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Mainos rūbai margo svieto: 

Silpnas kelias, Įvirtas griūva. 
Nebijokim vargo kieto! 
Juk be jo galingi pūva.

LIETUVIU SAVAITRASTIS

K. V. Zakarauskas

POPIEŽIAUS PIJAUS XII
VAINIKĄ VIMA MININT

Neretai girdime didžiųjų pasau
lio vyrų kalbas. Klausomės jų 
atidžiai, norėdami neaiškiuosse jų 
žodžiuose išskaityti mūsų, išblaš
kytųjų, ir mūsų gimtojo krašto Ii. 
kimų. /

Greta didelių ir galingų valsty
bių vadų mes išgirstame ir Vy
riausio Katalikų Bažnyčios Vado 
— Popiežiaus balsą.

Popiežiaus žodis yra kitoks, ne
gu pasaulio galiūnų. Jis negraso 
karu. Visa jo žodžio galia glūdi 
jo moraliniame svoryje.

Popiežius yra laikomas didžiau
siu moraliniu autoritetu pasauly, 
ir todėl jo pasakytas žodis turi 
didelės reikšmės.

Kovo mėn. 2 d. Pijui XII suėjo 
70 metų amžiaus, o kovo mėn. 12 
d. jis švenčia septintąsias savo 
vainikavimo metines.

Tokiu būdu Pijus XII atsistojo 
Kat. Bažnyčios priešaky tais tra* 

giškaisiais (1939) metais ir garbin
gai nešė jos vadovavimo naštą 
per visą karo laiką.

Popiežius Pijus XII nemažai dė
mesio ir susirūpinimo yra parodęs 
mūsų valstybės ir tautos reika
lams. Jau pirmaisiais jo popiežia 
vimo metais buvo atstatyti nor
malūs santykiai tarp Lietuvos ir 
Šv. Sosto.

Nėra užmiršęs Pijus XII ir trenr 
tinių. Nuo karo pabaigos jis yra 
pasiuntęs į Vokietiją jau tris spe
cialias misijas ištirti tremtinių pa
dėtį. Treciojoj misijoj buvo pa
skirtas specialus atstovas ir lietu
vių reikalams. Sis atstovas aplan
kė eilę lietuvių stovyklų Vokie
tijoj ir gautus įspūdžius perdavė 
Sv. Tėvui.

Šio atstovo lankymosi pasekmėj 
popiežius paskyrė lietuvių reika
lams savo nuolatinį delegatą vys
kupo ordinaro teisėmis ir pavedė

Vatikano sodas

jam savistoviai tvarkyti lietuvių 
dvasinius reikalus Vokietijoj ir 
Austrijoj. Tuo būdu tremtiniai 
lietuviai katalikai bažnytiniame gy
venime tapo visai atpalaiduoti nuo 
vokiečių dvasinės valdžios. Toks 
Pijaus XII mostas yra didelio lie
tuviams palankumo ir jais susirū
pinimo parodymas.

Popiežius Pijus XII taip pat rū
pinasi lietuvių tremtiniais, esan
čiais ir kitur. Italijoj lietuvių stud, 
bendrabučiui jis paskyrė pusę mi
lijono lirų ir apsiėmė išlaikyti 30 
liet, klierikų. Lietuviškų malda
knygių atspausdinimui taip pat jis 
paskyrė 300.000 lirų, o Prancūzi
joj esantiems liet. stud, šelpti — 
200.000 lirų.

Lietuviams tremtiniams Vokieti
joj ir Austrijoj šelpti popiežius 
Pijus XII yra įsteigęs „Caritas Li- 
tuana in Germania et Austria“, 
kurios vyriausiu šefu paskyrė 
nuncijų Berne (Šveicarijoj) Pilypą 
Bemardinį. Si įstaiga jau šelpian
ti mūsų Vokietijoj esančią moks
leiviją ir studentiją, spaudą ir ki
tus liet, kultūros kolektyvus.

Lietuvių, esančių ištrėmime, iš
gyventoms kančioms prisiminti 

1 popiežius Pijus XII savo lėšomis

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII

išleido paveikslėlius su malda lie
tuvių kalba.

Minėdami popiežiaus Pijaus XII 
dvigubą sukaktį šiose sunkiose 
mūsų ištrėmimo sąlygose, mes 
kreipiame dar labiau savo žvilgs

nį į Romą, kur Vatikano Rūmuo
se gyvena Šv. Tėvas Pijus XII. 
kur mes matome mūsų pa
dėties supratimą ir kur mums pa
rodomas didelis palankumas ir 
užuojauta.

Vlada Prosčiūnaitė

Jus turit žodi
Jūs turit žodį, ir nuo ’jo granitas skyla,
Ir upės naują vagą išsiraus,
Bet niekad jis nebus skaidrus, kaip ašara, nei tyras, 
Nes jūs nemylite žmogaus.

Savų gelmių ugnim liepsnot ate ir degat, 
Savos širdies krauju dainuojate tik sau!
Tai kas, kad minią kažin kas į mirtį veda, 
Juk jūs nemylite minios žmogaus.

Jūsų dainoj liūliuoja žalsvos marių bangos, 
Ir dega žvaigždės iš atogrąžų dangaus, — 
O tremtinys kažin kur savo žemės rauda, 
Tai kas, juk jūs nemylit raudančio žmogaus...

Giedokit giesmes milžinams herojams,
Gal jie šaknų gyvybės jūsų niekad neužgaus, 

O čia — kuklioj šaly kuklių artojų
Nemylit jūs mažyčio mūs žmogaus.

Turėkit žodį, — gal nuo jo granitas skyla, 
Ir upės naują vagą išsiraus.
Bet niekad jis nebus skaidrus, kaip ašara, nei tyras, 
Nes jūs nemylite žmogaus!
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Stasys Yla

Šventasis Karalaitis
Sv. Kazimieras gimė 1458 m. 

Krokuvoj, kaip karaliaus Kazimie
ro ir Vengrijos karalaitės Elzbie
tos vyriausias sūnus. Jo tėvas bu
vo grynas lietuvis — Jogailos ir 
Alšėnų kunigaikštytės sūnus, tuo 
tarpu motina — habsburgaitė. Tai
gi šventojo gyslose tekėjo gedimi- 
naičių ir habsburgiškių kraujas. 
Išaugęs mokytojų — žinomo isto
riko kan. Dlugošo ir italų huma
nisto Calimako mokykloje, jis 
gana anksti išėjo i politinę areną. 
Kaip vengrų sosto pretendentas, 
jis buvo tėvo pasiųstas į Vengri
ją, bet, matydamas kitokią ven
grų tautos valią, pats nuo teisių 
į tą sostą atsisakė. Nusivylęs po
litine karjera, jis dar kartą grįžo 
prie studijų ir savo nepaprastais 
oabumais atkreipė Lietuvos didikų 
dėmesį. Šie norėjo jį padaryti 
savarankišku Lietuvos valdovu ir 
darė žygių slapta paskelbti Didž. 
Lietuvos Kunigaikščiu.

Didelę valstybinę išmintį jauna
sis Kazimieras parodė tėvui esant 
užimtam karais, kai jam buvo pa
vesta savarankiškai tvarkyti val
stybės administraciją. Sutvarkė fi
nansus, apvalė kraštą nuo plėšika
vimų. Kažkokia vidaus jėga, kuri 
slypėjo jame, vertė visus paklusti 

.ir vykdyti jo parėdymus. Paskuti
nius penkterius savo amžiaus metus 
(1479—1484) jis praleido Vilniuje, 
tvarkydamas Lietuvos kanceliari
jos reikalus ir pasižymėdamas ne
paprastu kruopštumu ir atsidavi
mu pareigai. Lietuvos meilė ir sau
gumas vertė jį paveikt savo tėvą, 
kad šis specialiu dekretu sulaiky
tų rusų pravoslavijos veržimąsi į 
Lietuvos sritis. Jis nenorėjo, kad 
vėl pasikartotų pravoslavų są
mokslai ir kruvinos priemonės, 
kaip tai kartą jau buvo atsitikę. 
Būdamas Vilniuje, dažnai lankė jo

bažnyčias ir šelpė prie jų esančius 
vargšus.

Salia didelės išminties ir retų 
protinių gabumų, šventasis pasižy
mėjo dideliu jautrumu, net lyriz
mu. Mėgdamas poeziją, ypač kla
sikinę ir religinę, jis net pats ban
do ja kurti. Jo himnas Marijai 
yra įėjęs ir į mūsų giesmyną. Mi
stinis susižavėjimas Marijos ašme
nių, nepaprastas Jos kultas yra 
būdingas jam, kaip ir visai lietu
vių tautai. Gal būt, kad jis pa
vyzdžiu sau statė didįjį valstybi
ninką ir karį Vytautą — savo gi
minaitį, apie kurio pietistišką Ma
rijai atsidavimą turėjo patirti iš 
savo mokytojo Dlugošo.

Trečias šventojo dvasios bruo
žas — tai didelis valingumas. Bū
damas karališko dvaro artumoje, 
dvaro, kuris nepasižymėjo aukš
tais papročiais, jis tačiau gyvena, 
kaip asketas — miega ant grindų, 
pasninkauja dvi dienas savaitėje, 
dėvi ašutinę, naktimis eina mels
tis prie bažnyčios durų Ir pa
čiame darbe jis rodo nuotabios 
disciplinos.

Persidirbimas, jaudinimasis dėl 
negerovių valstybės ir dvaro gy
venime, nenuilstamas ilgesys dan
gaus, — palaužia jo fizines ga
lias. Jis suserga džiova, paskuti
niąsias dienas praleidžia lietuviš
kajame Gardine ir ten 1484 m. 
kovo 4 d. miršta, sulaukęs vos 

i 24 metu amžiaus. Jo palaikus 
priglaudžia Vilnius, kuriame jis 
praleidžia gražiausius herojinio 
savo gyvenimo metus.

Jo asmuo gal ir būtų likęs už
mirštas, jei ne Nuncijus, skirtas 
Lietuvai it* Lenkijai, kuris susi
domėjo šio švento karalaičio gy 
venimu. Tur būt, jau tuomet mels
tasi į jį, ir įvyko tie stebuklai, ku
rie vėliau minimi jo kanonizaci

jos byloje, būtent — . pagijimas 
vieno aklojo, vieno raišo ir kitų 
ligonių, o taip pat jo paslaptingas 
pasirodymas ant balto žirgo lietu
vių kovų su rusais metu ties Po
locku ir išvedimas į mūsų per
galę. Nuncijus parašo šventojo 
biografiją, randamą ir dabar Bo- 
londistų raštuose, kuri ’ atkreipė 
dėmesį ne tik Romos, bet ir įvai
rių pasaulio kraštų. Susidomėji
mas šiuo jaunikaičiu išeina už 
Lietuvos ir Lenkijos ribų. Jo kul
tas ima reikštis Neapolio karali
joj, Bavarijoj, Olandijoj.-

1521 m. Kazimieras paskelbtas 
palaimintuoju, o 1602 m. pop. 
Leono X — šventuoju ir Lietuvos 
Patronu.

Šventojo garbė mūsų tautoje 
yra taip gili, kad nerasi bažny
čios, net šeimos, kurioje nebūtų 
jo paveikslo. Liaudies legendose 
ir giesmėse, liaudies menininkų 
drožiniuose ir graviūrose jis yra 
toks turtingas, kaip retai kuris 
šventasis. Draugijos, vienuolynai, 
nekalbant apie pavienius asmenis, 
puošiasi jo vardu.

1943 — sukaktuviniais metais 
Šventojo vardą buvo užsimota 
įamžinti, kaip niekad ir niekas 
nėra daręs ligi šiol. Valstybės 
Teatre turėjo įvykti literatūrinė
— muzikinė akademija su specia
lia meno paroda. Rašytojai ruošė 
iš Kazimiero gyvenimo noveles ir 
poeziją, muzikai kūrė giesmes ir 
kantatas, o dailininkai dirbo ke
liolika kazimierinių darbų. Oku
pantas tačiau nenorėjo, kad tauta 
pagerbtų savo šventąjį ir nei 
Teatre, nei vėliau, gen. Nagiui 
prašant, Vyt. D. Muziejuje nelei
do daryti Akto. Dailininkai savo 
darbus įjungė į bendrąją parodą, 
rašytojai ruošėsi slapta išleisti 
specialų almanachą, kuriame tu
rėjo dalyvauti apie 30 rašytojų, 
meno istorikai kartu su dailininkais
— kazimierinio meno monografiją 
ir istorikai — sudėtinę Kazimiero 
biografiją. Visame krašte tačiau 
praėjo mažesni minėjimai — šven
tės, ir Kauno Arkivyskupas išleido 
specialų ganytojišką laišką. Tokio 
užsidegimo, ypač iš mūsų meni
ninkų pusės, mūsų kultūros isto
rijoj, tur būt, niekad nėra buvę, 
ypač tokia kolektyvine forma. 
Tai buvo kazimierinis sąjūdis, ku
ris turėjo sukurti nemirštamą pa
minklą mūsų vieninteliam myli
mam Šventajam. Deja, audra, ku
ri tą patį pavasarį iškilo — areš
tai, universiteto uždarymas ir ki
tos represijos, nebeleido visai tai 
kūrybai pasirodyti viešumoj. Ta
čiau ir dabar yra žmonių iš tų 
pačių menininkų, kurie tebegy
vena užsidegimu ir žavesiu mūsų 
šventajam, ir ne vienas per tą lai
ką yra sukūręs ką nors naujo jo 
garbei.

Kodėl kaip tik šiose sunkiose 
sąlygose mūsų visų akys krypsta 
į Kazimierą? Kaip Nepriklausomy- 
nės gimimo išvakarėse buvo gyva 
legenda, kad Kazimiero kariuo
menė laukia Kauno požemiuose 
išeiti ir išlaisvinti mūsų kraštą 
nuo priešų, taip nūnai mes tikim, 
jog jo vardu mūsų kariai laimės 
tėvynės kovą. Simbolinė yra Po
locko stebuklo reikšmė šiems lai
kams. Baisus potvynis išsiliejęs, 
kaip tada Dauguvos upė. Lietuvos 
miestai ir visas kraštas užpultas, 
kaip tada Lietuvos pilis. Mūsų 
vyrai bejėgiai per tą potvynį per
mesti savo jėgas. Ir baltasis rai
telis turi vėl pasirodyti, pamoti 
ranka ir pirmasis mestis j bangas, 
perplaukti jas, kad iš paskos, to 
žygio užburti, mestųsi visi ir... 
išlaisvintų, kas pavergta. Ste
buklas buvo mūsų pirmasis Ne
priklausomybės apgynimas, ste
buklo reikia ir dabar mūsų nely
gioms .kovoms paremti, ir mes ti
kim, kad šventasis išmelš mums 
jį ir pats stos su mumis į teisingą 
kovą.

Paulius Jurkus

Karalaičio diena
1. Rytmečio ilgesy

Kai rytais man tarnai valka rožinį rūbą 
Su auksinėm sagtim ir brangiais rubinais, 
Mano jaunus pečius šermuonėliais kai supa 
Ir rankas man nuplauna rytų kvepalais,

Kai didikai* eilėm eina man nusilenkti.
Ir mergaičių būriai, pasipuošę baltai, 
Mane linksmint ryte šokio taktuose žengia, 
Ir prie kojų man vartos linksmi juokdariai, —

Aš toks liūdnas esu ir žvalgausi pro langus,
Kaip giedrėja melsvai tolimasis dangus,
Ir bažnyčių varpai ilgesingai ten skamba, — 
Man taip, Viešpatie, tuščia čionai ir nyku.

Tu upes rytmečiais saulės aukso prilieji, 
Skambių paukščių giesmėm Tu pripildai girias, 
O pripildyt manęs niekada negalėjai — 
Aš kas rytą keliuos išsiilgęs Tavęs.

Kai rytais man tarnai velka rožinį rūbą 
Su brangiais rubinais ir auksinėm sagtim, 
Mano jaunus pečius šermuonėliais kai supa, 
Aš ilgiuosi mėlynės — palikt su Tavim.

2. Vidurdieny
Ar aš galiu uždengt akis prieš Tavo šviesą,
Kuri gyventi pašaukia gėles?
Priliedama gyvybės šį senolių miestą, 
Ligi pirmų žvaigždžių vis šlovina Tave.

Kalnai ir kauburiai, Neries nugriuvę skardžiai, 
Miškai ir ąžuolynai milžinai,
Kur stumbrai stūgauja, lyg tie trimitai skardūs, 
Iš džiaugsmo šoka Tavo garbei amžinai.

Argi galiu užkimšt ausis prieš mūs Vilnelę, 
Kuri atskamba iš Tavų gelmių?
Vidunaktį, kai širdį mano baisiai gelia,
Ji kužda ties pilies langais . . . koks geras Tul

Ar aš galiu būt Tau už akmenį kurtesnis —
Ir jis po kojom skamba Tau balsu.
Už naktį tamsią ar galiu aš būt aklesnis? — 
Juk į Tave ji žiūri tūkstančiais akių. —

O Viešpatie, ar aš Tavęs girdėti negaliu?!

3. Popietėj
Aš perėjau tave ir pamilau. 
Seneli mano Vilniaus mieste! 
Kalneliai, bokštai, giedruma dangaus 
Ir upės juostom išsitiesę.

Aplink kvapiai alsuojantys miškai.
Ir kvepia slėnis lyg bažnyčia,
O paukščiai lyg vargonais įstabiais
Visais balsais tik švilpia, krykščia.

Ir gera būti šičia nors paukščiu,
Toi laisvėje dangaus skrajoti, 
O Viešpatie, šitam mieste tėvų 
Man leiski amžinai miegoti.

Regėsiu bokštus — milžinų rankas
I dangų kylančias didingai, 
Gyventi einančias naujas kartas 
Ir garbę pelenuos pradingant.

Ir būsiu šičia su visais drauge,
Globojančias rankas vis tiesiu, —
Aš perėjau ir pamilau tave, 
Seneli mano Vilniaus mieste!

4. Nakties sparnuos
Kaip gera, kad, tarnai, jūs miegat, 
Ratu nesiovit prie manęs. — 
Gilus gilus ramybės sniegas 
Užsnigo mūn pilies erdves.

Ir jūs, sargybiniai, ten bokštuos ramūs — 
Ramiuos šalmuos atsispindi žvaigždė.
Ramus jau miega ir karalius mano,
Karūnos vyrų didelė eilė...»

O angelo sparnai švelnieji, /
O tu, naktie, liūliuojanti mane!
Tyliau, Vilnele, tegu liejas
Tavi verpetai sidabre.

Girdžiu — sargybomis praeina . . ■.
VėjeI, kuždėk atodūsiu tyliu!
Toksai ramus Jo žingsnių aidas ...» 
Kieme Jis eina, eina pamažu!

Girdžiu — pilies duris jau veria . . .
Širdie, Jis čia, ar tu girdi?!
Naktie, o angele, kaip gera!
Ateina Jis . . . Ateina Jisl
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Kaunas nuo Vytauto naino

• Dr. S. S.

Pinigai ir Vokietijos Reichsmarke
Visiems žinoma kad pinigas 

vadiname metalinius bei popieri
nius ženklus, ūkio mainų santy
kiuose einančius iš rankų į ran
kas. Tiek praeityje, tiek dabar pi
nigai atlieka. svarbias ūkines 
funkcijas, būtent, pinigai yra: a/ 
teisėta arba privaloma mokėjimo 
priemonė, b/ vertės matas, c/ mai
nų įrankis, d/ lengva turtų akumu
liacijos priemonė ir e/ patogus 
įrankis turtų vertei perkelti į kitą 
vietą.

Normaliais laikais apyvartoje ei
ną popieriniai ženklai laikomi 
banknotais, jei jie yra susieti su 
auksu ir eina kaip jo reprezen
tantai. Bet jei apyvartoje einą po
pieriniai pinigų ženklai su auksu 
nesusieti, tai jie yra tik popieriniai 
pinigai. Valstybės valdžios įstaty
mu įvesta privaloma pinigų rūšis 
vadinama dar valiuta.

Pinigus gamina ir į apyvartą pa
leidžia krašto valdžia ir notų ban
kai. Valdžia paprastai gamina ir 
leidžia į apyvartą metalines mo

_ . A. Nyka-Niliūnas

lliune
Kažko įnirtęs blaškos vėjas,
Ir snaudžianti šviesa ant stalo krinta ...
Aš tik pabūt ir paklausyt šram name norėjau
Ir miegančius jaunystėje sap us gaivinti.
Už lango medis. Susimąstę šakose varnai, 
Lyg gedulo skraiste, paslėpę liūdesį sparnais.

Man atneša tave, lyg rankos, medžių šakos, 
Tave, jaunystei amžinai sunykusią.
Čia su tavim vaikystėje klausiau, ką liepos šneka, 
Lyg laumės padrikais plaukais ir ant galvų vainikais.

Varnai štai bunda ir liūdnai kranksėdami pasikelia į naktį, 
Lyg niaurūs pranašai atnešę sunkų nerimą.
Ten tu eini, kuri galėdavai žvaigždes uždegti
Ir medžiam liepdavai draskyt šakas iš nerimo.

Aš galvą pakeliu ir vėl klausausi išsigandęs,
Kaip medžiai už langų, šakas draskydami,
Įtūžę blaškosi, aistringam liūdesy paskendę,
Ir tiesia į mane šakas, pagrobi norėdami
Ir keršyt man, kad ji iš šių namų išklydo
(Jie saugojo vaikystėje kiekvieną josios pėdą).

Parėjęs vėjas iš kažkur vėl ima šaukt: Iliūne!
Iliūne! lyg mane ramindamas.
(Už lango debesys per dangų griūna,
Ir pro šakas mėnulis spindi.)
Iliūne! šaukia vėjas pasirėmęs ant šakos,
Iliūne! kas tave man suieškos?

Ir jis pabudina sapnus. Tenai krantai ir daubos,
Kur gilios naktys bėgo, vėjui draskantis iš džiaugsmo,
Ir laimė vėl pasikelia abu mus vienišus pasauly gaubusi.., 
Kaip šiandie liūdesys — gili, bekraštė.

Dar ilgai jis ten blaškosi liūdėdamas už vartų.
Ir mūsų pasakiškos laimės dainą ūžia,
O aš tuomet, vaikystės knygą atsivertęs,
Klausau, kaip vėjas sunkiai verkia,
Lyg kūdikis, mėginantis sudėt žaislus sudužusius.

netas. Jų vertė yra susijusi tik su 
tuo metalu, iš kurio jos pagamin
tos, bet mažomis sumomis apyvar
toje jos eina nustatyta arba nomi
naline verte.

Notas gamina ir į apyvartą lei
džia specialūs notų bankai. Tech
niškai notos į apyvartą leidžiamos 
trumpalaikiu kredito keliu, diskon
tuojant vekselius. Nuolat skolin
damas pasigamintas notas pinigų 
reikalingiems asmenims ir nuolat 
atgal gaudamas seniau paskolin
tas ir apyvartoje buvusias notas, 
notų bankas turi tavo rankose 
puikią priemonę — gali lengvai 
reguliuoti pinigų apyvartą krašte.

Koks pinigų kiekis reikalingas 
krašto apyvartai, parodo pati gy
venimo praktika. Pagaliau tai pri
klauso nuo daugelio pašalinių 
veiksnių. Ypač tat priklauso nuo 
pinigų apyvartos greičio krašte, 
nuo įprasto atsiskaitymo būdo, t. y. 
ar mokama grynais pinigais, ar 
atsiskaitoma giro būdu kredito 
įstaigų pagalba, nuo krašto gyven

tojų turtingumo, nuo pasitikėjimo 
kredito įstaigomis. Tačiau norma
lus piniginių ženklų kiekis apyvar
toje yra toks, kai apyvartoje esan
čių pinigų vertė atitinka rinkoje 
esančių prekių vertę. Taigi pinigai 
yra tvarkoje, kai ių kiekis apyvar
toje atitinka rinkoje esančių prekių 
vertę. Esant tokioms sąlygoms, pi
nigų paklausai ir pinigų pasiūlai 
yra pusiausvyroje, ir prekių kainos 
pastovios. Pakeltomis kainomis 
juodoii prekyba čia negalima ir 
nereikalinga.

Bet jei į apyvartą paleidžiama 
per didelis pinigų kiekis, lyginant 
su esančių rinkoje prekių verte, 
tai prekių kainos turėtų pakilti. 
Kai prekių kainos yra tvirtai nu
statytos ir jų pakelti negalima, 
tada susidaro pinigų perteklius, 
nenaudingai laikomas kasose ir 
kišenėse. Pinigų perteklius dažnai 

reikalingas nenormaliais laikais ir 
karo metu, kai žmonės nori kiše
nėse laikyti nuolat stambesnes 
grynų pinigų sumas.

Susipažinę su bendrais pinigų 
bei kredito klausimais, pereikime 
prie Vokietijos valiutos — Reichs
markės. Žinome, kad 1 RM prieš 
karą buvo verta 2 Lt 40 et. Toji 
Reichsmarkės vertė nėra pakitėjusi 
ir šiandien. Prieš karą Vokietijoje, 
drauge su Austrija, banknotų suma, 
paleista į apyvartą, sukosi apie 
5 mili'ardus RM. Šį kiekį galima 
laikyti normaliniu Vokietijos notų 
apyvartoje kiekiu, prileidžiant ir 
galimus svyra imus į abi puses.

rasidėjus 1939 m. karui, notų 
apyvartoje kiekis turėjo pagrindo 
padidėti dėl didesnio grynų pini
gų pareikalavimo. Tačiau tas padi- 
dė imas galėjo apsiriboti dvigubu, 
daugiausia trigubu kiekiu. Kilęs 
karas rijo ne tik turtus ir žmones, 
bet pareikalavo milžiniškų pini
ginių sumų jo finansavimui. Karo 
finansavimui užsienio paskolos 
Vokietijai nebuvo prieinamos. Rei
kėjo tenkintis mokesčių didinimu, 
vidaus paskolų ėmimu ir nepa
grįsta notų emisija. 1933 m. Vo
kietijos Reichas turėjo 11,5 mili
jardų RM skolų, 1938 m. jau 20 
milijardų RM, o 1945 m. pavasarį 
skolų suma pasiekė 400 milijardų 
RM. Panašiai augo ir notų apy
vartoje kiekis. Dar 1943 m. gale 
notų apyvartoje buvo 33 milijardai 
RM, 1944 m. gale 50 milijardų RM, 
1945 m. gegužės mėn. apie 75 mili
jardus RM. Prie to skaičiaus rei
kia dar pridėti Sąjungininkų oku
pacinės kariuomenės paleistas į 
apyvartą notas, kurių suma šie 
kianti 20 milijardų RM. Bendrai notų 
apyvartoje būtų arti 100 milijardų 
RM. Turint galvoje, kad dalis no
tų dėl karo veiksmų yra sudegusi, 
paskendusi ar šiaip žuvusi, ben

» Julija švabaitė
Žiema

Motina žemele, nesiškųski, 
šalto ledo rankų suspausta: 
iš pietų ateis greit didžios liūtys, 
ims pusnynai virsti, griūti, 
ir upeliams nębišteks kreitų.
Medžių pumpurėliai, nenuxr skit, 
pikto šiaurės vėjo plakami. 
Greit ateis pavasaris nušvitęs 
jums paliest širdies gyvos mažytės 
nematytos saulės ugnimi...

droji suma gali būti žymiai ma-1 
žesnė. Tą parodo Prancūzijos 
pavyzdys, nes išlaisvintoje Pran- I 
cūzijoje, senąsias frs notas iškei- 
čiant naujomis, nebuvo pristatyta 
iškeisti 50 milijardų frs. Rinkoe 
esančių prekių kiekis šiandien yra 
daug mažesnis už normalinę rinkos 
padėtį. Todėl tik prekių atžvilgiu 
normalus pinigų pareikalavimas 
šiandien galėtų būti mažesnis už 
prieškarinį. Jei prieš karą kiek
vienai žmogaus galvai apyvartoje 
buvo vidutiniškai 100 RM, tai da
bar toji silma sukasi apie 1500 
RM. Šiandien labai sunku nusprę
sti, kokio dydžio notų suma apy
vartai pokarinėmis sąlygomis būtų 
normalinė. Reikia manyti, kad ii 
neturėtų būti žymiai didesnė už 
prieškarinę sumą. Tuo tarpu dabar 
ji aiškiai 10—15 kartų didesnė.

Mūsų galvojimą patvirtina Au
strijos pavyzdys. Ten 1945 m. ru
denį vėl įvesta šilingo valiuta. 
1 RM prilyginta vienam šilingui ir 
iškeista tik po 150 šilingų kiek
vienai žmogaus galvai. Likusios 
markių notos užblokuotos ban
kuose ir paliktos vėlesniam spren
dimui. Monetos ir notos iki 5 RM 
paliktos laikinai apyvartoje. Atro
do, kad notų į apyvartą paleista 
iš karto gana daug, nors tai su
daro maždaug tik vieną dešimtą
ją dalį prieš tai buvusio kiekio.

Konstatavus, kad Vokietijoje no
tų apyvartoje yra nenormaliai per 
daug, tenka spręsti klausimą, ar 
tuo nėra įvykdyta pinigų infliaci
ja ir ar praktiškai nenuvertinta 
vokiškoji markė. Tenka pastebėti, 
kad paleistos į apyvartą notos ne 
visos yra apyvartoje: dalis žuvo, 
kita dalis guli paslėptą, nejuda. 
Kainos ir atlyginimai nebuvo pa
kelti. Mat, čia tiek vokiečių ūkinės 
administracijos, tiek Sąjungininkų 
okupacinės valdžios tikslai su
tampa: neleisti infliacijos ir grą
žinti ūkį į normalines vėžes. Ko
kios gi tai sanacijai vykdyti pa- 
vartotinos priemonės?

Aišku, kad notų kiekį apyvartoj 
reikės sumažinti 10—15 kartų. 
Greičiausia teks pavartoti pana
šias priemones, kaip kad padaryta 
Austrijoje. Bet Vokietijoje tat yra

dar per anksti, nes Reichsbankas 
iki šiol dar negali vykdyti cen
tralizuotos notų apyvartos kon
trolės visoje Vokietijoje. Vokieti
jos pinigų ir kredito reikalai svar
stomi ir Berlyno Kontrolės Komisi
joje.

Infliacijai išvengti pirmiausia 
reikalinga pavartoti šias prie
mones: a) didinti mokesčius ir 
visomis priemonėmis skatinti in
dėlių bankuose augimą, b) skubiai 
atstatyti gamybos įmones ir padi
dinti prekių kiekį rinkoje ir c) 
efektyviai vykdyti prekių kainų ir 
atlyginimų kontrolę. Suminėtas 
priemones valdžia jau ir dabar 
sėkmingai vykdo. Bet ūkio atsta
tymas ir notų kiekio apyvartoje 
siaurinimas esamose sąlygose ne
bus pakankama priemonė galu
tinai sutvarkyti Reichsmarkę, ypač 
sunkiose ūkinėse sąlygose: repa
racijų mokėjimas, gaminių už
sieniui tiekimas, negaunant ekvi
valento. Greičiausia bus pavar
tota radikali ir tiksli priemonė: 
esančių apyvartoje notų iškeitimas 
į naujas notas Austrijos pavyzdžiu 
arba jų suštampavimas. Visais at
vejais tenka skaitytis su 100—150 
RM galvai, likusios notos turėtų 
būti deponuotos bankuose. Toli
mesnis tų pinigų disponavimas be 
abejo, bus ribotas ir suvaržytas.

Kada toji sanacija įvyks, pri
klausys nuo kredito įmonių susi
tvarkymo, Reichsbanko efektingos 
centralizacijos, rinkos sąlygų ir 
gyventojų laikysenos prekių kainų 
srityje. Jeigu Austrija pajėgė nau
ją valiutą įvesti, reikia spėti, kad 
ir Reichsmarkės sanacija nėra la
bai toli. Tokia sanacija gali pa
liesti tik tuos, kurie pinigus uždir
bo nustatytu kainų ir atlyginimų 
pagrindu. Pajamos ir pelnai, susi
darę dėl karo sąlygų, negalės 
būti imami dėmesin.

Tenka dar pastebėti, kad Reichs
markė tėra grynai vidaus pinigas. 
Užsieny markė dabar labai mažai 
tevertinama. Savo vertę Reichs
markė galėtų atgauti tik įvykdžius 
visišką jos sanaciją, padengus ią 
auksu, įgijus devizų užsienio 
prekybos pagalba ir atkutinus Vo
kietijos ūkį.

„Čiurlionio" ansamblio vyrų choras, ved. Mikulskio
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Alfonsas Dargis • „Angelas, Mirtis, Velnias"
(Eskizas iš lietuvių vestuvių papročių)

Vyt. Alantas

Ponios Kirklienes teisybe
pavydas kartais būna ne tik 

nusikaltimas prieš Dievą, bet di
džiausias miego priešas. Yra žmo
nių, kurie negali ramiai naktimis 
miegoti tik dėl to, kad kaimyno 
karvės pieningesnės už jo 'paties. 
Tačiau pamėginkite tokiam pilie
čiui patarti, kai jis skundžiasi ne
miga, nusikratyti pavydo jausmu, 
tai jis visomis keturiomis kryžiuo- 
sis, tvirtindamas, kad jam pavydo 
jausmas esąs taip pat svetimas, 
kaip velniui kryžius. Jis jus iškal
bingiausiai įtikinės, kad, jei jo 
kaimynas geriau gyvena, kaip jis, 
tai tik dėl to, kad vagia, jei jis ką 
primeta kaimynui, tai tik dėl to, 
kad ieško teisybės, kad už teisybę 
jis galvą paguldytų. Ir toks žmo
gus greičiau bėgs į vaistinę milte
lių nuo nemigos ieškoti, nekaip 
savo sąžinę perkratys. Kitaip sa
kant, pavydo jausmas paslepia
mas po gražia teisybės ieškojimo 
skraiste.. .

Taip kalbėjo per pamokslą ku
nigas vieno Bavarijos provincijos 
miestelio bažnyčioje susirinku
siems pabėgėliams lietuviams.

— Kad pasakė, tai pasakė! — 
piktinosi ponia Kirklienė, išėjusi 
iš bažnyčios su savo drauge ponia 
Giedraitiene. — Koks čia gali 
būti pavydas, jei kaimynas geriau 
gyvena už mane iš vagystės? Ar 
mes neturime pasipiktinti, jei. kai
mynas vagia?

— Tu ne taip supratai, — pa
stebėjo ponia Giedraitienė.

— Kaip tik aš gerai supratau, 
nesakyk. Bėgdami iš Lietuvos, mes 
ne ką tepasiėmėme. o žiūrėk, šian
die, amerikonams užėjus, tūlas pri
siplėšė turto tiek ir tiek. Ar ne 
iš vagystės jie dabar geriau už 
mus gyvena? Ar tokiais nereikia 
piktintis?

— Jei kur pasitaikė proga, gal 
vienas kitas šio to ir laimėjo 
Daug kur pačios krautuvės dalino 
prekes. Mano brolis gyvena kai
myniniame miestelyje. Jis man pa
sakojo, kad vienos maisto pro
duktų krautuvės savininkas tie
siai iš vagono sviestą dalino dė
žėmis: kas tik norėjo, tas ir gavo 
tik turėjo atsistoti į eilę. To svie
sto ten tiek buvo, kad paskum 
niekas nebenorėjo imti. Jei tu bū
tum buvusi, ar nebūtum ėmusi?

— Gal tu, bet aš ne, — atsakė 
sarkastiškai šypsodamasi, ponia 
Kirklienė. — Svetimo daikto a5 
neimsiu, nors jie man ir po kojo
mis voliosis: pa s pi r si u ir praeisiu 
pro šalį. Teisybė turi būti. Va
gystė lieka vagyste, ir jokiomis 
aplinkybėmis jos pateisinti nega
lima.

— Man rodos, kad tavo lūpomis 
kaip tik dabar kalba pavydas, — 

ramiai pastebėjo ponia Giedrai
tienė. — Jei tau nebuvo progos 
kuo nors pasinaudoti, tai tu pyk
sti, kam kiti pasinaudojo.

— Kaip tu taip gali sakyti! — 
šoko ponia Kirklienė. — Žinok, 
kad aš nepriklausau tiems, kurie 
mėgsta riedėti į pakalnę: aš visa
dos prieš kalną. Bet taip buvo ir 
bus: kovotojai už teisybę visados 
bus apšmeižti. Tik pagalvok, kas 
atsitiktų, jei visi taip imtų galvo
ti, kaip kad tu galvoji! Jei nori, 
aš tau galiu pateisinti bet kokį nu
sikaltimą, bet prie ko mes prieisi
me, pasakyk man? Šiais laikais 
teisybė jau ir taip sutrypta: reikia 
stengtis ją prikelti. Nemanyk, kad 
mes ją prikelsime visokiais netei
sybės pateisinimais. Teisybę mes 
galime atstatyti tik smerkdami ne
teisybę.

Ponia Giedraitienė daugiau ne
besiginčijo, nes perdaug gerai pa
žinojo savo draugės užsispyrimą 
ir.. . pavydą. Jei ponia Kirklienė 
taip pasipiktino kunigo pamokslu, 
tai tik dėl to, kad, kaip sakoma, 
jis pataikė akmenėlį į jos darželį. 
Ponia Giedraitienė, būdama tie
saus būdo, ne visada pajėgė savo 
draugę suprasti. Jos buvo kaimy
nės, susitikdavo kasdien po kele
tą kartų, ir ji turėjo daug progų 
įsitikinti, kad ponia Kirklienė 
orieštaravo sau kiekviename 
žingsnyje. Ji dėjosi didelė teisy
bės gynėja, bet visados išeidavo 
taip, kad vienos teisybės ji reika
lavo iš kitų, o sau pačiai ji taikė 
kažin kurią kitą teisybę, nors nie
ku būdu nenorėjo to prisipažinti. 
Ponia Giedraitienė kartais pagalvo
davo, kad jos draugės pažiūra i 
♦eisybę galima taip nusakyti: kas 
man naudinga, tai teisinga, ir kiti 
♦ai turi pripažinti; bet kas kitiems 
naudinga, bet man nėra jokios 
naudos, tai neteisinga, ir tai taip 
nat turi būti pripažistama.

Amerikonai, atėję į tą miesteli, kur 
nvveno abi draugės, u*ėmė keletą 
namų, jų tarpe ir Fritzo Jung- 
meisterio krautuvę, kur jie įsi
rengė virtuvę. Krautuvė visą laiką 
būdavo atvira, ir praeiviai galėda
vo matyti pilnas lentynas prekių 
bei suverstas maišų krūvas prie 
bufeto. Amerikonai nieko iš krau
tuvės neėmė: jie viską virė iš 
*avo pačiu atsigabentų produktų. 
Ties krautuve, kitoje gatvės pu
sėje, visą laiką, tartum juodvar
niai užuosdami grobi, stovinėjo 
rusai ir lenkai, godžiai žvalgyda- 
’n’oci krautuvės link.

Vieną ryta amerikonų dalinys 
rengėsi išvažiuoti. Kažin kuriuo 
bū^u ta žinia žaibo greitumu pa
sklido po miesteli, ir tą rytą rusų 
ir lenkų ties krautuve susirinko 
žvmiai daugiau. Visi įtemptai 
laukė, kas bus su krautuve, kai 

išvažiuos paskutinis amerikonas: 
ar ją užrakins,ar paliks atvirą? 
Kai kurie buvo atėję su storomis 
lazdomis ir, atrodė, buvo pasiryžę 
visam kam. Krautuvėje dar suki
nosi vienas kitas kareivis. Kol 
buvo kareivių, niekas į krautuvę 
nedrįso eiti. Bet štai atvažiavo 
sunkvežimis, likusieji kareiviai 
sušoko į vidų, ir sunkvežimis nu
riedėjo. Krautuvė paliko atvira. 
Tai buvo ženklas pradėti. ..

Ponia Giedraitienė, ruošdamasi 
virtuvėje, pamatė prę> langą par
skubančią ponią Kirklienę su di
džiausiu glėbiu visokių paketėlių, 
kuriuos ji stengėsi paslėpti po 
apsiaustu. Ponia Giedraitienė pa
klausė ją, iš kur ji visa tai gavo. 
Ponia Kirklienė, matyt, labai nepa
tenkinta, kad jai nepavyko pra
smukti nepastebėtai, piktai atšovė:

— Išpirkau savaitines korteles 
ir gavau... — ir nuskubėjo namo.

Po keletos minučių ponia Gie
draitienė pamatė, kaip jos draugė 
su vyru, ratukais vežini, tiesiai 
nėr daržą potekomis nubėgo mie
stelio link. Tai ją suintrigavo, ir 
ii pati išėjo į miestelį pažiūrėti, 
kas ten darosi.

Prie Jungmeisterio krautuvės zu
jo pusė miestelio. Vieni su glė
biais bėgo namo, kiti uždusę sku
bėjo atgal. Visa gatvė buvo nu
statyta ratukais, daugiausia jau 
prikurtais, kuriuos saugojo vai-

K. Grigaitytė

Tu nemirus
Tu nemirus, tu nemirus, 
Tik grabe guli.
Per žilus tavo blakstienus 
Sunkias ašara tyli.

Nors iš delno amžiai skaito 
Daugel mirtinų žaizdų, 
Nenutrauks gyvybės saito — 
Vis alsuosi tu.

Tu nemirus, tu nemirus — 
Mes kartojam vis.
Sužeistoj tavo krūtinėj 
Plaka mūs širdis.

kai arba seniai: pajėgesni darba
vosi krautuvėje. Ponia Giedrai, 
tienė netruko pastebėti ir savo 
draugės vyrą, kuris nekantrauda
mas laukė savo žmonos, nes veži
mėlis jau buvo pilnas, ir jis, ma
tyt, norėjo skubėti namo, kad dar 
kartą galėtų grįžti.

—' Kur žmona? — paklausė po
nia Giedraitienė.

— Ten, krautuvėje, — mostelėjo 
jis ranka varžydamasis ir, matyt, 
nelabai jaukiai jausdamasis.

Ponia Giedraitienė įėjo į vidų. 
Ten buvo pats įkarštis. Visi be 
galo susinervinę ir kažin kaip su
sitelkę, grobė, kas papuolė, ir ne
šė laukan. Tautybė čia nebevai- 
dino jokio vaidmens. Visi degė ta 
pačia aistra: ko daugiausia prisi
grobti. Jei kam koks daiktas ne
bebuvo reikalingas, tas, be jokios 
atodairos, bloškė ji į šalį. Žmo
nės klampojo po išbarstyta druską, 
kruopas, miltus, indų šukes, su
draskytus paketus, paleistus mai
šus.

Ponia Giedraitienė netruko pa
stebėti savo draugę, kuri, užlin
dusi už bufeto, narsiai kovojo dėl 
cukraus su vienu rusu. Cukrų ji 
sėmė iš maišo tiesiai į priekyštį, 
bet rusas taip pat nesnaudė: cu
krų iis pylėsi sau i švarko skver
ną. Ponia Giedraitienė nusišypso
jo. Priėiusi prie ponios Kirklienes, 
ji jai riktelėjo.

— Nepasiduok, Kirkliene, ko
vok dėl teisybės.

— Žinoma, kovosiu. Tas ruskis 
nori visą cukrų paglemžti. Kur čia 
teisybė? Man pusė ir jam pusė ...

V. M.

Antano Baranausko 
„Anykščiu Šilelis"

Lietuvis myli gamtą, todėl ir 
mūsų literatūroje nestinga gražių 
gamtos aprašymų. Prie žinomiausių 
iš jų priklauso, be abejojimo, An. 
taho Baranausko „Anykščių Šile
lis“. Tai gražiosios Anykščių 
krašto gamtos tikrai vertas mūsų 
poezijos šedevras. Jame laimingai 
susijungė gerai mišką pažįstančio 
žmogaus pastabumas su šiltu gam
tos jausmu ir menininko sugebėji. 
mu tiems savo įspūdžiams ir jaus
mams suteikti aukštos estetinės 
vertės formą:

Savo „Anykščių Šilelį" Bara
nauskas pradeda plataus mosto 
dekoratyviu, bemaž panoramos 
pobūdžio paveikslu, eleginės nuo. 
taikos persunktu:
Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę! 
Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Betgi jis sugeba pagauti ir smul
kučius, vossuvokiamus bruoželius 
ir duoti vienkartinį, intymų gam
tos vaizdą, atsispindėjusi subtilioje 
autoriaus nuotaikoje. Štai kad ir 
šis reto meniško sugestyvumo 
slaptingos vidunakčio tylos miške 
vaizdelis:
Vidunaktį taip tyku, kad girdi, 

kaip jaunas 
Lapas arba žiedelis ant šakelių 

kraunas.
Girdi, kaip šakom šnibžda medžių 

kalba šventa,

Kaip žvaigždelės plevena, gaili 
rasa krinta.

Baranauskas pastabiai aprašo, ką 
visais 1 savo pojūčiais suvokia 
miške:
Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, 

liekna, gryna!
Kur tik uostai, vis miela: giria 

nosį trina!
Kur tik klausai, vis linksma: Šlama, 

ūžia, siaudžia!
Rasime „Anykščių Šilelyje“, kad ir 
neperdaugiausia, stipraus, stačiai 
tapybiško spalvingumo vaizdų, gra
žios metaforos paryškintų:
Kai rudeniop lapeliai geltoni, 

raudoni,
Tartum krauju Marčupio pakalnes 

aptraukia.

Alfonas Dargis Piršlio teismas
(Eskizas iš lietuvių vestuvių papročių)

Arba:
Kai kožna burbuolytė išsprogsta, 

suskyla,
Kai žiedų varške šakos obelų 

pražyla.
— žiedų tiek daug, jog atrodo, 
kad kažkokia balta balta masė ša
kas kibte apkibusi.

Vis dėlto, stipriausias, kaip me
nininkas, yra Baranauskas ten, kur 
vaizduoja savo girdimuosius įspū
džius. Garsai ypatingai pagyvina 
peizažą. Spalvinga gali būti ir mi
rusi gamta, o gyvoji — aidi gar
sais garseliais. Įsiklauso į* tą miško 
garsų darnią įvairybę ir Baranau
skas: vėjo papūstas lapelis jam 
šlama; kai koks žvėrelis per krū
mus skuodžia, jis girdi treškant; 
genelis jam taukši, perkūno oželis 
mekena, gyvatė iš kelmo šnypščia, 
srauni Šventoji teškena, gagenan
čios paupyj žąsys kalbasi, kukuo
janti gegutė čia verkia, čia juo
kias kvatojas.

Akustiniai įspūdžiai emocin- 
gesni už regimuosius. Pastarieji 
veikia visų pirma vaizduotę, o 
akustiniai lyg muzika tiesiog pa
liečia jausmą. Pastebi tai ir Bara
nauskas, įsiklausęs į šilelio garsų 
harmoningą mišinį:
Lyg kad skripkuoja, juokias, gieda, 

verkia gailiai.
E tie balsai visokį taip krūvon 

susiaudžia,
Kad jų skyrium nežymu, — ė tik 

širdį griaudžia.
Apskritai Baranausko peizažas, 

lyginant jį, pvz., seu tokio Donelai
čio ryškiais gamtos paveikslais, 
yra perdėm jausminis. „Anykščių 
Šilelis" parašytas būdingu emoci
niu stiliumi. Štai, pvz., mėgiamieji 
Baranausko epitetai: ramus ūži
mas, šventa medžių kalba, gaili 
rasa, gražus ramumėlis ... Švel
naus intymumo teikia taip pat ir 
gausiai vartojami, kaip ir mūsų 
dainose, malonybiniai, žodžiai: 
linksmutė stirna, liekna sedulėlė, 
pušelės nesuropuotos, minkštučiu, 
kai samanų patalai ir 1.1. Stiprus 
poeto jausmas reiškias ir tais nuo
latiniais retoriškais klausimais.

(Bus daugiau)
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Emery Reves

PASAULINĖ VALDŽIA - PIRMASIS ŽINGSNIS
(Tęsinys)

Faktas yra tai, kad nei kinietis, 
nei indas nereikalauja atstovų tik 
pagal gyventojų skaičių. Bet ku
rioje visuotinėje vyriausybėje at
stovai turi būti paskirti pagal fak
tinę atsakomybę, pagal turimą pa
jėgumą, pramonės stiprumą i 
kultūros laipsnį. Sitam, grynai 
techniškam, klausimui spręsti yra 
pakankamai patikimų metodų.

Žmonės norėtų sužinoti, kaip 
mes (amerikiečiai) galime leisti 
svetimiems svarstyti klausimą, ar 
mūsų vyrai turėtų būti siunčiami 
kariauti i užjūrį?

Toks klausimas visai ne vietoj. 
Vienos generacijos laikotarpyje 
mūsų vyrai du sykius vyko daly
vauti karuose, kurių panoro Vo
kietija ir Japonija. Negalima sa
kyti, kad JAV arba Britų tautos 
turėjo „laisvę nutarti”, ar jų sū
nūs turi vykti į karą. Tautos šian
dien yra bejėgės marionetės, vei
kiančios pagal kitų valstybių 
veiksmų išdavas. Mūsų uždavinys 
— teise pagrįstas pasaulis, kuriame 
būtų laiduotas taikingas piliečių 
gyvenimas. Neužtenka tik polici
nės jėgos. Tarptautinės policijos 
jėga be pasaulinės įstatymdavys- 
tės tarybos yra beprasmė.

Ar Pasaulinė Valdžia nesunai
kins tautos? Priešingai, Tautinė 
struktūra yra tas faktorius, kuris 
šiandieną naikina valstybes. Tik 
teisminė tvarka galės panaikinti 
tarptautinius karus ir bus patiki
mas laidas tautoms ir tautinėms 
kultūroms klestėti. Visuotinis 
Teismas nepanaikins tautinių ir 
kultūrinių skirtumų. Priešingai, 
jis yra pirmoji sąlyga tautoms ir 
jų kultūroms rutuliotis. Be sąjun
gos škotai })ūtų išnaikinę anglus 
arba anglai skotus, taip, kaip ro
mėnai sunaikino Kartaginą, o hu
nai Romą. Jungtinėje Karalystėje 
skotas dar skotiškesnis savo tra
dicijose ir charakteryje, negu ka
da nors anksčiau.

Nors tai paradoksas, bet tik pa
saulinės teismo tvarkos ribose ga
li būti patenkinti patriotizmo ir 
izoliavimosi politikos polinkiai. 
Izoliavimesi nieko pikto nėra. 
Žmogus gali gyventi izoliuotą gy
venimą civilizuotame mieste, kur 
yra patikintas jo saugumas, kur 
įstatymai, teismai ir policija budi 
dėl jo fizinės egzistencijos ir in
dividualinių teisių. Aišku, nė vie
na valstybė šio pasaulio džunglė- 
se negali gyventi visiškai izo
liuota. i

Kiti skeptikai iškels klausimą: 
„Kokia prasme stabdyti tarptauti
nius karus, įsteigiant tarptautinę 
valdžią, jeigu ir toliau susidursime 
su revoliucijomis ir civiliniais ka
rais?"

Tai yra tas pats, kaip sergan
čiam atsisakyti nuo apendikso 
operacijos, tvirtinant, kad vis tiek 
kada nors jis gali susirgti plaučių 
uždegimu.

Reikia visuomet turėti galvoje, 
kad nėra vaistų visoms gyvenimo 
ir bendruomenės problemoms iš
gydyti. Specifinėms ligoms — spe
cifiniai vaistai. Specifinė mūsų 
amžiaus liga yra aštrus trynimasis 
tarp suvereninių tautinių valsty
bių, kuris reiškiasi tarptautinio 
karo simptomais. Toji specifinė 
liga yra pagydoma. Ir ji turi būti 
pagydyta, nors ateityje ir tektų 
patirti nemalonumų.

Labiausiai viliojęs prieštaravi
mas, aišku, yra visuomenininkų 
tvirtinimas, kad „žmonės dar nėra 
pribrendę pasaulinei federacijai".

Reikia tik stebėtis, kas tokias 
žinias skleidžia. Ar jie rėmė kada 
nors pasaulinę federaciją? Ar jie 
tuo patys tiki? Ar jie kada nors 
mėgino išaiškinti žmonėms, kas 
sukelia karą ir kas yra žmonijos 

bendruomenėje taikos mechaniz
mas?

O jeigu jie supranta problemą, 
tai kodėl jie atmeta teisę ir val
džia paremtą taiką? Nejaugi jie 
linkę į tautinį suverenumą, karo 
sukėlėją? Kol nesame susipažinę 
su šiais klausimais, neturime tei
sės tvirtinti žiną, kuria linkme 
žmoniją vairuoti.

Ar sovietai prisidės?
Tautinėj valstybėj saugumo sie

kimas yra ryškiausia imperializmo 
priežastis. Romoj niekas nenorėjo 
imperijos, niekas nenorėjo karo. 
Romėnai buvo susirūpinę išsaugoti 
savitą gyvenimą. Tačiau nuolati
niai karai prie jų sienų privertė 
praplėsti savo valstybės ribas ir 
užkariauti visą tuo metu pažįstamą 
pasaulį.

Minėtos jėgos stumia JAV ir So
vietų Sąjungos politiką ta pačia 
kryptimi. Abi tautos yra įsitikinu
sios savo civilizacijos pranašumu. 
Jos užima plačius plotus, ir joms 
ekspansi'a nereikalinga. Jų vienin
telis troškimas yra ramus ir taikin
gas gyvenimas.

Žemės rutulys vis mažėja, dyku
mos ir vandenynai nebėra saugi 
siena. Saugumas verčia juos sti
printi savo ginkluotąsias pajėgas, 
kad nugalėtų ir sunaikintų savo 
priešus. Amerikos pajėgos saugu
mo sumetimais užima salas, esan
čias per tūkstančius kilometrų nuo 
Amerikos kontinento. Mes ma
tome taip pat sovietus plečiančius 
savo sienų ribas gynimosi dėlei.

Kai kurie valstybės vyrai laiko 
nusikaltimu kalbėti apie galimą 
karą tarp Rusijos ir Anglo-Ameri- 
kiečių sferų. Aš manau, nusikal
timas yra nekalbėti apie tai. Pa
saulis turi suprasti jėgas, verčian
čias juos į galimą susidūrimą. Tai 
nieko bendro neturi su komunizmu 
ir kapitalizmu, su individualizmu 
ir kolektyvizmu. Tai neišvengiamas 
konfliktas į sąlytį suėjusių suve
reninių valstybių. Galėtume pasta- 
tyi komunistus Baltuosiuose Rū
muose, o Rusijoj įkurti gryniausią 
amerikietišką demokratiją, — pa
dėtis bus ta pati.

Šimtai milijonų civilizuotų būty
bių, — geros širdies, sąžiningų, 
darbščių, kurios galėtų taikingai 
bendradarbiauti, — apgaule, ir 
bauginimais įtraukiamos į bepras
mišką karą. Jokios derybos, pa
grįstos „gera valia", nepakeis šios 
eigos. Ją gali pakreipti tik aiškus 
žmonių supratimas tų priežasčių, 
kurios priveda prie konflikto.

Kokie galimumai įsteigti Pasau
linę Valdžią prieš sekantį karą? 
Labai maži. Prileiskime, kad pro
blemas pavyks išaiškinti demokra
tinėms valstybėms ir jų žmonėms. 
Ar įtikėtina, kad Sovietų Sąjunga 
priims pasiūlymą drauge su mu
mis įstoti į bendros valdžios or
ganizaciją? Aš manau — ne. Ar 
yra galimybė? Gal būt, nes prie
šingu atveju mūsų laukia kitas pa
saulinis karas, kuris sunaikins vi
sas individualines laisves ir sukurs 
totalitarinę valstybę — mūsų arba 
Rusijos. Todėl tokia padėtis ne
leidžia ilgiau delsti, bet verčia 
griebtis priemonių.

Jeigu jau karas, baisus karus kiltų 
tarp tų dviejų suvereninių tautų — 
JAV ir SSSR, — tai tebūnie tai 
civilinis karas. Nekariaukime dėl 
bazių, teritorijų, prestižo ar sienų, 
bet įsteikime pasaulinę federaciją 
ir kovokime dėl jos idealų.

Kas dabar darytina?
Kaip pasiekti taiką teisės pa

galba? Nėra nieko bergždesnio, 
kaip išdirbti pasaulinės konstitu
cijos planą. Tokia procedūra su

laikytų pažangą. Jeigu pačioje de
mokratijos užuomazgoje konstitu- 

.cijos projektas iš anksto būtų bu
vęs pateiktas visų pritarimui ir 
priėmimui, niekur pasaulyje ne
būtų įsigalėjusios demokratinės 
valstybės.

Istorija žengia kitu keliu.
Demokratijos kūrėjai buvo žy

miai išmintingesni. Iš pradžių jie 
paskelbė pagrindinius principus. 
Šie principai sužadino žmonių 
vaizduotę ir iššaukė entuziazmą. 
Tai įgalino atstovus realizuoti 
idėją: sukurti mechanizmą, reika
lingą pastoviai teisminei tvarkai. 
Naujoji demokratinė konstitucija ir 
pagrindiniai įstatymai buvo sukurti 
ne prieš, o po principų paskelbimo 
Ir visuomenės pritarimo. Taip ma
tome mes šiandieną demokratiją, 

Vaclovo Rato Dailės Studija Augsburge

išreikštą įvairiomis sistemomis, bet 
nenutolstančią nuo pirmyščių prin
cipų.

JAV demokratija skiriasi nuo 
britų, prancūzų, nuo olandų, švei
carų, nuo švedų. Nors jos skiriasi

Gražina Tulauskaitė

Prazilust-eglaite
Kažkodėl jauna eglaitė
Taip sode pražilo,
Naktimis žvaigždes vis skaitė, 
Dairėsi į šilą.
Ar ten josios kūdikystė 
Likosi laiminga?
Ar linksmiau ten paukščiai krykštė?
Niekad ten nesninga?
Niekaip jos paguost negali 
Jaunasai berželis — 
Žieduose sapnuoja šalį. 
Kur jos šilas žalias.
Ten tai sekė kūdikystė
Pasaką gražiausią, 
Devynbalsiai paukščiai krykštė 
Rudenį vėliausią.
O sode jauna pražilo
Vienumoj eglaitė
Ir dainų ilgėjos šilo, 
Ir 'žvaigždes vis skaitė.

savo detalėse, bet jų pagrindinė 
socialinė mintis yra lygiai ta pati, 
kaip prieš 150 metų.

Mūsų aiveju:e — visuotinės de
mokratinės įstatymais paremtos 
tvarkos įkūrimas dar nėra pasie
kęs projekto laipsnio. Nuo idealo 
į įvykdymą yra aiškiai matomi 
penki laipsniai:

1. Idėjos koncepcija ir principų 
paskelbimas.

2. Doktrinos platinimas; platin- 
tina panašiu būdu, kaip krikščio
nybė, demokratija ir kitos sėkjnin- 
gos doktrinos.

3. Atstovų rinkimas, suteikiant 
jiems galią naujuosius principus 
praktiškai įgyvendinti.

4. Išrinktiems delegatams nusta
tyti programas, išdirbti detales ir 
prieiti prie išdavų organizuojant 
Pasaulinę Valdžią, * kad būtų iš
vengti karai tautinių valstybių 
tarpe.

5. Pirmieji.konstitucijos žingsniai 
įgalintų lengviau ar sunkiau at
siekti sprendimų.

Tai keliai, kuriuos ėjo 18 šimtme
tyje demokratinas konstitucijos.

Nereikia nustoti vilties. Mūsų 
moderniaisias laikais, kada laik
raščiai išeina milžiniškais tiražais, 

kada kinas ir radijas siekia visą 
civilizuotą pasaulį, dešimtmetis yra 
pakankamas laikotarpis, kad tai
kos principai ir visuotinė teisė 
duotų apčiuopiamų vaisių.

Tas judėjimas dėl Pasaulinės 
Valdžios įsteigimo turi kilti iš dau
gelio valstybių. Svarbu atskirose 
valstybėse rasti žmonių, norinčių ir I 
trokštančių šito atsiekti. Užsienių 
reikalų ministras Bevinas 1945 m. 
lapkričio mėn. 23 d. istorinėj kalboj 
Žemuosiuose Rūmuose, išreikšda
mas savo susirūpinimą dėl to, „ar 
žmonės nebus vėl apvilti“ tuo, kas 
San Franciske atsiekta, pasakė:

„Aš jaučiu, mes be paliovos ei
name tuo keliu: mums iš naujo 
reikia studijuoti pasaulinio seirtio 
įsteigimo būtinumą, kuris būtų tie
siogiai visų pasaulio žmonių išrink
tas. Jam būtų atsakingos vyriau
sybės, sudarančios Jungtinę Tautų 
Organizaciją. Jo užduotis būtų su
daryti Pasaulinę Teisę, kurią žmo
nės tada priims ir, tuo moraliai 
įsipareigodami, bus noringi ją vyk
dyti. Aš pasiruosęs sėsti su bei 
kuriuo, bet kurios partijos, bet ku
rios tautybės žmogum, kad pamė
gintume sukurti pasaulinio seimo 
rinkimų teisę arba konstituciją su 
aprėžtu tikslu — taikos tikslu."

Nėra trumpesnio kelio, žmonės 
turi suprasti problemą ir apisprę- 
sti, ar jie nori taikos; jie turi per
duoti savo norus atstovams. Tau
tinių valstybių vyriausybės niekad 
nemėgins įvykdyti reikalingų in
stitucijos pakeitimų. Nepamirškime, 
kad gyvename demokratijoj, kad 
demokratiniais debatais turime 
praminti taką, kuriuo eitų mūsų 
bendruomenės pažiūrų pakeitimai. 
Kartą rinkikams supratus proble-

mą ir pasipriešinus, jų atstovų pa
kreipimas būtų automatinis.

Be abejo, jei į žemę nužengtų 
kitos planetos gyventojai ir gra
sintų mus užkariauti, visos mūsų 
mažojo pasaulio tautos tuojau su
sivienytų. Mes užmirštume visus 
savo juokingus tarptautinius gin
čus ir, reikalo verčiami, noriai su
tiktume pasiduoti vienos teisės 
valdymui. Ar mes tikri, kad ato
minio karo ajiė'imas nėra toks pat 
pavojus civilizacijai ir žmonijai?

Mes turime maža laiko iki kito 
karo. Kiekvienas pilietis, tikįs tei
se, ir vyriausybės, tikinčios tarp
tautiniais santykiais, turi prikalbė
ti dešimt kitų piliečių tuo tikėti ir 
iš savo pusės kiek\ieną paskatinti 
vėl dešimt prikalbėti.

Galimai daugiau turime įtikinti 

laikraščius vesti tokią federalinę 
politiką. Reikia skleisti tas idėjas 
per radiją ir filmas. Sis klausimas 
turi būti diskutuojamas susirinki
muose, mitinguose ir kitur. Visuo
tinė politinė ir socialinė pažiūra 
turi būti įvesta visose mokyklose. 
Visuotinumas ir visuotinės teisės 
reikalingumas turi skambėti visuose 
Dievo namuose. Nereiktų į viešas 
tarnybas skirti žmogaus, kuris he- 
pasižadėtų nuoširdžiai dirbti taikos 
labui.

Jei žmonės keliuose kraštuose 
pareiškė norą kurti federaciją, rei
dą eiti ta kryptimi. Nėra jokio 
abejojimo, kad patraukiamoji jėga 
bus tokia stipri, jog prie sąjūdžio 
prisidės vis naujų entuziastų, kol 
pagaliau bus atsiekta Pasaulinė 
Federalinė Valdžia.

Neturime jokio pagrindo abe
joti, kad, padarius pirmuosius 
žingsnius, Sovietų Sąjunga atsisa
kys prisidėti. Jeigu ji atsisakys, 
tebūnie tai jos reikalas. Ne
leiskime, kad mūsų veiksmai būtų 
priklausomi nuo prileidžiamo kie
no nors kito elgimosi.

Mes nepasieksime taikos, jei pa
sitenkinsime dabar atsiekiamais 
pirmais žingsniais".Kiekueną kar

tą, kada mūsų užsienių reikalų mi
nistrai arba vyriausybių galvos, 
konferencijose nesuradę bendros 
kalbos, skuba ginčytinus klausi
mus atidėti, oficiozas džiaugsmin
gai pasauliui skelbia: „Tai vilties 
teikianti pradžia, tai pirmasis 
žingsnis tikrąja kryptimi." Mes nie
kad neturėsime taikos, jei neparo
dysime drąsos suprasti jos esmę, 
jei nenorėsime sumokėti jos išpirki
mo kainos.

(„The Reader's Digest")
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Potvarkis DP stovykloms
1. 3 Armijos Vadas sukštesnės 

instancijos įgaliotas ir įpareigotas 
pakeisti kai kuriuos įsakymus, 
kurie liečia teisės ir tvarkos pa
laikymą tarp jo žinioj esančių 
D.P.

2. Pranešama, kad, jeigu iškils 
reikalas, 3 Armijos Vadas gali 
griebtis šių veiksmų:

a) Aprūpinti D.P. stovyklų poli
ciją šautuvais ir amunicija pagal 
instrukcijas, duotas USFNT, AG 
370.093 GDC — AGO, 1946 m. sau
sio 4 d., 4iečiančias vokiečių poli
cijos apginklavimą.

b) Pastatyti vidaus arba lauko 
J.a. karines sargybas prie jungt. 
tautų D.P. stovyklų. Bet be Armi
jos ■’ty'ado specialaus sutikimo J.A. 
kariniai sargybiniai nebus pasta
tyti. Išimtis tik daroma pavojaus 
atveju, bet tada vyr. būstinė turi 
būti tučtuojau informuota, prane
šant apie pavojaus pobūdį.

c) Įvesti leidimų sistemą stovy
klos gyventojų judėjimui kontro
liuoti ir reguliuoti.

d) Išskyrus stovyklas, esančias 
sovietų žinioj, įgalinti vokiečių 
policiją, lydimą ir prižiūrimą J.A. 
karinio personalo, įžengti į bet 
kurias jungt. tautų D.P. stovyklas 
daryti kratoms ir suėmimams, su
areštuoti įtariamiesiems ir įsitikiu" 
ti dėl klaidingų ir neteisėtų veiks
mų, jei tokia akcija atrodytų rei
kalinga ir patartina. Įgaliojimai 
sprendimus daryti šiuo atžvilgiu 
yra atiduoti specifiniams srities 
komendantams, atskiru vyriausios 
būstinės įsakymu. Tas duotas įga
liojimas daryti sprendimus kai ku
riais. atvejais geras ta prasme, kad 
bendrai vokiečių policijai leistų 
laisvai įeiti bet kokiu reikalu į

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Mūnchenas. — Vasario 27 d. 

Mūnchene įvyko Tremtinių Ben
druomenės Mūncheno apygardos 
apylinkių atstovų suivažiavimas. 
Suvažiavime dalyvavo per 30 at
stovų iš beveik visų apygardos 
apylinkių. Pirmininkavo Augsbur
go apylinkės atstovas J. Daugėla.

Lietuvių Sąjungos apygardos 
pirmininkas dr. A. Kalvaitis pa
darė platų pranešimą apie valdy
bos veiklą ir bendrais aktualiais 
dienos klausimais. Pirmininko pra
nešimas buvo papildytas J. Igna- 
tonio, valdyboje tvarkiusio švie
timo reikalus. Be to, pranešimus 
padarė revizijos komisijos ir gar
bės teismo pirmininkai. ’ Suvažia
vimo dalyviai gyvose diskusijose 
pasisakė dėl valdybos veiklos ir 
pareiškė pageidavimą dėl ateities 
darbų.

Po to buvo išrinkta Apygardos 
Komitetas iš 9 #narių, Revizijos 
Komisija iš 3 narių ir 12 atstovų 
į Tremtinių Centro suvažiavimą.

D.P. stovyklas. Kiekvienu atveju, 
kada vykdoma akcija, specifinis 1 
leidimas turi būti iš anksto gautas 
iš įgalioto srities komendanto. Vi
sais atvejais vokiečių policija turi 
būti lydima far prižiūrima J.A. ka
rinių organų, kad birtų palaikoma 
teisė ir tvarka.

e) Areštuoti bet kurį D.P. ar as
menį D.P. stovyklų ribose arba už 
jų ribų kiekvienu metu už tikrus 
arba įtartinus nusikaltimus prieš 
teisę ir tvarką. Asmens, taip 
areštuoti, yra karinės valdžios tei
siami.

f) Atskiros stovyklos įsteigiamos 
ir vadovaujamos J.A. karinio per
sonalo tiems, kurie nuteisti karinės 
valdžios teismų už nusikaltimus 
prieš teisę ir tvarką. Tokie nutei
sti asmens yra repatriuotini, nors 
asmeniškai to nepageidautų, ir ne
leistina jiems grįžti į J.A.V. oku
puotą sritį — zoną.

3. Šio potvarkio turinys viešai 
skelbiamas visose D.P. stovyklose, 
skaitapt jį dažniau per viešus su
sirinkimus gimtąją kalba ir lai
kant viešose skelbimų lentose visą 
laiką. Pirmas skaitymas ir kabini
mas lentoje vykdomas per 24 vai. 
po šio potvarkio gavimo stovyklom 
je. UNRRA stovyklos direktorius 
atsakingas už viešą paskelbimą, 
nurodytą šiame paracjrafe, tose 
stovyklose, kurios UNRRA'os ži
nioje. Karinis komendantas atsa
kingas už paskelbimą tose stovy
klose. kurios tiesiogiai yra, kariuo
menės kontroliuojamos.

Gen.Leit. Truscott įsakymu
■ pas. R.A. Knecht 

Capt. AGD 
Asst. Adj. Gen.

Apygardos Komitetą sudaro: pir
mininkas — dr. A. Kalvaitis, vice
pirmininkas ir profesinio paruo
šimo vedėjas — dipl. agr. J. Dau
gėla, vicepirmininkas — dr. P. 
Mačiulis, iždininkas — inž. So- 
daitis, sekretorius ir meno reika
lų vedėjas — inž. Baublys, švie
timo vedėjas — J. Ignatonis, soc. 
reikalų ir šalpos vedėjas — prof. 
Ig. Končius, moterų skyr. vedėja 
— dr. O. Labanauskaitė, Tautos 
Fondo akcijos vedėjas — dipl. 
inž. K. Pabedinskas.

Savo informacijai Apygardos 
Komitetas nutarė pasirinkti Augs, 
burge leidžiamą savaitraštį „Ži
burius“. Todėl ateity visos infor
macijos apygardos apylinkėms 
bus skelbiamos per „Žiburius“ ir 
jos bus privalomos visų apylin
kių vadovybėms.

Augsburgas. — Į Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės Augsburgo 

Į Apylinkės Komitetą išrinkta: kun. 

V. Zakarauskas, prof. A. Šapoka, 
dipl. agr. J. Daugėla, doc. J. Ku- 
prionis ir dipl. inž. J. Linkevičius. 
Į kontrolės komisiją: dipl. ekon. 
A. Ceičys, dipl. ekon. V. Ancevi- 
čius ir pulk. A. Vaznonis. Į teismo 
tarėjus: dipl. ekon. K. Musteikis, 
dipl. teisin. J. Boreiša, P. Janulai
tis ir dr. VI. Viliamės.

Ansbergas. — Vasario 16 kukliai 
paminėta. Pačių lietuvių įrengtoje 
koplyčioje stovyklos kapelionas 
kun. J. Pragulbickas laikė pamal
das ir pasakė pamokslą. Choras 
sugiedojo lietuviškų giesmių. Mi
nėjimo programą atliko išimtinai 
pradžios mokykla. Mokyklos vedė
jas Jakaitis skaitė referatą, o mo
kyklos vaikučiai vykusiai atliko' 
keletą nuotaikingų dalykėlių.

Wunsiedelis. — Vasario 16- ąją 
buvo atlaikytos iškilmingos pa
maldos. Jas laikė ir pamokslą pa
sakė kun. Z. Gelažius. Pamaldų 
metu giedojo stovyklos bažnytinis 
choras. Po pamaldų UNRRA'os sa
lėje įvyko iškilmingas posėdis- 
koncertas.Posėdį atidarė lietuvių 
stovyklos viršininkas dipl. inž. A. 
Novickis. Paskaitą skaitė J. Rut
kauskas. Koncertinę dalį atliko 
stovyklos muzikalinis ansamblis 
ir mišrus choras, vedamas E. Pem. 
pės.

Šventė praėjo pakilioj susikau
pimo nuotaikoj. Pažymėtinas tech
niškas programų parengimas. Jų 
buvo net trimis kalbomis: anglų, 
lietuvių ir vokiečių. Angliškoje 
programoje buvo įdėti konspekty- 
vūs Lietuvos istorijos bruožai.

Grevenas. — Š. m. vdsario 9 d. 
Greveno lietuvių koloniją ištiko 
skaudus smūgis: apie 11 vai. naktį 
tragiškai žuvo Greveno lietuvių 
policijos pareigūnas Nikodemas 
Simaniūkštis.

Memmingenas-Airportas. — Va
sario 16 d. proga 8 vai. ryto buvo 
iškilmingas vėliavos pakėlimas. 
Vėliavos pakėlime dalyvavo UN
RRA direktorė Churchill, kariuo
menės dalies atstovas, organizuo
ti stovyklos skautai, gausus būrys 
stovyklos gyventojų: lietuvių, lat. 
vių, estų ir rusų emigrantų. Gie
dant Lietuvos himną, iškilo į stie
bų viršūnes trys broliškų Pabal
tijo tautų vėliavos, joms iš šonų 
pakilo mūsų globėjų JAV ir UN
RRA vėliavos. Žodį tarė lietuvių 
tautinės tarybos pirmininkas Dir
žys ir kariuomenės atstovas JAV 
karininkas.

10 vai. stovykloje įrengtoje baž. 
nyčioje, giedant bažnytiniam cho
rui, atlaikytos pamaldos.

14 vai. vietos teatro salėje įvy
ko iškilmingas posėdis, į kurį at
silankė UNRRA'os vadovybė, ka
riuomenės dalies atstovai, kaimy
ninių tautų atstovai ir pilna salė 
lietuvių. Posėdį atidarė Diržys. 
Svečiams buvo įteikti kalbos tek

VI. Bacevičiaus nuotr.Bregenzo lietuviai krepšininkai

stai vokiečių ir anglų kalbomis. 
Po to žodį tarė UNRRA direktorė 
Churchill, sveikinimus ir linkėji
mus perdavė latvių, estų ir rusų 
emigrantų tautinių grupių atsto
vai. Vietos mišrus choras, veda
mas Lingaičio, padainavo keletą 
dainelių ir sugiedojo Lietuvos ir 
JAV himnus.

Vakare stovyklos teatro salėje 
įvyko koncertas. Pirmoje dalyje 
pastatytas Braziulio surežisuotas 
scenos montažas. Antroje dalyje 
pasirodė solistas Liepa; jam akom
panavo Domeika. Vietos mišrus 
ir vyrų chorai sudainavo gausų 
repertuarą lietuviškų ir vieną ang
lų kalba dainų. Tautinių šokių 
grupė, ’ vadovaujama Cesnavi- 
čienės, darniai pašoko keletą tau
tinių šokių. Ypač gražiai pasirodė 
šokėjos moterys. Dekoracijos — 
dali. Žalnieriūno.

Meninei daliai vadovauja A. 
Butkus.

Vasario 16 d. proga stovykloje 
pradėtas Itedsti lietuvių laikraštis 
.Mintis“.

Dėl techniškų kliūčių Spaudos 
ir Liaudies Meno paroda buvo ati
daryta vasario 17 d. Paroda su
skirstyta į 3 skyrius: valstybės, 
spaudos ir liaudies meno. Pirma
jame skyriuje randame didingą 
Vytauto Didžiojo biustą, paga
mintą vietos stovyklos gyventojo 
dail. Žalnieriūno, to paties auto
riaus efektingą Vytį, Lietuvos mo
netas, banknotus ir kt. Kruopštaus 
darbo rankšluostyje išaustas Lie
tuvos himnas. Spaudos skyriuje 
išstatyta beveik visa vokiečių 
okupacijos njeto pogrindžio spau
da. Šalia — gausi dabartiniu me
tu leidžiama Vokietijoje ir JAV 
lietuvių spauda. Liaudies meno 
skyriuje gausu gražių raštų, su
derintų spalvų audinių, juostų ir 
mezginių, gintaro dirbinių ir me
džio drožinių.

Šia proga UNRRA vadovybei 
įteikta atminimui lietuviški kry
žiai — medžio drožiniai.

Dėl didelio visuomenės susido
mėjimo paroda prolonguota dar 
dviem dienom.

Skelbimas
Allmendfeldo stovykloje mirė 

Agota Vižinienė iš Kybartų. Sū
nus ir giminės gali kreiptis šiuo 
adresu: Stovyklos Komendantas, 
Allmendfeld bei Gemsheim, Kr. 
Gross-Gerau, Litauisches Lager, 
arba: T. Alfonsas, Gemsheim am 
Rhein (Hessen), Kapuzinerkloster.

Nori susirašinėti
Juozas Šimaitis, Regensburg, v.- 

d.-Pfrodtenstr. 21/470, nori susira
šinėti esperantiškai. Temos: lite
ratūra, kooperacija, kalbos studi
jos ir kt. Pažistantieji ne lietuvius 
esperantininkus maloniai prašomi 
perduoti adresą.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Lietuvių I — Augsburgo Latviai 
37:27 (16:12)

Švabijos krepšinio pirmenybė
se Lietuvių pirmoji ir toliau žen
gia be pralaimėjimo. Šį kartą 
priešas buvo žymiai stipresnis, 
tai Augsburgo latviai.

Pats komandos sąstatas stilpnes- 
nis, negu paprastai (be Puzinaus- 
ko, Norkaus II ir Andrulio II), ta
čiau ir mūsų rezervo žaidėjai vis 
tvirčiau užsitikrina sau vietą ša
lia krepšinio pirmūnų.

Komanda žaidė šios sudėties-. 
Norkus I, Bagdonas, Duliūnas, 
Varkala, Krutulis ir Makauskas.

DU TARPTAUTINIAI TURNYRAI 
WATENSTEDTE

Vasario 5 d. Watenstedte buvo 
dvigubos šachmatininkų iškilmės. 
Dalyvaujant vietos karo komen
dantui ir aukštiems UNRRA'os pa
reigūnams, buvo uždaromas lietu
viams gerai nusisekęs komandi
nis tarptautinis šachmatų turny
ras ir atidaromas naujas indivi
dualinis turnyras. Pirmojo turnyro 
nugalėtoju išėjo lietuvių ekipa, 
nugalėjusi abi lenkų ekipas po-
3.5 : 0,5 tšk., latvius 3:1, rumunus-
2.5 : 1,5 ir su vokiečiais sulošusį 
2:2, surinkusi viso 14,5 tšk. Antroi 
vietoj liko lenkų I ekipa su 13. 
tšk. Pirmos ir antros vietos laimė
tojams buvo įteiktos dovanos. Lie
tuvių ekipą sudarė: K. Markevi
čius, Jurkšaitis, Vismantas ir Pro- 
zorovas.

Į individualinį turnyrą pakvie
sti iš Blombergo du stipresni šach
matininkai: lietuvis K. Škėma ir 
latvis Darznieks, be to, iš Braun- 
šveigo vokietis, buv. Esseno ir vė
liau olandų provincijos Limburg 
meisteris Koblitz. Iš vietinių tur
nyre dalyvauja: lietuviai — Mar
kevičius ir Jurkšaitis, lenkai — 
Monachowski, Arkatowicz, Janu- 
szewski ir Gabor, vokietis Kri- 
satis, rumunas Kreuter ir estas 
Soomre. Viso 12 žmonių. Po dvie
jų ratų Škėma turi 2 tšk., Kreuter 
ir Mochanowski — 1,5 tšk., Jurk
šaitis ir Darznieks — po vieną 
tšk. ir po 1 part, nebaigtą, Mar
kevičius ir Koblitz — po 1 tšk.„ 
Gabor turi dvi part, nebaigtas.

Turnyro favoritais, be abejo,, 
laikomi svečiai: K. Škėma, Darz
nieks ir Koblitz. Tačiąu paskutinf 
žodį tars turnyro pabaiga.

Ambergas. — Sporto gyvenimas; 
Amberge pagyvėjo tik apie 1945 
m. pabaigą. Gruodžio 2 d. sušauk
tas sportininkų susirinkimas įstei
gė sporto klubą ir jį pavadino- 
„Šarūno" vardu. Sporto vadovu 
išrinktas St. Liogys. Aktyviausi 
šiuo metu yra krepšininkai, su
žaidę 10 rungtynių, iš kurių 2 tre
niruotės pobūdžio. Klubo atidary
mo proga buvo suruoštas krepši
nio turnyras, kuriame, be „Šarū
no” krepšininkų, dalyvavo Re- 
gensburgo lietuvių bei vietos lat
vių ir estų krepšininkai. Turnyrą
laimėjo vietos latvių komanda. 
Tą pačią dieną (sausio 13) įvyko* 
oficialus klubo atidarymas — ak
tas, dalyvaujant turnyro dalyviams,, 
stovyklos direkt. Rollet, kvies
tiems svečiams bei sportininkams. 
Po oficialiosios dalies įvyko ben
dra šventės dalyvių vakarienė, ku
rios metu sportininkai bei vyrų 
dvigubas kvartetas, ved. K. Ralio, 
su pasisekimu padainavo keletą 
dainų, gi tautinių šokių grupė, ved..

■ A. Pabrėžienės, pašoko tautinių- 
šokių.

| Vasario mėn. 3 d. „Šarūno" 
1 krenšininkai turėjo įšvyką į Ans- 
bachą, kur sužaidė dvejas krepši
nio ir vienas tinklinio rungtvnes. 
Prieš vietos latvius krepšinis laimė
ta 37:28 (14-J 4) ir prieš lietuvius: 
36-27 (13:16). Tinklini „Šarūnas ' 
žaidė pirmą kartą ir, žinoma, pra
laimėjo rezultatu 2:0 (15:8), (15:7)-
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buvo tokia padėtis, ir aš buvau 
visai ramus, kad mano draugai 
yra jau pabėgę, nes aš dar galė
jau atsisveikindamas pasakyti se-

Gabrielius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)

Po pasikalbėjimo su Jurgiu, vie
lą, kurią naudojau kaip grąžtą, vėl 
įpyniau atgal ir užtepiau jos galus 
su tinku, kurį praskiedžiau nuo 
pusryčių likusia kava. Taip pat su
mažinau ir skylę, kuri iš mano pu
sės dešimties centų dydžio. Gal
vojau iki pietų numigti, bet staiga 
atsidarė durų vilkelis, kuris buvo 
be stiklo, ir mane pašaukė Sta- 
čiūnas. Tuoj prišokau prie durų, 
ir Stačiūnas įkišo man laiškelį ir 
... uždegtą papirosą.

— O ko tu ten nori? — išgirdau 
Ciglerio balsą.

— Ugnies prašė iš trečios celės, 
pone viršininke, — atsakė Stačiū
nas. .

— Aš tau kai duosiu ugnies! — 
sukeikė Cigleris.

Laimė, turėjau dar keletą ciga
rečių, kurių vieną pridegiau į Sta- 
čiūno papirosą, ir jis tuoj vėl užlei
do vilkelį. Laiškelį, kaip kokią ža
riją, tik išgirdęs Ciglerio balsą, nu
mečiau po narais. Bet man buvo 
keista, kad Cigleris, apie kurio 
griežtumą aš jau per tokį trumpą 
laiką buvau girdėjęs iš Jurgio ir 
vachmanų (kurių pasikalbėjimų su 
suimtaisiais tekdavo nugirsti) dau
giau nieko Stačiūnui nepasakė ir 
ramiai nuėjo į savo kambarį.

Kai įsitikinau, kad pavojus jau 
yra praėjęs, atradau po suolu 
laiškelį ir pradėjau skaityti. Taip, 
viskas, ką žinojo Sidaravičius, yra 
papasakota su didžiausiu nuošir
dumu iki smulkmenų. Net ir pri
fantazuota; būtent, kad aš turiu 
apie 10 šautuvų ir kitokių ginklų. 
Ryšys su „Jaunime, Budėk" išple
pėtas, mano priklausymas pogrin
džio organizacijai taip pat. Sta
čiūnas patvirtino Sidaravičiaus pa
rodyme, kad aš esu jo (Stačiūno) 
užverbuotas į pogrindžio veiklą ir 
had mano numeris NX. Ir dar daug 
kitų dalykų. Gale parašyta, kad 
raštelį, perskaičius, suvalgyti. Per
skaitęs dar kelis kartus, perplė
šiau ir, suvyniojęs du rutuliukus, 
prarijau, kaip šuva muilą. Prarijęs 
net nusikeikiau: toks neskanus 
buvo popierius, o žinios dar bjau
resnės.

Dabar man buvo maždaug jau 
aišku, kokia yra padėtis. Dėl pri
klausymo pogrindžiui beliko tik 
prisipažinti, nes, esant dviejų liu
dininkų parodymams tokiems pat, 
mano išsisukinėjimais niekas ne
patikėtų ir priedo gaučiau dar kar
tą paragauti tieltkės banano (gu
minės lazdos). Dėl savo veiklos 
pogrindyje nutariau pasakyti, kad 
gaudavau iš Stačiūno tik po 10 i 

<gz. pogrindžio spaudos (taip pa- | 
sakė pats Stačiūnas) ir tą spaudą 
iškaišiodavau gimnazijoje į suolus. 
Daugiau dėl kokios smulkesnės 
veiklos su kitais žmonėmis, išski
riant aukų rinkimą, nei Sidara
vičius, nei Stačiūnas nežinojo, ir 
todėl man irgi nebuvo jokio rei
kalo apie tai prasižioti. Apie .Jau
nime Budėk” Sidaravičius pasakė, 
kad jis gaudavęs iš manęs beveik 
reguliariai kiekvieno numerio maž- 

* daug po 100 egz. (melas, tas buvo 
tik vieną kartą). Ką daugiau dėl 
to pasakė Sidaravičius ir kokią 
jis pareiškė Gestapui savo nuo
monę dėl mano ryšio, nežinojau. 
Man buvo tada labai neaišku, iš 
kur Heltkė, šeštadienį mane klau
sinėdamas, galėjo žinoti tokių da
lykėlių apie „Jaunime, Budėk", 
kurių nežinojo nei Sidaravičius, 
nei Stačiūnas. Iš šitos padėties aš 
irgi turėjau išeiti. Su G. ir A. bu
vom susitarę, kad, vienam iš mū- 
3ų trijų įkliuvus, jis turės kaltę su
versti ant likusių dviejų. Dabar

šeriai, kad ji tuoj praneštų šiems 
mano draugams. „Taip", galvojau, 
„tardys rytoj, pirmadienį. Nuo 
mano suėmimo bus praėjusios trys 
dienos. Per tiek laiko buvo gali
ma visai padoriai pranykti.” Nu
sprendžiau pasakyti, kad tuo rei
kalu turėjau ryšį tik su G. A. vi
sai norėjau nepainioti į šį reikalą.

Kai maždaug numačiau, kaip 
elgtis per tardymą, pasidarė tru
putį ramiau. Pasikalbėjau dar tru
putį su V. ir atsisėdau ant narų, 
nežinodamas, ką toliau daryti. Nu
sibodo sėdėti, atsiguliau. Pradėjau 
užsimerkęs galvoti apie namus, 
pažįstamus, draugus. Suprojekta
vau įvairiausių dalykų, kuriuos 
nusprendžiau įvykdyti išėjęs vėl į 
laisvę, kuri buvo taip netoli — tik 
vienas metras virš manęs, o kartu 
ir labai toli — už daugiau kaip 
tūkstantis kilometrų po vienuoli
kos mėnesių. Begalvojant apie tą 
nežinomą ateitį, man pasidarė 
graudu. Ne. Aš pamelavau. Ne 
graudu, bet pikta. Pikta dėl to, 
kad aš taip pasitikėjau keletą 
žmonių, kurie, tik apie savo kailį 
ir apie savo asmeniškus reikalus 
galvodami, išdavė viską, ką žinojo.

Taip atėjo vakaras, ir. diena vėl 
buvo praėjusi.

Pirmadienį pabudau anksti. Nors 
ir žinojau, ką sakysiu per tardymą, 
bet buvo vis tiek nejauku. Juk ga
lėjo iškilti ir kitokių dalykėlių. Ką 
tada darysiu? Išduoti draugus? 
Gal viską papasakoti ir taip išsi
sukti nuo fizinių skausmų, mušimo, 
ką ir padarė mane išdavusieji. Bet 
juk tada suims kitus, ir ar aš, juos 
susitikęs, nežinau kur, čia ar 
laivėj, galėsiu pažvelgti jiems į 
akis ir linksmai paklausti: „Kaip 
sekasi, mielasai?“ Ne, ne! Tik 
neišduoti. Geriau pakentėti, nepa
darant niekam žalos.

Kiekvienas skambutis į bunkerį 
pereidavo per mane kaip elektros 
srovė, ir aš pašokdavau, pasiruo
šęs eiti į tardymą. Bet taip atėjo 
ir pietūs, o manęs niekas neiš
šaukė. .Nejaugi užmiršo?" gal
vojau.

Netrukus po pietų pasigirdo 
Ciglerio balsas: .Žemkalnis!" — 
.Trečia celė", atsakiau ir gerokai 
susijaudinęs atsistojau prie durų. 
Cigleris atrakino duris, ir aš jau 
žengiau pro jas, bet staiga pa
matau, kad jis man duoda į ran
kas pundelį baltinių ir stumia 
mane atgal į celę. Aš girdžiu, 
kaip vėl braška užrakinanama 
spyna, bet man tas visai vis tiek. 
Iš namų! Pirmasis ryšys! Aš sto
viu vietoje, kaip baisiausai sukvai
lintas žmogus, kuris nežino, ką 
daryti, bet manyje viskas verda iš 
džiaugsmo. Ir tik tada aš pajuntu, 
kad toji celė yra tikrai per maža. 
Man norisi šokti ir dainuoti, ir aš 
pusbalsiu užtraukiu „Rodos, vėl 
gyvenam mes ...“ Taip, aš tikrai 
viską išlaikysiu! Iš esmės tie bal
tiniai tai mažas dalykas, bet kaip 
jie mane tada moraliai sustiprino, 
ir kaip laiku aš juos gavau! Per
žiūrėjau viską, kas tuo momentu 
rišo mane su namais. Sudėjau 
viską į vieną krūvą ir norėjau 
apie tai papasakoti V.

Atsigulęs ant narų, stuktelėjau į 
sieną. Staiga vėl skambutis į 
bunkerį. Aišku, reikia palaukti, 
kol pavojus praeis. Tačiau per 
skylę su Jurgiu daugiau man kal
bėtis neteko. Mano celės durys 
atsidarė, ir jose vėl pasirodė Cig
leris: .Pasiimk visus savo daiktus 
ir eik su manim". Paskubom 
susirenku savo turtą ir, žvilgterė
jęs į skylę, kuri jungė tokį trumpą 
laiką mane su Jurgiu, mintyse pa
sakau: .Iki".

(Bus daugiau)

Nuo šio Nr. .Žiburiuose" vėl atgaivinamas skautų skyrius. Šiuo 
skyriumi rūpinasi lietuvių skautų vyriausioji vadovybė, ir jame bus 
teikiama medžiagos įvairiais skautybės klausimais tiek patiems skau
tams, tiek ir skautų vadovams. Taip pat bus spausdinama ir skautiška 
beletristika bei poezija. Visi skautai, skautų vadovai ir bičiuliai kvie
čiami uoliai savo skyriuje bendradarbiauti. Red.

Skautai
1. Skautų organizacijos kilmė ir-f vaikščiojančius ir besimeldžiančius

charakteris. 2. Skautų organiza
cija Lietuvoje. 3. Liet, skautų or
ganizavimas ištrėmime. 4. Skautų 
vadų klausimas.
1. Skautų organizacijos kilmė ir 

charakteris
Kilmė. Kaip pats pavadinimas 

rodo, skautų sąjūdis yra nelietu
viškos kilmės. Jo kūrėiu buvo ang
lų generolas Baden Powel. Šio są
jūdžio genezė išvedama iš anglų 
— būrų karo, buvusio šio šimtme
čio pradžioje Pietų Afrikoje. Tada 
negausi anglų įgula buvo patekusi
į sunkumus, ir josios komendan
tas gen. B. Powel kariškos tarny
bos antraeilėms pareigoms pa
naudojo 14 — 16 metų vaikus. Jie 
čia buvo laiškanešiais, telefonistais, 
signalizuotojais, sanitarais, žval
gais ir pan. Ir pavadino juos 
scouts. Šis žodis tiesiai lietuviškai 
sunkiai verčiamas, bet turi, maž
daug, žvalgo, pionieriaus prasmę. 
Šie scouts jiems pavestas parei
gas atliko puikiai, parodydami 
daug pasiaukojimo, drausmingu
mo, iniciatyvos.

Šis pavyzdys B. Poweliui sukėlė 
mintį, kad, vaikų palinkimą ir ri
teriškumą, pasišventimą, pasiauko
jimą, jų entuziazmą nukreipus tin
kama linkme, galima pasiekti di
delių dalykų-išauklėti jaunuomenę 
naudingais žmonėmis. Tos minties 
vedamas, B. Powelis sukūrė origi
nalią jaunuomenės auklėjimo si
stemą. Šiai organizacijai buvo 
duotas pavadinimas scouts, tačiau 
jos formos nebe vaikiškos, o pe
dagoginės. Mūsų dabartiniai skau
tai su anais anglų — būrų karo 
skautais jau nieko bendro nebe
turi, ir skautų organizacija, jeigu 
ji nėra iškreipiama, o imama pa
gal B. Powelio nustatytą kryptį 
bei dvasią, militarinio charakterio 
visai neturi.

Charakteris ir ideologija. Skau
tų organizacijos charakterį nusako 
os įstatai, kurie yra suformuluoti 
B. Powelio. ■ Jie turi 10 punktų. 
Tai savotiškas dekalogas arba 
eilė taisyklių, kurių jaunuolis — 
skautas turi laikytis ir pagal jas 
tvarkyti savo elgesį. Tos taisyklės 
išreikštos ne kokiais bendrais api
būdinimais, o konkrečiais reikala
vimais, kaip, pvz.: skautas tiesus 
ir laikosi savo žodžio; skautas 
gamtos draugas; skautas linksmas, 
susivaldo, nenustoja vilties; skau
tas taupus; skautas blaivus ir pan.

Kartu skautai yra ideologinė or
ganizacija, kuri yra pagrįsta 
krikščionybės principais. Tą ap
sprendžia įstatų 2-asis punktas: 
skautas ištikimas Dievui ir tėvynei. 
Tokį ideologinį charakterį yra nu
statęs patsai šios skautiškosios 
auklėjimo sistemos kūrėjas. Imant 
B. Powelį kaip asmenį, jisai pats 
ir, matyti, šią organizaciją derino 
buvo gilus tos ideologijos žmogus 
anglų tautos charakteriui, kuris 
turi- tautinį religinį atspalvį.

Nukrypdamas kiek nuo temos, 
anglams charakterizuoti noriu pri
minti, kad, kas buvo Anglijoje, tas 
lengvai galėjo pastebėti, ypač 
Londone, iiesog gatvėse su atitin
kamų religinių užrašų plakatais

Vyr. skin. J. Kuprionis 

religinius būrelius, priklausančius 
įvairioms sektoms. Iš Lenino .bio
grafijos man paliko didelį įspūdį 
tas momentas, kaip rusiškojo ko
munizmo kūrėjas, gyvendamas 
ištrėmime Šveicarijoje, kelis kar
tus vyko į Londoną sudaryti kon
takto su anglų darbininkija ir kaip 
jam tas visiškai nevyko. Anglų 
visuomenės sluoksniai, nors savo 
socialiniais reikalavimais yra arti
mi socialistiniam judėjimui, bet jų 
prisirišimas prie religijos ir prie 
tautos papročių, arba tradicijų, yra

„Sietyno“ moterys šokėjos gastrolėse

toks stiprus, kad jie nesiderina su 
rusiškuoju arba marksistiniu so
cializmu. (Matome ir dabar, kaip 
originalios yra anglų visuomenės 
tendencijos.)

Apskritai imant, skautų organi
zacijai yra duota, maždaug, seno
vės riterių dvasia, arba charakte
ris. Iš to išeina: skautų tarnavimas 
artimui, gerų darbelių darymas, 
meilė gamtai — gyvuliams, tiesu
mas, mandagumas, susivaldymas 
ir t. t. Skautų globėju yra pasi
rinktas riteris šventasis Jurgis, 
kaip kovos su piktu simbolis.

Išorinio veikimo formos sudary
tos atsižvelgiant į jaunuomenės — 
vaikų psichologiją, palinkimus, 
paprastumą ir praktiškumą. Pvz., 
skautų veikime žymią vietą turi iš
kylos, žaidimai, dainos. Iškylos da
romos paprastai! gamtą, į miškus, 
ir čia gyvenama ore, gražioje 
aplinkoje; skautai mokosi, lavinasi 
ir žaidžia. Žaidimai parenkami ne 
rungtyniškai azartinio, bet lavina
mojo pabūdžio: ar tai dėmesio, 
žvalumo, budrumo, atminties, ar 
fizinio vikrumo, patvarumo ir pan.

Skautų organizacija skiriasi nuo 
kitų organizacijų dar ir tuo, kad 
jos narys — skautas nestovi vie
toje, o turi progresuoti — išmokti 
eilę įvairių nustatytų dalykų. Kai 
dalį jų išmoksta, .tai jam suteikia
mas vadinamasis patyrimo laipsnis, 
— Ill, II ar I. O tie dalykai, pvz., I 
yra: žinoti elementarinę asmens 
higieną, mokėti pirmąją pagalbą 
nelaiminguose atsitikimuose, rišti 
įvairius mazgus, iš žvaigždžių, laik
rodžio ir kitų ženklų surasti pa

šaulio šalis, mokėti lopyti drabu
žius, išsivirti valgį, pasodinti me
delį, mergaitėms — išauginti gėlę, 
įkelti pauščiams inkilėlį ir t. t. 
Į skautų veikimą įeina savojo 
krašto pažinimas. Tuo tikslu jie 
daro keliones, ekskursijas.

Skautai nešioja paprastą, prak
tišką, sportiško pobūdžio uniformą.
Kas šios organizacijos nuodugniai 
nepažįsta, iš išorinio veikimo dau
gelis laiko ją sportine, turistine ar 
panašia organizacija. Tačiau jau iš 
trumpo aukščiau paduoto aprašy-
mo matyti, kad tai yra jaunuomenės 
auklėjimo organizacija, turinti aiš
kią ideologiją, aiškų charakterį 
/riteriškumo/ ir savotiškas origina
lias veikimo formas.

Tautiškai tarptautinė organiza
cija. Skautų organizacija labiausiai 
yra išsiplatinusi anglosaksų kraš
tuose. Beveik visos kultūringes
nės tautas turi daugiau ar mažiau 
išplitusias skautų organizacijas. 
Kai kurios tautos šios organiza
cijos formas yra visai nusikopija- 
-vusios, kitos daugiau ar mažiau 

yra jas pakeitusios, prisitaikyda
mos savo krašto charakteriui, tau
tos tradicijoms ar labiau pabrėžia
miems uždaviniams. Vienur ši or
ganizacija vadinama tuo pačiu 
„scouts" vardu, kitos tautos davė 
savo tautinius pavadinimus, pvz., 
prancūzai — l’eclereur, lenkai — 
harcerz ir t. f. Taip pat unifofmas, 
ženklus, veikimo programas įvai
rūs kraštai išsidirbo daugiau ar 
mažiau savitas; pvz., carinės Ru
sijos ir lenkų skautų organizacijos 
turėjo stiproką karišką atspalvį.

Totalitariniai režimai skautų or
ganizacijos sistemą buvo dar la- 
liau pakeitę, net perreformavę. 
Buv. vokiečių Hitlerjugend, ar italų 
ballila, ar Sovietų Rusijos pionie
riai irgi remiasi skautų organiza
cijos pagrindais, tik šie režimai, 
būdami priešingi krikščionybės 
principams, šioms savo organiza
cijoms yra davę kitokią ideologiją, 
ir minėtos organizacijos su kitose 
tautose veikiančiomis skautų or
ganizacijomis santykių nepalaikė.

Skautų organizacija, būdama iš
siplatinusi įvairiose tautose ir tu
rėdama vienokią ideologiją, cha
rakterį, panašias veikimo formas, 
savo tarptautiniu bendravimu/ben
dri pasaulio skautų suvažiavimai, 
iambores/ yra tarptautinė organi
zacija. Ji turi bendrą tarptautinį 
centrą /Londone/. Tačiau iš antros 
pusės, įvairios tautos, šią sistemą 
pritaikydamos savo jaunimui, sude- 
rindamos ją su savo krašto, savo 
tautos charakteriu, savo siekimais, 
— padaro tas organizacijas visai 
savomis, tautinėmis.
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J. Būtėnas

Posūkis Vašingtone
Jungtinių Tautų Organizacijos 

persikraustymas iš Anglijos į 
Ameriką yra, mažų mažiausia, sim
boliškai įdomus ir reikšmingas: 
turime pagrindo tarti, kad New 
Yorko klimatas bus žymiai aiškes
nis, kaip politinės Londono mig
los, pro kurias buvo tiesiog neį
manoma įžiūrėti ligšiolinės JTO 
veiklos apybraižų.

Politiniai tos veiklos rezultatai, 
atvirai kalbant, veik lygūs nuliui. 
Tai, ką Saugumo Taryboje dirbo 
stambieji pokarinio pasaulio kū
rėjai, buvo nelyginant laboratori
niai tyrinėjimai ir bandymai. 
Praktiškas įgytojo patyrimo išnau
dojimas persikelia į privačiąsias 
pasaulio politikos dirbtuves — į 
atskirų didžiųjų valstybių užsienių 
reikalų ministerijas.

Jungtinių Amerikos Valstybių, 
to neabejotinai svariausio pasau
linės demokratijos reprezentanto, 
delegacijos laikymasis Londone 
buvo pastebimai santūrus ir nuo
saikus. Dramatiškiausiais momen
tais, kada debatų atmosfera įsi- 
elektrindavo ligi veto perkūnijos, 
Stettinius, ramiai paėmęs už ran
kos, išsivesdavo Beviną ir Vi
šinskį į privačių pasitarimų kam
barį, ir kai jo durys vėl atsiver
davo, susirinkusi publika lengviau 
atsidusdavo išgirdusi, kad kokiu 
nors kompromisu krizė pašalinta 
ir padėtis išgelbėta.

Bet tasai amerikiečių delegaci
jos ramumas, kaip ką tik paaiškė
jo, brandino reikšmingus Vašing
tono sprendimus. Gausiose Sau
gumo Tarybos svarstytose bylose 
Stettinius lojaliai atidavė duoklę 
sovietų požiūriui, tačiau neslėpė 
amerikiečių įsitikinimo, kad teisi 

Pažaislis A- Naruševičiaus nuotr.

buvo Višinskio puolamoji D. Bri
tanija. Tolygios išvados priėjo ir 
kitas įtakingas JAV delegacijos 
narys, opozicinės respublikonų 
partijos senatorius Vandenbergas. 
To jų stebėjimo ir įgytojo paty
rimo rezultatas buvo dvi ramios, i 
bet esmėje perversminės kalbos: 
Vandenbergo JAV senate vasario 
26 ir JAV užs. reik, ministerio 
Byrnes per New Yorko radiją va
sario 28 d. Jų abiejų idėjos ėjo 
viena tėkme, ir tai, ką pasakė užs. 
reik, ministeris, kitą rytą „New 
York Times" apibūdino kaip nau
jos JAV užsienių politikos dekla
ravimą.
Opozicijos senatorius siūlė Jungt. 
Valstybėms pasiimti demokratinio 
pasaulio vadovavimą ir JAV val
stybių ir demokratijos interesams 
atstovauti su tokiu pat atkaklumu, 

Byrnes šitai 
minčiai davė oficialų štampą, vy
riausybės vardu nubrėždamas lini
ją, ties kuria pasibaigda ameri
kiečių nuolaidos ir kompromisai. 
Jungtinių Valstybių Vyriausybė, 
kalbėjo Byrnes, yra apsisprendusi 
panaudoti savo karines pajėgas 
Jungtinių Tautų chartai ginti nuo 
smurto ir jo grėsmės. Čia pat 
JAV užs. ministeris patikslino, 
kad smurto grėsme jis laiko ir 
spaudimą bei politinę infiltraciją 
— pastarojo meto tarptautinės 
politikos kasdieninius reiškinius. 
Toliau, Byrnes pabrėžė amerikie
čių vyriausybės nusistatymą pa
daryti galą „politiniams manev
rams, siekiantiems strateginių 
tikslų". Pagaliau, Bymes deklara
vo du principinius punktus, pri
valomus visoms, valstybėms, no
rinčioms dalyvauti žmoniškame

tarptautiniame bendradarbiavime: 
pirma, nė viena valstybė neturi 
teisės laikyti savo kariuomenės 
svetimoje suvereninėje valstybėje 
be jos laisvo sutijdmo; antra, nė 
viena valstybė neturi teisės sau- 
vališkai išgabenti iš okupuotų bei 
išlaisvintų kraštų buvusioms priešų 
valstybėms priklausančio turto, 
kol nėra visų susitarta dėl jų pa
naudojimo kaip reparacijų moka
mosios priemonės.

Bymes paskelbtajai programai 
konkretųji foną sudaro visų regi
mi pasaulio politikos įvykiai. Jie 
pamažėle pribrandino šį Vašing
tono nusistatymą, o tiesiogini ak
stiną jam paskelbti davė Tolimų
jų Rytų evoliucija, kur buvo pa
žeisti pačių Jungt. Valstybių inte
resai.

Radijo 'žinios is Tėvynės
— Pastaruoju metu komunistų 

partijos sekretorius Sniečkus pa
kartotinai lankė provincijos mie
stelius ir pasižymėjusius veikėjus 
apdovanojo medaliais. Paminėti
nas Vilkijos valsčius. Apdovanoti: 
vykdomojo komiteto sekretorius 
Genovaitė Butvilaitė, Antanas Gu- 
levičius ir Kasys Bačkėnas.

— Kaune atidaryti raudonosios 
armijos karininkų rūmai, kuriuose 
įrengtos salės ir poilsio kambariai. 
Neseniai didžiojoj . salėj buvo su
ruošta raudonosios armijos karių 
viešinių paroda. Buvo išstatyta 
apie 500 darbų.

— Rinkimuose į Aukščiausiąją 
Tarybą priešrinkiminei akcijai 
pravesti išleista 50.000 egz. nuo
statų apie rinkimus ir 700.000 egz. 
šūkių bei plakatų.

— Įstojimas į universitetą sun
kiai įmanomas. Nors ir turint 
brandos atestatus, stojant reikia 
išlaikyti egzaminus iš savo pasi
rinktos specialybės. Egzaminai 
laikomi rusų kalba.

— Vilniaus krašte milicijos ir 
kartu NKVD vadu paskirtas Karo
sas, beigęs Maskvoje NKVD kur
sus. Jo žinioje yra Rudaminos, 
Turgelių, Šunskų ir Šalčininkų 
valsčiai.

— Raudonasis karinis tribuno
las, turėjęs Gruzdžiuose teismo 
sesiją, nuteisė Juozą Vilių 15 me
tų katorgos.

— Papildomai pranešama, kad 
nuo karo audrų smarkiai nuken
tėjo Tauragė, Krekenava, Papilė, 
Darbėnai, Seda, Barstyčiai, Rad
viliškis, Vilkija, Seredžius, Ve

Žiburiai

V. D. Universiteto Didieji Rūmai Kaune A. Giedraičio nuotr.

liuona, Skirsnemunė, Jurbarkas, 
kiek menkiau — Zapyškis, Kulau
tuva, Kačerginė ir Raudondvaris.

— Vilniuje įsteigtas rusų tea
tras. Aktoriai iš Maskvos.

— Kaip žinoma, Dotnuvos Že
mės ūkio Akademija sugriauta, 
ir studentams paskaitos vyksta 
Kaune — Žemės ūkio Ministeri
jos Rūmuose (Kęstučio gatvėj); 
rektorium yra doc. J. Kriščiūnas; 
etnografiniam skyriui vadovauja 
P. Bugailiškis.

— Felicija Bortkevičienė palai
dota Troškūnuose, Panevėžio 
apskr. Kaune laidoti neleido. Jos 
laidotuvėms poeto Kazio Jakubė- 
no iniciatyva buvo renkamos 
aukos, bet vėliau uždrausta. Tesu
rinkta tik 3000 rublių.

— Viena veikliausių veikėjų ir 
rašytojų, net pralenkianti velionę 
Salomėją Nerį, yra Sofija Ky- 
mantaitė-Ciurhonienė, o didžiau
sias dramaturgas — dramos akto
rius Borisas Dauguvietis.

— Kaune Universiteto rūmai 
(Gedimino ir Mickevičiaus) g-vėse) 
užimti NKVD, o Universitetas 
perkeltas į Žemės Banko rūmus. 
Universiteto biblioteka — į Pre
kybos ir Pramonės rūmus.

— Vilniuje Antakalnio kapinė
se yra atskira dalis raudonosios 
armijos kariams laidoti. Rudenį 
numatoma pastatyti juodo gra
nito paminklą.

Mirus inž.
STASIUI EIDRYGEVICIUI,

poniai Eidrygevičienei ir 
teatro bendradarbiams Ire
nai ir Antanui Sprindžiams, 
reiškiame gilią užuojautą.

J. B. Cunovaii.

1946 m. vasario mėn. 10 d. 
tragiškai žuvus

Kazimierui Augustinavičiui, 

liūdinčiai jo žmonai Apo
lonijai ir sūneliui Algiman
tui reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. —

Br. Sedleckas, L. Mor
kūnas, K. Liubsevičius 

ir Alb. Naudžiūnas
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— Vilniuje įsteigta komunistų par
tijos mokykla, kurioj šiuo metu 
mokosi 150 mokinių. Iš jų 30 mo
terų. Mokslas suskirstytas į šias 
šakas: organizacinė — partinė, 
propagandos, sov. komsomolo (ko
munistų jaunimo) ir spaudos.

— Susisiekimas traukiniais labai 
sunkus. Tarp Vilniaus ir Šiaulių 
traukiniai eina kas antrą dieną. 
Važinėti galima tik tarnybiniais
— partiniais reikalais ir tik auk
štiems partijos pareigūnams.

— Lietuvos geležinkelių virši
ninku yra Kovaliovas.

*
— M. Dobužinskis buvo nupie

šęs dekoracijas „Ballet Imperial", 
kuri statė Monte Carlo baleto tru
pė, neseniai baigusi savo sezoną 
New-"Yorke. Jis yra padaręs deko
racijų ir kitiems baleto veikalams, 
kurie * bus statomi Metropolitan 
operoje.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame .Žiburių“ 

reikalams paaukojusiems: Alt- 
Gargės lietuvių stovyklos lietu
viams (500 RM), Lietuvių Teatrui 
.Laisvė“ Kassely (250 RM), Dil- 
lingeno lietuvių stovyklos vieno 
kambario kolektyvui (30 RM), po
nams Butkams, Greven (90 RM) ir 
J. Partilkėnui, Meerbeck (50 RM).

Leidėjai

Our dear coliegue
Civil-Engineer

FELIKSS ARONS,
bom on the 28 th of Novem
ber 1898 in Riga, died on the 
13 th of February 1946 in 
Augsburg.
He will live in our memories 
BALTIC TECHNICAL OFFICE 
BalticCampHochf eld, Augsburg

The member of the Technical 
Office

Civil-Engineer
FELIKSS ARONS

bom on the 28 th of Novem
ber 1898, died on the 13* th 
of February 1946

Camp Leader
of the Baltic Camp Hochfeld, 

and Baltic Committee
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