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Antruosius metus
pradedant

jVlan meili kalbelė
Nors vargdieniai šneka, 
Ir dainelės meilios, 
Iš širdies jei teka.

LITLlli/NIZ

Kai prieš metus pradėjome 
leisti „Žiburius“, nemanėme, kad 
jiems teks eiti visus metus ir 
išaugti į tokį laikraštį, koks jis 
yra dabar. To meto mūsų likimo 
perspektyvos buvo per neaiškios 
ir laikraščio leidimo sąlygos per 
netikros ir sunkios, kad buvo ne
įmanoma ryžtis ilgesniam laikui 
ir užsimoti didesniam planui. Ta
čiau reikalas reguliariai bent kas 
savaitę pateikti tautiečiams lie
tuvišką spausdintą žodį buvo toks 
stiprus, kad, nežiūrint visų sun
kumų bei neaiškumų, buvo imtasi 
išleisti „Žiburius“. Tiesa, jie ne
buvo pirmasis lietuvių laikraštis 
Vokietijoj, tačiau reguliariai kas 
savaitę einančio dar nebuvo. Ir 
šiandien po metų laiko malonu 
konstatuoti, kad šis mūsų pasi
ryžimas reguliariai aplankyti sa
vo tautiečius buvo išlaikytas.

Nesitikėjome ir tokio didelio 
„Žiburių“ paplitimo. Manėme, 
kad jie daugiausia galės patar
nauti Augsburgo ir jo artimesnių 
stovyklų lietuviams. Šiandien 
džiugu konstatuoti, kad visose 
trijose vakarinės Vokietijos zo
nose, tur būt, nerasime didesnės 
lietuvių stovyklos, kurios nepa
siektų „Žiburiai“.

Suprantama, kad „Žiburių“ ėji
mas nebūtų buvęs įmanomas be 
tautiečių talkininkavimo. Drąsiai 
galima teigti, kad, jei šiandien 
„Žiburiai“ yra išaugę į tokį laik
raštį, tai yra didelės dalies mūsų 
tautiečių pastangų vaisius. Re
dakcija tiktai su džiaugsmu gali 
konstatuoti, kad jos kreipimasis 
pirmajame „Žiburių“ numery bu
vo tautiečių suprastas ir konkre
čiai ateita į pagalbą. Čia didelė 
padėka tenka mūsų bendradar
biams, kurie nelengvose stovyklų 
gyvenimo sąlygose rašė ir siun 
„Žiburiams“ be 
blicistinių daly] 
kotina mūsų 
leido „Žibu 
vo naujau 
žesnė pade 
bendradarbi 
darni įvairių priemonių 
gausiai mums parūpino 
gų nuotraukų ir įgalino „Žibu
rius“ padaryti iliustruotu lietuvių 
savaitraščiu. Taip pat didelė pa
dėka tenka tiems mūsų tautie
čiams, kurie, pradedant „Žibu- pripažinimas iš jų pusės sudaro

riams“ eiti, gausiai juos parėmė 
savo aukomis ir tuo sudarė sąly
gas, kad „Žiburiai“ galėjo taip 
greit tobulėti ir augti, 
mūsų dėkingumas 
„Žiburių“ 
lietuvi

toj a 
lose.

Neį

ūsų foto 
nežiūrė- 
trūkumo, 
reikalin-

ūso 
ių“ T>a . Jų di- 

ekvienas galime rasti 
rt^TZiburių“ komplektą.

^Redakcija ir administracija ti
kisi iš jų ir toliau ne mažesnio 
kontakto ir kviečia visus kitus 
„Žiburių“ bičiulius dar labiau įsi
jungti į bendrą darbą.

Ypatingai džiugu paminėti ma
lonų tautiečių, kaip „Žiburių“ 
skaitytojų, nusistatymą laik
raščio atžvilgiu. Tas „Žiburių“

idelis
S 
n

patenkinti jų 
davimus.

^Žiburiai“ galėjo išeiti ir 
metus savo skaitytojus 

lankyti, ypatinga padėka priklau
so amerikiečių karinės valdžios 
ir UNRRA pareigūnams, kurie, 
suprasdami laikraščio reikšmę iš- 
vietintiems asmenims, ne tik da
vė leidimą leisti, bet, nežiūrint 
popieriaus trūkumo ir kitokių 
sunkumų, nenutraukė galimybės 
jam toliau eiti.

Savo darbe „Žiburiai“ ir toliau 
laikysis tos pačios linijos, kaip 
iki šiol. Jie pirmą vietą skirs 
mūsų kultūriniams, tautiniams bei 
visuomeniniams reikalams, bet 
taip pat nepraleis skaitytojų ne-

^lietuviu savaitrastis 
biblioteka/

II meta

Tremtiniai ir ju 
spauda

neįkainojamą mūsų visų 
Mes tikime,

i ir ateitaa^fe
sės

asauly 
stengsis patar- 
idoriems lietu- 

iams ir leisti jiems pasisakyti.
Antruosius metus „Žiburiai“ 

pradeda ne su visišku tikrumu 
dėl savo ateities. Išvietintų asme
nų spaudos padėtis iki šiol dar 
nėra visiškai sutvarkyta, ir todėl 
nežinia, kokie patvarkymai galės 
juos paliesti. Tačiau mes tikim, 
kad likimas, kaip iki šiol, bus „Ži
buriams“ palankus.

„Žiburių" likimas yra glaudžiai 
susijęs su mūsų tautiečių, išblaš
kytų Vokietijoj, likimu. Jų, kaip 
ir dešimčių tūkstančių tautiečių, 
žvilgsnis nepertraukiamai yra nu
kreiptas į mūsų gimtąjį kraštą, ir 
didžiausia „Žiburių“ šventė bus 
toji diena, kada mes visi grįšime į 
savo laisvą Tėvynę.

Kultūrinėje visuomenėje periodi
nė spauda vaidina didelį vaid
menį. Ji visuomenę informuoja, 
propaguoja aktualias kultūrines, 
visuomenines bei politines idėjas, 
formuoja viešąją nuomonę, švie
čia. Ir šį vaidmenį periodinė spau
da atlieka net normaliose sąly
gose, kai šalia jos yra tos visuo
menės dispozicijoj radijas, biblio
tekos, organizuotas visuomeninis 
bei kultūrinis gyvenimas su susi
rinkimais, paskaitomis, viešais 
pranešimais, diskusijomis ir eile 
kitų panašių dalykų.

Tremtiniai yra netekę normalių 
gyvenimo sąlygų. O kartu su tuo 
jie yra netekę ir visos eilės daly
kų, be kurių bent šiek tiek įmano
mas kultūrinio žmogaus gyveni
mas beveik negalimas. Žmogus 
tam tikrame kultūriniame lygyje 
laikosi tik visos eilės kultūrinių 
priemonių ir institucijų pagalba. 
Netekęs knygos, radijo, kultūrinių 
ir visuomeninių sambūrių bei in
stitucijų žmogus lieka izoliuotas 
nuo pasaulio, nuo kultūrinio bei 
visuomeninio gyvenimo raidos. O 
tai jį spauste 
verčia smukti 
žmogaus ir jo 
lygio* kuriam 

i bevei 
njgža
W| gyvi 
a"iau ni 

intis
io pasislėpti, šiokiu tokiu 

oliu miegui.
Suprantama, kad nieko kultūri

niam žmogui negali būti labiau 
slegiančio, kaip tiek jį žemyn nu- 
spaudžiančios sąlygos. Antra ver
tus, tie tremtiniai siekia ir privalo 
vėl grįžti į normalų gyvenimą. O tai 
iš jų reikalauja ne tik išlaikyti sa
vo gyvybę, bet ir nenusmukti ligi 
primityvaus žmogaus moraliniu, 
kultūriniu bei visuomeniniu at
žvilgiu. Juk jie turi tikti vėl gy
venti normalų gyvenimą kultūri
nėje visuomenėje. Be to, jie pačių 
sąlygų priversti ginti savo teises, 
imtis įvairių priemonių į tą nor
malų gyvenimą sugrįžti.

Visa tai verste verčia tremtinį 
ieškotis reikiamų priemonių, kad 
jis galėtų išsilaikyti kultūrinio 
žmogaus lygyje, ir prasiskinti 
sau kelią į normalų gyvenimą. 
Deja, visa eilė dalykų, kuriais jis

spaudžia žemjpi, 
imityvaus 

imo lygio, to 
riverstas 
inį gyve

nantį nuo 
enimo, nes 

ebelieka, kaip 
aistu, kokiu plyšiu
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ŽIBURIAI

naudojosi normaliose sąlygose 
gyvendamas, dabar jam nebe
prieinami, ir tai verčia tremtinį 
rasti trūkstamųjų priemonių pa
kaitus arba išsiversti likusiomis 
prieinamomis priemonėmis.

Tokiose sąlygose periodinė 
spauda įgauna dar didesnės svar
bos, negu normaliose sąlygose, nes 
jai tenka atlikti ne tik visuomet 
spaudai tenkančius uždavinius, 
bet ir pavaduoti — bent iš dalies 
— įvairius kitus dabar trūksta
mus dalykus. Laikraštis, pvz., 
daug kartų turi atstoti net trūk
stamą knygą.

Dėl šių aplinkybių labai svarbu,
kad spauda sugebėtų patenkinti 
šiandieninius tremtinio reikalus, 
kurie, dėl ypatingų tremtinio gy
venimo sąlygų, taip pat yra skir
tingo pobūdžio nuo reikalų tų 
žmonių, kurie gyvena normaliose 
sąlygose.

Ko gi šiandien tremtinys yra 
ypatingai reikalingas?

Tremtiniui, daugiau kaip kam 
nors kitam, kad jis galėtų sėk
mingai verstis gyvenime ir susi
rasti tikrąjį kelią, reikalinga pa
kankamos informacijos, kas vyk
sta pasauly. Kitaip jis nuolat su
sidurs kakta su įvykiais, bus jų 
užgriūtas ir parblokštas. Ne ma
žiau svarbu, kad tremtinys įvy
kius ne tik galėtų sekti, bet ir 
juose orientuotis, suvokti jų tik
rąją svarbą ir reikšmę apskritai 
ir jam pačiam specialiai. Kartu 
tremtinys privalo būti labai ap
dairus. Jo vienokia ar kitokia lai
kysena, vienoks ar kitoks žingsnis 
gali labai daug nulemti jo likimą 
bei ateitį. Tad jis reikalingas ve
damųjų minčių, kad jo laikysena 
ir žygiai būtų kuo tiksliausi. Ga
liausiai tenka neišleisti iš akių tos 
aplinkybės, kad tremties sąlygose 
atsiranda gyvenime įvairių blo
gybių, kad dažnai žmonės pa
miršta rūpintis labai svarbiais 
dalykais, kad jie nėra pasisavinę 
net labai reikšmingų minčių. Iš
kyla tad reikalas kovoti su blo
gybėmis, propaguoti visą eilę da
lykų, kad į juos būtų atkreiptas 
tinkamas dėmesys.

Pridėkime prie to, kad didžiai 
svarbu ne tik išlaikyti tremtinių 
ligšiolinį kultūrinį lygį, bet ir jį 
kelti. O kad tremtinys kultūrinėje 
srityje neatsiliktų, jis turi susi
pažinti su naujosiomis kultūrinė
mis idėjomis, su kultūrinio gyve
nimo įvykiais ir visa šiandienine 
kultūros raida.

Kaip matome, tremtinio aktua
lieji reikalai labai plačios apim
ties, o jų didžiąją dalį turi pa
tenkinti, trūkstant kitų priemo
nių, periodinė spauda. Tai verčia 
mus pagalvoti, kokia ta mūsų 
spauda turi būti, kad savo užda
vinius sėkmingai atliktų.

Čia tenka pastebėti, jog mūsų 
spauda kartais eina kiek kitu ke
liu, negu tūlas skaitytojas pagei
dautų. Tai tenka pabrėžti, norint, 
kad spauda ir skaitytojai vieni 
kitus suprastų. Daugelis skaity
tojų, perskaitę informacinius da
lykus, jaučiasi laikraščiu nepa
tenkinti, neradę to, kas juos ga
lėtų optimistiškai nuteikti. Kiti 
vėl jaudinasi, radę kokių kritiškų 
pastabų dėl mūsų gyvenime pa
sitaikančių blogybių — baimina
masi, kad tai gali būti panaudota 
prapagandai prieš mus pačius. 
Kitas nepritaria spaudos vedamo
sioms idėjoms ir tai krypčiai, ku
ria spauda stengiasi suorientuoti 
tremtinių visuomenę. Pagaliau 
yra ir tokių, kurie nepatenkinti, 
radę juos nedominančiais klau
simais straipsnių arba neradę 
jiems specialiai rūpimu klausimu.

Kaip tenka į tokius nepasiten
kinimus žiūrėti? Ar mūsų spauda 
iš tikrųjų nesugeba savo uždavi
nių atlikti?

Pirmiausia, žinoma, tenka pa
stebėti. kad ne visko iš šiandieni
nės mūsų spaudos galima reika
lauti, kas tik būtų pageidautina. 
Gyvename tremtinio gyvenimą 
okupuotame krašte. Šios sąlygos 
ir bendra šios dienos pasaulio 
būklė žymiai sumažina mums 
įvairias galimybes. Tad tegalima 
pageidauti, kad mūsų spauda kuo 
geriausiai savo uždavinį atliktų 
faktiškų galimybių ribose. Vis 
dėlto tai dar nereiškia, kad spau

„Žiburių redakcija ir administracija telpa viename kambary. Nuotraukoj momentas darbo metu — adm. 
V. Rocevičius, adm. pad. J. Guobužis (stovi) ir red. L. Žitkevičius. V. Račkausko nuotr.

da iš tikrųjų savo uždavinį pri
valo taip atlikti, kaip kartais iš 
jos pageigaujama, nes ne visuo
met tie pageidavimai yra pakan
kamai pergalvoti. Skaitytojas, 
pvz., jaučiasi nepatenkintas, ne
radęs jo optimizmą keliančios in
formacijos. To siekiant ir atitin
kamai parenkant informacijas, 
visuomet galima sudaryti opti
mistinį arba pesimistinį vaizdą. 
Bet taip elgtis gali tik spauda, 
kuri nori iš pataikavimo skaity
tojui pasipelnyti. Spauda, jau
čianti savo visuomeninę pareigą 
ir sąmoningai siekianti tą pareigą 
atlikti, taip elgtis negali; tai būtų 
visuomenės klaidinimas, o ypa
tingai tremtiniui tai yra pavojin
ga. Mes reikalingi objektyvios in
formacijos, vis tiek kokia ji būtų, 
nes tik tuomet ji bus mums nau
dinga. Kartu labai svarbu, kad, 
pateikdama objektyvią informa
ciją, spauda padėtų skaitytojui 
joje susiorientuoti ir pateiktų ve
damųjų minčių dėl mūsų veiksmų 
ir taktikos. Dėl tokių vedamųjų 
minčių visuomet bus nuomonių 
skirtumų. Dėl to pageidautinos 
kultūringos diskusijos, kurios pa
dėtų reikalą geriau išsiaiškinti.

Spauda taip pat turėtų ir toliau 
kovoti su pasitaikančiomis mūsų 
gyvenime blogybėmis. Tik, žino
ma, tai turi būti daroma taktiškai 
ir nuosaikiai, paskirų reiškinių 
netotalizuojant, perdedamai ne- 

verčiant jų visos visuomenės su- i 
sidemoralizavimu. Baimė, kad Į 
kiti gali tai panaudoti propagan- | 
dai prieš mus, yra be pagrindo. 
Iškėlę mūsų gyvenime pasitaikan
tį blogą reiškinį, nieko nenuste
binsime — visas pasaulis žino, 
kad nėra visuomenės, kurioje ne
pasitaikytų kokių peiktinų reiš
kinių. Daugiau stebintume, įsi
kandę tvirtindami, kad mūsų 
tarpe nieko panašaus nepasitaiko, 
ir blogybes tušuodami. O tai tik 
dar padrąsintų susidemoralizavu- 
siuosius ir įvairius arogantus.

Pagaliau, žinoma, visi mes pa
geidaujame iš spaudos kultūrinės 
informacijos ir šviečiamojo po
būdžio straipsnių, kurie mums at
stotų bent iš dalies trūkstamąją 
knygą.

Žiūrėdami į dabartinę mūsų 
spaudą, mes su pasitenkinimu ga
lime pasakyti, kad ji yra pasieku
si gana aukšto lygio, net lyginant 

K. C.
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„Žiburiai“ po spaudos žirklėmis
Mūsų padėtis Vokietijoj yra bū-1 

dingą dviem atžvilgiais: pirmiau
sia, mes čia esame kaip tremtiniai 
ar pabėgėliai, o antra, Vokietija 
šiuo metu yra kariškai okupuotas 
kraštas. Dėl šių dviejų aplinkybių 
tam tikri spaudos suvaržymai 
mums yra neišvengiami, ir todėl 
dabartinėj mūsų padėty negali bū
ti kalbos apie tokią spaudos laisvę, 
kokią galėjome turėti ar turėjome 
tuomet, kai gyvenome savo lai
svame nepriklausomame krašte ir 
buvome savo valstybės šeiminin
kai. Tatai daugelis mūsų tautiečių 
užmiršta ir ima mūsų laikraščiams 
priekaištauti, kad jie ne taip rašo, 
kaip jie norėtų.

Su šiomis ypatingomis spaudos 
sąlygomis, suprantama, „Žibu
riams" teko susidurti nuo pirmo
sios ėjimo dienos. Reikalinga kon
trolė jiems buvo nustatyta įvedant 
cenzūrą prieš laikraščio spausdini
mą.

Tačiau cenzūros įvedimas „Žibu
riams" susidūrė su ypatingais sun
kumais, kurie redakciją pastatė 
prieš sunkų uždavinį.

Paprastai, kaip žinome, cenzūrą 
vykdo tokie asmens, kurie moka

su buvusia Nepriklausomoj Lie
tuvoj ir su kitų tautų, ir didžiąja 
dalimi savo uždavinį atlieka. Ži
noma, tai nereiškia, kad, dedant 
visiems pastangas, ji negalėtų bū
ti dar geresnė. O turint galvoj jau 
minėtą šiandieninę mūsų periodi
nės spaudos reikšmę, iš tikrųjų 
visiems reikėtų sukrusti mūsų 
spaudai dar į aukštesnį lygį pa
kelti. Mūsų įsitikinimu, dar daug 
yra jėgų, kurios galėtų labai 
naudingai spaudoje pasireikšti. 
Darbo sąlygos, žinoma, šiuo metu 
ir šiose sąlygose yra sunkios, kas 
daugelį nuo darbo ir atbaido, bet 
mes į tuos žmones norėtume ape
liuoti mūsų visuomenės vardu. 
Mums, tremtiniams, be spaudos 
maža kas kito tėra likę. Sukurki
me bent tokią spaudą, kuri pa
dėtų lengviau sunkų ištrėmimo 
vargą išvargti ir jį baigti su ma
žiausiais nuostoliais.

A. Gražiūnas

cenzūruojamo spaudinio kalbą. Su 
„Žiburiais" atsitiko priešingai. 
Dėl stokos pareigūnų, mokančių 
lietuvių kalbą, redakcijai nuo pir
mo numerio buvo pasakyta, kad, 
jei norim leisti laikraštį, visą jo 
medžiagą turėsim išversti į anglų 
kalbą. Nesant kitos išeities, buvo 
su šia sąlyga sutikta.

Pirmeji „Žiburių" numeriai ir 
buvo išversti į anglų kalbą ištisai, 
nežiūrint, ar tai buvo eilėraštis, 
pasaka, ar sporto žinia. Vėliau bu
vo leista sporto žinių visai nebe
versti, o beletristikos ir panašius 
dalykus tik suglaustai atpasakoti

Žinoma, vertimai ne visada 
išeina tobuli. Dėl medžiagos susi
grūdimo ar pavėlavimo vertėjai 
neturi galimybės išlaikyti reika
lingą vertimų lygį. O be to, re
dakcijai kartais tenka prašyti iš
versti žmones, kurie patys prisipa
žįsta tobulai nemoką anglų kalbos, 
bet, suprasdami reikalą, neatsisa
ko redakcijai padėti. Dėl viso to, 
suprantama, cenzūrai nemaža yra 
vargo, kada reikia skaityti ranka 
rašytus tekstus, kartais ne visai 
sklandžius. Tačiau iš cenzūros pu
sės mūsų padėtis visada buvo su-

Juozas Mikštas 

BE JO BUS LIŪDNA 
VAKARAIS

Jau jis kaskart rečiau užklysta. 
Gal greit visai jau neateis? . . . 
Ruduo ... Už lango gėlės vysta. 
Be jo bus liūdna vakarais.
Pabos ir naktys ilgos, juodos — 
Tos naktys rūškano rudens.
Veltui širdis ieškos paguodos, 
Kai praeitis pasivaidens.
Tada jo neramus šešėlis 
Įeis pro uždaras duris.
— Nuvyto jau ir mano gėlės — 
Jisai be žodžių pasakys.
Bežadžiai lūkesčiai ir skundai 
Kurčioj ramybėj suskambės. 
Minčių pažadinta pagunda 
Vien apie jį tik tekalbės ... 
Jau jis kaskart rečiau užklysta. 
Gal greit visai nebeateis? ... 
Ruduo ... Už lango gėlės vysta. 
Be jo bus liūdna vakarais.

prasta, ir bendradarbiavimas visa
da buvo malonus.

Pirmuosius „Žiburių" numerius 
cenzūravo pats Hochfeldo stovy
klos komendantas Itn. J. _Sauter, 
vėliau ši darbą perėmė stovyklos 
gerbūvio pareigūnai (Welfare Of
ficer) Miss Bruce, Miss N. Fan
court, Mrs. Faris. Kartais, reikalui 
esant, cenzūrą atlieka ir stovyklos 
direktorius M. Voukovitch. Dau
giausia „Žiburius" cenzūravo ir 
dabar tebecenzūruoja UNRRA 
Team 114 Welfare Officer Miss N. 
Fancourt, australietė, kuri „Žibu
riams" yra parašiusi straipsnį apie 
Australiją ir įspūdžius savo kelio
nės iš Australijos į Europą.

Žmonių nedėkingiems vertimams 
į anglų kalbą pas mus apskritai 
nedaug, ir jie daugiausia įvairiose 
vietose yra prie tokio darbo pri
traukti. Tačiau redakcija šiame 
reikale sutiko iš tautiečių pusės 
laikraščio padėties supratimą, ir 
tik dėka to buvo galima be per
traukų reguliariai išleisti „Žibu
rius". Pirmųjų numerių vertimus 
sutiko atlikti J. Jasinskas (dabar 
jau esąs Amerikoj), kuriam pagal 
galimybę talkininkavo V. Pėterai- 
tis, ir vėliau visada mielai šiame 
reikale „Žiburius" parėmęs. Po to 
ilgesnį laiką vertė D. Jonušaitytė, 
I. Ašmytė ir H. Borskaitė. Pirmo
sioms išvykus studijuoti, didžiau
sia vertimų dalis užgriuvo Zenoną 
Rajauskaitę-Žitkevičienę, kuri pas
kutiniu laiku išverčia veik visą 
„Žiburių" medžiagą. Priedą „Į Atei
ti“ verčia H. Borskaitė.

Normaliai laikraščio medžiagos 
paskutinieji vertimai cenzūrai įtei
kiami pirmadienį popiet (laikraštis 
išeina šeštadienį), o atsakymas 
gaunamas trečiadienį priešpiet. 
Kadangi ir spaustuvei paskutinieji 
rankraščiai turi būti paduoti pir
madienį popiet, o laikraštis laužo
mas antradienį, tai visa laikraščio 
medžiaga spaustuvės surenkama 
ir laikraštis sulaužomas dar ne
gavus cenzūros atsakymo. Todėl 
kai trečiadienį gaunami iš cenzū
ros vertimai atgal ir pasirodo, kad 
ne viskas praleista, atitinkami 
laikraščio puslapiai turi būti per
laužyti.

Gauti aprobuoti vertimai su su
laužyto laikraščio atspaudais, ati 
tinkamais numeriais sužymėjus 
vertimus ir straipsnius laikrašty, 
vėl pateikiami cenzūrai, kuri ant 
atspaudo uždeda savo „approved", 
ir tada galima pranešti spaustuvei, 
kad laikraštį galima spausdinti.

Atspausdinus laikraštį, vertimai 
nuo atspaudų atjungiami ir pride
dami prie laikrašty vėl atitinka
mais numeriais sužymėtų straips
nių ir taip negrąžinamai įteikiami 
cenžūrai. Tuo ir baigiasi vieno nu
merio cenzūra.

Tokia tvarka pro cenzūrą praėjo 
ir tie per metus išėję 52 „Žiburių" 
numeriai.
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Vytas Baltaitis

Negalima laukti nedirbantPaprasta ir suprantama tiesa yra, kad perdaug ištemptas lankas lūžta arba nustoja savo atsparumo. Panašiai yra ir su žmogumi. Kiekviename žmoguje gali susikoncentruoti tam tikros fizinės ar psichinės jėgos, jame gali atsirasti įtampa to ar kito pobūdžio, kuri duoda nuostabių rezultatų. Taip, pavyzdžiui, žmogus gali kuriam laikui išvystyti didesnę savo fizinę jėgą, negu tai būtų galima iš anksto apskaičiuoti. Ir psichinės mūsų galios parodo tam tikrais momentais ypatingą koncentraciją, ir dažnai yra atsiekiama nuostabių laimėjimų. Bet ši tiek fizinių, tiek psichinių galių koncentracija yra gana ribota. Po, palyginti, trumpo laiko atsiranda nuovargis; imtynininkas pervargsta ir jo muskulai nustoja savo atsparumo; per didelis jausmų išsiveržimas po trumpo laiko iššaukia išsieikvojimą ar net apstulbimą. Per ilgas protinių galių įtempimas kuriam laikui išjungia kūrybingumą. Asmuo, norėdamas atsiekti kurio nors tikslo ir šiam dalykui suspietęs visą valios energiją,jei tai per ilgai tęsiasi, pamažu, kaip tas lankas, persitempia ir arba palūžta, arba iš lėto šią energiją praranda.Vienas iš tokių žmogaus psichinės įtampos didintojų yra laukimas. Ko nors laukiant, viliantis, mūsų psichikoje taip pat kažkas koncentruojasi. Ir juo mes esame arčiau to mūsų vilčių išsipildymo,
Juozas Mikuckis

RUDENS AUDIMAISAš negalėčiau pasakyti,Kad lapai pernelyg geltoni, Rudens nebūta tokio kito Ir kad spalvų per ryškūs tonai.Ne vienas jau ruduo praskubo, Ne pirmos lapų pakasynos, — Daug artimų kapų įdubo, Priblėso žiburiai masinę.Tik šiandien medžiai pakelėse Labiau lyg spėjo jau pasvirti, Sugrubę lapai ir sulysę Aiškiau vis šlama apie mirtį.Bet, kad spalvų per ryškūs tonai, Rudens nebūta tokio kito, Kad lapai pernelyg geltoni, — Aš negalėčiau pasakyti. 
juo ši įtampa yra didesnė. Gali būti atsitikimų, kur besiviltas dalykas, dar keletas momentų prieš jam išsipildant, jau pergyvenamas kaip realybė. Gerai, jeigu tie keli momentai ligi išsipildymo tada dar nugalimi ir jeigu viltis nelieka tuščia. Bet, jeigu tie momentai prailgsta arba atsiranda nepra- matytų kliūčių, yra galima tam tikros rūšies katastrofa, nes gali būti atsisakyta tikslo kaip tik tada, kada jis yra arčiausia, ir vien tik dėl to, kad keletui atsikvėpimų jau trūko jėgos, kad jėga buvo panaudota neekonomiškai.Laukimas, vylimasis yra įtampa. Šioje įtampoje gali gyventi atskiri žmonės, ją gali pergyventi jų grupės ir atskiros tautos.Nenoru įvykusi emigracija visų pirma, žmogaus siekius kreipia į paliktos tėvynės pusę. Ir laukimas išvysti savo tėvynę didėja, juo ilgiau tęsiasi emigracija, juo labiau ta tėvynė tolsta nuo benamio jos sūnaus. Ir, gal būt, šitoms viltims yra reikalinga ypatinga protinė kontrolė, kad jos nebūtų per greit pertemptos ar egzaltuotos, kad nebūtų per anksti jos

prarandamos arba kad nebūtų norima utopiniais samprotavimais užbėgti už akių įvykių raidai ir mėginti tai, ko dar ilgai tektų laukti, už bet kokią kainą parsi- plėšti ir per jėgą realizuoti. Tėvynės ilgesys ir laukimas grįžti į ją yra toji ypatinga įtampa, kurią mums visiems šiandien tenka pergyventi. Mes visi dar tebesame kaip tas įtemptas lankas, kuris laukia, kada šaulys paleis strėlę į tikslą. Bet, kadangi šis laukimas vis neišsipildo, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad neįvyktų katastrofos ir kad ši įtampa nebūtų per anksti pertempta, kad dar ir po eilės metų ji galėtų vis augti ir nenustoti savo standrumo.Yra faktas, kad atskiri asmens jau pajunta tam tikrą abuojišku- mą šiuo atžvilgiu, kad jie darosi nervuoti ir nekantrūs. Norėdami šią būseną kaip nors pašalinti, jie griebiasi įvairių būdų savęs suraminimui. Vieni kiekviena proga nori išvysti karo užuomazgą. Jie žino, kad karas yra baisus dalykas, bet jis jiems būtų tas „deus ex machina“, kuris pagaliau tuo ar kitu būdu duotų šiokį ar kitokį sprendimą. Ar tai iš tikrųjų įvyktų, yra kitas klausimas. Ir dar didesnis klausimas, ar tik šis vienas sunaikinimo būdas iš viso bet kam būtų naudingas? Apie tai retai tegalvojama. Svarbu tik sprendimą pagreitinti, nors jis būtų ir mirties sprendimas visiems, gal net ištisoms tautoms. Ir taip sekamos žinios ir komentuojamos jos su įkaitusiomis galvomis ir sujaudintais nervais. Kad šitai kalba už tai, jog mūsų laukimo įtampa jau pradeda persitempti, tur būt, niekas neginčys, nes sudėjus rankas laukti ir nervintis yra jau tam tikro psichinio perkrovimo ir neproduktingumo pažymys.Kitas tolygus pertemptos įtampos pažymys yra vilčių atidėjimas kuriam laikui ir gyvenimas šūkiu „carpe diem“. Karo pabaisos ir visokį trūkumai bei nepritekliai, kurių mums daugiau negu užtenkamai teko patirti, taip pat ne vienam jau atėmė norą laikytis, nepaleisti vadžių ir žvelgti į savo tėvynės švyturį nepaslydus. Sakoma, jog mes iš gyvenimo per maža turime, jog mes turime teisės į gyvenimo siūlomus džiaugsmus. Ir tai yra tiesa. Bet tai yra netiesa, kad mes jau turime teisės pradėti gyventi patogiausiai, kaip tik galima, kad mes jau galime pradėti semti pieno putas. Patogumų mes greit nesulauksime ir vietoj pieno putų mums dar ilgai reiks tenkintis netikro alaus putomis. Bet jeigu šitie netikri dalykai mėginami imti kaip tikri pilna burna ir pilnomis saujomis ir jeigu jais jau mėginama save apsisvaiginti ir supatogėti, ar tai nėra taip pat nuovargio ženklas? Aš laikau ir šitą džiaugsmą dėl blizgučių, kuris pamažu rauna iš mūsų savaime suprantamą aukos reikalingumą, irgi tam tikru persitempimo pažymiu. Tai yra ženklas, kad ne viename jau ima nykti dvasinė atspara, kad jis užmiršta, jog, patogumais vadovaujantis, jau yra pradedama negatyvioji mūsų vilčių fazė. Tėvynės ilgesys yra didžiulė viltis. Ir ji bus palaidota, jeigu mes imsime misti mažučių ryt dienos linksmumų viltimis, nes tuo pačiu ir mes tapsime smulkiais ir mažais. Visokios intrigos, denunciacijos, perdėtas asmeniškas jautrumas, įtarinėjimai, maišymas asmeninių dąlykų su benduomeniniais — visa tai sudaro mūsų „mažąjį nervų karą“ — yra taip pat simptomai, kalbą už mūsų nekantrumą ir nenorėjimą laukti.

Reprezentacinė lietuvių krepšinio komanda „Šarūnas“, dalyvavusi Baltijos Sporto Olimpiadoj Augsburge
V. Račkausko nuotr.Sakėme, jog laukimas yra įtampa. Šiai įtampai yra reikalingas tvarkymas, kad ji nesumažėtų per anksti ar per greit netaptų liguista. Viltis ir laukti reiškia būti kantriam ir atspariam. Taip net tam tikro atkaklumo čia reikia. Bet kantrybė nematuojama greičiu, o iš viso ji remiasi nepalaužiamu tikėjimu, kad tai, kas turi įvykti, įvyks. Mūsų laukimui reikalingas kantrumas. Toliau jam reikalingas ir aktyvumas. Negalima yra laukti nedirbant ir „laukiant“, nes tai įtampą be reikalo tik didintų. Mums yra reikalingas atsitraukimas nuo juodų minčių, o tai yra tikriausiai galima tik turint aiškų užsiėmimą, tik ko nors produktyvaus siekiant. Savo laukime mes galėtume būti daug produktyvesniais ir kūrybingesniais, jeigu tai tik daugiau pamėgintume. Nė vienas

J. Venta

Puolamasis karas kaltinamųjų suoleTarptautinis karo tribunolas Nūmberge jau yra baigęs savo viešuosius posėdžius ir šiomis dienomis paskelbė sprendimą.Karo nusikaltėlių byla pradėta 1945 m. lapkričio mėnesį, ir per visą tą laiką gausiais dokumentais, daugelio liudininkų parodymais siekta įrodyti 21 karo nusikaltėlio padarytus nusikaltimus, teismo aprėžtus šiomis trimis kategorijomis: nusikaltimai taikai, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui. Kaltinamųjų suole sėdi nacinės Vokietijos aukšti valstybės ir partijos pareigūnai, lėmę Vokietijos politiką bei planavę ir realizavę karinėmis priemonėmis Vokietijos siekimus. Jie personifikuoja pačias tamsiausias ir klaikiausias žmonijos bendravimo savybes: klastą, prievartą, kumščio jėgą, neteisę. Tos savybės lengviausiai atpažįstamos iš jų pasireiškimo: jų veikiamas pasaulis pasruvo krauju, o pati vokiečių tauta tapo civilzacijos ir kultūros griovėja. Tikruoju prokuroru šioje byloje yra Civilizacija, kuri klausia pasaulį, ar Teisė bus pajėgi neleisti pasireikšti nusikaltimams prieš Taiką. Lauktina, kad tribunolo sprendimas suteiks tarptautinei teisei galios būti efektyviai ir dar stipriau pažadins žmonijos troškimą taikingam gyvenimui, kad, anot JAV vyr. prokuroro R. H. Jackson’o kaltinimo kalboje pasakytų žodžių, geros valios vyrai ir moterys galėtų vi

neturi teisės nuo ryto ligi vakaro „atostogauti“. Nesvarbu, ką jis dirbtų, ar ruoštųsi, ar mokytųsi, ar savo profesinius uždavinius atliktų. Bet dirbti turėtų kiekvienas, ką jis gali. O šalia darbo kiekvienam turėtų rūpėti mūsų bendrieji klausimai, kurie, retkarčiais ir su visu rimtumu svarstomi, būtų kartu ir visus mus vienijanti gija, visų mūsų poilsis ir sut virte j imas.Daugelis mūsų jau yra įsijungę į pozityvų darbą, ir tai yra malonu konstatuoti. Mes nebijome taip išreikšti noro, kad dar daugiau pasektų jų pavyzdžiu. Ne- nusigąsime taip pat pastebėję ir mumyse esančią įtampą, kurią iššaukia mūsų tėvynės ilgesys. Tik ši įtampa tenebūna paskubinta perkelti į kulminacinį tašką. Pertemptas lankas lūžta. Todėl tene-I tempia jo niekas per jėgą.

sose šalyse gyventi, nebūdami niekieno pavaldiniai ir žinodami esą teisės globojami.Proceso ilgumas, kaltinamosios medžiagos gausumas, gal būt, bus kiek nublukinęs tos istorinės bylos įspūdį, tad šioje vietoje ryžtamės pabandyti trumpai, kaip mokėdami, iškelti vieną tos bylos aspektą, būtent, puolamojo karo pasmerkimą, karo, kurio pasekmėje mes tapome žmonėmis be valstybės. be tėviškės, be artimųjų.Tarptautinio karo tribunolo kaltinamojo akto pirmame ir antrame punkte yra nusakyti Vokietijos padaryti nusikaltimai, sulaužant josios pačios pasirašytas sutartis, planuojant ir vykdant puolamąjį karą. Puolamasis karas traktuojamas nusikaltimu, tarptautinės teisės sulaužymu. Ligi nesenų dienų vyravo nuomonė, kad karas nėra nusikaltimas, kad tai esanti teisėta priemonė savo tikslams realizuoti. Tą nuomonę vaizdžiai pailiustruoja pasakymas, kad karas esanti diplomatinė veikla, tik kitoniškos formos ... Tokio mintijimo priedangoje visi puolamieji karai nebuvo smerkiami ir agresoriai už 1 savo pragaištingus veiksmus neturėjo atsakyti prieš bet kuriuos įstatymus. Šitoks puolamojo karo pateisinimas šiais aukštos civilizacijos laikais tapo nesuderinamas su dorovinėmis nor- Imomis, kuriomis grindžiamas žmonių tarpusavio santykiavimas ir kurias bandoma perkelti į santy

kiavimą tarp atskirų valstybių. „Teisybės ieškojimas“ jėgos priemonėmis, ginklo pagalba kūrimas naujos „savo" teisės kelia reikalavimą pasmerkti tokius metodus siekimams realizuoti ir kaltuosius atitinkamai nubausti. Ligi šiol dar nėra tokio tarptautinio įstatymda- vystės organo (pvz., pasaulinio parlamento), kuris galėtų išleisti visoms valstybėms privalomus įstatymus — tarptautinės teisės nuostatus, kurių pažeidimas būtų sankcijų grasomas.Tarptautinė teisė, atseit, dėsniai, tvarką santykiavimą tarp atskirų valstybių, paprastai neatsiranda iš karto, bet kuriami ilgesnį laiką tarpvalstybinėmis sutartimis bei papročiais, normuojančiais tarpvalstybinį bendravimą. Suprantama, kad tie dėsniai kinta, atitinkamai derindamiesi prie susidarančių aplinkybių, atvaizduodami laiko dvasią. Puolamasis karas jau XVIII amžiuje buvo skiriamas nuo gynimosi karo ir buvo laikomas priešįstatyminiu. Šitokia pažiūra į puolamąjį karą turėjo pereiti eilę evoliucijos periodų, kol ji įgavo aiškius kontūrus, fiksuotus dabartinės tarptautinės teisės nuostatuose.Į puolamojo karo aiškų ir vienprasmišką pasmerkimą valstybės vyrai, reikia pasakyti, pažiūrėjo labai atsargiai: jie nesiryžo iš karto pasmerkti puolamojo karo ir pasidaryti reikiamų išvadų, tačiau sukūrė eilę nuostatų, draudžiančių tam tikrus su karo vedimu susietus veiksmus prieš civilinius gyventojus, ir aprėžiančių kai kuriuos karinius veiksmus savo priešo atžvilgiu. 1907 metais Haa- goje buvo pasirašytas susitarimas, pagal kurį civiliniai gyventojai ir kariaujantieji privalo laikytis sutartų dėsnių, kultūringų tautų bendravimo praktikos, žmoniškumo įstatymų ir viešosios sąžinės reikalavimų. Šią Haagos konvenciją, apribojančią karo vedimo būdus, sekė eilė kitų tarptautinių susitarimų. kas kartą aiškiau smerkiančių puolamąjį karą ir laikančių jį neteisėta priemone tarptautiniams konfliktams tvarkyti. 1924 metais buvo pasirašytas Ženevos Protokolas, kuriame puolamasis karas apibūdintas tarptautiniu nusikaltimu. Buvo sutarta taikiu būdu spręsti tarptautius ginčus. Tautų Sąjungos aštuntoji Pilnatis 1927 metais pareiškė, kad puolamasis karas yra tarptautinis nusikaltimas. Pan-Amerikos konferencija 1928 metais savo nutarime
(Perkelta į 5 psl.)
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Vyt Tamulaitis

Kryžkelėje
(Tęsinys)

— Labai klysti Povilai, Gal 
būt, maža tokių, kaip aš. Tik jūs 
vyrai, jų nepastebf-e, nenorite su 
moteria rimtai kalbėtis, manydami 
visi be išimties, kad su ja galima, 
tik žaisti, kaip su kūdikiu, kuris 
nieko rimto nesupranta, tik pa
sakas ir daineles mėgsta. Taip, 
taip'. . — nusišypsojo švelniai, — 
prisipažink!

Jis paėmė ją už rankos, sulė
tinęs žingsnius ir stipriai spaus
damas ištarė.

— O kas būtų, jei atvirai ir nuo- , 
širdžiai prisipažinčiau?

— Branginčiau ir gerbčiau už 
drąsą . . .

— Ir nedraustum man beat iš 
tolo gerti džiaugsmą iš to gyvy
bės šulinio?

— Net norėčiau to ir aš pe.ti. 
kai ištrokščiau . . .

— Emilija, — sušuko jis staiga 
virpančiom lūpom nuo staigaus 
laimės įsiveržimo. — Emilija, — 
pakartojo jos vardą, norėdamas 
puPi and kelių prieš ją ir padė
koti bent už tą vieną akimirksnį, 
kurią dabar pajuto jo širdis.

Jis norėjo dabar kalbėti ir iš 
lieti visą savo širdį. Jis rinko gra 
žiausius žodžius, kuriuos norėjo 
dabar jai ištarti savo judančiomis 
praviromis lūpomis.

— Eime, Povilai, — pasakė ji. 
nenorėdama nieko išgirsti. — Eime

Jis ėjo tylėdamas, nepalies
damas jos rankos. Ji viską suprato 
be žodžių, ką jis norėjo ir būtų 
dabar pasakęs. Tie neištarti, nepa
sakyti žodžiai jai buvo aiškūs, 
visiškai ryškūs ir net realiai mato
mi jo akyse, jo pravirose lūpose 
ir jaučiami rankos paspaudime 
Ir ta švelni uždanga ir paslaptis 
kuri dar bandė juos slėpti, šildė 
jos krūtinę, versdama stipriau 
plakti širdį, ir bandydama bu
dinti tą jausmą, kuris vadinamas 
meile.

Bet ji nuoširdžiai bijojo ir net 
nenorėjo pastebimai pamatyti tą 
jausmą savo širdyje. Jis ją gąsdino 
ir baugino. Ji norėjo tik neaiškiai 
jį suvokti, nepastebimai jausti, pa
silikdama tame abejojime ir neryš- 
kume. Ne žodžiais, bet savo tylė
jimu dabar gundė ją, traukė į save, 
rišo prie savęs, kaip voras savo 
švelniu tinklu, norėdamas ją atsar
giai apipinti, nepastebimai įsukti 
ir pririšti, atrodo, pradžioje nesti
priais, švelniais siūleliais, bet ku- 
riuls vėliau ir stipriai pasipurtin- 
dama ji nebūtų, galėjusi nutraukti. 
Būdama visada atsargi, tvirto 
charakterio ir blaivi, ji visa šita 
suprato ir numatė. Ta ugnis, kuri 
jos širdyje dabar augo ir plėtėsi, 
nors ir labai maloniai kuteno jos 
slaptuosius širdies jausmus, ne
galėjo visą laiką pasilikti šitame 
mielame plazdėjime. Ji žinojo, kad 
ji turi ją gesinti ir mažinti, arba 
ji dar labiau augs ir plėsis vis karš
čiau degdama, nors iš lėto, pa
mažėle, bet galų gale virsdama 
į didelį liepsnojantį gaisrą, nai
kinanti ir tirpdantį visus varžtus. 
Į vieną pusę ją nenugalimai traukė 
jos širdis, o į kitą — tas jos įsi
vaizduotas moters idealas, parei
gos jausmas, kuriam ji nuo pat 
savo jaunystės norėjo būti išti
kima.

Jos širdis griežtai prieštaravo 
nenorėdama netekti tų malonių 
ir saldžių valandėlių, kurios jai 
davė pasitenkinimo ir džiaugsmo 
toje niūrioje kasdienybėje, supras- 
mindamos jos gyvenimą ir vienat
vę. Ji realiai jautė, kad yra žmo
gus, vyras, kuris ją brangino, jos 
ilgėjosi, apie ją galvojo. Bet tain 
pat ji griežtai nė trupučio neno 
rėjo nukrypti nuo to pasirinkto 

kelio, nes klausydama savo širdies, 
ar ji galėjo liktj ištikima savo 
vyrui, nesumindžiodama pati savo 
kojomis šeimos garbės, dėl kurios, 
kaip moteris, ji ypatingai norėjo 
kovoti. Ji neatsakė dabar į šį klau
simą, jausdama, kad teisingas ir 
atviras atsakymas, kaip jį neišaiš
kintum ir neišvedžiotum, vistiek 
būtų daugiau ar mažiau neigiamas.

Ji aiškiai dabar žinojo, kad yra 
pamilta vyro, kuris jai paliko 
Uždrausti įam šventai ir idealiai 
ją mylėti ji neturėjo teisės. Juk 
ji negalėjo neleist: bent į$ tolo 
gerti tą džiaugsmą, kurio ji jam 
davė savo esimu. Duoti jam su
prasti, ar net pasakyti, kad ji to 
nenori, ji būtų prieštaravusi ir 
veidmainiavusi pati sau.

Aiškiai ji pasijuto įžengusi į tą 
kelią, kuriuo turėjo arba toliau 
eiti pirmyn arba skubiai grįžti at
gal, negalėdama laukti ir lūkuriuo
dama svyruoti. Šiuo momentu ji 
dar nesiryžo pasirinkti nei viena, 
nei antra, tuo pačiu eidama pir
myn, bet visiškai pasitikėdama sa
vimi ir aiškiai žinodama ribą, ku
rios negalėjo peržengti. Iš viso 
ji apie tai nenorėjo daugiau gal
voti, tą klausimą liesti ir jį rea
liai spręsti, tuo pačiu leisdama 
save greitai artėti prie kryžkelės, 
kur jos apsisprendimas turėjo 
būti staigus ir dėl to labai pavo
jingas. Bet jį pasitikėjo savimi. 
Tie pavojai, į kuriuos ji jautė pa
tekusi, jai buvo saldūs ir malo
nūs ne savo realumu, bet tik esi
mu. Vien tik dėl to, kad jie buvo, 
egzistavo jai, teikė kažkokio 
slapto džiaugsmo ir laimės, kurios 
ji seniai, kaip moteris buvo pa
jutusi. Ji taip pat, kaip ir kiek 
viena moteris, šitą laimę vertino 
ir brangino, bet niekuomet ji ne 
norėjo jos pirkti brangia kaina 
niekuomet, jai dabar atrodė, ji 
nebūtų sutikusi už ją mokėti savo 
moters garbe, kaip daugelis kitų 
ir niekuomet nebūtų jos perverti
nusi, atmesdama pareigą ir dėdama 
ant svarstyklių vien tik savo šir
dies jausmą.

Dienos greit bėgo. Jos jau ne
buvo įkyrios ir nuobodžios. Net 
įdomios ir mielos. Povilas, ją daž
nai aplankydavo. Išeidavo kariu 
pasivaikščioti. Kartais pas ją išsė
dėdavo ligi vėlaus vakaro, užsikal

Augsburgo-Hochfeldo Baltijos kolonijos namas, kuriame yra „Žibu
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bėdami įdomesne tema, lošdami 
kortomis. Gana dažnai jis gerdavo 
pas ją kavą ir vakarieniaudavo 
pats padėdamas trūstis prie vir
tuvės, nuolat juokaudamas ii špo- 
saudamas. Bet taip pat jis nuo
širdžiai ja rūpinosi, visais gali
mais būdais stengdamasis paleng
vinti jos gyvenimą.

— Kam to reikia, Povilai. Tu tuo 
mane tik varžai, — protestavo ji.

— Juk tau padėtį aš turiu ne 
tik teisę, bet ir pareigą, kaip senas 
draugas. Nedrausk šito malonumo 
Ir taip mane visą laiką sąžinė 
graužia, kad anksčiau, kada buvai 
tikrai pagalbos reikalinga, tau 
nieko negalėjau padėti.

— Bet nenoriu, kad dabar su 
dvigubu malonumu tą atliktumei

Jis užpultas paprastai nutildavo, 
nenorėdamas apie tai nieko gir
dėti. Niekada jiedu nelietė jautrių 
temų, kurios galėtų paliesti jų 
širdį. Abu to vengė, ypatingai 
Emilija, nė trupučio neleisdama 
jam to prisiminti. O janl užsimi
nus, tuojau nukreipdavo kalbi 
apie ką kitą, vykusiai mokėdama 
iš tos padėties ir jį patį išvesti 
Bet ji aiškiai jautė, kad jis savo 
artumu vis stipriau ir stipriau ją 
pririša. Ji jo ėmė laukti ateinant 
ir ilgėtis. Kažkokia didelė galinga 
jėga krūtinėje kaskart vis labiau 
ir labiau jį traukia prie savęs, 
aiškiai juntamai augdama ir stip
rėdama. „Gal tai yra meilė", gal
vojo ji, vis labiau nerimdama, 
atidžiai sekdama ir analizuodama 
savo širdį.

Atėjo jo vardinių išvakarės. Ji 
surišo kuklią dovanėlę— kakla- 
raikštį, kurį buvo rūpestingai ir 
dailiai nuaudusi. Pasižiūrėjo į 
veidrodį, paėmė raudonų rožių 
puokštę ir kartu su sūneliu išėjo. 
Eidama gatve ji staiga pagalvojo, 
kaip jis ją priims, ar bus paten
kintas dovanėle, kurią ji buvo jam 
padariusi. Ji tyčiomis nenorėjo 
to vizito atidėti rytojui, kada gal 
būt, ir daugiau kas jį atlankys. Ji 
ėjo visiškai rami, skaidria nuo
taika ir net stebėjosi savo dva
sios ramybe. Tik lipdama laiptais 
į antrą aukštą, kur jis atsiskvręs 
gyveno privačiuose namuose, gana 
jaukiame kambarėlyje, ji pajuto, 
kaip neramiai ėmė plakti jos šir
dis. Kažkoks saldus džiaugsmas

A. Rudžius 

Astronautas
I

Kai pažvelgiu aš į dangaus žvaigždėtą skliautą, 
Koks didelis pasaulis skleidžias prieš akis!
Pakilt norėtumei ir amžinai keliauti
Tenai, kur taip vilioja žaidžianti naktis . . .

Tenai, kur Saulė, skęstanti žvaigždynų jūroj, 
Iš tolo tartum ašara maža žibės, 
Ir prasivers žvaigždžių vainikais apipintos durys 
Nežinomos ir nepasiekiamos šalies.

O čia po kojų Žemė, kaip mažytis krislas, 
Kaip ta menkutė dulkė saulės spinduliuos.
Iš jos vienos tik skrenda mūsų mintys visos 
Į nepasiekiamas sritis erdvės gilios.

Ir koks esu aš menkas jos kely dulkėtam,
Ir kaip maža ši nepasotinta širdis.
Kai pažvelgiu aš į dangaus kelius žvaigždėtus. 
Kai skleidžiasi toks didelis pasaulis prieš akis.

II
Ateis diena, ir aš sparnus išskleisiu, 
Į mano glėbį puls erdvė tamsi.
Kur tu, Mėnuli, kur tu, Saule, leisies?
Gal tik žvaigždynų baltan debesin?

Aš nuo Veneros*lig tamsaus Plutono,
Kur nei dangaus, nei žemės nebėra, 
Sparnais paliesiu veidą jų balkšvai geltoną. 
Tartum kometos žibanti skara.

O kur gi būsi tu, mažoji mano Žeme?
Ar bematysiu bėgančią senu keliu
Tave, klajūnę, amžinai neramią.
Tave, paklydusią tarp saulės spindulių?

Esu aš gyvas iš tavų šaltinių.
Suaugęs aš su tavo širdimi.
O kas vilioja ten, į naktį begalinę?
Ar jūs, pasauliai svetimi?

Kas šaukia ten mane, lyg Odisėją, 
Beieškantį tėvynės tolimos?
Ar jūs, nakties pasauliai tolimieji 
Žmogaus troškimuos neramiuos?

Ateis diena, ir aš sparnus išskleisiu, 
Į mano glėbį Saulė ir Mėnulis leisis, 
Į mano glėbį Saulė ir Mėnulis teisis, 
Ir aš išnyksiu ten, žvaigždynų debesy.

ėmė veržtis į krūtinę, norėdamas 
išstumti visus kitus rūpesčius ir 
visas kitas mintis.

Bet ji nekreipė į tai daug dė
mesio. Skubiai, lengvais žings
niais užlipo laiptais ir pabeldė į 
duris.

Jis pasitiko ją ant slenksčio ir 
ištiesė ranką. Bet ji nusijuokė, ne 
duodama savosios:

— Povilai, ant slenksčio! Susi- 
pyksiva . . .

Tiesa, tiesa, — nusišypsojo 
jis, pasitraukdamas nuo durų. — 
Prašau, Emilija, ko toliausiai 
nuo jo . . .

— Ilgiausių metų ir daug laimės,
— kalbėjo spausdama rąnką. — 
Prašau prisiminimui ir atleisk, kad 
tokia jau kukli mano dovanėlė . .

— Ačiū, širdingai ačiū, Emilija. 
Kaip džiaugiuos! Juk tai tavo 
rankų darbas, — nudžiugo ir gėrė
josi kaklaraikščiu, žiūrėdamas juo
stoje į raudonas skaisčias tulpes, 
kurios buvo jos mylimų pirštų 
išaustos. — Kokios jos gražios 
Emilija. Kokios meilios . . . Juk 
jas ausdama tu galvojai tik apie 
mane . . .

— Negirk, taip Povilai, — atsakė 
užraudusi, aiškiai matydama jn 
didelį džiaugsmą tuo kukliu rank 
darbeliu. . .

— Na, Petruk, — kreipėsi ji į 
berniuką, — o kodėl tu nepasvei
kini pono?

Jis paklusniai priėjo ir padavė 
maža puokštelę gėlių, ištiesdamas 
rankutę.

— O ką reikia pasakyti? — 
paklausė motina.

— Ponas turi pasakyti ačiū — 
ištarė jis rimtai, žiūrėdamas savo 
didelėm akutėm į motiną.

Inžinierius Giriūnas ėmė garsiai 
ir skaniai juoktis, kartu su motina.

— Ačiū, Petruk, ačiū, — šypso
damas kartojo ir vaišino vaikutį 
šokoladu. — Tu protingas vyras!
— ir pakėlė jį ant rankų su meile.

— Prašau, sėstis, Emilija ...
Ji pasirinko vietą čia pat ant 

kėdės, ne ant minkštasuolio, 
kuris buvo anapus stalo. Tą pa
darė visiškai nesąmoningai, bet iš 
jo akių tuojau suprato, kad jis 
buvo nepatenkintas. Ji tyčiomis 
greitai pakilo ir priėjo prie ber
niuko, duodama sau laisvės paso
dinti ją ten, kur jis norėjo.

— Gal čia? — pasiūlė, kai ji 
grįžb prie stalo. Būtų patogiau . .

Ji mielai atsisėdo ant minkšta
suolio. Jis patenkintas padėjo 
kavą ir bonkutę dar lietuviško 
krupniko — „šaltmėtinės”.

— Ką gi matau! — nudžiugo ji 
ne dėl to, kad būtų ji mėgusi, bet 
dėl to, kad tai buvo sava, lietu
viška. — Būtinai paragausiu, nors 
aš tik labai retomis progomis 
teesu gėrusi.

— Prašau, Emilija! — paragino 
atsisėdęs šalia jos. — Šia proga, 
mane gerbdama, tikrai neatsisakysi

— Na, Povilai, — nusišypsojo 
— Laimingų metų! Kad kitą metą 
tenai, jau sugrįžę, visi laimingai 
susitiktume ... — ji tai saky
dama prisiminė vyrą, ir liūdesio 
šešėlis uždengė akis.

— Tikėkimės, Emilija, — ištari 
jis. — Visko netekome, tik vien? 
viltis belikusi.

— Skanus, — pasakė pamažu 
išgėrusi. — Gal būt, kad savas. — 
ji paėmė į rankas bonkutę ir skai
tė etiketę, — „Kaunas, Kęstučio 
gatvė . .

— Žinai, juokingai naivūs pasi
darėme.

Dirbdamas vienoje vokiečių fir
moje, tarp daugybės maišų radau 
ir lietuvišką maišą. „Lietūkis, Kau
nas, Lietuva ... Subėgome 
visi kiek ten mūsų buvo, žiūrime 
ir džiaugiamės. Toli nuo tėvynės 
ir tas. paprastas skuduras brangus 
pasidarė . . .

(Bus daugiau)
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Muzikines recenzijos uždavinysMuzikos menas, kiek jis liečia išpildytoją, labiausiai visų menu surištas su bėgančiu momentu. Jei dailininkas suruošia savo paveikslų parodą, ji gali tęstis savaitėmis ir mėnesiais, ir kiekvienas šią parodą aplankęs pamatys dailininko kūrinius nieko nepasikeitusiu?. Dar geriau rašytojui, kuris išleidęs knygą duoda galimybių kiekvienam susipažinti su jo kūryba tokin metu, koks yra kam patogiausias. Kitaip yra su muzika. Tiesa, jei kalbėsime apie kompozitorių, tai ii jis, savo kūrinį parašęs, panašiai kaip dailininkas ar rašytojas, iš šalies tik stebi savo kūrinio gyvenimą. Bet kompozitoriaus kūriny? be išpildytojo yra tik medžiaga, kurią pastarasis atkuria kaip savą ir gyvais garsais perteikia auditorijai. Ir čia yra savotiškas išpildytojo tragizmas — visa jo kūryba gyvena tik vieną akimirką, tą būtent, kada išpildytojas scenoje a* lieka kūrinį. Pradėjęs jis negali nei sustoti, nei užlaikyti, nei pratęsti, o kūryba, kaip gyvenimas, su kiekviena minute vis nauja. Ir stebėti jį gali tik tie, kurie drauge su juo randasi toje pačioje salėje. Jam baigus groti ar dainuoti, ir jo kūryba, nepaliks jokio apčiuopiamo pėdsako, nieko, kas galėtų negirdėjusiam bent maždaug parodyti, kas ten įvyko.Ir čia ateina eilė recenzijai, kuri negalėdama nieko nei pridėti, nei atimti, nei pakartoti, žymi vienok įvykusį faktą, vienaip ar kitaip jį apibūdindama. Kaip tik recenzijos dėka muziko interpretatoriaus kūryba įgauna galimybės patekti istorijon. Tai yra savotiška registracija meno vertybių, kurių ateinančioms kartoms • jokiu kitu būdu perteikti negalime. Todėl spaudos praėjimas tylomis pro įvykusi daugiau ar mažiau žymesnį koncertą atrodo lyg ir prasilenkimas su nuosava kultūra bei viena josios aukščiausių apraiškų— muzika.Peržvelkime trumpai, kas iš recenzijos būtų reikalaujama. Recenzijai statomi reikalavimai iš vienos pusės liečia menininką, iš kitos — visuomenę, iš vienos pusės— tai dabarties gyvenimo atspindys, iš kitos — ateities dokumentas.Menininkas laukia iš recenzijos pirmoje eilėje tikro įvertinimo. Jam nereikia tuščių panegirikų, lygiai kaip ir nepagrįstų užsipuolimų. Besiruošdamas koncertui, jis visiškai pamiršta save. Visa savo esybe menininkas pasineria į at kuriamąjį pasaulį. Jis turi tik vieną tikslą — duoti tokį vaizdą, kuris jo manymu geriausiai atitiktų pasirinktą kūrinį. Sitai pasiekti jam reikia be galo daug pastangų. Kiek jis turi nugalėti technikos sunkumų. Tas darbas skaitomas šimtais valandų. Jam lygiai rūpi autoriaus intencijos. Ir jų jis ieško įvairiausiais būdais.Pagaliau surasti savyje atitikmenį kiekvienai kūrinio frazei, kuri turi dvelkti gyvybe.Muzikali visuomenė menininko kūrybą instinktyviai pagauna ir ją. supranta palankia ar nepalankia prasme. Bet kad ir kaip suprastų visuomenė, jai norisi dar žinoti ir viešąją žinovų nuomonę. (Jos manymu tik žinovai .teturi rašyri recenzijas!) Tokiu būdu recenzentas yra viešosios muomonės formuoto- jas. Jo atsakomybė čia didėja. Iš vienos pusės jis privalo būti objektyvus menininko atžvilgiu. Jis turi gerai suprasti menininko intencijas, jo galimybes, pasirinktos programos svorį, jos išpildymo to

formavimas, tai ateities atžvilgiu recenzija yra svarbus dokumentas. Nes tik iš jos muzikos ir kultūros istorikai galės spręsti apie mūsų muzikinį judėjimą. Čia svarbu ne vien tiktai menininkų pavardės bei bendra koncerto charakteristika. Ar dirigentas X ar Y padirigavo prityrusia ar neprityrusia ranka — istoriškai tai mažai svarbus faktas. Bet ką X dirigavo, yra daug svarbiau. Ateities muzikas žinodamas, kad mes grojome, galės spręsti ir apie mūsų kultūrą, ir apie skonį, ir apie bendrą veiklumą. O šiandien kaip tyčia ne viena recenzija neduoda pilnumoje nei atliekamų kūrinių pavadinimų, nei jų autorių. Jau šiandien pateikti metinę koncertų apžvalgą yra beveik neįmanoma, nes spaudos duomenys toli gražu nepakankami. Ka bekalbėti apie tolimą ateitį.Į šį skaudžiai neigiamą faktą reikia ypatingai dėmesį atkreipti laikraščių redakcijoms. Kiek teko patirti, dažna redakcija vietos sumetimais šių žinių nepageidauja. Tai klaidingas nusistatymas kultūrai. Iš judraus ir turiningo muzikos gyvenimo spaudoje atsispindi stagnacija ir subjektyvumas.Ypatin- gai pirmieji menininkų išpildymai turėtų būti kuo tiksliausiai sužymėti, išvardijant kūrinių pavadinimus ir jų autorius, o mažiau žinomų kūrinių ir charakteristiką.Taigi daugiau recenzijoje atsako- mingumo visuomenės atžvilgiu,

Pranas Skinnuntiškis Puolamasis karas

bulumo laipsnį. Visuomenės atžvilgiu jis turi nepamiršti savo auklėjamosios padėties. Nuo jo priklauso visuomenės skonis. Jis gali vienu brūkšniu pateikti visuomenei menkavertį dalyką, kaip kultūrinį laimėjimą, o vertingus dalykus praleisti pro šalį (kas vis labiau pastebima mūsų tremties gyvenime).Jei dabarties atžvilgiu recenzija yra menininko interpretatoriaus įvertinimas ir viešosios nuomonės

kaltinamųjų suole(Atkelta iš 3 psl.) puolamąjį karą apibrėžė kaip tarptautini nusikaltimą prieš žmoniją. Vienas iš reikšmingiausių įvykių tarptautinėje teisėje buvo 1928 metų Briand-Kellog’o Paktas, beveik visų pasaulio valstybių pasirašytas, kuriuo atsisakyta karo pasmerkiant jj, kaip valstybinės politikos įnagį, ir įsipareigota kylančius nesusipratimus lyginti taikiu būdu. Sis paktas baigtinai pakirto mintį, kad karas esąs teisėtas dalykas, „naujos teisės kūrė

Momentas iš „Žiburių" laužymo spaustuvėj — dail. V. Ratas, techn. 
laužytojas J. Beer ir red. J. Vitėnas V. Račkausko nuotr.

jas”, ir tuo būdu tarptautinėje teisėje tvirtai įsivyravo žmonijos iš seniau ugdyta nuomonė, kad kiekvienas puolamasis karas yra tarptautinio masto nusikaltimas, su kuriuo kovotina kaip su kiekvienu eiliniu nusikaltimu. Tuo tarpu garbingas gynimosi karas, ginantis nuo užpuoliko, kiek jis vedamas laikantis esamų tarptautnių nuostatų, negali būti laikomas nusikaltimu. Tačiau, jei gynimosi karo metu imamasi nusikaltėliškų, t. y. nesuderinamų su tarptautine teise karo veiksmų, tai jie tinkama tvarka turi būti pasmerkti, lygiai kaip puolamojo karo atveju, ir negali būti pateisinti net ir ta aplinkybe, kad kariaujanti šalis kariauja tik besigindama nuo agresoriaus užpuolimo.Šio paskutinojo karo nusikaltėliai teisiami tam reikalui sukurtame tarptautiniame teisme. Tai, iš viso, pirmas kartas, kai karo kaltininkas sodinamas į tarptautinio tribunolo kaltinamąjį suolą. Tiesa, Versalio taikos sutartis bu- 
objektyvumo menininkui ir istoriškai svarbių duomenų dteities kartoms. Pirmos dvi sąlygos reikalauja būtinai gilaus muzikos žinovo, trečią gali išpildyti kaip tik kiekvienas eilinis žurnalistas ar korespondentas. Nešykštėkim savo pačių gerovei palikti-taip svarių dokumentų.

vo nustačiusi, kad asmenys, nežiūrint jų rango bei užimtosios vietos, turėjo būti teisiami už savo veiksmus, kuriais pirmojo pasaulinio karo metu prasilenkta su įstatymais bei papročiais kanii vesti ar nusikalsta žmoniškumo dėsniams. Tokie asmenys, kaip žinoma, buvo teisiami ne tarptautinio tribunolo, bet nusikaltusio j o tėvynės teismų pagal krašto įstatymus. Kad tokios bylos ar teismų sprendimai būtų teigiamai paveikę tada nusikaltusios tautos teisinę sąmonę, nedrįstame tvirtinti, nes netrukus toji pati tauta, metusi „Lebensraumo" šūkį, vokišku sistemingumu pradėjo ruoštis naujam nusikaltėliškam veiksmui — puolamajam karui. Ar ginklo bei prievartos metodų panaudojimas gali būti pateisintas to atveju, jei jo imtasi tokiems siekimams realizuoti, kaip kad suteikti savo tautai geresnes, negu anksčiau turėta, gyvenimo Sąlygas ar patikrinti, sakysim, savo sienų saugumą? Į šį klausimą atsako vyr. prok. R. H. Jackson’as, siūlydamas tribunolui laikytis nuomonės, kad jokie politiniai, militariniai, ekonominiai ar kitoki sumetimai negali pateisinti ar pagrįsti neišprovokuoto puolamojo karo, atseit, jokie motyvai, ^>ks valstybinis raison’as negali kaltųjų atpalaiduoti nuo atsakomybės prieš tarptautinį teisingumą už kitos valstybės užpuolimą. Toji aplinkybė, kad šiandieną kalfihamųjų suole laukią tribunolo sprendimo yra parblokštos nacių Vokietijos valstybės vyrai, anaiptol nereiškia, kad jie ten pateko kaip laimėtojų keršto aukos; jie ten atsidūrė kaip nusikaltę tarptautinei teisei ir teisingumui. Prieš tarptautinį teisingumą yra atsakingas kiekvienas kitos valstybės užpuolikas, neatsižvelgiant agresoriaus elgesio motyvų. Tatai yra patvirtinęs Nūmbergo tribunolo vyr. prokuroras R. H. Jackson’as, sakydamas, kad „mes niekados neturime pamiršti, kad lygiai toks pat mastas, kokį mes šiandieną taikome kaltinamajam, rytoj galės būti taikomas ir mums“.Kas yra puolamasis karas, kaip

Vincas Kazokas

Gimtosios salies vizija
Kada matau aš Tavo sudraskytą ir kraujuotą rūbą
Ir Tavo raudančius vaikus, išvytus iš namų, ant kieto gruodo klūpant, 
Aš noriu šaukt ir Tau kalbėt, lyg maldą nuolatinę savo lūpom —- 
Tu dar ne viską, ak, tikėk! Tu dar'ne viską šičia praradai!

Ir kai akla jėga pakutiniuoju atdūsiu nuplėš Tavosios lūšnos stogą, 
Ir liksi Tu, tartum Ofelija laukuos, be duonos ir pastogės.
Tu girių glūdumoj paklydusi užtiksi miegant žverj-žmogų
Ir jj prakalbinsi nudžiugus tartum užburtą karalaitį vaduojančiais 

vardais.

Tada Tu iš upelio, kur kadais pati kely pavargus gėrei, 
Nuoga ranka pagirdysi ištroškusį miškuose plėšrų žvėrį 
Ir tartum nugalėtoja per klonius jį kaip jaukų avinėlį 
Dainuodama ir šokdama vesiesi su savim.

Ir susirinks tada į žydintį Tavųjų upių slėnį tartum šventei
Tavų sūnų ir dukterų pasauly išblaškytos ir pavargę visos gentys 
Ir puolę džiugesio balsais jos šauks skardžiai: GYVENTI!
Krauju ir ašarom atpirktoj žemėje gyventi su Tavim!

Tu dar viską praradai. Ir kai pak alnėje lyg avys kaitroje ilsėsis 
Prie Tavo kojų susirinkę vaikų T avųjų gentys, tada Tu patikėsi, 
Kad viršum dūmų debesų ir šių liūdnų namų griuvėsių
Ten spindi amžinas giedrųjų tolių ir šviesių žvaigždžių dangus.

Ir niekad nebebus Tava šalis skausmu ir liūdesiu aptemus.
Ir Tavo ainių niekas iŠ namų nebevarys ir elgetom nežemins.
Tuomet nuo Tavo genčių triumfo džiūgesiu suvirps senoji Močia Žemė, 
Ir rytmečio šviesoj kadais žvėrim oloj užmigęs atsibus ŽMOGUS.jis sąvokuojamas — tuo reikalu 1933. VII. 3 dieną Londone buvo pasirašytas atitinkamas dokumentas, kur savo parašus padėjo daugelis valstybių, jų tarpe Vokietija, Sovietų Sąjunga... Šioje vietoje pravartu prisiminti kai kuriuos su paskutiniuoju karu susijusius įvykius, kaip, pavyzdžiui, Vokietijos-Sovietų-Sąjungos 1939. VIII. 23 d. slapta sutartis (pasirašyta drauge su viešąja nepuolinnuf sutartimi), kurioje buvo fiksuotas ketvirtas Lenkijos padalinimas, paženklintas Baltijos valstybių likimas, pagaliau 1940. m. birželio 15 dienos.ir vėlesni įvykiai... Sovietų Sąjungos atstovai, atsisėsda- mi šį kartą už teisėjų ir prokurorų stalo Nūmbergo teisme, tuo pačiu parėmė ir įsisavino koncepciją, pagal kurią kiekvieno puolamojo karo ruošimas, jo vykdymas yra nusikaltimas ir asmenys, tam vadovavę, yra atsakingi prieš tarptautinį teismą...Teisingumo vykdymas pasaulyje šiuo metu tebėra užuomazgoje, taip, kad tai tarptautinei institucijai tinkamai išsivystyti, o lygiai ir kitoms sukurtoms organizacijoms, kaip Jungtinių Tautų Organizacijai, Saugumo Tarybai ir kt. įgauti joms deramą vietą pasaulio reikalų tvarkyme bus reikalinga, atrodo, gražaus laiko, palankių sąlygų ir, svarbiausia, reikiamo vadovaujančių valstybės vyrų atsakingumo pajautimo bei visuotinio tikėjimo, jog įvairūs konfliktai, nesutarimai bei interesų susikryžiavimas turi būti lyginami taikingo sutarimo būdu, o ne ginkluoto užpuolimo keliu. Gal nebus perdėta, jei tarsime, kad Nūmberge gimstančia teise pradedama bandyti realizuoti žmonijos gilus ilgesys teisingumo, kuris turėtų būti žiburiu, nušviečiančiu prieblandoje skendinčius, nepasitikėjimo lydimus tarpusavius tautų santykius. Manykime, kad gražias idėjas seka jas atitinką darbai, ir tikėkime, jog padarytoji neteisė bus atitaisyta — tuo tad ir tegalime guostis šiandieną, plikos jėgos ir klastingos prievartos parklupdyti, mesdami žvilgsnį i pasaulio pastangas įgyvendinti taiką.
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visoje Vakarų Vokietijoje skaity

„Žiburiu“ kelias i skaitytoja
Sutvarkytą ir galutinai peržiū-, 

rėtą laikraštį spaustuvė atspaus
dina. Nuo čia prasideda jo paruo
šimas kelionei į skaitytoją. Visa 
šio darbo našta ir atsakomybė 
krinta ant administracijos pečių.

Šiais mūsų tremtinio buities lai
kais, aišku, laikraščio kelias į 
skaitytoją yra daug painesnis ir 
sunkesnis negu normaliais. Dažnos 
nenumatytos kliūtys išmuša ir re
dakciją, ir administraciją iš nor
malių vėžių. Kartais maloniam 
skaitytojui yra pikta ir nesupran
tama, kodėl retkarčiais laikraštis 
viena antra diena pasiekia jį pa
vėlavęs. Leidėjų didžiausias noras 
yra, kad jų laikraštis skaitytoją 
visada punktualiai lankytų. Jei 
kada jis sukrinka, tai reiškia, kad 
visos leidėjų pastangos tuo atveju 
buvo tuščios. Sugedo mašinos, ar 
įsimaišė šventės, ar pagaliau kitos 
nenumatytos, nekasdieninės kliū
tys sutrukdė punktualų laikraščio 
lankymą. Pagaliau, nereikia pa
miršti, kad ir šių dienų paštas ne 
be priekaištų funkcionuoja.

Atpausdintas laikraštis pagal 
administracijos nurodymus spaus
tuvės vokiškojo personalo supa
kuojamas. Ekspeditorius patikrina 
siuntas, užklijuoja adresus, pristato 
paštan ar geležinkelio stotin, ap
moka persiuntimo išlaidas, taip,
kad, baigus spausdinti visą reikia
mąjį egzempliorių skaičių, savait
raštis 24 valandų laikotarpy pa
lieka Augsburgą ir skuba pas skai
tytoją. Keliauja įvairiausiais ke
bais: į Amerikiečių zonoje esan
čias dideles ir didesnes stovyklas 
siunčiama pašto siuntiniais iki 20 
kg svorio, į mažesnes — vad. 
Packchen iki 1 kg, mažesni kie
kiai siunčiami spausdinių tarifu; 
į Anglų ir Prancūzų zonų stovyk
las, kurios yra netoli didžiųjų sto
čių ir kur sustoja greitieji trauki
niai, siunčiama ekspreso siunto
mis, kitur gi spaudinių tarifu. 
Kaimynės lietuvių stovyklos atva
žiuoja kiekvieną šeštadienį ir pa
čios savaitraštį atsiima. Taip, jei 
paštas ir geležinkeliai tobulai 
veiktų, laikraštis ir tolimiausius 
Vokietijos užkampius turėtų pa
siekti vėliausiai trims dienoms 
praslinkus po jo išsiuntimo.

Mūsų laikraštis pasiekia ne tik 
Vakarų Vokietijos kraštus, bet ir 
Berlyno Anglų, Amerikiečių ir 
Prancūzų sektorius, kitas Vakaru 
Europos valstybes ir mūsų brolius 
užjūry. Laikraščio, kaip žinoma, 
siųsti į užsienį negalime. Labai 
dažnai pati administracija nežino, 
kuriame krašte ir kuriuo būdu 
laikraštis lietuviškąjį skaitytoją 
pasiekia. Tik iš gaunamųjų padė
kos laiškų ir prašymų laikraštį 
siuntinėti tai sužino. Iki šiol mums 
yra pranešta, kad „Žiburiai" pa
siekia Austriją, Angliją, Belgiją, 
Daniją, Italiją, Norvegiją, Olan
diją, Prancūziją, Švediją, Švei
cariją, J. A. V. ir Kanadą. Ar 
„Žiburiai" yra patekę ir Lietuvon, 
negalėjome nustatyti. Žodžiu, 
visa mūsų tremties gyvenimo bui
tis yra sekama plačiajame pa
saulyje išsklaidytų lietuvių.

Didžiausioji savaitraščio dalis 
skaitytojus pasiekia per spaudos 
kioskus arba per stovyklų pašto 
agentūras, kurių šiuo metu yra 
įsikūrę beveik visose didesnėse 
stovyklose. Čia tenka su pagarba 
prisiminti visus tuos spaudos pla
tinimo pionierius, kurie tą darbą 
pradėjo ne kokiais materialiniais 
išskaičiavimais, bet lietuviškojo 
žodžio meilės paskatinti. Daugelis 
ši darbą tebedirba nuo pat stovyk
lų kūrimosi pradžios. Jie buvo

lyg kokie knygnešiai, ypatingai 
pirmaisiais po karo menęsiais.

Daugiausia „Žiburių" yra išpla
tinę šie platintojai:

Gečauskas — Hanau/
Giedraitis — Wiesbadenas;
Ramanauskas - Brokevičius —

Kasselis;
Mackus — Wiirzburgas;
Tijūnas — Seligenstadtas;
Girčys — Bayreuthas;
Simulevičius-Kesminas-Elvikis — 

Mūnchenas;
Mackūnas — Dillingenas;
Daugėla-Karvelis — Kemptenas;
Lietuvių Gimnazija — Ravens- 

burgas;

Strimavičius-Spaudos skyrius — 
Tūbingenas;

Mykolaitis — Eichstattas;
Agurkis — Scheinfeldas;
Černius — Liibeckas;
Balčiūnas — Oldenburgas;
Rėželis — Geesthachtas.
Per šių platintojų rankas ir per 

kitus mažesniųjų stovyklų spau
dos atstovus per vienerius metus 
skaitytojams pateko per 530.000 
egz. „Žiburių" savaitraščio. Jų 
išplatintais „Žiburiais“ galėtume 
nukloti 70 ha žemės plotą. Jei

tume apie 60.000 išvietintųjų lietu
vių, tai kiekvienai galvai per metus 
teko maždaug po 8 egz. „Žiburių“. 
„Žiburių" skaitytojų santykis 
Amerikiečių — Anglų —Pran
cūzų zonose yra 11:6:1.

„Žiburių" pasiskirstymas atski
romis Vokietijos vietovėmis matyti 
iš dedamojo žemėlapio. Čia atžy
mėtos tik tos vietovės, į kurias

siančiame ne mažiau kaip 20 egz.
Norėdami žemėlapy atvaizduoti 
visas vietas, į kurias patenka 
„Žiburiai", turėtume dabar esa
mąjį taškų skaičių pakelti iki 500.

Stovėdami antrųjų metų angoje, 
tikimės, kad mūsų lietuviškoji vi
suomenė, bendradarbiai ir’ platin
tojai supras ir toliau mūsų pastan
gas ir toliau padės mūsų darbe. 
Visiems iš anksto dėkojame.

L. Žitkevičius
▼ ▼ ▼

Rankraščio „kryžiaus“ keliai
Kol rankraštis išspausdinamas 

laikraštyje, jis turi pereiti sunkius 
„kryžiaus kelius“.

Bepigu rankraščiams, kurie 
spaudai netinka: jų kelionė, kaip 
sakoma, baigiasi redakcijos krep
šiu. Gi tie, kurie pasiekia skaity
tojus, prieš tai esti ir mėtomi, ir 
vėtomi.

Visų pirma rankraštis turi dre
bėti, kol redaktorius jį perskaito 
ir įvertina. Tvirtas rankraštis, ži
noma, nesudrebės ir keliaus iš 
redaktoriaus rankų pas mašininkę. 
Čia jau nepasigirsi, kad tvirtas: 
reikia, be to, būti ir aiškiam. Būsi 
neaiškus — mašininkė perrašy
dama ne visur tave supras, ir nuo 
to nukentėsi, įgysi kreivą veidą. 
Tą kreivą veidą galima dar išly
ginti. Tai priklausys nuo kalbos

taisytojo, pas kurį rankraštis atsi
randa perėjęs per rašomąją maši
nėlę. Kalbos taisytojas žino, kad 
redakcijos rašomoji mašinėlė neiš
muša uodeguotų, brūkšniuotų ir 
stoguotų raidžių. Taigi jis pats turi 
tas uodegas bei brūkšnius sudė
lioti. Čia nesudėliosi bet kaip: rei
kia beveik piešte nupiešti, kad 
spaustuvėj raidžių rinkėjai (jie ne 
lietuviai) suprastų. Vargas rank
raščiui, jei kalbos taisytojas dėl 
šiokių ar kitokių priežasčių neat
kreips į jį reikiamo dėmesio.

Perėjęs per kalbos taisytojo 
ranką, mielas rankrašti, jau tu pa
tenki į spaustuvę, pas raidžių rin
kėją. Gali tu būti ir labai kilnus 
bei išmintingas, bet svetimtautis 
rinkėjas tavim nesusižavės. Jis 
net nesupras tavo minčių. Dėl to,
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žinoma, tu nenusimeni. Rinkėjai 
esti pakankamai sąžiningi: jei rai
dės aiškios, jie ir tekstą surinks 
neblogai Tu žinai, rankrašti, kad 
darbas vyks dar geriau, jei re
daktorius įstengs rinkėjus pavai
šinti cigaretėmis.

Surinktas tekstas patenka į 
korektoriaus rankas. Teksto eilu
tės, į kurias yra įsivėlusi bent vie
na klaida, perrenkamos iš naujo.

Pagaliau — laikraščio laužymas. 
Jau tu, rankrašti, nebesi rankraš
tis. Ranka rašytos raidės, vėliau 
perrašytos mašinėle, dabar yra ta
pusios metalinėmis. Tą metalą 
reikia taip išdėstyti, kad su ilius
tracijomis gražiai užsipildytų visi 
laikraščio puslapiai, kuriuose vie
nas po kito sutilptų numatytieji 
straipsniai. Redaktorius ir daili
ninkas, dirbdami prie laužymo, 
neišeina iš spaustuvės tol, kol 
laikraštį galutinai sulaužo.

Ir vis dar kryžiaus keliai nesi
baigia. Visų puslapių atspaudai 
pateikiami korektoriui, kad jis at
liktų reviziją. Prie revizijos ilgai 
gaišti netenka: darbas atliekamas 
„fix und fertig“.

Jei cenzūra tavęs neišmeta, gali 
didžiuotis, buvęs rankrašti, kartu- 
su kitais savo kolegomis lįsdamas 
į mašiną; iš čia tu išeini 
toks, koks vėliau pasieki skaity
toją. Bet jei užkliūvi už cenzūros, 
veltui tavieji kryžiaus keliai: su
klumpi paskutiniam žingsny ir 
skaitytojo nebepasieki.

Sakysim, tu turi laimę ir esi iš
spausdintas. Ar esi jau patenkin
tas? Gal būt, nepatinka tau toji 
laikraščio vieta, kurion atsistojai? 
Gal būt, sukeistos kai kurios tavo 
eilutės ir nesi laisvas nuo korek 
tūros klaidų? Jei tu esi eilėraštis, 
gal būt, patekai kur nors į kam
putį laužymo skylei užlopyti? O 
gal skaitytojas, tave perskaitęs, 
ims ir susirauks?

Bet tu, rankrašti, per daug dėl 
to niekuomet nepykai ir visuomet 
buvai atlaidus. Nes visi juk turime 
savo kryžiaus kelius. Ir visi sie
kiame laimėjimų. Jei šiandien 
švenčiame „Žiburių“ metines, jau 
esame nemaža laimėję. Ir dideli 
šių laimėjimų nuopelnai priklauso 
tau, mielas rankrašti!
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Darbas redakcijoje
Kalbant apie tremtinių laikraš

čio redakcijos darbą, tenka pasa
kyti, kad jis žymiai skiriasi nuo 
panašaus darbo normaliose sąly
gose. Kiekvienai laikraščio re
dakcijai ypatingai svarbu geri ry
šiai tiek su bendradarbiais, tiek 
su spaustuve. Lietuvoje redakci
jos turėjo telefonus, auto mašinas 
ir kt. Dabar to nėra. Jei norima 
susisiekti su kuriuo nors bendra
darbiu, tenka arba pačiam pas jį 
vykti, arba rašyti laišką, o tai 
užima daug laiko. Lėtas susižino
jimas laikraščiui nemažai paken
kia. Turint mažiausią reikalą 
spaustuvėje, tenka taip pat vykti 
pėsčiomis kartais ir tam tikrą ki
lometrų skaičių.

Jau nekalbant apie laikraštinį 
popierių, tenka atkreipti dėmesį 
ir į rašomojo popieriaus trūkumą. 
Jis taip pat sunkiai gaunamas, ir 
todėl dažnai tenka rankraščius 
perrašyti ant paprasčiausio popie
riaus, bet ir jį taip pat taupant.

„Žiburių“ redakcijos darbas, 
reikia pasakyti, atliekamas labai 
sunkiose sąlygose. Turima tik 
vienas kambariukas; jame dirba 
redakcijos ir administracijos per
sonalas, prie to reikia dar pridėti 
interesantų atsilankymą. Todėl 
nenuostabu, kad redaktoriai dirba 
savo privačiuose kambariuose, 
kurie taip pat prikimšti arba šei
mos nariais, arba kitais stovyklos 
gyventojais. Tokiu būdu redakto
riams geriausias darbo laikas esti 
tada, kai visi kiti miega, t. y. naktį.

Pr. Mačys
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C. Cykas

LAIKINAI ...
Jurgis Jurginis rengėsi palikti 

tėvų namus. Dėjosi {vairiausių 
smulkmenų { savo lagaminėlį, vis 
pagalvodamas, kiekui laiko to 
užteks ir ar labai tai bus reika
linga. Jeigu be ko iš bėdos būtų 
galima apsieiti, jis padėdavo tą 
daiktą { šalį, sakydamas:

— Jei liks vietos!...
Be abejo, vietos neliko, ir Jur

gis, ranka numojęs į daugelį daly
kų, sušuka:

— Kam visa tai!? Juk laikinai 
tik išvažiuoju! Po savaitės, kitos, 
ilgiausiai po mėnesio, juk grį
šiu! ...

— Žinoma, kad laikinai, — pra
našiškai prabilo senas tėvas, sės
damas į ratus pavėžėti sūnaus į 
stotį. — Juk keturiasdešimtais me
tais atėjo rusai, bet laikinai; atė
jo paskui vokiečiai. Aš sakiau — 
laikinai... Išeis. Išėjo. Dabar 
ateina vėl rusai, bet irgi laikinai. 
Aš iš anksto sakau — laikinai. 
Matysi... Juk karas tęsiasi irgi 
laikinai. Kai prasidėjo pirmasis 
karas, aš visam kaimui tada 
paskelbiau — laikinai, praeis ... 
Taip ir buvo — jis pasibaigė. Ši
tas karas irgi laikinas ...

Ilgai dar filosofavo tėvas, leis
damas tirštus tabako dūmus pro 
abu ūsus. Patenkintas jis žiūrėjo 
į sūnų, nes jam atrodė, kad jis 
daug daugiau žino ir išmano už 
jį, nors sūnus buvo aukštąjį 
mokslą išėjęs.

Matyti, ir tabakas laikinai degė 
jo pypkėje, nes, kai joks dūmas 
neberūko iš panosės, jis nutilo ir 
pradėjo kimšti naują tabako dozę. 
Kadangi Jurgis ir pats tarėsi lai
kinai išvykstąs, tai tėvo žodžiai 
jame tik labiau sutvirtino tą viltį, 
tą tikėjimą laikinumu.

— Ko skubėti, — svarstė Jur
gis, važiuodamas traukiniu Kauno 
linkui, — Reikia dar palaukti, 
apsistoti kur laikinai.

Ir apsistojo Jurgis Jurginis pa
sienyje pas pažįstamus, bet tik, 
žinoma, laikinai. Kada reikėjo 
jam pereiti sieną, pasigedo jis 
atitinkamo dokumento. Nuėjo pas 
valdininką ir išdėstė reikalą. Val
dininkas, duodamas kažkokį po
piergalį, kuriame buvo įrašyti' 
keli žodžiai, tarė: '

— Laikinai užties!
Grįžtant nuo šio valdininko, jį 

sulaikė kitas valdininkas ir, patik
rinęs dokumentus, pristatė karvių 
varyti į Rytprūsius, sakydamas:

— Pavaryk karves laikinai!
Su raguočių banda Jurgis perė

jo sieną ir atsidūrė viename ne
dideliame ir, palyginti, nepavo
jingame miestelyje; Čia perėmė 

•iš jo bandą lęitas pareigūnas, o jį, 
Jurgį, paėmė globoti vėl vienas 
uniformuotas valdininkas, kuris, 
duodamas jam kastuvą į rankas, 
tarė:

— Nenusimink, laikinai!
Jurgis buvo gudrus. Neilgai 

kasęs apkasus, jis atsidūrė viename 
dideliame mieste. Čia vėl menkutė 
nelaimė. Laikinai sulaikė jį sto
tyje vienas civiliai dėvįs pilietis 
ir perdavė jį uniformuotam pilie
čiui. Uniformuotasis uždarė jį lai
kinai į vienukę. Išbuvęs čia tris 
dienas ir apsvarstęs savo padėtį, 
nutarė bėgti gilyn. Pasprukęs į 
vieną miestelį, nutarė laikinai 
apsistoti ir pailsėti. Gavo vieš
butyje laikinai kambarį trim die
nom ir maitinimo skyriuje laikiną 
maisto kortelę trim dienom. Ka
dangi Jurgis sugalvojo apvažinėti 
visą Reichą, tai nutarė ir pasą 
išsireikalauti, nes su lietuviškuo
ju netoli nukeliausi. Policijos val
dininkas, pavartęs lietuvišką pasą 
tarė:

— Laikinai užteks ir šito!
Jurgis nenurimo. Po ilgų ginčų 

ir derybų išdavė Jurgiui Jurginiui 
užsieniečio pasą, bet tik laikiną. 
Jurgio pilietybė irgi, kaip juo
kams, buvo irašyta šitaip — „lai
kinai nenustatyta“.

Taip laikinas nepilietis Jurginis, 
apsirūpinęs laikinu pasu, kadangi 
jau baigėsi laikinas apsistojimas 
laikiname viešbuty, išvyko į kitą 
vietą, bet irgi laikiną. Naujoje 
vietoje išsiėmė jis naujas maisto 
korteles, bet taip pat laikinas. 
Apsistojo pas vieną pažįstamą ir 
nutarė parašyti keletą laiškų drau
gams, kurių jis turėjo Reiche dar 
iš ankstyvesnių laikų. Kiekvienas 
laiškas turėjo maždaug tokią 
pradžią:

Laikinai apsistojau X mieste. 
Gavau laikinai kamputį pas vieną 
prietelių, kuris taip pat čia yra 
tik laikinai apsigyvenęs. Todėl 
duodu Tau tik laikiną adresą. Bet 
būtų geriau, kad man laikinai 
rašytum { Liet. Komitetą, arba 
laikinai visai nerašytum. Buvau 
darbo įstaigoj. Tur būt, gausiu 
laikino darbo. Ir kambarį žadėjo 
parūpinti, bet tik laikinai..." 
Ir t. t

Žodžiu, Jurgiui Jurginiui visas 
gyvenimas ėjo laikinu būdu. Su 
tuo laikinumu jis buvo jau ir 
apsipratęs. /

— Tur būt, taip ir reikia, — 
mąstė Jurgis, — Juk niekas ne
ginčys, kad viskas čia eina lai
kinai. Laikinumas virto tam tikra 
paguoda, nes tokio gyvenimo 
nepemeštum, jei tai nebūtų „lai
kinai".

Taip Jurgis, iš tikrųjų, gyveno 
laikiną gyvenimą. Jis važinėjo iš 
miesto į miestą, kėlėsi iš vieš
bučio į viešbutį, kas trys dienos 
keitė maisto korteles, gavo pa
keisti kelis kartus darbovietę ir 
t. p.

Viename miestelyje Jurgiui lai
kinai apsistojus ilgesnį laiką, vos 
neatsitiko kažkas baisaus su tuo 
„laikinai". Buvo taip. Vietos lietu
viai susirūpino turėti savo dva
sininką, kad ir laikinai. Jurgis tam 
irgi dėjo pastangų.

— Juk nežinai nei dienos nei 
valandos, kad ir laikinos... —

Kleiokotzo lietuvių stovyklos barakai Viliaus Rasiūno nuotr.

lemai atsakymo. Tačiau čia piršosi 
tokia baisi išvada, kad Jurgiui iš 
tikrųjų pradėjo galva suktis. Tik 
viena mintis — o jeigu jis ne lai
kinai išvyko iš tėvynės — jį pri
baigė, ir Jurgis staiga puolė ant 
abiejų kelių ir pradėjo pinti po
terius, kuriuos tik pats Dievas 
galėjo atrinkti ir intenciją nusta
tyti.

Bepoteriaudamas Jurginis tru
putį atvėso ir, šaltai pagalvojęs,

samprotavo jis, o savo kunigą 
turėti ne pro šalį.

Pagaliau atvyko į miestelį ir 
kunigas. Susirinko žmonės į pir
mąsias pamaldas. Ir, sakau jau 
nuo likimo nepabėgsi, nors ir lai
kino. Toks jau likimas, greičiau
siai, žinoma, laikinas, persekiojo 
ir mūsų Jurgį. Štai kad ir tose 
pirmose pamaldose. Kunigas savo 
pirmąjį pamokslą pradėjo maž
daug tokiais žodžiais: „Žmogaus 
gyvenimas žemėje yra laikinas".

— Pašėlimas!... — vos nesusi
keikė bažnyčioj Jurgis Jurginis, 
ir visas jo kūnas nuėjo pagaugais. 
Jei jam kas būtų gera lazda užrė- 
žęs per galvą, jam būtų buvę 
lengviau, negu tokius pamoks
lininko žodžius išgirsti. Šie žodžiai 
sugriovė visą Jurgio Jurginio lai
kinumo teoriją.

— Kas nors yra negerai, — 
svarstė Jurgis. — Kur nors yra

Baltijos Olimpiadoj Augsburge {teikiami diplomai 3000 metrų vyrų bė
gimo laimėtojams; vidury — Tendys, laimėjęs pirmą vietą

Komunizmo atoslūgis Prancūzijoj
Kadangi Prancūzijos padėtis" 

Vakarų Europos likimui yra labai 
svarbi, ypač turint galvoj komu
nizmo siekimus uždegti pasaulinę 
revoliuciją, čia pateikiame vieno 
Šveicarijos laikraščio, Friburgo 
„Laisvės“, pažiūras apie komu
nizmą Prancūzijoj.

„Nėra jokios abejonės, rašo

V. Račkausko nuotr.

klaida. Arba visiškai nėra jokio 
laikinumo, o tik žmonės, norėdami 
rasti savo dvasiniams pergyveni
mams ir ateities viltims pateisinti 
ramstį, išgalvojo laikinumą, kuriuo 
ir grindžia savo dienas, pilnas 
vilčių ir tikėjimo, arba viskas yra 
laikina, išskyrus tik Dievo kara
lystę, kaip tai aiškino pa
mokslininkas.

Jurginis nebuvo iš paskutiniųjų, 
kad nerastų šiai laikinumo prob

laikraštis, kad nuo išlaisvinimo 
prancūzų vidaus politika yra do
minuojama galingos labai gerai 
organizuotos komunistų partijos. 
Ji sugebėjo labai gudriai išnau
doti kreditą tų aukų, kurias ji bu
vo priversta atiduoti okupacijos 
ir Vichy valdymo laikais, ir neiš
vengiamą sąmyšį, sukeltą išlais
vinamųjų kovų neramumuose. To 
dėka marksistai įsitaisė pagrindi
nėse nesuskaitomų politinių, pro
fesinių, darbininkų, menininkų, li
teratų, sporto ir kijų organizacijų 
raktinėse vietose ir be triukšmo 
atsistojo didžiųjų politinės veiklos 
srovių sankryžų postuose. Dingus 
okupacijos laikų laikraščiams, jie 
ypač gausiai įšliaužė į spaudą, jie 
metodiškai užplūdo radiją, kine
matografus ir net teatrą. Jie, ku
rie 1939 metais tekontroliavo tik 
du ar tris dienraščius, dabar jų 
turi arti šešiasdešimt.

Be to, jie aktyviai ėmėsi subur
ti į stiprias organizacijas tuos, ku
riems karas, deportacijos, privers
tinis darbas, bombardavimai ir 
sunaikinimai buvo pažadinę ben
drų interesų. Kalinių tremtinių, su
bombarduotų ir panašios sąjungos 
buvo sukurtos žmonių, kurie daž
niausiai pridengdavo savo tikruo
sius tikslus ir kruopščiai slėpdavo

suprato, kad tėvo filosofija, kurią 
jis dėstė, į stotį jį veždamas, yra 
geriausia ir priimtiniausia.' Jis da
bar labai aiškiai prisiminė tėvo 
žodžius, kurių paskutinieji Jur
giniui atrodė esą visų išlhintin- 
giausi: „Kai prasidėjo pirmasis 
karas, aš sakiau, kad praeis, ir 
praėjo, nes laikinas jis buvo. Tu 
išvyksti irgi laikiniu. ' Taip jau 
Dievo surėdyta, kad kiekvienas 
daiktas turi grįžti į ten, iš kur jis 
yra išėjęs .. 

savo politinę partinę priklauso
mybę.

Šitokiu būdu pamažu komunis
tų partija visur išstatė stiprius 
tinklus ir tautiniame-valatyhinia- 
me gyvenime pajėgė vaidinti daug 
kartų svarbesnį vaidmenį už tą, į 
kurį ji normaliai būtų galėjusi 
pretenduotL Štai kodėl ta partija, 
kuri neseniai iškilmingai paminė
jo milijoninio nario bilieto įteiki
mą (ir to vieno milijono skaičius 
dar gali būti ginnčytinas), per 
paskutiniuosius rinkimus pajėgė 
surinkti daugiau kaip penkis mi
lijonus balsų.

Antra vertus, niekas negali 
neigti komunistų vadų politinio 
apsukrumo, kuris, tiesa, remiasi į 
savotišką dorovę, kaip negalima 
nepripažinti užkariaujančio dina
mizmo pagrindiniams kovotojams, 
kurie dirbančiųjų masėse vykdo 
tikrą apaštalavimo darbą, paau
kodami savo jėgas, savo poilsį ir 
net savo pinigus savųjų idealų 
pergalei.

Vis dėlto po spindinčio pasise
kimo, kuris komunistų lyderius 
nuvedė į aukščiausius politinius 
postus — juk partijos generalinis 
sekretorius Maurice Torez tapo 
Ministerių Tarybos vicepirminin
ku, — iškilo sunkenybės, o su jo
mis ir pirmieji nepasisekimai. Ne
pasisekimas prieš generolą de 
Gaulle 1945 m. spalio mėn. refe
rendumą (priešingai gen. de Gau
lle projektui, komunistai siūlė 
Konstituantos visagalybę, neaprė- 
žiant jai laiko ir kompetencijos. 
J. M.); nepasisekimas 1946 m. ge
gužės mėnesį per konstitucijos re
ferendumą (tautos dauguma at
metė komunistų ir socialistų per
šamą projektą. J. M.); pusiau ne
pasisekimas per birželio 2 d. rin
kimus (kada komunistų sąrašai 
balsų skaičių padidino, bet atsto
vų į II Konstituantą pravedė ma
žiau. J. M.)

Si pastaroji data turėjo pažy
mėti sustojimą komunistų kilime 
ir pradžią atoslūgio, kuris gali 
tapti greitu. Komunistų vadai 
aiškiai pastebėjo tokios būklės 
pavojų, nes jie gerai žino, kad di
namiškai partijai, tokiai, kaip jų, 
sustojimas tampa atsitraukimu. 
Reikėjo rasti naujų kovos laukų, 
naujų šūkių propagandai, naujų 
formulių patraukti į save darbo 
klasėms, kurios pradėjo krypti { 
krikščionišką demokratiją, atsto
vaujamą jauno „Liaudies Respu
blikonų Sąjūdžio“ (M. R. P.), kuris 
iš komunistų jau išplėšė „pirmo
sios Prancūzijos partijos“ titulą.

M. Torezui ir jo draugams (ko
munistams) būtų lengva apgręžti 
padėtį, jei jie nebūtų tapę val
džios partija ir šitaip nebūtų pa
siėmę tam tikro skaičiaus atsa
kingų pareigų, žymiai apsunki
nančiųjų propagandą, nežiūrint į 
jų politinės linijos lankstumą. Ir 
šitoj srity negalima nepareikšti 
pagarbos aiškiaregiškam genero
lui de Gaulle, kuris pirmasis iš
drįso komunistus įvesti į Prancū
zijos vyriausybę. Jis tai padarė 
po Siaurės Afrikos išvadavimo, 
nenorėdamas suskaldyti Prancū
zijos ir vildamasis, kad susidūrę 
su valdžios kieta tikrove, komu
nistai pažiūrės į reikalus kitokio
mis akimis. Tai iš tikrųjų įvyko, 
ypač kada prisėjo kelti gamybą ir 
ginti pinigo vertę. Kai Gamybos 
komunistų ministeris, partijos ly
derių padedamas, nuolat ragino 
darbininkus daugiau dirbti, jo ko
legos, Darbo Ir Tautos ūkio mi
nisterial, taip pat komunistai, 
griebdavosi kietų priemonių, ne
leisdami kelti algų ir užniauždami 
kartais net brutaliai pačioj užuo
mazgoj mėginimus sukelti strei
kus. •

Po šių metų birželių mėnesių
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rinkimų, kurie komunistus nuvy
lė, jie nutarė atsukti vėją. Jie 
griebėsi atgauti liaudies masių 
pasitikėjimą, spektakliškai palai
kydami algų pakėlimą — tiesa, 
pateisinamą nuolatiniu pragyve
nimo kilimu, — kurio ligi tol jie 
sistematiškai nematydavo. Iš tos 
socialinės problemos išsprendimo 
jie padarė sąlygą įeiti į G. Bidault 
vyriausybę. Jon įėję, jie vedė dvi
veidę politiką, čia stengdamiesi 
išnaudoti valdžios laimikį, čia 
opozicijos pirmenybes. Šita laiky
sena, kuri Ministerių Taryboj iš
šaukia aistringus ginčus, praktiš
kai paraližuoja vyriausybės vei
klą. Stoka joj solidarumo ir susi
klausymo stipriai trukdo visos 
valstybės veiklumą.

Bet ilgainiui ir palaipsniui par
tijos ir žmonės vis labiau ir la
biau atsipalaiduoja nuo menkumo 
komplekso, dėl kurio jie visur bi
jodavo komunistų. Ant rytojaus 
po išlaisvinimo niekas arba be
veik niekas nedrįsdavo pulti ir 
net paprastai kritikuoti marksiz
mo ir marksistų. Šiandien laikraš
čiai pilni straipsnių, kurių auto
riai nebelaiko netaktu priminti ir 
griežtai smerkti komunistų parti
jos vingius prieš ir po 1939 m. 
rugpiūčio mėn. sovietų-vokiečių 
sutarties, Maurice Torezo dezer- 
tiravimą, flirtą su naciais 1940 m. 
pavasarį, to meto plūdimus, nu
kreiptus prieš Didž. Britaniją ir 
Jungtines Amerikos Valstybes, ir 
1.1.

Steigiamajame Seime (Konsti- 
tuantoj) komunistų frakcija, kuri 
per ilgus mėnesius buvo priver
tusi kitus jai nusileisti, keliais at
vejais per svarbius balsavimus 
pasilikdavo viena. Taip atsitiko 
tada, kada grynai politiniais su
metimais komunistai pareikalavo 
iš buvusių ministerių Daladier ir 
Reynaud, visai tvarkingai išrink
tų, atimti seimo narių teises. Jie 
taip pat buvo sumušti, kad įsigei
dė reikalauti paversti Aukštąjį 
Teismą politiniu tribunolu, pana
šiu į tą, kuris neseniai pasmerkė 
Michailovičių, — Aukštąjį Teis
mą, kuris turėjo teisti Vichy vy
riausybės narius ir didžiuosius 
kolaboracijos (bendradarbiavimo 
su vokiečiais) nusikaltėlius. Visų 
partijų žmonės sukilo prieš šitokį 
užsimojimą, tokį priešingą pran
cūzų tradicijoms. Tada M. R. P. 
Teisingumo ministeris stipriai 
atrėmė komunistų manevrą, sa
kydamas: „Politinis teismas nėra 
politika, jos metodai ir priemonės, 
taikomos teismo darbui, bet tai 
yra teismo, jo principų ir esminių 
taisyklių taikymas politinei vei
klai.“

Kempteno DP lietuvė darže prie savo išaugintų pomidorų 
Pr. urbučio nuotr.

Konstitucijos problemų srity 
komunistai taip pat turėjo ne di
desnę laimę. Naujasis projektas .. 
nebeturi jokių revoliucinių nuo
statų, kiniuos jie su įkarščiu sten
gėsi įvesti į ankstybesnį tekstą, 
atmestą rinkėjų šių metų gegužės 
5 d. Štai kodėl savo sekmadienių 
mitinginėse prakalbose partijos 
vadai pareiškia, kad jiems yra ji 
nepriimtina ir kad už ją nebal
suos. Aišku, šita konstitucija ne
beatitinka jų „demokratinių“ pa
žiūrų, o didžiausia jos yda — už
kirtimas kelio siekimams partijos, 
trokštančios pagrobti valdžią bet 
keliomis priemonėmis, nepanei
giant ir teisinių.

Bet komunistų partija yra per 
apdairi psichologė ir’gana lanksti 
vingiuotoja, kad nebūtų tų nepasi
sekimu numačiusi. Todėl galima 
manyti, kad ji tyčiom pasirinko 
tą smukimo lauką ir ieškojo izo
liacijos, kuri, mano, atpalaiduos 
ją nuo tripartinės vyriausybės 
varžtų ir jai vienai prieš visas ki
tas partijas leis vėl stoti į opozi
ciją be jokių nuolaidų.

Savaitine pasaulio ivykiu apžvalga

JAV neturi nieko slėptina
Stalino pareiškimas

Stalinas priėmė Londono „Sun-ministeris M as a ryk as ta proga pa- 
day Times“ korespondentą, kuriam reiškė: ,,Aš neabejoju, kad Stalinas 
suteikė pasisalbėjimą apie tarptau- ir Byrnes dirba tik taikai.“
tinius klausimus ir sovietų santy
kius su Vakarų valstybėmis. Stali
nas pareiškė, kad jis netikįs karo 
pavojumi. Taip jis paneigė nuo
monę, kad komunistams Vakarų 
Europoje nurodymus duodanti Mask
va. Stalinas tikįs, kad amerikiečių 
kariuomenės atitraukimas iš Kini
jos prisidėtų prie taikos Ir ramy
bės. Į klausimą, ar Stalinas tikįs, 
kad taikai grėstų pavojus, jei JAV 
monopolizuotų atomo bombos pa- 
slapį, jis atsakė netikįs, kad ato
minė bomba galėtų būti galios prie
monė, kaip kai kurie politikai gal
voja. Atominė bomba turinti tikslą 
žmonea su silpnais nervais priver
sti bijoti, ji negalinti turėti įtakos 
naujojo karo parasidėjimui, kadan
gi jos vienos šiam tikslui nepakan
ka. Be to, atominės bombos pa
slaptis greitu laiku nebūsianti nuo
savybė, ir atominių bombų varto
jimas būsiąs uždraustas.

Stalino pareiškimas Paryžiaus 
diplomatiniams sluoksniams suteikė 
optimizmo.

Čekoslovakijos užsienių reikalų 

Nors opozicija iki kraštutinumų 
dabar dar įeina į jos lošimą, bet 
vis dėlto aišku, kad valanda val
džią paimti legaliai jai yra praė
jusi, nes Prancūzija jau yra atsi
griebusi. Beveik dvejetą metų 
leidusi save sūpuoti komunistinės 
simfonijos garsuose, ji įsisąmoni
no į tuos pavojus, kurie jai gra
so, ir pamažu nusikrato savo sap
nais.

Ateinančios savaitės, kada pran
cūzų tauta turės pasisakyti dėl 
naujo konstitucijos projekto ir 
turės išrinkti šios numatytus par
lamento Rūmus, bus labai svar
bios prancūzų politikos raidoje. 
Galimas komunistų partijos grį
žimas į opoziciją, be abejonės, bus 
lydimas tam tikro triukšmo, bet 
juo bus pažymėtas galas epochos, 
išvaduojančios Prancūziją iš ne
pakeliamos ir paraližuojančios hi
potekos. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad šiandien ar rytoj komunistų 
partija praras savo rinkėjų balsus. 
Bet nuo šiol jos svoris bus aprėž
tas jų realiu skaičiumi“

(Vertė J. M.)

Pietų Afrikos atstovas spaudos 
atstovams pareiškė: „Tai buvo dau
giausia taikos mintimis perpildytas 
pareiškimas, kuris iŠ sovietų pusės 
nuo Roosevelto mirties buvo pasa
kytas. Jei Stalinas yra už tai, ką 
jis sako, mes galime tikėtis ilgos 
taikos.“

Ta pačia proga buvęs JAV pre
kybos ministeris Wallace pareiškė: 
„Stalino ir Edeno pareiškimai mili
jonams žmonių, kurie nori taikos, 
suteikė daug vilčių“.

JAV prezidentas Trumanas britų 
spaudos atstovui, paprašiusiam pa
sisakyti dėl Stalino kalbos, šypso
damasis trumpai pasakė: „Ji pati 
kalba už save.“

„New York Herald Tribūne“ dėl 
Stalino pareiškimo rašo, jog Krem
lius, gal būt, tikrai ieško taikos 
bazės.

„Philadelphia Record“ siūlo, kad 
Stalinas, norėdamas sudaryti glau
desnį bendradarbiavimą gu D. Bri
tanija ir įrodyti, jog jo pareiškimai 
yra nuoširdūs, jog taikai nesą jokio 
pavojaus, turėtų iš Saugumo Tary-
bos atšaukti Gromyko ir pradėti su 
D. Britanija ir JAV artimesnį ben
dradarbiavimą, kurį Gromyko dabar 
yra padaręs visiškai nęimanomu.

Demokratų partijos atstovas 
Sparkman pareiškė: „Aš džiau
giuos Stalino pasisakymu. Tačiau 
tai nereiškia, jog aš laikausi nuo
monės, kad mums reikėtų dėl to 
nusiraminti ir karui nesiruošti.“

Britų užsienių reikalų m^niste|- 
rijos kalbėtojas dėl Stalino pareiš
kimų pasakė, kad „britų vyriausy
bė sveikina mintis, kurias Stalinas 
pareiškė, ir pasitiki, kad tai nebus 
be pasekmių Paryžiaus konferen
cijai ir JT posėdžiams“.

Konservatorių „Daily Mail“ rašo: 
„Mes priėjome šių išvadų: ar šis 
Stalino pareiškimas esamą Sovietų 
politiką apibūdina kaip niekam 
tikusią, ar sovietų politika Stalino 
žodžius pavadins niekam tikusiais“.

Liberalų laikraštis netiki, kad 
Stalino pareiškimas reikalą bent 
kiek pastūmėtų priekin. „Daily Ex
press“ pareiškia, kad Sovietų Są
junga turinti visiškai įsitikinti, jog 
nei D. Britanija, nei JAV nemano 
prieš ją varyti apsupimo politikos.

Edenas už bendradarbiavimą su 
sovietais

Buvęs britų užsienių reikalų 
ministeris Edenas vienoj savo 

kalboj, pasakytoj Londone, pa
reiškė, kad patvaraus draugišku
mo tarptautiniuose santykiuose ir 
vidaus reikaluose yra tik viena 
sąlyga: bendradarbiavimas abipu
sišku susipratimu su Sovietų Są
junga.

„Trijuose didžiuose konfliktuo
se“, kalbėjo Edenas, „Rusijos ir D. 
Britanijos tautos buvo sąjungi
ninkės. Po šių dviejų karų mūsų 
santykiai išsiskyrė — su nemalo
niomis pasekmėmis žmonijai. Mes 
norime su Sovietų Sąjunga bend
radarbiauti taikoje, kaip ir kare.“

„Nėra jokio pagrindo, kad dvi 
priešingos ideologijos negalėtų 
taikoj viena su kita gyventi, įei 
jos abi atsisako savo idėjas skleis
ti kituose kraštuose. Kiekvienam 
turi būti aišku, jos mes nebegali
me toliau, kaip iki šiol, veikti, 
kad nesusidarytų padėtis, kuri 
visiems gali būti pražūtinga. 
Mums reikia naujos dvasios ir at
naujinto susiartinimo.“

Saugumo Taryba
Saugumo Tarybos posėdyje Q. 

Britanijos atstovas Sir Alexander 
Cadogan pasisakė prieš sovietų 
pasiūlymą įtraukti į dienotvarkę 
svarstymą klausimo, kad visos 
valstybės, JT Organizacijos na
riai, pateiktų žinias apie savo ka
riuomenės dydį, esantį užsienyje.

JAV atstovas pareiškė, jog šiuo 
reikalu sovietų pasiūlymas negali 
būti pateisinamas ir Saugumo Ta
ryboj svarstomas. Tuose kraštuo

Remeikytė (kairėj)* laimėjusi pirmąją vietą 60 metrų moterų begime. 
Baltijas Sporto Olimpiadoj Augsburge

V. Račkausko nuotr..

se, kuriuose yra JAV kariuomenės 
daliniai, nėra susidariusių sunku
mų, kaip tatai tvirtina Sovietų Są
junga, nes ten kariuomenė laiko
ma su tų kraštų vyriausybių suti
kimu. JAV neturi nieko slėptiną.

Australijos, Egipto ir Olandijos 
atstovai taip pat atmetė Gromyko 
pasiūlymą. Prancūzijos atstovas 
paprašė duoti jam laiko su savo 
vyriausybe šiuo reikalu pasitarti.

Balsuojant sovietų pasiūlymas 
buvo atmestas 7 balsais, už pa
siūlymą balsavo 2. Prancūzija ir 
Egiptas susilaikė. Posėdžio pirmi
ninkas Gromyko pareiškė, kad 
dienotvarkė dar nėra užbaigta, 
Taryba išsiskirstė nenustačiusi 
sekančio posėdžio datos.

JAV prikiša sovietams, kad jie 
trukdo atsistatyti Vengrijos ūkiui

JAV užsienių reikalų ministeri
ja paskelbtame pareiškime ap
kaltina Sovietų Sąjungą, kad ji 
apsunkinanti vengrų ūkį, leisda
ma rusų kariuomenei imti Ven
grijos turtą. Pareiškime apeliuo
jama į Sovietų Sąjungą, kad ji 
kartu su JAV ir D. Britanija, 
pildydama Jaltos susitarimą, ga
lėtų prisidėti prie Vengrijos ūkio 
stabilizavimo.

Tame pat pareiškime nurodo
mos amerikiečių pastangos atsta
tyti Vengrijos ūkiui. Čia priklauso 
suteikimas Vengrijai 15 mil. dol. 

paskolos pirktis amerikiečių ka
riuomenės atliekamoms medžia
goms ir grąžinimas 32 mil. dol. 
vertės Vengrų aukso. Tuo tarpu 
esą žinoma, kad rekvizicijos ir iš
vežimas vengrų turto Iš sovietų 
kariuomenės pusės tęsiamas.

Įvykiai Graikijoje
Pries grįžtant karaliui iš Lon

dono į Graikiją, kraštą sujaudino- 
jo vidaus įvykiai. Šiaurės Graiki
joj prasidėjo neramumai, ir gin
kluoti banditai, kaip apibūdina. 
Graikijos vyriausybė sukilėlius,, 
pradėjo kautynes su vyriausybės 
policija ir kariuomene. Graikų ir 
britų vyriausybės kovą su bando
mis apibūdina kaip pilietinį karą. 
Iš pranešimų matyti, kad bandos, 
kurios veda mažąjį karą Graiki
jos šiauriniame pasienyje prieš, 
žandarmeriją, įrodomai yra ga
vusios ginklų iš Jugoslavijos ir 
Albanijos. Vyriausybės išleistame 
komunikate nurodoma, kad pa
imta į nelaisvę apie 100 albanų. 
Bet kad šiose kovose dalyvautų 
ištisi užsienių vienetai, įrody
mų nesą. Tose vietose, kur pasi
reiškė kovos, britų kariuomenės, 
nebuvę.

Ministeris pirmininkas Tsalda- 
ris, kalbėdamas Salonikuose, šau
kė gyventojus prie vienybės ir 
pranešė, kad valstybė nedelsdama 
panaudos prieš bandas visas turi
mas priemones.

Winant apie pabėgėlius
JAV atstovas ūkio ir socialinė

je taryboje John Winant ir Ame
rikos delegacijos patarėjas JT pa

bėgėlių ir išvežtųjų klausimams- 
George Warren savo kalbose į 
amerikiečių tautą pabrėžė skubų 
pabėgėlių paramos reikalingumą.

Winant pasisakė už greitą pa
bėgėlių problemos išsprendimą 
dėl šių priežasčių:

1) Šis didelis asmenų be tėvy
nės skaičius sudaro faktorių, ku
ris tvarkos ir taikos atstatymą 
Europoje labai užvilkina.

2) Ši problema iššaukė nuomo
nių skirtumą tarp sąjungininkų 
valstybių. Be to, stovyklų gyve
nimas yra demoralizuojantis ir* 
slegiantis; norėdami šiuos žmo
nes padaryti naudingais piliečiais, 
turime juos kaip galima greičiau: 
iš šios atmosferos išimti.

Warren savo kalboje pabrėžė, 
kad iki kitų metų galo mažiausia1 
150.000 asmenų galės repatrijuoti. 
Į klausimą, kas atsitiks su iš
vežtaisiais, kurie negalės grįžti į 
savo tėvynes, jis pareiškė manąs, 
kad apie 150.000 galės iškeliauti į 
užjūrius, kur visada jie galės 
rasti atviras duris. Be to, jis tikįs, 
kad apie 100.000 asmenų galės 
įsikurti dar galutinai nepasisa
kiusiuose kraštuose.

Warren toliau pareiškė, kad 
JAV įvažiavimo kvota leidžia 
kasmet įvažiuoti tik 39.000 pabė
gėlių. Prezidentas Trumanas no
ris prašyti senatą leisti įvažiuoti 
dar 50.000 išvežtųjų daugiau, negu 
leidžia pabėgėlių kvota.

Pr. Mačys .
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Lietuvos gyvenimo dabartines 
nuotrupos

Visą pavasarį spauda, radijas, 
agitatoriai, komjaunuoliai ir kiti 
tarybiniais vardais tituluoti žmo
nės po kaimus ir miestelius vienas 
paskui kitą nepaliaujamai šaukė: 

■— Draugai, nepamirškite sėjos! 
Įvykdykite sėjos planą! Jūsų dar
bus seka partija ir vyriausybė!. .

Dabar visas šitas agitacinis ko
lektyvas vėl pradėjo kurtinantį 
javų nuėmimo agitacinį darbą. Vi
sur ir visiems aiškinama, kad 
javus laiku reikia nuimti, iškulti 
ir pirmoj eilėj atiduoti pyliavas 
Kolchozai statomi tvarkos ir pa
klusnumo ’pavyzdžiu. Keista da 
rosi matant „Tarybų Lietuvoje", 
„Tiesoje" ir kituose laikraščiuose 
ilgiausius straipsnius, raginančius 
darbštųjį Lietuvos ūkininką apsėti 
savo žemę ir paskui nepamiršti 
savo darbo vaisiaus. Nepriklau
somoj Lietuvoj ūkininko nereikėjo 
raginti nei sėti, nei plauti. Tada 
ir planavimai, ir agitatoriai buvo 
nereikalingi. Pasirodo, dabar yra 
kitaip. Žemės dirbti niekas nenori. 
Kas iš darbo ir žemės, jei prieš 
akis stovi sunkiai pakeliamos py
liavos!

Bijodami, kad pyliavų neįstengs 
išpilti, ūkininkai daugiausia pa
silieka sau tik nedideli žemės 
plotą, neviršijantį 10 ha. Kitą 
žemę atiduoda partijai, komjau
nuoliams, kolchozams arba kas tik 
ją ima. Iki 10 ha pyliavos dar I 
šiaip taip pakenčiamos, o toliau 
jos neproporcingai didėja. Ir su 
darbo jėga sunku. Lietuvoje žmo
nių labai trūksta. Gali pasikliaut1 
tik savo šeimos darbo jėga. Kas 
samdo, tas buožė ir išnaudotojas. 
Tarybinė valdžia tokiems labai 
kieta. Daug ūkininkų meta ūkius 
ir bėga į miestus. Mieste gyveni 
mas lyg ir lengvesnis, nes nėra 
pyliavų, mažiau atsakomybės, vi
sokius algų mokesčius ir „savano
riškas" paskolas išskaito buhal
teriai. Taip susidaro nemaži žemės 
plotai, kurių niekas neapsėja, o 
neretai nėra kam ir javų nupiauti 
nes nežinoma, kam tie javai pri
klauso. Dėl tokios padėties spauda 
radijas ir agitatoriai ir turi visa 
gerkle šaukti apie sėjos ir javu 
suėmimo plano įvykdymą. Pažy
mėtina, kad darbininkai, kuriems 
siūloma po gabalėlį žemės, jos 
imti nenori.

Persikelkime į Kauną ir aplan
kykime universitetą, nepriklau
somoj Lietuvoj spindėjusį pasau

Eisena į Gūnzburgo-Kleinkdtzo lietuvių kryžiaus šventinimo iškilmes V. Rasiūno nuotr.

line mokslo garbe ir daug gyve
nimui naudingų žmonių paruošus- 
Dabar ten viskas pasikeitė, viskas 
kitaip atrodo, nebėra anų dienų 
nuotaikos ir mokslo tiesos Stu
dentai tylūs, lyg pasenę, o pro
fesoriai padaryti studentais, nes 
patys turi „šviestis". Rašėme, kad 
sename Vilniaus universitete am
žių bebaigiančius profesorius 
„moko" Malkovas. Nepalikti ramy
bėje ir Kauno universiteto pro
fesoriai. „Tarybų Lietuva" įtiki 
namai parodo, kuria linkme eina 
Kauno universiteto akademinio 
personalo perauklėjimas. Laikraš
tis rašo, kad didžiuosiuose univer
siteto rūmuose atliekamos „moks
linės" konferencijos profesoriams, 
dėstytojams ir kitam mokslo per
sonalui. Konferencijos kartais už
sitęsia ligi dviejų trijų savaičių. 
„Tarybų Lietuva" atskleidžia ir 
tų konferencijų „mokslinę" pro
gramą. Ji tokia: „1) Tolimesnis 
draugo Stalino marksistinio-leni- 
nistinio mokslo praplėtimas apie 
karus,- 2) tolimesnis draugo Sta
lino marksistinio-leninistinio moks
lo praplėtimas apie krizes; 3) 
draugo Stalino mokslas apie so
cialistinę valstybę; 4) draugo Sta
lino mokslas apie socialistinės 
ekonomikos išsivystymo dėsnin
gumą,- 5) draugas Stalinas apie 
tarybinį mokslą ir jo išsivystymo 
perspektyvas; 6) draugas Stalinas 
apie bolševikų partijos vaidmenį 
didžiojo tarybų tėvynės karo 
metu".

Visam universiteto moksliniam 
personalui šis kursas yra privalo
mas.

Kaune prekybai beveik išimtinai 
atstovauja „Pramprekyba" ir „Pa
rama". Iš šiandieninės Lietuvos 
tarybinės spaudos sužinome, kad 
„Paramos" krautuvės yra dvejo
pos: vienose viskas parduodama 
pagal korteles ir neaukštomis kai
nomis, kitose — prekės parduo
damos be kortelių, bet kainos labai 
didelės. Šitokią prekybą leidžia 
partija ir vyriausybė. Pirmosiose 
krautuvėse daug pirkėjų, prie durų 
stovi didžiausios eilės, bet labai 
trūksta prekių, o dažnai jų ir visai 
nėra. Antrosiose krautuvėse pre
kių pakanka, jokių eilių nėra, bet 
senam kauniečiui jos neprieina
mos dėl labai aukštų kainų. 
Šiomis krautuvėmis daugiausia 
naudojasi iš „broliškų respu 
blikų" atvežtieji „specialistai".

Žiburiai

„Tiesa" rašo apie gamybinę 
„Aulo“ artelę, kuriai vadovauja 
Taraškevič. Si artelė savo gami
niams visada palaikanti aukštas 
kainas. Matyt, ji aprūpina tik tas 
krautuves, kur viskas parduodama 
be kortelių, bet aukštomis kaino
mis. Apie savo gaminių atpiginimą 
„Aulo" artelės vadovybė nenori nė 
girdėti. Tuo reikalu vienas iš 
Pramprekybos vadovų, L. Baraus
kas taip rašo „Tarybų Lietuvoje": 
„Pradėjusi iš specialių fondų ap
rūpinti inteligentus, Pramprekyba 
stengėsi gauti batų. Buvo kreip
tasi į artele „Aulas" Kaune, kur 
batų buvo sukrauti nemaži kiekiai. 
Prašyta atleisti avansu, bet gau
tas neigiamas atsakymas: „Batų 
turime, bet Pramprekybai neduo
sime, nes ji stengiasi numušti kai
nas". Ir taip L. Barausko pastan
gos nuėjo veltui, nes Taraškevič 
pasirodė galingesnis.

Tarybinė spauda dažnai nusi
skundžia, kad vis dar labai didele 
netvarka su elektra. Elektros la
bai nepakanka fabrikuose, įmo 
nėse, mokyklose. Vilniaus univer
sitetas dažnai lieka be šviesos ir 
darbą turi pertraukti. Kauno Tai
komosios Dailės Institutas dar iš 
viso elektros negauna. Žibalinė 
lempa daugumoje įstaigų yra pa 
grindinis šviesos šaltinis. Miestu 
gyventojai, prisimindami prieš
karinius laikus, sako, kad į Lie
tuvą grįžo skalos amžius.

Kiekvienas kaunietis atsimena 
senamiesčio garsiąją „žuvų rinką". 
Jau keli metai ten žuvies 
niekas nėra matęs, bet se
nasis vardas liko įamžintas. Visos 
valdžios šitos „žuvų rinkos" ne
mėgo ir su ja visokiausiomis prie 
monėmis kovojo, bet niekada ko
vos nelaimėjo. Pasakojama, kad 
dabar ši vietelė gyvena gražiau 
sias savo ilgos ir įvairios istorijos 
dienas. Ten lankosi ir senieji 
„žuvų rinkos" veteranai, ir visi 
fabrikų darbininkai, ir visokiausių 
įstaigų valdininkai, ir valdžios pa
reigūnai. Visus ten atveda vienas 
tikslas — mainų prekyba. Kadangi 
tarnautojams ir darbininkams at 
lyginimai maži, išmokami pavė
luotai, atskaitomi didžiausi išlai
kymai, rinkliavos, paskolos, tai 
žmonės pinigų neturi, ir mainų 
prekyba yra vienintelė teisėta 
priemonė įsigijimui kokio i.ors 
menkniekio. Kas kokiam fabrike 
dirba, tai tokioms ir prekėms ar 
stovauja. Ir taip paniekintoji ir 
pažemintoji „žuvų rinka" dabar 
gyvena auksines dieneles.

Laisvės alėjoj, Nepriklausomybės 
aikštėj ir kitose Kauno gatvėse 
yra įrengti radijo garsiakalbiai. Jie

garsina vidaus ir užsienio žinias. 
Daugiausia skiriama laiko kol
chozų naujienoms, fabrikų mitin
gams, plano įvykdymui, soclenkty- 
nėms, savanoriškai vidaus pasko
lai apibūdinti. Iš užsienio žinių 
nedaug. Pirmoje eilėje apie Jugo
slavijos, Lenkijos, Albanijos ii 
Bulgarijos liaudies pritarimą da
bartinėms savo kraštų vyriausy
bėms ir kapitalistinio pasaulio 
pastangas tuos kraštus vėl pa
vergti. Gale pranešama apie strei
kus JAV, apie Palestinos įvykius 
ir apie neramumus Indijoj. Vasarą. 
Churchilliui pasakius žinomąją 
kalbą Fultone, Amerikoje, pats 
Stalinas per „Pravdą" jam atsakė. 
Sis atsakymas ir atsiskaitymas su 
buvusiu Didžiosios Britanijos min. 
pirmininku buvo atliktas su di
džiausia pompa. Kauno gatvėse 
radijo garsiakalbių skaičius buvo 
žymiai padidintas, o pats Churchil- 
lis, jau prieš skaitant „Pravdai" 
duotą Stalino pasikalbėjimą, smar
kiai išpliektas, išvadintas pikčiau
siu karo kurstytoju, liaudies prie
šu ir 1.1.

Vilniaus radijas gražiai atsilie
pia apie Rudnikų girios eksploata
vimo viršininką. Gerai darbą or
ganizuojant, pavvkę iškirsti miško 
virš plano, todėl „miškų specialis
tas" per radiją džiaugiasi: „Rud
nikų girios eksploatavimo viršinin
kas pareiškė, kad iškirsto miško 
ištekliais galima padėti ir kitoms 
broliškoms respublikoms."

Labai griežtai žiūrima, kad iš
kirstas miškas būtų laiku išvežtas. 
Už apsileidimą skiriamos didelės 
bausmės. „Tarybų Lietuva" prane
ša, jog Garliavos valse, ūkininkas 
Aleksandras Balsys už neišvežimą 
7 kietmetrių miško nubaustas me
tais kalėjimo. Už miško medžia
gos neišvežimą, kaip ta pati „Ta
rybų Lietuva" praneša, suimti A. 
Panemunės valse. Šilėnų kaimo 
gyventojas VI. Kizevičius ir A. 
Panemunės valse. Slęnavos apylin
kės vykd. komiteto pirm. Juozas 
Lagunavičius. Vis dėlto, nežiūrint 
griežtų bausmių, miško vežimas 
eina labai lėtai.

Labai stengiamasi atgaivinti Lie
tuvos pramonę. Pagal planą visi 
fabrikai turi būti atstatyti ir veik
ti. Dabar su didele pompa rašoma, 
kad pradeda veikti „Maisto" fabri
kas Kaune. Fabrikui vardas palik
tas senasis, bet gaminiai išeisią 
nauji. Dabar „Maistas" gaminsiąs 
kepures, pirštines, šepečius, sagas, 
šukas ir kitas smulkmenas. Agita
toriai aiškina, kad tai didelis tary
binės valdžios laimėjimas ...

Iš tų pačių šaltinių sužinome ir 
kokios dabar išleidžiamos knygos. 
„Spindulio" spaustuvė išspausdino

9 psL

20.000 egz. „Tarybų S-gos istori
jos". „Varpo" spaustuvė išspaus
dino 20.000 egz. tarybiškai para
šyto gamtos vadovėlio „Zoologija" 
„I pagalbą agitatoriams" knygelę 
15.000 egz. tiražu išspausdino „Vaiz
das" Vilniuje. „Varpo" spaustuvė 
šią vasarą išspausdino Kalinino 
veikalėlį „Tarybų valstybės galy
bė", o Vilniaus „Vaizdas" — 
„TSRS piliečių teisės ir pareigos". 
„Žaibo" spaustuvė Kaune spausdi
na A. Vienuolio romano „Kryžke
lių" trečiąją laidą. Skelbiamos ir 
laikraščių kainos. „Tarybų Lietu
va" mėnesiui atsieina 5 rub.. 
„Tiesa" 5 rub., „Sovietskaja Litva“
— 5 rub., „Valstiečių Laikraštis"
— 1,80 rub., „Tarybinė Mokykla"
— 2 rub., „Komjaunimo Tiesa" — 
2.60 rub., „Komunistas" — 2 rub., 
„Agitatoriaus Bloknotas" — 60 ka
peikų.

Iš tarybinės spaudos matyti, kad 
dedamos pastangos lietuvius pa
greitintu būdu išmokyti svetimos 
kalbos. Nemokant svetimos kalbos, 
dabar labai sunku sukikalbėti su 
visų įstaigų aukštaisiais ir aukš
tesniaisiais pareigūnais. Spauda 
nuolat primena, kad kai kurių 
žmonių dažni tarnybiniai pasikal
bėjimai per vertėjus garbės nedaro 
ne tik partijai ir vyriausybei, bet 
ir tai įstaigai ir atima daug bran
gaus laiko. Vilniuje dalpar sveti
ma kalba pradėtas leisti dienraštis, 
pavadintas „Sovietskaja Litva" 
vardu. Jis įsikūrė Gedimino gatvė
je Nr. 7 — 3. Atsakinguoju redak
torium pasirašo A. J. Anuškin. Ši
tas laikraštis deda „Elektrite" dir
bančių ir pasižymėjusių spartuolių 
atvaizdus, kurie vadinasi Katorai- 
čik, Smirnov, Tkačenko. „Tiesa", 
rašydama spaudos klausimais, gi
riasi, kad „rusų kalba tėrybinėje 
Lietuvoje išleista rinkiminės litera
tūros daugiau kaip 219.500 egz."

Iš vieno suvažiavimo aprašymo 
„Tarybų Lietuvoje" sužinome kai 
kurių įstaigų vadovaujančių asme
nų pavardes. Taip Kauno apskri
ties komiteto pramonės skyriaus 
vadėju yra Jeremiejev, Kauno 
apygardos geležinkelių traukos vir
šininku — Pačenko, o Lietuvos 
geležinkelių garvežių viršininku — 
Samoilov. Geriausiai pasižymėjęs 
mašinistas, apdovanotas garbingu 
ordinu ir visiems rodomas pavyz
džiu, yra Karnejev.

„Tiesoje" N. Titov nusiskundžia, 
kad kai kuriose tarybinėse įstaigo
se darbininkams atlyginimas už 
darbą išmokamas labai netvarkin
gai. Lentvario mašinų ir traktorių 
stoties darbininkams 1945 m. va
saros mėn. algos išmokėtos tik,šią 
vasarą. Dėl tokių reiškinių esą 
daug nepasitenkinimo.

9
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LIETUVIAI
, GIMNAZIJŲ ATSTOVU 

SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 29 ir 30 dienomis Augs

burge įvyko amerikiečių zonos lie
tuvių gimnazijų direktorių ir moky
tojų atstovų suvažiavimas, kuriame 
taip pat dalyvavo Švietimo Valdy
bos pirmininkas ir amerikiečių zo
nos švietimo įgaliotinis.

Suvažiavimas praėjo labai rimtoj 
ir darbingoj nuotaikoj. Švietimo 
Valdybos pirmininkui padarius pra
nešimą apie lietuvių švietimo rei
kalus ir Švietimo Valdybos darbą, 
suvažiavimas plačiai apsvarstė pa
mokų lentelės, programų, mokomojo 
personalo, mokinių organizacijų, 
santykių su apylinkių komitetais, 
pedagoginės spaudos, profesinio mo
kytojų susiorganizavimo ir kitus 
aktualius švietimo klausimus.

Iš ligšiolinio darbo apžvalgos pa
aiškėjo, jog švietimo darbas, vis 
geriau suorganizuojamas ir leidžia 
tikėtis, jog ateity bus dar sėkmin
gesnis.'

Kad švietimo darbininkai galėtų 
dar sėkmingiau savo sritį suorga
nizuoti, nutarta įkurti profesinę 
mokytojų organizaciją ir išrinkta 
laikinoji valdyba sąjungos organi
zavimo darbais rūpintis.

Suvažiavimas taip pat priėmė vi
są eilę rezoliucijų, kuriose aptar
tos tolimesnio darbo gairės bei nu
rodytos sąlygos, kurios reikalingos 
tolimesnio švietimo darbo sėkmin
gumui.

Suvažiavimas baigtas draugišku 
pobūviu ir kukliomis vaišėmis. Po
būvio metu svečius palinksmino sa
vo dainomis Augsburgo gimnazijos 
mokinių choras, vadovaujamas mo
kyt. Leškio.Lietuvių tremtinių amerikiečių zonos gimnazijų ir progimnazijų direktorių ir mokytojų atstovų Augsburge 1946 m. rugsėjo mėn. 19—30 d. įvykusio suvažiavimo

rezoliucijosLietuvių tremtinių amerikiečių zonos gimnazijų ir progimnazijų direktorių ir mokytojų atstovų suvažiavimas, apsvarstęs jautriausius šio meto mokymo bei auklėjimo reikalus ir išnagrinėjęs mokyklų darbo sąlygas ir tą darbą trukdančias negeroves, pareiškia šį savo nusistatymą:I. Dėl mokyklų darbo —a) mokyklos įpareigojamos visomis turimomis priemonėmis palaikyti mokslo lygį ir atitinkamai išeiti mokyklų programas, kuriomis yra pagrįstas pats mokyklų darbas ir kuriomis įteisinami mokyklų duodami mokslo pažymėjimai;b) tikslesniam mokinių laisvalaikio sunaudojimui mokyklos įpareigojamos organizuoti mokinių atliekamą laisvą laiką, panaudojant jį sportui, menui, mokinių būrelių bei organizacijų veikimui;II. Moksleivių organizacijų klausimu —a) jau veikiančios tremties mokykloje moksleivių organizacijos, kaip skautai, ateitininkų organizacija, mokyklų dalykiniai būreliai, teigiamai talkininkauja mokyklinio jaunimo paruošime ir auklėjime; suvažiavimas randa jas naudingomis ir remtinomis;b) visi mokinių auklėjamieji bei kultūriniai sambūriai, kaip ir dalykiniai būreliai, kurie neprieštarauja mūsų mokyklos krikščioniškai tautinei krypčiai, veikia mokytojų tarybos leidimu ir jos paskirtų globėjų priežiūroje;c) auklėjamojo darbo vieningumui yra būtina, kad mokinių skautų vienetai būtų organizuojami atskirai nuo nemokinių ir kad mokinių vienetams vadovautų mokyklų žmonės; jei mokinių vienetams vadovauja ne mokyklų žmonės, jie turėtų turėti mokyklos pasitikėjimą; 

VOKIETIJOJd) mokykloms siūloma neleisti mokiniams dalyvauti nemokyklinėse organizacijose ir nemokykliniuose sambūriuose;e) visos leistos veikti mokinių organizacijos mokyklose traktuojamos vienodai;III. Lietuviškajai visuomenei — a) jaunuomenės auklėjimas irjos tinkamas ateičiai paruošimas nėra vien tėvų ar mokyklos uždavinys, o yra visų mūsų lietuvių reikalas, nes tinkamas jaunuomenės ateičiai parengimas sprendžia mūsų tautos steitį; mokyklų darbuotojai kreipiasi į lietuviškąją visuomenę, kviesdami ją —1) remti mokyklų auklėjimo darbą,2) globoti paramos reikalingus mokinius, ypač našlaičius,3) kovoti su mūsų stovyklose pasireiškiančiomis ir jaunimą žalojančiomis įtakomis, kaip girtavimu, moraliniu pakrikimu ir kitokiomis blogybėmis, vedančiomis mūsų tautą į išsigimimą;IV. L. T. <B. apylinkių komitetams —a) apylinkių komitetai mokyklų atžvilgiu turėtų eiti ne tik savivaldybių, bet ir rėmėjų pareigas savo stovyklos ribose;b) komitetai mokyklas ir jų reikalus laiko svarbiausiais savo veikimo uždaviniais stovyklose ir stengiasi šia prasme nuteikti visus stovyklų gyventojus;c) komitetai realiomis pastangomis sukuria mokykloms sąlygas, kuriose jos galėtų dirbti ir atlikti mokymo ir auklėjimo uždavinius;d) komitetai talkinėja parūpinant reikalingas mokykloms lėšas, apmokant mokytojams algas ir aprūpinant mokyklas vadovėliais, rašomąja medžiaga ir kitomis būtiniausiomis mokslo reikmenimis;e) komitetai, nuolat su mokyklomis glaudžiai bendradarbiaudami, bet nesikišdami į jų pedagoginį darbą, padeda mokykloms augti ir tvirtėti priimant į stovyklas naujus mokinius ir mokytojus, atidarant naujas klases ir t. t.f) dirbą mokyklose mokytojai laikomi dirbančiais ir atleidžiami nuo visų kitų stovyklų darbų bei pareigų;V. Vyriausiajai švietimo vadovybei —Suvažiavimas siūlo vyriausiąją švietimo reikalų . tvarkytoją — Švietimo Valdybą — pertvarkyti, sudarant iš autoritetingų ir prityrusių švietimo specialistų: 1) tu-
Tolimajame Sibire tremtinio kankinio mirtimi su šiuo pasauliu atsiskyrusiam buv. Nepriklausomosios Lietuvos Respublikos Prezidentui

ALEKSANDRUI 
STUGLINSKIUIjo vienturtei dukrelei

Aldonai Stulginskaitei- 
Juozevičienei ir giminėms giliausią užuojautą reiškia

Edv. Karnėnas

Pranešame giminėms, artimiesiems ir pažistamiems skaudžiai liūdną žinią, kad mūsų mylima 
stud.

ALDONA MAŽEIKAITĖš. m. rugsėjo 23 d. tragiškai žuvo.Palaidota Wurzburgo miesto kapuose.
Globėjas ir Danutė 

Paškevičiūtė

rinčių akademinį išsilavinimą, 2) ilgesnį laiką sėkmingai dirbusių švietimo srityje, 3) Švietimo Valdyboje tiesiogiai vadovaujančių tik savo specialybės sričiai;VI. Pedagoginės spaudos reikalu —a) suvažiavimas laiko būtinai reikalinga turėti pedagoginį žurnalų teoriniams ir praktiniams ugdymo klausimams svarstyti;b) pedagoginis žurnalas turi stovėti ant kriščioniškumo (krikščioniškosios kultūros), lietuviškumo ir demokratiškumo pagrindų, nes tik tomis sąlygomis jis atitiktų lietuvių tremtinių padėties reikalavimus ir galėtų sutelkti s.pie save visus tremtinių mokyklos darbininkus:c) žurnalas neturėtų pasitenkinti vien teorinių klausimų nagrinėjimu ir turėtų daugiausia vietos skirti pedagoginės praktikos reikalams; mokyklos darbininkai turėtų rasti pakankamai metodinių svarstymų ir informacinės medžiagos, kuri atstotų vadovėlių trūkumą;d) žurnalo redakciją turėtų sudaryti redakcinė komisija, nes tik šitoks redakcinis organas garantuotų mokyklos darbininkų visumos pasitikėjimą ir žurnalo planingumą bei vieningumą;e) turint galvoje oficialinius ir materialinius sunkumus rimtam pedagoginiam žurnalui išleisti, rei-, kia nieko nelaukiant organizuoti sistemingą pedagoginių klausimų nagrinėjimą bendrojo pobūdžio laikraščiuose; šiam reikalui visų laikraščių redakciniai organai turėtų priimti specialistus pedagogus, kurie, derindamiesi su atitinkamo laikraščio linija, kompetetingai ir pastoviai tvarkytų pedagoginių reikalų svarstymą;IX. Padėkos —Suvažiavimas, įvertindamas jo organizatorių parodytas pastangas ir atliktą darbą, reiškia padėką Švietimo Valdybos pirmininkui p. M. Ž i d o n i u i ir amerikiečių zonos švietimo įgaliotiniui p. Ig. Malinauskai.
OLDENBURG AS. (t— Sekdami 

Schongau liutuvių pavyzdžiu, ol- 
denburgiečisfi surengė .tautodailės 
parodą, kuri, kad ir pareikalavo 
daug darbo, tačiau savo tikslą 
pasiekė, kai kuriais atvejais pra
lenkdama net Schongau parodą.

Neskaitant mezgimo, siurimo, 
medžio inkrustuotų rankdarbių, or
dinų, ženklų bei medalių kolekci
jų, vietos bei užsienio lietuvių 
spaudos rinkinių, centrinėje paro
dos vietoje įrengtas didelis, gražus 
Lietuvos žemėlapis papuoštas anglų 
ir lietuvių tautinėmis vėliavomis.

Paroda gausiai lankoma.

TARPTAUTINIS AKADEMIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS MARBURGE 

1946. IX. 2—14.Trikampyje, kur amerikiečių, anglų, prancūzų ir sovietų zonos arčiausia prieina viena prie kitos, universiteto mieste Marburge, amerikiečių švietimo vadovų iniciatyva, š. m .rugsėjo 2 iki 14 d. buvo sušauktas tarptautinis akademikų suvažiavimas. Ne plačios propagandos, bet trumpo painfor- mavimo, kaip įprasta mokslo ir pažinimo siekiančiųjų tarpe, užteko sutraukti amerikiečių, anglų, prancūzų, šveicarų ir olandų profesorius, 17 vokiečių universitetų , rektorato, mokomojo personalo ir akademinio jaunimo atstovus bendram minčių pasidalinimui. .Šio dviejų savaičių suvažiavimo, ■ kuriame dalyvavo ir lietuviai, tikslas buvo užmegzti šešių metų Į karo bėgyje nutrūkusius ryšius tarp vakarų kultūros akademikų i ir pasidalinti naujais atsiekimais filosofijos, teisės, valstybės mokslų, ekonomijos, švietimo ir auklė- jjimo srityse.Į Tai pirmas po karo tokio masto ir pobūdžio suvažiavimas, kuriame adaryta sėkminga pradžia

Naujos knygos
Balys Gaidžiūnas. RŪPESČIŲ DIE- 

NOS. Eilėraščiai. Išleido Lietuvių 
Spaudos Leidykla Gunzenhauzene. 
64 pusi., kaina 3 RM.

Tai trečias Balio Gaidžiūno lyri
kos rinkinys. Pirmieji du rinkiniai 
išėjo ir buvo palankiai sutikti ne
priklausomoj Lietuvoj, o šis, trety
sis, rinkinys pasirodė Vokietijoje. 
Balys Gaidžiūnas sivo poezijos daug 
spausdino ir dabar spausdina perio
dinėj lietuvių spaudoje.

Jei ankstesnioji Balio Gaidžiūno 
lyrika švelniai skambėjo apie gra
žius Lietuvos laukus, pražydusius 
sodus, tylų, ramų Lietuvos kaimą ir 
darbštų artoją su žagre rankoj, tai 
šiame rinkinyje tą ramumą jau yra 
pakeitęs nerimas, rūpesčių dienų 
karti nežinia, tėvynės ir laisvės ilge
sys. Ir nenuostabu, nes rinkinėlyje 
sudėti eilėraščiai rašyti karo pabai
gos sūkuriuose, kai į Lietuvos žemę 
vėl artėjo karo ir naujos vergijos 
šmėkla ir kiekvienas lietuvis gyve
no baisias rūpesčių ir nerimo die
nas. Dalis eilėraščių sukurti autoriui 
esant kalėjime, išvežtam iš tėvynės 
ir kartuvėmis grasinant.

Eilėraščiai suskirstyti į keturis | 
skyrius: Rūpesčių dienos, Lietuva, 
Už žemę ir namus, Tremtiniai. Sa
vo tematika visi eilėraščiai panašūs. 
Tėvynės ir laisvės ilgesys, jos var

gai, tikėjimas sulaukti šviesesnių 
dienų ir iš tėvynės tremiamų brolių 
skundas yra pagrindinis Balio Gai
džiūno trečiojo lyrikos rinkinio leit
motyvas.

Balio Gaidžiūno poezija be preten
zijų, lengva, skambi, tinkanti dai
nuoti, artima liaudies dvasiai. Jei 
šis rinkinėlis būtų pasirodęs Lietu
voje, ne vienas eilėraštis skambėtų 
subatvakariais lietuvaičių lūpose. Čia 
ir yra Balio Gaidžiūno poezijos stip
rioji pusė. Literatūriniu požiūriu 
„Rūpesčių dienos“ nieko naujo ne
duoda ir ankstesniųjų autoriaus rin
kinių nepralenkia, o gal ir nepasie
kia. Kartu reikia pastebėti, kad kū
rybai sąlygos buvo — kalėjimas, 
smurtas, grasinimas mirtimi ir kan
kinimas badu.

Gražiausias rinkinio eilėraštis ne
abejotinai bus „Palūžę uosiai nepri- 
gyja“ , •

Patrankos kirto ąžuolus per pusę. 
Lietus švininis žemėn lijo.
Tėvynė žus, jei mes kovoj palūšim 
Palūžę uosiai neprigyja.

17 pusi.
Gražiai ir gerai pasakyta. Malo

niai nuteikia eilėraščiai Rūpesčių 
dienos, Sodai žydi, Sekminių ry
tas, Jie pareitų parpuolę ant kelių. 
Tautiečiams ir eilė kitų. Knygos my
lėtojui Balio Gaidžiūno „Rūpesčių 
dienos“ — maloni, lengva, nereika
laujanti galvojimo poezijos dovanėlė.

St. D.

tarptautiniam akademikų bendravimui. Kokios reikšmės šis suvažiavimas turės, kaip buvo pareikšta atidarymo iškilmėse, pilnumoje galės tik ateitis parodyti. Bet viena jau šiandien, suvažiavimą tik baigus, aišku, kad kasdieniniai aštuonių devynių valandų seminarai, konferencijos, diskusijos, paskaitos ir pratimai, kuriuose buvo gvildenamos problemos, pradedant JAV Konstitucija ir baigiant bolševizmu, dalyvių dvasinį akiratį praplėtė ir pastatė gaires, pagal kurias bus galima lengviau orientuotis gyvenimo kelyje.Ir geriausios mokslinės knygos negali perteikti skaitančiam žinojimo taip įspūdingai, kaip gyvas žodis. Laisvas, niekieno nevaržomas savo nuomonės reiškimas buvo pageidaujamas ir skatinamas. Aršiai kovota dvasinio mūšio lauke, nes niekam nėra sunkiau, kaip akademikui lenkti galvą ir sutikti su kategorijomis, kurios jo neįtikina. Mes maloniai stebėjomės atvirumu, su kuriuo buvo gvildenamos tokios subtilios problemos, kaip didžiųjų tautų tarpusavio santykiai. Vyriausybių nuomonę vienu ar kitu klausimu sužinome iš spaudos konferencijų, viešų notų ir kalbų. Dabar išgirdome profesorių individualią nuomonę, sudarančią dalelytę tautos nuomonės.
SPORTAS ’Red. V. G e r u 1 a i t i s

Tūbingeno krepšininkai 
MūncheneRugsėjo 29 d. Mūnchene viešėjo Tūbingeno akademinio sporto klubo „Vytis“ krepšininkai ir žaidė draugiškas rungtynes prieš šiuo metu po reprezentacinės stipriausią komandą Vokietijoj — Mūncheno „Gintarą“. Tūbingenie- čiai sužaidė labai atsidėję, ryžtingai ir laimėjo 27 — 22 (13 — 13). Šia pergale Tūbingeno „Vytis“ įrodė, kad ji yra viena iš stipriausių komandų ir savo pozicijas dar daugiau sutvirtino. Rungtynės buvo labai korektiškos. Taškai: Tūbingeno „Vytis“ — Saladžius II (12), Alinskas (5), Ponelis (5), Cerkeliūnas (4), Petrauskas (1), nebuvo Dargio ir Juškos; Mūncheno „Gintaras“ — Ginčiauskas (9), Grybauskas (6), Gružauskas (2), Beržanskis (2), Bandžius (2), Bulionis (1).Pažymėtina, kad iš 38 rungtynių Tūbingeno „Vytis“ yra laimėjusi 31, lygiomis sužaidė 1 ir pralaimėjo 6 kartus.

PADĖKA
Iš mano penkių asmenų šeimos 

3 ištremti Sibiran. Senatvėje ir li
goje mane vieną karas atbloškė Vo
kietijon. Savo gyvenimo vakare 
troškau, kad bent mano vaikai ži
notų, kur esu. Neaprašomam mano 
džiaugsmui, dėkui gerb. Gener. 
Konsului Budriui, Kempteno kolon- 
kukliems paštininkams ir p. Dau
kantui, kurie taip gyvai suprato 
nelaimėje esančią, suradau dukrą 
Amerikoje, iš kurios jau spėjau 
gauti realią pagalbą.

Tat tiek daug man pasitarnavu
siems reiškiu širdingiausią viešą 
padėką. Ona I-tė-Kriaučiūnienė

Pranešimai
ŠVIETIMO VALDYBOS KNYGŲ 

LEIDIMO KOMISIJOS 
PRANEŠIMASPaskutiniu metu spaudoje gyviau keliamas knygų rašymo bei jų spausdinimo priežiūros reikalas. Šio reikalo svarbumas yra gana aktualus. Lietuvių tremtinių tarpe turime jaunesnių ir senesnių autorių, kurių plunksnos darbai jau. gausiai pasiekia ir skaitytojus. Mes džaugiamės kiekviena kūrybine , pastanga, gimusia nelengvose šiandieninėse sąlygose, tačiau tenka apgailėti, kai šitų į visuomenę išėjusių spaudinių tam tikra dalis pasirodo nepozityvūs ir menkaverčiai. Šių dienų gyvenimas verčia dėl to rimtai susirūpinti.Pranešame, kad prie LTB Švietimo Valdybos sudarytai Komisijai yra pavesta imtis knygų leidimo priežiūros ir koordinavimo. Užtat šia proga kviečiame visus rašytojus ir leidėjus su minėta Komisija ar jos Įgaliotiniais (ku rių pavardes ir adresus paskelbėme jau anksčiau) šiuo reikalu palaikyti ko glaudžiausius ryšius.Pradinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviai, o taip pat ir suaugusieji, stinga atitinkamo turinio pasiskaitymo knygų. Tad prašome, jei'ką rašote ar jau turite parašę, painformuoti apie tai Knygoms- leisti Komisiją, kuri darys žygių Jūsų kūriniams atspausdinti.Taip pat atkreipiame leidėjų dėmesį, kad jie, leisdami vadovėlius ar kitus knygas, pasistengtų gauti- Komisijos aprobatą.Kad išvengtumėm spekuliacijos-
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neretai šiandien pasireiškiančios 
nenormaliai aukštomis knygų kai
nomis, tolimesnis knygų, ypač va
dovėlių, platinimas vyks per Kn. 
L. Komisiją arba Švietimo Įgalio
tinius. Stovyklų Komitetai pra
šomi susirūpinti, kad be Kn. L. 
Komisijos aprobatos jų stovyklose 
knygos toliau nebūtų platinamos. 
Švietimo Valdybos Knygoms Leisti

Komisija

Buv. Bad Segebergo Lietuvių 
Menininkų Trupė tapo atkelta iį 
Blomberg / Lippe — netoli 
Detmoldo. Jos sąstatas: daininin
kai — Alė Kalvaitytė, Izabelė 
Blauzdžiūnaitė - Motekaitienė ir 
Petras Kovelis; baleto solistai: 
Tatjana Babuškinaitė ir Simas 
Velbasis; kompozitorius pia
nistas — Vladas Jakubėnas. Tru
pės vadovas — Jonas Vasiliaus
kas. Adresas — per lietuvių sto
vyklos biurą Blomberge (21a). 
Pakvietimai koncertuoti į kitas 
zonas siųstini drauge su oficia
laus pobūdžio raštu anglų kal
ba, paminint visus kviečiamuo
sius trupės dalyvius; jei galima, 
tai iš vietinės UNRRAos vadovy

bės ar Gerbūvio skyriaus.

Pranešame visuomenės žiniai, 
kad Studentų Kvartetas dėl daina
vimo studijų pagilinimo laikinai 
nenumato jokių išvykų.

Studentų Kvartetas 
Rosenheimas. 1946. X. 2.

Gerb. kolonijų spaudos platinto
jams pranešame, kad šiuo metu 
leidykloje galima gauti šiuos leidi
nius:

1. Keturių spalvų vytis, RM. 4,—
2. Dr. Valančiaus „Lietuva ir Ka

raliaučiaus kraštas“, RM. 6,—
3. St. Zobarsko „Gandras ir gan-

drytė“, RM. 4,—
. 4. „3000 angliškų žodžių lietu

viams“, RM. 2,—
5. Lietuvos žemėlapis 1:70000,

RM. 5,—
6. „Tremtinių Mokykla“ — pe

dagoginis žurnalas, Nr. 2,
RM. 5,—

7. Sąsiuviniai mokykloms, 32 la
pų, RM. 1,—

8. Įvairi rašomoji medžiaga: už
rašų knygutės, lietuviški paš
to atvirukai, kišeniniai blok
notėliai, laiškams vokai ir po
pierius, rotatorinis popierius 
ir kt.

Paieškojimai
3592. Kamarauskienė Liudvika, 

Mūnchen, Lohengrinstr., DP Camp, 
ieško Gelažio Jurgio, pask. metu 
buv. Graudenze.

3593. Karpaitė Monika, Augs
burg-Hochfeld, ieško medic, sesers 
Jaroslavlivienės-Paragytės Valės.

3594. Skrinskaitė Salomėja, Wun
siedel, Homschuhstr. 86s, ieško dė; 
dės’ Skrinsko Juozo.

3595. Mikalauskas Petras, Ingol
stadt, 4 Camp, ieško Sakalausko 
Vytauto, gyvenusio Sterntal.

3596. Gružauskienės-Makūnaitės 
Elenos ir Zdanavičienės-Grinkai- 
tės, ieško du belaisviai Italijo
je. vienos sūnus, antros vyras. At
siliepti „Žinių" redakcijai, (13a) 
Scheinfeld, Litauisches Lager.

3597. Strodomskis Pranas, Ha
nau a. M., Litauisches Lager, ieško 
Strodomskio Edvardo, Strodomskai- 
tės Julės ir Kandrotienės Kazės, 
anksčiau gyv. Schneidemūhle.

3598. Jonas ir Lydija ŽHvaičiai, 
Lebenstedt ūb. Braunschweig, Lith. 
Baltic Camp „Concordia", ieško 
sūnaus Žilvaičio Vlado.

3599. Butautis Juozas, Seedorf-
Zeven, Krs. Bremervorde, Balti- 
sches Lager, ieško pusbrolio Simai
čio Juliaus ir Liudo bei Vinco 
Preikštų. /

Užsakymus siusti: „Atžalynas“ 
(14a) Weilheim-Teck, Platintojai 
įspėjami griežtai laikytis nurodytų 
kainų.

LOTYNŲ KALBOS SKAITYMAI
Baigiamas spausdinti antras 

kun. Br. Zdanavičiaus paruoštas 
vadovėlis, pritaikytas lietuvių 
gimnazijos kursui: Lotynų Kalbos 
Skaitymai. Juose rasis nemaža 
dalykų, imtų iš K. Jokanto vado
vėlių; ištraukos iš Cezario, Cice
rono, Vergilijaus, Horacijaus ir 
Ovidijaus veikalų su autorių bio
grafijomis ir trumpais paaiškini
mais. Vodovėlius galima užsisa
kyti iš anksto pas autorių : (21) 
Lahde — Weser, Kreis Minden, 
D. P. Camp 3.

Yra išleista pagal Augiaus Pau
liaus piešinių projektus spalvotų 
5 atviručių serija. Atvirutės yra 
charakteringos lietuvių dvasiai ir 
tinka Lietuvos propagandai.

Norintieji jų įsigyti prašomi 
kreiptis į „Žiburių“ spaudos, kios
ką, Augsburg-Hochfeld. Atvirutės 
kaina RM. 1,—. Iš tos sumos 35%. 
skiriama lietuvių bendruomenės 
reikalams. Platintojai gauna 10% 
nuolaidos.

Paieškojimas
Stefanija Bakaneckienė ieško 

savo vyro, stogadengio Antano 
Bakanecko, 44 metų amžiaus, 
paskutiniu metu gyvenusio Kau
ne. Ponas Bakaneckas yra prašo
mas užsiregistruoti pas žemiau 
pasirašiusį notarą. Asmenys, ži
nantieji apie jo likimą ar jo gy
venamą vietą, yra prašomi pra- 
nšti tam pačiam notarui.
Advokatas ir notaras d r. H a n s 
L a u s c h e r (21a) Greven (West

falen), Gartenstrasse 1

Prašoma pranešti, kur gyvena 
Vytautas Juodis, kilęs iš Ukmergės, 
baigęs Technikos mokyklą, maždaug 
25—26 m. amžiaus. Pas jį yra vie
nintelis mano gydytojo diplomas. 
Mano žiniomis, jis gyvena anglų zo
noj ir, galimas dalykas, guli sanato
rijoj. Pranešti: Dr. Albinas Ga- 
runkštis, Hamburg, University Camp, 
Karolinenstr.

SKELBIMAS
Lietuvių komitetams ar organiza

cijoms parduosiu rašomą mašinėlę 
firmos ..REMINGTON" ilgu vole
liu. Kreiptis į A. Mišelį, Haun- 
stetten b. Augsburg, Starstr. 15—2.

3600. Bučkis Juozas, (24) Lūbeck, 
Geninerstr. 18, Lit. Lager, ieško sū
naus Bučkio Andriaus, gim. 1907 m.

3601. Bertcherienė Elena, 3222 
So Wallace Str., Chicago 16, Illi
nois, U.S.A., ieško Statkienės-Jure- 
vičiūtės Elenos, Sidabrų ir Juodei
kienės Uršulės.

3602. Gautas laiškas iš Kanados 
K. K-žos vardu, kur ieškoma sesers 
mokytojos Blažaitytės Anelės. Pra
nešti adresu: Meerbeck, Kaunostr. 
40, K. K-žai, Krs. Stadthagen bei 
Hannover (21).

3603. Spangelas Pranas, Stappel 
Nr. 13, Krs. Rottenburg, ieško žmo
nos Spangelienės Emilijos ir svai
nio Mikolaičio Juozo.

3604. Chodokauskas Viktoras, 
Itzehoe (24), liet, stovykla, ieško 
brolio Jurgio ir kitų giminių.

3605. Grikevičius Aloyzas, Ber- 
lin-Zehlendorf, Kronprinzen-Allee, 
Oskar Helena Krankenhaus, ieško 
motinos Grikevičienės Adelės. Grik. 
Al. yra 13 metų berniukas; antri 
metai sunkiai serga, ir nėra kas 
juo pasirūpintų.

3606. Smieliauskas ValenUnas, 
Zeven-Seedorf, Krs. Bremervorde, 
ieško sūnaus Smieliausko Vytauto 
Antano, gim. 1920 m.

3633. Klikna Steponas — Joseph 
Baltrukoniui, 1215 So St; Louis 
Ave, Chicago, Ill.

3634. Liaudaugas Jokūbas — (Kau- 
šaitė Ona ištekėjusi) Anna Gurchin, 
R. R. 1; Glencoe, Ont, Canada, ir 
jos tetai; A. Stankus, 6828 Monk 
Blod, Ville Emard 20, Montreal, 
Canada.

3635. Paulauskas Kostas — Juozui 
Klikūnui ir Emilijai Žitkus (Kli- 
kūnaitei), 1839 E 90 St. 8, Cleve
land, Ohio.

3636. Skrabas Kostas — Konstan
tinui Stasiūnui, 4155 S. Wentworth 
Ave, Chicago, Ill.

3637. Tamošuitis Benediktas — 
Joe Tamašuičiui, c/o Anna Survillas, 
3403, S. Union Ave, Chicago, Ill.

3638. Vitkauskas Martynas — Stel
la Akunewich 19 St. John Ave, Nor
wood, Mass.

3639. Žebrauskas Jonas — An
thony Kaminskui, 6604 S. Wash
tenaw Ave Chicago 29, Ill. *’

3640. Šimelis Alfonsas — Jose 
Mikulėnui, Calle Giribone Avella
neda, Buenos Aires, Argentina.

3641. Ginietis Bronius — Juozui 
Giniečiui, Mastinez Rozas No. 1064, 
Buenos Aires, Argentina.

3642. Aukštiejus Vaclovas — 
Jeronimas Urba miręs 1945. XI.

3643. Juška Vincas — Klemensui 
Juškai, 161 Brady St. Sudbury, Ont, 
Canada.

3644. Dementavičius Jurgis — 
Antanui Dementavičiui, Rua Jose, 
Paulino, 651 Sao Paulo, Brasil.

3645. Vyčas Antanas — Helen 
Wierzbicky, 9126 Calfax Avenue So. 
Chicago 17, Hl.

3646. Venskus Vladas — H. Mi- 
kol, 29, Monis Street, Hartford, 
Conn.

3647. Narbutis Balys — Baliui 
Narbučiui, 1 Dix Place, Staten Is
land 4, N. Y.

3648. Staras Aleksas — (Zaukc- 
vičienei) M. Zaukas, 1411 Main St. 
Melrose Park, Ill.

3649. Žilinskas Alfonsas — An
thony Ruckson, 817 Wodsworth Ave, 
Waukegan, Illinois.

3650. Vilčinskas Liucijonas — 
V. (Vilčinskaitei) Misiūnienei, Ca
lle Mansilla 6/27 (Vylde FCS), 
Buenos Aires, Argentina.

3651. Žebrauskas Antanas — A. 
Žebrauskui, 1st. floor rear 525 S. 
Estern Ave, Chicago 12, HL; Anna 
Vaitekūnas. 1032 Prescott St., N. 
Chicago, Ill.; Ant. Kaminskui, 
6604 S. Washtenau Ave, Chicago - 
29, Ill.

3652. Budrys Povilas — Petrui 
Budriui, 10727 Homan Ave, Chi
cago, Ill.

3653. Ribinskas Vladas — Kos
tui ir Viktorui Ribinskui, 400 
Thompson Ave, Donara, Pa.

3654. Žukaitis Vincas — Anta
ninai Žukaitienei, c/o Rev. Leon 
J. Praspalius, Holy Cross Church, 
1922 Leo St., Dayton 4, Ohio.

3655. Klikna Steponas — Petro
nėlei Krištaponytei, 1017 Wallace 
Street, Philadelphia 23, Pa.

Asmens, gyveną Italijoje, ieško 
giminų ir pažįstamų. Atsiliepimus 
iiųsti: Rev. Povilas Jatulis, Via Gio
acchino Belli 3, Roma, Italia.

3656. Pilius Vladas.
3657. Virbalaitis Jurgis.
3658. Gužas Ferdinandas.
3659. Grybauskas Stepas.
3660. Raškevičius Antanas — pus

seserės Butkevičiūtės Marijonos.
3661. Balaševičius Antanas — Ki- 

selienės Onos, Poderio Antano, Viz- 
gaičio Klemo, Kalvaičio Justo -ir 
Urbaičio Vinco.

3662. Arštikys Jonas — brolio 
Antano.

3663. Devenis Petras — Dagio 
Viliaus, Devenio Petro ir kitų.

3664. Majauskas Stasys — Ma
jausko Jono.

3607. Šepikas Juozas, Spaken- 
berg b. Geesthacht, Lit. Lager, ieš
ko Ciapo Petro, Jako Leono, Kui
zino Prano ir Jaciko Jono.

3608. Kovelis Petras, (21) Blom- 
ebrg/Lippe, Lith. Committee, ieško 
Venslovo Broniaus su šeima.

3609. Mikalauskas Antanas, (24) 
Eutin/Holstein, Baltic Camp, ieško 
kun. Kolesinskio Stanislovo.

3610. Mačiukas Adomas, Waten- 
stedt ū. Braunschweig, Wohnheim 
2/3, Lit. Lager, ieško brolių Kazio 
ir Petro ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

3611. Stankevičius Simanas, Kas- 
sel-Oberzwehren, Mattenberg, ieš
ko tėvo Stankevičiaus Simano ir 
motinos Stankevičienės Kunigun- 
dos.

3612. Lietuviai belaisviai Italijo
je, Enclave Rimini, Lager 4, Nap
les, Italy, Via-Hannover, ieško gi
minių ir pažįstamų: Abšnikaitis 
Fridrikas, belaisvio Nr. A A 046034; 
Kleinys Jonas, Nr. AA 069918; 
šklenikas Pranas, Nr. AA 069918; 
Jakaitis Antanas, Nr. AA 069918; 
Kuisaitis Pranas, Nr. AA 069919; 
Gerulaitis Karolis, Nr AA 056197; 
Švarcas Albertas, Nr. AA 082600.

3613. Bacevičius VI., Unterlen- 
ningen, Brunnenstr. 11, Krs. Nurtin
gen, Wurtt., ieško Vilniaus Ant., 
gim. 1918 m.

3614. Fricienė Marijona, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, ieško 
Rekėšiaus Antano, Rekėšienės An
taninos, Miliūno Jono ir Klemenso.

3615. Brandtnerienė Vera, Dillin- 
gen, Ludwig Camp, ieško vyro 
Brandtnerio Juozo, paskt. metu 
gyv. Drezdene.

3616. Laimikis J., Bad Mergent- 
heim, UNRRA Team 69, Hotel „Ex
celsior", Wurtt. 14, prašo atsiliepti 
Kirkų Liudą.

3617. Masiulionis Mykolas, Pan
ker bei Lutjenburg, Hilfskranken- 
haus, ieško Belecko Antano, Tie- 
šiaus Petro, Kvederavičiaus Vito, 
Cikanausko Stasio.

3618. Bružaitis Jurgis, Geest
hacht Spakenberg b. Hamburg, ieš
ko brolio Bružaičio Jono ir gimi
nių bei pažįstamų.

Žemiau išvardinti asmenys gali ra
šyti savo giminėms Amerikoje
3619. Leknius Petras — John 

Lekniui, 289 Front Str. Brooklyn, 
N. Y.

3620. Macaitis Juozas — Juozui 
Macaičiui, Collinswille, Ill.

3621. Luneckas Stasys — Genei 
Ruškalaa, 15498 Woodingham Dr. 
Detroit 21, Mich.

3622. Mikulskis Juozas — P. Dori- 
nui, 9199 Dastwell, Detroit 27, Mich.

3623. Pocius Domas — Frank Po
ciui, 5654 W. 64th PL, Chicago Ill., 
ir Helen Pocius, 1945 W. Cermark 
Rd., Chicago, III.

3624. Pleštys Kazys — Joseph 
Ropei, 513 N. 2 Ave Maywood, Illi
nois.

3625. Klimas Antanas — George 
Klimui, 306 Fleet St. Pottsville, Pa.

3626. Vaičiūnas Kazys — L. 
Minskui, 2245 Homer St., Chicago 
47, Ill.

3627. Kučinskas Juozas — Anna 
Kakštis, 230 Clark Pl., Elizabeth 1, 
N. Y.

3628. Janulis Motiejus — Thomui 
S. Januliui, 3430 S. Morgau St., 
Chicago 8, III.

3629. Gustainis Justinas — Mary 
Samolis, 907 North St., Rochester 5, 
N. Y.

3630. Semėnas Juozas — Matui 
Semėnui, 79 Meras St., Paterson. 
N. Y.

3631. Morkušis Jonas — Sn. 
Estanislao Morkušiui, Calle Laval- 
leja 1267, Buenos Aires, Argentina.

3632. Kemeklis Benonas — Adelė 
Rimkus, 114 E 107 St., Chicago 28, 
Illinois.

3665. Žurauskas Vincas — Mar- 
vinkevičių Karolio, Vinco ir Kazio.

3666. Sirutis Petras — Sarpnickio 
Petro ir Vainučio Stasio.

3667. Šimkus Antanas — Šimkaus 
Jono ir Stasio, Šimkutės Onos, Šim
kutės — Grietenienės Bronės ir 
Šidlausko Juozo.

3668. Tamošaitis Aleksas — Ta
mošaitienės Stasės ir Tamošaičio 
Zenono.

3669. Jokūbaitis Jonas — Kiršino 
Gasparo, Kiršino Petro ir Kir- 
šinienės Elzbietos (gim. Jokubaity- 
tės).

3670. Zemeliauskas Vladas, Ri
mini, Camp 4, — pusbrolio Dauko 
Prano.

3671. Tamošaitis Vaclovas, Rimini, 
Camp 4, žmonos Tamošaitienės Ge- 
dikaitės Elzbietos, gim. 1923, gy
venusios Zeithain uber Riesa, Gar- 
tenstr. 2 (bei Frick).

3672. Šliauteris Antanas, Rimini, 
Camp 4, Feld C, — Kengrio Mykolo, 
Pionteko Vlado, Paniuškio Kosto.

3673. Dimavičius Antanas, Ri
mini, — Dimavičiaus Prano, Dima
vičiaus Adolfo, Pariesčio Prano, 
Pariesčio Alekso, šilko Vinco.

3674. Ukse Valters (latvis) — 
Korcinsko Liudo, Karin, gim. Prie- 
dyt, solistės.

3675. Semaška Vytautas — Se- 
maškaitės Valės, gyvenusios Berlyne 
(nuo 1944) prie Lietuvių S-gos.

3676. Jablonskis Vladas — Ja
blonskienės Onos, gim. 1909, jos 
dukters Jablonskaitės Danutės Pran
ciškos, sūnaus Virgilijaus Giedriaus 
Jablonskaitės Janinos.

3677. Lapienis Kazys — Lapie- 
nienės (Dangutytės) Stefanijos ir 
sūnaus Algimanto.

3678. Baranauskas Juozas — Ba
ranauskaitės Marytės.

3679. Bielskis Vladas — Bielskio 
Prano ir Bielskio Jono.

3680. Kiršteinas Edvardas — tėvo 
Kiršteino Edvardo.

3681. Ramoška - Ramaitis Povilas 
— Ramoškos Petro, Ronkūno Jurgio.

3682. Stankevičius Albinas — 
Stankevičiaus Kazio, Dulskytės Sta
sės.

3683. Zubrickas Mečys — Zu- 
bricko Antano, jo žmonos Marijos 
(gim. Tamulevičiūtės) ir sūnaus 
Kęstučio.

3684. Zdanavičius Julius Zda- 
navičienės (Grinkaitės) Elenos.

3685. Mackevičius Eduardas — 
Mackevičienės (Peraitės) Elenos su 
dviem sūneliais ir dukrele. Pasku
tinis adresas: (10) Frauenstein ūber 
Riešą, 120 (Sachsen).

3686. Valciša Marijonas — Va- 
leišos Tado, Treikienės Stasės.

3687. šemferas Stasys — šem- 
fcrienės (Schemfer) Marijos. Paskut. 
adresas Vokietijoje: (13a) Velburg, 
Krs. Parsberg, Oberpfalz, Bayern.

Paieškojimai iš Italijos (žinias 
siųsti: P. Bernardino Grauslys, OFM, 
Piazza, S. Angelo 2, Milano, Italia).

3688. Balsys Vladas, ieško Bal
sienės Justinos, Gedvilo Antano, 
Gailiaus Konstantino, Kniukštos Po
vilo, Kontauto Vaclovo ir Plius- 
čauskaitės Justinos.

3689. Burba Adomas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

3690. Federavičius Jonas, ieško 
Federavičiūtės Verutės.

3691. Ališauskas Kazys, ieško 
Ališauskų Jurgio, Viktoro ir Ade
lės, Jurevičių Antano ir Julės.

3692. Naujokas Simas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

3693. Sūnaitis Antanas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

3694. Vacikauskienė — Cėsnaitė 
Rozalija, ieško Čėsnos Juozo, Čės- 
naitės Rozalijos ir Bartkaus Juozo.

3695. Lukošius Kostas, Uchte, 
Kreis Nienburg, DP Camp „Vytis“,

I ieško giminių ir pažįstamų.
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Suvalkietis ūkininkas, su savo žirgais pasiekęs Pietų Bavariją 
V: Baltaičio nuotr.

__  J. Butėnas

Atoslūgis?
Pasaulio politika po Staline pareiškimo

Jau praėjo pakankamai laiko 
po Stalino pareiškimo „Sunday Ti
mes“ korespondentui, kad gautu
me vaizdą, kaip į jį reagavo ki
tos didžiosios sostinės ir kokias 
išvadas diplomatiniai publicistai 
daro tolimesnei tarptautinės po
litikos raidai.

„Paskutiniaisiais mėnesiais įtem
pimas tolydžio augo (rašo „Ti
mes“), ir aštrius susikirtimus 
(tarp jų sovietų diplomatinę 
ofenzyvą Saugumo Taryboj) Lon
donas stebėjo su baime ir nuste
bimu, nors tikrai niekas netikėjo, 
kad jie gali privesti prie ginkluo
to susidūrimo.“ Teisingai pastebi 
„Daily Mail“, kad „Stalino pa
reiškimas gerokai pristabdė spar
tų santykių blogėjimą tarp są
junginių galybių“. Vyriausiojo so
vietų valstybės vyro žodį, apla
mai, palankiai ir su palengvėjimo 
atodūsiu sutiko visos Vakarų 
sostinės. To paties laikraščio pra
nešimu, prancūzai į jį nori žiūrė
ti kaip į išorinį ženklą, kad 
tarptautiniai santykiai 
eina į posūk į“.

Nebūtų tikslu, jeigu sakytume, 
kad Vakarų optimizmas yra ne- 
sąlyginis ir be šešėlių. „Pudingo 
skonį tegalima nustatyti jį val
gant“, atsargiai sako „Daily Te
legraph“; „Maskva taip seniai be
buvo patiekusi ką nors skanu, kad 
ir šito iš oro gana patrauklaus 
patiekalo nesinori per skubiai 
praryti. Tam kartui tenkinkimės 
pastebėdami, kad jis padėtas ant 
stalo, ir tikėkimės, kad jis atžy
mės grįžimą į bendradarbiavimo 
dvasią.“

Tas pats „Daily Teegraph“ bet
gi pastebi, kad Stalino pareiški
mas“ nepraveda aiškios skiriamo
sios linijos tarp šviesos ir tam
sos“. Ir amerikiečių „New York 
Herald Tribūne“ randa, kad 
„kaip visų orakulų, taip ir Sta
lino pasisakymas yra suktas, ir jo 
prasmė yra tamsi ir dviprasmė“. 
Tyčia ar netyčia, Stalinas vienu 
ypu sugriovė pagrindus vienai iš 
svarbiausiųjų sovietų propagan
dos tezių — kad Vakarų valsty
bės stengiasi apsupti Sovietų Są
jungą; jis gi pareiškė, kad Sovie
tų Sąjungos apsupimas yra ne
įmanomas.

Šitas punktas labiausiai ir kri
to į akis Stalino pareiškimo ana
lizuotojams, lygiai kaip ir bendras 
bruožas, einąs per visus jo atsa
kymus „Sunday Times“ korespon
dentui: tai visiškas jo tik
rumas ir pasitikėjimas 
Sovietų Sąjungos galy
be. „New York Herald Tribūne“ 
vedamajame sako, jog Stalino pa

reiškimas rodąs, kad „Kremlius, 
nebijodamas nei karo, nei atomi
nio ginklo, nei apsupimo, narsiai 
eis per tarptautinių argumentų 
audrą, atkakliai siekdamas savo 
tikslų“. Taip mano ne vien ame
rikiečiai. „Daily Mail“ diploma
tinio korespondento liudijimu, 
..vienas aukštas britų vyriausybės 
sferų žmogus pareiškė, jog Sta
linas, matyt, norėjo pasakyti Va
karų pasauliui, kad į JAV kietą 
politiką Sovietų Sąjunga

litinės ideologijos gali šalia viena 
antros egzistuoti ir sugyventi. — 
Prisimename ,kad 1945 m. Jaltos 
konferencijoje nuo teheraninės 
„pasaulio pasidalinimo“ minties 
buvo pabrėžiamai atsisakyta „vie
no pasaulio“ idėjos labui.

Šitas laukiamasis maršandažas 
prasidėsiąs svarstant Vokieti
jos problemą. „Sovietų daro
mieji Vakarų sąjungininkams 
sunkumai, rašo „Epoque“, tėra 
būdas parūpinti sovietų diploma
tijai smulkių pinigų, už kuriuos 
ji galėtų pirktis privilegijų Vo
kietijos problemą besprendžiant. 
Sovietai ypačiai norėtų pakeisti 
Potsdamo susitarimą ta prasme, 
kad sovietai galėtų pla
čiu mastu kontroliuoti 
R u h r o pramonę. O tatai So
vietų Sąjungą padarytų galingiau
sia pramonės šalim pasaulyje.“

Už šitą laimikį Maskva ryžtųsi 
sumokėti stambią išorinių — 
ir dėl to tik tariamų — nuolaidų 
kainą. Joseph Alsop, vienas iš ge
riausiai painformuotų amerikie-, 
čių žurnalistų, praneša, jog so
vietai maždaug per mė
nesį ketiną pasitraukti 
iš daugumo Rytų Europos 
kraštų. Tačiau ir šis medalis 
turi antrą pusę. Bulgariją paskel
bus respublika, žengiama j sovie
tų globojamos pietųslavų fe
deracijos sudarymą. Šios fe
deracijos kariuomenė ir policija 
būtų visiškoj vietos komunistų ir 
sovietinių patarėjų žinioje. „Sovie
tai šią Europos sritį dar stipriau 
paimtų j nagą, kaip naciai“, rašo 
Alsop. Dėl to tokios „nuolaidos“ 
vargiai ar laikytinos tikru sovie
tų politikos posūkiu. Nėra ženklų, 
kad Maskvos politika Balkanuose 
(kaip ir kur kitur) pasikeistų. P i- 
lietiniokaropradaiGrai- 
k i j o j e iškalbingai liudija, kad 
atkakliai — nors ir maskuotu bū
du tebesi veržiama į Viduržemio 
jūrą, nuo kurios skiria britų sau
gomas Graikijos barjeras. Anot 
Associated Press, „sąjungininkų 
kariniai vadai Atėnuose atvirai 
sako, jog jie nenustebtų, jeigu dar 
prieš žiemą prasidėtų kurios nors 
rūšies „invazija“. Toji pati agen
tūra priduria, jog „geriausieji są
jungininkų kariniai ir diplomati
niai šaltiniai Italijoje neabejoja, 
kad Albanijos armijos masė, apie

presidentas Trumanas. 
„Šiandien, kalbėjo JAV preziden
tas, kaip ir visą laiką nuo Japo
nijos parbloškimo, mes esame 
tokiame pat dideliame 
pavojuje, kaip ir anuo 
metu, kada mus ištiko 
Pearl Harboras.“

AMERIKOS VALSTYBĖS DEPAR
TAMENTO PAREIŠKIMAS BALTI

JOS VALSTYBIŲ KLAUSIMU 
„The Waterbury Democrat“ pra

neša, kad A. J. Aleksis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Waterbury pirmi
ninkas, gavo iš .Amerikos Valstybės 
Departamento atsakymą į jo tele
gramą dėl Lietuvos atstovavimo da
bartinėje Paryžiaus taikos konfe
rencijoje.

Valstybės Departamentas savo 
atsakyme pranešė, kad Baltijos val
stybių klausimas dabartinėje taikos 
konferencijoje nekils, todėl ir jų 
delegatai tuo tarpu negalį daly
vauti.

Toliau Valstybės Departamento 
telegramoje sakoma, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės nepripažįsta 
Baltijos valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Rusiją ir Baltijos valstybių 
atstovai, akredituoti prie Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybės, te
bepripažįstami ir toliau.

KANADOS LIETUVIŲ TARYBA
Lietuvos ir lietuvių gelbėjimo 

reikalams Kanadoje yra sudaryta 
Kanados Lietuvių Taryba. Tarybą 

I sudaro: Antanas Navickas — pir
mininkas, Julius Trumpa — vice- 
pirm., Leonas Gudas — sekreto
rius, J. Gaurys — sekr. padėjėjas, 
J. Dunčikas — kasininkas. Tary
bos adresas toks: Mr. A. Navickas, 
6642 Third Ave., Rosemount, 
Montreal, Canada.

Paslaptinga raketa Švedijos padangėj; dešinėj — padidintas jos 
vaizdas

Visockis per visą olimpiados lai
ką pranešinėja žiūrovams rung

tynių rezultatus
V. Račkausko nuotr.

I--------------------------------------------------
yra apsisprendusi atsa
kyti sava kieta politika“.

Būdinga, kad savo pareiškime 
Stalinas rado reikalinga pabrėžti, 
jog amerikiečių pasitraukimas iš 
Kinijos yra gyvybiškai svar
bus pasaulio taikai. „Daily Tele
graph“ iš* to spėja, kad sovietai 
savo puolimų smaigalį nuo Britų 
Imperijos ketina nukreipti į JA 
Valstybes. Bet sovietų valstybės 
galva nė žodžiu neužsiminė, kad 
sovietų karinės pajėgos bus iš 
kur nors atitrauktos. Prancūzų 
„Epoųue“ Londono koresponden
tas praneša, jog, britų sostinės 
sferų įsitikinimu, tatai rodą, kad 
sovietų politika rengiasi naujam 
manevrui — naujam dideliam 
maršandažui. Sovietų vy
riausybė artimoj ateity 
pasiūlysianti naują pla- 
n ą, kuris iš esmės reikš grįžimą 
prie 1943 m. Teherano koncepci
jos — pasidalinti pasaulį į dvi 
dalis. Tą mintį Stalinas turėjęs 
nurodydamas, kad skirtingos po

80.000 vyrų, yra sutelkta prie 
Graikijos sienos; tie šaltiniai pri
mena, kad Albanija viešai skel
biasi kovosianti, jeigu Paryžiaus 
konferencija patenkins graikų pre
tenzijas į Siaurės Epirą . . . Pra
nešimai iš Atėnų ir Istanbul© 
skelbia, kad nuotaika tenai 
įtempta“. — Prancūzų „Le Mon
de“, kalbėdamas apie pradinius 
graikų pilietinio karo reiškinius, 
cituoja britų užs. reik, ministe
rijos pasisakymą — kad britų ka
rinės pajėgos Graikijoj laikysis 
nuošaliai nuo graikų vidaus riau
šių. bet „kraštutiniu atveju“ vis 
dėlto įsikišiančios.

Tų tik pavyzdžiui pateiktų fak
tų šviesoje bus suprantama atsa
kingųjų Vašingtono diplomatų 
ryšium su Stalino pareiškimu pa
daryta pastaba, kad (cituojam 
„N.Y.H.T.“) „karo pavojus kyla, 
iš to nepaprasto nervų įtempimo, 
dėl kurio galikasnorsįvyk- 
ti, kas tiesiog nejučiomis 
iššauktų kar ą“. Suprantamas 
taip pat „N.Y.H.T.“ paduodamas 
apibendrintas Londono nuotaikų 
vaizdas: „britų vyriausybės sluoks
niuose dėl Stalino pasisakymo 
reiškiama gerokai skepticizmo ir 
sakoma, jog tuo tarpu verčiau 
palaukti ir pažiūrėti“. Net labai 
atsargus ir savo žodžius rūpestin
gai pasveriąs Vatikano organas 
„Ossevatore Romano“, vertinda
mas sovietų politikos šefo užtikri
nimą, kad karo pavojaus nesą, 
sako, jog tai tesanti „morfijaus 
injekcija“. Bet jeigu norim iš
girsti autentišką paties svariau
sio politinio asmens žodį apie šio 
meto padėtį, paklausykim, ką 
37-iems demokratų partijos atsto
vams kongrese rugsėjo 24 d. tarė

Momentas iš lietuvių — latvių krepšinio rungtynių Baltijos Sporto
Olimpiadoj Augsburge V. Račkausko nuotr.
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