
£Cur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia, 
Ten Lietuva mano brangi, 
Tenai širdį mano traukia.
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Musu lūkesčiu issipildyma atnešančiu Nauju Metu
Atvirom akim i naujuosius

Nepraskambėjo mums Naujie
siems Metams Laisvės Varpas 
prie aukuro Nežinomajam.

Ir generolas, sargas jo, nepak
vietė, visu, „kurie neturi kur su
tikti naujų metų“.

Surinko mūs visu mintis drau
gėn tai valandai tik baugūs klau- 
kimai baugaus atsakymo į juos 
belaukiant: ka duos šie metai, 
mūsų žemei, broliams, mums pa
tiems? ... * * *

Laukiam, kad šiais metais 
prieis „didieji“ ir prie Lietuvos 
likimo, dėl kurio jie visi taip 
stengėsi tylėti. Su nerimu teks 
sekti, ką pasirinks iš trijų pa
grindinių galimybių: pasisakyti 
Lietuvai palankesne prasme, pa
sisakyti SS palankiau, palikti 
klausimą nepakeistą, kaip ir lig 
šioL

Argumentu yra palankių ir vie
nai ir kitai pusei... Europos va

Prof. A. Galdikas Lietuva Triptikas

karai karštligėj — ir Prancūzija, 
ir Anglija. Imperijos braška. Dis
persijos, išsisklaidymo tendenci
jos su vargu tildomos. Tik SS ir 
JAV yra tos dvi, kurių ekspansi
ja auga. Jos dvi iš pagrindų ir 
lems joms mikroskopinius, bet 
mums brangiausius klausimus. 
Tarp tų galybių su skirtingais in
teresais mėginama tuo {arpu su
rasti bendrų'punktų ir suorgani
zuoti šiltą atmosferą, draugišku
mą, įpūsti kolaboravimą. Konflik
to vengiama. Nepalanki jam de
mokratinės šalies masė, kuri vi
daus rūpesčių, o jis šiandien 
svarbus, jei ne pats sprendžia

masis veiksnys demokratinėj 
santvarkoj. Argi jų realistinė po
litika eis prieš masės nuotaikas 
ir laužys ietis dėl Pabaltijo!

Tačiau JAV vis drąsiau ryškina 
savo principingumą — aiškiau — 
pasisakydamos už Pabaltijo kra
štų suverenumą. Joms principus 
ginti, ar bent tai demonstruoti, 
yra žavingiau nei kuriai kitai 
valstybinei galybei. Jų oficialūs 
asmens paskutiniu laiku padarė 
teigiamų gestų Pabaltijo pasiun
tinybių atžvilgiu. Pravda net pa
sipiktino. Ar JAV, tą principin
gumą ryškindamos paskutiniu 
laiku daugiau nei pirma, norės 
staiga jį išduoti, išduoti teisingu
mą, kad tam tarpui pasotintų po
litinį partnerį? Vargu taip pigiai. 
Ir lieka tada tradicinis kompro
misinis kelias — vėl apeiti Pa
baltijo klausimą, palikti jį neiš
spręstą ... jei iš to kelio neišmuš 
ypatinga netolimo „didžiųjų“ pa

sitarimo aplinka. Maskvos aplin
koje gali būti neišspręstas,* bet 
iškilti Lietuvos žemės klausimas 
gali. Svarstant Vokietijos rytines 
sienas, Prūsijos likvidavimą, Ka
raliaučiaus įjungimą į SS. Ryšium 
su pastarosiom pretenzijom Lie
tuva atitinkamuose postuose yra 
padarius savo pagrįstų rezervų, 
nes tatai turi gyvybinės reikšmės 
Lietuvai. Nenorėdamos pažeisti 
pakenčiamų santykių su politiniu 
partneriu, antra vertus, vargiai 
ar norėdamos rizikuoti nusiimti 
teisingumo ir žmoniškumo gynė
jos skipetrą, JAV gali stovėti ir 
už Karaliaučiaus negalutini spren

dimą, iki išaiškės galutinai Lie
tuvos likimas...

♦ ★ ♦

Trokštamų gerų santykių vėjas 
pūsčios į tremtinių laivelį pasta
riesiems vargiai patinkama kryp
timi. Pūsčios toliau nuo tėvynės. 
Tiesa, naujoji tremtiniams glo
boti organizacija (IRO) savo pir
muoju uždaviniu numato grąžin
ti tremtinius į tėvynę. Vykdyto
jai žada dėti visas pastangas grą
žinimo savanoriško. Jei planuo
jami užsimojimai bus vykdomi, 
nesutinkantiems grįžti gali tekti 
ir sunkių valandų — ir maisto 
mažiau, ir iš patalpų pakilnoti į 
blogesnes, ir spaudos netekti, o 
apkaltintas veikimu prieš grįži
mą gali kalėjime atsidurti. Ir 
screeningų naujos patobulintos lai
dos, gali susilaukti. Su JAV poli
tinio partnerio atstovu. Lyg bal
tai būtų laikomi SS piliečiais! 
Lyg būtų pripažintas prievartos 
aktas!

Tik įvykdžius IRO pirmą užda
vinį, galim laukti antro-tremtinius 
įkurdinti.

Kodėl mūs neveža? Kodėl mu
mis atitinkamos įstaigos nesirū
pina? Nervais žaidžia, siautėja ir 
išspaudžia piktai anuos neteisin
gus priekaištus desperuojančiam 
tautiečiui. Tuo tarpu tik daug 
kalbų ir nerimo apie emigraciją, 
o maža kas imasi DP gabenti. Tik 
Argentina ir Brazilija nori masi
nės imigracijos. Argentina net 4 
mil., kas nėnuo po 30.000. Bet jos 
akys pirmiausia nukreiptos į ita
lus, kurių esą 1.200.000 bedarbių. 
O jie yra ir giminiečiai argenti- 
nams. DP jiems tuo tarpu mažiau 
berūpi. Kimba labiau į D? brazi
lai. Bet jie pirmiausia suintere

suoti stipria fizine jėga ir jos at
vyko pasirinkti kaip seniau rin
kose. Ne atskiros pelnu suintere
suotos valstybės išspręs DP įkur
dinimo problemą. Daugiau laukti 
tenka iš tarptautinių organizaci
jų, kurios suinteresuotos bent 
mažu procentu ir žmoniškumu, 
ne tik pelnu.

Tarpvyriausybinis komitetas 
planuoja baltus iškelti i S. Afri
ką. Žinia, taip pat ne pyragams. 
— Žada plyšeli praverti JAV 
tiems, kurie turi artimu giminių. 
Anglijos dominijos nieko nežada. 
Jos laukia iš metropolijos savų 
anglų pusės milijono, norinčių 
emigruoti. Reikia kaip tik laukti, 
kad šie metai pajudins tremtinių 
įkurdinimo klausimą, tarvalsty- 
bihiu mastu. Tai bus IRO tiesio
ginis uždavinys. Bet iki bus su
rasta vietos, iki bus išgabenti 
tremtiniai, praeis nemaža laiko. 
Transporto priemonės ir planinga 
organizacija yra sušlubavusi ne 
vien Europoje.

Karinė okupacinė administra
cija tas sunkenybes numato. Dėl 
to mėgina išspręsti tremtinių 

darbo problema čia vietoje, iki 
bus kas realesnio padaryta su 
emigracija. Jau centralizuotu bū
du amerikiečiai imasi i darbus 
tremtinius įtraukti. Principe klau
simas išspręstas — tremtiniai 
traukiami į darbus, organizuo
jamus amerikiečiu ar dirbančių 
jų reikalams.

Naujaisiais metais galima lauk
ti praktinio sprendimo atskirose 
vietose. Transportas, sargybos, re
monto dirbtuvės, kelių ir tiltų 
statymas, kapų tvarkymas — vis 
tai sritys, i kurias bus traukiami 
baltai, atleidžiant iš tu darbų vie
tinę darbo jėgą. Be abejo, tai

Faustas Kirša

Kankles rasi
Tu verki prie akmenio prigulęs. 
Ir širdis krūtinėj kaip akmuo. 
Rugiapiūtės, sesės ir motulė 
Nebegrįžta kaip liūties vanduo.

M?begrįžta jūros kapitonas, ) 
Raižo laivas svetimas marias. 
Žemės kančios brolių milijonais 
Amžių amžiais sielos nepraras.

Ak, tas sodas tėviškė palaukėj! 
Ten Algimantas ar žais, ar ne? 
Akmenėliai mūs sugrįžtant laukia, 
Žvaigždžių naktys mėlynam dugne.

Daug stygų ant kanklių 
nebeskamba —

Kaltas medis, plienas ir dangus. 
N/? t šventieji melsdamies apstulbo, 
Tik bujoja pragaro žmogus.

Gilios marios išsilies per krantą, 
Viršum marių ir kalnų—dvasia.
Dievas sergi, kas per amžius šventa: 
Akmenėlius ir kankles rasi.

daugiausia fizinis darbas. Inte
lektualinis—išimtys.

Su ypatingu jautrumu mes ' 
žvelgiame į tuos, kurie tėvynėj 
liko, kurie rytų plotuose išsklai
dyti. Ar išklausytas bus JTO 
areopage pakeltas balsas dėl 
tremtiniu padėties SS? Ar eis vėl 
žinios apie naujus tenai miru
sius? Ar pasiliaus keliaujanti tau
tiečių mūs banga į šiaurę ir į ry
tus? Ar jiemą kapais tėvynė virs? 
Ar mūsų žemėj kursis naujos tau
tos bei jų mišinys?... Šie klau
simai pakibę ir jaudina kiekvie
no mūsų širdį, tačiau atsakymų 
į juos negalime pramatyti.

Negalime su tauriuoju Diken- 
su prisišaukti Kalėdų ar Naujų 
Metų dvasios, kad ji atskleistų 
uždangą ir pamatytume, kuo vir
sim per metus.

O gal nė dvasios jau dabar su- 
rizgusio gyvenimo išpainioti nei 
peržvelgti nestengtų... Sunku 
žmogaus, tikriau tiktai — DP, jė
gom įžvelgti metų sprendimus, 
kurie tebėra paslaptis ir net pa
tiems „didiesiems“. Tad statėm 
prieš akis tik klausimus, kurie 
pakibs prieš mūsų tautą, tautie
čius. Atsargiai net spėtos išvados 
gali klysti.

Dieve, duok geron suklysti pu
sėn.

J. S.
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J. B. Dovydiškis

1946 metu nekrologas
Prie naujosios epochos slenksčio

metai. Tikriau — taikos ilgesio, 
skaidrių vilčių ir svajonių metai. 
Jie nesukūrė formalių taikos su
tarčių; jų pasirašymą jau teks 
įrašyti į 1947 metų aktyvus. Jie 
nesustabdė ną kraujo praliejimo: 
metų pradžią paženklino kautynės 
Indonezijoje, visus metus ruseno 
pilietinis karas Kinijoje, protar
piais prasiverždavo kruvinos riau
šės Indijoje; rudeniop pakėlė 
ginklą raudonosios gaujos Graiki
joje, į metų pabaigą užliepsnojo 
maištas prancūzų Indokinijoje. To
lydžio ateina žinios apie verdantį 
rezistencijos pogrindį anapus gele
žinės uždangos. Dešimtys milijonų 
žmonių Europoje ir Tol. Rytuose 
tebekentėjo nuo nepritekliaus, 
skurdo ir bado Praeitaisiais me
tais nebuvo aišku, ar tai beblėstą 
praeitojo karo gaisai, ar prologas 
į naują visuotinį sukrėtimą. Veik 
kiekvienas valstybės vyras, kalbė
damas apie didelį prieš akis sto
vintį taikos įtvirtinimo darbą, kar
tu užsimindavo ir apie tebegre- 
siantį naują atominio naikinimo 
karą. 1946 metai praėjo banguo
dami tarp vilties ir baimės, tarp 

1946 metai buvo pirmieji taikos 

priešingumų ir kompromisų, tarp 
įtempimų ir atoslūgių.

1946 metų politika buvo didžių
jų ženkle. Po Maskvos konferenci
jos 1945 m. pabaigoje britai pripa
žino, kad pasauly yra du didieji----
JAV ir Sov. Sąjunga. Per 1946 
metus tų dviejų didžiųjų ąantykiai 
padarė pilną ratą ir Naujųjų Metų 
angojo sustojo ties ta pačia vieta, 
kaip metų pradžioje. Maskvos kon
ferencijos rezultatas buvo paliaubų 
kompromisas tarp amerikiečių ir 
sovietų interesų tiesioginio jų susi
dūrimo erdvėje — Tol. Rytuose. 
Įtampos ir atoslūgio bangavimas 
1946 metais vyko veik išimtinai 
Britų Imperijos erdvėje, kur nusil
pusios Londono įtąkos vietą sten
gėsi užimti Maskva ir Vašing
tonas. Didžioji audra Saugumo 
Taryboje sukosi aplink Iraną ir 
Graikiją. Tik per plauką išvengta 
britų sovietų susikirtimo Irane, 
kuriam jau gjėsė padalinimo pa
vojus. Tarp JAV ir Sovietų S—gos 
vos nekilo konfliktas ryšium su 
dviejų amerikiečių lėktuvų pašo- 
vimu Jugoslavijoje. Abu atsiti
kimai buvo drastiškas Rytų ir Va

karų nusistatymų bei nusiteikimų 
bandymas. Tasai bandymas išaiš
kino, kad nė viena šalis zlar nenori 
kraštutinių sprendimų, ir šito pa
žinimo rezultate metai buvo už
baigti status quo patvirtinimu. 
Susitarimas dėl taikos sutarčių su 
buvusiais europiniais Vokietijos 
sąjungininkais tebuvo faktinės, 
ginklo sukurtosios padėties pat
virtinimas, antroji, ne ką tepa- 
gerinta pdį-nykščio Maskvos kom
promiso laida. Tasai susitarimas 
tėra antrinės reikšmės pastaba 
bendrosios europinės problemos 
paraštėje. Tos problemos bran
duolį sudaro Vokietijos, klausimas; 
jo sprendimas yra didžioji 1947 
metų mįslė. Tasai sprendimas taip 
pat bus Vašingtono — Maskvos 
kompromisinės sandoros patvar
kymo bandymas — ir Europos tau
tų ateities raktas.

Principe apsprendę Europos sta
tus quo, 1946 metai aiškino ir 
atskirus tos padėties elementus. 
Švedija pripažino sovietų įtakos 
vyravimą Siaurės Europoje, mili
jardo kronų paskola nuorientuo- 
dama savo ūkį į Sovietų Sąjungą, 
bet atidayė duoklę ir tarptauti
niam bendradarbiavimui, įstodama 
— kad ir ne entuziazmo — į Jung
tinių Tautų Organizaciją. Bevaisės 
Londono ir Vašingtono notos Lenki
jos ir balkaninių valstybių vyriau
sybėms dėl rinkimų laisvės kon
solidavo skiriamąją sieną tarp 
demokratinių Vakarų ir komunis
tiškai totalistinių Rytų. Politinė 
praktika gausiais pavyzdžiais pai
liustravo Churchillio Fultone do- 
maskuotą „geležinę uždangą".

JTO posėdžiuose ir atskirose 
konferencijose 1946 metais savo 
galingais balsais lėmę pasaulio 
politiką, du ar eventualiai trys di- | 
dieji pamažėle turėjo suvokti, kad 
šalia jų atsistoja naujas didysis, 
kuris 1947 metais žada kartu lemti 
pasaulinio vyksmo raidą. Tai 
masės, kurių neapskaičiuojamas 
dinamizmas teikia daug galvo
sūkio suinteresuotiesiems bei at
sakingiesiems stebėtojams. Staigus 
profesinių sąjungų sąjūdžio išau
gimas per 1946 metusx radikaliai 
pakeitė Art. ir Vidur, Rytų poli
tinį veidą; tenai — Egypte, Siri
joje, Irake — nuo britams palan
kių pusiau feodalinių arabų vadų 
politinis svoris persi meta į dar
bininkų sindikatų lyderius, kurie 
savo dvasios peną semiasi iš ko- 
minterno. Nusistojęs komunistinis 
Prancūzijos proletariato’ masig nu
siteikimas grasina savaip apspręsti 
ne tik pačios Prancūzijos, bet ir 

1 viso demokratinio Europos liku
čio raidą, juo labiau, kad rau 
donojo dinamizmo linkme yra pa- 
sinešusios ir skurdo bei nevilties 
pagautos italų masės. Britai sten
giasi vakarietinei demokratijai iš
gelbėti vokiečių mases, morališkai 
ramstydami vokiečių socialdemo
kratiją, kuri ryžtasi aiškiu frontu 
atsistoti prieš totalistinę komunis
tinio marksizmo ideologiją. Neuž
merkiama akių ir prieš komunis
tinį masių rūgimą kone visose 
Vidurio ir Pietų Amerikos respu
blikose. Anglosaksuose jau atsi
randa publicistų, kurie tą naująją 
jėgą ima laikyti rimtu, jeigu ne 
lemiamu tarptautinės politikos 
veiksniu. Tarptautinė Sindikatų 
Unija jau ir formaliai turi žodį

JTO socialinėje ir ūkinėje komisi
joje.

Tuo pačiu pradėjimu tenka pa
minėti ir visuotinę tampančią so
cializmo problemą, kuri 1946 me
tais aštriai atsistojo Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir Italijoje. Tuose 
kraštuose socialistų partijas ko
munistai maldavo ir verste vertė 
įsijungti į bendrą proletariato 
vienybės partiją bendrųjų marksis
tinių principų pagrindu. Laisvieji 
Vokietijos socialdemokratai ry
šium su tuo suskato ryškinti ski
riamąja liniją, net ryžosi atsisa
kyti marksistinio materializmo ir 
orientuotis į spiritualistines britų 
darbiečių idėjas. Vakarų Vokieti
joje ši jų orientacija turi gražios 
sėkmės. Pancūzų ir italų socia
listai į tokias radikalias reformas 
nedrįsta leistis, ir ten jau matyti 
skilimo ženklų. Net kalbama, 
kad kairysis prancūzų ir italų so
cialistų sparnas, „nuoseklieji mark
sistai", rengiasi nueiti pas komu
nistus, o nuosaikieji socialistai 
krypsta į moderniuosius socialinės 
demokratijos sąjūdžius, kurie so
cialinį pažangumą ir net revo
liucingumą stengiasi jungti su as
mens vertybės paqerbimu. Pran
cūzijoje tokiam sąjūdžiui atstovau
ja ūmai išaugęs MRP.

1946 metais įsibėgėjo istorinės 
reikšmės procesas, kuris gal jau

ATBĖGUSIU LATVIU LIKIMAS
ANGLIJOJE

Kompetentingų įstaigų^ buvo 
pareikšta, kad sprendimas, ar 17 
latvių pabėgėlių, kurie atplaukė 
antradienį naktį žvejų laiveliu 
prie Northumberland krantų, ga
lės išlipti Anglijoj, yra britų vi
daus reikalų ministerijos rei
kalas.

Latviai esą atvykę į Angliją, 
kad susirištų su M. Zarinš, Lat
vijos ministeriu Londone. Minė
tieji latviai gyveno Švedijoj nuo 
1940 metų, kuomet raudonoji ar
mija įžygiavo į Pabaltijo valsty
bes. Pagal švedų oficialių asme
nų pareiškimą Londone, iš viso 
nebuvo galvota šituos asmenis 
jėga repatrijuoti. Vieninteliai Pa
baltijo krantų piliečiai pasiųsti 
prieš jų valią į sovietų teritoriją, 
buvo tik tie, kurie buvo vokie
čių karinių pajėgų nariais.

Tikrasis motyvas, kodėl šitie 
žmonės vyko į Angliją, dar ir da
bar nevisai aiškus, nes atrodo, 
kad iki šiol nebuvo jokių kliū
čių susisiekti su Latvijos mi
nisteriu normaliu pašto susisie
kimo keliu.

Latvijos statusas
Londone britų užs. reikalų mi

nisterijos pareigūnas nusakė ti
krąją ministerio Londone padėtį. 
Jis pareiškė, kad ministeris as
meniškai turi tam tikrų diploma
tinių privilegijų (neliečiamybę), 
nors jis ir nebereprezentuoja 
Latvijos valstybės.

Anglija iki šiol formaliai ne
pripažino trijų Pabaltijo valsty
bių inkorporavimo į Sov. S-gą, 
tačiau vienoje byloje, kuri buvo 
sprendžiama britų teismuose, buvo 
prileista, kad Estijos vyriausybė 
de facto nustojo egzistavusi.

šiais 1947 metais žada padaryti 
galą šimtmečius užtrukusiai keto
ninei gadynei, padariusiai Europą 
pasaulio metropolija. Britai paga
liau sutiko galutinai išsikraustyti 
iš Egypto. Britų Indija stovi prie 
visiškos nepriklausomybės slenks
čio. Neišsemiamais gamtos turtais 
pertekęs Indonezijos salynas bai
gia išsprūsti iš olandų rankų ir 
nenoromis tesutinka net su grynai 
formatais bendros karūnos ryšiais. 
Prancūzai būkštauja, kad sukili
mas Viet—Name gali būti jų už; 
jūrių imperijos subyrėjimo pradžia, 
juoba, kad ir prancūzų Afrikos 
arabai vis garsiau kalba apie 
nepriklausomybę.

1946 metų mastu sprendžiant, 
sunku tarti, kad 1947 — ieji at
neštų pasaulio problemų sprendimą. 
Neprivalom užmiršti, kad mūsų gy
venamasis laikas yra slenkstis 
tarp dviejų epochų. Tokie perė
jimai neįvyksta per metus. Nau
josios gadynės angoje jau matom, 
kad su senosios gadynės vadinamų 
„naujųjų amžių" pabaiga ateina 
Europos pasaulinio vyravimo sau
lėlydis. Kažin, ar 1947 metai 
išaiškins, kas duominuos naująją 
epochą, kurią daugis jau vadina 
„atominiu" amžiumi, — sovietinė 
Eurazija, ar amerikinis Vakarų 

i pusrutulis.

Kitas pavyzdys de facto Pabal
tijo valstybių į Sov. S-gą absor- 
bavimo pripažinimo buvo atlik
tas tam tikroje formoje Niurn
bergo bylos sprendime.

Incidentas neprivalės būtinai 
iššaukti formalų arba teisinį pri
pažinimą, kad Pabaltijo respu
blikų statusas yra pasikeitęs, 
tačiau pabrėžiama, kad šita lat
vių byla yra britų vidaus, o ne 
užsienio reikalų ministerijos kom
petencija (Reuter). „L. 2.“

DEL OFICIALIŲ BALTŲ OR
GANIZACIJŲ

Kontrolinės Komisijos Vokieti
joje Karo belaisvių ir tremtinių 
skyrius praneša, kad saugumo ir 
politinio skyriaus nuspręsta, jog 
Balten Verbando egzistencija yra 
nesuderinama su keturių didžiųjų 
politika ir dėl to visos priemonės 
turi būti pavartotos užgniaužti 
šitai organizacijai ir neleisti jai 
atsikurti.

Prašoma, kad visi būtų pain
formuoti apie >šitą nutarimą ir 
kad visos DP stovyklos, turinčios 
pabaltiečių, būtų painformuotos, 
kad vienintelė oficialiai leista or
ganizacija pabaltiečių DP reika
lams Britų zonoje yra Baltų Glo
bos, Švietimo ir Darbo organiza
cija (Baltic Welfare, Education 
and Employment Organisation) ir 
socialinės globos komitetai, su
daryti Kontrolinės Komisijos' 
Vokietijoj (Britų skyriaus), arba 
UNRRA-os DP stovyklose.

Minėta informacija turi būti pa
skelbia kuoplačiausiai pabaltie
čių DP stovyklose. („L. 2.“)

Gruodžio mėn. 15 d. suėjo dveji metai, kai Mūnchene išėjo lietuvių laikraščio „Aidai" pirmasis numeris. Kairėj „Aidų" redakcijoj — red. K. Bradūnas, vyr. red. ir lei
dėjas dr. V. Bieliauskas ir red. sekr. H. Malinauskas. Vidury — „Aidų" vyr. red. ir leidėjas dr. V. Bieliąuskas. Dešinėj — „Aidų“ administracijoj, Lamonstr. 21, adm.

J. Kąyaliūnas.
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R. Mauma

Veto teises atsiradimasjungtiniu
Tautu Organizacijoje

specialiai skirtas svarbiausiam ir 
esmingiausiam jungtinių tautų 
tikslui: palaikyti taiką ir^tarp
tautinį saugumą. Saugumo Tary
ba, jungtinių tautų pavedimu, 
yra atsakinga del tarptautinės 
tąikos ir saugumo išlaikymo 
(24str. 1 pt.): nutarusi, kad esama 
grėsmės taikai, ar taikos sulaužy
mo, ar agresijos akto, „privalo 
pasiūlyti ar nuspręsti, kurių prie
monių reikia imtis, kad būtų iš
laikyta arba atstatyta- tarptau
tinė taika ar tarptautinis saugu
mas“' (39 str.). Tuo atveju, jei pa
sirodytų, kad -Saugumo Tarybos 
siūlomos priemonės būtų netin
kamos ar nepakankamos, ji gali 
paliepti JTO narių orinėms, jū
rinėms ar žemyninėms pajėgoms | 
imtis tokio 'veiksmo, kuris būtų 
reikalingas tarptautinei taikai ar 
saugumui išlaikyti ar atstatyti 
(42 str.). O Saugumo Tarybos pa
darytus nutarimus JTO nariai 
yra apsiėmę priimti ir vykdyti 
(25 str.). Saugumo Taryba gali 
imtis priemonių Tarptautinio 
Teismo sprendimui įvykdyti (9ą 
str. 2 pt.), o ne vien pasitenkinti 
moraliniu pasmerkimu.

Iš užsimintų JTO Chartos dės
nių jau matyti, kokios funkcijos 
yra skiriamos Saugumo Tarybai 
ir kokią rolę gali suvaidinti veto 
teisę Saugumo Taryboje bei ko
kias tad gali turėti reperkusijas 
JTO darbui. Vaizdo pilnumui pa-

Jau iš seno valstybių santykia
vime glūdi kontroversa del di
džiųjų ir mažųjų bei vidutinių 
valstybių vaidmens politikoje: 
mažosios valstybės siekia savus 
reikalus apginti, norėdamos iš
trūkti iš joms nepalankios di
džiųjų valstybių faktinę politikos 
orbitos ir stengiasi ginčyti di
džių valstybių galią dominuoti 
pasaulinėje politikoje, o didžio
sios valstybės, savo ruožtu, 
savu uždaviniu laiko patikrinti 
savus interesus ir tam, jei reikia, 
subordinuoja mažųjų valstybių 
siekimus savo valiai. Suprantama, 
kad tuo pačiu metu ir tarp di
džiųjų valstybių vyksta rivaliza- 
cija, dėl įtakos sprendžiant pa
saulinės reikšmės problemas. Dėl 
to netenka stebėtis, kad spren
dimas klausimų dėl jų tarpusavio 
santykiavimo, ar jų laikysenos 
kitų valstybių atžvilgiu, ne visur 
ir ne visados lydimi darnaus su
tarimo.

Taikos išlaikymo ar tarptau
tinio saugumo klausimų proble
mos sukelia nuolatinį trynimąsi 
visų valstybių, ypatingai didžiųjų, 
kurį sušvelninti tegalėtų visų 
tiesiogiai ar tarpiškai suintere
suotų sutarimas ir susitarimas. 
Jeigu susitarimo nesajna, tai nėra 
jokids kitos priemonės, kuri esa
momis sąlygomis galėtų darniai 
išspręsti suverenines valstybes 
bedominančias problemas. Ligšio
linės pastangos susitarti Jungti
nių Tautų Organizacijoje ar jo
sios institucijose nedavė norimų 
vaisių „pasauliniam koncertui“ 
sudaryti: svarbesnių klausimų 
sprendimas, siekiant visiems pri
valomo nutarimo, susidurdavo su 
didžiųjų valstybių pasipriešinimu 
— veto. Ir juo dažniau bandyta 

■ išspręsti klausimus balsavimu, 
praktikuojamu demokratinėje 
bendruomenėje, juo daugiau nau
dota veto teisė; ir juo dažniau 
vetuota, juo dažniau stengtasi ne 
susitarti, bet nutarti. Kaip žino
ma, vakarų demokratijos rupimą 
klausimą norėdavo išspręsti dau
gumos balsavimu, o rytų auto
kratas su savo satelitais, nepa
jėgdamas suburti daugumos savo 
tezei, griebdavosi didžiųjų tari

amos privilegijos — veto. Tuo bū
du, jokiai valstybei nenorint išsi
žadėti užimtos ė priori pozicijos 
ar modifikuoti savo siekimų, in
teresų, kas kartą atsiduriama „už
burtame rate“.

II.
Jungtinės fautos 1945 m. bir

želio 26 d. pasirašė Jungtinių 
Tautų Chartą, sukurdamos Jung
tinių Tautų Organizaciją, kur 
ypatingai svarbų vaidmenį turi 
saugumo Taryba, viena iš JTO 
institucijų. . Saugumo Tarybos 
sudėtln nuolatiniais nariais įeina 
„Penki Didieji“: Jungtinės Ame
rikos Valstybės, Jungtinė Kara
lija, Kinija, Prancūzija ir Sovie
tų Sąjunga, ir nenuolatiniais, ren
kamais — kitos šešios valstybės.

Saugumo Tarybą, spręsdama ne 
procedūros klausimus, „privalo 
nutarti • septynių narių patvirti
namuoju balsavimu, išskiriant ir 
prisidedančius .nuolatinių narių 
balsus“ (Jungtinių Tautų Charta, 
27 str., . J. Bukotos vertimas, 
Augsburgas, 1946), su tam tikrais 
aprėžimais ginčo šaliai, esančiai 
Saugumo Tarybos nariu. Kitais 
žodžiais, Saugumo Tarybos 
sprendimui būtina „Penkių Di
džiųjų“ teigiamas pasisakymas, 
jų visų vienbalsiškumas, visiškas 
sutarimas. Tuo atveju, jeigu vie
nas iš nuolatinių Saugumo Ta
rybos narių pasisako neigiamai 
arba susilaiko nuo balsavimo, 
sprendimas, kad ir nubalsuotas 
reikiama balsų dauguma, tampa 
neprivalomas, niekinis. Čia, štai, 
ir pasireiškia didžiųjų valstybių 
galia sukliudyti, jai nepiimtiną 
nutarimą Saugumo Taryboje — 
tai ir yra Saugumo Tarybos nuo
latinių nąrių veto teisė. ’ . .

Saugumo Taryba yra svar- netinkamos rezoliucijos priėmimą 
blausias JTO politinis organa?, | įvairiais siūlomais pakeitimais, pa-

pildymais ir pan., taip kad kol 
nutarimas tapdavo visiems priim
tinas, jis dažniausiai nustodavo 
savo prasmės ir reikšmės. Tautų 
Sąjungos praktikoje būta dėsnio, 
kad kurios nors valstybės susilai
kymas nuO balsavimo netrukdė 
vienbalsiškumo, reikalingo nutari
mui. Tasai vienbalsiškumas buvo 
pats pagrindinis nuostatas Tairtų 
Sąjungos veikloje, ir jame kai kas 
yra linkęs įžūrėti Tautų Sąjungos 
darbų nesėkmę. Tautų Sąjungos 
paktas iš esmės buvo konstruotas 
remiantis nė Tautų Sąjungos Pil
naties ar jos Tarybos galia daryti 
sprendimus, bet pačių Tautų Są
jungos narių įsipareigojimu auto
matiškai imtis atitinkamų žygių, 
kai gręsė pavojus kurios nors 
valstybės teritoriniam integralu
mui ar jos politinei nepriklau
somybei.

Tuo tarpu JTO Charta, pagrįsta 
Dumbarton Oaks 1944. VIII. 21—X. 
7 d. didžiųjų valstybių konferenci
jos paruoštu projektu, yra kon
struota visai kitokiu principu. Char
toje nėra tarpusavio įsipareigo
jimo patikrinti teritorinį integra
lumą ir .politinę nepriklausomybę, 
nei įsipareigojimo tuojau pat im
tis tiesioginių žygių prieš agresi
jos grėsmę ar patį agresorių, nors 
tos agresijos auka ir būtų vienas 
iš JTO narių (Chartos VII sk.). 
Svarbiausias atsakingumas taikai 
arba tarptautiniam saugumui išlai
kyti tenka, kaip minėta, JTO Sau
gumo Tarybai. Saugumo Taryba 
pati sprendžia, kurių priemonių 
reikia imtis (diplomatinių, eko
nominių, militarįnių) prieš agre
sorių, turint galvoje, kad Sau
gumo Tarybos nenutartas ginklb

SOVIETU POLITIKOS POSŪKIO
PRIEŽASTYS

Vokietijos sutartis — naujosios
Sovietų nutarimas pasiekti su

sitarimo užsienių reikalų minis- 
terių konferencijoje ir visuoti
niame susirinkime įvyko taip 
staiga ir tokiomis įdomiomis 
aplinkybėmis, kad yra pagundos 
šį reikalą per daug suprastinti, 
mėginant visa tai išaiškinti tik 
asmenų ir taktikos sąvokomis. 
Lapkričio mėn. 25 d. užsienių 
reikalų ministerial Byrnes ir Be- 
vinas staiga pajuto Molotovo 
taktikos pakeitimą užsienių rei
kalų ministerių konferencijoje. 
Keturi didieji penkias taikos su
tartis svarstė du kartus, anali
zavo straipsnį po straipsnio, 
kiekvienas konferencijos narys 
dėstė savo pažiūras tais klausi
mais. Taip jie susirinko ir lap
kričio mėn. 25 d., pradėdami 
ketvirtąją derybų savaite. Molo
tovas ir toliau tęsė savo opozi
cine taktiką. Tuo metu pirminin-

„Penkių Didžiųjų" veto teisė, 
ruošiant Chartą, buvo gyvai puo
lama mbžųjų valstybių: San.Fran
cisco mieste susikirto valstybių 
teisinė lygybė su tų pat valstybių 
faktine nelygybe. Idėja, kad 
didžiųjų valstybių susitarimo, bu
vusio karo metu, priklauso ir tai
kos bei saugumo išlaikymas, nu
lėmė didžiųjų valstybių veto teisės 
pasilaikymą Saugumo Taryboje ir 
jos eventualų vartojimą. Nepabota 
mėginimų veto teisei modifikuoti 
ir tuo būdu Saugumo Tarybos nuo-

Biržai

Biržų pilies griuvėsiai

žymėsime, kad veto teisė „Pen
kių Didžiųjų“ gali būti panau
dota dar šiais, pačioje Chartoje 
numatytais atvejais: priimant ku
rią nors valstybę JTO nariu 
(4 str. 2 pt.); pašalinant JTO narį, 
„nuolatos laužantį JTO Chartos 
principus“ (6 str.); rekomenduo
jant JTO Generaliniį Sekretorių 
(97 str.); pakeičiant JTO Chartą 
(109 str. 2 pt.). Pažymėtais pir
mais trimis atvejais reikalinga, 
kad Saugumo Taryba pasiūlytų 
JTO Pilnačiai klausimą spręsti. 
JTO Chartos pakeitimas reika
lingas dviejų trečdalių JTO na
rių, įskaitant ir nuolatinius Sau
gumo Tarybos narius.

III.
Šioje vietoje pravartu prisiminti, 

kuriuo būdu tarptautiniai klausi
mai buvo sprendžiami JTO pirma- 
tako — Tautų Sąjungos. Tautų Są
jungos Pilnatis ar jos Tarybas sa
vo sprendimus turėjo daryti vienu 
balsu: atseit, bet kuri valstybė — 
Tautų Sąjungos narys — maža ar 
didelė, turėjo veto teisę — for
maliai turėjo, teisę ir faktiškai ga
lėjo sutrukdyti kurios nors jai

pavartojimas principe nėra leisti
nas. Kitais žodžiais, saugumo 
sistema JTOrganizacijoje remiasi 
Saugumo Tarybos nutarimais, 
praktiškai „Penkių Didžiųjų" pri
tartais ar sutartais. Tie nutarimai 
jau įpareigoja JTO narius juos 
efektyviai vykdyti. Teikiant tokią 
didelę reikšmę Saugumo Tarybos 
sprendimams, savo metu kilo klau
simas, kuriuo būdu darytini Sau
gumo Tarybos nutarimai: ar vienu 
balsu, .ar kvalifikuota (ir kokia), 
ar paprasta balsu dauguma. Sis 
pagrindinis ir gana delikatiškas 
klausimas Dumbarton Oaks ne
buvo išspręstas, kur, Jaltos 1945. 
II. 11 d. komunikato žodžiais, „ne
prieita susitarimo šiuo svarbiu 
klausimu balsavimo sistemoje". 
Jaltos konferencija nugalėjo šį 
sunkumą, nuspręsdama, kad ne 
procedūriniams klausimams spręsti 
Saugumo Taryba privalo mažiausia 
septynių balsų, kurių sudėtyje 
turi būti * Saugumo Tarybos nuo
latinių narių balsai. Šitokio nusi
statymo prieita, nepabojant kom
promisinių pasiūlymų, siekusių eli
minuoti veto teisę Saugumo Tary
boje, sprendžiant josios rekomen
dacijų.

latinių narių visiškas sutarimas 
tapo conditio sine qua non Chartai 
sudaryti.

Veto sistemą rėmė didžiosios 
valstybės (JAV, JK), tardamos, jog 
tos teisės jos privalo, jausdamos 
atsakingumą pasaulio taikai išlai
kyti. Tačiau noras fiksuoti veto 
teisę ir pats jos fiksavimas JTO 
Chartoje susilaukė gausios kriti
kos, ypatingai paliktoji galimybė 
suinteresuotai didžiajai valstybei 
sukliudyti kolektyvinę akciją tai
kai išlaikyti ar agresijai įspėti. 
Žemiau cituojami H. Nicolson’o 
žodžiai, atrodo, vykusiai apibudina 
atmosferą, kurioje JTO gimė, ir 
drauge padeda suvokti „nemėgia
mos" veto teisės įteisinimą ir 
troškimą rasti tinkamą sprendimą: 
„Didelės aukos principui buvo pa
darytos tam, kad įteigtų Sovietų 
Sąjungą priimti Chartą. Sutinku, 
kad tos aukos buvo reikalingos, 
tačiau, jei jos naudojamos kyliu 
Chartos dvasiai ir tikslams ardyti, 
tai, be abejo, buvo padaryta klai
da. Aš manau,’ kad tie, kurių pri
klauso viešosios opinijos informa
vimas, turėtų esamuosius sun
kumus išaiškinti“ (Spectator, 1946. 
XI. 1).

Sovietų politikos bandymas
kavo min. Byrnes, bet jis jau 
buvo nustojęs įrodinėti. Tai mė
gino Bevinas. Kai kiekviena nau
ja sutarties klauzulė buvo iš 
naujo gvildenama ir Molotovas 
vis pakartodavo tuos pačius, jau 
prieš mėnesius pateiktus argu
mentus, ministerial Bymes ir 
Bevinas pereidavo svarstyti ki
tų klauzulių, ir konferencija 
virsdavo sovietišku monologu.

Tą vakarą sovietų komisaras 
pasišaukė min. Byrnes ir pasiū
lė padaryti pirmąjį šioje kon
ferencijoje privatų politinį pa
sikalbėjimą. Siame pasikalbėji
me Bymes aiškiai išdėstė savo 
nuomonę. Jis pabrėžė, kad šiuo
se nepasibaigiančiuose pasikarto
jimuose nematyti jokios ateities 
ir kad tokie sovietų atsakymai 
negalį toliau testis. Jungtinės 
Amerikos Valstybės, pabrėžė jis, 
sutiktų geriau ilgiau palikti 
Europos okupaciją, kaip ji buvo, 
ir palaukti, iki Sovietų Sąjunga 
iš tikrųjų bus pasiruošusi pradė
ti vesti derybas, negu sudaryti 
blogas sutartis. Prieš pavakarį 
padėtis be išeities buvo palauž
ta. Molotovas pasisakė esąs pa
siruošęs siekti susitarimo ir su- 
daryti sutartis. Ir rjuo to laiko 
prasidėjo staigi pažanga konfe
rencijoje ir visuotiniame susirin
kime.

Šis anekdotas, aišku, neišaiš
kina, kodėl rusai nusprendė siek
ti susitarimo sudarant su.mažo
siomis valstybėmis taikos sutar
tis, o nurodo piktai išeities taš
ką, kur Molotovas nusprendė pa
keisti savo ankstyvesni savo nu
sistatymą. Bet kokios buvo prie
žastys jo ankstyvesnio nusista
tymo? Kodėl Sovietu Sąjunga 
nusprendė, kad taikos sutarčių 
pasirašymas yra ir jos interesas, 
ir kodėl ji nutarė pasiruošti ben
drajam susitarimui su Vakarų 
valstybėmis Vokietijos, nusigin
klavimo ir . atominės energijos 
klausimais?

Konferencijos stebėtojai ir J. 
T. galvoja, kad buvo šios ketu
rios pagrindinės priežastys:

1. Jų nuomone. Sovietų Sąjun
ga turi savo viduje tokių rėkian
čių veiksnių, kurie priverčia lei
sti užsienio įtempimui atslūgti. 
Pagal gautas informacijas apie 
Rusijos vidaus padėtį, aiškėja 
nauji kylantys sunkumai vyk
dant naująjį penkerių metų pla
ną. Šie penkmečių planai nieka
da nebuvo Sovietų piliečiams po
puliarūs. Jie (rusai), kaip ir kitų 
nušiauštų pasaulio sričių žmonės, 
šaukia, kad duotų daugiau mai
sto, ir reikalauja būtiniausių pra
gyvenimo reikmenų. • .

2. Priešingai vokiečiams, rusai 
šiuo metu negaudo šansų mėgin
ti karu išplėsti savo teritorinius 
ir ideologinius tikslus. Siekdami 
šio tikslo, jie jau ir taip yra pa
darę didelę pažangą. Tik Europos 
jėgų pusiausvyrai išnykus ir pa
lūžus prancūzų karinei pajėgai, 
jie galėjo išsiplėsti į vakarus. Bet 
dabar pusiausvyra vėl atstatyta. 
Vakarų valstybės atkūrė naują 
kontinento pusiausvyrą. Jos pa
darė tai manydamos užtikrinti 
saugumą, jei ir nepilnai, tai bent 
išlaikyti pusiausvyrą. Sovietų 
Sąjunga įsitikino, kad tolimesnė 
ekspansija be konflikto pavojaus 
neįmanoma.

3. Kita priežastis, kodėl rusai , 
nutarė padaryti nuolaidų ben
drojo susitarimo labui, yra ta, 
kad jie jo penkiolikos mėnesių 
priešinimosi pagaliau įsitikino, 
kad sudarytomis mažųjų penkių 
valstybių taikos sutartimis jie 
gautų tai, ką 
gauti.

4. Pagaliau 
nės bombos _ _ 
(Amerikoje) ir Sovietų Sąjungo
je, matyt, juos įtikino,’ kad, iš
einant iš jų pačių interesų, ge
riau bombos pavojų, jei galima, 
neutralizuoti diplomatiniu keliu, 
negu laukti, kol patys bombą pa
sigamins. Jie žino, aišku, mūsų 
(amerikiečių) milžiniškas pastan
gas, kurias mes padarėme ga
mindami žymiai didesnes naiki
nančios galios bombas su mažes
niais gamybos kaštais. Taip pat

jie galėjo tikėtis

dabartinės atomi- 
išsi vystymas čia
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kalbama, kad rusai esą nusivylę 
ir atominės bombos gamybos 
progresu Sovietų Sąjungoje.

Šie keturi faktoriai — bomba, 
vidaus padėtis Rusijoje, pusiaus
vyra, išlaikanti Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Didž. Brita
nijos pajėgas, ir pagaliau įsiti
kinimas, kad Vakarų valstybės 
nėra linkusios daugiau daryti 
jokių nuolaidų sudarant mažą
sias taikos sutartis — yra ben
drosios pagrindinės priežastys, 
išaiškinančios pastebimą Sovie
tų norą- pasiekti bendrojo susi
tarimo. Bet kas toliau?

Dalyvių, kurie vedė derybas 
per paskutinius metus su Rusi
ja, nuomone, mes įžengiame į il
gą ir sunkų derybų laikotarpį, 
derybų, kurios yra gyvybiškai 
svarbesnės, negu taikos sutartys 
su Italija, Rumunija, Bulgarija, 
Vengrija ir Suomija.

Šis lūžis New Yorke tų pačių 
stebėtojų nėra laikomas „ramy
bės fazės“ pradžia didžiųjų są
jungininkų santykiuose. Visa tai, 
kas įvyko, yra įrodymas, kad 
Sovietų Sąjunga dėl aukščiau 
išvardintų priežasčių yra pasi
ryžusi siekti susitarimo, ir yra 
prileidžiama, kad jis bus ypatin
gai sunkiai pasiekiamas.

Pirmiausia, dauguma valsty
bių tik dabar pradeda susidurti 
su realybe. Vokietija, dabar nu
niokotoji Vokietija, tebėra su vy
rų pajėga K tauta, galinti vėl 
virsti potencialiu pavojumi. De
rybos Vokietijos klausimu tik da
bar pradedamos. Ar Sovietų Są
junga iš vienos pusės ir Brita
nija su JAV iš kitos yra tikrai 
nusprendusios širdingai bendra
darbiauti kuriant taikingą Vokie
tiją ir panaudoti vokiečių jėgą 
visiems europiečiams, įskaitant 
ir rusus? Ar Vokietija bus pri
kelta kaip potencialus sąjungi
ninkas kokiam tai fantastiškam 
Rytų ir Vakarų jėgų bandymui?

Tai yra klausimai, kurie iš
bandys ateinančiais metais są
jungininkų nuoširdumą. Jei jie 
gali iš tikrųjų sutikti dirbti kar
tu atstatant Vokietiją į gamy- 
biškai pajėgią, bet rūpestingai 
kontroliuojamą Europos dirbtu
vę, realios taikos erą ir pakilęs 
gyvenimo standartas, kuris yra 
taikos sąjungininkas, gali būti 
sukurta. Bet, jei i Vokietiją bus 
žiūrima kaip į potencialų sąjun
gininką, aišku, negali būti bendro 
susitarimo ir pastovios taikos.
(The New York Times Overseas 
Weekly, Dec. 15, 1946)

Aleksandro 
garbingam

Aleksandro Stulginskio, demo
kratinės Lietuvos prezidento, ne
pavargstančio lietuviškumo reika
luose kovotojo, vasario 16 d. ne
priklausomybės paskelbimo akto 
dalyvio, vardas niekada neišnyks 
iš gyvųjų atminties ir iš Lietuvos 
istorijos puslapių. Jo ankstyva 
mirtis ištrėmime taip pat visada 
ir visiems primins didžiadvasių 
lietuvių Golgotą.

Nepriklausomybės metu Lie
tuva turėjo tik tris prezidentus. 
Dviejų iš jų nebėra gyvųjų tarpe 
Jie mirė ne savo žemėje. Antanas 
Smetona užgeso laisvame krašte — 
Amerikoje, Aleksandras Stul
ginskis užmerkė kankinio akis ir 
baigė sunkias gyvenimo dienas ir 
vargus tolimojo šiaurėjo, Krasno
jarsko srityje. Ne kaip laisvas 
žmogus, bet kaip kankinys. Ne 
kaip buvęs prezidentas, bet kaip 
nekenčiamas ir nereikalingas ver

gas.
Aleksandrui Stulginskiui lemta 

buvo nueiti tais pačiais keliais, 
Kuriais daug daug metų priverstinai 
ir į tą pačią tolimą nesvetingą ir 
mirtimi besivaidenančią šiaurę 
turėjo eiti didieji lietuviškumo 
žadintojai, ir priglausti kaulus 
svetimoje žemėje', šalia aušrininkų, 
varpininkų, visos eilės bevardžių 
knygnešių ir kitų susipratusių lie
tuvių.

Aleksandro Stulginskio didžioji 
politinė ir kultūrine veikla, prasi
dėjusi pirmojo pasaulinio karo 
metu, tampriai susijusi su Lietuvai 
nepriklausomybės iškovojimu ir 
jau laisvos Lietuvos gyvenimu, jos 
atsikūrimu, darbais. Dar pirmajam 
pasaulio karui nenutilus, Alek
sandras Stulginskis gyveno Vil
niuje ir aktingai dalyvavo švie
timo, savišalpos ir politiniame 
darbe. Jis įkūrė mokytojų semi- 
rtariją, dirbo nukentėjusiems nuo 
karo šelpti komitete, su didžiausiu 
atsidavimu organizavo Vilniaus, 
lietuviškųjų prieglaudų ir moky
klų aprūpinimą maistu. Aleksandras 
Stulginskis Vilniuje įsteigė ūkinin
kams skirtą laikrašti „ūkininką“. 
Ūkininkas visą laiką ėjo nepriklau
somoje Lietuvoje ir kaimo žmonių |

St. Daunys

Stulginskio 
atminimui 

tąrpe turėjo didelį pasisekimą. Jis 
buvo uždarytas 1940 metais, kada 
buvo uždaryta ir visa lietuviškoji 
spauda, o jo paskutinieji redak
toriai— J. Dagelis ir J. Valatka — i Atėjo 1917 m. Vilniaus Kon- 
išvežti į tą patį kraštą, kur buvo ■ ferencija. Aleksandras Stulginskis

Aleksandras Stulginskis

išvežtas ir mirė ir „ūkininko" 
įsteigėjas Aleksandras Stulginskis.

Aleksandras Stulginskis padėjo 
savo parašą šalia Dr. Jono Ba
sanavičiaus, kun. P. Dogelio, J. 
Vileišio, P. Klimo, A. Smetonos ir 
M. Biržiškos, kai tuo metu Vil
niuje gyvenantieji lietuviai krei- 
kėsi į tuometinį Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentą Vilsoną, 
prašytini užtarti rusų pavergtas 
tautas. 

veiklus jos dalyvis, su žemaitišku 
užsispyrimu ginąs lietuviškumo rei
kalus. Jis išrenkamas Tarybos 
nariu.

1918 m. vasario 16 d. Aleksan
dras Stulginskis, kartu su kitais 
Tarybos nariais, pasirašė didįjį ir 
štoriškąjį dokumentą — Lietuvos 
epriklausomybės paskelbimo aktą, 
aunai, tik pasiskelbusiai nepriklau

soma, Lietuvai reikėjo pasišventu- 
ių ir darbščių žmonių. Alek- 
andras Stulginskis , buvo tų žmo- 
ių pirmose eilėse. Tų pačių metų 

vasaros pabaigoje jį jau matome 
irmininkaujant belaisvių grąžini

mo komisijai. A. Stulginskis daug 
dirba Krikščionių Demokratų parti
joje. Jis su kun. J. Staugaičiu 
energingiausi tos partijos vadai.

Brandūs ir dideli Aleksandro 
Stulginskio darbai Lietuvos nep
riklausomybės atkūrimo darbe, 
nemažesni ir nepriklausomoj Lie
tuvoj, kuriant pagrindiniausius 
įstatymus. A. Stulginskis buvo 
kviečiamas į pirmąjį Lietuvos 
ministerių kabinetą vadovauti že
mės ūkio ministerijai. Stašinskis 
ir Leonas tam griežtai pasiprie
šino. A. Stulginskis į kabinetą 
neįėjo, bet ir vyriausybė greit su
griuvo. Antrame kabinete jis mini- 
steris be portfelio, o trečiame jau 
žemės ūkio ministeris.

1920 m, Steigiamasis Seimas 
Aleksandrą Stulginskį išrinko jo 
pirmininku, o 1922 m. pirmasis sei
mas išrinko Lietuvos Respublikos 
prezidentu. 1923 m. Stulginskis vėl 
buvo perrinktas prezidentu. Jam 
prezidentaujant ir saugojant Lie
tuvos Respublikos konstituciją, 
buvo padaryti milžiniško svarbumo 
darbai: pravesta žemės reforma, 
prie Lietuvos grąžintas Klaipėdos 
kraštas, įvestas litas, sukurtos 
aukštosios švietimo įstaigos.

Vėliau, prezidentu išrinkus Dr. 
K. Grinių,- Aleksandras Stulginskis 
apsigyveno ūkyje Kretingos ap
skrityje. A. Stulginskis ir tada 
domėjosi politiniu gyvenimu, nors 
būdamas tolimame kampelyje ir 
negalėjo reikštis kasdieniniuose 
politikos reikaluose. Atvažiavęs į 
Kauną visada apsilankydavo „Ry
to", vėliau „XX Amžiaus" redak
cijose. Jis ‘buvo tų dienraščių ben
dradarbis.

Ne vienas atsimename Alek
sandro Stulginskio kalbį Pasaulio 
Lietuvių Kongrese Kaune. Daug 
tiesos jis tada pasakė, tik ne visi 
norėjo suprasti ir girdėti.

A. Stulginskis smulkaus ūkio 
nuomininkų sūnus. Paprastumas

Karo pradžioje, kai fašistai 
bombardavo tą miestelį, v.ena 
bombų krito tiesiai į zoologijos 
sodą ir sprogo, pridarydama di
džiausio ir kurtinančio triukšmo. 
Tada ir žuvo vienu smūgiu trys 
gyvatės. Šito negalima būtų pava
dinti, man atrodo, apgailėtinu įvy- 
kiu, bet, deja, žuvo ir strausas. 
Kiti žvėreliai išliko sveiki ‘r, kaip 
sakoma, jie išgyveno daugiau bai
mės nei pavojaus.

Kai dėl beždžionės, to mažo pa
daro — ji buvo labiau už visus 
įsibauginusi. Jos narvas sprogimo 
buvo nutrenktas ant žemės, ir 
viena narvo sienelė lūžo, o mūsų 
beždžionytė buvo išmesta į parką. 
Ji krenta kniūpščia ant takelio, 
bet nepalieka gulėti išsitiesusi, 
kaip žmonės, kurie yra pap-atę 
prie karo veiksmų. Visai priešin
gai. Ji tuoj lipa ant medžio, nuo 
medžio ant tvoros, paskui į gatvę 
ir kaip akis išdegusi dumia, kiek 
kojos neša. Greičiausia, ji galvoja: 
„Šitaip tai jau ne! Jei čia mėto
mos bombos, tai aš protestuoju.“ 
Ir ji dumia sau, pasakojama, lyg 
jai šunes kulnis kandžiotų. Prabė
gusi visą miestą, ji suka į platų 
kelią, tvirtai nutarusi apleisti tą 
vietovę. Ko gi jūs norite? Tai bež
džionė, ne žmogus. Beždžionė ne
supranta, nei kas, nei kur, ji ne
randa prasmės likti mieste. Maža 
beždžionytė dumia iki apalpimo. 
Nuovargio palaužta, lipa į medi, 
praryja vieną musę ir Keletą 
vabzdžių jėgoms palaikyti ir už
miega ant šakos.

Pravažiuoja kariškas sunkveži
mis. Šoferis pastebi mūsų mažą

Michail Zoščenko
v v .

Beždžiones nuotykiai
Populiarusis sovietų humo- 

' ristas Michail Zoščenko per 
pastarąjį „valymą“ pateko 
Kremliaus nemalonėn. Pre
tekstas buvo jo paskutinė hu
moreska vardu „Beždžionės 
nuotykiai“. Be oficialaus Kom
partijos pasmerkimo, dar Žda- 
novas, NKVD generolas ir po- 
litbiuro narys, smarkiai puolė 
sovietų literatus, ypač Zoščen- 
ką, už antisovietišką nusiteiki
mą. Anot Ždanovo, „Beždžionės 
nuotykiuose“ sovietų piliečiai 
esą pavaizduoti kaip tinginiai 
ir idiotai, kvaili ir primityvūs 
žmonės. Esą, atidžiai analizuo
jant tą apsakymą, matyti, kaip 
Zoščenko vaizduoja beždžionę 
sovietiško režimo teisėju, tu
rinčiu teisę mokyti sovietų pi
lietį. Sovietiškas gyvenimas 
esąs nupieštas baisus, iškreip
tas, vulgarus, ir esą geriau gy
venti laisvai zoologijos sode, 
negu Sovietų Sąjungos tautų 
tarpe.

Pietų miestelyje buvo zoologi
jos sodas. Nedidelis tas zoologijos 
sodas! Jame buvo vienas tigras, 
du krokodilai, trys gyvatės, v.ena 
žebra, vienas strausas ir beždžionė; 
— paprasta, maža beždžionytė. Ži
noma, ten buvo ir kitų žvėrelių — 
mažų žuvelių, mažų paukštelių, 
varlių ir kitokių nereikšmingų 
niekelių iš gyvulių pasaulio. 

beždžionytę ant medžio. Nustebęs 
prisėlina, uždengia žvėrelį ap
siaustu ir pasiima į savo sunkve
žimį. „Geriau padovanosiu kuriam 
savo draugui“, galvoja jis, ..nei 
leisiu jai nugaišti nuo bado, šalčio 
ir kitų nepriteklių.“ Ir jis beždžio
nės kompanijoje važiuoja saa to
liau. Privažiavęs Borisevą, išlipa. 
„Lukterk manęs čia, mažyte,1 sa
ko jis. „Aš tuoj ateisiu/N

Bet mūsų beždžionė nebuvo nu
siteikusi laukti. Ji prasispraudžia 
pro sudužusio lango skylę ir pa
sileidžia klaidžioti miesto gatvė
mis. Ir štai ji taip klaidžioja, 
uodegą aukštai užrietusi, man
dagi, kaip paveikslas. Nustebę 
praeiviai, savaime aišku, puola ją 
vytis: ne taip lengva ją' pačiupti. 
Ji vikri, ta mūsų maža baždžionė, 
ir judri ant savo keturių ranku
čių; be reikalo tik nusikamuo
jama, verčiant ją bėgti, kaip kiškį.

Uždususi, pavargusi, ji, aišku, ir 
alkana. Bet kas gi galima mieste 
valgyti? Nėra nieko valgomo gat
vėse; pagaliau, pavyzdžiui, ir eiti 
į valgyklą ar kooperatvyą su ta 
uodega neįmanoma! Ji neturi pi
nigų, neturi jokių teisių nuolai
doms gauti, neturi maisto korte
lių: košmaras! Vis dėlto ji įeina Į 
kooperatyvą, tikėdamasi ten ką 
nors rasti. Ten parduodamos kaip 
tik daržovės — morkos, ridikai, 
agurkai. Šuolis, ir štai ji krautu
vėje. Ir ką gi ji mato? Begalinė 
eilė. Ne! Ji nestovės eilėje, ji 
nestumdys žmonių, kad prieitų 
prie stalo. Paprasčiausiai ji prieina 
pardavėją per visų pirkėjų galvas. 
Pasiekusi stalą, mūsų beždžionė 

visai nesidomi morkų kaina, ir, 
pagriebusi visą jų pundelį, grįžta 
tuo pačiu keliu, kuriuo atėjusi, 
nepaprastai patenkinta savo pir
kiniu. Ko gi jūs norite? Tai bež
džionė, niekas kitas kaip beždžio
nė, kuri nesupranta, nei kas, nei 
kur, ir visai nežino maitinimosi 
įstatymų. Aišku, krautuvėje nus
tebimas, protestai, maišatis. Par
davėja, kuri svėrė ridikus, vos 
nealpsta iš susijaudinimo.

Tiesą sakant, pamačius staiga 
rankos tolume kažką plaukuoto, 
uodeguoto vietoje normalaus pir
kėjo, galima ir ią tikro nusigąsti. 
Juo labiau, kai klijentas nesirūpi
na užmokėti už prekę. Publika 
puola gaudyti beždžionę. Pastaroji 

‘dumia, morką grauždama. Ji gar- 
džiuojasi, nesuprasdama viso rei
kalo. Pirma bėga vaikai, paskui 
suaugę, o juos visus vejasi švilp
damas policininkas.

Ir štai, prašau, iš už kampo ir 
šuo prisideda prie visos kompani
jos. Jis toks akiplėša, kad net lo
damas ir plyšdamas bando savo 
dantimis nutverti beždžionytę 
Beždžionė greitina savo šuolius. 
Ji bėga, ir, be abejonės, galvoja 
sau: „Vaje, vaje! Aš suklydau, 
apleisdama zoologijos sodą! Aš 
buvau visai rami narve. Reikia 
kuo greičiausiai grįžti į zoologijos 
sodą!“

Ji toliau dumia, bet šuo jau jau 
čiumpa jai už kulnų, dar momen- 

i tas — ir' jis ją pagaus. Bet dabar 
beždžionytė šoka ant tvoros tuo 
metu, kai šuo ją jau yra begrie
biąs, bent už užpakalinės kojos, ir 
sudrožia jam iš visų savo jėgų 

morka per nosį. Smūgis toks skau
dus, kad šuo pradeda gailiai 
unkšti Ir grįžta namo, pakabinęs 
nosį. „Ne, piliečiai, to jau nebus“, 
galvoja jis. . „Aš beveliju ramiai 
namie miegoti, o ne jums beždžio
nes gaudyti ir patirti tokių ne
malonumų.“ Taigi šuo pabėga, o 
mūsų beždžionytė įšoka į kiemą. 
Kieme kaip tik tuo metu ber
niukas, vardu Alioša Popovas, ka
poja malkas. Taip bekapodamas 
malkas, staiga pamato beždžionę. 
Jis, Alioša Popovas, labai mėgsta 
beždžiones. Visą savo gyvenimą 
svajojo turėti bent vieną beždžio
nę. O ji štai čia, kaip kokiais 
burtais!

Alioša nusivelka švarką ir už
meta ant bėždžionytės, kuri tupi 
susirietusi prie laiptų. Po to jis 
nuneša ją pas save, duoda jai 
valgyti, liepia gerti arbatos. Bež
džionė sužavėta, bet ne visai. 
Aliošos bobutė nejaučia jai jokios 
simpatijos. Ji pradeda šaukti ir 
nori beždžionytę mušti, o vis tai 
dėl pusiau nukąsto saldainio, ku
rį arbatą begerianti bobutė buvo 
padėjusi ant lėkštės, o beždžionytė 
pačiupo ir įsidėjo į bumą. Ko gi 
jūs norite? Aišku, beždžionė — ne 
žmogus. Žmogus, jei jis jau ką va
gia, nedarys to matant ir žinant 
bobutei. Bet beždžionytė padarė 
tai nesivaržydama, bobutei ma
tant. Bobutė jau vos nepradėjo 
kukčioti.

Bobutė sako: „Ypatingai nema
lonu, kai kažkokia uodeguota afri- 
koniška baidyklė gyvena jūsų 
kambary. Ji neturi žmogaus veido. 
Aš jos bijosiuosi. Ji užšoks tam-
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LIETUVIU LITERATŪRA
TREMTYJE 1946METAIS

Ne tik daiktus, bet ir žmonių 
darbus dažnai vertiname kieky
bės ir kokybės atžvilgiais, šituo 
du mąstu galima taikinti menui 
ir literatūrai.

Kiekybės atžvilgiu 1946 m. 
lietuvių literatūra tremtyje galima 
laikyti daugiau negu patenkina
ma, ypač turint galvoje sunkias 
materialines aplinkybes, su ku
riomis teko susidurti tiek laikraš
čių, tiek, knygų leidėjams. Čia 
laikraščiai paminimi dėl to, kad 
jų tarpe nebuvo tokių, kurie būtų 
nedėje dailiųjų žanrų kūrinėlių. 
Visuose juose būdavo spausdina
ma vaizdelių, apsakymėlių, nove
lių, romanų, ištraukų, satyros 
dalykėlių, atsiminimų, nors es
tetiškai vertingų ir gilių dalykų 
pasitaikydavo žymiai rečiau. 
Dažniausiai tai būdavo neįgudu- 

jame išliko visą amžių. Savo prin
cipuose visada buvo kietas, drą
sus, bet sukalbamas. Mokėjo pa
laikyti kontaktą su kitų pažiūrų 
žmonėmis.

Jo biografija gana įvairi. Gimė 
1885 metais vasario 27 d. Kal
tinėnų valsčiuje, Raseinių apskri
tyje. Mokėsi Kauno kunigų semi
narijoje. Nors seminariją baigė, 
bet į kunigus neįsišventino. Toliau 
išvažiavo studijuoti į Insbrucką. 
Jo pažiūros studijų reikalu kiek 
pakito — apsisprendė praktiškųjų 
mokslų naudai ir Hallėje studijavo 
agronomiją. Kaip agronomas, kurį 
laiką darbavosi Trakuose, vėliau 
jo veikla reiškėsi Vilniuje. Ten 
gyvendamas pasirašė nepriklau
somybės paskelbimo aktą, vėliau 
ministeris, Steigiamojo Seimo pir
mininkas, Respublikos prezidentas, 
paskui ūkininkas ir dar vėliau, 
kartu su tūkstančiais savo krašto 
brolių 1940 metais tremtinys į to
limą Krasnojarską.

Nėra smulkesnių žinių kada 
Aleksandras Stulginskis baigė sa
vo gyvenimo dienas kankinio mir
timi. Žinoma, kad jis sunkiausiuose 
darbuose kuri laiką laikėsi hero
jiškai.

Lietuva Aleksandrui Stulginskiui, 
kurio kapas toli toli, visada liks 
dėkinga ir jo darbų nepamirš.

soje ant manęs. Ji suvalgys mano 
saldainius. Ne, iš tikrųjų, aš atsi
sakau gyventi po vienu stogu su 
beždžionę. Viena iš mudviejų turi 
vykti į zoologijos sodą. Argi būti
nai tai turiu būti aš? Ne, pagei
dautina, kad tai būtų ji, o aš pa
silikčiau savo bute.“

Alioša atsako bobutei: „Ne, bo- 
butėl, tu neprivalai eiti į zoologi
jos sodą. Aš garantuoju, kad ji 
daugiau nieko nevogs. Aš ją 
išauklėsiu, kaip žmogų, išmokysiu 
vartoti šaukštelį ir gerti iš puo
duko arbatą; kai dėl šokių, tai, bo- 
but, neįmanoma gi jai uždrausti 
užsikarti ant lempos palubėje, o 
iš ten ji gali, žinoma, užšokti ir 
ant tavo galvos, bet, svarbiausia, 
jei tai įvyktų, nenusigąsk. Tai ne
kenksminga beždžionė, pripra
tusi Afrikoje daryti visokias pi- 
ruetes.“

Kitą rytą Alioša išeina mo
kyklon. Jis prašo bobutę prižiū
rėti beždžionę. Bet bobutė nesiima 
šios pareigos. „Tik to man ir te
trūko“ galvoja ji sau.“ Prižiūrėti 
tokį monstrą!“ Bobutė, tai saky
dama, sėdasi fotelin ir užmiega.

Tuo būtent momentu mūsų 
beždžionytė pabėga pro pravirą 
pastogės langelį į gatvę pa
vaikščioti saulėje. Gal ji nori klek 
pasigimnastikuoti, o gal galvoja iš 
naujo įsiveržti į daržovių krau
tuvę ir ko nors pirktis, žinoma, 
neapsimokėjusi. Tuo laiku ei»a| 
senis gatve — jis gi, Gavriličas, 
invalidas. Eina į pirtį. Nešasi 
krepšiuką su baltiniais ir muilą. 
Pamatęs beždžionę, netiki savo 

šių ar nežymių talentų darbeliai, 
kiniuos laikraščių redaktoriai 
dažniausiai dėdavo tik dėl to, kad 
nebūdavo geresnių.

Tas pats tenka pasakyti apie 
poeziją spausdinama laikraščiuo
se. Jos ten būdavo gausu, tačiau 
jos kokybė dažnai būdavo gana 
menka, nes eilėraščiais spaudą 
aptarnaudavo dažniausiai naujo
kai. įsikibę i patriotine poeziją, 
jie kartodavo beveik visada tas 
pačias tėvynės ilgesio, tėvynės ir 
tremtinių nedalios temas, daž
niausiais senomis priemonėmis, 
Laikraštinei spaudai patarnauda
vo ir jau žinomi poetai, tačiau jų 
savarankiškesnis ir stipresnis žo
dis buvo gausiai nupiginamas 
{vairių imitatorių su banalybė
mis tiek temų, tiek formos at
žvilgiu, net su žymiais eiliavimo 
trūkumais. Tačiau negalima pa
sakyti, kad tie visi nesubrendę 
ar įsivaizdavę poetai nebūtų tu
rėję reikšmės. Dažniausiai neigia
mai pasitarnaudami visuomenės, 
ypač jaunuomenės sluoksniui ug
dyti, jie atliko pilietinę pareigą, 
bent atžvilgiu tų tautiečių, kurie 
iš poezijos tereikalauja tiek, kiek 
iš publicistinio straipsnio būtent, 
kad būtų iškeltos ir pakartos tos 
temos ir nuotaikos, kuriomis 
žmonės tuo laiku gyvena.

Nedaug ką kitą galėtume pasa
kyti ir apie žurnalus, kurių an
trojoj metų pusėj buvo atsiradę 
— „Pėdsakus“, „Mintį“. Jų poe
zijos lygis buvo maždaug toks 
pat, kaip ir savaitraščių, išskyrus 
„Aidus, kurio literatūrinis lygis 
dažnai būdavo aukštesnis. Sun
kiau įvertinti „Tėvynės šešėlio“ 
literatūrinę pusę. Rašančiam šias 
eilutes tik vieną kartą tėra tekę 
jį vartyti, nes tas žurnalas ėjo 
anglų valdomoj Vokietijos srity 
ir amerikiečių zonos skaitytojams 
buvo sunkiau pasiekiamas. Dar 
sunkiau buvo gaunamas Salzbur- 
ge išeinąs žurnalas „Tėvynėn“. 
Kad ir be lietuviškų rašmenų, tas 
leidinys buvo spausdinamas liuk- 
susiškai. Užuot dėjęs pigią eiliuo
tą publicistiką j savo puslapius, 
jis persispausdindavo žymesnių 
poetų dar Lietuvoj paskelbtų kū
rinių. Jis tęsė taip pat ir V. Krė
vės dramatizuotą poemą „Dan-

akimis. Ar tai .tikra beždžionė, o 
gal tik iliuzija dėl ką tik išgerto 
alaus stiklo? Nustebęs žiūri į bež
džionę, o beždžionė žiūri J jį, gal
vodama, tikriausiai: „Kas čia per 
keistas tipas su krepšiu?"
Galų gale Gavriličas sumėklina, 
kad tai tikra beždžionė, ne iliuzija 
ir šiaip samprotauja: „Pabandy
kim ją pagauti. Ryt nunešiu ją į 
turgų ir parduosiu už 100 rublių. 
Už sakydamas, Gavriličas imasi 
darbo, kreipdamasis į beždžionytę 
šiais malonybiniais žodžiais: „Kac 
kac, ateik, mažytei“. Jis žino, kad 
tai ne katė, !?et jam reikia laiko 
suvokti, kad būtybė, į kurią jis 
kreipiasi, priklauso aukštesnių 
gyvulių rūšiai. Išsitraukia iš kiše
nės cukraus gabalėlį, rodo jį bež
džionei ir lenkdamasis sako: 
„Gražuole mano, ar nenorėtum 
paragauti cukraus?“ ( Si atsako: 
„Žinoma, aš labai noriu“. Iš ti
krųjų, žinoma, beždžionė neatsako 
nieko, nes ji nemoka kalbėti, bet 
paprasčiausiai prisiartinusi čium
pa cukrų ir pradeda jį graužti, 
Gavriličas ją apglėbia ir įsideda į 
krepšį. Ten gera ir šilta, ir mūsų 
beždžionytė nelinkusi daugiau pa
bėgti. „To tik tereikėjo, kad jis 
mane neštų savo krepšyje, senas 
kupranugaris, — gana įdomų.“

Iš karto Gavriličas norėjo bež
džionytę nusinešti namo, bet, ne
norėdamas sukti iš kelio, nešasi 
ją į pirtį. „Aš gerai darau, nešda
masis ją į pirtį, — sako jis. „Aš 
ją išmaudysiu, ji bus švari, graži. 
Aš jai užkabinsiu ant kaklo me
dalį, ir turguje man brangiau už 
ją sumokės.“

gaus ir Žemes sūnūs“, kurios epi
zodai vaizdavo Jėzaus gimimą, V. 
Krėvės savotiškai interpretuo
jamą.

Vis turint galvoj sunkias spau
dos aplinkybes, poezijos knygų 
skaičių taip pat reikia laikyti 
daugiau negu patenkinamu. Jei 
nebeminėsime K. Bradūno. kurio 
„Svetima Duona“ išėjo metų ri
boje, 1946 m. buvo išspausdin
ta: B. Brazdžionio „Svetimi Kal
nai“, At. Kairio „Blaškomi La
pai“, „Verpetai“, St. Santvara 
„Laivai Palaužtomis Burėmis“, 
B. Gaidžiūno „Rūpesčių Dienos, 
V. Kastyčio „Smūtkeliai žydi“, A. 
Nykos-Niliūno „Praradimo Sim
fonijos“ ir J. Augustaitytėš-Vai- 
čiūnienės „Skeveldros“.

Pasilikdami teisę apie šį pasta
rąjį rinkinį paskiausiai pasiro
džiusi atskirai pakalbėti, turime 
pasakyti, kad spausdintoji . poe
zija kokybės atzžvilgiu palieka 
gana liūdną įspūdį. At. Kairio 
„Blaškomi Lapai“ — gana žali, 
nelygūs naujoko bandymai, B. 
Gaidžiūno rinkinys — įspūdžiai 
ir patriotinės nuotaikos daugiau
sia užfiksuotos baisiame nacių ka
lėjime. Tai verčia autoriui atlei
sti jo sentimentalumą ir neįvai- 
rumą, nors dėl tos aplinkybės ei
lėraščiai, suprantama, netampa 
estetiškai vertingesni. V. Kasty
čio „Smuikeliuose“ sudėti eilėraš
čiai taip pat sentimentalūs. Juose 
taip pat atsispindi kasdieninės 
tremtinio patrioto nuotaikos, be- 
klajojant po įvairius pasaulio 
kampus ir nesiekiant specialių 
estetinių tikslų. Visuose čia cha
rakterizuotuose rinkiniuose mes 
galime rasti viena kitą gerą arba 
net labai gerą eilėraštį. Pav., net 
labai Stp. Vykinto niekinamas 
At. Kairys „Blaškomuose’Lapuo
se“ greta silpnų ir keleto viduti
nių yra davęs visai gražų kūrinė
lį „Gyvoji Dvasia“, kuris neda
rytų gėdos net žymiam poetui. Ir 
jeigu bartinas At. Kairys, kaip V. 
Kastytis ir B. Gaidžiūnas, tai ne 
tiek todėl, kad jo rinkiny nemaža 
eilėraščių yra silpnų, bet dėl to, 
kad jis (ir kiti du) į poeziją žiuri 
paviršutiniškai, manydamas, kad 
užtenka gero noro ir sugebėjimo 
eiliuoti. Tačiau At. Kairys kaip 
žalias naujokas, neįsigilinęs nei 
apskritai į meno kūrybos klausi
mus, ir temėginęs rašyti papra
stai taip, kaip sako protas ir šir
dis, vis dėl to mažiau bartinas už 
tokį St. Santvarą, kuris išleidžia 
jau ketvirtą poezijos knygą išeina 
su beveik pranašiška poza ir vei
kia visuomenėj kaip autoritetas.

___
Ir štai jis jau pirty su savo bež

džione. Pirtyje buvo karšta, labai 
karšta, visai taip, kaip Afrikoje. 
Beždžionytė džiaugiasi tropikine 
atmosfera. Dalykai betgi greitai 
pakrinka. Gavriličas muilina bež
džionytę. Muilas patenka jai į 
bumą. Žinoma, muilas nėra ska
nus. Bet argi dėl to reikia rėkti, 
muštis ir nesimaudyti?

Beždžionytė pradeda spiaudy- 
tis, ir muilas patenka jai į akį. Tai 
padaro ją atkaklia iki pasiutimo. 
Ji įkanda Gavriličui į pirštą ir iš
trūksta iš pirties kaip beprotė. 
Nusirengiamajame kambary ji iš
gąsdina visus žmones. Niekas ne
žino, kad tai beždžionė — tas kaž
kas apskrita, balta, muilo puto
mis apdengta, kur užšoksta pir
miausia ant sofos, paskui ant pe
čiaus, vėliau ant skrynios, nuo 
skrynios ant kažkieno galvos ir 
paskui vėl ant pečiaus. Nervin- 
gesni žmonės pradeda klykti ir 
bėgti iš pirties. Taip pat elgiasi ir 
beždžionytė, risdamasi laiptais že
myn. Laiptų apačioje maža kasa 
su langeliu. Beždžionė išmunka 
kason per langelį, tardama, kad 
.čia ras ramybę ir išvengs žmonių 
minios nepakeliamo triukšmo.

Bet storoji kasininkė, ramiai 
sėdėjusi kasoje, ima spiegti. „Gel
bėkit!“ surinka ji, bėgdama. „Aš 
manau, kad bomba krito ant ka
sos. Duokit valerijonų!“

Dėl to triukšmo beždžionytė, vi
siškai nuvargusi, apleidžia kasą ir 
bėga į gatvę. Ir štai ji lekia zo
vada, kaip beprotė, visa šlapia ir 
muilina. Minia ir vėl ją vejasi:

Pranas Kozulis

Betliejaus žvaigžde
Suprantu — aš mažytis, Ir kvailas, ir aklas, 
Kaip drugelis virš jūros bangų.
Aš tikiu — su žvaigždėm
Mano Viešpats ateina šią naktį
Ir gyvens amžinai su žmogum.

Atpirkėjau, garbė Tau per amžius.
Kurs žvaigždynus, kaip dulkes, žarstai. --
Bet palaimink ir tuos,
Kurie žemėj klajoja ir daužos
Niekados nesapnuotais kraštais.
Niekados dar žmogus nėra matęs
Taip liepsnojant padangių giedrių —
Pirmą kartą regiu:
Teka vandenys, kraujas ir metai
Virš audros ir nakties sūkurių.

Aš jaučiu, kaip grimstu amžinybėn,
Lyg drugelis į marių bangas;
O Šviesioji Žvaigždė,
Erdvėse tylią naktį sužibus,
Lyg viltis, niekados neužges.

Tiesa, kada paliečiamas žino
mas autoritetas (tegu ir ne kūri
nių vertės iškeltas), visuomenei 
ir kritikai sunkiau susiorientuoti 
negu tada, kada reikalas liečia 
mažai žinoma žmogų. Tai šiais 
vas) apie naująjį St. Santvara 
knygos „Laivai Palaužtomis Bu
rėmis“ vertinimas. Vieni recen
zentai (Stp. Vykintas, St. Būda- 
vas) apie naująjį St. Santvara 
rinkinį atsiliepė teigiamai, L. 
Miškinis ir rašąs šias eilutes bu
vo žymiai skeptiškesni. Ir šian
dien žvelgiant į „Laivus Palauž
tomis Burėmis“ iš perspektyvos 
(tegu ir netolimos), vis dėlto juos 
tenka priskirti prie silpnųjų ne
pavykusių poezijos knygų, nes 
tuščių bet iškilmingai tariamų 
eilėraščių procentas perdaug di
delis, palyginus su vidutiniais ir 
gerais. Visuomenė be abejo nori 
žinoti, kur tos St. Santvara kny
gos silpnumo priežastys — ar 
tremtinio sunki dalia poetą pa
laužė, ar jis jau išsisėmė, o gal 
apskritai jis ir anksčiau nebuvo 
stiprus talentas? Apitikslis atsa
kymas į šiuos klausimus būtų ga
limas, lyginant ši su ankstybes- 
niais jo lyrikos rinkiniais. Deja, 
jų neturėdami, to negalime pa
daryti.

Vertingesniais 1946 m. poezijos 
rinkiniais tenka laikyti B. Braz
džionio „Svetimus Kalnus“ ir A. 
Niliūno „Praradimo simfonijos“.

pirma vaikai, toliau suaugę, už jų 
policininkas ir pabaigoje senis 
Gavriličas, pusnuogis, batais ran
kose nešinas.

Bet štai, prašau, iš kažkur atsi
randa šuo; tur būt, tas pats, kurs 
ją vakar persekiojo. Pamačiusi 
žvėrelį, beždžionė galvoja: Aš 
žūstu, piliečiai, galutinai žūstu!“

Bet šuo šį kartą nesiima jos vy
tis, ir, žvilgterėjęs į beždžionę, pa
junta skausmą, savo nosyje ir at
sigrįžta, nesiteikdamas prisidėti 
prie persekiotojų. „Reiktų turėti 
dvi nosi, kad galima būtų vaiky
tis beždžionę“, galvoja jis. Ir šuo, 
nors nusigrįžęs, bet baisiai loja, 
kas mūsų kalba reiškia: „Tu gali 
bėgti, betgi žinok, kad aš esu čia.“

Tuo laiku mūsų draugas Alioša 
Popovas grįžta iš mokyklos ir ne
beranda taip jo pamėgtos beždžio- 
nytės, savo mylimo žvėrelio. Nu
liūdęs ir prislėgtas išeina į miestą 
ir slampinėja didžiąja gatve, me
lancholijos pritvinkęs. Staiga pa
mato jis atbėgančią minią. Gal 
aliarmas? Ne! Tai jo beždžionytė, 
jo mylima beždžionė, visa suš
lapusi ir apsiputojusi. Jis bėga jos 
pasitikti, pasigauna ją, glaudžia 
prie širdies, pasiryžęs ją taip lai
kyti visą gyvenimą.

Minia apspinta berniuką, ir se
nis Gavriličas, skverbdamasis per 
žmones ir rodydamas pirštą, sako: 
„Piliečiai, neleiskit tam brudui 
pačiupti mano beždžionės, kurią | 
ketinu parduoti turguje. Beždžio
nė priklauso man. Ji įkando man 
pirštą — štai įrodymas, kad sakau 
tiesą.“ Dabar sako Alioša Popo-

B. Brazdžionio šiųmetinis rinki
nys neprilygsta nei jo „Ženklams 
ir Stebuklams“, nei '„Kunigaikš
čių Miestui“. Pasinešęs į grynai 
visuomeninę patriotinę poeziją 
su paskutiniąja, dalimi knygos 
„Per Pasaulį keliauja žmogus“, 
ir „Svetimuose Kalnuose“ B. 
Brazdžionis pasiliko pĮrmoj eilėj 
prie patriotikos. Nors čia atsirado 
naujų (klajoklio, tremtinio bena
mio) temų, nors visai išryškėjo 
elegijos žanras (gana retas anks- 
tybesniuose rinkinuose), tačiau 
tematikos koncentravimas dau
giau apie karo tremtinio nuotai
kas, atidavimas pirmenybės kie
kybei, o' ne kokybei, rinkinys B. 
Brazdžionio poeziją ir jo vardą 
iš buvusių aukštumų truktelėjo 
žemyn. Kad ir turint šitą žingsnį, 
atgal, B. Brazdžionis vis tiek pa
silieka mūsų šių laikų Maironis, 
kurį savo poezijoj pajėgiausiai 
išreiškia šių dienų lietuvių nuo
taikas. Tačiau čia viešai drįstame 
pareikšti, kad Brazdžioniui lai
kas yra atnaujinti savo tematiką 
ir net pereiti į naują žanrą. Mes 
tikime, kad B. Brazdžionis dar 
gali parašyti gerų patriotinių ir 
religinių eilėraščių, bet tai bus 
vis tiek stovėjimas vietoj, tegu 
ir aukštoj. Kūrėjų sustojimas vie
toj reiškia beveik tą patį, kaip 
ėjimą atgal. O jei Brazdžionis pe
reitų į dramą ar epą (jis tam da
vinių turi), jis po kurio laiko

vas: „Ne, beždžionė ne Gavriličo, 
o mano. Jūs matot, kaip ji glauž- 
džiasi prie manęs-tai irgi įrody
mas, kad ji man priklauso.“ Nagi 
prašau, kažkas dar išeina iš mi
nios Tai šoferis, kuris beždžionę 
atvežė. Jis sako: „Ne, beždžionė 
ne jums priklauso. Ji yra mano, 
nes aš ją atvežiau į šį miestą. Aš 
grįžtu į savo dalinį, tad dovanoju 
ją tam, kas ją taip švelniai laiko 
savo glėby, o ne tam, kurs norėjo 
ją kietaširdiškai parduoti turguje, 
kad paskui nusigertų. Beždžionė 
priklauso štai šiam berniukui.“

Visa publika pritaria. Alioša 
Popovas, laimės kupinas, glaus
damas beždžionę prie krūtinės, ne
šasi ją namo. O Gavriličius, su
žeistu pirštu grįžta į pirtį prausi- 
muisi baigti.

Ir nuo šios dienos beždžionė gy
vena pas Aliošą Popovą.

Aš neseniai buvau Borisove ir 
tyčia aplankiau Aliošą pasižiūrėti, 
kaip gyvena beždžionytė. Ji puikiai 
laikosi ir nepabėga. Ji nosine 
šluostosi nosį ir neliečia saldainių, 
kurie jai nepriklauso. Dėl to yra 
patenkinta ir bobutė, nesibara 
ant jos, ir pati nebeketina keltis 
į zoologijos sodą.

Kai aš įėjau į Aliošos kambarį, 
mažoji beždžionė sėdėjo už stalo, 
išdidi, kaip kino kasininkė, ir 
šaukšteliu valgė ryžių sriubą.

Alioša man sako: „Aš ją išauklė- 
jau, kaip žmogišką būtybę; ji da
bar gali būti pavyzdys vaikams, 
o, tam tikra prasme, kartais, taip 
pat ir suaugusiems.“

Vertė J. J.
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greičiausiai mus vėl džiugintų 
originaliais dalykais.

Neoriginalumo ar sustojimo 
vietoj nematyti N. Miliūno „Pra
radimo Simfonijose“, kuris, tiesa, 
tėra jo pirmasis rinkinys. Tiek 
pasaulėžiūros, tiek pasaulėjautos, 
tiek išraiškos ir formos atžvilgi
ais poetas tai visai originaliai pa
sireiškia. Tiesa, kad Niliūno ei
lėraščių mintis, išraiška ir forma 
yra sunkokos komplikuotos, ne
retai stipriai miglotos, su gausiais 
abstraktiniais žodžiais ir filoso
finiais terminiais, su komplikuo
tais sakiniais taip, kad skaityto
jas kartais nebesusivokia ar čia 
filosofinė poezija ar poetizuojanti 
filosofija; tačiau yra nemaža gi 
lios minties kūrinių su adekvatiš- 
ka neperkrauta išraiška ir apval
dyta forma. Šita poezija yra vis 
dėlto sutapusi su stipria dinamiš 
ka emocija, todėl eilėraščių, įtam
pa tiesiog dramatiška, nors tai 
kartais priveda prie neįtikimų 
metaforų ir palyginimų. Daug kur 
jaučiama negalutinis formos įsi
galėjimas, savotiškos grumtynės, 
su medžiagos gausumu diktuoja
mu stiprių, dinaminių, sunkiai 
apvaldomų emocijų, tačiau nie
kas negali neigti nei N. Niliūno 
pesimistinės minties gilumo, nei 
stiprios tragiškos asmenybės, nei 
poetinio talento galingumo. Tu
rint galvoj, kad „Praradimo Sim
fonijos“ yra pirmas rinkinys, į N. 
Niliūną reikia žiūrėti kaip i žy
mų iškylanti talentų, kuris gali 
tapti lituvių literatūros vienu 
kertiniu akmeniu.

Sunkiau kalbėti apie literatū
ros almanachus ir poezijos rin
kinius, kurie 1946 metais išėjo ne 
spaustuvėje, bet vargingu rota
torium atspausdinti. Jų kažin 
kaip nesinori laikyti tokiomis 
knygomis, bet greičiau miltipli- 
kuotais rankraščiais. Ši kalba 
liečia Krumino balades. B. Rut- 
kūno „Pulsas Plaka“ ir H. Nagio 
Eilėraščius“.

J. Kruminas žinomas iš seniau. 
Jis turi talento būti poetu, ta
čiau pasirinktas žanras meniškai 
abejotinas. Sualegorinta baladė 
atskleidžia poeto nelaisvumą vi
suomenine tendencijų, stiprią 
protavimo reikšme. O tai bala- 
dėms atima spontaniškų fanta
ziją ir paslaptingumą, be kurių 
jos atrodo netikros ir greitai 
sensta, kaip kiekviena alegorija, 
susieta su apribotu laiku.

B. Rutkūnas taip pat pažįsta
mas iš seniau. Kad jis taptų stip
rus ir originalus poetas, jam rei
kia gilios pasaulėžiūros ir pasau
lėjautos, Todėl „Pulsas Plaka“ 
rinkiny R. Rutkūnui ten labiau 
pasiseka kur jis pasiduoda leng
vai emocinei (ne mintinei ir ne 
dramatinei) lyrikai. Simpatiš
kiausi tie kūrinėliai, kurie stovi 
arčiau mūsų liaudies dainų. Tik 
gaila, kad kartais jie tampa pe- 
rartima tautosakos imitacija.

N. Nagys pirmų kartą atskiru 
leidiniu pasirodo. Jo mėgstamiau
sia tematika — vienišumas ir iš
didumas nakty ir audroj. Tai ne 
tik minties, kiek emocijos poetas. 
Emocijų skalų nėra plati, bet 
emocijų išraiška pakankamai 
spontaniška. Eiliuoja N. Nagys 
laisvai, net perlaisvai. Jis nesi
naudoja rimais, o kadangi ritmas 
neretai kaitaliojamas, o eilutės 
būna ilgos, kartais tiesiog klausi, 
kodėl jo kūrinėlių negalėtum pa
vadinti poezija prozoje. Ar dėl 
to estetinė vertė nukentėtų jei 
šiaip eilėraščio muzikinių ele
mentų jaunas poetas nevertina.

1946 metų knygų tarpe — dai
lioji proza nepatenkinama nei 
kiekybės nei kokybės atžvilgiu. 
P. Andriušio jumoristiniai daly
kėliai (Vis dėlto juokimės) at
spausdinti nustoja to įdomumo, 
kurio jie atrodo turi, kai pats 
autorius juos skaito. St. Zobars- 
ko tremtyje išleistos novelės „Sa
vame Krašte“ atrodo silpnesnės, 
palyginus su anksčiau išleistomis. 
Tiesa, beveik visos jos parašytos 
dar Lietuvoje, išskyrus „Monsin
joro Suoliukų“, kuris yra geriau
sia rinkinio novelė, vertingas kū
rinėlis.

Vyt. Alanto „Ant Siūbuojančios 
Žemės“ apsakymėliai sukasi apie 
šeimynines temas — meile ir sta
tybas. Veikėjai — tipiški mie
stiečiai, egoistai, be idealų, siau
ri žmoneliai. Nubrėžti jie sche
matiškai. Jų gilesnieji išgyveni-

Augsburgo solistai — Šimkus, Ambrazaitis, Baranauskas, Paukštys ir Krištolaitytė (sėdi) — Kem- 
teno „Maironio" vardo gimnazijos tėvų komiteto pakviesti, gruodžio mėn. 14 d. koncertavo Kempteno 
lietuviams. Susidomėjimas koncertu buvo labai didelis, ir klausytojams teko maloniai nustebti išgir
dus ne tik rimtai sustatytą, bet ir puikiai atliktą koncerto programą.

Tenoro Baranausko tembras, skambumas ir stiprumas — puikūs, o „piano" — su kantrybe taip pat 
bus surastil

Klausytojai žavėjosi soprano Krištolaitytės švelniu balsu. Šuberto „Piemenėliu ant uolos" Krišto
laitytė parodė, kad ji ne tik viena vokališkai, bet ir duete su klarnetistu Ambrazaičiu sugeba iš
laikyti koloratūrinio balso liniją.

Baritonas Paukštys visus sužavėjo Šuberto „Šešėliu". Įtikinantis, pusiau vaidybiškas atlikimas pa
rodė, kad jis ne tik valdo savo balsą, bet jį taip pat yra gerokai aptvarkęs.

Klarnetistas Ambrazaitis instrumentą valdo meistriškai. Jo įsimaišymas tarp dainininkų yra ma
lonus ir rimtas programos paįvairinimas.

Visus solistus tinkamai pianinu palydėjo Alg. Šimkus. K. Da.

DĖL TRIJŲ BR. BUDRIUNO 
GIESMIŲ

Gaidų leidimas yra viena opiau’ 
šių muzikinės kultūros problemų. 
Čia susiduriama su įvairiais sun
kumais. Grynai techninė pusė yra 
komplikuota ir išlaidi. Tiražas dėl 
stokos platesnių muzikinių sluoks
nių negali būti didelis, taigi, leidi
mas gaidų bemaž visada yra nuo
stolingas. Iš kitos pusės, gaidų lei
dimas yra būtinas, jei norima, kad 
muzikinė kultūra skestėtų. Kom
pozitoriaus darbai tik tada pra
deda gyvuoti, kada jie išleidžia
mi, nes tik tuo būdu jie yra leng
vai pasiekiami.

Nepriklausomoje Lietuvoje pas
kutiniu metu buvo jau toli nueita- 
Pasaulio šviesą išvydo tokie vei
kalai, kaip St. Šimkaus „Lietu
vos siluetai" fortepijonui, K. V.

mai, apsisprendimai dažnai palie
kami užkulisy. Todėl didžiuma 
apysakėlių daro paviršutinišką 
įspūdį, atrodo neišvystytos ar 
specialiai parašytos laikrašti
niams rėmams.

M. Bavarsko apsakymėlių ir 
novelių dalis taip pat laikraščiuo
se spausdinta. Jos giliau siekia į 
žmogų tragiką negu Alanto. 
Jos pesimistiškos net su bepras
mybės doze, kuria autorius net 
tendencingai pabrėžia. Nors M. 
Bavarskas daugiau susidomėjęs 
žmogaus sunkiu vidiniu gyveni
mu, nors gamtos gaivalui vietos 
maža, tačiau Hamsuniška įtaka 
jaučiama. B. Bavarskas pasakoja 
lengvai, nesivaiko prašmatnybių, 
beveik reporteriškai. Tačiau jei M. 
Bavarskas imąsis platesnės tema
tikos pradės vaizduoti nuodugnius 
įvairesnius charakterius, iš jo ga
lima susilaukti talentingo pasa
kotojo.

Visi laikraščiai ir žurnalai per 
1946 metus i savo puslapius dė
davo literatūrinių recenzijų ir 
kritikų. Literatūrinė kritika, ypač 
pagyvėjo „Tremtinių Mokyklai“ 
pradėjus spausdinti nuodugnes
nius kritikos straipsnius ir griež
čiau pasisakius prieš menkavertę 
poezija. Tai, be abejo, paskatins 
poetus ir leidėjus būti apdaires
niais. Tai prisidės prie visuome
nės estetinio skonio taurinimo.

1947 metams linkėtina susilauk
ti vertingesnės literatūros, ypač 
dailiosios prozos.

I Vienok mes šiuo leidiniu džiau
giamės ir linkime „Patriai“ tobu
lėti, plėstis, ryžtis sekantiems dar
bams. Mes džiaugiamės ir dėl to, 
kad „Patria“, išleisdama Broniaus 
Budriūno kūrinius, užsirekomen
duoja kaip kultūrinės linijos lei
dykla. Mes tikimės ir toliau ma
tyti „Patrios“ leidiniuose grynai 
mūsų kvalifituotų kompozitorių 
kūrybą ir tuo būdu prisidėti prie 
mūsų muzikinės kultūros kėlimo.

Palikdami platesnę kūrinių kri
tiką kompozicijos specialistams, 
norime pažymėti, kad Broniaus 
Budriūno 3 giesmės yra malonus 
įnašas į mūsų religinį solistų re
pertuarą. •

„Sveika, Marija“ — aukštajam 
balsui (gaila, kad tai nepažymėta 
gaidose; žymint tai, daugeliui bū
tų palengvintas pasirinkimas). Ta* 
nuotaikingas, neilgas kūrinys, 
plataus diapozono (nuo e1 iki a2), 
įspūdingos dinamikos, savitu har
moniniu koloritu. t

„Marija, Motina Malonės“ — 
žemajam balsui (nuo a iki d2) ir 
„Malda“ — vidutiniam balsui 
(nuo b iki g2). Pirmas daugiau 
maldingai plaukiančios nuotaikos, 
antras pilnas dramatinio pakili
mo.

Tikimės, kad Br. Budriūno gies
mės yra tik graži pradžia „Pa
trios“ muzikinėje veikloje, o nau
jieji, 1947, metai leis išvysti visą 
eilę kūrinių, kurie jau seniai guli 
kompozitorių lentynose, nepasiek
dami platesnės visuomenės.

Sklrmuntiškis

Banaičio violončelės sonata ir 
„Sutemų giesmės ir vizijos" forte
pijonui ir eilė kitų mažesnių vei
kalų. Vokiečių okupacijos metu 
gražiai pasidarbavo Petronis, iš
leisdamas visą eilę naujų kompo
zicijų.

Džiugu konstatuoti, kad ir trem
tyje šis sunkus kultūros baras, 
nėra pamirštas. Atsiranda švie
suolių, kurie suprasdami šio dar
bo svarbumą mūsų kultūrai, ryž
tasi pakelti visus su tuo darbu 
susijusius sunkumus.

Prieš mus guli ką tik gautas 
leidinys leidyklos „Patria“, Vil
nius-Tubingen, būtent Broniaus 
Budriūno 3 giesmės su vargonų 
pritarimu — . Sveika, Marija', 
„Marija, Motina Malonės“ ir 
„Malda“.

Techniškoji leidinio pusė negin
čijamai byloja apie sunkų poka
rio laikotarpį. Popierius, nors sto
rokas, bet netvirtas ir dėl to gai
doms nepakankamas. Pasitaiko 
korektūros klaidų, kad ir nežymių. 
Bendra gaidų išvaizda pakanka
mai aiški, bet estetiškai ne visai 
tobulą. Per smulkūs taškai prie 
gaidų — sunkiai įžiūrimi. Gaidų 
išdėstymas taktuose galėtų būti 
labiau lygus. Tai grynai techninė 
pusė, kuri suprantama, negali bū
ti tobula pirmame leidinyje, atsi
žvelgiant į šio meto sunkumus.

Juozas Mikštas

Užgeso žiburys
Tavam lange užgeso žiburys.
O aš norėčiau ligi ryto jį matyti.
„Laba naktis“ sesuo tau pasakys.
O kas gi man pratars nors vieną žodelyti?

Nakties ramybės angelas nuneš
Tave šviesių sapnų ir grožio karalijon.
Į tamsią naktį vis žiūrėsiu aš.
Norėdamas atspėti tavo sapno giją...
Nakties tyla manęs neužmigdys.
Štai tavo mielas veidas iš tamsos išnyra ...
Ir džiaugiasi juo nerami širdis...
Aš jį matau, kaip žiedlapio rasos lašelį, tyrą.

Tavam lange užgeso žiburys ... z
O aš toks vienišas... toks vienišas jaučiuosi.
„Laba naktis" man nieks nepasakys —
Aš mintimis dar pas tave pasisvečiuosiu...

Lenkijos slinkimas 
i Vakarus

Kaip atlyginimą už 104.000 k v. 
mylių teritorijos, kurią Lenkija už 
Curzono linijos perleido SSSR—ui. 
Vakaruose gavo 61.000 kv. mylių.

Potsdamo konferencijoj sritis, 
kuri buvo perleista Sov. Sąjungai, 
buvo vertinama apie 900 mil. sv. 
sterlingų, o tuo tarpu Lenkijos at
gauta' teritorija, nors savo plotu 
daug mažesnė, buvo įvertinta 2.250 
mil. sv. sterlingų. Vakarinė sritis 
buvo aukštesnė ir agrikul
tūriškai. Joje buvo daug gerai pa
statytų pramonės įmonių ir didžiu
lių mineralinių šaltinių, kurių pil
nas išnaudojimas gali trumpu lai
ku Lenkiją paversti vadovaujančia 
pramonės šalim.

Pramonės įmonių skaičius, skai
tant ir dalinai sugriautas, siekė 
daugiau kaip 1000, iš kurių yra 21 
anglių kasykla (kai kurios moder
niškiausios Europoj), 152 tekstilės 
fabrikai, 39 plieno ir geležies 
įmonės, 29 chemiųiai fabrikai, 35 
popieriaus fabrikai, 33 baldų fabri
kai, 38 elektros stotys ir 12 cukraus 
fabrikų, visos įmonės yra didelės 
ir svarbios, o kai kurios turinčios 
daugiau kaip po 5.000 darbininkų. 
Nors-oficialių davinių trūksta, bet 
apskritai yra manoma, kad visose 
tose 1000 įmonių bendrai dirbo 
1.000.000 darbininkų. Dar šiandien, 
kai tam tikras procentas jų yra 
sugriauta, jose dirba 240 tūkst 
darbininkų.

Pasikeitę miestai
Anglių kasyklos atrodo, mažiau, 

kaip kitos įmonės, paliestos su
naikinimo, ir lenkai pajėgė jas 
greitai paleisti į darbą. Pvz., Žem. 
Silezijoj produkcija per pirmuosius 
1946 m. 7 mėnesius siekė 3 miL 
80 tūkst. tonų ( 1945 m. per 
pirmuosius 7 mėnesius ji siekė 
1.800.000 arba 5.307.000 tonų per 
1938 m.). Atgautoje teritorijoje per 
pirmuosius 1946metų 7 mėnesius 
buvo bendrai iškasta 15 mil. tomf 
(1945 m. per tą patį laiką 5 mil. 
800 tūkst.. tonų 1938 m. 31.307.000 
tonų). Lygindama šį žymų progre
są, pasiektą per taip trumpą laiką, 
Lenkijos pramonės ministerija ma
no, kad 1947 metais produkcija 
gali būti užplanuota 60 mil. tonų, 
1948 m. — 70 mil. tonų ir 1949 m. 
— 60 mil. tonų. Anglis yra Lenki
jos svarbiausia eksporto prekė, ir 
jomis ji pradėjo savo eksporto 
prekyba su Rusija, Prancūzija. Švei
carija ir tuzinu kitų valstybių.

Šiandien 31,2% visos šalies ang
lių gamybos ir 42% visų ekspor
tuojamų anglių gaunama iš nau
josios teritorijos.

Kiekvieno keliaujančio per Va
karines sritis dėmesį atkreipia 
greitumas, kuriuo lenkai koloni
zuoja šią didžiulę teritoriją. Teuto
niškas charakteris jau pranykęs. 
Miestuose , Wroclaw ( Breslau ), 
Szceczin (Stettin) Walbrzych (Wal- 
denburgas), Rychbach (Reichen - 
berg) ir kituose miesteliuose be
veik visi vokiečių gatvių vardai 
ir ženklai pakeisti lenkiškais. Visi 
kalba lenkiškai, kur prieš metus 
buvo daugiausia girdėti vokiškai. 
Gatvėse, restoranuose, ir įstaigose 
nuo gubernatoriaus iki laikraščių 
išnešiotojo yra lenkai. Tie vokie
čiai, kurie pasiliko, savo kalbą 
naudoja galimai mažiau, o savo 
judėjimą už namų apriboja turgu
mi ir šaligatviu, kur jie prieš iš
vykdami, parduoda savo namų apy
vokos daiktus ir drabužius.

Kas yra atlikta apgyvendinimo 
srtyje, atrodo panašu į stebuklą. 
Apie 3,286.000 žmonių yra perga
benta, dažnai iš tolimų sričių ir 
apgyvendinta. Si didžiulė žmonių 
masė, kurio prilygsta mažai tau
tai, kartu parsivežė savo turtą ir 
buvo aprūpinti maistu ir pastoge. 
Net šiame amžiuj, kada gyventojų 
perkėlimas tapo paprastu dalyku, 
ši lenkų vakarų Vokietijos rekoloni- 
zaciją turi būti laikoma greitumoijr 
didumo rekordu. Pagal atgautų sri
čių ministerio pranešimą, šioj sri
ty gyvena 4,286.000 žmonių, iš
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Vytautas Prancinkus

Japonija naujam kelyJeigu prieš dešimtį metų Japonija buvo įsivaizduojama tolimosios Azijos pagrindiniu tašku, apie kurį sukosi šio kontinento civilizacija ir kultūra, tai šiandien apie ją tebekalbama tik kaip apie didelio skurdo ir netvarkos kraštą. Palyginti trumpu laiku sugebėjusi užimti pasaulyje vieną iš pirmaujančių pozicijų ir išaugusi milžiniška jėga, ji staigiai griuvo didžiuliai! pralaimėjimam, kuris iš esmės pakeitė jos veidą, charakterį ir santvarką. Nors Japonija mums yra sunkiai suprantamas kraštas, tačiau iš įvairios spaudos galima susidaryti bent apytikrį vaizdą apie jos dabartinę padėtį.Londone leidžiamas „The Fortnightly“ rašo, kad Japonijos visos militarinės jėgos ir tai, kas joms tarnavo, yra galutinai sunaikinta, tačiau šio krašto atstatymui, net ir praėjus nuo kapituliacijos ištisiems metams, stinga formos ir turinio.Kol buvo sudaryta visų didžiųjų kontrolinė taryba, ištisus septynis mėnesius generolas Mac Arthur buvo neapibrėžtų teisių Japonijos valdytojas. Tuo- būdu pačios pirmosios Japonijos atsikūrimo formos buvo duotos šio aukšto JAV karininko. Jam teko ir pats pirmasis uždavinys — Ja- ponijos karinių pajėgų demobilizavimas. Tiesa, nei laivynas, nei oro pajėgos sunkumų nesudarė, nes šie daliniai jau karo metu buvo veik pilnai sunaikinti, tačiau 4.000.000 vyrų demobilizavimas pareikalavo daugiau kaip 4 mėnesių laiko.Vėliau teko eiti prie policijos, kuri Japonijoje buvo nepaprastai stipri ir gerai organizuota, kaip ir visuose fašistinio režimo kraštuose. Bent dalinai aptvarkęs ad-kurių tik 1 mil. čia anksčiau gyveno. Dauguma kolonistų atvyko iš už Curzono linijos, kiek mažiau iš sunaikintų centrinės Lenkijos sričių. Kai kuriais atvejais ištisi kaimai buvo perkelti ir apgyvendinti vokiečių apleistose vietovėse. Tarp naujųjų kolonistų yra apie 50. tūks. žydų, repatrijuotų iš Sibiro, bei perkeltų iš kitų SSSR sričių.Prieš karą šioj teritorijoj pagal lenkų statistiką gyveno per 6. mil. vokiečių, kurie apie ’/» pasitraukė kartu su vokiečių kariuomene 1945 metais. Likusiųjų dauguma dabar yra išvežama arba paruošiama išvežimui. Dar atvykus apie 500 tūks. lenkų iš dabartinių Rusijos kraštų (įskaitanat Lietuvą) ir dar didesniam skaičiui iš kitų Europos šalių nebereiks daug metų pasiekti prieškarinių gyventojų skaičių.Nauja ūkio sistemaGautoje teritorijoje žemės ūkiai kiekvienu žvilgsniu yra turtingesni ir labiau kultyvuoti, negu tose srityse, kurias Lenkija Rytuose atidavė. Apie 12. mil. akrų ariamos žemės dauguma padalinta į smulkiuosius ūkius, kurių mažiausias, 17 akrų, didžiausias 36 akrai. Visoj kitoj Lenkijoj nėra jokių kolektyvinių ūkių įvedimo žymių. Valstybė turi apie 300 didesnių ūkių, kurie yra tvarkomi, pagal naująją sistemą, ūkį kooperaciniais pagrindais apdirba tam tikras skaičius šeimų ir penkiems metams praėjus jis bus jiems padalintas.Naujosios provincijos neišsiverčia savo grūdais; trūkumą padengia UNRRA ir Sov. Sąjunga. 1945 m. tik apie 5% didžiųjų ūkių žemės, paliktų vokiečių, ir apie 25% mažesnių ūkių žemės buvo apdirbama. Tenai nebuvo jokio arklio, išskyrus kelias karves. Šiais metais, kaip pareiškė Wroclau gubernatorius apie Vs mil, karvių ir daugiau, kaip 200.000 arklių buvo duota.Lenkai yra mažai linkę pasirodyti gerais kolonizatoriais. Reikės ištisos generacijos įvertinti jų pasisekimams. The „Times", Dec. 19, 1946.

kokia forma į karą. Toliau išskai- i čiuojamos siauros teisės kaizerio, paliekančio valstybės ir tautos vieningumo simboliu. Naujoje konstitucijoje griežtai paneigiamas aukščiausios tarptautinės teisės laužymas ir atsižadama bet kada laikyti sausumos, jūros ir oro pajėgas, taip pat visus kitus karui tarnaujančius įrengimus. Garantuojamos žodžio, spaudos, religijos ir šeimos laisvės, žymiai pagerinant japonės moters būklę, nes iki šio laiko moterys buvo apgailėtinoje beteisėje padėtyje.Nors ši konstitucija yra visais atžvilgiais gera ir gen. Mac Arthur buvo be pataisų patvirtinta (kadangi jos ruošimas didžiausia dalimi priklausė nuo amerikiečių (kadangi jos ruošimas didžiausia dalimi priklausė nuo amerikiečių karinių įstaigų), tačiau daug kas abejoja, ar japonai, kurie dar taip neseniai buvo auklėjami didžiausioje militarizmo dvasioje, įstengs ją praktikoje įgyvendinti. Tačiau naujuose Japonijos rinkimuose didelis dalyvavusiųjų, o ypač moterų, kurios pirmą kartą Japanijoje turėjo teisę rinkti, procentas (73) šią nuomonę silpnina. Šie rinkimai, kurių metu 38 moterys įėjo į parlamentą, laikomi dideliu naujos rytų tautos nuotaikos laimėjimu, nors ši aukščiausioji tautos valios įstaiga turės ilgai sunkiai vargti, kol galės duoti japonų tautai kokią nors pažangą.

ministracinį aparatą, gen. Mac Arthur griebėsi krašto demokratizavimo akcijos. Pirmasis žingsnis šia kryptimi — vadinamosios „Bill of Rights“ įvedimas. Tuojau buvo paleisti 507 kaliniai, kurių didelė dauguma be jokio teismo buvo po kelerius metus kalėjime išsėdėję.Japonijoje tvarkytinų reikalų buvo ištisos galybės: valstybinės religijos panaikinimas, milžiniško masto sindikatų, kuriais rėmėsi visas karo ūkis, perorganizavimas, gyventojų luomų sureguliavimas, pagaliau švietimo sistemos pertvarkymas. Siu visų reformų pasekmėje, šiandien Japonijos spauda, radijas, filmos ir teatrai turi visišką laisvę, kurią tinkamai ir pilnai išnaudoja.Svarbiausias gen. Mac Arthur nuveiktas darbas buvo paskelbimas naujos konstitucijos (kovo mėn), kuri turėjo pakeisti 1889 m. kunigaikščio Ito įvestą seną konstituciją. Ji prasideda tautos valios proklamacija, kurioje sakoma, kad šios konstitucijos tikslas yra dabartinei kartai ir būsiantiems ainiams užtikrinti taikų bendradarbiavimą su kitomis tautomis, siekiant laisvės, o kartu užtikrinti, kad jokiai vyriausybei nebus leista įsijungti bet

Augs burgo-Hochfeldo DP gabenasi ma Įkas

Materialinė Japonijos padėtis yra labai sunki. Pačiam Tokio mieste, kuris yra šimtus kartų daugiau apnaikintas, kaip kiti miestai, nematyti nė mažiausios tvarkymo pažangos. Pagal formalius apskaičiavimus vasario mėn. tik 13% Japonijos darbininkų užsidirbdavo pragyvenimo minimumą. 8.000.000 žmonių buvo be pastogės, drabužių, maisto. Nors jaučiama pažanga anglių pramonėje, tačiau bendras gyvenimo lygis yra labai skurdus, nes niekaip neįmanoma atstatyti bent bent pakenčiamo maitinimo lygio, nežiūrint didelio importuotų maisto produktų kiekio.Šiuo metu Japonija turi apie 80.000.000 gyventojų su 800.000 metiniu prieaugliu. Savaime suprantama, kad tokią gyventojų masę išmaitinti gali tik pakankamai stiprios pramonės kraštas, kuris galėtų apsieiti be pramoninių prekių importo. Japonijos pramonės atstatymas sudaro ne tik patiems japonams, bet ir sąjungininkams didžiulį rūpestį. Karo metu nuo bombardavimų, pagaliau dėl.pačių japonų fabrikų mašinų panaudojimo tik kaip metalo laužo — pramonė visiškai sunyko. Šiandien Japonija pagamina tik 15%—20% to kiekio, kurį ji pagamindavo prieš karą. Visiškai neturima žaliavų. Medvilnės importo iš JAV neužtenka net ir dabar veikiančiai tekstilės pramonei. Svarbiausia yra, kad Japonija galėtų bent tiek pagaminti, kiek reikalinga apmokėti 

būtiniausiam importui. Pagaliau dar visai neaiški Japonijos prekybinė padėtis. Ar ji galės savarankiai vesti užsienio prekybą, ar tik sąjungininkai prekes užsieniui paskirstys? Tai klausimas, kuris šiuo metu dar visai nesprendžiamas, o ateityje gali sudaryti daug ginčų ir sunkumų. Blogiausia tačiau yra tai, kad šis kraštas yra didžiausioje desperacijoje ir netikrume. Jokia vyriausybė ir įstaiga ilgai negalės turėti autoriteto, nes kiekvienas gyventojas žino, kad ji yra tik okupacinių jėgų įrankis.Nors Japonijos kaizeris savo išorine išvaizda neimponuoja, nors panaikinta buvusi religija ir jo dieviškumas, tačiau japonai ne tik kad nuo jo neatšalo, bet šiuo metu juo labiausiai pasitiki, kaip vieninteliu pastoviu elementu. Tai, ką jo vardas reiškia šiandien kiekvienam japonui, jį daro svarbiausia būsiančių naujų apraiškų ašimi, šiuo metu Japonijos padėtis yra tokia, kuri, pagal prityrusių stebėtojų nuomonę, lengvai gali pakrypti į kairę arba į dešinę. Okupacinė kariuomenė, kaip viso vargo priežastis, japonų manymu, nėra mėgiama. Iš kitos pusės, komunistai, nors praėjusiuose rinkimuose neturėjo jokio pasisekimo, dirba su didžiausiu uolumu, o miestuose suranda sau ir pritarimą.

Ada Karvelytė

As pasisakyčiauAš pasisakyčiau, ko širdis atšalus.Aš vėl padainuočiau užmirštas dainas.Bet sustingęs žodis rudeniu pabalo. Su žiedais išblyško, kaip rudens šalna...Bailiai apkabinčiau seną seną kryžių.Sušnabždėtų lūpos: Viešpatie, graudu...Kryžius — užpustytas, žvaigždėmis apkritęs.Ir tenai ant kryžiaus — meilė tarp ledų...Taip norėtųs, Dieve, nusikelti saulę, Susišildyt širdį šąlančią liūdnai — Ir ant balto sniego, kaip žibutę bailią, Pabučiuot drugelį mėlynais sparnais...
Jei Tamsta galvoji i Brazilija * *Vienas lietuvis kunigas, gimęs ir užaugęs Lietuvoje ir tik prieš šį karą nuvykęs į Braziliją, dabar jau gerai susipažinęs su lietuvių gyvenimu miestuose ir tolimuose užkampiuose, taip pat gerai pažindamas gyvenimo sąlygas ir jausdamas, kokios jos galės būti naujiems emigrantams, Amerikos lietuvių savaitraštyje „Amerika" spalio mėn. paskelbė išsamų straipsnį, kaip dirbama ir gyvenama Brazilijoje.

ūkio pažangai Brazilijoj trūksta gerų kelių ir susisiekimo su miestais. Apie 70% brazilų yra beraščiai. Kaimas neturi nė vieno laikraščio. Laikraščio neturi ir San Paulo ūkininkai, kurie, Brazilijos požiūriu, labai modernūs ir pažangūs. Rinkos nėra laisvos,* be tarpininkų ūkio produktų mieste neparduos!. Medicinos pagalbos provincijoj beveik nėra. Didelis brazilo ūkininko priešas yra rudoji skruzdėlė, kuri dažnai sunaikina pasėlius.

Brazilija savo didumu lygi Europai be Sovietų Rusijos. Ji turi pusdevinto milijono kvadratinių kilometrų. Šitame milžiniškame plote gyvena tik 42 milijonai gyventojų. Siaurinėj Brazilijoj, ekvatoriaus juostoj, šiaurės europiečiui klimatas sunkiai pakenčiamas. Pradedant San Paulo sritimi ir toliau į pietus, Argentinos ir Urugvajaus link, klimatas ir šiaurės europiečiui didelių sunkumų nesudaro.Žemės ūkio kultūraBrazilijoj yra didžiuliai plotai rudo, nederlingo molio. Ten niekas neauga, niekas jo ir neapsėja. Bet daugumoje žemė yra derlinga. Brazilijoj žemės niekas netręšia, net vešlios žolės neaparia, bet ją nudegina. ūkininkavimas Brazilijoj nuo jos atradimo nėra pirmyn pažengęs, išskiriant kai kurias vietas pietinėje dalyje. Traktorių, kuliamų mašinų ir kitų darbo įrankių nepamatysi. Brazilijoj nėra ne tik mūsiškos žagrės, bet ir medinio arklo. Matikas, kastuvas, kablys — vieninteliai darbo įrankiai. Jais pakapstoma žemė, ir beriamas grūdas ar sodinamos daržovės. Valdžia iki šiol žemės ūkio nerėmė. Dabar pradedamas skatinti pieno ūkis.

Kaip dirbama plantacijoseDaug esamę girdėję apie plantacijas. Vieni jas laiko lyg ir aukso kasyklomis, gera uždarbio versme, kiti kitaip į jas žiūri. Darbininkas plantacijose yra visiškai apleistas. Palyginus buvusių Lietuvos dvarų darbininkų gyvenimą su plantacijose dirbančiųjų gyvenimu, Lietuvos dvarų darbininkas daug geriau ir patogiau gyveno. Plantacijų darbininkas, dirbdamas kavos ar vatos plantacijose nuo tamsos ligi tamsos, per dieną neuždirba vieno butelio alaus. Sviesto kilogramui nusipirkti jis turi dirbti aštuonias devynias dienas. Vidutiniškas kostiumas atseina 700 kruzeirų (apie 40 dolerių). Plantacijų darbininkas jį gali uždirbti per 100 dienų. Gyvenamieji namai barakai, sukalti iš lentų, be lubų ir be langų. Per grindis dažnai atšliaužia gyvatės sušilti... Socialinės draudos plantacijose nėra. Plantacijos savininkas kartu yra savininkas ir pas jį dirbančio žmogaus. Dažnai šeima, ištisus metus sunkiai dirbusi, gale metų pamato, kad ne tik nieko neuždirbo, bet dar yra skolinga plantacijos savininkui. Plantacijų darbininkas viską pirkti privalo tik plantatoriaus krautuvėj, kurioj vienokias ar kitokias kainas nustato jos savininkas. 1926 m. į Braziliją atvykusieji lietuviai plantacijose yra daug vargę. Iš plantacijų žmonės bėga į miestus, ir todėl žemės ūkiui gresia krizė. Plantacijose darbininkų trūkumą norima užpildyti naujais emigrantais.Kitoks gyvenimas miestuoseBrazilijos miestai modemiški, puošnūs ir gražūs. Kaip kaimas yra apleistas, taip miestams gražinti, didinti skiriamos milžiniškos pinigų sumos. San Paulo, kur dauaiausla susispietę ir lietuviai, savo moder- niškumu gali konkuruoti su gražiaisiais Amerikos ar Europos miestais. Miesto darbininkas neblogai uždirba. Jo gyvenimas geras. Nauji emigrantai, pirmoje eilėje įvairūs specialistai, amatininkai, technikai, inžinieriai miestuose pageidaujami ir darbą lengvai susiras, uycrytojai kiek mažiau vertinami. Iš pradžių jie turės dirbti ligoninėse kaip padėjėjai. Advokatai Brazilijoj nereikalingi, nes pakanka savųjų. Emigrantai advokatai, atvykę į Braziliją, savo profesiją turės keisti...
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Baltus norima įkurdinti Tunise 
ir Maroke

Vokietijoj esančių tremtinių 
pastovesnio įkurdinimo klausimas 
deginančiai aktualus. Ne vienai 
valstybei DP problema labai ne
maloni ir kažką primena. Ne vie
nam kraštui nusibodo juos šelpti, 
sijoti, mėtyti. Žodžiais daug kal
bama apie pastovesnį jų įkurdini
mą ir {jungimą į naudingą darbą. 
Bet žodžiai palieka žodžiais. Darbų 
beveik nematyti. Ne vienas kraš
tas nenori tremtiniams atverti 
durų platesnių mastu, nors daug 
tuo klausimu kalbama ir rašoma, 
skundžiamosi gyventojų trūkumu 
ir nerandama būdų kaip išnaudoti 
tuščius derlingos žemės plotus. Ir 
taip tremtiniai ir toliau paliekami 
Vokietijoj, kur, jie nieko gero ne
sitiki sulaukti.

Praėjusių metų pačioje pabai
goje tarptautinė IGRO organizacija 
pasiūlė baltams tremtiniams, gy
venantiems prancūzų zonoje, kur- 
dintis Siaurės Afrikoj e-Tunise ir 
Maroke. Prancūzų valdžia ten įsi
leisti baltus sutikimą davė, bet ji 
įkurdinimo reikalais nesirūpina. 
Įkurdinimo darbą pasisiūlė atlikti 
savo lėšomis minėtoji organizacija 
Ir Tunisas ir Marokas yra prancūzų 
kolonijos ir siekia nepriklausomy
bės.

Čia dedame IGRC atstovų duo
tus paaiškinimus apie įsikūrimo 
galimybes Maroke ir Tunise.

Gruodžio pabaigoje Tūbingene 
lankėsi Tarpvyriausybinio Pabėgė
lių Komiteto (IGRC) atstovai tar
tis dėl galimo lietuvių tremtinių 
išvežimo į Siaurės Afriką.

Sis komitetas globoja apatridus, 
bet neseniai yra gavęs pavedimą 
rūpintis ir DP emigraciniais rei
kalais, ligi juos perims IRO. Komi
tetas yra nusistatęs kiek galima 
greičiau išvežti baltus iš prancūzų 
zonos, kur DP padėtis maisto at
žvilgiu esanti blogiausia. Be to, 
manoma, kad baltai lengviau pa
vyksią suorganizuoti emigracijai. 
Jie kaip energiškiausi, lengviau 
būsią galimą įkurdinti naujose 
jiems gyvenimo sąlygose.

Komiteto atstovai neseniai yra 
buvę Tunise. Jų supratimu, ten 
baltams įsikurti esą rimtų perspek
tyvų. Tenykštės darbo sąlygos 
statybos, amatų ir pramonės srity
se teikiančios gražiu vilčių uždar
bius. Eilinis darbininkas galįs už
dirbti nuo 250 ligi 350 frankų die
nai, o inžinieriams atlyginimas — 
25.000—30.000 frankų mėnesiui. 
Geri pusbačiai kaštuoja 1500 fran
kų, restorane pietūs 50 frankų ir 
panašiai. Apskritai, gyvenimas 
esąs du kart pigesnis kaip Pary
žiuje, o uždarbis mažesnis tik treč
daliu.

Norintieji ten vykti turi jau da
bar pradėti burtis į ratelius ir pa
siruošti ateities darbui. Pageidau
jama, kad rateliai būtų ne vien 
organizuotai globai sudaromi, bet, 
jei galima, kaip profesiniai viene
tai, kad nuvykę galėtų vykdyti 
darbo užsakymus. Svarbu, kad to
kių ratelių vadovai būtų tinkami 
profesiniam darbui vesti ir būtų 
geri savo srities specialistai. Jie 
gali būti pakviesti ir iš kitų zonų.

Tie tremtiniai, kurie dabar ne
turi aiškios specialybės, turi bet 
kokios išmokti ir profesiškai pasi
ruošti. Darbas statybose ir įvai
riuose amatuose turi geriausių 
perspektyvų. Jų pradžioje turės 
imtis visi-inteligentai ir šiaip žmo
nės. Vėliau, pažinus vietos sąly
gos, išmokus kalbą ir atitinkamai 
persiorientavus, bus galima gauti 
ir inteligentinio darbo. Tam tikslui 
Komitetas prašo organizuoti, kaip 
galima greičiau ir daugiau, prak
tiškų kursų. Jei kursams organi
zuoti ko nors trūksta, Komitetas 
žada skirti kreditų reikalingoms 
išlaidoms padengti. Profesiškai 
suorganizuotoms grupėms jau da
bar bus duodams proga dirbti čia 
vietoje, kad galėtų praktiškai pa
rodyti, ką gali, ir patys pasito
bulintų.

Pasiruošusieji bus vežami Komi
teto lėšomis ir naujoje vietoje jo 
išlaikomi ligi įsikurs.
- Komitetas yra pasiruošęs vežti 
tremtinius ir į bet kurį kitą kraštą, 
bet tuo tarpu praktiškai numatoma 
pirmon vieton į Tunisą ir Maroką. 
Komitetas turi vilčių, kad Kanąda 
ir Amerika galinčios plačiau pra
verti duris tiems tremtiniams, kurie 
turi ten giminių. Tam tikslui Ko
mitetas renka žinias apie tokius 
tremtinius ir yra pasirengęs pa
dėti surasti gimines tiems, kurie 
su jais yra pasimetę.

Kadangi ne visos valstybės 
leidžia baltams turėti savo konsu
latus ir ne visos pripažįsta baltų 
pasus, Komiteto atstovai įvairiuose 
kraštuose perima jų konsularinį 
aptarnavimą ir nuo sausio mėn. 
pradžios pradės išdavinėti savo 
tarptautinius pasus. Gavę tuos pa
sus baltai nebus laikomi netekę 
savo pirmykštės pilietybės. Nau
jieji pasai senosios pilietybės 
neatims ir naujos nesuteiks. Tai 
bus Komiteto savo rūšios kelionės 
dokumentai, kuriuos jau visa eilė 
valstybių yra pripažinusios. Norin
tieji šiuos pasus gauti, turės pran
cūziškai užpildyti po du egzem
pliorius tam tikrų pareiškimų, ku
rie jau dalinomi. Lietuviai jų ga
lės gauti per vietos bendtuomenių 
komitetus. Ten pat bus gaunamos 
anketos turintiems giminių Ameri
koje ir Kanadoje.

Sąlygoms vietoje ištirti jau vei
kiąs tremtinių įkurdinimo biuras 
stengiasi pasiųsti specialias komi
sijas į Tunisą ir Maroką. Atitin
kamą komisiją ruošiamasi pa
siųsti ir į Beigiją, kuri susipažintų 
su darbo sąlygomis Belgijos kasy
klose. Kaip žinia, neseniai belgai 
pareiškė, kad jie susitarė su ame
rikiečių karine valdžia dėl trem
tinių, daugumoje baltų, įvežimo į 
Belgiją, dirbti '-anglių kasyklose. 
Pietų Amerikoje organizuojama 
speciali komisija, kuri patyrinės 
tenykštes emigracines sąlygas.

sd.

Iš Yverdono (Šveicarijoj) lietuvių tremtinių pasirodymo

Gabrielius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)

Pro mūsų celės langą, užsilipus 
ant suolelio, buvo matyti vienuo
liktos celės, kur aš anksčiau sė
dėjau, langas. Vakare, kai visi 
grįžo iš darbų, užmezgiau ryši. 
Rėkavome vienas kitam dažniau
siai su Povilu 2. arba Juozu Ru
doku. Kalėjimo administradjes 
akimis žiūrint, tai buvo labai di
delis nusikaltimas, bet vokiečiai 
net neįtardavo, kad kaliniai ga
lėtų taip drąsiai prasižengti su 
taisyklėmis, ir mūsų ryšio nieka
da nesugavo. Vėliau, kai Tadas 
pradėjo kažkokiu nesuprantamu 
būdu kasdien gauti laikraštį (jam 
laikraštį užsakė tėvas ir atsiųs-

davo iš leidyklos, bet kaio tai 
leido kalėjimo viršininkas — 
klausimas neaiškus), tekdavo pra
nešinėti žinias. Deja, jos buvo 
liūdnesnės, negu dažnai gaunami 
gandai, ir mums pasidarė aišku, 
kad be pavasario laisvės nepa
matysime. Apie savo tėvą nieko 
nesužinodavau, nors jis, kaip vė
liau pasirodė, beveik visą laiką 
buvo Landsberge ir palaikydavo 
ryšį su agr. G. ir prof. D., padė
damas jiems maistu ir ryšio pa
laikymu su jų šeimomis. Per juos 
siųsdavo ir man maisto, tačiau du 
mėnesius man nepavyko gauti nė 
plutos. Slinko gan vienodos die
nos. Pripratome prie tų pačių, 
kasdien kartojamų keiksmų, prie 
uždarytų durų, grotų, bado... 
Aš blogai išsireiškiau. Mes ne- 
pripratome, bet apsipratome. Mū
sų organizmai pastebimai silpo. 
Mažos žaizdelės, įbrėžimai, kurių 
laisvėje mes nebūtume ir paste
bėję, dabar negi j o, bet plėtėsi ir 
pūliavo. Truputį su plaktuku už
gautas ir įbrėžtas kairės rankos 
didysis pirštas sutino ir visą lai
ką skaudėjo. Tadui panaši iste
rija pasidarė su kojos didžiuoju 
pirštu, ant kurio užkrito sunkoka 
dėžė. Negalėdamas gerai paeiti, 
Tadas kreipėši į gydytoją, kuris 
liepė jam tą pirštą mirkyti šil
tame vandenyje. Tačiau tai nieko 
nepadėjo, ir gydytojas turėjo 
pirštą prapjauti ir išspausti pū
lius. Man su savo pirštu nuėjus 
pas gydytoją, šis pasižiūrėjo ir 
nusiuntė mane atgal dirbti, išba
ręs, kad su tokiom smulkmenom 
aš jį trukdąs. Tadui, tuo tarpu, 
nėjo geryn. Koja tino ir baisiau
siai skaudėjo. Celėje, tiksliau pas 
Tadą, atsirado utėlių, nes jis ne
begalėjo nė į pirtį nueiti. Valan
dos, kurių slinkimą mes stebėda
vome pagal savo saulės laikrodį, 
slinko pašėlusiai pamažu. Mačiau, 
kaip Tadas diena po dienos men
kėje, nes su pakilusia temperatū
ra ir baisiais skausmais nieko 
nenorėjo valgyti. Galų gale jis 
gavo iš kažkur dar vieną, nepa
vojingą, tiesa, vaikišką, bet labai 
biauria ligą. Jį pradėjo berti

spuogeliais. „Pažiūrėk kas man 
yra“, prašė jis. Apžiūrėjęs pada
riau rimtą miną (aš visą laiką 
vaizdavau medicinos autoritetą — 
mat, gydytojos sūnus...) ir nus
tačiau aiškų diagnozę: vėjarau
piai. Greitai uždraudžiau niežin- 
čias vietas jam kasytis, paaiškin
damas, kad jei spuogus nukrapš- 
tys, tai toje vietoje visą amžių 
turės duobeles. Įtikinimu*, pai
liustravau dviem duobelėm ant 
savo fizionomijos. Tarp kito, tą 
patį diagnozę kitą dieną nustatė 
ir gydytojas.

Tą patį vakarą, po oficialaus 
vėjaraupių nustatymo, Tado ko
ja pasidarė panaši į bet ką, ta
čiau tik ne į koją. Atsirado di
džiulės raudonos pūslės ir skaus
mas buvo toks didelis, kad reikė
jo pašaukti prižiūrėtoją. Kai šis 
nuėjo pašaukti vyriausio prižiū
rėtojo su kalinių gydytoju, aš ap-

Vladas Šlaitas

ŽOLE
Leisk man ant amžių amžinųjų užsimerkti. 
Leisk man duobėn į gult.
Užpilki žemėmis akis, •. 
užpilki veidą, 
užkloki liemenį velėnom. Ir tegul 
viršum manęs vešli žolė siūbuoja.

Ateis pavasari vaikai į mano vietą;
iš pagaliukų pastatys namus ir šūkaus; 
mergaičių garbanos užgrius pečius ir pinsis 
mano žolės plaukuose.

Jos parsineš mane su žiedlapiais, plaukuose, 
ir aš, lyg žiedlapis, gyvensiu vėl tarp jų...
Tik leisk pavargusias akis ramiai užmerkti, 
leisk man duobėn įgulk

žiūrėjau dar kartą Tado koją: 
„Reikia piauti.“ Netrukus atsira
do ir vyriausias prižiūrėtojas su 
gydytoju, tokiu pat beteisių, kaip 
ir mes. „Reikalinga skubi opera
cija“. „Gal galima būtų porą die
nų palaukti, kol ateis kalėjimo 
gydytojo priėmimo valanda?“ 
norėjo nudelsti visą reikalą vy
riausias prižiūrėtojas. „Jei taip, 
tai aš nusiplauju rankas. Rytoj 
per pietus, jei nebus padaryta 
operacija, Tadeusz Jakubowski, 
tardomasis kalinys, bus negyvas“, 
energingai spyrėsi beteisis gydy
tojas. Paskutinieji žodžiai, o 
ypač „tardomasis kalinys“, pa
veikė. Juk tardomasis kalinys 
dar nėra 100% kalėjimo nuosa
vybė. Į tai reikia atsižvelgti. „Ge
rai, aš tuoj iškviesiu oficialųjį 
gydytoją“, nusileido vyr. prižiū
rėtojas.

Atvykęs oficialusis, nenoriu že
minti gydytojo vardo ir pavadin
siu jį šundaktoriu, nieko naujo 
nepasakė. „Ryt, jei prokuroras 
leis, nugabensime į ligoninę“, toks 
buvo sprendimas. „O jei proku
roras neleis?“ gydytojui išėjus, 
klausė mane Tadas. „O jei ir leis, 
ar nebus jau per vėlu?" — „Bus 
viskas gerai. Tu pasveiksi, ir mes 
susitiksime dar laisvėje. Aš at
važiuosiu pas tave į Karpatus, o 
tu pas mane į Kačerginę“, rami
nau jį. Tačiau tai tik raminimas. 
Tikrasis atsakymas į jo klausimą 
sukosi visą laiką man galvoje: 
„galimybės mirti ir gyventi tau 
yra dabar pasidalinusios santykiu 
2 prieš 1. Ergo, 33,3%, kad ryt 
per pietus gulėsi negyvas toje pa
čioje vietoje, kur ir dabar, 33,3%, 
kad dėl pavėluotos operacijos 
mirsi ligoninėje, ir tiek pat pro
centų, kad dar pasveiksi“.

Rytą vis dėlto Tadą išvežė. Jam 
besirengiant, sprogo viena kojos 
pūslė, ir ant grindų ištekėjo gal 
kokia stiklinė šlykštaus skysčio. 
„Iki pasimatymo“, paspaudžiau 
jam dešiniąją, „gal ir. aš greit at
sidursiu ligoninėje, nes man su 
ranka darosi tas pats, kas tau su 
koja.“

Tadą išvežus, pasidarė baisiai 
liūdna. Pasijutau vėl visiškai vie
nišas.. Kad į galvą per daug neį
sisuktų kvailos mintys, ėmiau 
tvarkyti ir švarinti celę. Tai da
ryti man padėjo ir netrukus at
siradęs prižiūrėtojas Bitneris, ku
ris kaip pasiutęs visą laiką kei
kėsi ir daužėsi. Pagaliau, šiaip 
taip susitvarkius, mane nuvedė 
dirbti į rūsį. Ten buvo dirbama 
irgi tai pačiai firmai, bet jau 
kažkokias didelęs dėžes, su ap
kaustymais ir rankenomis. Aš 
gavau prisukinėti - rankenoms 
sraigtelius. Darbas neįdomus, bet 
ir neslinkus, o, be to, visą' laiką 
buvo galima kalbėtis su visais 
dirbančiais, kurių čia buvo aš- 
tuoni.

Mano piršto istorija negerėjo. 
Pradėjo truputį tinti ranka, skau
dėti pažastis. Kitos smulkios žaiz
delės irgi pūliavo ir negijo. Vėl 
prisiprašiau pas gydytoją, šis pa
sižiūrėjo, palingavo galva ir pa
sakė: „Gaila, kad ankščiau neatė
jote. Dabar teks nuplauti pirštą, 

o gal ir ranką...“ — „Bet aš 
buvau atėjęs prieš šešias savai
tes, ir jūs pasakėte, kad tai tik. 
smulkmena.“ Gydytojui pasidarė- 
nepatogu. „Na, pažiūrėsime," (arė 
jis ir liepė savo padėjėjui, tam. 
pačiam kaliniui gydytojui, stip
riai laikyti mano ranką. Pats gi 
paėmė pincetą ir, su juo suspau
dęs odą prie nago, atplėšė aukš
tyn. Maniau, kad pasiusiu. Iš 
piršto pradėjo bėgti pūliai, ku
riuos spaudė gydytojas juodadar
bis. Jis taip pat išspaudinėjo ir 
kitas pūliuojančias žaizdeles, iš
tepė jas su jodo erzacu, aprišo ir 
liepė mirkyti karštame vandeny
je. Be to, liepė ateidinėti persi- 
rišti pas jį. „Gal pirštą ir išgel- 
bėsime“, pasakė jis man, duoda
mas suprasti, kad su oficialiuoju 
gydytoju stengčiausi neturėti rei
kalų. Šis „malonumas“ tęsėsi man 
4 mėnesius, bet pirštas galų gale 
buvo išgelbėtas.

Besilankydamas kalėjimo am
bulatorijoje, kartais susitikdavau 
kalinius iš Zinkės, tarp jų ir mū
siškių pasitaikydavo. Taip suti
kau kartą Jonelį M. su nuplikinta 
ranka. Persimesti galėjome . tik 
keliais žodžiais. Vieną sykį išgir
dau kalbantis vyr. prižiūrėtoją ir 
gydytoją ir minint vieno mūsiš
kio, dirbušio Zinkėj, Stasio M., 
pavardę. „T.B.C. sunkioje formo
je. Pergabensime į...“ Daugiau 
nugirsti neteko, ir iki šios dienos 
Stasio likimas mums nėra žino
mas.

Su kalėjimo naujienomis, ku
rių pasitaikydavo gan dažnai, 
kartais būdavo labai sunku su
sigyventi, nors paskui jos atrody
davo jau kaip visai natūralus da
lykas. Vienas iš tokių dalykų, tai 
mirtis. Atsimenu, kai pirmą kar
tą pamačiau kalėjime mirusį ka
linį, tai maniau, kad bus tuoj ir 
su manimi blogai. Tą mirusį rei
kėjo aprengti jo marškiniais, bet 
aš tai negalėjau padaryti, nes; 
pradėjo drebėti rankos. Aš paju
tau, kad mes čia esame ne žmo
nės, bet kaž kokie sunumeruoti 
gyviai, kuriems mirus, niekas dėl 
to nesijaudina, išskyrus, gal, tuos 
pačius bendro likimo draugus, 
kurie draugo mirtyje įžiūri savo- 
likimą kalėjime. Porą dienų man 
vaidenosi miręs nepažįstamas 
draugas, kuris mane kuriam lai
kui įvarė į biaurų pesimizmą.

Maistas buvo blogas ir vis blo
gėjo. Čia pat galiu priderinti dar 
vieną sakinį: alkis buvo didelis 
ir vis didėjo . . . Žūt — būt rei
kėjo ieškoti kokios nors išeities. 
Kalėjimo rūsiuose mes jautėmės 
gana laisvai, nes reikdavo nuolat 
nešioti medžiagas iš vieno rūsio į 
kitą, ar aukštyn, pas moteris. Tuo 
būdu turėjome galimybę viską 
gerai išžvalgyti ir pradėti vogi
mo akciją. Ją mes pradėjome pas 
savo kaimynus — bulvių skutė
jus. Su jais mes susitarėme, kad 
kasdien pakursime jiems krosnį 
(krosnys buvo kūrenamos tik iš 
koridoriaus, o bulvių skutėjai 
buvo visą dieną uždaryti) savo 
lentomis, o jie už tai mums kiek
vieną rytą, atsinešdami sau bul
ves ar kokias daržoves, nubers ją 
koridoriuje po stalu, kur, nebeiš
sitenkant rūsyje, dirbome mes. 
Bulvėms kepti padariau vieną iš 
daugelio „kalėjimiškų išradimų".

(Bus daugiau)
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Kaune ZOO rinkiminiu agitatorių
• *

Rinkiminis agitacinis darbas

Vilniaus radijas kasdien pra
neša apie didelius rinkiminio agi
tacinio darbo naujus laimėjimuą. 
Rinkimų į aukščiausiąją tarybą 
paskelbimo įkvėpti, agitatorių pul
kai nenuilstamai dirba dieną ir 
naktį. Nors ir visos tarybinės 
Lietuvos įstaigos rinkimų proga 
lenktyniauja darbe, kelia darbo 
našumą, tačiau atrodo, kad, agi
tacinis darbas bus našiausiai dir
bamas. Jau gruodžio pirmomis 
dienomis Kaune susidarė 700 agi
tatorių brigados, kurių nariai aplan
ko kiekvieną namą, aiškina nepa
prastą rinkimų svarbą ir reikšmę, 
dėsto „genialiosios“ konstitucijos 
tiesas ir „draugo“ Stalino mokslą. 
Agitatorių skaičius auga ne die
nomis, bet valandomis. Į rinkimi
nės agitacijos darbą vis įsijungia 
naujos jėgos. Labai stipriai agita
cinis darbas pastatytas fabri
kuose. Susirinkimų salės išpuoš
tos vėliavomis, Markso, Engelso 
Lenino ir Stalino portretais ir 
išklotos kilimais. Fabrikų agita
toriai ir kitas partinis aktyvas 
nepavargstamai aiškina darbinin
kams, koks laisvas yra tarybinis 
darbininkas, kad jam suteikiama 
teisė rinkti... Nors iki rinkimų į 
tarybinės Lietuvos aukščiausiąją 
tarybą dar apie du mėnesius lai
ko, bet rinkiminės agitacijos sri
tyje jau daug nudirbta. Nėra abe
jonės, kad visi kandidatai bus iš
rinkti . . . Vilniaus radijas pra
neša, kad į agitacinį darbą vis la
biau įsitraukia ir gimnazijų moks
leiviai. Štai Šeduvos gimnazijos 
vyresniųjų klasių moskleiviai su
darė agitatorių brigadą, kuri dir
ba agitacinį darbą visoje Šeduvos 
apylinkėje. Visi agitatoriai šių 
rinkimų agitacinį darbą veda 
šūkiu:

—Nė vieno balso liaudies prie
šams! Tarybinės Lietuvos darbo 
žmonių aktingas dalyvavimas rin
kimuose turi galutinai sutriuš
kinti liaudies priešus.

Rinkiminės komisijos pirminin
ku yra prof. Matulis, Lietuvos 
Mokslų Akademijos pirmininkas. 
Kandidatais į aukščiausiąją tary
bą minimi Kareckas, dabartinis 
Vilniaus vykdomojo komiteto pir
mininkas, ir rašytojas Petras 
Cvirka, tarybinių rašytojų' vadas.

Kauniečiai apsirūpino malkomis

Lietuvoje jau buvo didesnių 
šalčių. Kelias dienas temperatūra- 
buvo kritusi iki 15 laipsnių že
miau nulįo. Praėjusią žiemą kau
niečiai, kaip ir kitų miestų gyven
tojai, šalo be malkų. Šią žiemą 
padėtis geresnė. Kauniečiai visą 
rudenį kirto malkas miškuose ir 
šią žiemą galės šilčiau praleisti. 
Pirmoje eilėje malkos išdalintos 
fabrikams ir mokykloms. Turguje 
malkų nėra, nes visos sukirstos 
malkos dar miške rekvizuojamos 
ir skirstomos valdžios įstaigoms. 
Šilčiausiai prikūrenami visų įstai
gų raudonieji kampeliai.

Lietuviai skautai žygiuoja 
Kemptene

Jaunieji rašytojai žada leisti 
almanachą

Praėjusį rudenį Vilniuje įvyko 
tarybinės Lietuvos jaunųjų rašy
tojų suvažiavimas. Suvažiavimą 
atidarė mums negirdėtas Juozas 
Juškauskas. Suvažiavimo metu 
daug kalbėta apie tarybinę lite
ratūrą ir kokia ji turi būti. Nu
tarta išleisti tarybinės Lietuvos 
jaunųjų rašytojų almanachą. I val
dybą išrinkta: Juozas Juškauskas, 
Vladas Maceliūnas, Adomas Sprin- 
dys, Urbanavičius ir Chamaitė.

1940 metais jaunieji tarybiniai 
Lietuvos rašytojai taip pat buvo 
susiorganizavę. Jiems globėju bu
vo paskirtas poetas Montvila. 
Lietuvą užėmus vokiečiams, save 
gindami, jaunieji tarybiniai rašy
tojai savo globėją Montvilą įdavė 
vokiečių gestapui, kaip juos ve
dusį netikrais keliais. Vokiečiai, 
pasiremdami jaunųjų rašytojų 
skundimu, Montvilą sušaudė. Da
bar tie patys jaunieji vėl yra su
siorganizavę.

Vietoj kryžių — paminklai

Lietuva — kryžių žemė. Nė 
viename krašte nekasi pakelėse 
tiek daug kryžių, kaip Lietuvoje. 
Lietuviškasis Rūpintojėlis giliai 
įaugęs į visą lietuvio gyvenimą. 
Šiuo metu Lietuvoje naujų kryžių 
vis mažiati ir mažiau bėpastatoma, 
o senieji išvirsta. Nėra draudi
mo kryžius statyti, bet viešai 
skelbiama, jog susipratusiam ta
rybiniam piliečiui kryžių vietoje 
labiau dera statyti tarybinių žmo
nių paminklus. Miestuose tokie 
paminklai ir statomi. Jie pa
ženklinami nelietuviškais užrašais

Nauji apskrities miestai

Vilniaus radijas pranešė, jog 
gyventojų patogumo dėlei Lietu
voje sudarytos šešios naujos ap
skritys. Apskrities miestais pasi
vadino Kupiškis, Joniškis, Kaišia
dorys, Prienai, Lazdijai ir Varėna. 
Dabartinė Lietuvos teritorija su
skirstyta į 30 apskričių.

Už „istorijos fakty klastojimą“
Lietuvių tremtinių spaudoje jau 

buvo rašyta, kad šį rudenį smar
ki valymo banga palietė ne tik 
Lietuvos kultūrininkus, rašytojus, 
bet ir universiteto profesorius ir 
kai kuriuos valdžios bei partijos 
pareigūnus. Visi iš pareigų atleisti 
kaltinami „istorijos faktų klasto
jimu“. Otų „istorijos faktų klasto
tojų“ tarpe yra istorijos profeso
riai A. Janulaitis, Jonynas, prof. 
Jurgutis, prof. Cesevičius ir kiti. 
Valymas palietė apie 20 profeso
rių ir docentų. Po valymo per
tvarkytas Kauno universitetas. 
Vilniaus universiteto pertvarky
mas atidėtas ligi pavasario.

Netvarka vietinės pramonės 
ministerijoje

Vilniuje išeinanti „Tiesa“ savo 
216 nr. smarkiai kaltina vietinės 
pramonės organizatorius apsilei
dimu ir nesugebėjimu. Visur 
esanti netvarka, neplaningumas, 
ypač tai esą ryšku Zarasų apskri
tyje. „Tiesa“ tuo reikalu rašo: 
„Zarasų apskrityje Rudenų ir 
Gružtų plytinės neveikia. Degi
mui paruoštos žaliavos guli, nes .. 
nėra kuro. Neužbaigta stovj Duse
tų pieninė, uždelsiamas ir Zarasų 
gyvenamųjų namų atstatymas. Vi
sa vietinė pramonė per 7 mėne
sius teišdegino tik 1 milijoną 
plytų. Juk tai gali pagaminti 
viena vidutiniška plytinė. Tuo pat 
metu čerpių duota 5% plano, kal
kių — 34%, o kreidos — nė gra
mo . . .“ Toliau ta pati „Tiesa“ 
rašo, kad apsileidimas jaučiamas

Netoli Haffkrugo 1945 m. vasarą 
buvo lietuvių belaisvių stovykla. 
Nežinodami, už ką, sėdėjo joje 
vyrai ir leido liūdnas dienas, ilgė- 
damiesi ne tik laisvės ir duonos, 
bet, ir spausdinto lietuviško žo
džio,kuris nevilties dienas padary
tų viltingesnes ir šviesesnes. Haff- 
krugiškių lietuvių būrelis, vado
vaujamas poeto J. Krumino, turė
damas galvoje šį gyvą reikalą, 
davė žinią žodžio menininkams, ir 
rugpiūčio mėn. jau pasirodė rota
torium spausdintas literatūros al
manachas „Baltija", pradžiuginęs 
ne tik nelaisvėje atsidūrusius vy
rus, bet ir laisvėje stovyklinį gy
venimą pradėjusius įvairių stovyk
lų lietuvius.

Rugsėjo mėn. pasirodė žurnalo 
„Gintaro" pirmasis numeris. „Bal
tijos" vardą pasiliko sau jaunasis 
spaudos entuziastų sambūris, nau
jajam literatūros kūdikiui duoda
mas pavadinimą Baltijos aukso, 
Baltijos, prie kurios buvo įsikūrusi 
pati Haffkrugo lietuvių stovykla. 
Darbas tęsiamas ir vėliau persikė
lus’ į Neuštadtą. t

Septynetas žmonių pradėjo dar
bą. Nebuvo pradžioje tinkamos 
vietos — ėjo dirbtjf į rūsį; dieną 
trukdė bendrojo likimo gyventojai 
— vyrai dirbo naktimis, bet dar-

visoje vietinės pramonės mini
sterijoje. Ministerio pavaduoto
jas Kaniščevas, paklaustas, ar ,is 
pažįstąs įmonių vadovus, įžūliai 
atšovęs: į

— Tai fiziškai neįmanoma.
Straipsnio pabaigoje vietinės 

pramonės ministerijos veikla pa
vaizduojama taip: „Ministerijoj 
pamėgta tenkintis kombinatų di
rektorių pasitarimais kartą per 
mėnesį. Atvyks direktoriai, atveš 
savo ataskaitas, gaus barnių da
vinį ir išvyks atgal namo. O ką 
nuveikė Kauno miesto pramonės 
kombinatas? Jo vadovai kaitalio
josi, o tvarkos vis nebuvo. Dau
gelyje įmonių tebeveikia pasenu
sios atlyginimo normos, ir niekas 
neketina jų keisti. Štai kodėl že
mas darbo našumas. Kombinato 
įmonių vadovybė užteršta sveti
mais tarybų valdžiai asmenimis. 
O ministerija, metus buvusi Kau
ne, visa to nematė, nepastebėjo. 
Lietuvos KP (b) centro komiteto 
plenumas griežtai iškritikavo 
vietinę pramonę ir jos vadovus“, 
— baigia piktą straipsnį apie vie
tinę pramonę „Tiesa“.

Prancūzų zonos DP stalo teniso meisteris
Solgau miestelyje įvyko prancūzų zonoje gyvenančių tremtinių 

stalo teniso žaidynės. Žaidynes organizavo UNRRA ir YMCA. Daly
vavo lietuviai, latviai, estai, jugoslavai, žydai ir kitų tautybių trem
tiniai. Prancūzų zonos teniso meisteriu išėjo Reutlingeno lietuvių 
komanda, susidedanti iš P. Valodkos, M. Dirmanto ir A. Krivicko. 
Ji nepralaimėjo nė vienų rungtynių. Meisteris gavo YMCAos šefo 
Jevinsch asmeninę dovaną — sidabrinę taurę.

Nuotraukoje Reutlingeno lietuvių stalo tenisininkų komanda, pran
cūzų zonos tremtinių stalo teniso meisteris, ir laimėtoji sidabro 
taurė.

„Baltijos" leidyklos kultūrinis baras
bas ėjo, spausdintas žodis sklido 
ir džiugino lietuvius. Nebuvo įran
kių išspausdintam žurnalui suseg
ti, tad vyrai pirštais lankstė vielą, 
yla dūrė skylutes, žirklėmis apkar
pydavo kiekvieną susegtąjį žur
nalo egzempliorių, kad jis dailes
nis atrodytų. J. Mašanauskas ir 
S. Krutulis, tie pirmieji irjigi šiol 
prie darbo ištvėrę jauni žmonės, 
šiandien patys stebisi, iš kur pra
džioje būta tiek entuziazmo, tiek 
giedraus idealizmo ir kantrybės. 
Sambūryje keitėsi žmonės, o sumi
nėtieji du ligi šiol tebedirba, kaip 
ir J. Kruminas, kurį džiova prieš 
keletą mėnesių paguldė į lovą ir 
kuris net lovoje stengiasi nenurim- 
ti. Besikeičiantį sambūrį papildę 
dabar dirba dar R. Sąženis, VI. 
Dargis.

Kiekvienas „Gintaro" ar kito šio 
sambūrio leidinio numeris visad 
dailiai iliustruotas. Šiam darbui 
ne vieną naktelę yra paskyręs A. 
M. Šimkūnas (šiandien stadijuojąs 
dail. V. K. Jonyno vadovaujamame 
Taikomosios Dailės Institute Frei- 
burge), A. Petrikonis, S. Krutulis.

Dar mieliau dirbti, kai čia pat 
ir iš toliau visada jaučiama gyva 
ir šilta moralinė ir materialinė 
lietuvių parama, kai kultūrinis 
darbas įvertinamas. „Baltijos" sam
būrio leidiniai lietuvių visada lau
kiami, o to sambūrio dalyviams vi- 

•sada paramą teikė vietinės lietu
vių bendruomenės pirmininkas ra
šytojas F. Neveravičius, kun. F.. 
Kireilis. Pik. J. Giedraitis ir mdk. 
P. Štuopis, kai reikėjo materialinės 
paramos, patys ėjo iš namų į na
mus, organizuodami šiam leidiniui 

Lietuvos laukų idilija

paremti rinkliavą. Rėmė, kas tik 
nuoširdžiai suprato ir kiek pajėgė. 
Ir nubširdžiu žodžiu, ir kitokia pa
galba didelį savo indėlį į ši darbą 
įdėjo kpt. Cėsna, „Baltijos" atsto
vas amerikiečių zonoje.

„Baltijos" leidiniai plito tarp 
lietuvių ne tik Vokietijoje. Jie pa
siekė ir Paryžių ir kitas vietas, o 
Dr. kun. J. Končius komplektus 
nusiuntė Amerikos lietuviams.

Viena ,',Balti jos"- almanacho 
knyga, dešimt „Gintaro" knygų 
(vien .Gintaro" komplektas sudaro 
didelio formato 562 puslapius!), 
pirmieji 22 numeriai (patys pir
mieji buvo spausdinti rašomąja 
mašinėle) visiems gerai pažįstamo 
savaitinio laikraščio „Kelyje Tėvy
nėn", redaguoto J. Cicėno, du nu
meriai jumoristinio laikraštėlio 
„Menkės balso", 110 numerių tris 
kartus per savaitę ėjusio ir šiuo 
tarpu sustojusio žinių biuletenio, 
eilė smulkesnių leidinių, trys dai
liai išleistos knygos — Vyt. Ne
munėlio „Tėvų nameliai", J. Kru- 
mino „Sugrįžimo laivas" ir Br. 
Daubaro „Išpirktoji mirtis" I dalis, 
— tai „Baltijos sambūrio darbo 
balansas. Vien „Gintarui" spaus
dinti sunaudota apie 250.000 lapų 
popieriaus, o visiems leidiniams 
apie 350.000 lapų. Čia dar paminė
tina, kad techniškajam vienos 
„Gintaro" knygos paruošimui rei
kia apie 750 valandų darbo.

Jau „Baltijos" almanache daly
vavo 10 lietuvių rašytojų ir poetų, 
o du verstiniai gabalai buvo duoti 
pasaulinio garso autorių (J. Lon
don ir M. Mitchell). „Gintaras" per 
dešimt numerių išspausdino dides
nių ir mažesnių poezijos dalykų: 
originalių 125, verstinių 11, prozos: 
originalių 45, verstinių 11, straips
nių: originalių 26, verstinių 1. 
Pavardėmis ir slapyvardžiais pasi
rašiusių lietuvių autorių — bele
tristų, poetų ir mokslininkų bei 
publicistų — žurnale per tą laiką 
bendradarbiavo 43, verstinių da
lykų duota 17 autorių. Beletristi
kos — novelių, apysakų, romanų 
ištraukų, dailiųjų reportažų — yra 
davę Ė. Neveravičius (didžiulę 
apysaką „Priešus" ir kelias nove
les), L. Dovydėnas, B. Gražulis, N. 
Mazalaitė, K. Pažėraitė, A. Gobu- 
va, B. Daubaras, J. Cicėnas, S. Mig- 1 
linas, I. Vaičiulėnaitė, K. Arenas, 
M. Bavarskas ir kt. Verstinių daly
kų išspausdinta S. Lagerloef, K. 
Hamsun, W. Scott, K. Čapek, Ch. 
Dikens ir kitų pasaulinių įžymybių. 
Originalios •poezijos „Gintare^- iš
spausdinta, dažniausia kaip nuola
tinių bendradarbių, B. Brazdžionio, 
K. Bradūno, F. Kiršos, P. Babicko, 
J. Aisčio-Aleksandriškio, J. Kru
mino, H. Nagio, A. Rūko, L. Žitke
vičiaus, VI. Šlaito, P. Jurkaus, J. 
Palionio, K. Nendrės, N. Gobuvai- 
tės, J. Imbrasaitės, A. Petkutės. 
Straipsniu yra davę P. Štuopis 
(ypač rimtu istorinių studijėlių), 
St. Širvvs, J. Stonys, V. Banaitis, 
pik. J. Giedraitis, doc. Dr. J. šar
maitis, Dr. V. Manelis, kun. V. 
Dabašinskas, V. Punkrys, A. Ge- 
dainis. *

Darbo sąlygos šiandien gerokai 
pasunkėjusios, bet „Baltijds" sam
būris pasiryžęs ir toliau nenuleisti 
rankų. K. Barėnas. ,

9
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Milašiaus pranasystes ir skaičius ,11’
Oskaras Milosz-Milašius, lietu

vių poetas rašęs prancūzų kalba, 
didžiai vertinamas vakariečių, 
yra spėliojęs ateitį, pranašavęs. 
Apie Milašiaus pranašystes ži
noję jo draugai ar artimesni pa
žįstami įvairiai vertino poeto pa
sisakymus. '

Sį kartą prancūzų žurnale 
„Destins“ 1946 m. lapkričio mėn. 
numeryje Francois Brousse savo 
straipsnyje supažindina su^i „lie
tuvių poeto“ kai kuriomis pra
našystėmis, prikišdamas joms 
klaidas, nerealumą. Antai, iš 
straipsnio sužinome, kad Mila
šius buvo numatęs lenkų vokie
čių konfliktą, pasaulinio karo už
siliepsnojimą del Dancigo, tačiau 
kituose savo pranašavimuose jų 
autorius buvo suklydęs, leisda
masis į fantazijos sritį, kad ir 
klastodamas, kaip sako Brousse, 
„raktą“ šv. Jono Apreiškimams 
(Apokalipsei) aiškinti. Milašius 
savo „genialiame laiške“ tūlam 
Gengenbachui rašęs, kad jis 
Šventojo Rašto hebrajiškose krip
togramose išskaitė šešerių. metų 
periodą, besitęsiantį ligi 1944 m. 
sausio 1 dienos, kuriame įvyksiąs 
universalinis perversmas (kon- 
fliagracija); Amerikos sunaiki
nimas ugnimi, Anglijos — geleži
mi ir vandeniu, o Rusijos — nu
kritimas mėnulio skeveldros. Esą, 
iš tų keturių pranašysčių tik vie
na tėra išsipildžiusi: pasaulinio 
karo faktas. Tačiau del tų klaidų, 
Brousse, nederėtų mesti akmens 
į Milašius, nes jis įspėjęs karo 
ilgį, nujautęs atominės bombos 
atradimą. Milašius toliau savo 
laiške rašęs, kad jam pavykę iš
šifruoti pranašų vartotus slap
tus rašmenis, suradus to kripto- 
grafiško rašto „raktą“ tekstui iš
skaityti: tai esąs žodis „Ameca“, 
kas eskuarų kalba reiškia skaičių 
vienuolika. Šis gi skaičius esąs 
susijęs su šv. Jono Apreiškimuose 
minimu žvėrim, kurio vardas bei 
ųardo skaičius yra 666, o pastara
sis susidaręs iš 6 ir 66, kur 66 
yra sandauga 6 iš 11. Taigi, apo
kalipsinės ivėries vardas esąs ... 
„Ameca" = Amerika. Tad pat
virtina ir Apreiškimo posakis 
„žvėris kyla iš jūros“, kurio 
kriptografišką užrašymą iššifra
vus, gaunama . . . „Amerca“, 
„Amereka“, „Amerika“. Šiuos 
Milašiaus hipotetiškus išvedžio
jimus straipsnio autorius kriti-i 
kuoja, nepagailėdamas ironijos,

NAUJI PAGIJIMAI LURDE
Prancūzijos spauda vėl — kaipo 

didelę sensaciją — spausdina savo 
specialių korespondentų praneši
mus iš Lurdo, aprašančius eilę 
naujų pagijimų, kurie gydytojų 
specialistų komisijų nuodugniai 
tiriami, prieš pripažįstant juos 
stebuklais.

Jau nuo seniau yra užregistruo
ta eilė faktų, kada pagijimai Lur- 
de niekaip kitaip nebuvo moksli
ninkų išaiškinami, kaip tik ant
gamtinės jėgos veikimu.

1946 rugpiūčio mėn. 19 dieną 
gydytojų specialistų komisija, su
sidedanti iš eilės medicinos moks
lo garsenybių, būtent: profesoriaus 
Galavielle iš Montpellier uni
versiteto, prof. Jaquinet iš Reim- 
so universiteto ir kiti, ap
žiūrėjo panelę Yvonne Fournier, 
kuri prieš metus laiko buvo tos 
pačios komisijos patikrinta po 
staigaus pagijimo Lurde- nusi- 
maudžius Lurdo šaltiniuose. 1946 
mėtų metinis patikrinimas kon
statavo pilnutinį ir pastovų pagi
jimą. Šitoji panelė 1940 metais 
nelaimingo atsitikimo metu buvo 
smarkiai sužalota, perkirsti deši
niosios rankos nervų pluoštai ir 
ranka pilnai suparaližuota. Ran
ka buvo pamėlinavusi, ištinusi 
iki alkūnės, be gyvybės reiški
nių, o visos motorinės ir jutimo 
funkcijos visai išnykusios. Su ši
tokiu organiniu traumatiniu pa
ralyžiumi ligonė atvyko Lurdan 
ir staiga — bėgyje vieno aki
mirksnio — jos ranka pasidarė 
visiškai normali: be ženklo suti

nimo, judri ir pilnai jautri. Ke
turiasdešimties gydytojų komisi
ja, konstatavusi pagijimo faktą, 
buvo paskyrusi galutinį patikri
nimą 1946 metais, kuris rugpiū
čio mėn. 19 dieną ir buvo atlik
tas, konstatuojant nuostabaus' 
pagijimo pastovumą ir tikrumą. 
Prieš stebuklingąjį pagijimą ši 
ligonė kreipėsi į eilę profesorių 
ir medicinos garsenybių buvo 
paskelbta esanti nepagydoma; tie 
patys mokslininkai, jų tarpe 
įvairių pasaulėžiūrų žmonės, tu
rėjo progos tirti ligonę ir po pa
gijimo.

1946 metais yra konstatuota ir 
visai naujų pagijimų. Rugpiūčio 
mėnesį yra staiga Lurde pagiję 
tokie ligoniai: viena moteris su 
įgimtu pilnutiniu nepataikomu 
peties sąnario išnirimu, viena 
moteris su pūliuojančiu tuberku
lioziniu stuburo slankstelių už
degimu, jauna mergina su tuber
kulioziniu, normaliai nepagydo
mu, pilvaplėvės uždegimu ir vie
na luoša, mergina su kojos sąna
rių iškrypimu. Šitie ir eilė pa
našių pagijimų dabar tiriami, ta
čiau jau dabar numatoma? kad 
mokslininkai galutinio tų staigių 
ir pilnutinių pagijimų išaiškini
mo nesuras.

Šiaip ar taip bekalbėkime, 
Lurdo stebuklingieji pagijimai 
toli prašoka visas galimas su
gestijos ir panašias įtakas ir 
gamtiniais procesais, be antgam
tinių jėgų įsikišimo, yra visai 
neišaiškinami.

Gyd. Z. Danilevičius

tačiau pripažindamas, kad Mila
šius „atidengęs skaičiaus vie
nuolika paslaptį — ritmą, kuris 
keistu būdu atžymįs istorijos kru
vinuosius perijodus.“ Napoleo
no 1, Napoleono III, Hitlerio gy
venime skaičius 11 buvęs reikš
mingas:^

Napoleonas I iškilo revoliucijos 
metu 1793 metais ir po 11 metų 
tapo imperatoriumi (1804), o dar 
po 11 metų, 1815 metais, Waterloo 
nusileido’ jo žvaigždė; Napoleonas 
III iškilo antros europinės revo
liucijos metu (1848 m.), 1859 me
tais laimėjo karą su Italija, ir, 
vienuolikai metų praėjus (1859-J- 
11), 1870 metais sugniužo Sedane; 
Hitleris 1923 m. organizavo Bava
rijoje pučą, (1923—1-11=) 1934 m. 
buvo vienatinis Vokietijos viešpats 
ir po 11 metų, 1945 metais, žuvo 
Berlyno griuvėsiuose.

Vienuolikos skaičiaus „aritmeti
ka", kaip matome iš pateiktų pa
vyzdžiu, tinka praeitin nukeliavu
siems vyrams, tačiau, ar ji pritai
koma panašiomis aplinkybėmis 
valdžią paėmusiems ir ją tebetu- 
rintiems asmenims, o taip pat ir jų 
primestiems rėžimams, tai jau ki
tas klausimas.

Nebent čia galiotų kitokia „arit
metika." aa.

AMERIKIEČIŲ ŠARVUOTOS 
DIVIZIJOS BUS „TRIFIBINĖS“

JAV karo departamentas pra
nešė, jog yra vykdoma plataus 
masto JAV kariuomenės pėsti
ninkų ir šarvuotų divizijų reor
ganizacija paversti jas „trifibi- 
nėmis" ir jų ugnies galią tris kart 
padidinti.

JAV sausumos pajėgų vada* 
gen. Jacob Devers pareiškė, kad 
atominiai ginklai nepakeis karia
vimo būdo tiek, kad mažiau be
būtų reikalingos „judrios ir kietai 
smogiančios divizijos“.

Artilerijos ginklų skaičius yra 
patrigubinamas, o ugnies jėga 
yra daugiau kaip tris kart sustip
rinama.. „Reorganizuotos divizi
jos“, pasakė jis, „bus ne tik am
fibinės — jos bus „trifibinės“, ga
linčios mechanizuotai veikti sau
sumoj, vandeny ir ore“. Tankų 
skaičius kiekvienoj pėstininkų 
divizijoj bus padvigubintas, o 
antitankinės kuopos bus išskir
tos. (Reuter, „M. G.“ 12. 21).

„NESIŲSK LAIŠKŲ PER > 
JAPONIJĄ“ 

(LAIŠKAS IŠ LIETUVOS)
Amerikos lietuvių dienraštis 

„Draugas“ 218 nr. paskelbė laišką 
iš Lietuvos, kurį gavo vienas 
Amerikos lietuvis, laiško rašytojo 
giminaitis. Laiške rašoma: Prašti 
jūsų lėktuvai, matyt, benzino 
pritrukote bekariaudami. Pas mus 
to gero kiek tik nori — užtenka ar 
lėktuvams, ir tankams, ir sunk
vežimiams, kurie laksto dieną ir 
naktį ne tik plentais, bet ir pa
prasčiausiais keliais. Iš to nemaža 
patogumo ne tik miesto žmonėms, 
bet ir kaimiečiams, nes ir juos 
pačius, ir j u visus daiktus kiek
vienu momdhtu gali pervežti ir 
perveža sulig paskyrimų.

O gal jūs savo laiškus siunčiate 
mums per Japoniją, manydami, 
kad tokiu būdu greičiau mus pa
sieksite. Jei taip manote, tai kly- 
dote, nes kol kas ir tai bent su 
didesne dalimi lietuvių jums susi
siekti artimesnis kelias per At
lantą, ne per Šiaurės ar Ramųjį 
vandenyną.

Šiaip viskas po senovei. Žmonės

^tuvių tremtinių
spaudojpasiwotpus

„TĖVIŠKĖS GARSO“ METINES
Su kalėdiniu numeriu Schwein- 

furte išeinąs lietuvių savaitraštis 
mini savo vieperių metų ėjimo 
sukaktuves. Tai bene paskutinės 
bus tokios sukaktuvės. DP spau
dos pertvarkymo nuostatai nelei
do išlikti ir gana pajėgiems mūsų 
laikraščiams bei žurnalams ir pa
minėti savo vienerių ar net dvie
jų („Aidai“) metų darbo barą.

Pats „T. G.“ atsiradimas yra 
savotiškas. Tuo tarpu, kai dauge
lis mūsų laikraščių turėjo nuga
lėti eilę kliūčių, kol galėjo pa
sirodyti, „Tėviškės Garsui“ (kartu 
su lenkų ir ukrainiečių laikraš
čiais) leidimą iš Mūncheno atvežė 
stovyklos direktorius ir pareika
lavo, kad „. . . penktadienio rytą 
pristatytume spaustuvėn laikraš
čio medžiagą, nes sekmadieniui 
stovyklos gyventojai privalo turėti 
laikraštį“ (J. Laurinaitis, „Dvi
guba sukaktis“). Suprantama, kad 
turint tokią stovyklos direktoriuas 
paramą, laikraščio išleidimas žy
miai supaprastėja.

Tačiau tai visiškai nemažina 
„Tėviškės Garso“ vienerių metų 
darbo vertės. Tie išėję 49 nume
riai sudaro didelį įnašą į lietuvių 
DP spaudą. f

Per tuos metus „Tėviškės Gar
sas“ taip pat išryškino savo vei
dą, sustiprėjoV" neabejotinai ga
lime sutikti, kad „šiandien jis jau 
yra įžengęs į. pirmąsias musų 
išeivijos spaudos gretas“ (Dviguba 
sukaktis).

DĖL DAILININKŲ TELKIMO
„Mūsų Kelias“ (Nr. 50/51), 

straipsny „Mūsų kultūriniai dai
gai svetimojo dirvoje“ tarp kitko 
rašo:

Atrodo, jog jau pribrendo 
metas atgaivinti Lietuvių Dai
lininkų Sąjungą ir jos centrą 
kaip tik reikėtų įkurdinti Frei- 
burge. Manau, jog dailininkai 
sutiks, kad Sąjungos atgaivi
nimas, kuris suburtų vienon 
šeimon tremtyje atsidūrusius 
mūsų dailininkus, galėtų ir tu
rėtų perimti lietuvių dailės or
ganizavimą, vadovavimą, re- 
prezentavimą ir priežiūrą savo 
žinion. Patyrimas rodo, jog 
neorganizuotas ir autoritetin
gos- priežiūros saitais nesaisto
mas dalies „reprezentavimas“, 
toks, koks jis buvo iki šiolei, 
ne visur buvo sėkmingas,o 
kai kuriais atvejais net ža
lingas . . .

Teisinga, kad Lietuvos Daili
ninkų Sąjungos tremty atgaivini
mas jau seniai yra pribrendęs rei
kalas. Neabejotina, kad dėl šios 
sąjungos nebuvimo nukenčia mū
sų meno bei jo reprezentavimo

darbuojasi išsijuosę, neretai vien
marškiniai, basi, kaip mes kitą 
kartą pas savo tėvelius. Vieni na
mie, kiti laukuose. Atitrūkdami 
nuo darbo, atbėga į bažnytėlę 
pasimelsti. Deja, tik nevisada gali 
iš namų išeiti — mat, visokios rū
šies banditų tiek jau priviso, kad 
žmoneliai bijosi kur nors išeiti. 
Nei dieną, nei naktį ramybės ne
turi. Tiesa, mūsų valdžia juos 
gaudo, bet kur tu čia juos visus 
sugaudysi. Kad nors V. Dievas pa
dėtų mumš greičiau ramesnių lai
kų sulaukti. Padėkit mums bent 
savo maldomis, nes iš jūsų kon
ferencijų, suvažiavimų, matyt, jau 
nieko nebeišėjo. Greičiausiai vis
kas pasibaigs tuomi, kad mums 
teks jus užsispyrėlius, nusigyvenu
sius, nesugebančius orientuotis 
iėga prijungti prie mūsų Tarybų 
Respublikų. Tuomet bus padarytas 
galas visiems kivirčams ir nesusi
pratimams, o mūsų tikroji tėvynė 
suteiks visiems taip trokštamos 
ramybės ir laimės, iš kurios jau 
niekas išsiveržti nebepajėgs."

Taip baigiamas laiškas, pra- 
I leistas visų cenzūrų.

reikalai. Tatai ir patys dailinin
kai gerai supranta, tik gaila, kad 
jie vis neprisiruošia šichn žygiui.

Tačiau Dailininkų Sąjungos at
kūrimą griežtai reikia skirti nuo 
pačių dailininkų telkimo į vieną 
vietą. Priešingai, dailininkus tek
tų ne iš stovyklų išleisti, bet dar 
labiau juos įtraukti į atskirų sto
vyklų gyvenimą, pripažįstant 
.jiems meninėje srityje ptįklau
sančias teises.. Tada kitaip atro
dytų mūsų stovyklų reprezenta
cinė pusė bei jos kultūriniai pa
sirodymai-. Tai yra aktualus ir 
platesnis mūsų tremties stovyk
linio gyvenimo klausimas, dėl 
kurio išsamiau *pasisakysim at
skirai:

Naujas, priedas
„Naujasis Gyvenimas“ N. 19 

(21) išleido priedu moksleivių atei
tininkų laikraštį „Ateitis“ (N. 1). 
Tuo moksleivių ateitininkų są- 
vo organizaciniams reikalams vėl 
atgaivino „Ateitį“, tiesa, kol kas 
kaip „Naujojo Gyvenimo“ priedą. 
Pirmasis atgaivintosios „Ateities“ 
numeris, nors ir kuklios išvaizdos, 
daro gana malonų įspūdį. Laik
raštis galės būti įdomus ne tik pa
tiems ateitininkų organizacijos 
nariams, bet ir kitiems mokslei
viams.

Ar ruoštis?
Latvių laikraštis „Tevzeme“, 

Nr. 96, paminėjęs, kad tautiečiai 
tremty pakartotinai grįžta prie 
emigracijos klausimo, rašo:

„Nors mūsų klausimui galė
tų būti tik vienas sprendimas 
—grįžimas į mūsų gimtinę, — 
bet tarptautinę padėtis labiau 
leidžia pasinaudoti antra ga
limybe“ — persikelti į kitą 
kraštą. Kiekvienu atveju mums 
reikia aiškiai orientuotis vie
nu ar kitu klausimu, nes neaiš
ki padėtis daugelį pastumia į 
neapgalvotą lengvapėdiškumą, 
kas vėliau gali atsiliepti visai 
tautai.

Jau savo laiku mūsų valsty
bės atstovai užsieny yra nu
rodę, kad Baltijos valstybių 
klausimas gali būti iškeltas 
kurioj nors užs. reik, ministe- 
rių ar taikos konferencijoj, 
kurioj būtų nuspręsti šių vals
tybių „būti ar nebūti“. Reikia 
atminti, kad karo metu pada
rytos teritorinės permainos 
oficialiai įsigalioja tiktai pa
gal bendros taikos sutartis, 

Pažymėtina, kad šį „Ateities“ 
numerį tenka laikyti sukaktuvi
niu, nes pirmasis jos numeris bu
vo išleistas prieš 35 metus* Per tą 
laiko tarpą „Ateitis“ yra pergyve
nusi visokių laikotarpių. Ne kartą 
teko jai sustoti laikinai, bęt vis 
dėlto ji pasirodė bene pati gy
viausia iš visų lietuviškųjų perio
dinių leidinių.

Tikimės, kad naujai pasirodžiu
si „Ateitis“ vėl sėkmingai vykdys 
mūsų .jaunimo tarpe krikščioniš
kosios kultūros ugdymo darbą. 
Tas viltis galima grįsti tuo, kad 
jau ir pirmajame numeryje yra 
tokių vertingų straipsnių, kaip J. 
Girniaus „Krikščionybė ir gyve
nimas“, Kulboko „Tauta, jos są
monė, socialiniai veiksniai ir pa
šaukimas“, Radastos „Mergaitės 
misija“ ir kt.

LIETUVIŲ GYVENIMAS 
DANIJOJE

Pastarosiomis dienomis redak
ciją pasiekė rotarorinis „Nymin- 
degab lietuvių stovyklos infor
macinis biuletenis“ Nr. 3 (1946 
VII. 31.). Skyrely „Stovyklos gy
venimas“ rašoma:

„VII. 26 mūsų stovyklas vėl 
aplankė Darbo Ministerijos in- 
sprektorius Brunn, kuris iš naujo 
peržiūrėjo stovyklos gyventojų 
lietuvių sąrašus ir perrūšiavo 
visus tuos 15—55 metų amžiaus 
asmenis, kurie anksčiau jo buvo 
priskirti 3-čiai grupei, t. y. pa
likti lagery. Po šio naujo rūšia
vimo iš ligšiolinės 3-čios grupės 
52 moterys ir 36 vyrai priskirti 
darbingųjų grupei ir galės būti, 
reikalui esant, paskirti išvykti 
darbams.

Skyrely „Mums rašo“ paduo
damos paskirtytų į darbus laiškų 
ištraukos. A. B. iš „Reygaard“, 
Aolsgaard rašo: „Esame trys vie
name dvare. Kiekvienas turime po 
kambariuką, minkštą lovą, ir prie 
to dar rądijušą. Maistas puikiau
sias. Atlyginimas 11 kr. į dieną. 
Dirbame 9 vai.. Dvaro įrengimai 
puikūs. Prausyklos, dušai ir k. 
Į Nymindegabą daugiau nebeno
rėčiau grįžti.“

Pr. E. iš Udbygaard rašo: „At
vykę gavome pietus ir tuojau po 
10 min. pakvietė prie darbo. Dar
bas. nelengvas, maistas pakenčia
mas, žada mokėti 10 kr. į dieną“.

P. P. iš Vognesrup rašo: „Aš 
patekau su P. iš dvylikto bloko 
pas vieną dvarponį, kuris turi 
300 ha. Sį rytą kalbėjome su dva
ro ūkvedžiu, kuris maždaug api
būdino mūsų busimąjį gyvenimą. 
Pinigų prižadėjo mokėti po 10 kr. 
į dieną, o dirbti galėsime pas jį 
tris mėnesius. Maistas pakenčia- ' 
mas, dirbti reikės 9 dval. Kam
barį gavom prastą, guolį irgi. 
Lovos kietos, bet vargu pavyks 
gauti geresnes . . .“

kuriose šie pasikeitimai yra 
fiksuoti. Remdamiesi šiuo gal
vojimu, pasiuntiniai ragina 
mus tikėti, ir šio tikėjimo mes 
nedrįstam netekti ir dar šian
dien, nes nėra nė vieno ženk
lo, kuris parodytų, kad mūsų 
valstybės politinėj padėty bū
tų įvykusi kokia nors per
maina. Taip galvodami, mes 
ligi šiol susilaikėm kalbėti 
dėl per ankstyvo išsikėlimo. 
Tačiau šiuo metu reikia 
atsižvelgti į du nenumatytus 
veiksnius. Taikos programos 
įgyvendinimas tęsias ilgiau, 
negu tai po karo pabaigos ga
lėjo atrodyti. Antra, dėl žino
mų aplinkybių, kuriomis Va
karų sąjungininkai motyvuoja 
greitesnei Vokietijos demokra
tizacijai atsipalaiduoti nuo 
sunkios ^okupacinių išlaidų 
naštos, DP smarkiai pablogė
jusi padėtis duoda pagrindo 
baimei, kad tolimesnis pasili
kimas Vokietijoj, nors ir są
jungininkų globoj, pasidarys 
nebepakenčiamas.“

Toliau laikraštis, paminėjęs, 
jog tarptautinė padėtis rodanti
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SSSR saugumo zonos politiką, 
kurioj Baltijos valstybių aneksija 
yra pirmasis žingsnis, ir priminęs, 
kas DP laukia, kai bus UNRRA 
panaikinta, rašo?

„Šiose aplinkybėse aišku, 
kad mūsų išsikėlimo klausimas 
virto svarbia problema.“

Tačiau „būtų didelė klaida 
1 persiskubinti ir priimti kiek

vieną pasiūlymą tiktai todėl, 
kad „bet kokia kaina išvyk- 
tume iš Vokietijos“.

Del išsikėlimo į Prancūziją 
„Tevzeme“, Nr. 97/98, rašo:

.Neseniai laikraščiuose pa
sirodė žinia dėl galimybės iš
sikelti į Pietų Prancūziją, 
kur latviai galėtų dįrbti žemės 
ūky ne tik kaip darbininkai, 
bet ir kaip nuomininkai. 
Prancūzijos pietuose, Marse
lio ir Lijono srityse, dėl dar
bininkų trūkumo šiuo metu 
esą apie 2 mil. ha neapdirb
tos žemės. Ryšium su tuo vie
nas tautietis spalio mėn. pa
baigoj išvyko į Prancūziją šio 
klausimo arčiau ištirti . . . Ki
tas asmuo dėl to užklausė 
Prancūzijos centrinę žemės 
ūkio organizaciją ir tuojau ga
vo raštišką atsakymą, kad, 
klausimą išaiškinus oficialiose 
prancūzų įstaigose, latvių per
kėlimas į Prancūziją*' nesąs 
įvykdomas.“

Iš latvių gyvenimo
Frankų'srity, Bavarijoj, yra 16 

latvių stovyklų, kuriose gyvena 
apie 9800 latviu. Didesnės sto
vyklos yra: Fischbach — 1780 
latvių, Marzfeld — 1680, Hers
bruck — 1500. Ansbach — 1300, 
Kronach — 105. Lauf — 130, 
Weissenberg — 135 latviai.

Skryningas yra pravestas vi
sose stovyklose. Weissenberge 
„išskryninguota“ 20*/» gyventojų. 
Nurodoma, kad „išskryninęuotie- 
ji“ nepraranda DP teisių, bet 
nustoja tiktai DP aprūpinimo. 
Frankų srityje „išskryninguotie- 
ji“ daugumoje nuvežti prie Nūm- 
bergo į Leyer bunkerį, kuriame 
paskutiniu metu gyvena 101 as
muo, iš kurių 85 latviai, o kiti — 
lietuviai ir estai. Dirbantieji 
gauna vokiečių maisto korteles, o 
nedirbantieji maitinasi iš bendro 
katilo.

Latvių stovyklose (Frankų sri
ty) 18—45 , mažiaus gyventojų 
daugiau yra moterų negu vyrų. 
Bayreuthe šio amžiaus moterų 
yra 129, o vyrų — 45; Bamberge 
— 77 moterys ir 53 vyrai; Marz- 
felde daugumą sudaro, vyrai: 724 
vyrai, o moterį! — 530. Daug yra 
karo išardytų šeimų. Fischbacho 
stovykloj yra 60 vyrų be žmonų 
ir 45 moterys be vyrų. Per ketu
ris mpnesius 8 stovyklose suda
rytos 35 jungtuvės. Didžiausias 
jungtuvių skaičius Marzfelde — 
13. Išsiskyrimų įvykę 12, maž- 

~daug tiek pat gyvena ir „civi
linėj santuokoj“. Gimė 36 vai
kai, iš kurių 5 nelegalūs.

Frankų srity (16 stovyklų) 
chorus turi 10 stovyklų, orkes
trus — 4. dramos būrelius — 10, 
literatūros būrelius — 1, sporto 
klubus —-• 14 stovyklų.

Vaikų darželiai yra keturioli
koje stovyklų, pradžios mokyklos 
taip pat 14 stovyklų, o gimnazi
jos yra 8 stovyklose.

Atsiusta paminėti
Antanas Maceina, DIDYSISIN- 

KVIZITORIUS, „Tremtinių mo
kyklos“ priedas Nr.’l, Išleido „At
žalynas“ Weilheim/Teck, 1946 m., 
192 psl., Kaina 5 RM.

LIETUVIŲ KALENDORIUS 
1947 ^METAMS. Išleido atžaly
nas“ Weilheim/Teck. Tai spalvo
tas sieninis nuplėšiamas kalendo
rius. Išleistas skoningai.

KIŠENINIS KALENDORIUS 
1947 METAMS. Red. A. Antanai
tis, išleido „Atžalynas“ Weilheim 
Teck, 91 psl. su priedu pastaboms. 
Kalendorius skoningai išleistas ir 
daro malonų įspūdį.

TRUMPAS PRANCŪZIŠKAI 
LIETUVIŠKAS* VADOVĖLIS, su
darė Vikt. Kamantauskas, išleido 
„Patria“ Vilnius - Tubingen, Kai
na 4 RM.

ravaitč^ 
Jnasau/io 
pBlitikoį

— Jau keturi mėnesiai, kai Ju
goslavija laiko suimtus keturis 
britų kareivius. Visi britų oficia
lūs reikalavimai pamatyti šiuos 
kareivius buvo atmesti. Kareiviai 
esą suimti už sienos perėjimą. 
(CDM, 12. 24)

— JAV laivui, atvežusiam į 
Daireno uostą (Mandžūrijoj) ame
rikiečių konsulatui paštą ir 
maistą, rusų kariniai pareigūnai 
pareiškė žodinį ultimatumą: per 
20 minučių išplaukti, arba jie 
nebus atsakingi už pasekmes. 
Taip pat nebuvo leista išlipti vie
nam amerikiečių naftos firmos 
atstovui ir dviem spaudos, kores- 
pondentąjns. JAV gen. konsulas, 
kuris asmeniškai norėjo tuo rei
kalu aplankyti uosto rusų komen
dantą, buvo paliktas gatvėj, kol 
tarnas nunešė pranešimą. Grįžęs 
tarnas pranešė, kad komendanto 
neradęs. (CDM, 12. 24)

— Brazilijos komunistų partija, 
kuri neseniai šventė dvejų metų 
gyvavimo sukaktį, yra gerjausiai 
organizuota politinė grupė Bra
zilijoj. Per prieš metus įvykusius 
prezidento rinkimus ji- surinko 
pusę milijono balsų. Stebėtojai 
mano, kad per 1947 metų rinki
mus ji gaus balsų dvigubai dau
giau. (CDM, 12. 24)

—Londone iš automobilio pa
vogti svarbūs Belgijos vyriausy
bės popieriai, kurie buvo siunčia^ 
mi iš Vašingtono į Londoną. 
(CDM, 12. 24)

— Išvaduotų žydų komitetas 
Frankfurte/M. pareiškė amerikie
čių karinei valdžiai protestą dėl 
Shakespearo „Venecijos pirklio“ 
pastatymo, kadangi jis esąs anti- 
semitiijis. Amerikaečių kalbėto
jas pareiškė, jog „Venecijos pir
klio“ vaidinimas negali būti už
draustas dėl to, kad Shakespearo 
žydo pirklio vaizdavimas „negi
na-jo veiksmų“. (NYHT, 12. 25)

— Pradėtas kasti tunelis po 
Mont Blanc, stovinčiu ant pran- 
cūzų-italų sienos. Tai bus ilgiau
sias automašinų tunelis pasauly 
ir sutrumpins kelią Roma-Pary
žius 107 km. Jis bus atidarytas 
1950 m. ir atsieis 14 mil. dolerių 
(NYHT, 12. 25).

Iš vieno sporto klubo veiklos
Vienas iš senųjų sporto klubų 

tremtyje yra Tūbingeno akade
minis sporto klubas Vytis. Jis 
buvo įsteigtas 1945 m. birželio 
2 d. Per pusantrų savo veiklos 
metų klubas yra stipriai pasireiš
kęs įvairiose srityse.

Sėkmingiausiai veikė klubo 
krepšininkai, iškilę į pačių sti
priųjų komandų tremtyje elitą. 
Pirmąsias rungtynes jie turėjo 
prieš Tūbingeno prancūzų karius 
ir laimėjo 95—14. Iki šiol turėta 
40 tarpklubinių rungtynių (+ 
=1, —7). Taškai 1584—1003. Žais
ta prieš prancūzus, amerikiečius, 
latvius ir kitas lietuvių koman
das. Didžiajam Dillingeno turny
re laimėta antroji vieta, laimėti 
turnyrai Ravensburge ir Tūbin- 
gene. Be. to. viešėta Wiesbadene, 
Wiirzburge, Mūnchene, Schein- 
felde, Ansbache. Kemptene, 
Oberlenningene, Nūrtingene, Bre- 
genze. Komandos didžioji atrama 
yra J. Saladžius, per 35 rungty
nes surinkęs 377 tšk. Antroj vie
toj seka Alinskas — 371 tšk. iš 40 
r. Toliau: 3. Juška 170 (26), 4. 
Dargis 166 (28), 5. Cerkeliūn.as 
160 (37), 6. Ponelis 67 ai), 7. Pe
trauskas 66 (28) ir kt. Šie žaidi- 
kai ir sudaro pagrindinę sudėtį. 
Kai kurie iš jų gerai pažįstami iš 
Lietuvos. Pavyzdžiui. Petrauskas, 
savo laiku žaidęs Lietuvos rink
tinėj ir LFLS, tolimu metimų 
specialistas J. Saladžius (Tauras),

— prancūzų parlamentas (As
semble Nationale) svarstė valsty
bės biudžetą, kuriame kariuo
menės reikalams sekantiems 
trims mėnesiams numatyta 41 
milijardas frankų. Ši suma, paly
ginus su 1946 m., nėra nė kiek 
sumažinta. Padėtis Indo-Kinijoj 
privertusi prancūzų vyriausybę 
karo biudžeto mažinimą atidėti 
kitam pavasariui. (CDM, 12. 24)

— Du britų kariai bus teisiami 
lenkų karo teismo už šaudymą ir 
kėlimą netvarkos Varšuvoje.

. — Čekoslovakijos karininkams 
yra uždrausta bendrauti su užsie
niečiais (suprantama, su Vakarų 
valstybių). Jei bendrhvimas yra 
neišvengiamas, tai turi būti pra
neštas visas pasikalbėjimas. Tuo 
būdu Čekoslovakija užsitraukia 
geležinę uždangą. (CDM, 21. 12)

— Pagal sovietų laikraščių pra
nešimą, rusai tebelaiko 2.800.000 
karo belaisvių prie geležinkelių ir 
kelių statymo Sibire. Vokiečiai, 
suomiai, italai, vengrai ir japo
nai, ginkluotų sargybų saugomi, 
dirbą šaltuose rajonuose. Rusija 
sutiko kas mėnesį grąžinti po 
50.000 tų, „kurie nori grįžti į savo 
tėvynę“. (NYHT, 22. 12)
. — JT komitetas praneša, kad 

bekeik % visų fabrikų Europoj 
vėl veikia; karui pasibaigus, vei
kė tik M Masinio bado galimybė 
esanti praėjusi. (NYHT, 22. 12)

— JAV-ėse yra žmonių, ma
nančių, kad bendras nusiginkla
vimas nepakeistų dabartinės jė
gų pusiausvyros. Jie tvirtina, kad 
rusai turi žymias oro pajėgas, 
milžinišką skaičių sunkiųjų pa
trankų ir sunkiųjų tankų ir kad 
jie greitai gamins daugumą ame
rikiečių garsiųjų superginklų, ra
ketų, skrendančių bombų ir, gal 
būt, atominių bombų. (CDM, 21.12)

—JAV-ėse viename žurnale 
paskelbta vieno rusų straipsnio, 
parašyto 1940 m., fotokopija, iš 
kurios matyti, kad rusų moksli
ninkai tuo metu buvę labai arti 
prie atomo paslapties. Amerikie
čių mokslininkai prileidžia, kad 
visų tautų mokslininkai žino 
mokslinius pagrindus, pagal ku
riuos amerikiečiai gamina ato
minę energiją ir bombas. Tačiau 
visa esmė esanti lydinių suda
ryme, spaudimo išlaikyme ir in
strumentų kontrolėj. Amerikiečių 
mokslininkai mano, kad, pasta
čius fabrikus, per metus mažiau
sia galima pagaminti 1.000 ato
minių bombų; šis skaičius esąs 
būtinas pradėti atominiam karui. 
Jie nemano, kad Rusija jau ga
mintų atomines bombas, bet yra 
įsitikinę, kad Maskva žino jų 
paslaptį. (CDM, 21. 12)

gynikas Čerkeliūnas (Tauras) tem
peramentingasis Dargis (LFLS). 
Prie jų gražiai prisiderino jau
nieji ir taip susidarė pajėgus ko
lektyvas.

Nuo vyrų stengiasi neatsilikti 
ir moterys. Yra viena iš retųjų 
moterų komandų, spėjusi laimė
ti Dillingeno turnyrą ir keletą 
rungtynių — (prieš Tūbingeno ir 
Baden-Badeno prancūzes. Iškel- 
tina paskutinė pergalė prieš Ba
den-Badeno prancūzes 43—12. 
Komandą sudaro: Dargytė, Cipli- 
jauskaitė. R, Vailokaitytė, Pas- 
kališkaitė, Vizbaraitė. Plechavi
čiūtė. Kuraitienė.

Lengvojoj atletikoj klubą at
stovavo vien moterys. Ciplijaus- 
kaitė ir- Dargytė dalyvavo pajė
giausių lengvaatlečių pirmenybė
se Hanau.

Futbole daugiau pasireikšta 
1945 m. Turėta 7 rungtynės (+6, 
—1). įvarčiai 27—16. Laimėta 
prieš Tūbingeno lenkus, vokie
čius. Hanau lietuvius ir pralai
mėta Tūbingeno prancūzų rink
tinei 4—5. 1946 m. pasitenkinta 
vieneriomis rungtynėmis prieš 
Dettingeną ir laimėta 2—1. Da
bar gauta pilna apranga ir pa
vasarį tikimasi vėl stipriau pasi
reikšti. Kurį laiką komandoj žai
dė Baltramonaitis. Iš vietinių 
žaidiku minėtini: Ponelis, Kubi
lius, Paplauskas, Petrutis.

Turint itin geras sąlygas ga
lėjo treniruotis lauko tenisinin
kai. Čia daugiau pasižymėjo mo

terys. Viena iš jų, Pakalkaitė, yra 
laimėjusi prancūzų suruoštą tur
nyrą Tūbingene, kur dalyvavo 
prancūzu žaidikės iš Baden-Ba
deno, Freiburgo. Tūbingeno ir kt.

Tinkliniu daugiau domėtasi 1945 
m. Laimėta prieš vietos estus, 
prancūzus. 1946 m. tinklinis prak
tikuojamas tik savybėje. Daug 
pasekėjų yra moterų tarpe. Pa
našiai ir su stalo tenisu. Ansbache 
laimėta prieš vietos lietuvius 
5—3, Wiesbadene pralaimėta 
O—5. Kadangi Vytis yra stu
dentų klubas, tai suprantama, kad 
ne visada buvo taip daug laiko 
galima skirti sportui, kaip tai ga
lėjo daryti daugelio stovyklų jau
nimas, kol dar nebuvo aktualus 
darbo klausimas. Be to. visi klubo 
nariai gyvena privačiai ir dėl to 
sunkiau susirinkti, kaip kad sto
vyklose. kur visa yra vietoje. Vis 
dėlto studentai savo laisvą laiką 
mielai skyrė sportui ir tas prasi- 
vėdinhnas aikštėse yra pozityvus 
įvairiais atžvilgiais. Galima pasi
džiaugti dideliu draugiškumu, iš 
kurio neiškrypta per visus pu
santrų metų. Nesusipratimų savo 
tarpe nėra buvę ir tai yra retas 
reiškinys. Klubas daug paramos 
ir dėmėsio susilaukė iš vietinių 
lietuvių įstaigų aukštųjų pareigū
nų, prancūzų ir amerikiečių kari
nės valdžios. YMCA ir ne taip 
seniai įsisteigusios UNRRA sky
riaus.

Nuo pat įsisteigimo dienos klu- 
bui vadovauja K. Čerkeliūnas. 
Jam talkininkauja J. Kubilius, 
Z. Pesliakas. Krepšinio vadovu 
yra J. Saladžius. komandos kapi
tonas L. Petrauskas. Apie klubo 
pasiekimus be lietuvių spaudos 
dažnai rašo vokiečių, prancūzų, 
amerikiečių ir lenkų spauda. Tuo

4117. Mašanauskas Jonas, 86— 
88 Chenango St., Binghamton, 
N.Y., USA, ieško sūnėno išeivijoj 
Mašanausko Vytauto, sūn. Antano.

4118. Paplauskienė Magdalena, 
9 Lake Ave, Binghamton, N.Y., 
USA, ieško Sabaliauskienės Onos 
ar vaikų bei pažįstamų ir Gra- 
bauskąienės Agotos ar vaikų.

4119. Tarvydas Jonas, Ober- 
lenningen/Teck, Krs. Nurtingen, 
ieško žmonos Veronikos, giminių 
ir pažįstamų.

4120. Bacevičius Juozas, (13a) 
Wunsiedel _ b. Marktredwitz, liet, 
stovykla, ieško sūnaus Vaidevu
čio, 15 metų.

4121. Žilinskas Vladas, Weiden, 
Hammerweg, Lit. Lager, ieško 
brolio Marcinkaus Petro, paskt. 
laiku gyv. prie Mūncheno.

4122. Tiškienė Antanina, Wei
den, Hammerweg, Lit. Lager, 
ieško sesers Pšilgauskienės-Ja- 
nuškaitės Savinos ir Tiškaus Sta
sio, savo vyro.

4123. Endriukaitis Jurgis, gyv.
Austrijoj, UNRRA Team 191, DP 
Camp 12; Salzburg-Glasenbach, 
ieško tėvų, brolių, giminių bei 
pažįstamų. --

4124. Dabilis Izabela, Lowell, 
Mass., 110 Dummerstr., USA, ieš
ko Schiemann Alexander, Schie
mann Frieda, Schiemann Hein
rich ir Schiemann Richard; 
paskt. laiku gyv. Schrottersburg 
(Sūdostpr.).

4125. Račkutė Jūratė, Lahde- 
Weser, Krs. Minden, 'DP Camp 3, 
ieško Uoselytės Janinos, Jurčytės 
Janinos ir Birgelų šeimos.

4126. Repšys Vytautas, Kazys ir 
Vladas Balčiūnai, Cepelis Povi
las, Vėnskevičius Juozas ieško gi
minių bei pažįstamų. Adr.: c/o R. 
Lundkvist, Stromsnas, - Hallsta- 
hammar, Sverigen.

4127. Markulienė Flena, gim. 
1895 m., prašoma atsiliepti: (13b) 
Litauisches Komitee* Kempten/ 
Allg., Schlosskaserne.

4128. Gumauskas Klemensas, 
c/o Kockum, Saltmatergau 5, 
Stockholm, Sweden, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

4129. Ambraziejus Antanas, (23) 
Seedorf-Seven, Krs. Bremervor
de, DP Camp, ieško Siukaičio 
Prano, Karmuzo Juozo, Žilinsko 
Juozo ir kitų giminių bei pažįs
tamų. 

galima įsitikinti pavarčius klubo 
istorijos knygą. Kiek teko patirti, 
klubo krepšininkai yra mėgiami 
dėl savo džentelmeniškumo ir jų 
reprezentaciją prieš svetimuosius 
ne kartą palankiai įvertino mūsų 
aukštieji pareigūnai. Sport.

Pranešimai
Trūksta „Žiburių“

Redakcijai komplektams su
daryti. trūksta 1945 m. šių nume
rių: 1, 4, 5, 6, 7, 9 ir 1946 m. — 
1 (13), 11 (23), 14 (26), 19 (31), 24 
(36), 25 (37) ir 31 (43). Asmenys, 
kurie šių numerių turėtų, prašom, 
juos redakcijai perleisti; už tai 
redakcija galėtų duoti redakcijoj 
esamų numerių arba pagal susi
tarimą apmokėti.

„Žiburių“ administracija

„Mirusio 1946. VI. 8 d. Broniaus 
SALADŽIAUS, gim. 1911. XII. 4 
d. Liepojuįę, yra likęs šioks toks 
turtas. Prašomi atsiliepti jo gimi
nės, pristatant per 2 mėn. nuo šio 
skelbimo dienos giminystę įro
dančius dokumentus.

LTB Apylinkės Teismas
Mūnchen, Lamontstr. 21*

„Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
praneša, kad yra gauta pakanka
mai pasiūlymų tarnaitės darbą 
dirbti pas dr. Simonaiti ir A. Pet
kų J. A. V., todėl naujos kandida
tės prašomos susilaikyti nuo pa
siūlymų.

Poniai Eugenijai Bojkowa, gy
venusiai Aschaffenburg, yra laiš
kas nuo Jadzės iš Toninio, Lenki
jos. atsiimti galima L. R. Kr. Tu
bingen, Karlstr. 11.

4130. Bacevičius Antanas, (13a) 
Ansbach, Hindenburg-Kaseme, 
Lit. Lager, ieško brolio stūd. 
Bacevičiaus Jono, buv. Stutthofo 
politinio kalinio.

4131. Karamba B. (13a) Seligen
stadt b. Wurzburg, Lit. Lager, 
ieško buv. Lentvario pašto tar
nautojų.

4132. Kudirkienė Marijona, (24)
Tolk, Krs. Schleswig, Lit. Lager, 
ieško vyro Kudirkos Jono ir sū
naus Albino. r

4133. Stanaitienė Marijona, (24) 
Tolk, Krs. Schleswig, Lit. Lager, 
ieško vyro Raulinaičio Vinco.

4134. Tamkvaitis Br. St. prašo 
atsiliepti gimines ir pažįstamus 
šiuo adresu: St. Benedicts Mis
sion, P. O. Macheke, S. Rhodesia, 
S. Africa; arba: Br. P. Kleinotas, 
(13b) Pullach b. Mūnchen, Berch- 
manskolleg.

4135. UNRRA’os Paieškojimų 
įstaiga, Arolsen prie Kassel’io, 
ieško sekančius asmenis: Kiuky- 
tės Marijos, 19 metų. gyv. Vil
niuje, Kliknienės Liudos, 41 me
tų, gyv. Jurbarke, Klimalčio 
Justino, 27 metų, gyv. Barzduose, 
Knospės Marijos, 53 metų, iš 
Oderbruch, Kolytės Genės, 29 
metų, iš Freiburg, Kraujelio Ka
zimiero, 31 metų, iš Braun
schweig, Kriaučiūno Mykolo, 41 
metų, iš Ostpreussen, Kriščiūno 
Broniaus, 26 metų, iš Raseinių, 
Kruelskienės Teresės, 45 metų, 
gyv. Vilkaviškio, Kruelskytės 
Onos, 33 metų, gyv. Vilkaviškio; 
Kulikausko Leonos, 47 metų, 
gyv. Klaipėdos, Krušinskienės 
Emilės, 33 metų,'gyv. Vilkaviškio. 
Kulikausko Leono, 20 metų, gyv. 
Klaipėdoj, Kulikauskienės Mag
dalenos, 57 metų, gyv. Klaipėdoj, 
Kulikauskienės Jadvygos, gyv. 
Kaune, Kulpavičiaus Algirdo, 19 
metų, iš Zeha, Kūnės Veros, 28 
metų, iš Muehlhausen, Kuraitytės 
Onos, 33 metų, iš Linz, Kuršiaus 
Adomo, 22 metų, gyv. Vilniaus, 
Demeracko Kleopo, 17 metų, Di- 
driko Gustavo, •57 metų, gyv. Ky
bartai, Didriko Richardo, 32 me
tų, gyv. Kybartai, Dirvelio Jur
gio, gyv. Vilkavišky Dam
brausko Juozo, 37 metų, Domei
kos Jono, 25 metų, gyv. Prussia, 
Dovydaičio Prano, 31 metų, 
Drakskienės Domicėlės, 55 metų, 
Drazio Mato, 52 metų, gyv. Vil- 
kayišky ir Dreceriėnės Marijonos, 
44 metų, gyv. SmorotiaL
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DIDŽIŲJŲ 
SOLIDARUMO ŽENKLE

Optimizmo žodžiai ir sąžinės balsas

Naujųjų Metų išvakarėse visa 
eilė didžiųjų valstybių vyrų pa
sakė kalbas. Jos veik visos dvel
kia taikos optimizmu. Dėl 1947 
metų perspektyvų optimistas bu
vo Bevinas; rengdamasis kovo 
mėn. vykti į Maskvą, jis kalbėjo 
apie „tekančią taikos saulę*1. Če
koslovakijos prezidentas Be
nešąs Kalėdų proga guodžia
mai pranešė, kad „mūsų amžiuj 
nebus naujo didelio pasaulinio 
karo“. Neoficialus žmogus, bet 
didelio politinio patyrimo vyras, 
italų krikščionių dekokratų par
tijos kūrėjas, Don Luigi Sturzo, 
grįžęs tėvynėn iš ilgamečio ištrė
mimo Amerikoje, tiesiog mania
kais išvadino tuos, „kurie tiki, 
kad karas galėtų persmogti Ru
sija ir visiems laikams sunaikinti

riam teprilygsta pasaulio 
opinijos abejingumas“. 
Laikraščio akimis, „dar liūdnes
nis už valstybės vyrų laikymąsi 
yra sužvėrėjimas viešosios opini
jos, kurią sudemoralizavo du di
dieji karai ir politinės doktrinos, 
kuriose moralės nebuvimas sie
kia nuo nulio ligi begalybės“. 
Laikraštis ir sako, jog „netgi ne
tikintiesiems šio meto problema 
yra — ar krikščioniškoji mintis 
galės vėl įsijungti į tautų ir tarp
tautinę politiką“.

„Dešimt metų be baimės“
Iš principų karalijos grįžę į po

litinę tikrovę atrandam po
litikus ir publicistus besiaiški
nančius, kaip vertinti pastaruo
sius sovietų užsienių politikos

špakenbergo lietuvių stovyklos bendras vaizdas V. Augustino nuotr.

F. H. La Guardia kalbasi su Mjr. gen. Sowell W. Rooks, naujuoju 
UNRRA gen. direktorių

komunizmą. Aš esu įsitikinęs, 
kalbėjo jis, kad trečio pasaulinio 
karo nebus.“

Iš visų žymiųjų žmonių pesi
mistiškiausiai kalbėjo Popie
žius Pijus XII. Tiesa, jis ne
pranašavo naujo karo, bet pri
mygdamas įspėjo dėl „pavojingų 
tarptautinių įtempimų“ ir „nebe
pakeliamo netikrumo jausmo“. 
Savo kalėdinėje radijo kalboje 
jis nė neužsiminė apie „taikos 
laimėjimus“ New Yorke, dėl ku
rių taip džiūgauja oficialūs kal
bėtojai ir komentatoriai. Vietoj 
tų išpūstų laimėjimų jis valsty
bių vyrams primena jų užmirštas 
vertybes — „tikrąjį teisin
gumą, toli pramatančią i š - 
mintį ir nuoširdų tarnavimą 
bendriesiems visos žmonių šei
mos interesams“. Popiežius susi
jaudinęs paminėjo Atlanto 
C h a r t o s likimą. Kai Churchil- 
lis ir Rooseveltas ją paskelbė, 
„visi sukluso; pagaliau žmonija 
galės laisvai atsikvėpti. Kas 
dabar beliko iš tos char* 
tos ir jos nuostatų?... 
Net kai kuriose iš tų valstybių, 
kurios laisva valia ar galinges
nės jėgos priverstos mėgsta dėtis 
esančios naujos ir tikros pažan
gos šaukliai, entuziastiškai iš
garbintosios keturios laisvės yra 
paverstos šešėliu, ar falsifikatu 
to, ką turėjo galvoje jų taurieji 
skelbėjai.“

Prancūzų „Le Monde“ teisin
gai pastebi, jog Machiavelio mo
kiniai dėl to tik pečiais truktels. 
Principai, apie kuriuos kalbėjo 
Popiežius, „dabar yra nusviesti 
šalin su tokiu abejingumu, ku-

manevrus. J. S. Alsop rašo 
(„NYHT“), kad britų ir amerikie
čių diplomatų tarpe „nustebimas 
kaip ir persveria visus kitus 
jausmus — palengvėjimo, trium
fo ar draugiškumo“. Senas britų 
publicistas J. L. Garvinas liu
dija, kad „daugelis šaltų vertin
tojų mano, jog anapus paslaptin
gosios sovietų uždangos vyksta 
kažkokie reikšmingi psichologi
nio ir praktinio pobūdžio pasi
keitimai“. Tiek britai, tiek ame
rikiečiai vis dar lūkuriuoją, kad 
įsitikintų sovietų politikos posū-, 
kio patvarumu; pirmieji mano, 
kad tą pastovumą patikrins so
vietų laikymasis Graikijos atž
vilgiu, antrieji — kad viską išaiš
kins Gromyko pozicija atominės 
energijos komisijoje. Pasitikėji
mas naujosios sovietų politikos 
taurumu su laiku tolydžio didė
ja, ir anglosaksai esą mielai pa
sirengę sumokėti sovietų bičiu
lystės kaina padėti sovietams at
sistoti ant kojų ūkiškai. Anot 
Garvino, „pasauliui labiausiai 
reikią dešimties metų be baimės, 
kad tautos gelėtu su pasitikė
jimu konstruktyviai bendradar
biauti. O tai tegali užtikrinti at
naujintas keturių didžiųjų soli
darumas“. Bet J. S. Alsop sako, 
kad „kietumo politika bus varo
ma ir toliau, nes jei nuo jos bū
tų atsisakyta, tai Kremliaus po
litika tuoj ir vėl pasikeistų“.

Atsargiai . . .
Lygiagrečiai su JAV valstybės 

departamentu, kuris kupinas 
šviesių vilčių rengiasi Maskvos 
konferencijai, dirba ir karo de
partamentas, kuris, „New York

Times“ žiniomis, dabar užsiėmęs 
„galimų užpuolikų katalogavi
mu“. To laikraščio Vašingtono 
korespondentas Sidney Shaltett 
skelbia, jog JAV karo departa
mentas eventualios mobilizacijos 
dieną tuoj po ranka nori turėti 
1.750.000 karių armiją. Daugu
mas planų, be abejo, nežinomi, 
bet, rašo „N.Y. Times“ korespon
dentas, „kiekvienas laikraščio 
skaitytojas žino, kad stipriausioji 
Europos valstybė.dabar yra Ru
sija. Dėl to nuoseklu tarti, kad 
JAV armijos gynimosi planai 
yra daromi turint galvoj Rusiją, 
nors apie karo gąlimumą nekal
bama ir jo nenorima. Ir JAV, ir 
Rusija žino, kokia galinga yra 
rusų armija, palyginus su skai
čium silpnomis amerikiečių ka
rinėmis pajėgomis Europoje: 
amerikiečiai kontinente negalėtų 
išlaikyti nė prietilčio“.

Po Naujų Metų karo departa
mentas pateiksiąs kongresui 
svarstyti „gynybos jėgų bran
duolio“ planą. Tą branduolį ir 
turėsią sudaryti tie 1.750 000, ku
riems reikale tektų atlikti pir
muosius gynimo uždavinius.

Vokietijos kaimynai
Walter Lippmannas, rašyda

mas apie „mažuosius Vokietijos 
kaimynus“, kurių nuomonės ir 
pageidavimų bus atsiklausta 
svarstant Vokietijos problemą, 
tesumini Belgiją, Liuksemburgą, 
Olandiją, Daniją, Čekoslovakiją 
ir Lenkiją. Nepaminėta nė Švei
carija, gal dėl to, kad ji nepri
klauso Jungt. Tautoms.

D P klausimais
— Tarpvyriausybinio Pabėgė

lių Komiteto direktorius Sir 
Herbprt Emerson pranešė, kad 
„savanoriška repatriacija yra ge
riausias metodas išvietintų asme
nų klausimui spręsti“.

Komitetas remia „individualią 
imigraciją ir grupinį apgy
vendinimą“, tačiau, kaip Sir Her
bert nurodo savo pranešime šeš
tame komiteto visumos posėdy, 
„nuolatinė pabėgėlių srovė, ga
linti gauti vizas, dabar plaukia 
per Atlantą, daugiausia į Pietų 
Amerikos kraštus“.

Sir Herbert pareiškė, kad yra 
deramasi su Brazilija, o komi
teto misijos dabar lankosi Ar
gentinoj, Bolivijoj, Čilėj, Para
gvajuj, Peru ir Ekvadore; kita 
misija netrukus vyks į Kolum
biją, Ekvadorą ir Venecuelą.

Komitetas, kuriame yra atsto
vaujamos 36 vyriausybės, nepa
minėjo didžiulio Argentinos emi
gracijos plano. Paskutinėmis sa
vaitėmis Argentina atsiuntė spe
cialią misiją suorganizuoti įva
žiavimą kas mėnuo po 30.000 eu
ropiečių, daugumoje iš Italijos. 
Pranešama, kad gen. Anderso 
lenkų kariai, kurie jau seniai 
laukė vizų į Argentiną, dabar 
pradeda jas gauti.

Pranešdamas apie komiteto 
veiklą per 1946 m., Sir Herbert 
pareiškė, kad pagalba pabėgė

liams, kuri pradžioj buvo teikia
ma ispanų respublikonams, gy
venantiems Prancūzijoj ir š. Airi
joj ir antinaciams vokiečiams, 
esantiems įvairiuose kraštuose, 
dabar yra praplėsta daugeliui ki
tų grupių.

Britų valstybės ministeris Hec
tor McNeil apgailestavo sovietų 
atstovo nebuvimą atidarant Tarp
vyriausybinį Pabėgėlių Komitetą, 
tačiau pareiškė, jog jis „negina“ 
komiteto politikos, kuri privedė 
prie Rusijos pasitraukimo iš šios 
organizacijos. (NYHT, 18. 12)

— JT visumos susirinkime Nau- 
jorke gruodžio mėn. 15 d. Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos 
(IRO) statuto projektas buvo pri
imtas 30 balsų prieš 5. Tačiau, 
kad jis įsigaliotų, dar turi būti 
ratifikuotas mažiausia 15 JT na
rių, kurių įnašų bendra suma 
sudaro 75% organizacijos biudže
to, siekiančio 161 milijoną dole
rių. Pasibaigus posėdžiui, JAV ir 
Kanada pasirašė statuto 'proto
kolą. (NYHT, 18. 12)

— Belgijos Anglių Departa
mento šefas pareiškė, kad „20.000 
savanorių darbininkų bus suver- 
buota iš išvietintų asmenų ame
rikiečių okupacinėj Vokietijos zo
noj vykti į Belgiją anglių kasti. 
Susitarimas su amerikiečių įstai
gomis Vokietijoj jau pasirašytas 
ir pirmųjų DP (daugiausia bal
tų) laukiama atvykstant sekan
čio (sausio mėn. pabaigoj“ (CDM, 
15. 12)

— Prez. Trumanas pranešė, kad 
jis susitarė su laivyno komisija 
dėl paėmimo keturių laivų at
vežti į JAV pabėgėlius, turinčius 
JAV vizas. Jis pareiškė, kad Bre- 
menhaveno uoste, Vokietijoj, lau
kia pervežimo 2100 pabėgėlių. 
Šie keturi laivai, galį paimti po 
900 asmenų Bre- 
ndenhaveną pa
sieks sausio mėn. 
Šie laivai bus 
šiam reikalui tol 
naudojami, kol pa
dėtis pagerės (NY 
HT, 21. 12).

— Žydų emigra
cijos pagalbos drau- 
gjja (Hebrew Im
migrant Aid So
ciety — HIAS) sa
vo skyrių Vokieti
jai ir Austrijai iš 
Frankfurto perkėlė 
į Mūncheną. HIAS 
atstovas iškėlė ne
teisybę, kad į Ame
riką gilį išvykti 
žydai, gyveną tik 
amerikiečių zonose 
Vokietijoj ir Aus- 
trijo. Dėl transpor
to sunkumų įvyk
sta didelių pavėla
vimų. Šiuo metu 
pereinamoje stovy
klose Bremene 1200 
žydų laukia išplau
kimo progos. Da
bar užs. reik, m-ja • 
prižadėjo tris lai
vus (NZ. 20. 12). _

Šv. Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų Metų proga, mes kelių 
desėtkų būrelis, kurie nete
kę tėvynės kartu su Jumis, 
bet dėl JAV pilietybės ar 
pasisekusios emigracijos pa
tekę New York apylinkėn, 
nuoširdžiausiai sveikiname 
Jus mielieji D. P., ir ne tik 
mintimis grįšime per šven
tes pas Jus brangūs kančių 
draugai, bet ir savo ne
nuilstamu bendru kovos už 
mūsų tėvynės t laisvę ir Jūsų 
gerbūvį darbu pasiliekame 
Jums ir mūsų tėvynei Lie
tuvai ištikimi.

Naujai atvykusių į JAV 
New Yorko Lietuviu Bū
relio Valdybos vardu.

Vyt Beleckas

Gerb. mūsų leidinių skaity
tojus, platintojus ir leidyk
los rėmėjus sveikiname Šv. 
Kalėdų ir Nau^ų Metų pro
ga-

Leidykla „Atžalynas"

Baltijos Universiteto Lie
tuvių Studentų Atstovybė 
sveikina coli. Šarūną Vladą 
ir coli. Valaitytę Aldoną 
sutuoktuvių proga.

Baltijos Universiteto 
Lietuvių Studentų Atstovybė

Biržai vokiečiams pasitraukiant 19 44 m. rudenį
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