- 
baltė priklauso maišytų miškų 
sričiai.. Estijos šiaurės rytuose jau 
pamažu prasideda taiga, o Lietu
vos pietvakariai jau įeina į lapuo
čių miškų žoną. Pabaltei yra cha
rakteringas ąžuolas, kuris tačiau 
jau pietinėje Suomijoje pasiekia 
savo šiaurinę ribą. Tas pats yra 
su vaismedžiais. Iš kitų kultūrinių 
augalų geras sąlygas turi rugiai, 
avižos, linai. Pabaltės linai yra 
gražūs visoje Europoje, nes Lat
vija, Lietuva ir Baltgudija sudaro 
svarbiausią linų auginimo rajoną.

(Bus daugiau)

Kelias i baudžiava
Iš prof. Fr. A. Hayck vei

kalo „The Road to Serf
dom“ paruošė dr. B. Kal- 

- vaitis

(Tęsinys)
Planavimas prieš įstatyminį 

valdymą
Niekas taip aiškiai neskiria 

laisvo krašto nuo krašto, valdomo 
įsikišamosios (arbitrarinės) valdžios, 
kaip laikymasis didžiojo principo 
— „įstatyminis valdymas“.

Atmetus techniškas smulkmenas 
į šalį, tai reiškia, kad valdžia 
visuose savo veiksmuose yra su
varžyta nustatytų ir iš anksto 
paskelbtų įstatymų. įstatymų, 
kurie duoda galimybių gan tiks
liai numatyti, kaip valdžia tam 
tikrose aplinkybėse pavartos prie
vartą ir kurie duoda galimybės 
planuoti asmens reikalus pagal 
tas nustatytas normas.

Tokiu būdu žinomų taisyklių 
ribose individas turi laisvę siekti 
savo asmeniškų tikslų, būdamos 
tikros, kad valdžios jėga nebus 
sauvališkai panaudota jo pastan
goms sugriauti.

Socialistinis ekonominis plana
vimas kaip tik priešingas tam. 
Planuojanti valdžia negali save 
surišti ateičiai bet kuriomis taisy
klėmis, kurios vėliau trukdytų jai 
įsikišimą į privačius reikalus. Ar
ba ji tokių taisyklių privalo nesi
laikyti, jei jos būtų paskelbtos.

Jei vyriausybė turi nustatyti, kiek 
kiaulių turi būti auginama, ar kiek 
turi būti važinėjama autobusu, arba 
kurios kasyklos turi veikti, arba 
kuriomis kainomis turi būti par
davinėjami batai, tai šie nuostatai 
negali būti nustatyti ilgam laikui 
pirmyn.

Visa tai neišvengiamai priklauso 
nuo momento aplinkybių bei kon
junktūros, o išleidžiant tokius nuo
status, būtina įvairių asmenų ar 
grupių interesus išbalansuoti.

Pagaliau kas nors turi nuspręstį, 
kieno interesai yra svarbesni. Ir 
šito „kieno nors“ pažiūros yra 
krašto įstatymas. Iš čia tas žino
mas faktas, kad, juo daugiau val
stybė planuoja, juo sunkesnis tas 
planavimas darosi atskiram indi
vidui, ir juo daugiau viskas griūva 
ant jo pečių.

Taigi įsidėmėtinas skirtumas tarp 
dviejų rūšių įstatymų. Jis yra toks 
pat, koks yra skirtumas tarp kelio 
ženklų ir judėjimą tvarkančio poli
cininko.

Centralinio planavimo sistemoje 
vyriausybė negali būti nešališka. 
Valstybė, kuri tepadeda išsiru
tulioti tik atskiriems asmenims, 
nustoja būti naudinga mašina ir 
virsta institucija, kuri sąmoningai 
suskirsto įvairių asmenų ir grupių 
reikalus ir vieniems leidžia daryti 
tai, ką kitiems draudžia. Ji įsaky
mais nustato, kaip pasiturinčiai 
tam tikri asmenys gali gyventi ir 
ką jie gali turėti. Įstatyminio val
dymo principas nepripažįsta įsta

tyminių privilegijų valdžios pa
sirinktiems atskiriems asmenims 
ir tuo būdu garantuoja visų lygybę 
prieš įstatymus. Yra priešingai to
talitarinėj sistemoj. Pastebėtina, 
kad socialistai (ir naciai) visuomet 
protestavo prieš „tiktai“ formalinį 
teisingumą. Jie visuomet turėjo pre
tenzijų į įstatymus, kurie neatsiž
velgdavo į tai, kaip pasiturinčiai 
atskiri asmenys turėtų gyventi. Jie 
reikalavo „įstatymu socializavimo“ 
ir puolė teisėjų nepriklausomumą.

Planuotojų visuomenėj įstatymas 
atskirus valdžios asmenis turi įga
linti, siekiant tam tikrų tikslų, veikti 
savo nuožiūra. Jei įstatymas sako, 
kad kokia nors įstaiga gali daryti 
tai, kas jai patinka, tai tas, ką ji 
padarys, bus teisėta, bet jos veiks
mai tikrai nebus pagal įstatyminio 
valdymo principą.

Suteikiant valdžiai neribotos ga
lios, ir didžiausios sauvalės aktas 
gali būti padarytas teisėtu. Šiuo 
keliu eidama, ir demokratija gali 
išugdyti didžiausią despotizmą.

Įstatyminio valdymo principas 
sąmoningai buvo išvystytas libe
ralizmo amžiuje, ir tai yra jo di
džiausias laimėjimas. Tai yra le
galus laisvės įkūnijimas. Emanue
lis Kantas pasakė: „Žmogus yra 
laisvas, jei jam nereikia klausyti 
jokio asmens, o tik įstatymų.“

Ar planavimas būtinas?
Tenka pasakyti, kad mažai pla

nuotojų šiandieną sako, kad cen
tralizuotas planavimas, pageidau

tinas. Dauguma jų tvirtina, kad mes 
dabar esame verčiami tai daryti, 
ne nuo mūsų priklausančių ap
linkybių.

Vienas argumentų, kurį dažnai 
girdime yra tas, kad modernio stos 
civilizicijos sudėtingumas, sukuria 
naujas problemas, kurias mes ne
galime tikėtis sėkmingai išspręsti 
kitaip, kaip tik centralizuoto pla
navimo dėka. Šis argumentas re
miasi visišku konkurencinės siste
mos nesupratimu. Moderniųjų są
lygų sudėtingumas kaip tik įtikina, 
kad konkurencija yra vienintelis 
metodas, pagal kurį gali būti t'i- 
kamai išspręstas visų reikalų koor
dinavimas.

Nebūtų jokio sunkumo kontro
liuoti arba planuoti, jeigu sąlygos 
būtų tokios paprastos, kad vienin
telis asmuo arba įstaiga galėtų 
sėkmingai prižiūrėti visus reiški
nius. Bet kadangi reiškiniai, į ku
riuos turi būti atsižvelgta yra tokie 
skaitlingi, tai joks centras negali 
sugebėti sekti ių eigą.

Pav. nuolatinis keitimasis įvairių 
prekių pareikalavimo bei tiekimo 
sąlygų niekados negali būti pilnai 
žinomas arba pakankamai greitai 
kokio nors centro išaiškintas.

Tik konkurencijos būdu — ir, tik 
prie šios vienintelės ekonominės 
santvarkos — kainų sistema auto
matiškai atžymi visus reikalingus 
davinius. Įmonininkai, stebėdami 
judėjimą palyginamai nedaugelio 
kainų, kaip inžinierius stebėdamas 
keletą rodyklių, gali savo veikimą 
priderinti prie kitų veikimo.

Sulyginti šitą ekonominių pro
blemų sprendimo metodą — f. y. 
decentralizacijos plus automatinis 
koordinavimas kainų sistemos pa
galba centralizuoto valdymo me
todas yra neįtikėtai gramozdiškas, 
primityvus bei ribotas tikslų at
žvilgiu.

Nebus perdėta pasakant, jei mes 
būtumėm patikėję mūsų pramonės 
augimo sistemą centralizuotam 
planavimui, tai jis niekuomet ne
būtų atsiekęs tokio diferencijacijos 
bei lankstumo laipsnio, kaip kad 
yra šiandieną.

Modernioji civilizacja buvo ga
lima tiktai dėl to, kad n susikūrė 
sąmoningai. Darbo pasiskirstymas 
nuėjo daug toliau negu galėjo būti 
suplanuota. Bet koks ekonominio 
sudėtingumo augimas, toli gražu 
toliau nereikalingas centralizuotų 
direktyvų, visa tai dar labiau ver
čia mus pasinaudoti konkurenci
nės sistemos technika ir nepriklau
syti nuo „sąmoningos" kontrolės.

Toliau argumentuojama, kad esą 
technologiniai išradimai vis didė
jančiam sryčių skaičiuje, konkuren
cija padaro nebegalima ir kad 
mums daugiau nieko nebelieka, 
kaip tik pasirinkti tarp gamybos 
kontroliuojamos privačių mono
polių arba valdžios. Monopolių 
augimas tačiau, atrodo, ne vien 
tiktai technologinės pažangos pa
sekmė, bet daugiau, kaikuriuose 
kraštuose siekiamos politikos rei
kalas.

(Bus daugiau)
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VALANDĖLĖ PAS MŪSŲ INTELEKTUALUS 

KEMPTENE
Antri metai slenka, o mes vis 

dar tebesame toli nuo namų. De
šimtys o, tur būt, ir šimtai tūkstan
čių lietuvių, karo vėtros nublokšti 
į Europos pietvakarius, leidžia 
niūrias tremtinių dienas sveti
muose kraštuose tarp svetimųjų. 
Karo pabaiga mus buvo nuteikusi 
labai optimistiškai. Tuo žiauresnės 
ir ryškesnės tapo dienos, karui 
pasibaigus: jos parodė, kad mūsų 
kelias pas savuosius, į tėviškes, 
dar negali būti surastas.

Šis su gyvenimo realybe susi
dūrusios gražios mūsų nuotaikos 
lūžis neigiamai paveikė į daugelio 
lietuvių būdą ir sveikus papročius. 
Laikas bėga, leidžiamas ne taip 
kaip iš tikrųjų tremtinių gyvenime 
turėtų būti praleistas.

Šių minčių vedamas Jūsų ko
respondentas kreipėsi į eilę mums 
gerai pažįstamų mūsų buv. aukš
tųjų mokyklų mokomojo personalo 
asmenų. Jie Lietuvoje per eilę me
tų yra ūgdę mūsų priaugančią in
teligentiją, jų švarios mintys gali 
padėti dažnam tautiečiui neten
kančiam ištrėmime pusiausvyros.

Visiems buvo patiektas toks 
klausimas.

— Lietuvių tremtinių gyvenimas 
svetur vyksta ypatingose sąlygose. 
Spaudoje dažnai tenka skaityti 
apie pavojus, kurie gręsia mūsų 
tautiečiams: nenormalus gyveni
mas svetimame krašte, laiko leidi
mas be darbo, nežinoma ateitis 
ir kt.

Šios sąlygos žudo lietuvių dva
sią ir sveikus papročius. Mūsų tė
vynė laukia, kad mes grįžtumėm 
stiprūs ir pilnaverčiai valstybės 
atstatymo darbininkai.

Šis reikalas turi ypatingai rūpėti 
mūsų intelektualams.

Kas, Tamstos nuomone, reikia 
daryti tam pasiekti? Kas trukdo? 
Šalintini blogumai?

Technologijos Fakulteto Dekanas 
doc. dr. Inž. A. Damušis:
— Kalbėdamas apie lietuvių 

tremtinių padėtį drįstu tvirtinti, 
kad jau šiuo metu tenka bijoti 
daugiau tų pavojų kurie gali kilti 
iš mūsų pačių. Klasifikuodamas, 
pavojumi Nr. 1 pavadinsiu nes

prie savo srities darbo. Kokie 
ateities darbo planai? Mūsų jau
nasis profesorius yra tos nuomo
nės, kad apie darbą tinka geriau 
tada kalbėti, kai jis nudirbamas.

Vargu ar surastume lietuvį ne
pažįstantį ar negirdėjusį apie

profesorių Kolupailą.
Jis nuo pernykščių metų apsigy

venęs Kemptene, Švabijoj.
Profesorius, visada pilnas švie

saus optimizmo, dabar atrodo nu
siminęs. Pirmąjį klausimą išgirdęs 
jis negalėjo nuslėpti savo griežtos 
nuomenės.

— Mes esame emigracijoje — 
pradėjo profesorius — o iš emi
gracijos aš nieko gero nelaukiu. 
Kitų tautų patyrimai rodo, kad 
kiekviena emigracija pasmerkia 
smukti ir nykti. Demoralizacijos 
žymių matyti ir mūsiškių tarpe. Kai 
reikia darbą atlikti net mūsų pačių 
reikalui negalima prisišaukti dar
bininkų, tuo tarpu dieną ir naktį 
stalai mūsų stovyklose apgulti be- 
kortuojančių ir begirtaujančių. Sa
lėje eina paskaitos, o koridorius 
pilnas nuobodžiaujančių ir gandais 
besijaudinančių tautiečių. Padoraus 
lietuvio moralė yra slopinama tin
ginių ir spekuliantų moralės.

Kaip gelbėti mūsų žmones? Iš
ganymas — darbas. Be darbo, 
itempto darbo ir angelas bema
tant patektų iį pragarą. Ką besa
kyti, jei žmonės įpranta vengti net 
visuomeninių pareigų savo kolo
nijose.

Mano didžiausias noras jei ne
galima tuoj grįžti į tėvynę, išvykti 
kur toliau į paltųjį pasaulį ir . . . 
dirbti, dirbti, dirbti!

— Pone profesoriau. Tamstos 
platesnis atsakymas į pirmąjį klau
simą be abejo, rišasi su mūsų tau
tiečių švietimu Vokietijoje. Kokia 
Tamstos, seno pedagogo, nuomo
nė apie mūsų švietimo darbą Vo
kietijoje?

— Mūsų paguoda ir džiaugsmas, 
kad galime nevaržomai varyti 
švietimo darbą. Yra pedagogų, 
netrūksta mokinių, šiaip taip su
sitvarkome su klasių patalpomis. 
Labai didelė kliūtis — nėra vado
vėlių; dėlto ypač sunku mokiniams. 
Ne paslaptis, kad jų daugumas 
per paskutiniuosius šešerius karo 
metus yra labai atsilikę. Prisime
name, koks mokymas buvo Lietu

veiką įsitikinimą, iš pigių kombi
nacijų, bet ne per kietą darbą, 
susikurti lengvą ir patogu gyveni
mą. Jei spekuliacijos mes net pre
kyboje nepakenčiame, tai tuo la
biau ją turime šalinti iš kitų gy
venimo sričių.

Pirmoj eilėj reikia branginti ir 
skatinti tuos, kurie per savo veik
lumą sugeba ko nors pozityvaus 
pramokti. Lietuvai reikės įvairių 
specialybių srityse pažengusių pi
liečių. Jų uždavinys — karo ir oku
pacijų sugriauto gyvenimo atstaty
mas. Būtų labai liūdna, jei atsi
rastų tokių, kurie iš savo brangios 
tėvynės lauktų už ištrėmime patir
tus vargus atpildo ir grįžę steng
tųsi save „išspekuliuoti“ į lengvo 
ir patogaus gyvenimo vietas.

Per lengvą žmonių vertinimą pa
vadinčiau pavojumi Nr. 2. Iš vieno 
kito neapdairaus, o kartais pikto 
žmogaus sąmoningai paskleisto po
sakio mes susidarome apie vieną 
ar kitą asmenį dažnai labai klai
dingą nuomonę, visai jo nepažin
dami. Gyvenimo pusiausvyros ir 
ramybės netekę plepiai nėra verti 
ypatingo dėmesio. Mūsų pareiga, 
jų nepatikrintiems gandams ne-^ 
duoti eigos ir jų skleidėjus su
drausti. Tenka priminti, kad prie 
žmogaus nuvertinimo yra prisidė
jusi buvusioji mūsų politinė sant
varka, leidusi savo politinį priešą 
šmeižti. Kultūringa tolerancija už
gydytų šią žaizdą.

Pavojus ir priešas Nr. 3 yra pa
vydas. Ankščiau ir dabar jis nuo
dija gerus kaimyninius ir visos 
mūsų visuomenės santykius. Jei 
mes savo širdyje ugdysime įsiti
kinimą, kad darbštumas ir sugebė
jimas bet ne pigios kombinacijos 
yra asmeninio gerbūvio laidas, 
tada pavydui mumyse nebus vie
tos. Jei žmogui bus daugiau pa
garbos, o kaimynui paramos, tada 
visos bendruodmenės gerbūvis pa
kils.

Po 11 mėn. tąsymo po įvairius 
koncentracijos lagerius Dr. Da
mušis išsilaisvino tik amerikiečiams 
žygiuojant priekin. Iki šių metų 
jisai buvo Kcmpteno liet, gimnazi
jos direktorium, dabar — grįžo

vi. Bacenčiaus huotr.
Krepšinio rungtynės Hanau-Bregens

voje prie vokiečių: 3 pamainos 
tose pat blogose klasėse (geresni 
rūmai visi buvo užimti, dažnai be 
reikalo), pamokos po 30 minučių 
su 5 minučių pertraukomis, nuola
tiniai jaunimo gaudymai, visokie 
aliarmai. O kiek su mokyklomis 
daryta eksperimentų! Skaudu ma
tyti, kaip baigęs gimnaziją j^muo- 
lis rausta dėl visiško nemokėjimo 
aritmetikos pagrindų. Svetimų kal
bų mūsų jaunimas mokėsi bent ke
turių, ir vis po .truputį. Ateityje įė
jus į rimtą darbą, dabartinė karta 
turės daug vargo, iki savom jė
gom pakartos visus elementarinius i 
mokslus, be kurių neįmanoma 
toliau studijuoti ar ką tinkamai 
dirbti.

Be galo daug žalos daro mūsų 
jaunimui aplinkumos demoraliza
cija. Tinginiavimas, girtavimas, 
kortavimas, rūkymas, kartais dar 
bjauresni nukrypimai —■ dabar ne
beslepiami, nesmerkiami. Tepamė
gina dabar „apaštalas“ sudrausti 
mūsų pasileidusius tautiečius; dy
kaduoniai išmoko arogancijos ir 
nachališkumo, kurių pamokslai ne
pataisys.

— Tamstos, kaip hidrologo var
das yra žinomas toli už Lietuvos 
ribų. Visa iki paskutiniųjų laikų 
surinkta mokslinė medžiaga apie 
Nemuną buvo Tamstos rankose 
Kaune. Ką Tamsta is Kauno galėjai 
su savimi pasiimti, ką Tamsta išei
vijoj nudirbai?

— Išvykdamas iš Kauno, pasiė
miau svarbiausius savo rankraš

čius ir nebaigta tyrinėjimų medžia
gą, žinoma, tik nuorašus. Čia, Kemp
tene, baigiau tvarkyti Nemuno hi
drologinę medžiagą: susidaro apie 
700 lapų tomas. Visos tabelės mul
tiplikuotos šviesorasciu. Turėda
mas po ranka specialią biblioteką 
(ne savo) papildžiau ir patobulinau 
savo „Hidrometriją“ naujai laidai, 
ji beveik visa išversta ir į vokiečių 
kalbą. Dar baigiau „Hidraulikos" 
kursą, kuris visai paruoštas spaus
dinti. Pirmoje (A. OTT) naudojuos 
hidrometrine laboratorija, kurioje 
pavyko atlikti visą eilę idomių ty
rimų, kurie bus įgyvendinti ateity
je. Dėl darbo rezultatų skustis ne
galiu, kad tik iš jų Lietuva susi
lauktų naudos.

— Kempteniečiams Tamsta savo 
gausiomis paskaitomis esi pa
žįstamas. Smalsuolio klausimas: 
šioj srityj Tamsios nuveikto darbo 
santrauka?

— Be pamokų Kempteno lietu
vių gimnazijoje, skaitau paskaitas 
Liaudies universitete; įvykdžiau 3 
ciklus: 1) emigracijos problemos, 
2) mūsų žemės paslaptys, 3) po 
platųjį pasaulį. Viso Kemptene 
skaičiau 46 paskaitas; beto, ap
lankiau lietuvių kolonijas Stutt- 
garte ir Ravensburge, kur taip pat 
skaičiau ir demonstravau spalvuo
tus Lietuvos vaizdus. Gaunu daug 
kvietimų vykti kitur, bet dėl žiau
rių kelionės sąlygų negaliu sutikti; 
tarp mūsų šnekant, nebeturiu žie
minės aprangos..

(Bus daugiau)

Stepas Zobarskas

Našlaitis
,(ištrauka iš apysakos ,,Simas 

Rasimas")

Perbėgęs per upeliuko tiltą, Si
mukas pasuka papieviais, kur daug 
tiesesnis kelias.

iUž girios jau teka mėnulio pil
natis, ir medžių šešėliai, nelyginant 
pasakų vaiduokliai, glaustosi pa
kriaušėmis. Čia pat kapinės. Balti 
berželių liemenys atrodo lyg iš 
kapų atsikėlusios vėlės. Nejauku 
darosi, einant pro šalį, kojos pa
čios skuba, širdis ima smarkiau 
plakti. Bet jis niekur neužmerkia 
akių, kaip kiti vaikai, ir nebėga 
uždusęs, o ramiai žingsniuoja to
lyn. Ant žolėk jau kimba rasa, ko. 
joms darosi šalta. Vietomis oras 
drungnas, lyg į vandenį bristum, 
vietomis vėl šilta, malonu, jauku.

— Kodėl aš negalėčiau namuos 
gyventi? — skverbiasi į galvų 
mintis. Ar nebūtų, jeigu mes gy
ventume taip gražiai, kaip kiti 
gyventojai?

Įsigalvojęs, Simukas pradeda ne- 
bejusti žemės. Eina paežėm, paru
gėm. Kažkokia jėga nešte neša į 
namus. Tik pasiekus takelį, ve
dantį sodybon, pasidaro nejauku. 
Nameliai jau čia pat, o nematyti 
jokio žiburio. Kažin, ar tėvas grį

žęs? Staiga, berniukas pasijunta 
esąs niekieno nelaukiamas, ir juo 
arčiau trobų, juo žingsnis darosi 
lėtesnis. /

Įėjęs kieman, Simukas eina pro 
klėtis. Pažvelgia aukštyn, ir jo šir
dis sudreba. Stogai jau pradėti 
plėšti. Pilnas kiemas priverstas 
šiaudų, lotų. Pro grebėstus ver
žiasi mėnesiena, ir visa klėtis da
bar atrodo, kaip didžiuliai griau
čiai. Vadinasi, teisybė, ką Petras 
pasakojo.

Berniukas atsidėda ant klėties 
sąsparos, įsikanda rugio stiebą ir 
mąsto apie savo motiną. Kaip gy
va, stovi ji akyse: išblyškusi, per
vargusi, liesa, nedidukė, pražilusi, 
rankos pilnos gyslų, kaktoje — 
vienos raukšlės. Bet mėlynos akys 
visuomet būdavo tokios gerutės, 
jos lūpos taip raminamai šypsoda
vosi! Berniukas neužmirš vienos 
vasaros nakties, kai ji atėjo į klė
tį, prisiglaudė prie jo, apkabino 
abiem rankom ir ėmė bučiuoti.

„Vaikeli mano, mažutėli mano, 
kuo až tave užauginsiu? Geriau, 
kad būčiau tavęs nepagimdžiusi, 
nereikėtų nei tau nei man tiek 
vargelio vargti. Tekėdama čia at
sigabenau tris didžiules skrynias 
kraičio. Ten buvo pilna balčiausių 
drobių, daugianičių staltiesių, rašy
tinių antklodžių, patiesalų. Jaiičiau, 
kad mažėja, bet niekad nemaniau, 
kad taip viską išgabens. Užeinu 
šiandien seklyčion, prasiveriu pas.

Durys neužrakintos. Susiranda 
trobos sklendę ir įžengia vidun. 
Kertėje subraška lova.

— Labas vakaras, tėveli? — sa
ko Simukas ir 'sustoja viduasly.

— Labas labas! — atsiliepia žmo. 
gysta, atsisėsdama ant lovos: tėvo 
ir gulima apsirengusio. — Tai iš 
kur tu dabar čia atsiradai?

— Kodėl iš kur? — įsižeidžia sū
nus. — Pasiprašiau ir išėjau pasi
žiūrėti, kas namuos dedas.

— Štai kaip! Namai parūpo. Ge
rai gerai, sūnau, kad neužmiršti 
namų. O pamaniau, kad gal tave 
išvarė.

— Už ką gi mane varys?
— Ar maža už ką išvaro. Nepa

klauso šeimininkų, tie paima ir 
išvaro. ,

— Nebijok,, aš ne iš tų, kurie 
neklauso.

— Taip ir reikia. Tu, sūnau, būk 
klusnus ir doras, tai gyvensi. Na 
palauk, aš tuoj atsikelsiu. Kur gi 
čia lemputė pasidėjo? Ir degtukų 
nerandu.

— O kam tamstai keltis? Mė
nulis šviečia, galim ir be žiburio 
pasišnekėti.

— Kaip gi be žiburio? O gerai 
tu sakai, gal ir be žiburio. Tik tu 
gal be vakarienės išėjai? Atsidaryk 
stalčių, paieškok, gal sugraibysi ką 
nors. Ak nelabai ką pas mane ir 
gausi. Sunkiai aš gyvenu, sūnau,

kutinę skrynią, kuri dar buvo 
išlikusi po penkiolikos metų var
go, ir nustėrau iš išgąsčio. Vos 
širdis neiškrito. Paskutinis drobės 
rietimėlis iš namų išneštas. Gy
venk, kad nori, žmogau. Ne, vai
keli, mano dienos jau suskaitytos, 
bet kas bus iš tavęs? Ko tu su
lauksi? Kas tave užaugins?".

Užsikosti, pasipila kraujas iš 
burnos, ir ji atsitraukia nuo sūnaus 
lovos, bijodama, kad ir sūnus ne
susirgtų užiova.

Tą pačią vasarą ji mirė, o jis 
iškeliavo pas svetimuosius.

Berniukas ir dabar jaučia moti-, 
nos ašaras, girdi sunkų jos alsa
vimą. |

Vėjelis sušlama alyvų krūme, ir 
Simukui staiga pasirodo, lyg jis gir
dėtų atsitolinančius motinos žing
snius. Ar tik Jis nebuvo prisnū
dęs? Krūpteli, išplečia baugiai akis, 
klausosi. Nieko, tik vėjelis žaidžia 
lapuose ir didžiojo beržo viršūnė 
pradeda ošti. Per mėnulio veidą 
perplaukia debesėlis, vėl šalta 
šviesa pasipila ant sodybos. Vie
nur kitur žiburiuoja žvaigždės.

Simukas pašoka ir eina vidun, 
kietai sučiaupęs lūpas. Kas bebū
tų, bet jis neleis pražudyti tė
viškės. Ačiū Dievui, jis nebekūdi- 
kis, veikiai sueis vienuolika metų, 
o tokio amžiaus kažkoks karalius, 
sako, visą karalystę paėmęs į sa
vo rankas. | 

vargingai. Blogi laikai. Bet giliau 
pagraibęs, vis kokią žiauberėlę 
surastum, o ten, ant spintelės — 
svogūnų pora. Labai sveika, kad 
žinotum.

— Ne, ačiū, aš sotus.
Tai gerai, kad sotus. Aš manau, 

jūs ten kaip reikiant pavalgot, man 
tai gardesnis kąsnis — svečias.

Tėvas atsikosti, atsiraugėja ir 
prisitraukia arčiau lango. Sūnus 
regi mėnesienoje išpurtusią nosį, 
pliką viršugalvį, paausiuos susivė
lusias plaukų liekanas, dievai ži
no, kiek dienų neskustą smakrą. 
Kambarys dvokia, visur prismirdę, 
priskretę — net prisiliesti baugu. 
Simukui nesinori tikėti, kad tai jo 
tėvas, o ne pasakų vaiduoklis.

Papasakok man, ką jūs ten val- 
got, — vėl kalbina senis. — Ar tik 
penktadieniais be mėsos verda, ar 
ir kitom dienom pasitaiko?

— Tik penktadieniais, — atsako 
Simukas. ,

— Tai tau neblogas gyvenimas, 
•kad žinotum. Nusipenėsi, didelis 
išaugsi. Namuos nebūtų taip gera. 
Nebeturime mes, sūnau, šeiminin
kės, nieks nebeišverda gardžiai. 
Nesiseka mums. Kai buvo gyva 
motina... i

Simukas krūpteli, išgirdęs apie 
motiną. Iš karto jam tėvas atrodė 
pasigailėjimo vertas sutvėrimas, 
bet dabar širdin užplūsta neapy-
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S. Makarevičius

Apie Europos Meno Raida
Karas Europoje jau pasibaigė ir, 
nors ginklai dar kai kur žvanga, 
po kovų audros apsiniaukęs dan
gus pradeda blaivėti ir iš po de
besų pasiekia mus vis daugiau 
ramybę ir viltį nešančios taikos 
saulės spindulių. Iš slėptuvių ir 
miestų griuvėsių išlindęs žmogus 
vėl ėmė kastuvą, tik šį kartą ne 
apkasams kasti, bet apnaikintiems 
miestams sutvarkyti ir atstatyt. 
Projektuojami nauji, dar geresni 
už senuosius, pastatai ir iš po 
griuvėsių tiesiamos dar platesnės 
ir šviesesnės gatvės.

Ne viskas vis dėlto bus įma
noma atstatyti, Puikios tūkstant
metės katedros, didingi rūmai ir 
kiti senovės paminklai jau nebe
pakils iš po griuvėsių ir niekas 
nesugebės ių atstatyti, o subirėją 
skliautai, sudaužytos kolonos ir 
vitražų šukės galės būti tik liūdnu 
memento tiems, kurie kada nors 
dar kartą kėsintųsi į Europos 
meną bei kultūrą. Bet, nors mums 
gaila tų senų rūmų ir bažnyčių, nors 
verkiame tų žuvusių paveikslų bei 
skulptūrų, — ar su jais viskas jau 
yra žuvę? — Ne, kol dar gyvas 
yra žmonijos genijus ir nuolatinis

pažangos bei tobulumo siekimas, 
nedings ir menas, kuris, nors ir 
kitomis formomis, atgimsta, ir jo 
šventoji ugnis negęsdama vis dega 
sekančių kartų pastangų aukure, 
sudarydama nepertraukiama kul
tūros ir dvasinio triumfo grandinę.

Po žydinčios, aukščiausią tobu
lumo laipsnį pasiekusios, anti
kinės klasikos, nusikratydamas iš 
rytų atplaukiančios Bizantijos įta
kos, kilo pirmas grynai saviškas 
Europos stilius — romaninis. 
Aiškus ir logiškas planas sunkus 
sienų masyvas, apvalus skliautas 
ir apvali, pusės lanko, arkada 
davė aiškų charakterį bažnyčių ir 
pilių statybai, kurioms reikėjo tvir
tumo dėl nuolat pasitaikančių karų 
ir užpuolimų, taip, net vienuo
lynai ir bažnyčios, apstatytos iš 
kampų apvaliais bokšteliais su 
mažomis angomis ir šaunamomis 
skylėmis turėjo tvirtovių pobūdį. 
Maži, suskliausti bažnyčių langai 
nedavė pakankamai šviesos pa
veikslams įžiūrėti, dėl to tapyba 
negalėjo išsivystyti ir dėl to sienų 
papuošimui buvo naudojamasi iš 
Bizantijos atkeliavusia mozaika. 

| Skulptūra, daugiausia baraljefo 

formos, buvo naudojama išorei, 
portalų ir net durų papuošimui. 
Ypatingo tobulumo vaizduojamo 
meno srytyje susilaukė miniatūra. 
Šventas raštas, evangelija (ranka 
rašytose knygose) buvo puošiami 
nepaprastai gražiomis, skaidrių 
spalvų, raidžių užsklandomis. 
Užsilikę iš tų laikų pavyzdžiai rodo 
tikrą šio meno meistriškumą.

Kylantis Europoje religinis misti
cizmas ir žmonių dvasinė pažanga 
davė pradus naujam meno .stiliui, 
kuris buvo pavadintas gotiniu. 
Aštrus lankas, aukšti, kylantieji į 
viršų smailėjantieji bokštai, sim
bolizavo nepaprastą religinės 
ekstazės pagauto žmogaus smel- 
kimasi į dangų. Spalvotų stiklų 
vitražai, pripildo vidų prieblanda 
ir paslaptingumu tuometinį vidur
amžių kultūrinį gyvenimą, kuris 
vis dar merdėjo alchemikų ban
dymų ir filosofinio akmens ženkle.

Tapyboje ir skulptūroje, savo 
vystimosi pradžioje, dar aiškiais 
iš klasikos imtais pavyzdžiais 
besinaudojanti gotiką religinio 
išsižadėjimo ir vienuoliško aske
tizmo poveikiu davė tuos sulie- 
siėjusius su neproporcingai “dide
lėmis galvomis ir ilgomis galū
nėmis šventuosius, kuriuos taip 
vėliau pamėgo mūsų meto ekspre
sionistai.

Tuo tarpu, kai Europos va
karuose ir šiaurėje, pasiekdama 
savo žydėjimo laipsnį vis dar kle
stėjo liepsnojanti gotika, Europos 
pietvakariuose jau pasireiškė nau
jas iš Italijos kylantis meno stilius, 
vadinamas renesansiniu. Architek
tūra vėl grįžo prie klasiriio antikos 
saikingumo, o tapyba ir skulptūra 
šventė pilną savo laimėjimų 
triumfą. Italų, ispanų prancūzų 
meistrų to reto tapybos moky
klos buvo dar ilgai pavyzdžiu 
Europos menui.

Bet vis besikeičianti, vis ieškanti 
Europos tautų dvasia negalėjo 
ilgai sutikti su ramiu aiškių pro
porcijų ir saikingų ornamentikoje 
renesansu. Nerami, besiveržianti 
kūryboje menininkų dvasia pa
gimdė baroką, įsigalėjusi tiek 
bažnytinėje, tiek ir pasaulinėje 
architektūroje, sukurdama nepa
prastų savo epochos meno še
devrų. Rodos, kad architektai pa
miršo medžiagos pastovumo 
dėsnius, ir laužytieji bažnyčių fa
sadai su banguojančiais stogais 

ažūriniais bokštais tiesiog plaukė 
į orą savo tapybiškai vingiuojan
čiomis formomis. Nepaprasta pra
banga ir spalvingumas vidaus pa
puošime sukūrė nepamirštamas, 
meno šventoves, kur klaidžiojan
tis, tarp nesuskaitomų piliastrų, 
karnizų, skulptūrų ir paveikslų 
žvilgsnis vis randa ką nors naujo, 
vis ką nors gražesnio, negalė
damas atsiremti net į skliautus, 
kurie pavirto erdve, pripildyta de
besų, angelų ir šventųjų.

Dar didesnį aistringumą ir tie
siog besaikį turtingumą ornamen
tikoje parodė filigraminis rokoko, 
bet tai jau buvo paskutinis kūry
bos šūkis mūsų meno istorijoje, 
nes, nors persisotinęs neramių 
baroko formų, menas švystelėjo 
dar kartą atgimusiame neoklasi- 
cizme didžiosios kūrybos spindu
liu, bet jis buvo jau paskutinis, ir 
po jo Europos žmonės pasiekė jau 
aiškų dekadensą.

Nauji technikos laimėjimai, atra
dimai, naujos medžiagos, kaip 
betonas, stiklas ir plienas, pastatė 
meną prieš kitus reikalavimus. Vis 
gyvėjantis gyvenimo tempas rei
kalavo vis daugiau naujų pastatų, 
teatrų mokyklų, gyvenamų’ų namų, 
kur daugiau buvo atsižvelgiama į 
higienos ir technikos reikalavimus, 
negu meno.

Atrodo, kad menas nesuspėjo 
eiti su civilizacijos ir technikos 
pažanga, ir iš to susidarė spraga, 
kurią mėgino užkaišioti įvairių 
stilių konglomeratais, bet jau aišku 
buvo, kad su nauja epocha turi 
prasidėti ir naujas menas. Senieji 
meistrai naujiems laikams nebeti

Vytautas Dyvas

Su ja
Kai, netrukdant niekam, lieku su ja vienas, 
Kiek tikriausio džiaugsmo, tyros laimės esti!
Mano kambarėlio pilkos, niūrios sienos.
Rodosi, pagelbsti sunkų vargą kęsti.

Paslaptis išdėstau, porinu jai viską, 
O ji nuramina, guodžia ir pamoko. 
Mano pilkos akys tikra laime tviska, 
O aplink, tarytum, būrys fėjų šoka.

Apkabins, prakalbins, nusijuoks, padrąsins
Ir jaunutę sielą pavergia, suvysto.
Bet ar jūs suprantat, bet ar žinot, kas ji?
Ji smagi, audringa, ji — mana jaunystė!

ko, o atsidūręs tuštumoje meno* 
pasaulis blaškėsi neramioje ieško
jimų karštligėje. Atsirandančios ir 
vėl praeinačios meno srovės, pvz. 
romantizmas, impresionižmas, 
ekspresionizmas, kubizmas ir fu
turizmas, paliko eilę įdomių ban
dymų meno istorijai, kurie vis dėl 
to sveiko skonio negalėjo paten
kinti, ir tokį triukšmą savo laiku 
sukėlusios srovinės kryptys dabar 
jau negrįžtamai bankrutavo, už- 
leisdamos kelią naujiems bandy
mams ir naujiems ieškojimams.

Beveik šimtmetį} dekadenso 
ženkle pasilikęs menas pasku
tiniais metais, naujų kūrybos 
laimėjimų skatinamas, vėl pradėjo 
kilti. Iš bedvasių, geometrinių 
formų blokų pradėjo vystytis nau
ja, moderniškoji architektūra. Ko
lona ir piliastras vėl atgavo savo 
teises ir susiformavo nauja 
racionali ornamentika. Sienose 
vėl pasirodė ankščiau architek
tūroje neigiama freską, o vidaus 
išgražinime pasiekiama vis dau
giau ir daugiau laimėjimų. Iki šiol 
liguistų meninių iškrypimų drugiu 
merdėięs vaizduojamasis menas 
perėjo savo aštriausią krizę ir iš 
visų bandymų bei ieškojimų, per 
srovinius ginčius bei futuristinius 
išsišokimus, gimė nauja ir sveika 
kryptis — modernusis realizmas.

Negalima dar pasakyti, kad 
šiuo metu menas būtų pasiekęs 
savo išsivystymo aukštumą. Dar 
daug kas liko padaryti, bei iš tų 
pastangų pasiekti ką nors gražes
nio, dar tobulesnio, aiškėja 
vienintelis ir kaip saulė į ateitį 
šviečiąs intelektualų tikslas — 
gyventi menui.

kanta. Juk jis tikrasis motinos mir
ties kaltininkas. Visi šneka, kad jo 
motulė dar būtų galėjusi kelias 
dešimtis metų gyventi, jeigu ne
būtų toks sunkus gyvenimas bu
vęs.

— Nebeminėk man motulės, — 
visas drebėdamas sukužda vaikas.

+- Kodėl?
— Pats žinai, kodėl. ,
Valandėlę pasidaro tylu. Tėvas 

užsitraukia ant pečių kažkokį mai
šą, į nosies skylutes prikemša ta
bako. Kambary darosi trošku.

— Aš atėjau rimtai pasišnekėti, 
— taria pagaliau Simukas. — Il
giau taip nebegalima. Visi iš 
mūs juokiasi.

— O tu pasakyk kitiems, žinai 
ką, kad jie papūstų tau į dūdą, 
jeigu juokiasi. į

— Ne, tėveli, nieko aš negaliu 
pasakyti. Geriau tamsta taip da
ryk, kaip kiti tėvai daro, tai bus 
geriausia.

— Na tik tu dabar čia man pa
mokslų nesakyki — sušunka senis 
kietu balsu ir atsiremia sienos. — 
Višta kiaušinį pradės mokyti. Nosį 
pirma nusišluostyk, parše!

— Mano nosim, tėveli, nesirū
pink. O paaiškink geriau, kodėl 
pardavei klėtis!

— Pardavei... Iš kur tu žinai, 
kad pardaviau?

— Aš viską žinau. Ir akis turiu: 
mačiau, kad pradėtos griauti.

— Norėjau ir pardaviau. Kas 
man gali uždrausti?

— Žmonės kalba, kad tamsta ir 
paskutinę trobą pirkliams siūlai.

— Siūlau, o ką, gal tu man už
drausi? Norėsiu, ir žemę parduo
siu. Iš kur tu toks atsiradai, kad 
aš turėčiau tavęs klaustis, ką par
duoti ar ko neparduoti! Viską par. 
duosiu, viską viską, net dulkių tau 
nepaliksiu. Pareikalaus jis, mat, 
atskaitos iš seno tėvo.

— Jeigu aš esu tamstos sūnus, 
tėveli, tai turiu žinoti, kur visas 
turtas dingsta, — tvirtai atkerta 
Simukas. Jo širdis dabar pilna 
audros, ir jis nori išlieti viską, kas 
ligi šiol jį smaugė. — Tamsta ne
gali vienas viso turto pralakti. Ne 
tamstos vieno. Ir motulės dalia juk 
yra.

— Nieko čia tavo nėra, galvažudy 
tu! — staiga subliūva senis. — 
Kai užsitarnausi, tai bus tavo. Ir 
jokios motinos dalies nėra. Buvo 
kelios vištos ir tos pastipo. Nueik, 
susirink iš šiukšlyno kaulus ir 
išsinešk.

— Netinka man taip sakyti, bet 
vis dėlto pasakysiu: niekšas tams
ta esi, tėveli, ir gėda man, kad aš 
esu tamstos sūnus.

Tai taręs, Simukas apsisuka ir 
išeina iš trobos. Jis nieko nebe

girdi ir nieko nebesiklauso. Mėne
siena apšviečia aptriušusius ser
bentų krūmokšnius, neprižiūrimas 
obelis, išvirtusią tvorą, pradėtas 
ardyti klėtis. Jeigu užkalbintų kas, 
Simukas net žodžio nebegalėtų 
ištarti, bet verkti jis neverkia. 
Ašaros nieko nepadės.

Atsisėda ant prieklėčio, prisi
spaudžia prie sienos ir glūdi. Eiti 
pas šeimininkus drovu. Simukas 
nenori, kad visi žinotų, jog jis net 
žmoniškai pernakvoti pas tėvą ne
gali. Geriau čia prabudęs, o anksti 
rytą, visiems matant, sugrįš į 
ganyklas.

Naktis vėsoka. Simukas pasisė
da po savim kojas, užsisagsto 
švarkelį, įtraukia kaklą giliau į 
apykaklę. Mėnesiena protarpiais 
aptemsta. Tada įsmeigia akis į 
dangų ir regi debesėlius, kurie 
plaukia kaip dūmai pro mėnulį. 
Kai ilgiau įsižiūri, atrodo, kad ne 
debesėliai, bet mėnulis skuba pro 
juos, norėdamas kuo veikiausiai 
aikštėn išsinerti ir vėl savo šaltus 
spindulius ant miegančios žemės 
paberti. (

Nuplasnoja šikšnosparnis. Simu
ku! darosi baugu. Jis prisimena 
pasakas apie skraidančius vaiduo- 
kius ir klajojančias vėles. Užsi
merkia, bet užsimerkus dar bai
siau. Ant užlų kažkas vaikšto, gir

dėti, kaip čeža ant šiaudų leng-Į Kai nebebus namų, eisime abu
vučiai žingsniai. Palei obelis 
šmešteli šešėlis ir vėl dingsta. Kū. 
nas stirsta iš baimės, bet Simukas 
visaip stengiasi save raminti. Stai
ga jis pasipurto, ištiesia nutirpu
sias kojas, pasiraivo ir drąsiai at
simerkia. Niekai, jokių vaiduoklių 
čia nėra, tai tiktai senukų pasakos.

Paslenka daugiau užnuovejon, su
siranda seną maišą ir apsisupa juo 
kojas. Čia pat prisitraukia šiaudų 
kūlį, apsikamšo iš visų pusių. Vei
kiai pajunta, kaip kūnas ima šilti. 
Akys merkiasi, galva svyra. Bet 
netoliese vėl sušlama kažkieno 
žingsniai, ir Simukui šiurpas pa
gaugais nueina. Tyli gniauždamas 
kvapą, o žingsniai artėja. Staiga- 
švysteri mėnesiena, ir jis regi sa
vo seną draugą, katiną Marčių, 
atslenkant.'

— Kac kac kas, — šaukia Si
mukas prityrusį pelių medžiotoją, 
kuris iš karto lyg pabūgsta, bet 
paskui nusiramina ir drąsiai pri
eina artyn. Berniukas apkabina jį 
abiem rankom, prisitraukia prie 
krūtinės. Patinka katinui tūnoti 
glėbyje, pradeda murkuoti, o Si
mukui darosi šilta, miela, gera.

— Kur tu dėsies, — sako jis, 
glostydamas Marčių, — kai tėvas 
viską parduos? Nebeliks nei tau 
nei man pastogės. Tik tu nenusi
mink, broliuk aš tavęs neapleisiu. 

ganyti. Mano šeimininkė nebloga. 
Ji ir valgyti gardžiai duoda dr ne
pikta. O jeigu kartais garsiai su
rėkia, tai nereikia nusigąsti. Toks 
jau jos būdas. Žinoma, reikia klau
syti ir būti stropiam. Jeigu ne — 
ir mane ir tave išvarytų.

Katinas patogiai susirango prie 
pilvo ir ima snausti. Snaudulys pa
gauna ir Simuką.

— Kad kartais nep.amiegočiau, 
— masto jis. — Bet ne, kai iš va
karo įsigalvoji atsikelti, visada 
laiku atsikeli. Bet, Dieve, koks 
nakties ilgumas! O dar sako, kad 
vasarą naktys trumpos.

Išbudina ankstyvas paukščių 
čiulbėjimas. Saulė dar nepatekė
jusi, bet dangus rytuose jau rau
donas ir vaiskus. Nugara skauda, 
kojos nutirpusios, galva sunki. Ka
tinas, išgirdęs peles skrebant, dar 
gerokai prieš aušrą išsprūdo iš Si
muko glėbio. Berniukas juto per 
miegus, kaip vėsu pasidarė, mar- 
ciui pabėgus, o dabar taip krečia 
šaltis — nors į ugnį lįsk.

Atsistoja, pasiraivo ir, ilgai ne
laukdamas, skuba iš kiemo. Ties 
tvora dar žvilgteri į langus: tenai 
nieko nematyti. Tebemiega.

— Sudie, tėveli, — sukužda ber
niukas.
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Baltijos universitetas Hamburge
Jau prieš kelis menesius latviai, 

kurių profesūros didelė dalis buvo 
susispietusi Š. Vokietijoje, buvo 
pradėję tirti galimumus organizuoti 
savo universitetines studijas. Val
džios sluogsniuose susilaukta pri
tarimo, bet drauge ir pasiūlymo 
prie to reikalo pritraukti visas tris 
Baltijos tautas. Po daugelio tar
pusavio pasitarimų ir pasikalbė
jimų sii anglų valdžios organais — 
čia itin daug pasidarbavo latvių 
prof. Gulbis — padėtis ėmė aiškėti 
ir klausimas imta spręsti kaskart 
mums palenkesne prasme. Dar ru
deniop jau buvo anglų pasiūlyta 
steigti Hamburge akademinę trijų 
Baltijos tautų stovyklą, į kurią 
anglai žadėjo savo sunkvežimiais 
sugabenti iš savo vald. srities 
baltiečius profesorius su studentais 
ir kurioj būtų buvę leista organi
zuoti aukštuosius kursus. Dabar gi 
leista steigti tik universitętas, nors 
pats jo vardas ir nėra išaiškėjęs: 
ar Baltiios stovyklinis universitetas, 
ar tiesiog Baltiios u-tas Hamburge, 
kaip universiteto organizacinė ko
misija pageidautų.

Anglų valdžios realų susirūpini
mą tuo mūsų universitetu rodo jau 
ir tas faktas, kad u-to auditori
joms ir kitiems darbo kambariams 
paskirti 3 aukštai labai dideliuose 
ir moderniai įrengtuose Deutscher 
Ring namuose (Karl-Muck-Platz 5). 
Be to, vienas UNRRA pareigūnas, 
amerikietis p. Riggel, yra atleistas 
nuo visų kitų pareigų UNRR-oje 
ir paskirtas spicialiu mūsų stei
giamojo u-to akademiniu globėju 
(akademic adviser). P. Riggel kiek 
jau teko patirti, to darbo ėmėsi 
labai entuziastingai, su visu ameri
kietišku praktiškumu.

1946 m. sausio 8 — 9 d. Hambur
ge įvyko u-to organizacinės ko
misijos ir kitų atvykusių profesorių 
konferencija. Jos atidaryme daly
vavo UNRRA pareigūnai, kurie ir 
savo atsilankymu ir ypač savo 
gražiomis sveikinimo kalbomis iš
kėlė mūsų profesūros pasitarimą į 
■oficialią u-to steigiamojo posėdžio 
plotmę.

Konferencijoj buvo apsvarstytas 
ir priimtas provizorinis u-to sta
tutas ir paskirti laikinieji u-to or
ganai. Kadangi u-tas skiriamas vi
soms trims Baltijos tautoms, visur 
pagal galimybę išlaikomas paritė- 
tinis principas, pav., yra trys rek
toriai. Anglams, vis dėlto, pagei
daujant matyti u-to viršūnėje vieną 
■asmenį, numatyta dar yra u-to 
prezidento institucija, panašiai kaip 
yra Amerikos u-tuose. Preziden
tas atstovauja u-tui ir vadovauja 
senatui.

Asmeninė u-to laik. vadovybės 
sudėtis: prezidentas prof. Gulbis 
(latv.), rektoriai: prof. V. Slanka 
(Stankevičius — liet), prof. Dunz- 
dorfs (latv.), ir prof. Oepik (esi.); 
teisės ir ekon. mokslo fakt. deka
nas V. Čepas (liet.) ir prodek. prof. 
Schulz (lat.) ir Aun (ėst.); filolo
gijos ir filosofijos fak. dek. prof. 
Sturms (latv.), prodek. pręf. J. Pu
zinas (liet.) ir prof. Raun lest.); 
žemės ūkio fak. dek. prof. V. Ma
nelis (liet.), prodek. prof. Eglits 
<lat.) ir prof. Jaerveso (ėst.); gam- 
ios-matematikos fak. dek. prof.

I Oepik (ėst.) ir prodek. prof. Stan- 
I ciiajs (latv.) ir Saldukas (liet.); ar
chitektūros ir inžinerijos m. fak. 
dek. prof. Kundzinš (lat.) ir pro
dek. Pavels (esi.), (lietuvių kandi
datų tuo tarpu nėra); mašinų staty
bos fak. dek. prof. Juveis (lat.) ir 
prodek. prof. J. Čiurlys (liet.) ir 
prof. Reintaln (ėst.); chemijos fak. 
dek. Kirs (ėst.) ir prodek. prof. 
Liepinš (lat.), (lietuvių kandidatų 
tuo tarpu nėra); medicinos fak. 
dek. prof. Vėtra (lat.), ir prodek. 
prof. Knisk (ėst.) (lietuvių kandida
tų tuo tarpu nėra).

Kaip jau minėta, ši u-to vado
vaujančių organų sudėtis yra lai
kina, Mokslui prasidėjus ir fakul
tetų iartyboms susirinkus, jie bus 
renkami statuto numatyta tvarka.

U-to klausytojai (studentai ir 
hospitantai) gali būti tik trįjų Bal
tijos tautų asmens. Hospitantais 
gali būti priimami asmenys, ne
baigę aukštesniosios mokyklos.

Konferencijos metu faktulteto 
komisijos paruošė mokslo planus. 
Paskaitos savo studentams dėsto
mos atatinkamos tautos kalba. Jei 
kuriam kursui skaityti nėra atatin
kamos tautos lektoriaus ir jį klau
so įvairių tautų studentai, tai pa
skaitos dėstomos vokiečių kalba. 
Numatyta šių m. sausio mėn. pa
baigoje pradėti mokslą: 1) filolo- 
gijos-filosofijos, 2) teisės ir ekono
mijos mokslų, 3) gamtos-matema
tikos ir 4) žemės ūkio fakultetuose.

A. Kadžius

BALADĖ
Baltasparnė snaigė iš dangaus iškrito 
Ir svajojo — žemėn niekad nenukris, 
Paskraidys su vėju lig ankstybo ryto, 
Lig mėnulio šalto žaisdama nuskris.

Vėjas, tikras draugas, tartum tikras brolis,
Ją glėby kaip sesę neša vis tolyn, 
Rodos, visos žvaigždės jau čia pat jai moja, 
Rodos, patį dangų jau pasiekt gali.

Kai rytuos iškilo rausvas saulės ratas, 
Spinduliuos nušvito bokštai ir kalnai, 
Tik tada snieguole, tik tada pamatė, 
Kad jau žemę siekia jos balti sparnai.

Ir prapuolė vėjas kaži kur už miško,
O po kojų žemė žydinti, žalia, 
Rytas linksmas žengia, spinduliuose tviska, 
Iš baltos snieguolės — ašara maža . . .

Tai tikra teisybė, tai ne padavimas.
Gal ir tu, kaip snaigė, kitąkart kritai?
Kaži ko ieškojai tolimuos žvaigždynuos, 
Užmiršai tik žemę žemės nematei.

Lietuviu gimnazijų direktorių 

suvažiavimo, įvykusio 1946 metu 

sausio 12-14 d. Hanau, deklaracija

Suvažiavimas, išklausęs Lietuvių 
Sąjungos Valdybos atstovo, Švie
timo Įgaliotinio ir gimnazijų direk
torių pranešimus ir apsvarstęs lie
tuvių tremtinių švietimo reikalus, 
konstatuoja:
1) Mūsų mokykla turi šviesti ir 

auklėti mūsų jaunuomenę, ug
dyti josios socialinį ir visuome
ninį charakterį pagal krikščio
niškuosius ir tautinius idealus.

2) Mūsų mokykla, tvarkydamasi 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės įstatymais, puoselėja vals
tybines tradicijas ir ugdo vals
tybingumo sąmonę.

3) Iki šio laiko lietuvių tremtinių 
švietimo sąlygos buvo nepa
prastai sunkios, bet dėlei moky
tojų pasiryžimo ir visuomenės 
paramos tos kliūtys pamažu nu
galimos ir jau dabar veikia 18 

Jei neatvyktų laukiamas tų fakul
tetų studentų skaičius ir tuo būdu 
ligi sausio mėnesio pabaigos nu
matomuose įrehgti gyvenamuose 
butuose pasidarytų laisvų vietų 
studentams, tai bus tuoj pat pra
dėtas mokslas ir architektūros bei 
inžinerijos fakultetuose.

Kituose fakultetuose mokslas bus 
pradėtas, kai tik bus jų klausyto
jams parengtos patalpos.

Patalpų klausimas tokiame per
pildytame ir smarkiai apgriautame 
Hamburge sudaro sunkią problemą. 
Betgi anglų valdžia parodė mums 
daug palankumo, paskirdama, kaip 
jau minėta, Baltijos u-tui (audi
torijoms, skaitykloms, laboratori
joms, studentų bei profesūros dar
bo, bei poilsio kambariams ir kt.) 
3 didelius ir modernius Deutscher 
Ring rūmų aukštus. Tuose pat rū
muose numatomi butai u-to pre
zidentui, rektoriams, dekanams ir 
sekretoriui. Galimas dalykas, kad 
čia vėliau galės įsikurti ir profe
sūra. Šuo metu profesoriams, kaip 
ir minėtų 4 fakultetų, kurie pra
deda mokslą pirmiausia, studen
tams gyv. patalpos rengiamos vi
sai netoli nuo Deutscher Ring esan
čioje Zoo-stovykloje. Kai patal
pos bus ištuštintos ir sutvarkytos, 
bus pradėta, gabenti studentai ir 
profesoriai, kuriems iš pradžių pa
tariama atsikelti be šeimų, nes dar 
stoka reikiamų patalpų. Tokia pa
dėtis butų atžvilgiu buvo konfe
rencijos metu, ir dabar, žinoma, 
tas dalykas žymiai pasistūmėjęs 
pirmyn.

gimnazijų, 8 progimnazijos, apie 
100 pradžios mokyklų. Visose 
mokyklose stengiamasi išlaikyti 
mokslo lygis, buvęs Nepriklau
somos Lietuvos laikais.

4) Jaunuomenės švietimas ir auk
lėjimas turi rūpėti visai lietuviš
kajai visuomenei.

5) Kai kurių stovyklų. VadoVy- 
bės nepakankamai vertino mo
kyklų darbą ir sąmoningai ar 
nesąmoningai jį trukdė. 
Suvažiavimas apeliuoja į visas

lietuvių tremtinių vadovybes, į su
sipratusią mūsų visuomenę ir pra
šo visomis išgalėmis remti šį mūsų 
tremtinių pozityvinį tautinį darbą 
— jaunuomenės švietimą ir auklė
jimą.

Suvažiavimas pageidauja —
a) kad lietuvių tremtinių bendruo

menės santvarkoje būtų suda
ryta švietimo reikalams speciali 
— savarankiška švietimo insti
tucija — Švietimo Valdyba.

b) kad lietuvių tremtinių bendruo
menės komitetai sudarytų tin
kamesnes materialines mokyklų

darbui sąlygas, kurios paleng
vintų mokytojams darbą ir ap
saugotų mokytojų ir mokinių 
sveikatą.

c) kad lietuvių visuomenė sudary
tų tinkamas moralines sąlygas 
mūsų jaunuomenei auklėti, už- 
kirsdama kelią visų pirma spe
kuliacijai ir girtavimui, kurie 
nuodija mūsų gyvenimą, žemina 
lietuvio vardą ir kenkia visos 
lietuvių visuomenės reikalams, 
o ypač kenkia jaunosios kartos 
auklėjimui.
Suvažiavimas su viltimi žiūri į 

mūsų švietimo darbą, kviečia visus 
mokytojus su nemažėjančiu entu
ziazmu kovoti ir toliau dėl lietuviš
kosios sąmonės, mūsų tautinės 
kultūros bei garbės.

Laiškas is Lietuvos
Vienas .Žiburių" skaitytojas ga

vo iš Amerikos laišką, rašytą 1946. 
I. 2. Laiškas rašytas pagyvenusio 
Amerikos lietuvio, kuris buvo už
klaustas dėl galimos emigracijos 
į J. A. V. Laiške rašoma: ... aš 
darysiu viską iš mano visos šir
dies, sulig mano išgalių Jums pa
gelbėti, bet pirma turim apsvarstyti, 
kokia laukia ateitis čia Amerikoje.

Mokslo jėgų yra didelis perte
klius. Net daktarų yra biednai gy
venančių. Vos padaro šiaip taip 
gyvenimą. Yra, kad eina sunkių, 
juodų darbų dirbti. Tuo pat laiku 
yra milijonai bedarbių. Manoma, 
kad iki pavasario pasieks šis skai
čius 7 (septynis) milijonus bedar
bių.

Europoje prasidės atstatymas, 
tai reikės daug mokslo ir darbo 
jėgų daug daugiau, kiek Europa 
turi. Amerikoje po 14 metų de
presijos , (krizės) ir po pačio karo, 
namų niekas nestato, nes bijosi, 
kad neatsitiktų, kaip po pirmojo 
pasaulinio karo. Daug namų tuo
met statė, bet liko prigauti per de
presiją, kurios pasėkoje 2/3 sa- 
vminkų neteko tų namų. Neviskas 
Amerikoje taip gerai, kaip kas 
mano. Dabar gavau pirmutinį laiš
ką iš Lietuvos nuo T., kurį Jums 
prisiunčiu.

Iš Lietuvos gautame 1945. VII. 11 
d. laiške rašoma: „Męs pakol kas 
esame sveiki, tik mūsų nelaimei 
išblaškyti po visą kraštą. Mamytė 
ir aš su broliuku gyvename pas 
kaimynūs, kadangi ūkis smarkiai 
nukentėjo nuo karo. Brolis Petras, 
agr. studentas, prisilaiko pas dėdę 
Nikodemą, nes jo ūkis laimingai 
išliko. Brolis Jonas dar tebėra R. 
Armijoj. Iš jo turime šiek tiek žinių. 
Tėvelis gyvena Kaune. Keistai, tu
rėtų atrodyti, kad visą gražų am
želį, kaime praleidęs ūkininkas, 
dabar geriausią išeitį susirado 
apsigyvendamas Kaune. Su pas
lėpta širdgėlą skamba'.'

Mielas Dėde, mes esame Jūsų 
visų nepaprastai išsiilgę ir lau
kiame tos progos, kada galėsite 
mus aplankyti ir su mielais gimi
nėmis po visų pergyvenimų pasi
matyti. Šiaip daugelio mūsų bran
gių giminių jau nebėra gyvųjų tar
pe. Apie kitus nieko dar neži
nome ... A. S.

Nauji leidiniai
Sieninis kalendorius 1946 m.

Išleido Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus Augsburgo Skyrius.

Augsburgo Liet. R. Kryžiaus sky
rius atliko tikrai naudingą darbą, 
šį kalendorių išleisdamas, nes ligi 
šiol neturime šiems metams jokio 
lietuviško sieninio kalendoriaus.

Pats kalendorius ne tik bus nau
dingas, bet ir papuoš mūsų būtų 
tuščias sienas, nes leidėjai nepa
miršo jo papuošti gražiais mūsų 
tėvynės vaizdais.

Be to, šis kalendorius bus nau
dingas ne tik savo kalendorine da
limi, bet ir jame įdėta Lietuvos 
istorijas bei lietuvių literatūros 
chronologija. Šios medžiagos dažnai 
pasigenda mokyklos darbininkai 
bei kiti kultūrininkai ir ne kartą 
negali niekur jos susigaudyti. Ga
lina būtų pageidauti, kad ši chro
nologija būtų pilnesnė, bet leidė
jai, matyti, turėjo apsiriboti tik 
pačiai svarbiausiais duomenimis 
dėl vietos stokos. Vis dėl to ir tai, 
kas čia yra, jau bus labai naudin
ga medžiaga, be kurios kartais iš
siversti neįmanoma.

Visuotinė literatūra. Konspektas 
V—VII kl. parengė liter, mokyto
ja P. Janutienė. Išleido Augsburgo 
lietuvių gimnazija. 99 psl. Spausd. 
rotatorium.

Mūsų mokykla šiandien jaučia 
tikrą badą ne tik šiaip lietuviškos 
knygos, bet ir mokyklinių vado
vėlių. Tad labai sveikintina kiek
viena iniciatyva bent šiek tiek tą 
spragą užkišti. Ir mokyt. P. Janu
tienė bei Augsburgo liet, gimnazi. 
jai dėl šios priežasties pasakys 
ačiū, ne tik daugelis moksleivių, 
bet ir mokytojų, kad jie paruošė 
ir išleido bent trumpą visuotinės 
literatūros konspektą. Leidinys 
apima visą V—VIII kl. visuotinės 
literatūros kursą, pradedant trum
po senosios arientalinės literatū
ros apžvalga (vidų, persų, žydų), 
baigiant naujosiomis literatūrinė
mis srovėmis (simboližmas, im
presionizmas, estetizmas, indivi- 
duolizmas), Nors tai tėra trumpa 
viso kurso santrauka, bet čia mo
kinys ir dėstytojas ras visus svar
biausius dalykus ir, nors ir trum
pą, bet aiškią svarbiausių klausi
mų interpretacija.

Galima būtų šį tą prikišti leidė
jams dėl techniškų leidinio trūku
mo, bet, žinant dabartinius sunku, 
mus, tai tenka atleisti.

5
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VI. Bacevičiaus nuoir.Bregenzo Lietuvių Grupė

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Kemptenas. Nuo sausio 3. dienos 

pradėjo veikti stovyklos paštas.
Per Tris Karalius studentai su

ruošė vakarą. Programą išpildė so
listai Radzevičiūtė, Kaukariūtė ir 
Garmiūtė, akomponavo — Kolu- 
pailienė ir Meškelė. Savo eilėraš
čių skaitė Radžius, Volertas, Ste- 
lingis ir B. Račkauskas. Be to, R. 
Spokevičiūtės tautinių šokių rate
lis pirmą sykį išėjo į sceną ir gra
žiai pasirodė.

Sausio 9 d. pradėti šoferių kur
sai. Kursus lanko 300 klausytojų. 
Kursams vadovauja dipl. inž. Ta
mašauskas.

Sausio 16 d. „Algųvos Baro Die
nos Naujienos* išleido savo 200-iį 
Nr.

Sausio 17 d. vietos inžinierių 
d-ja išrinko naują valdybą, į kurią 
įėjo pirm. Daukus, sekr. Draugelis, 
kasin. Riauba. R. Da.

Hanau. Sausio 12 d. pradėjo 
veikti kinas, kurio vedėju paskir
tas Gudelis. Visą kitą administra
ciją sudaro taip pat lietuviai. Kinas 
yra UNRR-os žinioje. Gautos pa
jamos skirstomos proporcingai 
visų stovyklų komitetams. Stovyk
los gyventojai labai dėkingi UNRR- 
os direktooriui už parodytą palan
kumą šį kiną steigiant.

Gausiai lankomi miškų technikų, 
siuvimo — kirpimo ir šoferių kur
sai. Norima atidaryti suaugusių 
gimnaziją ir anglų kalbos kursų 
2-ją laidą.

Kupšteinas. (Austrija). Bendros 
Kūčios su svečiu J. E. vysk. Po- 
dolskiu visiems paliko gražų pri
siminimą. Dalis studentų lanko 
Insbruko universitetą. Veikia skau
tai. Visam stovyklos kultūriniam 
gyvenimui vad. dr. pschil. M. Ži
linskienė.

Daugumas lietuvių dirba, nes 
darbas privalomas. Nuolat dirban
tieji atlyginimą gauna tik maistu.

Didžiausia problema — trūku
mas lietuviškos spaudos ir tuo pa
čiu informacijos mus liečiančiais 
klausimais.

Atvykstantiems ir pravažiuojan
tiems kupšteiniečiai lietuviai būtų 
labai dėkingi galėdami gauti ge
riausią lauktuvių dovaną — lietu
višką spaudą. Br. Juodelis

Wurzburg-Zell. Sausio 2 d. įvyko 
gail. seserų-samaritiečių kursų ati
darymo iškilmės ir įžanginė pas
kaita. Kursų lektoriai — stovyk
loje gyveną gydytojai, vad. gyd. 
Stasiūno.

Suorganizuoti siuvimo ir rank
darbių kursai, o inžinierių ir tech
nikų d-ja organizuoja 3 mėn. elek
tromonterių kursus.

Surengta lietuvių moterų paga
minta žaislų parodėlė. Beveik visi 
žaislai pagaminti iš įvairių liekanų. 
Žaislų gamybai vadov. Dainienė. 

' rius yra bendras stovyklos tauty
bėms.

Darbo tvarkymo skyrius praveda 
įvairius stovyklos darbus. Šio sky
riaus pastangomis sutvarkyta sto
vyklos salė, mokyklų patalpos ir 
parūpinamas stovyklos gyvento, 
jams kuras.

Stovyklos policija prižiūri, kad 
stovyklos gyventojai laikytųsi Vi
daus tvarkos Taisyklių ir vykdytų 
vadovybės duotus parėdymus.

| Kultūrinius reikalus tvarko Lie- 
1 tuvių S-gos Uchtės Skyriaus Val
dyba. Valdybą sudaro: pirm. P. Ce. 
penas, vice-pirm. A. Ketvirtis, 
sekret, M. Bankauskas, kasin. J. 
Bertašius, valdybos narys J. Čer
nius. Lietuviai savo kultūrinį gy
venimą kelia per švietimo skyrių, 
spaudos ir informacijos skyrius ir 
kultūros- ratelį.

Švietimo skyrius rūpinasi gyven
tojų auklėjimu ir mokslinimu. Šio 
skyriaus žinioje -veikia vaikų dar
želis su 32 vaikais, pradžios mo
kykla su 48 vaikais, progimnazija 
su 30 mokinių. Prądžios mokyklos 
mokslas yra privalomas. Suaugu
siems šviesti steigta žemės ūkio 
mokykla su 26 klausytojais ir šo- 
ferių-automechanikų kursai su 90 
klausytojų. Atvažiavus anglų kai. 
bos specialistams, tuoj po sto
vyklos atidarymo pradėjo veikti 
anglų kalbos kursai. Kursuose da
lyvauti užsirašė 140 klausytojų. 
Jei atsiras klausytojų, numatyta 
įsteigti kitų kalbų kursai. Moky
klos ir kursai turi atitinkamų 
specialybių mokytojus. Mokyklų 
patalpos geros. Stovyklos švietimo 
reikalams vadovauja Kavaliauskas.

Švietimo įstaigos is vietos UNRRA 
susilaukia ypatingos prielankumo 
ir paramos.

Kultūros ratelyje dalyvauja tie 
suaugę stovyklos gyventojai, kurie 
nori praplėsti savo turimas mokslo 
žinias ir aktyviai dalyvauti kultu, 
riniame stovyklos gyvenime. Kiek
vieną savaitę kultūros ratelyje 
skaitomi kultūrinio pobūdžio re
feratai ir diskutuojamos iškeltos 
mintys. Beto, kultūros ratelis ruo
šia viešas paskaitas stovyklos gy. 
ventojams. Kultūros ratelio valdy
bą sudaro: prof. Biržiška, P. Če
pėnas, A. Ketvirtis ir A. Armalis.

Spaudos ir Informacijos skyrius 
stengiasi aprūpinti gyventojus 
skaitoma medžiaga, teikia gyven
tojams naujausias pasaulio įvykių 
žinias, padeda gyventojams paiėš. 
kojimų ir. susižinojimo klausi
muose. Kiekvieną dieną šis skyrius 
išleidžia sieninį laikraštėlį, ku
riame paduodamos svarbiausios 
viso pasaulio žinios. Skyrius 
įsteigė skaityklą, kurioje randasi 
lietuviškų, angliškų, lenkiškų, lai
kraščių bei knygų lietuvių, anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis. 
Skyriui vadovauja V. Steponaitis, 
J. Mičiūnaitė *ir A. Armalis.

Gruodžio m. 7 d. įvyko Lie- 
■ tuvos Raudonojo Kryžiaus Uch
tės skyriaus steigiamasis susirin
kimas. Išrinkta skyriaus valdyba, 
kuri pareigomis susiskirstė sekan
čiai: pirm. A. Pabedinskas, vice- 
pirm. gyd. VI. Ramanauskas, sekr. 
J. Laumakys, kasin. St. Leimonienė, 
valdybos narys A. Kutkus.

Stovykloje lietuviai įsisteigė 
koperatyvą, kuris turi smulkių 
prekių krautuvę ir alaus barą.

A. Armalis.

Augsburgas š. m. sausio 24 d. 
L. R. K. Augsburgo Skyriaus Val
dyba Hochfeldo kno salėje suk
vietė lietuvių stovyklos pasitarymą, 
kurį atidarė komiteto pirm. dipl. 
agr. Daugėla savo trumpajame 
žodyje nušvietė L. R. K. veiklą 
šiais sunkiais laikais ir kartu 
džiaugėsi, kad L. R. K. Augsburgo 
Skyrius pilnai suprantąs L. R. K. 
uždavinius ryžtingai ėmėsi sunkaus 
darbo. Prof. Oželis - Augsburgo 
L. R. K. Valdybos pirm, padarė 
pranešimą apie L. R. K. atstovų 
suvažiavimą Miinchene. L. R. K. 
Augsburgo skyriaus reikalų vedė
jas Petrauskas pranešė apie L. R. K. 
rengiamą loteriją ir jos tikslus.

Hochfelde įsteigtas paštas.
Sausio 25 d. atidarytas Liaudies 

universitetas. Pirmąją paskaitą 
„Jungtinių Tautų organizacija* 
skaitė dipl. teis Mikaila.

BALTIJOS TAUTŲ TREMTINIŲ 
STOVYKLA „VYTIS"

Baltijos tautų tremtinių stovykla 
Uchtėje „Vytis" įsteigta š. 1945 m. 
rugpjūčio m. 25 d. Stovyklos pa
talpas sudaro įvairiose miestelio 
vietose išdėstyti namai.

S ovykloje šiuo metu gy/ena 532 
lietuviai, 212 estų, 3 rumunai, 3 ju
goslavai, 1 suomis, 5 latviai, 13 ne
nustatytos tautybės. Viso 767 gy. 
ventojai.

„Vyties" stovyklai organizuoti 
daug pastangų yra padėjęs Uchtėje 
apsigyvenęs Nienburgo ir Neu- 
stadto apskričių' karininkas Balti
jos Tautų reikalams A. Pabedinskas 
ir dabartinis stovyklos direktorius 
V. Skrolys.

Kad lengviau būtų galima atlikti 
stovyklai statomus uždavinius, sa
vo darbą stovykla vykdo per įvai. 
rius skyrius. Stovykloje veikia: 
stovyklos raštinė, sanitarinė tarny
ba, maitinimo ir ūkio skyrius, dar
bo tvarkymo skyrius, stovyklos 
policija.

Stovyklos raštinė atlieka gyven. 
tojų registraciją, teikia reikalingas 
žinias apie stovyklos gyventojus, 
palaiko susižinojimą su UNRRA ir 
atlieka visus kitus stovyklos ad
ministravimo drabus. Stovyklos 
yra bendra visbms stovyklos tauty
bėms.

Sanitarinės stovyklos tarnybos 
tikslas yra rūpintis stovyklos „Vy
tis“ gyventojų sveikata. Sanitari
nėje tarnyboje dirba 4 vietiniai 
gydytojai. Įkurta stovyklos ligo. 
nine, kurioje be gydytoją dirba 1 
medicinos sesuo ir 1 felčeris. Sto
vyklos gyventojai skiepijami nuo 
įvairių ligų. Naujagimiams kas 2 
savaitės, . o didesniems vaikams 
kas mėnesis tikrinama sveikata. 
Stovyklos ligoninė turi geras pa
talpas. Skyrių tvarko gyd. VI. Ra
manauskas.

Maitinimo ir ūkio skyrius rūpi
nasi gauto Jš vietos UNRRA maisto 
ir apdaro p askirstymu bei kitais 
ūkiškais stovyklos reikalais. Sky-

L. R. K. Augsburgo Skyrius, norė
damas patarnauti lietuvių visuo
menei, o ypač mokykliniam jauni
mui išleidžia sieninį mėnesinį ka
lendorių, kuris yra paruoštas itin 
meniškai. Mokyklinis jaunimas ras 
sau svarbesrtiųių istorinių įvykių 
chronologiją ir lietuvių literatūros 
didžiuosius rašytojus su trumpais 
apibūdinimais ir jų svarbiausiais 
veikalais.

Pelnas skiriamas neturtingiems 
moksleiyiams šelpti.

Kviečiame malonius tautiečius 
įsigyti šį gražų leidinėlį.

Gimnazijų direkforu suvažiavimas 

Hanau

$. m. sausio 12 d. centto ini
ciatyva buvo sušauktas Hanau 
stovykloje visų lietuvių gimnazijų 
ir progimnazijų esančių amerikie
čių, anglų ir prancūzų vald. sri
tyse direktorių suvažiavimas. Iš 
26 veikiančių gimnazijų ir progim
nazijų atvyko 23 direktoriai arba 
jų įgalioti asmens.

Suvažiavimo dalyviai hanaujie- 
čių buvo maloniai sutikti. Vietinės 
kolonijos vadovybė, kurios, berods, 
daugumą sudaro gimnazijos mo
kytojai ir visa tenykštė lietuvių 
visuomenė, parodė tikrą lietu
višką rūpestingumą ir vaišingumą.

Suvažiavimas prasidėjo sausio 
12 d. 10 vai. ir tęsėsi 3 dienas. 
Buvo išklausyti pranešimai centro 
atstovo, švietimo įgaliotinių ir 
direktorių. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad šiuo metu veikia 18 gimnazijų 
ir 8 progimnazijos. Tos mokyklos 
veržėsi spontaniškai iš mūsų tau
tinės šąmonės. Jos kūrėsi peda
gogų iniciatyva, kurių tautinis 
idealizmas ir pasiaukojimas ne
buvo susvyravęs jokios okupaci
jos metu. Nors tos mokyklos 
kūrėsi ir veikė be jokių direktyvų 
iš kokio nors centro, bet jos visos 
laikėsi Nepriklausomos Lietuvos 
švietimo nuostatų, programų ir 
tradicijos. Ypatingai džiugu, kad 
mūsų mokyklos stengėsi išlaikyti 
mokslo lygį, buvusį Nepriklau
somos Lietuvos laikais.

Mūsų gimnazijose ir progim
nazijose mokosi keletas tūkstan
čių jaunuomenės. Nors ir sunkios 
mūsų „Vargo mokyklos* sąlygos, 
nes neturime nei vadovėlių nei 
mokslo priemonių, bet jaunimas 
entuziastiškai nusiteikęs nugali 
visas kliūtis. Šiais mokslo metais 
numatoma išleisti apie 350 abi
turientų.

Mokytojai dirba daugiausia iš 
pasiaukojimo be jokio atlyginimo, 
nors nekuriose stovyklose UNRRA 
šiek tiek primoka ir duoda maisto 
priedą, pav.: Hanau, Wiesbaden, 
Detmold, Oldenburg, Kassel, Ans
bach, Ingolstadt, Seligenstadt. 
Mokytojai neatsižvelgdami į atly
ginimą, sąžiningai dirba pavesta 
jiems darbą, kuris esamomis sąly
gomis yra nepaprastai sunkus. 
Šiose sunkiose sąlygose mokyto
jai, šalia mokymo darbo, sugebėjo 
paruošti visą eilę vadovėlių, kurie 
jau spausdinami spaustuvėse arba 
rotatoriais. Keletas konspektų jau 
atspausdinta.

Iš pranešimų taip pat paaiškėjo, 
kad kai kurių stovyklų komitetai 
nepakankamai vertino gimnazijų 
darbą ir stengėsi sąmoningai ar 
nesąmoningai jį trukdyti.

Sausio 13 d. suvažiavimo proga 
stovyklos koplyčioje, susirinkus

Lietuviai!
Ar atlikai savo pareigą? Varg

stantieji tautiečiai laukia tavo pa
ramos! Nelaukęs įsigyk L. R. K. lo
terijos bilietą.

Būk įsitikinęs, kad tavo auka 
tikrai pasieks paramos reikalingą 
lietuvį.

Lietuvių krepšininkų rinktinė grįžta Bodeno Ežerų
VI. Bacevičiaus nuofr.

Hanau gimnazijai, suvažiavimo 
dalyviams ir visuomenei, buvo 
atlaikytos pamaldos už gimnazijų 
direktorius ir mokytojus nukankin
tus nacionalsocialistų ar kitų kon
centracijos lageriuose ar kituose 
ištrėmimuose. „Daugiausia yra nu
kankinta ir ištremta tai mokytojų". 
Jie mirė už tave Jaunime, kad Tu 
galėtum laisvai gyventi skambėjo 
liūdni pamokslininko žodžiai, 
išspaudę nevienam ašarą. Tai 
buvo liūdnas prisiminimas mūsų 
tautos tragedijos, kurią dar dabar 
mums tenka išgyventi.

Tą pačią dieną buvo tęsiami 
posėdžiai ir svarstomi gimnazijos 
organizaciniai ir tvarkymosi rei
kalai. Mūsų gyvenimo sąlygos yra 
pasikeitusios, todėl suvažiavimas 
turėjo peržiūrėti Nepriklausomos 
Lietuvos gimnazijų darbo tai
sykles ir jas pritaikyti šių dienų 
gyvenimui. Tuo būdų kiek sąlygos 
leidžia, visų gimnazijų organizaci
ja tapo suvienodinta.

Vakare buvo suruoštas kuklūs, 
bet jaukus tenykštės pedagogų 
šeimos suvažiavusiems svečiams 
pobūvis. Pobūvio metu padaryti 
pranešimai aktualiais klausimais, 
pasidalinta pedagoginėmis min
timis ir jaukiai praleistos kelios 
valandos pedagogų šeimoje.

Trečią suvažiavimo dieną buvo 
aptartos programos, galimi nuo 
programų nukrypimai ir programų 
vykdymas. Nustatytas mokslo 
metų ilgis — 180 darbo dienų, 
priimtos egzaminų taisyklės ir 
aptarti keli moksleivių reikalai. 
Buvo svarstomas ir vadovėlių 
klausimas. Gimnazijos pradėjo 
ruošti atskirų dalykų konspektus 
ir juos multiplikuoti rotatoriais. 
Suvažiavime vadovėlių ir kon
spektų paruošimas buvo paskir
stytas tarp įvairių gimnazijų.

Ypatingai visų susirūpinta jau
nuomenės auklėjimu. Mūsų visuo
menėje įsigalėjusios negerovės — 
spekuliacija, girtuokliavimas ir kiti 
neigiami reiškiniai, žemina mūsų 
tautos vardą ir garbę, yra žalingi 
visai visuomenei, o ypač sudaro 
blogą aplinką jaunuomenės auklė
jimui. Suvažiavimas kviečia mūsų 
visuomenę kovoti su tais nei
giamais reiškiniais ir sudaryti 
tinkamas moralines sąlygas jau
nuomenei auklėti. *

Taip pat vienu balsu pasmerkti 
ir tie pašaliniai veiksmai, kurie 
norėtų mūsų jaunimą suskaldyti, 
įnešti nesantaiką ir demoralizaci
ją. Mes visi tremtiniai sudarome 
vieną lietuvišką šeimą ir turime 
būti vieningi. Mūsų visų pareiga 
ugdyti jaunimo tarpe vieningumo 
edeją, skiepinti krikščioniškuosius 
ir tautinius idealus.

Suvažiavimas praėjo darniai ir 
vieningai be jokių nesusipratimų. 
Centro atstovas atsisveikindamas 
džiaugėsi, kad tai pirmas mūsų 
tautiečių toks darnus ir vieningas 
suvažiavimas.

Dalyvis.

— Žinomas Amerikos lietuvių 
žurnalistas K. Baltramaitis išleido 
knyga anglu kalba apie Lietuva. 
Taip pat ruošiama antroji.
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LIETUVIU TREMTINIU 
BENDRO MENĖS STATUTO 

pirmasis priedas

Bendrieji nuostatai su tremtinių 
negerovėmis kovoti

I.
Kiekvienas lietuvis tremtinys 

moraliai atstovauja ne tik visai 
tremtinių visuomenei, bet ir visai 
savo tautai.

Kas ■ savo darbais ir poelgiais 
žemina savo gerą vardą, tas že
mina visų tremtinių, visos tautos 
garbę ir didžiai kenkia bendrajam 
labui.

Nusikaltimas liečia ne tik nusi
kaltėlį ir nukentėjusįjį, bet ir vi
sų tremtinių likimą ir pačios tau
tos išsilaikymo reikalą.

Kova su pasireiškiančiomis ir 
vis didėjančiomis tremtinių gy
venime negerovėmis yra visų 
priedermė ir uždavinys.

Lietuvių tautos garbei ir lietu
vio tremtinio geram vardui ginti 
ir išlaikyti, bendrajai tremtinių 
gerovei saugoti ir tautiniam soli
darumui vykdyti visi tremtiniai 
vieningai kovoja su piktu.

II.
Sėkmingiausia priemonė tremti

nių negerovėms nugalėti — šalinti 
negeroves gimdančias ir palaikan
čias sąlygas. To siekiant būtina:
1. Visiems tremtiniams įsijungti į 

kūrybingą darbą,-
2. Bendromis pastangomis pasi

rūpinti pakenčiamu maistu, bu
tu, drabužiais ir apavu;

3. Saugotis nuolatinio nu turtėjimo 
ir skurdo, taupant turimus 
išteklius;

4. Šalinti nedorovę ir moralinius 
iškrypimus skatinančias sąlygas,-

5 Organizuoti ir plėsti bendrojo 
ir ypač profesinio švietimo dar
bą; privalomus kursus ir pas
kaitas;

6. Organizuoti sportą ir kultūrines 
pramogas;

7. Palaikyti ir kultyvuoti doruosius 
lietuvių papročius ir tradicijas;

8. Organizuoti esamose sąlygose 
galimus verslus;

9. Steigti kooperatyvus ir. kitas 
prekybos, gamybos ir transpor
to įmones.

III.
DESTRUKTYVIAJAM gaivalui 

tremtinių tarpe sudrausti ir nusi
kaltėliams bausti sudaromas teis
mas ir kitos teisingumui vykdyti 
įstaigos.
’Tremtinys, nusikaltęs:

1. Lupikišku spekuliavimu, kai 
pelnas prašoka jo normalų di
dumą, arba kai gobšiškam pa
sipelnymui panaudojama sunki 
artimo padėtis;

2. Kortavimu, kai jis yra azarti
nis ar virsta nuolatiniu užsiė
mimu;

3. Degtindaryste (naminės gami
nimu, ja spekuliavimu) ir gir
tavimu-,

4. Šeimos židinio negerbimu, 
neištikimybe, begėdiškumu ar 
lytiniu palaidumu, vedančiais 
ne tik į dorovės taisyklių lau

žymą ir moralinį pakrikimą, bet 
ir į tautos savižudybę;

5. Padaužiškumu, kai iš palaidu
mo ar dykinėjimo nesilaikoma 
nustatytos bendros tvarkos, 
tyčia gadinama ar naikinama 
įtaisymai, triukšmaujama, už- 
kabinėjami žodžiu at veiksmu 

pažįstami, nepažįstami ar net 
kitataučiai;

z6. Gadinimu santykių su kitatau
čiais, ypač su sąjungininkais 
ir vietiniais gyventojais, prie

kaištais, įtarimais, niekinimais 
ir šiaip nekorektingais poel- 
triais juos įžeidžiant ir suke
liant jų pasipiktinimą tremti
niais;

ir pajėgiamas;
9. Nesąžingumu ir apsileidimu 

viešąsias pareigas einant;
10. Duotojo žodžio nelaikymu ir 

visokiomis apgavystėmis;
11. Tautiniu nesolidarumu, įskun

dimais, tautiečių niekinimu, 
šmeižimu, apkalbėjimu, gandų 
skleidimu, ypač jei tuo ne tik 
pažeidžiama artimo garbė, bet 
ir kenkiama viešajam reikalui;

12. Sužalojimu ar bet kurio smurtų 
pavartojimu kito asmeniui, —

BAUDŽIAMAS:

7. Svetimos n uosavybės, privati- iš diktavimo; kas gali, labai syar-
nės ar viešosios, pažeidimu, bu užrašyti ir melodijas. 4) Tiks- 
pasisavinimu, vagystę ar net !iai pažymėti, kurioje Lietuvos vie- 
plėšikavimu; Į toje (kaimas, valsčius ir aps.) tas

8. Darbo ir pareigų vengimu, ’ tautosakos dalykas buvo girdėtas 
ypač jei darbas yra reikalingas arba išmoktas. 5) Dainoms, kur ga-
bendruomenei (bendro reikalo Įima patirti, tiksliai pažymėti, kada 
sabotažas), tinkamas profesijai jos esti dainuojamos, pav.: ver-

Lietuviu rašytine literatūra pradėjo 

penktąjį amžių

Užpernai turėjome minėti lietuvių 
rašytinės literatūros keturių šimtų 
metų sukakti ir tuo pačiu pagerbti 
jos autorių — pirmąjį poetą Sta
nislovą Rapagelioni — Rapalioni. 
Sukakti Įamžinti, buvo ruošiama 
antalogija, kurioje būtų dalyvavę 
apie tūkstanti poetu.

Stanislovas Rapalionis Lietuvos 
krašto sūnus, mokslus ėjęs Įvai
riose anuometinėse, daugiausia ka
talikiškose, mokyklose ir ilgą lai
ką pats ten dirbęs. Dar jaunas 
bandė rašyti ir, kas svarbiausia, 
lietuviškai ir šiaip buvo karštas 
lietuvis ir profesoriaudamas, turė
jo apie save subūręs nemažą lie
tuvių būreli. Anuometinė visuome
nė buvo svetimoj Įtakoj, ypač, 
trūkumas inteligentu ir mokyklų. 
Bet tai buvo prieš keturis šimtus 
metų. Rapalionis vienas pirmų
jų švietėjų, kultūrininkų, supratęs 
mokslo reikšmę. Ypač stengėsi 
duoti ir literatūros. Vienas didžiau
sių jo veikalų yra Catechismus" 
kuriuo pradedama lietuviu rašy- 

jtinė literatūra.. Veikalas religinio 
turinio ir brangus tik lituanistams 
ir filologams, nenustojęs vertės ir

I šiandien.

Į piant, rugiapjūtėje, vakaronėse, iš
leidžiant jaunąją ir pan. 6) Ne
rašyti iš knygų išmoktų dalykų, 
nieko savo nuožiūra nekeisti, ne- 

I praleisti ir nepridėti. 7) Popierius, 
formatas ir kitas techniškas atii- 

, kimas nesvarbu, svarbu tik,* kad 
.būtų lengvai išskaitoma. 8) Pa- 
’ žymėti, kas pasakė ir kas užrašė, 
bea jų dabartiniai adresai (svarbu 
esant reikalui dėl papildomų už
klausimų).

| Gautąją medžiagą aš sutvarky
siu ir dėsiu visas pastangas gali- 

j mai greičiau ją atspausdinti. Su- 
i rasti leidėją vilties yra. Aš kvie
čiu visus senus ir naujus tautosa-

I kos rinkėjus į talką. Tai garbės 
ir geros valios darbas, už kurį da
bar niekas neapmokės, bet kuri nau. 

Į da mums ir be dauginio žodžių turi 
būti aiški. Pranešimus ir užrašy
mus prašau siųsti žiuo adresu. 
Freiburg i. Br. / Badcn, Silberbach-

Doc. Dr. J. Balys

1. įspėjimu,
2. neviešu ar viešu papeikimu,
3. skyrimu be eilės viešiems 

darbams,
4. tam tikram laikui davinio su

mažinimu arba visišku jo 
nutraukimu,

5. pašalinimu iš bendruomenės 
su „vilko bilietu",

6. laisvės atėmimu,
7. perdavimu sąjungininkų oku-1 stafje 13. 

pacinei valdžiai.
Pastaba: Šiomis pačiomis bausmė

mis baustinas, kas kursto, pa
deda ar kitokiu bendrininkavi
mu, slėpimu arba atitinkamų 
sąlygų sudarymu palaiko ir 
skatina tremtinių negeroves.

Lietuvių Tremtinių bendruome
nės statuto 45 § sako:

Apylinkės teismas vadovaujasi 
Lietuvos įstatymais, kiek esamo- 
miš sąlygomis galima, veikiančiais 
tremtiniams potvarkiais, nuostatais 
su tremtinių negerovėmis kovoti 
(šio statuto I priedas) ir Vyriau
siojo Tremtinių teismo praktika.

Kreipimasis tautosakos 
rinkimo reikalu

Dideli mūsų tautosakos rinkiniai, 
daugelio, metų ir daugelio žmonių 
darbas, liko Lietuvoje ir jų likimas 
nežinomas. Tik maža jų dalelė te
pavyko išsigabenti. Tačiau nenu
siminsime ir pradėsime vėl viską, 
kaip ir visose kitose srityse, iš 
naujo atkurti. Daugelyje stovyklų 
yra vyresnio amžiaus mūsų kaimo 
žmonių, kurių tarpe atsiras ne
vienas žinąs daugiau ar mažiau 
liaudieb pasakų dainų, padavimų 
bei kitos tautosakos. Ten pat at
siras ir raštingų žmonių, gal jau 
ir seniau rinkusių tautosaką, kurie 
dabar ir atliekamo laiko nemaža 
turi. Aš kreipiuosi į gerb. stovyk
lų viršininkus, švietimo reikalams 
vadovus ir kitus geros valios tau
tiečius, prašydamas apklausinėti 
savo stovyklos bei apylinkės lietu
vius, ar jų tarpe nėra kaimo dai
nininkų bei pasakorių. Tokių as
menų atsiradus, labai prašau že
miau pasirašiusiam suteikti tokias 
žinias: jų vardai ir pavardės, am
žius ir užsiėmimas tėvynėje, iš ko
kios Lietuvos vietos yra kilęs ir 
kur dabar gyvena, pagaliau ko
kius tautosakos dalykus žino: mo
kamų dainų pradžios (po pirmą 
posmą), trumpas pasakos apibū
dinimas ir pan. Gavęs tokį prane
šimą, aš pasistengsiu ten nuvykti 
ir šią tautosaką užsirašyti. Žinoma, 
būtų gerai, jei atsirastų vietoje as
menų, kurie galėtų tą tautosaką 
užsirašyti, ypač jei toje vietoje 
jos nedaug tebūtų arba tolimose 
nuo Freiburgo vietovėse.

Keletas praktiškų nurodymų, 
ypač tiems, kurie tautosakos dar 
nėra rinkę. 1) Rinkti ir senovišką 
ir naujovišką tautosaką. 2) Steng
tis pagal galimumą viską užraši
nėti tarmiškai. 3) Dainas užrašinėti 
tik dainuojant, bet jokiu būdu ne

Paieškojimai
432. Dargyiė-Daukantienė Birutė, 

gyv. Uchte, Kreis Nienburg (We
ser), Litauisches Lager „Vytis“ ieš
ko Aldonos Bigelienės, Monikos 
ir Jono Dargių iš Suvalkijos, 1944- 
45 m., buv. Pommern, Bad Polzin, 
Groskrėsin.

433. Estera Vaitkutė, Golsans- 
kienė, gyv. Seligenstadt bei Wurz
burg, ieško Jadvygos Mockienės, 
gyv. Telšių apskr.

434. Bitėnas Henrikas, gyv. Se
ligenstadt bei Wurzburg, ieško gi
minių ir pažįstatnų.

435. Vaclovas Jakovickas (buv. 
Austrijoje) prašo atsiliepti brolis, 
gyv. Braunschweig, Wilhelm-Raa- 
berstr. 7, bei Wallenfels.

436. Juodgalvis Adolfas, gyv. 
Bieberach (Riss), Hochfeldweg 2, 
ieško brolio Broniaus, paskutiniu 
laiku, gyv. Neu-Stettin ir kitų ar
timųjų.

437. Biruiė-Julija Naujokaitytės, 
gyv. Gliickstadt, ieško tėvų ir bro
lių iš Bajorų kaimo.

438. Juozas Ališauskas, gyv. 
Gliickstadt, ieško tėvų ir giminių 
ir mokytojo Juozo Pranckevičiaus 
iš Keturvalakiu valsč.

439. Stasė Taujenytė iš Salantų, 
gyv. Wiesbaden, Gersdorffkaserne, 
lietuvių stovykla, ieško giminių ir 
pažįstamų.

440. Danutė Baturienė-Asevyčiū- 
tė, gyv. Seligenstadt bei Wiirzburg, 
ieško savo vyro Kazimiero Batū
ros iš Veliuonos.

441. Lengvinienė-Kavolytė Mari
ja, Tiibingen, Hegelstr. 15, ieško 
giminių ir pažįstamų.

442. Igorienė-Kavolyiė Berta, 
gyv. Tiibingen, Hžlderlinstr. 18, 
ieško Antano Igorio; gyv. Šiauliuo
se, Andriejaus Diksaicio, gyv. Labe 
Pommern ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

443. Aleksandra G’mkienė iš Kau
no, gyv: Hanau, ieško sūnaus Fer
dinando gim. 1922. III. 21 Šiau
liuose.

444. Jonas Rinkevičius (knygų 
leidėjas-prekybininkas iš Kauno, 
Lydos 3), gyv. Schollbrunn 65, 
iiįer Marktheidenfeld, ieško buv. 
draugų, bendradarbių ir pažįstamų.

445. Jonas Morkūnas, gyv. Augs
burg-Hochfeld, ieško motinos, .se
sers ir brolio, gyv. Kaune naujojoj 
Marvelėj ir giminių bei pažįstamų.

446. Dicmanas Albertas, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, ieško Mel-

Žiburiai

kerienės Jievos ir Šiaulienės Elz
bietos iš Pašvenčių kaimo Jurbar
ko valsč.

447. Jonas Šimkus, gyv. Augs
burg-Hochfeld, ieško tėvų,„brolio 
Stasio, sesers Lionės ir giminių 
bei pažįstamų iš Šiaulių miesto.

448. Luganeckas Juozas, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, ieško žmonos 
Onos ir brolių Antano ir Broniaus 
iš Šiaulių miesto.

449. Rumšienė Ona, gyv. Bad 
Worishofen, ieško Gudavičienės 
Eugenijos, gyv. Mažeikiuose ir 
Kruopienės Inos, gyv. Jugoslavijoje.

450. Balsienė Teresė, gyv. Augs
burg-Hochfeld, ieško Kasulaitytės 
Valerijos iš Kauno, paskt. metu, 
gyv. Vokietijoj Delifc.

451. Sabinskas Juozas, gyv. In
golstadt, lietuvių stovykla, ieško 
brolio Jono, gyv. Pajevoniu valsč. 
ir sesers Brazaitienės Teofilės, 
gyv. Riečiunų kaime, Valstyčių 
valsč.

452. Blauzdžiūnas Albinas, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, ieško tėvų iš 
Pajevonį paskui, laiku, gyv. Po
meranijoje.

453. Dipl. inž. Matusevičius Juo
zas, gyv. Stuttgart, Luizesir. 2, 
ieško motinos Uršulės Matusevi- 
čienės ir brolio Justino iš Gižų 
valsč.

454. Leonas Barmus, gyv. Mem
mingen, Kempterstr. 30, ieško Kre- 
vero Barmaus, gyv. Belitz, Henriko 
Barmaus, gyv. Brandenburg ir Liu
do Martinkaus, gyv. Berlyne.

455. Stefanija Barmienė-Buzaitė, 
gyv. Memmingen, Kempterstr. 30, 
ieško Budnikienės Mikalinos, gyv. 
Sagan O.S.

456. Griškevičius Petras, gyv. 
Memmingen, lietuvių stovykla, ieš
ko brolio Leono, motinos Marijo
nos, gyv. Tauragnų valsč. Utenos 
apskr. ir Sinirytės Sofijos, gyv. 
Kaune.

457. Leparskis Cezaris, gim. 1918 
m., gyv. Memmingen, lietuvių sto
vykla, ieško tėvu, giminių ir pa
žįstamų.

458. Jankauskas Juozas, gyv. 
Memmingen, lietuvių stovykla, ieš
ko brolių: Jono, gim. 1926 m. ir 
Vlado gim. 1424 m., Janulio Al
fonso gim. 1926 m.

459. Jonas Mikolajūnas, gyv. 
Memmingen, lietuvių stovykla, ieš
ko brolio Kazio, gyv. Kaune, Ra
čiaus Vaclovo, gyv. Kaune, išvežto

į Vokietiją darbams ir Tamošaičio 
Vlado atsiskyrusio ties Šilute.

460. Valerija Kiršienė, gyv. Lands
hut, lietuvių stovykla, ieško savo 
vyro, gyv. Lizmannstadt.

461. Inž. Volkas Napoleonas, gyv. 
Uchte — Weser, lietuvių lageris 
„Vytis“, ieško žmonos Juzės Dim- 
saitės Vokienės su sūnum.

462. Širvinkas Juozas iš Klaipė
dos, gyv. Lauf (Pegnife) DP Camp 
Stemag, ieško Širvinskių Vlado, 
Kosto ir Širvinskaičių Bronės ir 
Jadzės.

463. Gelumbauskienė Valerija, 
gyv. Wurzburg Zell, Nordkaserne, 
ieško vyro Gelumbaūsko Juozo 
tarn. Luftwaffe.

464. Adomaitis Pranas, gyv. Gun
zenhausen, Ansbacherstr. 30, ieško 
Adomaičio Mykolo ir Alfonso, Po- 
lujansko Vlado ir Rimkaus Stasio 
ir Alekso.

492. Glonek Stefan, ieško Kacey- 
tės su seserim Gėne ir motina, 
gyv. Čekoslovakijoj Pilzene Kar- 
lovo stovykloje. Prašo atsiliepti 
šiuo adresu: jacenko Anfon, gyv. 
Lager UNRRA, Block E, Zimm. 45, 
Stateless, Amberg, Kaiser-Wilhelm- 
Kaserne.

493. Naginionis Stasys, gyv. Han
nover (Kleefeld), Lufeeken 8, ieško 
žmonos Bronės bei švogerių.

494. Adolfas Krajauskas, gyv. 
Kempten, Holzplafe 8, ieško Pan- 
kos Broniaus, gim. 1923 m.,Pankos 
Stasio, gim. 1926 m., abu iš Aly
taus.

495. Uršulė Rainikevičienė, gyv. 
Kempten, DP ligoninė, ieško vyro 
Juozo ir sūnų Juozo ir Kęstučio 
iš Kybartų.

496. Heidebrukienė, gyv. Kemt»- 
ten, DP ligoninė, ieško Karolio 
Maierio su žmona.

497. Bronė Telksnytė, gyv. Kemp
ten Rotachstr. 15, ieško Stungytės 
Gertrūdos ir Lauciaus Jono, buv. 
kariuomenėj.

498. Petras Murauskas, gyv. Kemp
ten, Rotachstr. 15, ieško Draugely- 
tės Albinos ir Plioplytės Marijos.

499. Grikavičius Jonas, gyv. Augs
burg-Hochfeld, ieško Jadvygo ir 
Juozo Petkų iš Ukmergės.

500. Bražiūnas Bronius, gyv. Bie
berach Riss,»ieško sūnų Vaclovo 
Bražiūno, Vytauto-Tado Bražiūno 
ir Juozo Dusevičiaus.

501. Janauskas Zigmantas, gyv. 
Miinchen, x Ismaningerstr. 65, bei 
Fr. Kumpmiiller, ieško Nastajaus 
Jono, Turkevičiaus Vytauto, Gare
lio Algirdo ir kitų, buv. Panevėžio 
specialinių mokyklų bendrabučių 
auklėtinių.

502. Salomėja Grudzinskienė, gyv. 
lietuvių lageris, Muna bei Dieburg, 
ieško dukters Grudzinskaitės iš 
Kauno. ,

503. Regina Lukaitė, gyv. Wei- 
senau bei Ravensburg in Wiirttem- 
berg, ieško motinos Cecilijos-Jo- 
naitienės ir giminių, Igno, Bruno 
ir Liudo Bubelių.

504. Kun. Petras Ažubalis nuo 
Biržų, gyv. Bad Mondorf, Fahramt 
Lūksenburg, ieško brolio Jono 
Ažubalio (kreiptis per lietuvių są
jungą Detmold):

505. Donatas Matulaitis, gyv. 
Kempten, ieško brolio Kipro Ma
tulaičio iš Kybartų ir Algirdo Sa
vicko iš Pajevonio valse.'

506. Vaicekauskas Petras, gyv. 
Ravensburg lietuvių komitetas, ieš
ko tėvo Petro, Holsanskienės Ele- 
nos-Vaicekauskaitės ir Holsansko 
Juozo.

507. Galeckienė Antanina, gyv. . 
Neuses 1 bei Ansbach (Mittelfran- 
ken), ieško sūnaus Henriko tarn, 
Legion Speer. Paskut. laiku buv. 
Drezdene.

508. Marija Šimkienė ,gyv. Dil- 
lingen, lietuvių lageris, ieško sūnų 
stud. Vytauto Šimkaus, prekybos 
mokyklos Kazio Šimkaus.

509. Orlauskis Vladas, gyv. Eich- 
stųtt, Lager Rebdorf, ieško brolio

I ir sesers.
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Lietuvos banko rūmai Kaune

Iš Londono konferencijos
Po dvidešimt aštuonių valandų 

po to, kai Persija iškėlė JT kon
ferencijoj Aserbeidžiano klausimą, 
sovietų ir sovietinės Ukrainos 
delegacijos iškėlė kaltinimus Angli
jai dėl jos politikos Graikijoj ir 
Indonezijoj. Abiejuose skunduose 
raginama JT padaryti žygių padė
čiai sutvarkyti. Soxietu delegacija 
nurodo, kad Britų dalinių buvimas 
Graikijoj sukeliąs didelį įtempimą, 
kuris graikų tautai ir taikos išlai
kymui galės turėti rimtų pasėkų. 
Ukrainos delegacija išvadžioja, 
kad Britų karinės pajėgos jau daug 
mėnesių kartu su japonų daliniais 
vykdą prieš vietos gyventojus 
karinę akciją. Tuo būdu esanti 
susidariusi padėtis, kuri reiškianti 
grėsmę pasaulio taikai.

Ko siekia sovietai savo kaltini
mais, kol kas sunku pasakyti. Bri
tai nurodo, kad tai „turi tikslo 
visuomenės dėmesį nuo padėties 
Irane nukreipti į kitus tikslus". 
Suvietai remiasi JT chartos 34/35 
straipsniu, aiškindami, jog Britani
ja po karo pabaigos vis tebelaiko 
Graikijoj karinius dalinius, nors to 
negalima esą pateisinti reikalu 
apsaugoti Viduržemio jūroj britų 
susisiekimo kelius. Pašaliniai ste
bėtojai tiesog mano, jog rusai pir
mąją JT konferenciją nori panau
doti demonstravimui, kad jie esą 
mažų ir silpnų tautų saugotojai, ir 
pasidaryti populiarūs kolonijinių, o 
ypatingai islano tautų tarpe. Kiek 
tiesos šiuose tvirtinimuose bebū
tų, sovietų kaltinimai dabar jau 
visai viešai keliami Anglijai ir ma
žiau viešai Anglijos keliami So
vietams yra paraleliniai ir dar 
neaišku, kiek jie gali būti rami
nantieji ar neraminantieji Kai ru
sai kaltina britus, jog šie Javoj 
remia olandiškuosius kolonijų 
ponus, britai nurodo, jog sovietai 
Irane sudaro grėsmę ir nesisku
bina vykini Teherano susitarimų, 
kad iš Irano turi būti atitraukti 
svetimų valstybių kariniai daliniai, 
Javos ir Irano atveju rusai ir bri
tai nėra patys skundėjai. Dėl 
Irano skundžiasi patį Irano vyriau
sybė, o Javos klausimą iškėlė so
vietinės Ukrainos delegacija. Prie
šingai yra graikijos atveju, kur 

rusų delegacija kaltina britus, jog 
šie sudarą padėtį, kurią reakciniai 
elementai išnaudoja demokratijos 
nenaudai. Bet anglai visai pa- 
raleliškai gali nurodyti, jog demo
kratinimas Bulgarijos ir Rumuni
jos, o tam tikram laipsny ir Jugo
slavijos nedaro tos pažangos, 
kurį atitiktų didžiųjų valstybių 
tikslus.

Graikijos ir Indonezijos klausi
mai yra visai skirtingi. Javoje bri
tai įsikišo visai ne savo noru. 
„Manshester Guardian" jau prieš 
porą mėnesių pranašiškai rašę: 
„Mūsų uždaviniai jėga vėl atsta
tyti tvarką yra labai nemalonūs. 
Jie mums indų, malajiečių ir bur- 
manų akyse kenkia, o taip pat 
daug kieno Amerikoj ir Rusijoj 
bus blogu laikomi. Antra vertus 
anglai vėl būtų kaltinami, jei čia 
iškiltų visiškas chaosas, kurio ne
leidžia čia esančios Britų jėgos." 
Kai britai taip iškelia įsikišimą į 
Javos reikalus kaip būtinumą, jie 
neigia ir kišimąsi į vidaus Graikų 
reikalus.
Rusijos dėjimasi Graikijos saugo
toju ypatingai abejotinu paverčia 
Graikijos pirmininko Sophoklio 
pareiškimas, jog „britų daliniai 
Graikijoj pasilieka pilnai pritariant 
Graikijos vyriausybei. Jie glau
džiai bendradarbiau:a su vyriau
sybe ramybės ir krašto išlaikymui".

Kokių pasėkų ši įtempta situa
cija turės, negalim dar nuspręsti 
dėl keletos priežasčių. Yra galima, 
kad pasikalbėjimai dėl Graikijos 
ir Javos apramins ne tik šiuos 
kraštus, bet padės pasiekti kom
promiso ir Irano bei Rumunijos — 
Bulgarijos reikalų komplekse. 
Toliau galima galvoti, kad aiškiau 
išsikristalizuos didžiųjų valstybių 
po karo tikslai, kaip jie ligi šiol

Padėka
Ponui Kaziui Baronui, pasitrau

kusiam iš .Žiburių" administrato
riaus pareigų, nuoširdžiai dėko;ame 
už energingą .Žiburių' reikalutvar- 
kymą.

Ta proga pranešame, kad nau
juoju .Žiburių* administratorium 
yra pakviestas dipl. prek. V. Ro- 
cevičius. . Leidėjai

buvo. Nors vienur kitur už demo
kratijos vardo gali slėptis ir jėgos 
politikos tikslai, bet jau ir tai 
svarbu, kad demokratija visų 
nurodoma kaip siekiamasis tiks
las ir be šio žodžio niekas ne
drįsta išeiti į viešumą. Kartu JT 
atsveria nelauktos galimybės. 
„Associated Press“ nurodo, kad 
J.A.V. laikosi to požiūrio, jog JT 
neturi vengti atsakomybės ir jog 
saugumo taryba ir esanti įkurta 
šios rūšies klausimams svarstyti 
Taip pat ir Britanija nebando 
slėptis už formalumų. Londono 
sluogsniai pareiškia: .Britų vy
riausybė vadovaujasi noru, kad JT 
sudarytų pastovią jos pačios gy
vosios politikos dalį. Vyriasybė 
jokiu būdu netrukdys ir ne vilkins, 
jei kas nors pagal JT statutą jos 
turi būti aptarta." Visa tai yra 
džiuginančios apraiškos. Nedžiugi
nančios yra pagilėjimas nesusipra
timų tarp didžiųjų valstybių, kurios

yra daugiausia atsakingos už ge
resnės ateities būvimą. Didelis taip 
pat pavojus, kad'demokratiįos var
du gali būti iškelti reikalavimai, 
kurie gali diskredituoti ios sąvoką 
ir tautų viltis. Didelis taip pat pa
vojus, kad JT ir Saugumo taryba 
gali suklupti paties pirmojo ban
dymo metu.

Naujose Austrijos įstatymuose 

pasireiškia fašistine dvasia

Nors Sąjungininkai pripažino 
dabartinę Austrijos vyriausybę, 
tačiau ji dar nėra pribrendusi sa
varankiškam valdymui.

Naujoji vyriausybė yra sudaryta 
demokratiniais pagrindais, bet jos 
leidžiamuose įstatymuose ir valsty
bės vyrų laikysenoj pasireiškia 
fašistinė dvasia.

Buvo pasiūlyta įstatymų projek
tai, pagal kuriuos būtų neribotam 
laikui leidžiamas piliečių suėmimas 
be teismo sprendimo, įvesta cen
zūra ir leidžiamas turto nusavini
mas be atlyginimo arba be teismo 
proceso.

Vyriausybės nariai Korintijos 
provincijoj leido suimti, del poli
tinių pažiūrų skirtumo, du slovėnų 
vadus. Britų okupacinei valdžiai 
įsikišus jie buvo paleisti.

Kroatijos provincijoj slovėnų 
tautinė mažuma valdžios yra 
išskiriama: Slovėnai yra šalinami 
iš viešųjų įstaigų. Ryšium su tuo 
federatyvinei valdžiai yra įteiktas 
protestas.

Vienas valdžios pareigūnas slo
vėnams grąsino ištrėmimu ir Nau
jų Metų dieną leido užpulti slo
vėnų minėjimą.

(St. a. Str. Nr. 21)

Atviras pasikalbėjimas su Stalinu

JAV konkreso narys William M. 
Colmer aplankęs 13 Europos val
stybių tarpe jų ir Sovietų Sąjungą, 
korespondentams pareiškė, kad jis 
turėjęs pasikalbėjimą su valstybės 
premjeru Stalinu ekonominiais 
klausimais.

Aš klausiau Stalino, kiek Rusija 
nori gauti pinigų, iš JAV. Stalinas 
atsakė, — 6 000 000 000 dolerių. 
Tada aš paklausiau, kaip jis manąs 
tą skolą sugrąžinti.

Stalinas nustebo, — Juk JAV 
duodamos Kinijai paskolą, neklau
sė, kaip ji mananti grąžinti.

Tada aš staigiai paklausiau, ko
kie esą Rusijos tikslai Kinijoje? 
Stalinas atsakė, kad Kinijos at
žvilgiu jis neturys jokios politikos. 
Pirmoje eilėje jis norys atstatyti 
Rusiją.

Colmer sakęs, kad turėjo pasi
kalbėjimą su vienu sovietų fabriko 
direktoriumi. Jis paklausė, ar pas 
juos esamą streikų.

Streikai esą JAV institucija,— 
atsakė šis.

(St. a. Str. Nr. 24)

Vokiečiu buvo israstas ginklas

užmuša* garsu

Dabar atidengiama, kad vokie
čiai karo pabaigoje buvo išradę 
ginklą, galinti žmogų sunaikinti 
garsu.

Mokslininkai tvirtina, kad panau
dojus šį ginklą galima per 30—40 
sek. užmušti žmogų 50 m atstume. 
1300 m atstume žmogus tam tik-

I ram laikui padaromas invalidu.
(St. a. Sir. Nr. 20)

Padėka

Liet. S-gos Augsburgo Skyriaus Valdybai, parėmusiai .Žiburius“ 
pirmomis jų leidimo dienomis, suteikiant paskolą 1230 RM. ir dabar 
šią sumą paaukojusiai .Žiburių" reikalams, nuoširdžiai dėkojame.

Leidėjai
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