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Lietuvos byla
didžiojoj demokratijų spaudoj

Lietuvos byla pradeda rasti at
garsį didžiojoj vakarinių demokra
tijų spaudoj.

Didžiulis Čikagos dienraštis „Chi
cago Daily Tribune" 1946. XII. 9 
pirmajame puslapy įsidėjo ilgą 
pranešimą su JTO gen. sekretoriaus 
Trygve Lie ir Lietuvos pasiuntinio 
Vašingtone Povilo Žadeikio nuo
traukomis. Pranešime sakoma:

„Trygve Lie, JTO gen. sekreto
rius, nedavė eigos Lietuvos pasiun
tinybės Vašingtone skundui, kuris 
kaltina Rusiją masinėmis žudynė
mis, suėmimais pavergimu ir kito
kiais prieš lietuvių tautą nusi - 
kaitimais, nemažiau skandalingais 
kaip nacių Vokietijos žiaurumai. 
Skundas, kurį Lie įteikė Lietuvos 
ministeris Povilas Žadeikis V y - 
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto vardu, reikalauja gen. se
kretorių įrašyti jį į JTO Visumos 
dienotvarkę arba perduoti ūkinei 
ir socialinei Tarybai, kad būtų ap
saugotos „žmogaus teisės ir pa
grindinės laisvės", kurias garan - 
tavo JTO charta. Lie, rusų parink
tas šiai tarnybai, to nepadarė, ir 
skundas, kurio data lapkričio 19 d., 
nebuvo net išdalintas per JTO 
spaudos skyrių. Be Lietuvos pro
testo užlopinimo yra gausių įrody
mų, kad ne visos išnaudojamos ir 
persekiojamos pasaulio tautos turi 
progą būti JTO išklausytos, nors 
JTO charts įpareigoja savo narius 
ugdyti gerbimą „žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių vi-sems be 
rasės, lyties, kalbos ar tikėjimo 
skirtumo".

Totiau „Chicago Daily Tribūne" 
rašo:

„JTO socialinis, humanistinis ir 
kultūrinis komitetas, -svarstydamas 
tarptautinės pabėgėlių organizaci
jos steigimą, atrėmė sovietų ban
dymus prievarta repatrijuoti Balti
jos ir kitų rusų užimtų Rytų Eu
ropos kraštų antikomunistinius pa
bėgėlius, bet komitetas nesvarstė 
kančių tų žmonių, kuriems nepasi
sekė pabėgti iš anapus geležinės 
uždangos. Lietuva ir kiti Baltijos 
kraštai, Estija ir Latvija, nėra JTO 
nariai, bet charta leidžia visumai 
svarstyti visus klausimus, kuriuos 
pateikia bet kuris JTO narys „arba 
valstybė, kuri JTO nepriklauso". 
Tų Baltijos kraštų pasiuntinybės 
tebeturi savo oficialų statusą Va
šingtone, nes Jungt. Valstybės so
vietų aneksijų nėra pripažinu - 
sios . . . Ministeris Žadeikis -savo 
laiške Lie pareiškia, kad „sovietų 
okupacinė policija metodiškai te
bevykdo suėmimus ir prievartines 
deportacijas. Žmoniškumo vardu 
jis prašo, kad deportavimai būtų 
sustabdyti ir kad lietuviai pabė
gėliai iš Rusijos gilumos būtų grą
žinti namo.

Amerikiečių laikraštis cituoja ir 
plačiai atpasakoja skundo turinį, 
pateikdamas žudynių bei deporta
vimų duomenis ir faktus. Apie 
skundo kalvariją JTO konceliari- 
jose „Chicago Daily Tribune" pra
neša:

,Lie kanceliarija pakvitavo Lie
tuvos protestą gavusi ir pranešė, 
kad jis perduotas sekretoriato so

cialinių reikalų skyriui, Šis pra
nešė jį perdavęs žmogaus teisių 
skyriui. Šis skyrius pranešė jį „be 
komentarų" grąžinęs Lie".

Kiek anksčiau, 1946. XII. 1, vie
nas iš didžiausių New Yorko dien
raščių, „New York Times", trum
pai buvo pranešęs apie šį Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto raš
tą, pacituodamas pagrindinius skun
do reikalavimus.

ruoja Liet. Krikščionių Demokratų 
Partijos raštą JTO gen. sekretoriui 
į Sibirą ištremtųjų lietuvių rei - 
kalu. „Neleiskit mums pražūti sa
vo tylėjimu", cituoja amerikiečių 
laikraštis minimąjį raštą, „nes kar
tais tylėjimas lygus nusikaltimui". 
Šį raštą mina ir „New York Times“ 
1946. XII. 8, kuris pateikia kai ku
rių rašte išdėstytų faktų: kad so
vietai išvežė buv. Lietuvos Respu
blikos prezidentą A. Stulginskį, ke
turis buv. ministerius pirmininkus, 
16 ministerių, daug žurnalistų, mo
kytojų ir t. t.

Britų konservatorių „Daily Mail" 
1946. XII. 19 įsidėjo vieno buv. 
Lietuvos min. pirm — ko laišką, 
kuriame atsakoma į kažkokio ruso

St. Žvirgždas

LIEŽUVIU LAIDOMI AKMENS
Vieną kartą žmonės buvo aiškiai 

įspėti: mėtykite akmenis tiktai 
tada, kai juos išsiimate iš nekal
tos kišenės. Prisirinkę skvernus 
akmenų žmonės tada atatupsti iš
siskirstė, o smėlyje įbrėžti žodžiai 
liko neperskaityti. Galimas daik
tas, kad tais žodžiais buvo atleista 
už nežinojimą, ką daro. Bet ga
limas taip pat daiktas, kad tais ne
žinomais žodžiais buvo išreikšta jų 
veidmainystė, kuri būtų juos pa
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Tas pats „New York Times" 1946. 
XII. 9 pranešė apie Dr. Mato J. 
Viniko pasirašytą Amerikos Lie
tuvių Draugijos raštą prezid. Tru- 
manui, „reikalaujantį tiesioginių 
derybų su Rusija Baltijos valsty
bėms išvaduoti. Rašte siūloma, ra
šo „ N. Y. Times", kad iš Baltijos 
valstybių tuoj pasitrauktų sovietų 
okupacinės pajėgos, policija ir ko
munistų partijos agentai ir kad bū
tų grąžinti baltai tremtiniai iš Si
biro bei kitų Rusijos sričių". Tos 
pačios dienos „N. Y. Times“ skel
bia žinią apie pranešimą, kurį pa
darė Vilniaus un — to profesorius 
Pranas Padai skis, nušvietęs lietuvių 
karo pabėgėlių buitį Europoj ir 
pogrindinę kovą Lietuvoje.

Brooklyne leidžiamas katalikų 
laikraštis „Tablet" platokai refe -

istorinės tiesos iškraipymus ir pa
rodoma, kaip sovietai, okupuodami 
Lietuvą, sulaužė savo pačių pasi
rašytas sutartis ir pažeidė tautų 
apsisprendimo principą. „D. M.“ 
kartas nuo karto įsideda laiškų- 
skyriuje lietuviškąjį reikalą ginan
čių; pastabą 1946. XII. 27 laiške pri
menama, kad Baltijos valstybės lau
kia pilnuotinio Atlanto chartos pri-n 
cipų realizavimo.

Didelį ir išsamų pranešimą apie 
„Baltijos kraštų kalvariją" įsidėjo 
prancūzų savaitraštis „La Bataille". 
Laikraščio bendradarbis de Romain- 
ville, atrodo, pats neseniai pro 
Baltijos kraštus pravažiavęs, rašo, 
jog gyvenimas atrodo palikęs Bal
tijos krantus". Svetimšaliui norisi 
ko greičiau palikti „tuos mirties 
namus".

čius užmušus!, jei būtų paversta 
akmeniu. Viešas suakmenėjusių 
žmonių teismas buvo išsklaidytas 
vienu priekaiščiu įspėjimu: mes
kite akmenį tiktai tada- jei užanty
je nesinešiojate angies!

Akmuo ne visada atlupamas nuo 
uolos arba pakeliamas nuo žemės. 
Dažnai jisai išimamas ir pačios 
širdies arba sulipdomas iš kalbų 
ir visokiausių šmaikščių „kritikų". 
Jis ne visada ir svaidomas ranka 
ar laidykle. Dažnai akmuo laido
mas liežuviu, plunksna ir rašytu 
žodžių. Tai gali būti net paprasta 
priekaištų sauja prieteliui į akis 
arba apkalbų gniūžte artimu: į vei
dą. „Aure, koks jisai purvinas:

meskite j jį akmenį!" Ir deja, di- 
bar nėra kam rašyti įspėjamu 
žodžių į smėlį. Dabar jie išrėžiami 
tiesiai į gerą vardą nepatinkamo 
kurio žmogaus, nepakenčiomos ku
rios ideologijos ar net savos 
tautos.

Žmonės yra nuostabiai užmaršūs 
visokiems įspėjimams, nes delnai 
ir liežuviai jiems labiausiai niežti. 
„Liežuvavimas yra pridaręs dau
giau žalos, išspaudęs daugiau aša- 
iu už visas maro ir choleros epi
demijas, kokias mes tiktai žinome. 
Maras ir cholera vėl praeina. Jos 
dar aprėžtos yra vietos. O liežuva
vimas? Visur ir visuomet! Jis, be 
to, pražudo ne tuos, kurie juo ser
ga, o kitus ... Ir kad būtų bent 
padori liga! Pati didžiausia liežu
vininkė palaikytų įžeidimu, jeigu 
jai būtų pasakyta, kad ji liežuvau
janti ... O tačiau tiek maža yra 
žmonių, tiek nuostabiai maža žmo
nių, kurie rimtai susirūpintų kov? 
su šia liga" (Emil Fiedler, Naujasis 
žmogus, 144—145).

Nedera šių akmeninių žodžių 
svaidyti tiktai į moteris pliuškes, 
kurias greitai visi pažįsta. Jų ap
kalbos dažniausiai yra smulkios ir 
slysta pažemiais. Geriau juos įsi
dėmėtų visuomeninės padėties vy
rai. Anie „vyrai", kurie rezgia ap
kalbas ir pajuokas įtarinėjimus ir 
priekaištus, insinuacijas ir intrigas, 
teismus ir „obketyviais" kritikas. 
Visada jie pirmauja susirinkimuos, 
posėdžiuos ir pasitarimuos, Lengva 
pažinti jų braižą iš skundų, pro- 
memorijų, straipsnių ir reportažų. 
Ana, jie pluša ir rungiasi dažniau
siai už savo grupinius interesus, 
asmeninius potroškius ir ambici
jas o tariasi giną bendrus reikalus 
ir tautos siekimus. Kiek čia į tuos 
veiksmus ir piktus žodžius į vynio
jama akmenų!

Kartais atrodo, lyg eitum pro 
akmenuotą lauką, ar būtum pakliu- 
vęę į akmens skaldyklą. Aplink 
tave granitiniai žodžiai, ir raštai, ir 
skraidės taip tauška ir skardi, kad 
jų aidas atliepia už devynių ma
rių! Jau apmėtytas ne vienas iš
kilus tautos vyras, apkultas ir toli
mos siauros išluptais akmenga- 
liais, ir ne vienos yra dar taikinio 
vietoje. Bus vėlu kada nors prisi
minti grasus įspėjimas, kurį, rodos 
visi turėtų atmintinai mokėti: ne
mėtykite akmenų į tuos, kurie pas 
jus ateina, nes būsite patys išblaš
kyti! Ateina pas mus mūsų pačių 
rinktiniai asmens, ateina buvę 
valstybės vyrai ir visuomenės vei
kėjai, ateina dažnai savęs išsiža
dėjusios širdys, kurios nešte par
neštų mus namo, jei pajėgtų.

Pasireiškia, be abejo, ir išbrin 
kusių garbėtroškų, ir įžūlių žemo 
instinkto tenkintojų. Išnyra į pa
viršių ir suktų apsimetėlių. Nė; f
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K. Virbalas

Lobiu ieškotojai Antarktikoje
Pirmosios ekspedicijos į šiaurės 

(Peary, 1909 m.) ir pietų (Amund- 
senas, 1911 m.) polius nuėjo pra
eitin, įrašiusios savo vardus į at
radėjų bei tyrinėtojų sąrašus ir 
palikusios didelį nusistebėjimą tų 
vyrų valia ir ryžtumu primity
viomis priemonėmis pasiekti že - 
mės rutulio ašinius taškus.

Šiaurės polius, po anglų ir rusų 
tyrinėjimų bei jų įjungimo į ci
vilizuotą pasaulį, virsta artimiau
siu susisiekimo keliu tarp Senojo 
ir Naujoj Pasaulio. Tuo tarpu pie
tų poliaus sritys — šeštasis kon
tinentas turintims apie 10 mil ky. 
km. ploto (tiek, kiek Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Europa, be 
Sovietų Sąjungos) dar nėra ištir
tos. Tas kontinentas yra plokšta- 
kalnis, vidutiniškai 1800 m. aukš
čio, kai kur siekia 4000 m., ledynų 
sluoksniu kelių tūkstančių metrų 
storio nuklotas, kur temperatūra 

jau taip sunku juos atpažinti, ka
da jie pakiša tau akmenį, kad jį 
paleistum į savouosius žodžiu ar 
raštu.

Ar apie tuos dalykus nereiktų 
šnekėti prie nuošalaus samaritietės 
šulinio, prie kurio kitatos mezgėsi 
kalta apie neištikimą moterį, bet 
kalbėta tiktai dviese, kada net 
ištikimiausi mokiniai buvo pasiša
linę maisto ieškoti. O mes apsimu- 
šame akmenimis, apnuoginame ka
ro įrėžtas žaizdas prie to viešo ke
lio, kuriuo, deja, gailestingi sama- 
ritiečiai dabar nevaikšto. Galima 
praginti ir tuos, kurie dar nenu
sisuka nuo mūsų nedalios, nepalie
ka mūsų paskirų vien fariziejų ma
lonei. Ar apie tai dažnas pagalvo
ja, kai jam {niežti liežuvis ar 
spraudžiasi į rankas plunksna? Ir 
tai turėtų atsiminti ne vien mūsų 
„linksmintojai", bet ir tariami „ko
votojai” su mūsų gyvenimo ne
sklandumais ir su jiems nepatinka
mais asmenimis. Kada nors galėsi
me aiškiai ir akis į akį pasikalbėti, 
kas mūsų tautos nedalioj, mūsą 
varganam kely ir jos reikaluose 
ieškojo savęs ir kitus murkdė, kas 
bendravo ar nebendravo su mūsų 
laisvo gyvenimo duobkasiais ir 
kas iš savęs darė auką, kad kiti 
neįpultų į tą prarają. Peranksti 
mėtyti į visas šalis akmenimis, kai 
nežinai, kas už uždangos stovi 
Ar mauro įšėlimas, pasmaugęs sa
vo ištikimą žmoną apšmeižtą ir 
apjuoktą, vėliau nesugriaužė ir 
neišvarė iš proto jo paties?

Reiktų pagaliau mesti apie tai 
kalbėjus ir rašius, ir gerai susi
mastyti. Visada derėtų pirma pa
galvoti apie DP padėtį apie tautos 
reikalus, apie daugelio nežinomą 
neaiškų likimą ir, svarbiausia, apie 
tiesą — apie anuos ištrintus smė
lyje žodžius. Emil Fiedler duoda 
praktišką patarimą, kuris tinka vi
sam mūsų tremtiniškam gyvenimui 
ir visiems plunksnos žmonėms: 
„Drauge, jei tu mėgsti santaiką ir 
gerą orą savo namuose, ir švaru
mą savo grįčioje, tai nieko nelauk
damas grūsk laiptais žemyn visus 
savanorius „reporterius” (Nauja
sis žmogus, 145). Tas žymus vo
kiečių kunigas, kovojęs su demo
ralizacija po ano didžiojo karo, 
norėjo, be abejo, pasakyti: visus 
kito žmogaus dergėjus, kaip jie 
besireikštų ir kokios padėties be
būtų. 

vidutiniškai yra 0* C, gi žiemą 
siekia —67* C. Geologai tvirtina, 
kad tose sritysę po ledu, esama 
didelių mineralinių turtų. Pietų 
poliaus — Antarktikos sritys, jos 
paviršutiniškai ištyrus tik prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, buvo tar
tum pamirštos, tik pastaruoju lai
ku, „atominiam amžiui" brėkštant, 
vėl iš naujo susidomėta pietų po
liaus sritimi: Amundseno, Scotto 
ir kitų pėdsakais siųsti ekspedici
jos. Tos ekspedicijos, didelių val
stybių, kaip J. Amerikos Valsty
bės, Britanija ir kitos, organizuo
jamos ir siunčiamos utilitariniais 
tikslais, žemės lobių — anglies, 
naftos, vario, urano ieškoti. Ypač 
uranas, svarbiausia radioaktyvinė 
medžiaga, reikalinga atomui skal
dyti, atominei energijai gaminti, 
visus interesuoja ir dėl jo vyksta
ma į neištirtas, ledo sluoksniu nu
klotas Antarktikos sritis, kur šiuo 
metu (ligi vasario mėnesio) vasara, 
ir saulė šviečia visą parą.

Urano kasyklos, kol dar nebuvo 
atrasta atominė bomba, ir kol jos 
netapo valstybinės paslapties skrai
ste padengtos, buvo visiems žino
mos. Urano randama J. Amerikos 
Valstybėse, Kanadoj, Čekoslovaki
joj, Belgų Kongo (Afrika), Mada
gaskare, Australijoj, Švedijoj, Por
tugalijoj, Sovietų Rusijoj. Mažesni 
kiekiai yra Prancūzijoj, Anglijoj. 
Spaudoj buvo rašyta, kad nesenai 
rusų okupuotoj Vokietijos zonoj, 
ties Čekoslovakijos siena, ir Lenki
joj —- Žemutinėj Silezijoj rasta 
urano. Turimų urano išteklių at
rodo, nepakanka, ieškoma naujų. 
Pastebėtina, kad ekspedicijos į Ant- 
arktiką vyksta tuo metu, kai JTO 
priežiūroje ruošiamasi įvesti urano 
bei kitų svarbių atominei energijai 
gauti mineralų kasykloms tarptau
tinę kontrolę.

Tiesa, ekspedicijos, kaip oficia
liai pareiškiama, siunčiamos moks
liniais tikslais — pavyzdžiui, me
teorologinėms sąlygoms, elektro
magnetiniams reiškiniams tirti, kar
tografijos darbams, geologiniams 
tyrimams atlikti ir pan., ir vengia
ma visa, kas net „pingvinų arba 
ruonių akyse galėtų būti palaikyta 
imperialistinėmis užmačiomis", ne
norima, kad būtų kalbama, jog im
perializmas nuo Afrikos, Azijos 

Iš vienas kolonijos komiteto darbų

kontinentų nukrypęs į poliarines 
erdves.

Amerika, Britanija, Sovietų s-ga, 
Australija, Norvegija, Cili ir kt. 
yra pasiuntusios ar rengia ekspe
dicijas vertingojo urano ieškoti. 
Britai pirmieji, dar karo metu 1942 
metais, tyliai nuvyko į pietų po
liaus sritis ir, įsirengę ten bazes, 
tebėra dar ir dabar. 1943 metais 
ten pat pasiųsta jungtinė Britani
jos, Kanados, N. Zelandijos, Va
karų Indijos ir Falkland© salų eks
pedicija. Australija irgi pasiuntė 
savo ekspediciją specialiai tam pa
ruoštu karo laivu. Britanija drauge 
su Norvegija, Švedija, Australija ir 
Pietų Afrika siunčia dar vieną 
ekspediciją, kuri, Londono prane
šimu, esanti grynai mokslinio po
būdžio. Prieš Kalėdas J. A. Valsty
bės į Antarktikos sritis pasiuntė 
didelio masto, moderniškiausiomis 
priemonėmis aprūpintą 5.000 as
menų ekspediciją — 12 laivų lėk
tuvnešiais, ledlaužiais, povandeni
niais laivais ir pan.. Tai ekspedici
jai vadovauja Antarktikos tyrinė
tojas admirolas Byrd, jau du kartu 
vadovavęs mažesnio masto ameri
kiečių ekspedicijoms į tas pačias 
sritis. Nors skelbiama, kad ekspe
dicijos tikslas esąs „itin slaptas", 
tačiau spėliojama, kad ji vyksta 
urano ieškoti. (Prieš Byrdo vado
vaujamą protesto balsą pirmosios 
pakėlė Argentina ir Cili, kurios 
taip pat ruošiasi vykti į pietų po
liaus erdves. Sovietų S-ga, kaip 
paprastai, slapta ruošia savo eks
pediciją į Antarktiką. Švedija, Nor
vegija taip pat rengiasi siųsti savo 
tyrinėtojus. Planuojamos dar ke
lios, jungtinėmis įvairių valstybių 
pastangomis ruošiamos ekspedici
jos. Vyksta aršus lenktyniavimas: 
kas pirma užvaldys ledynus, kas 
pirmas ras uraną ar kitokius lo
bius.

Kartu vyksta ypatingai kieta ri- 
valizacija dėl teisių į Pietų Poliaus 
kontinentą — kas turi į jį su
vereninių teisių. Tuo klausimu dar 
nėra jokio tarptautinio susitarimo, 
visų pripažįstamo. Britanija nuo se
niau reiškia pretenzijas į tris ket
virtadalius Antarktikos. Norvegija 
tvirtina, kad jai priklauso pietų 
polių supančios sritys, nes jas 
norvegiškomis paskelbė Amundse- 
nas, 1911 metais pirmasis pasiekęs 
pietų polių. 1930 metais pretenzijas 
pareiškė N. Zelandija, J. Ameri
kos Valstybės. Teorija, kad valsty
bės, esančios arčiausiai Antarkti
kos, turi pirmumo teisių į naują 
kontinentą, sukėlė nesutarimų tarp 
valstybių, ypač tarp Britanijos ir 
Argentinos. Prancūzai savo spau
doj primena, kad Adelijos žemė 
Antarktikoje, jų atrasta 1840 me- 
valstybių, ypač tarp Britanijos ir 
tvirtina, kad jų suvereninės teisės 
į tą žemę esančios neginčyjamos. 
Pastarojo karo išvakarėse Britani
ja, Australija ir Norvegija pasira
šė susitarimą, kuriuo buvo pasida
lintos Antarktikos dykumos. Nesu
interesuotos valstybės tą susitari-

Vine. Kazokas

NAMAI
Dabar aš vėl prisimenu namus giliam žiemos peizaže, 
Šaltinio tamsų vandenį ir vienišas sniege pėdas.
Ten motina viena palikus rankas skausmingai grąžo,
Ir kamine nubudęs vėjas pritaria vaiduokliška rauda.

Tenai saulėlydžiai snieguotas egles vakarais rausvai nudažo,
Ir apšarmojęs sodas rytmetį pavirsta šviesiu pasakų vaizdu:

Irlr aš regiu plačiai atvertom akimis savų sapnų miražuos
Ten džiūgaujančius žiemos šventėje ant ežero vaikus.

Ir paverčiu tada aš savo ilgesį į platų rogių kelią
Ir jį tarytum kaspiną per begalinę erdvę ištiesiu lig namų.

Ir išvažiuoju ten. Širdis lyg mažas džiugesio varpelis 
Vis skamba, skamba nuostabiu sidabro balseliu.

mą pripažino, tačiau jo nepripažį
sta JAV Sovietų S-ga. Argentina 
atnaujina savo reikalavimą į tam 
tikras sritis mat, ji jau 40 metų 
vienoj saloj - turi meteorologijos 
stotį. Cili, pasiremdama XVI — 
ame amžiuje gautomis iš Ispanijos 
karaliaus teisėmis, 1940 metais pa
reiškė pretenzijas į 1.250.000 kv. 
km. plotą. JAV Valstybės ginčyja 
Argentinos ir Cili teises. Pažymė
tina, kad nei JAV, nei Sovietų S-ga 
jokių pretenzijų dar nėra pareiš- 
kusios. Antai, JAV ligi šiol dar 
nėra paskelbusios, kad joms pri
klauso Byrdo 1939 metais ištirto
sios poliarinės erdvės. Byrdas, prieš 
išvykdamas dabartinėn ekspedici- 
jon, pareiškė savo krašto pažiūrą, 
kad JAValstybės nepripažįsta kitų 
valstybių teritorinių pretenzijų ir 
iš savo pusės jokaų panašių teisių 
nereiškia. Byrdo ekspedicija, reikia

THE PICTURE THAT ALMOST..
PAVEIKSLAS, KURIS KAD KIEK . . .

„The Raider“ laikraštis, lei
džiamas amerikiečiu 47 pėst. 
pulko Kaufbeurene, savo nume
ry 43 (46. X. 26.) įdomiai parašė 
viršuj pažymėta antrašte įžangi
ni straipsni, kurio vertimą čia 
pateikiame. Tenai rašoma: „Kiek 
pries 13 vai., šeštadienį, spalio 
19 d., aštuonių delegacija atvyko 
į 47 pėst. pulko vyr. būstinę su 
didžia viltimi . apdovanoti gene
rolą Mac Namey nutapytu pa
veikslu. reiškiančiu Lietuvos dė
kingumą savo išvaduotojams. Pa
veikslas buvo meniškas emocija 
kūrinys, kuris menininkui atėmė 
maždaug 6 mėnesius jam baigti. 
Paprastutis įrašas tame paveiksle 
toks: „To general Mac Narney, 
from Lithuanians Kempten — 
19. X. 46.“. Jis gyvai pavaizdina 
motinos padėką, kaip ji kelia 
savo dėkinga ranką i žygiuojantį 
amerikiečių išlaisvinančiųjų jėgų 
narį. Simboliniam tikslui motina 
atstovautų Lietuvai, tuo tarpu 
kai žygiuojąs kareivis galėtų 

pasakyti, labai skrupulioziškai da
boja, kad kas neįžiūrėtų JA Valsty
bių ketinimu aneksuoti žemę, veng
dama, pavyzdžiui, didžiam filate
listų nusiminimui įsteigti pašto 
agentūrą šeštajame žemyne.

Jau dabar esama nesutarimų dėl 
Pietų Poliaus kontinento pasidali
nimo ir galima numanyti, kokie 
kiltų ginčai, jei tose srityse būtų 
rastas uranas. Tada dalykai iš 
karto virstų kitokie ir disputas dėl 
negyvenamų, ledu padengtų plotų 
nesiribotų vien Pietų ir Siaurės 
Amerika ir, ko gera, prarastų savo 
ligšiolinį akademinį pobūdį. Šešto
jo kontinento priklausomybės klau
simas laukia sprendimo. Argenti
nos vyriausybė imasi iniciatyvos 
sušaukti tarptautinę konferenciją 
nustatyti, kam priklauso didžiųjų 
ledynų „no man's land" (niekieno 
žemė).

lengvai atstovauti amerikiečių 
daliniams. ■ Miss Hughes, viena iš 
UNRRA-os delegatų, tinkamai api
brėžė tą paveikslą kaip „išvietin- 
tojo jausmų manifestaciją ame
rikiečių jėgoms, kurios jį išlais
vino.“

Delegacija, kuri atvyko įteikti tą 
atmintiną duoklę, susidėjo iš dvie
jų UNRRA-os atstovų ir šešių lie
tuvių delegatų. Du UNRRA-os at
stovai buvo kpt. C. W. Le Grand, 
rajono direktorius Kemptene, ir 
Miss H. M. Hughes, Assistent 
Welfare Officer. Šeši lietuvių de
legatai buvo: Dr. Kaškelis, buvęs 
Lietuvos konsulas Manchesteryje, 
Anglijoje, vietinio lietuvių laik
raščio redaktorius ir jo fotogra
fas: dvi lietuvės merginos, pa
sipuošusios savo tradiciniais tau
tiniais lietuviškais kostiumais; ir 
Mykolas Paškevičius, to šaunaus 
paveikslo kūrėjas. Delegacija 
įtemptai laukė gen. Mac Narney 
su nepaslepiamu pergyvenimu. 
Dvi lietuvės merginos nervingai 
vyniojo ir atvyniojo savo nosinai
tes. beveik nuduodamais jude
siais, tuo tarpu kai šeši kiti na
riai godžiai žvilgčiojo į savo lai
krodžius ir paskui į paveikslą. 
Jie buvo tarsi prislopinti tylos, 
kai pulkininkas Vida įžengė į 
kambarį. Abejingai jis pareiškė: 
„Gaila, bet atrodo, kad genero
las jau išvyko. Atrodo, kad jūs 
prasilenkėte su juo keliomis mi
nutėmis“. Ju veiduose pasirodė 
jausmas, lyg kad kas naujienas 
būtų iškabinęs iškaboje, bet pra
dingo, kai kapitonas le Grand ra
miai paklausė, kur gali būti ge
nerolas pasiekiamas. „Vienintelė 
vietovė, kurią žinau“, atsakė pulk. 
Vida, „yra Frankfurtas“. Po ne
didelio atsisveikinimo delegacija 
išvyko iš 47 pulko vyr. būstinės 
su paskutiniais kpt. le Grand žo
džiais, aidinčiais koridoriuose: 
„Laikas, potvynis ir generolai 
nieko nelaukia“.

Jei gen. Mac Namey būtų pa
laukęs keletą minučių ilgiau, būtų 
buvusi visiškai jausminga scena, 
kai būtų gavęs šaunią kontribu
ciją iš dėkingos Lietuvos. Bet de
legacija dar turi vilčių užklupti 
garbingąjį generolą kuria aki
mirksnio pertrauka jo kelionėse. 
Štai kodėl ši istorija gali būti 
tinkamai pavadinta kaip-paveiks- 
las, kuris kad kiek ...“
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Pasikalbėjimas su Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus pirmininku 

Dr. D. Jasaičiu
Jau treti metai vargstame be 

tėvynės. Kukli pastogė mums 
daugiau panaši į nakties sapną, 
negu į gyvenamos dienos tikro
vę. Tremtinio, benamio ir kitokį 
liūdni vardai ženklina mūsų kas
dienį gyvenimą ir nusako mūsų 
buitį. Niekas mūsų išskėstomis 
rankomis nelaukia ir niekam mes 
nereikalingi. Neretai dažnas į 
mus žiūri kaip į robotus, nė ne
pagalvodamas, kad esame toki pat 
žmonės kaip ir jis.

Daug sunkių dienų išgyvenę 
dažniau prisimenam lietuvišką 
patarlę, kad lašas po lašo ir gra
nito kalnus pratašo. O tų lašų 
skaičius tremtiniams daugėja ir 
daugėja, ir kiekvienas skaudesnis 
darosi: labiau jo smūgius pajun
tam. Anksčiau mums reikėjo tik 
susiraminimo, paguodos, kantry
bės, dabar ne vienam reikia ir 
kasdieninės duonos kąsnio, rea
lios paramos gyvenimo vargui 
sušvelninti ar alkiui numalšinti. 
Kasdieninių rūpesčių ir vargų la
šai per daug jau pratašė. Trem
tyje mes trupam, kaip tas lašų 
skaldomas granito kalnas.

Kas mus supras ir išties, kad ir 
ne taip gausią dovanomis, bet tė
višką pagalbos ranką? Niekas ki
tas, kaip tik mes patys, mūsų 
šalpos organizacijos. Į vargą pa
tekusių tautiečių akys žiūri ten, 
kur gauna paramą besimokanti 
jaunuomenė, iš kur atklysta vie
nas kitas gardesnis kąsnelis ma
žiems vaikams, seneliams, ligo
niams, iš kur gautas įvairiaspal
vis drabužis pridengia daugumą 
tautiečių. O to savojo geradario 
vardas — Lietuvos Raudonasis 
Kryžius.

Prisiminę Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių, nepraeikime tylomis ir 
pro jo pirmininką Dr. D. Jasaitį, 
savo įstaigos reikalui jau antri 
metai nepavargstantį visų durų 
klebentoją. Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui Dr. D. Jasaitis atidavė 
visus savo didelius organizacinius 
sugebėjimus ir neišsenkančią 
energiją. Visur Dr. D. Jasaičio ei
ta, visur būta, visur belstasi ir di
dėlėmis pastangomis daug pa
siekta. Sunku būtų be Dr. D. Ja
saičio šiandien įsivaizduoti ir su
prasti Lietuvos Raudonąjį Kryžių, 
geriausiai susitvarkiusią lietuvių 
organizaciją.

Daug Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus organizaciniame ir šalpos 
darbe padaryta, bet dar didesni 
ir sunkesni darbai laukia. Vargo 
jūra darosi gilesnė ir gilesnė, 
šilptinųjų asmenų skaičius auga, 
o L. R. Kryžius nėra neišsemiama 
versmė. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius, realiai matydamas vis 
didėjantį lietuvių tremtinių var
gą, nuo sausio 6 d. ligi vasario 
16 d. skelbia piniginį vajų, kad 
surinktomis aukomis galėtų pa
dėti labiausiai pagalbos reikalin
giems tautiečiams. Savo auka 
padėkime jam tuos uždavinius 
įgyvendinti. Padėkime, kad ir to
liau nenutrauktų studijų besimo
kantis jaunimas, kad nebūtų pa
miršti seneliai, netekę sveikatos, 
alkanieji. Vargstančioje auka la
biau vargstančiam visada bus pa
ti gražiausia, pati brangiausia.

„Žiburių“ bendradarbis krei
pėsi į Dr. D. Jasaitį, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirmininką, 
kad išsamiau apibūdintų jo veiklą 
ir būtų pasiinformuota paskelb
tojo piniginio vajaus reikalu.

— Kad ir dosniai remiamas 
Amerikos lietuvių, Lietuvos Rau
donasis Kryžius nebepajėgia at
likti visų jam statomų uždavinių, 
kurie tolydžio didėja ir didėja, 
— prašneko „Žiburių“ skaityto
jams Dr. D. Jasaitis. — Tremti
nių vargas pastebimai auga. Nė
ra jokios vilties, kad jis pradėtų 
mažėti. Būkim pasiruošę dar sun
kesnių dienų sulaukti. Jau pri
skaičiuojama apie 15.000 pašalpos 
reikalingų tautiečių. Tam reikia 
daug lėšų. Lėšoms padidinti ir vi-

sus tautiečius labiau suartinti, 
kad vienas kitą labiau užjaustų ir 
nelaimėje padėtų, skelbiamas šis 
piniginis vajus. Tai iš viso pirma
sis vajus. Žinant dabartinius sun
kumus, mes skelbiame šūkį: 
tautieti, padėk vargstančiam tau
tiečiui! Norime, kad neaukojusio 
neliktų nė vieno lietuvio. Jei tai 
pasiseks, mūsų pastangos nebus 
nuėjusios veltui.

— Kaip organizuojamas vajaus 
darbas?

— Pirmoje eilėje pradėjome 
nuo savęs. Į darbą kruopščiai įsi
traukė Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus skyriai, įgaliotiniai, moterų 
komitetai. Piniginio vajaus darbe 
Liet. Rard. Kryžiui talkininkauja 
visi lietuvių tremtinių bendruo
menės komitetai, visos lietuviš
kosios organizacijos, studentai. 
L. R. Kryžiaus Vyr. Valdyba už
mezgė glaudų kontaktą su Šv. 
Sosto Delegatūra ir lietuviais vys
kupais. Daug pasitikime lietuviš
ka spauda. Visų čia bendras rei
kalas, visi ir dirbkime.

— Vajaus metu numatyta pa
daryti bent dvi rinkliavas bažny
čiose. Šv. Sosto Delegatas bažny
tinėms rinkliavoms maloniai pri
tarė. Rinkliavų dienomis bažny
čiose sakomi atitinkami pa
mokslai, kur pabrėžiamas artimo 
meilės vykdymas. Stovyklose au
kos renkamos aukų lapų pavidalu 
ir kitokiais bčdais visų pramogų 
metu. Asmenims, paaukojusiems 
ne mažiau kaip 100 markių, Vyr. 
Valdyba įteiks padėkos raštą. 
Kviečiame vajaus metu bent 25 
procentus pelno nuo visų pramo
gų skirti Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. Dirbantieji kviečiami 
paaukoti vienos dienos uždarbį. 
Visiems vajaus organizatoriams 
paliekama daug teisių aukų rin
kimą pravesti geriausiu vietos są
lygoms tinkančiu būdu. Vajus 
baigiasi vasario 16 dieną. Tos die
nos visų iškilmių grynas pelnas 
turi būti paskirtas vajui.

— Jei nėra paslaptis, kas pir
moje eilėje naudojasi Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pašalpomis?

— Lietuvos Raudonasis Kryžius 
jokių paslapčių neturi. Jam jos 
nereikalingos. Pagalbos ranka tie
siama, kur yra reikalinga. Pir
moje eilėje šelpiami buvusieji po
litiniai kaliniai, ligoniai, maži 
vaikai, seneliai, paremti buvę be
laisviai. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius ypatingą dėmesį kreipia 
į studentus. Arti 2000 lietuvių 
studentų tremtinių, nuolatinėmis 
mėnesinėmis pašalpomis pare
miami, gali studijuoti įvairiuose 
Vokietijos universitetuose. Šiuo 
skaitlingu ir gražiu akademinio 
jaunimo būreliu galima tik di
džiuotis, ir niekas nepasakys, kad 
jų išlaikymas nereikalingas. Pas
kutiniuoju laiku didėja pašalpos 
reikalingų moksleivių skaičius. 
Ir čia mes negalime būti nejau
trūs. Kai Lietuvoj palikusi ir Si
bire atsidūrusi mūsų jaunuomenė 
negali mokytis ir nyksta, mes, 
tremtiniai, mūsų jaunimui moks

Kempteno lietuvių bendruomenės dovana gen. Mc. Narney
Išreikšti vakarų sąjungininkų kariuomenei dėkingumą už išlaisvinimą ir parodyti, ką lietuviai, kad 
ir blogose gyvenimo sąlygose, gali sukurti, Kempteno Liet. Bendr. vadovybės dar 1945 m. buvo 
sumanyta padaryti simbolinį paveikslą vyriausiam USA pajėgų vadui Vokietijoje. Kai McNarney 
praeitų metų spalio mėn. lankė artimiausią nuo Kempteno įgulą Kaufbeurene, buvo ryžtasi ten 
įteikti jam dailininkų komisijos tinkamai įvertintą, dail. Paškevičiaus padarytą kapitalinį paveikslą. 
Tačiau paskutinį momentą buvo nusistatyta šią įteikimo ceremoniją atlikti kita proga. Šiuo reikalu 
dabar vedamas su McNarney štabu susirašinėjimas, tarpininkaujant pulko vadui (Kaufbeuren) 
pulk. Vidai ir Kempteno UNRRA Area direktoriui kap. Le Grandui. Šiuo metu paveikslas dar yra 
kap. Le Grand kabinete Kempten e, ir kiekvienam atvykusiam pareigūnui primena, kad lietuviai ne 
tik naudojasi globa, bet ir parodo gražią savo kūrybą bei vertingus savo dvasinius turtus. Prie pa
veikslo iš kairės į dešinę stovi: komiteto pirmininkas dr. J. Kaškelis, Kempteno UNRRA Area di
rektorius cap. Le grand, Kaukoriūtė, paveikslo autorius dail. Paškevičius, Valavičiūtė, UNRRA Wel
fare Officer Miss Hughes ir „Algųvos Baro“ redaktorius C. Surdokas. (Žiūr. str. „The pieure that 

almost,“ 2 psi.)

Dr. D. Jasaitis, LRK pirmininkas

linti turime sutelkti visas jėgas. 
Šelpiama per 300 džiovininkų ir 
keli šimtai sergančių kitomis li
gomis. Sergantiesiems Liet. Raud. 
Kryžius apmoka ligoninės išlai
das ir remia maistu.

— Kaip, p. Pirmininke, verti
namas lietuvių tremtinių sveika
tos stovis?

— Iki šiol jis buvo pakenčia
mas, bet dabar smarkiai blogėja. 
Epidemijų didesniu mastu nebu
vo, bet per 300 džiovininkų ir 
keli šimtai sunkiai sergančių ki
tomis ligomis mums jau yra daug. 
Žmonių ligotumas didėja iš nusil
pimo dėl blogo maisto. Visose zo
nose maisto davinys labai suma
žintas.

Prancūzų zonoje jis siekia apie 
1200 kolorijų dienai, anglų zonoje 
apie 1500 kolorijų, gi amerikiečių 
zonoje dar šiek tiek peržengia 
2000 kolorijų. Jei maisto davinys 

l nebus padidintas, o tam vilčių

Vytautas Peseckas

Laiškas Pusbroliui
Brolau, kaip daug praslinko jau 

prožšalį,
Ne kartą keitė ąžuolai lapus.
O kaip dažnai krūtinę skausmas 

gelia,
Vis negali iš svaigulio nubust...

Taip svetimi laukai, daina ir žodžiai, 
O mano mielas, broli, kaip sunku! 
Žinai, pro ašaras šią naktį rodės, 
Gimtosios Fredos paplente suku.

Pavasaris stovėjo rūko raikščiuos 
Ir greit žiedais gimtinę nubučiuos. 
O aš ėjau per žemę tyliai, baikščiai, 
Lyg tolimas pažįstamas svečiuos ...

O ten juk ateitį sukurti bandėm 
Ir kiek svajojam Nemuno šlaituos, 
Atskris taikos taip mėlynas 

balandis,
Ar skęsime vis dūmuose aitriuos.

Meni, šalmuoti ponai garsiai liepė 
Truputį vieškelį kitaip pasukt — 
Slapta pasklido žiburiai palėpės, 
Rytais žandarai tikrino pasus ...

Ir tąsyk Vilnius. Kur gatvė Jogailos. 
Man rodos, buvo numeris šeši... 
Tos nekaltos mergaitės akys gailios, 
O tu kartojai neramiai — kaži...

Paskum Anykščiai ir ilgieji Svyriai 
O širdys dūko... gėrėme taures ...
Ir ateitis kaštanuose pasviro, 
Atrodė, sielvarto užteks užteks...

Žinai, brolau, pavasaris ateina — 
Stipri ir didelė šviesa dangaus.
Užtrauks perkūnai grąsią dainą, 
Paduosi ranką tėviškėj paspaust!

nematyti, tremtinių sveikatingu
mas blogės.

— Kuriam tikslui Lietuvos 
Raudonasis Kryžius sudarinėja 
lietuvių tremtinių kartoteką? Ži
note, sąrašai . . .

— Kartoteka sudaroma grynai 
vidaus reikalui. Ne tik svarbu, bet 
ir reikalinga žinoti tikslų lietuvių 
tremtinių skaičių. Šiandieniniai 
apskaičiavimai yra tik apytikriai, 
sudaryti dažnai naudojantis sve
timais šaltiniais. Labai svarbu ži
noti ir mūsų tremtinių bendruo
menės išsimokslinimo lygį, eko
nominę padėtį ir sveikatos stovį. 
Bijoti įsirašyti į kartoteką nėra 
jokios prasmės. Lietuvos Raudo
nasis Kryžius kartoteka nereika
lingiems asmenims naudotis ne
leis.

— Kur sunkiausia lietuvių 
tremtinių padėtis?

— Austrijoje. Nors tremtinių 
padėtis ir visur nelengva, bet 
Austrijoje ji labai sunki, — baigė 
pasikalbėjimą Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas Dr. D. 
Jasaitis.

Susipažinom su Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus veikla. Ji di
delė, graži ir reikalinga visų mū
sų paramos. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus darbo našta vis sunkėja 
ir sunkėja, nes vis daugiau tau
tiečių atsidūręs šelptinųjų eilėse. 
Tą naštą palengvinsime, jei prisi
dėsime savo aukomis. Ne tiek 
svarbu aukos dydis, kiek savano
riškas pareigos atlikimas ir pa
dėties supratimas. Be Amerikos 
lietuvių ir mūsų pačių paramos 
Lietuvos Raudonasis Kryžius ne
galės būti tuo gažiu nelaimėn ir 
vargan patekusių tautiečių gelbė
toju, kuriuo jis dabar yra. Vajaus 
metu savo aukomis palengvin
kime jo vargus, kurių jis turi ne
mažiau, negu mes. Dabartiniu 
metu, kai visu stropumu rūpina
masi padėti kitiems, tenka pasi
žiūrėti ir į save, kad neatsidūrus 
be pastogės ir nežinia kur. Ir jis, 
kaip ir mes visi, paženklintas tuo 
pačiu trumpu ir nusibodusiu DP 
vardu.

St Daunys
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Buvo ko pasakoti. Juk per porą 
metų peržengėm mirties pavojaus 
laukus, daug ko netekom, ir atro
do net neturėjom to, ką praradom. 
Laikas ir praradimai greit praei
na. Atsiminėm labai praretėjusius 
bendrus pažįstamus, bet Bajoras 
lyg vengė tai minėti. Atsisėdęs 
greta manęs, žiūrėjo per ežerą į 
liepsnojančius klevus, o švininiu 
lietum baltuojančius dvaro rū
mus. Man papasakojus, kas mirė 
iš artimų giminių, ką karas su
naikino, ką išvežė į šiaurę Mas
kvos rankos, Bajoras ėmė pasa
koti:

— Kaip jau žinai, rudenį išve- 
žiau Verutę konservatorijon. Sa- 

v i»i. v ai

ŽIEMA
Ateina jau! Jos kvapas — šaltis;
Ji žengia — ledas žvanga;
Pamojo — sniego staltiesė;
Krikštolai girioj žvanga.

Duris darykit! krosnį kurkit!
Langai nuo speigo žvanga.
Prie žaizdro senis — kur kitur?
Gelžies pagaikštis žvanga.

Vaikai laukan — kas juos atgąsdins? — 
Ledan juokais atžvanga —
Greičiau prie padų ledžingas — 
Ir skrenda, alda, žvanga...

Ko, drauge, tu į rūką vystais?
Gal Griaučiaus dalgė žvanga?
O, ne! žiūrėk — ten ateitis — 
Aušra ant ledo žvanga!

kydavo, kad einasi. Ar aš ką 
išmanau. Bet krūmuose vasaros 
atostogų metu, tai kaip lakštin
gala. Penktus besimokant, atėjo 
bolševikai. Ir jai įsakė paraginti 
mokinius — draugus aukoti lais
vės paskolai. Ir ji atsisakė, girdi, 
ką mes, vargšai studentai. Apkal
tino, girdi, taip ir taip, tėvynės 
laisvė tau nerūpi. Ak, pats gerai 
žinai, kaip maža reikėjo nusikal
timui. Atėjo nelaimingos ketu
riasdešimt pirmųjų metų trėmimų 
dienos. Verutės ieškojo mieste, 
bet nerado. Tai atvyko ieškoti į 
namus. Paėmė Danutę. Girdi, ta 
pati. Aš ir mamulė nėrėmės iš 
kailio, įrodinėjom. Nieko. Išvežė. 
O naktį, suplukusi, suvargusi a- 
teina Verutė. Ak, mielas Viešpa
tie, ji to ir bijojusi. Ir ji tuojau 
nusirišo ryšulį-sesers vaduoti. Eit 
ar neit? Padės ką, ar nepadės? 
Juk ir tas ir tas vaikas. Mama vi
sų naktį išverkė, bet tikro žodžio 
nėra. Sakysi neiti, tai kodėl anoji 
turi kentėti? Sakysi eiti — kodėl 
šioji? . . . Kad būtų kokia kaltė, 
bet gi čia pragaro dvasia. Sunki 
buvo naktis. Rytą aš vežiau, o iki 
tos liepos, — žinai sveikas, mama 
palydėjo. Vėl neatskirti. Tai Ve
rutė ir sako: „Kas bus tai bus, abi 
važiuosim į šiaurės taigas . . . 
Juk mes visur abi . . . Mama sa
ko: „Vaikai, jūs mano, aš lieku 
viena.“ Taip ir buvo. Kad ir būtų 
norėję kitaip, abi tuoj paėmė. ir 
išvežė. Kaltintojai ir sako, ką mes

žinom, kuri kalta. Likom du se
niai su Elvyra. Dabar ji 'keturio
liktus eina.

Aptilo lietus. Atsistojom. Pak
vietė: . . . Užkliūkim pas ma
niškę — nudžiugs. Tik porą gerų 
žingsnių“. Kartą net pasakė apie 
tave: dabar kad užgiedotų, tai ne- 
simelsčiau, tik klausyčiau, kny
gos neskaityčiau“. Gerus keturis 
kilometrus purvynu brisdama 
viską apkalbėjome. Agnė ištekė
jusi į Vilniaus miestą. Justė už 
liaudies mokytojo, kuris nukilęs 
už šimto mylių.

— Nelaimės, kaip gervės, gran
dinėmis traukia. Nijolė, jeigu ati- 
simeni, buvo liekna, geltonplaukė,

plonu balsu giedodavo. Kai Ve
rutę su Danute išvežė, jai darbų 
krito. Kartą rugiapiūtėje sukai
tusi nusimaudė tvenkinyje. Plau
čiais susirgo. Žinai, daktarai iš
vežti, viskas susimaišė. Žmonių 
neprisišaukėm. Mirė. Nešti grabą, 
tokiu metu, tokio vaiko . . .

Bajoras kiek sulėtino žingsnius, 
pamačiau jo ašarų pilnas akis, 
ūmai pasilenkęs, pasitempė batų 
aulus, girdi, sulysęs, turbūt, koja 
suplonėjusi. Ir aš žiūrėjau į šalį, į 
degančius dvaro klevus. Ramus, 
kančioj perdegusiojo pasakojimas 
siekė širdį ir su gailesiu žmogui 
kilo pagarba sielos atsparumui.

— Tai buvo gera pradžia. Mano 
Onai pradėjo akys skaudėtu Dak
tarai visaip aiškino, bet dangus 
temo. Ir vieną vakarą ji man sa
ko: „Ar nėra žvaigždžių, ar aš 
nematau“? Susigriebiau, tai sa
kau — „ūkanota, Ona, sutemę“. 
Tai buvo keturiasdešimt pirmųjų 
vasaros pabaiga, ūkį apiplėšė iš
bėgdami raudonieji bites išdegino, 
arkliai obeles apgraužė, o vokiečiai 
baigė piktą darbą. Tai žmona ir 
sako: „Teofilį, gal ir gerai, kad aš 
neregėsiu, tuščių bitelių namų.“ 
„Ką tu, sakau“, Ona? . . . Tu re
gėsi, šis vakaras tikrai be žvaigž
džių, ji atsako: „Teofili, aš pa
klausiu Elvyros, tu esi apgavi
kas . . .“ Ir puolė man ant pečių. 
Žinai moteris, išsiverkė. Tai dė
josi sode, kai ji paprašė mane pa
dėti nuo pievos drobes suvynioti. 

Vakarienę valgant, šutintas bul
ves su rūgščiais kopūstais, kavą 
ir svieste keptas duonos riekutes, 
Elvyra, — tikras tėvo paveikslas 
— į dubenio kraštą nuolat braukė 
degančią skalą prie smalingų ša
kų suliepsnojančią it fakelais; 
pirkios kertės ir užstalėje žvil- 
gančiuos šventų paveikslų rė
muose, kalavijais pervertos šir
dys ir barzdoti veidai, suposi še
šėliais. Buvo šilta, tylu, kvepiant 
kepta rugine duona.

Visa, kas buvo gero ir blogo 
per tuos bandymų metus, šiaip ar 
taip mes jau buvom apkalbėję. 
Paskutiniai dveji metai gaisrais, 
mirtimis, trėmimais į Sibirą ir į 
Vokiečių žemes, netikėtu ir su
krečiančiu žmogaus niekinimu ir 
naikinimu mums jau apkarto ir 
nusmelkė iki nenusakomo skau
smo galvoje ir krūtinėje. Mes visi 
jutom reikalą pasakyti džiugią 
gerą žinią, pasiguosti kuo nors, 
nors senų pažįstamų vėlyvan 
pripuolaman susitikime pasigirti 
kuo kitu, nei kokia atgrasia ti
krove.

Aptemusių akių, karščiu raus
vuose blakstienose jau reiškėsi 
apakusių veidui būdinga rudens 
slėnio tuščia ir net iki apkvaišimo 
abejinga ramybė. Tik moters 
aukšta, išdidi kakta ir obels žie
do vaiskumo dantys tebesišypsojo 
tarp pagilėjusių duobučių skru
ostuose. Jos jautrūs palietimui 
parengti pirštai tvarkė stalą ir 
kiek dirbtinai ryškus balsas ne
paslėpė senų bičiulių susirūpini
mo, nerandant mielesnių žinių.

— Tai sakau, nebuvo svečio, 
kuris išeitų neparagavęs medaus, 
o dabar — ligai neturiu. Tai tam 
bitininkai, — lyg juokavo, lyg 
skundėsi tiesią galvą laikanti šei
mininkė.

— Kitais metais, Ona, jau bus 
septyni kelmai, tai vėl bus. Ak, 
nėra ka ir sakyti, gal ne prieš 
gera, bet kad vėl viskas renkasi.

— Tris ožkas jau turi, o jeigu 
dar trys . . .?

— Nesijuok motin, juk iš trijų 
karvių pieną geria vokiečiai, iš 
trijų ožkų — mes.; Ožkų pienas ir 
mėsa neįmama jokioms prievo
lėms, paaiškino Bajoras.

Ir mes ėmėm kalbėtis apie ož
kas, kiek jos pieno duoda, kiek 
vaikų veda, kaip nedaug reikalin
ga pašaro. Nors obelis ir apgrau- 
žia. Tai nauja ir gera kalba, nes 
tai nutolina užvakarykščias ži
nias kaip viso kaimo namų duris 
užrišę vokiečiai sudegino su vi
sais gyventojais, kaip aną sek
madienį apsupo bažnyčią ir iš
rinko vyrus ir moteris darbams 
Vokietijon, kaip raudonieji par
tizanai prie Vilniaus degino ko
jas ūkininkams, įsakydami ati
duoti auksą. Nors prieškariniais 
laikais beveik gėda buvo laikyti 
ožką, bet šį vakarą vispusiškai 
svarstom, ar man nepriimti ožiu
ko, kuris bus po Kalėdų, ir išau
ginti vaikams pienui, pienui ku
ris kvepia karklais ir gyvu kūnu.

Baigus gerą ir sklandžią ožkų 
kalbą, mes jutom, kad vėl reikės 
kas nors iš siaubingomis žiniomis 
pertekusio gyvenimo. Gal norė
dama nejaukių šnekų išvengti, 

O buvo žvaigždėta rudens naktis.
Mes pasukome į vingiuotą lau

ko kelią, pilkų laukų vėjas pūtė 
per drėgme alsuojančias rugie
nas. Nepastebėjau, kad artėjam 
prie liepos ir lyg klausdamas Ba
joras akimis sekė mano veidą, ar 
aš nepastebiu atmainos. Paklau
sus kur dingo liepa, Bajoras lyg 
nušvito medžio įvertinimu ir tęsė 
pasakojimą:

— Su liepa vėl gi nutiko. Nėr 
kaip ir žmogui sakyti. Rugius 
piaunant kilo smarkoka audra, o 
liepos lapas lapą vijo. Žinai, kad 
ir dauboje sunku vienam ir me
džiui, Lūžo. Kaip skeveldra stū
ksojo lūžęs liemuo. Nukirsti vis 
rengiausi, su žeme sulyginti, bet 
toks gyvenimas ... ir kirvį sun
ku pakelti. Žmona nepastebėjo, 
nes iš kiemo nematyti, be to, vi
są rudenį dažnai išbuvo pas dak
tarą. Žinojau, kad jai buvo gaila 
medžio, tai ir tylėjau. Dabar va, 
praėjusi sekmadienį buvo toks 
gražus oras, tik vėjelis pūtė, tai ji 
ir sakys: „Teofili, nueikim prie 
liepos. Apsižvalgyti. Nors jau 
antri metai, kaip ji nebemato, bet 
ims ir pasakys: „Apsižvalgyti. 
Regiu, ateina Baltušis. Toks, pat 
klumpių meisteris senis. Aš ir 
šiaip ir taip, bet ji ragina. Nuė
jom. Susėdom. Aš kalbu ir kalbu, 
kad tik ji nesiklausytų vėjo, bet 
tas ir atsitiko:

„Palauk, seni, kodėl neošia ša
kos? Argi jau nė vieno lapo ne
bėra? Mažas vėjas sakau. Tai ji 
pakėlė išskėstus pirštus ir sako. 
Negali būti, aš girdžiu, kaip pirš
tais šiurena vėjas“. Bet įkalbėjau, 
nukalbėjau. Grįžtant namo ir 
manau, gyvenimas mus apgaudi
nėja, o mes save. Įsivaizdavimais 
gyvenam. Ne tai pikta, ne tai ne
tikra.

— Šios baisios dienos daro viską 
netikra, nevertinga, — atsakiau. 
Bet susigriebiau, nes Bajoras ka
žin ką savyje aptardamas, tur būt 
nebuvo baigęs, o gal rinko žo
džius.

— Atsitiko taip keistai, nėra 
kaip ir žmogui pasakyti. Sekma
dienį aš pasilikau reikalais po
pietėje, grįžau pavakariop. Regiu 
iš tolo: ant beržinio suoliuko sėdi 
žmogus. Širdis kažin kaip susier
zino. Žiūriu ... ne žmogus, o — 
maniškė. Ir manau, dabar tai jau 
Teofili gausi, tu pagavike. Teisy
bę paskysiu, gal ir netiktų, gal 
net griekas apgaudinėti, bet kad 
negali kartais savam žmogui. Vis 
noris kaip sklandžiau, geriau. Ak 
kas gi’ čia, sakysiu, bet kojos ėmė 
virpėti. Matau, ji sėdi, į rytus at
sisukusi, sijono sterblėje rankas 
subloškusi. Iš tolo išgirdusi žings
nius geru balsu paklausė: „Ar tu, 
seni?“ Tai kas gi kitas motin,“ 
atsakiau. Ir ji paėjo keletą žings
nių lazdele kojai vietą atrinkda
ma. Paėmiau už rankos, einam 
namo, o ji man nė žodžio apie lie
pą. Tik ant kalvos viršūnės, kur 
vėjas pūtė aršiau, ji tarė: „Paimk 
Teofili, tvirčiau, kad vėjai napa- 
laužtų“. Ir abu surėmėm pačius, 
leisdamiesi pakalne. O, žinotum, 
taip sunku, regis geriau būų, kad 
bartų . . . Keistas žmogus, a?

Mes įėjom pro išvirtusius sodo 
vartus, kurių seniai turbūt nebe- 
kilojo. Išbėgo mažas, rusvas šu
niukas ir glaustėsi apie kojas, net 
loti nesumojęs. Einant lapais ap
kritusiu taku, viršum tylių namų 
vėjo sukiojamas, jau skylėtas, 
dairėsi išblukęs raudonas gaidys. 
Senas, liesas šunytis, trimis plo
nomis kojytėmis drebėdamas nuo 
šalčio purvyne suunkštė prie ma
no kertės, ir man dėjosi, kad tai 
tik menkas atminimas gerų laikų 
šunų, ir jis pats unkštimu apgai
lestauja savo menkystę.

Bajoriene prašo atnešti paveiks
lus, kuriuos Verutė savo aparatu 
padariusi. Bajoras nuogastingai 
žvilgteri į žmoną paskui į mane, 
bet dėlto neatsako: „Tėvuli būk 
geras, atnešk man Verutės pa
veikslus. Juk tai mūsų gražiausių 
dienų blykstelėjimai. Ak, aš iš 
pradžių sakydavau, kad tai tik 
pinigo leidimas, bet kai per kelis 
metus susidarė pluoštas . . . Čia 
aviliai, čia spiečiaus leidimas, čia 
iš tvenkinio traukia žuvis. Tėvai, 
ar tu dar neišėjai atnešti?

— Man rodėsi, vyras vengė re
gėti paveikslus, kurie primins 
žmonos nelaimę — aklumą.

Ir aš nuogastavau, kaip teks 
girti ir džiaugtis atvaizdu, kai ša
lia sėdės neregė, viskam dar 
smalsi moteris. Kai vyras išėjo į 
seklyčią atvaizdų, žmona prasi
tarė, kad Elvyra jau prieš porą 
metų pradėjusi piešti. Mokytojas, 
net vienas kunigas labai išgyręs, 
bet ar ji žinanti. Dabar, kai Elvy
ra piešia, tai aš prašau viską ap
sakyti. Ir ji pasakoja. Ak, jeigu ji 
taip piešia, kaip ji man pasakoja, 
tai ten nieko gero. „Mama, aš 
esu geresnė pasakorė negu pie
šėja“ greit atsakė mergaitė, jos 
tiesių linijų, šviesus veidas švito 
skalos šviesoje. — „Aš netikiu 
Elvyrai, ji tėvu duktė, ji mane 
apgauna“.

Įėjo tėvas nešinąs foto nuotrau
kų ir atsargiai padavė žmonai. 
Pirštais apibėgusi kaspinais, sto
rais popieriais perskirtas nuotrau
kas, ji patraukė mane už rankos 
arčiau savęs, paliepusi Elvyrai 
gerai šviesti. Jeigu mano Teofilis 
nesumaišė, tai čia, regi Tamsta, 
paveikslas padarytas prie šulinio. 
Čia turėtų būti visos šešios šar
kos. Ar taip? Maniau ją suklydus, 
nes nuotraukoje buvo automobi
lis su dviem linksmai besijuo
kiančiais vyrais. Šita nuotrauką 
padarė pačiose Sekminėse, kai 
visos šešios buvo pasirengę į baž
nyčią. Ar taip? Vyras už mane 
atsakė „taip, taip“, ir aš skubi- 
nausi, patvirtintau. „Čia, regėsi 
Tamsta, Agnė su vyru. Jungtuvių 
dienoje. Jis geras, apsukrus žen
tas. Jūsų metų“. „Taip taip“, tvir
tinau, bet atvaizde stovėjo dviejų 
aukštų mūrinis namas ir dideliu 
balkonu, pilnu rankoms plojančių, 
gal būt kokiai raudonųjų demon
stracijai, nes balkonas perdaug 
apgultas vėliavų. „Sitai tamsta, 
jeigu aš neapsirinku, aš ir mano 
vyras prie avilių. Tai bus geri 
ketvęri metai atgal. Ji ėmė iš ma
nęs nuotraukas atsargiai nuo al
kūnės paslinkdama prie pirštų ir 
suradusi nuotraukų gražiai guldė 
vieną ant kitos. Trečią nuotrauką 
laikydama, kur buvo ežeras su 
dviem valtim, ji kalbėjo: „Tą die
ną man sukako keturiasdešimt 
penki metai. Ir sakau, stokim 
prieš keturiasdešimt penkis bičių 
avilius, kuriuos, tu man vyruti 
atskaitei. O Verutei dvidešimt 
vieną — lygiai tiek metų“. Paė
musi iš mano rankos nuotrauką, 
kiek palaikė rankoje,- lyg pasver
dama. Vyras stovėjo prie stalo, 
skausmingu šypsniu, kaip likimi- 
nės prievartos verčiamas šypso
damasis. Elvyra žiūrėjo į degan-
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Žemiškasis džiaugsmas
Iš lėto kopia rytmetys per kalnus. 
Aušra, praplėšus debesis, jau žiūri, 
Ateis diena ir nešis saulę delnuos, 
Ateis kai kam gyvybės nešina, 
Kai kam ji tars: „užteks;'gana“ ... 
Ir prasivers jiem amžinybės durys, 

t
O tu, mažasis mano žemės 

džiaugsme, 
Kurs ateini, kaip laukiamas 

keleivis, 
Klajojęs kažin kur nakty 

juodžiausioj,
Ateik širdin kartu su šia ąušra, 
Ateik, kaip motina gera,
Ir pažiūrėk, kaip rytmetys man 

blaivos.
Kaip kopia jis lėtai per lukštus 

kalnus
Ir neša saulę savo delnuos...

čią skalą didelėse tamsiai plonose 
akyse nepaslėpdama bailaus su
sirūpinimo.

Taip peržiurėjom dvidešimt 
dvi nuotraukas, tik vieną žiūrint, 
kur stovėjo plačiai kojomis įsirė
musi karvė, Bajorienė abejodama 
pasakė, kad tai turi būti linarūtis. 
„Gal aš suklydau?“ „Taip, nugi 
linarūtis“, greit patvirtino vyras. 
„Palauk, Teofilį tegul svetys pa
sako.“ Taip, linarūtis, . . . linarū
tis, tvirtinau. „Tai tą vakarą, kai 
užėmė raudonieji. Ak, sakau, vy
rui, gal viskas eina prapultin, iš 
linų bus nors marškinių. Ką gali 
žinoti, kas mus laukia. Juk tuoj 
pasirodė melas, bausmės, pikti 
veidai. Taigi, tas linarūtis ... Tą 
dieną keliu ėjo ir ėjo kareiviai. 
Toki veidai, toki veidai, pikto 
kaip vokiečių. Negaliu užmiršti 
veidų. Atsimeni tėvai, tas, ką Da
nutę suėmė, buvo raupų veidu, 
tarsi per naktį žirniai kulta. Rau
pų žymės. Revolverio iš rankų 
neišleido, kai aš jam padaviau at
sigerti vandens . . . Taip, o čia, 
Tamsta, turi būti gervės. Ak taip, 
sakau gervės. Verutės darbas, 
taip jai pasitaikė rudenį, gražiam 
danguje plaukė ir neperaukštai. 
Turėtų būti matomos dvidešimt 
aštuonios ir vienas kaklas. Ak, 
tai tikrai ta, jeigu sakai, kad 
tiek . . .“

Baigus rodyti, pastebėjau, kaip 
susilaikydamas atsiduso tėvas ir 
dukra. Motina rūpestingai sudė
jusi, padavė nuotraukas vyrui, 
kuris surišo šilkiniu kaspinu ir 
išnešė į seklyčią. Skubotai išnešė.

— Pereini, tamsta, perbėgi min
timis ir matosi, kas buvo. Ir juo 
toliau žiūriu, juo tikresni, gy
vesni. Man net regis, kad visa ki
ta, tai tik tarp kitko, o šitie -pa
veikslai ... Aš net sakau, kaip 
pakelės akmuo, jie rodo, kur kiek 
nutolstam.

Ji skubinosi vyrui dar negrįžus 
pasakyti, kad per karą buvo dingę 
visi šie paveikslai, bet vyras po 
kiek laiko, kai ji jau nebemačiusi, 
suradęs netikėtai klėtyje už aruo
do. Ir jis tik porą kartų pasakęs, 
koks ką vaizduoja, ji viską atsi
menanti.

— Žinai, dabar turiu kitas akis, 
atminties. Ir pasakysiu jos net 
geriau mato. Net pati stebiuosi.

Man rodos ji pragiedrėjo, kaip 
po malonaus pasivaikščiojimo.

Turint pasirinkimą gulti sekly
čioje ar klėtyje, aš pasirinkau 
paskutinę. Su neuždegta vaškine 
žvake rankoje, Bajorienė ėjo nak
ties tamsoje per kiemą, tiesiai ir 
užtikrintai. Klėtis kvepėjo lini
niais skalbiniais ir vašku. Užde
gus žvakę, pro langus įsiveržusio 
vėjelio supamą, išvydau tris lo
vas, raštuotomis anklodėmis 
dengtas ir aukštus lyg pusnis pa
galvius. Man parinktoje kertėje 
saugiai stovinčioje lovoje gulėda
vusi Danutė. Motina savotiškai 
kai lengvai pasakė: „Jeigu Da
nutę susapnuosi, tai nebus didelės 
nuodėmės.“

Rankomis perslydusi visas tris 
lovas, tarsi patikrinusi raukšles, 
paliepusi vyrui man pašviesti, kol 
atsigulsiu, du kart palinkėjusi 
labos nakties, skubiu, jai būdingu 
žingsniu grįžo į pirkią.

Kiek patylėjęs, žiūrėdamas į 
žvakės liepsną, prisipažino, kad

žmonos nelaimė — aklysta, jį la
bai prislėgusi. Ir tada, kai bendro 
lizdo ir kraujo daiktai ir žmonės 
išsisklaido. Senatvėje liksią vie
nu du, po to, kai tikėjęs žentų 
pečiais kalvas pastumti.

Kaip nusikaltęs vaikas, pirštais 
perbraukęs ūsus, pasokojo:

— Kad įmanytum — dangų pa
lenktum. Kad ir su tomis fotogra
fijomis. Jos dingo karo nelaimėse. 
Gal kur nusibloškė. Ir žinotum, 
įkrito žmonai į pusę liepos lūži
mas audroje ir tie paveiksliukai. 
Tai sumečiau: nuvažiavau mies
tan, paprašiau pas fotografą su
daryti visokių paveikslų. Ir jis 
parinko. Kad žinotum, kaip ji 
nudžiugo . . .

Valandėlę tylėjom. Krupioje 
žvakės šviesoje, erdviose sekly
čios kertėse suposi sunkūs šešė
liai, viršum Verutės lovos, po ka
žin kokio dailininko pieštu vėjo 
malūno apsuptu besiblaškančių 
paukščių, kabėjo suvytusių gvaz
dikų puokštė. Jų auksiniai žiedai, 
patvarūs ir sausi, spindėjo blan
kia aukso spalva.

— Gal visas mūsų gyvenimas 
tik apgavystė, — tarė Bajoras.

— Žinai/kas man metė mintį? 
Ogi gegutė ir kięlė. ' Aš rudenį 
žiūriu- kelis kart didesnį vai
ką kielė peni ant svirno. Ir pa
sakyk kielei, kad tai ne jos vai

T. Petraitis Rotweil, Tūbingenogatvė Akvareli

kai. Apgavystė, bet saldi. Nu, tai 
saldžių sapnų!

Duris užrakino ir sunkūs žings
niai nutilo rudens naktį.

Keliavau po tremtinių stovyk
las Vokietijoje. Ieškojau giminių, 
pažįstamų, naujienų, kartais ir 
pats nežinai ko keliauji, ko ieš
kai. Taip kartą šį pavasarį važia
vau į H. miestą, kur yra didelė 
DP stovykla. Greitajam trauki
nyje jau nebuvo vietos, todėl 
sustojom taip stovint, ėmėm kal
bėtis su tokiu pat kelionės bičiu
liu. Pagaliau, vienoje stotyje pa-t 
vyko įsibrauti į vagoną, kur mus 
suspaudė kaip replėmis, bet ne- 
bepūtė vėjas, šilta ir saugu buvo. 
Baigėm dar lauke pradėtas kal
bas. Tarp kitų šnekų, apie pus
padžių kainas, stovyklos maistą, 
ginčus dėl kambarių, bendrake
leivis pasakė: „Man prisimena 
pora gandrų, matytų mano tėvy
nėje. Jau išperėjus vaikus, de
gant kluoniui sudegė ir lizdas su 
vaikais. Ir buvo graudu žiūrėti 
per ilgą, mielą vasarą į slampinė- 
jančius paupiais gandrus. Naktį 
skirsdavo į eglių mišką pernak
voti, viens nuo kito netoliese su
sirasdavo medžius neilgam paukš
čio miegui. Yra mūsų stovykloje 
tokia šeima. Vyras išsiaugino 
barzdą, dukra piešia, motina akla. 
Bajorais vadinasi.

sioji kelionė buvo išskirtina. 
Užsukau į H. stovyklą gegužės 
mėnesio popietėje. Bajorų nera
dau, jie išėję į kalnus apsidairyti. 
Netolimuose Svabijos kalnuose 
turi savo nuolatinę vietą. Vieno 
šviesiaplaukio- linksmo berniuko 
palydėtas suradau.

Tarp žemų eglaičių ant uolos 
pasistojusi, melsva vėjelio supa
ma suknele, rankoje laikydama 
mažą įrėmintą drobę, piešė El
vyra į kalną kopiančių lieknų 
eglių kuokštę. Ji į žolę pasišluos- 
čiusi ranką, pasveikino ir kiek 
nuraudo, truputį šyptelėjo, labai 
gražiais, kaip motinos dantimis. 
Užklausta, ji teptuku parodė ge
rokai žemiau po egle sėdinčius 
tėvus. Leidžiantis žemyn, atitrūko 
gabalas uolos ir nusirito į mažo, 
saulėj degančio, ežeriuko pusę.

— Tai kur mes nukritom, kur 
atriedėjom — tarė Bajorienė. 
Daug klausimų, daug įvykių. Arti 
pora tokių nuotykingų metų nesi
mačius, yra daug kalbų. Bajoras 
kiek daugiau pražilęs, tanki, balta 
barzda dengia pasmakrę, toks pat 
ramiai šypsantis žvilgsnis kryp
sta į šalį. Tik Bajorienė pakitusi, 
pabalusi, aukšta, graži kakta, tan
kių antakių pažymėta, rodos be
tiksliai rymo viršum vis ryškiau 
paakiuose ir skruostų duobutėse, 
krintančio abejingumo šešėlio.

— Jis man pasakoja kokia čia 
aplinka. Ir viskas jam išeina kaip 
pas mus. Net ir liepą jis surado, 
kurios nebėra ir mūsų laukuose. 
Apgaudinėja jis mane ir gana.

Kai daug visko buvom papasa
koję, Bajoras pakvietė mane bū
ti liudytoju, argi jis ne tiesą žmo
nai pasakojęs. Užtenka tik akį 
mesti. Ir aš užmečiau akį. Antai 
nuo pietvakarių saulės nužerti 
rymo kalnai, viršūnėse pražilę 
rūku vis tviska saulėje rausvai 
degdami. Raudonstogiai vienodo 
sukirpimo ant kalniuko ir duo
bėse išsibarstę kaimeliai, aplink 
vienabokštes bažnyčias. Suktais 
keliukais, kerėtais apkaišytais 
vaismedžiais, slenka karvių trau
kiami ratai.

Tai žinomo, toli nuo Dikinių 
apylinkės lygumų ramaus ežero, 
kalvų, kuriose susigūžę krūmų 
iškarpoje pilkavo šiaudiniai Ba
jorų trobų stogai, pavėsiais išsi
rangė žolėti takai, bet Bajoro pa
sakojime Švabijos kalnuotas 
kraštas buvo toks, kaip Dikinių.

—Ten, rytuose stovi kalva, prie 
jos miškelis ir vėjo malūnas, o 
aplink tokia lyguma, jau matyti 
vasarojaus rėžiai, žali ir klevai, 
kuriuose tikriausiai juodvarniai 
lizdus suka, kaip Puodlaukės 
dvare. Tik svirties trūksta, ten 
pietuose, toli, toli, kur kaimelis 
vos matyti.

Bajoras ilgai pasakoja žmonai, 
kartais man sąmokslininko akimi 
mirktelėdamas. Ir man ėmė kažin 
kaip kitaip atrodyti saulės nu
žerti kalnai. Tolumoje nuo dan
gaus saulės atšildytas snieguotas 
kalnas, atrodė, kaip vaikystės pa
sakų milžinas, atėjęs į Dikinių ši
lą ir medžius praaugęs. Manau, 
kad savo pasakojimu ir Bajoras 
grįžo į savo gimtuosius laukus, 
ir kai jis pasakojo:

. . . Tenais, regėkit kaip Šaltu
pio slėnio žilvyčiai, į juos girdžiu 
vakarui metasi paukščiai ir alasą 
keldami, nepasirenka vietos nak
čiai. Kai . . . jau skambina Pu
šaloto varpai ... — Jis tur būt, 
girdėjo iš savo lauko grįžtančių 
bičių dūzgimą.

Tuo metu slėnio vyšnių me
džiuose iškilusi lieknabokštė baž
nyčia prabilo varpais, gal būt, po
pietėje kviesdama mišparams.

Grįžau namo. Tiesa, Bajoras 
pasakė: „Tai gal grįšim“, jis kaip 
ir daugelis mūsiškių, nesakom 
namo, nes neapleidžia nuovoka 
mūsų laikino sustojimo stovykloje, 
kaip stoties laukiamajame.

Bajorų kampas, salėje prie 
lango, atitvertas spinta ir kelio
mis antklodėmis. Visoje patal
poje pasieniais, stovi devyni toki 
kambariai, antklodėmis, kai kurie 
ir popieriais atsitvėrę. Tik pats 
salės vidurys, po sunkia ąžuoline 
liustra paliktas devyniems vien
gungiams.

Bajorų kampe dvi lovos taip 
arti, kad iš vienos lovos kitą gali 
rankomis pasiekti. Elvyros lova 
antru aukštu įrengta viršum tėvo. 
Siena Elvyros lovai pastatyta iš 
didelio aliejinės spalvos, ąžuoli
niais rėmais apsunkinto pa
veikslo. Tai trečiojo reicho daili
ninkų pieštas karys, pasirėmęs 
ant kardo, nors ir išvirkščiai, bet 
karys matomas, ir stovi po kojos 
netoli Elvyros pagalvio. Kampe 
tarp dviejų lovų ir mažo staliuko 
kalbame patylomis ant lovų su
sėdę, nes visoj patalpoj nori gir
dėti ir pasakyti dar per 40 DP.

Man tenka gulti į Elvyros lovą, 
o motina su Elvyra ant šonų te
gali gulėti, nes lova siaura. Kai 
mes užgesinam lemputę ir dedu 
galvą arti geležiniais šarvais ap
kaltų karžygio kojų ir viršūnės 
milžiniško kalavijo, iš apačios 
motina ir duktė linki saldžių sap
nų. Padėkojęs ir joms linkiu gra
žių sapnų, bet man rodosi, šioje 
kertėje ir sapnui nebėra vietos.

Ilgai neužmigau, nes ilgai degė 
liustra viršum šešių jaunų vyrų 
galvų kurie iki gero pusiaunakčio 
iš peties taškė kortas.

Sapnavau savotišką DP sapną. 
Atsiradau -savo tėviškėje. Mano 
tėvų pirkia stovi po keturių liepų 
šakomis, bet be lapų. Kur buvo 
varnėnų inkilai, matyti tik žievėje 
žaizdų inkilai, matyti tik žievėje 
Pirkios baltos langinės uždarytos, 
slenkstis dideliu akmeniu užristas 
ir ant tako guli pelenų sluoksnis, 
pilkas storas sluoksnis, kur ma
tyt nuėjusių žmogaus ir šuns pėd
sakai. Atrodo, tai buvo paskuti
nieji pėdsakai. Staiga atsiradau 
Bajorų sodyboje. Liepos irkelmens 
nebėra, jų vietoje stovi duobė. 
Bajorų sodyba tyli, taip pat už
verti langai, pirkios stogo žirge
liai galvas palenkę verkia, o avi
liai tušti ir jų margi stogai dulkė
mis pridaryti. Suva įkastas į žemę 
ir tik akis, tamsiai rudas, gai
lestingai sukioja ir orą gaudo. 
Skardinis svirties gaidys peršauta 
krūtine spindi saulėje ir iš didelės 
šūvio žaizdos laša kraujas.

Staiga ateina žila barzda, ilga 
sermėga apsivilkęs baltaplaukis 
senelis ir taria: „Duris atverkit, 
laukus vėl arkit, priešo koja, pas
kutinė paliko jūsų žemę. Ir at
sivėrė langai, prie takų žolė gal
vas pakėlė, šuva išniręs iš vidu
rio kiemo ėmė džiaugsmingai loti 
svirties gaidį, kuris pragydo vi
su geru šaukiančiu balsu. Stogo 
žirgeliai, kaip jauni kumeliukai 
pavasaryje, galvas užkneipę, 
prunkšdami ore lakstą. Bičių mi
lijonai pasipylė tarp obelų vai
siais nulinkusių šakų ir dūzgė 
auksiniu lietum. Bajorienė pabė
rus! ant delno renka sėklinius ka
napių grūdus.

Ir aš pakilau visu greičiu sku
bėti į savo namus. Sunku buvo 
bėgti, bet iš tolo pamačiau ketu

Lietuviu R, K. Su- 
sivienymui Ame
rikoje 60 metu
Pernai lapkričio mėn. 22 d. „Lie

tuvių R. K. Susivienymas Ameri
koje“ minėjo savo veiklos kapos 
metų sukaktį. Amerikos lietuvių 
istorijoje tai didelės reikšmės 
įvykis. Šią sukakti tenykštė lie
tuvių spauda tinkamai ir plačiai 
paminėjo, tik mūsų — tremtinių 
spauda tylomis praėjo.

Danguma lietuvių- gelbėdamiesi 
nuo rusų persekiojimų, ieškojo 
duonos kąsnio kitur ir atsidūrė 
Amerikoje. Jie atvyko be jokio 
pasiruošimo, nemokėdami nei kal
bos, nei specialaus amato ir pa
teko lenkų įtakon, nes anie buvo 
susiorganizavę. Žinoma, tas neil
giausiai tęsėsi, nes lietuviai pa
juto, kad yra rimtas pavojus nu
tautėti ir, kartu nepakeliui, stvė
rėsi patys organizuotis, steigiant 
savas parapijas, organizacijas, 
mokyklas chorus ir kt.

Tuo metu jau veikė nemažai 
įvairių mišrių, kartu su lenkais 
dirbančių draugijų. Pradžioje šios 
draugijos kūrėsi veik vien sa
višalpos reikalui. Jos būdamos 
mažos apimties, ilgai išsilaiktyi 
negalėdavo: nariai išmirdavo, t 
naujų narių priverbuoti sunkiai 
sekėsi, iždas ištuštėdavo ir jos 
nenoromis turėdavo likviduotis. 
Amerikos lietuvių vadovai pilnai 
numatė pavojų, kas atsitiktų, jei 
organizacijos iš viso nustotų 
veikti. Pradėta šias mažas drau
gijas jungti. Jungimo mintį labai 
propagavo kun. Al. Burba, dr. J. 
Šliupas, kun. S. Pautienius, kun. 
V. Vamagiris, dr. M. P. Kasa- 
kauskas ir kiti, kuriuos galima 
ir laikyti Susivienymo kūrėjais. 
Jau prieš šešiasdešimt metų iš | 
tuo metu veikusių JAV devynių 
lietuvių katalikiškų šelpimo 
draugijų, šešios įstojo į Susi- 
vienymą.

Susivienymas sujungė tūkstan
čius lietuvių į tautinę ir socialinę 
organizaciją. Šios organizacijos 
greitesnį augimą ir pažangą trukdė f 
vadų trūkumas, neturėjimas pasto
vios, pagaliau ir srovinės kovos, 
kurios tęsėsi ilgus metus, išeikvo- 
damos geriausių veikėjų energiją 
ir privertė organizaciją gyventi, 
stagnacijos periodą, kol pagaliau 
1901 m. Susivienymas skilo į kata
likų ir liberalų grupes. Katalikų 
grupės organizacija, dabartiniu 
metu sutrumpintai vad. LRKSA, 
išvarė plačią vagą tautinėje, kul
tūrinėje ir socialinėje dirvoje 
Amerikos lietuvių tarpe, visada 
siejojosi ir sielojasi savo senosios 
tėvynės reikalais, ištremtaisiais iš 
tėvynės lietuviais.

Susivienymas yra Amerikos lie
tuvių katalikų narių gyvybės ir 
sveikatos apdraudimo kooperaty- 
vinė, bet kartu ir ideologanė or-
rias liepas, pilnas lapų ir žiedų, 
varnėnų inkiluose, pro apskritas 
landas giedojo ankstyvieji varnė
nų vaikai. Ant tako, atviroj durų 
ir langų šviesoje, saulės nužertas 
žaidė mano jauniausias brolis. Se
suo prie šulinio girdė avių ban
dą, ir ant šulinio nutūpė šmaikš
tūs margi balandžiai.

Rytą atsikėlęs buvau dėkingas 
kampui, kuris rado vietos sap
nams . . .
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Prusu - lietuviaivokiečiu 
valdžioje

Vokiečių ordino sukurtoji vals
tybė turėjo kol on i al in ė s valstybės 
charakterį. Valdovai ir aukštes
nysis visuomenės sluogsnis buvo 
vokiečiai, o senieji krašto gyven
tojai pasidarė išnaudojamais ver
gais. Krašto valdymas priklausė 
ordinui, o jo atrama buvo iš Vo
kietijas atkviestieji riteriai, ku
riems čia buvo dalinami dvarai, 
vokiečiai miestiečiai ir valstiečiai, 
kurie būdavo įkurdinami pilių ir 
miestų apylinkėse. Senieji krašto 
gyventojai prūsai ir lietuviai visi 
buvo paversti baudžiauninkais. 
Tik 1260—1274 m. sukilimo metu 
ordinui išdavikiškai pasitarnavu
sių prūsų bajorų saujelės palikuo
nys išliko pusbajorių padėty. Jie 
buvo vadinami vitingais.

Kaip plačiai žinoma ordino val
stybė garsėjo gera administracija, 
puikiai tvarkomu ūkiu ir didelė- 

gaaizacija. Mūsų broliai, išbėgę 
nuo rusų priespaudos ir Amerikoje 
sunkų darbą dirbdami, iš savo 
mažų uždarbių per organizacijas 
pajėgė pastatyti šimtus bažnyčių, 
šimtus saliu, mokyklų, keletą mo
terų vienuolynų ir keletą aukštųjų 
mokyklų. LRKSA išleido ir leidžia 
knygų; nuo 1895 iki 1902 m. leido 
savo mėnesinį organną „Tėvynę“, 
kuris vėliau virto savaitinių. Įvy
kus skilimui, Susivienymas nuo 
1902 iki 1910 metų savo specialaus 
organo neturėjo, jį pavadavo lie
tuvių laikraštis „Žvaigždė". 1910 
organu pasirinktas savaitraštis 
„Draugas". 1916 m., nusipirkus uz 
29.000 dolerių namus Brooklyne, 
įsteigė nuosavą spaustuvę ir 1917 
gegužės mėn. 17 d. išleido savo 
organą „Garsą“, kuris tebeeina ir 
iki šiai dienai.

Socialinėje dirvoje Susivienymo 
daug pasiekta. Šiandien turi dau
giau kaip pusantro milijono do
lerių nuosavo kapitalo. Susivieny
mas draudžia savo narius nuo ligų, 
susižeidimų ir nuo mirties. Kiek
vieną metą sušelpia apie 5.000 sa
vo narių. Per metus jis lišmoka 
apie 250 pomirtinių premijų nuo 
150 iki 2.000 dolerių dydžio. Ben
drai, kiekvieną mėnesį išmoka per 
18.000 dolerių savo nariams sušelpti 
ligos, susižeidimų ir mirties atve
juose. Per savo 60 metų gyvavimo 
laikotarpi Susivienymas išmokėjo 
daugiau kaip keturius milijonus 
dolerių.

LRKŠA neapsiribojo vien lietu
vių, gyv. Amerikoje reikalais, jis 
visą laiką akylai sekė ir seka Lie
tuvos ir lietuvių gyvenimą, kituose 
kontinentuose gynė ir rėmė jų 
reikalus. Jau 1899 m. 14-tasis sei
mas nutarė įteikti memorandumą 
carui, reikalaujant Suvalkų gu
berniją atskirti nuo Lenkijos ir 
prijungti prie lietuviškųjų Kauno, 
Vilniaus ir Gardino gubernijų. 1907 
n. 22-tas seimas nutarė caro iš
vaikytąja! Dūmai pareikšti užuo
jautą atsistojimu. 1913 m. Susi
vienymo seimas — suvažiavimas 
nutarė užtarti lenkų endekų skriau
džiamus Vilniaus krašto lietuvius 
ir paruošti tuo reikalu šv. Tėvui 
memorandumą. 1920 m. nutarta 
pasiųsti JAV vyriausybei rezoliu
cija, kad pripažintų Lietuvą de 
jure. 1922 m. nutarta įsteigti Aukso 
— Sidabro Fondą Lietuvos valiu
tai stiprinti.

šiuo metu Susivienymas kartu 
su kitomis lietuviškomis organi
zacijomis Amerikoje dabartinio 
Susivienymo pirmininko Leonardo 
Simučio žodžiais dirba ir dirbs, 
kad padėtų rusų bolševikų paverg
tiems Lietuvos žmonėms išsilais
vinti ir atstatyti savo laisvą nepri- 
klausimą ir demokratinį gyvenimą. 
Tikėdamasisvisų lietuvių vienin
gumu. Susivienymas rėmė ir rems 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir visus 
juos daromus žygius Lietuvos ne
priklausomybės byloje. („Garsas", 
46. 11. 28.).

Mūsų linkėjimas būtų — augti 
Ir tvirtėti ir toliau budriai stovėti 
lietuvių tautos reikalų sargyboje! 

mis pajamomis. Ordinas rūpinosi 
ir savo gyventojais: buvo pris
teigta mokyklų, ligoninių, išaugo 
turtingų miestų. Tačiau šitame 
gyvenime dalyvavo tik vien vo
kiečiai. Senieji krašto gyventojai 
neturėjo net sau skirtų bažnyčių. 
Jos buvo tik miestuose ir pilyse, 
kurių artimoje apylinkėje gyveno 
vien vokiečiai. Vietos gyventojai 
neturėjo teisės apsigyventi mies
tuose arba vokiečių kolonistų 
kaimuose. Savo kalba jie galėjo 
tik namie kalbėtis o valstybės pa
reigūnams ir apskritai vokiečiams 
kalbėtis su jais ne vokiškai dar 
XIV a. buvo uždrausta paties 
hochmeisterio įsakymu. Nebuvo 
niekur net laikoma pamaldų jų 
kalba. Nušalinti iš viso viešojo gy
venimo, jie tūnojo sunkiai priei
namuose užkampiuose, ištisus 
šimtmečius likdami net pagoni
mis. O norėdami bent kiek pakil
ti, turėjo stengtis suvokietėti ir 
nors išviršiniai susilyginti su vo
kiečiais valstiečiais. Tad nenuo
stabu, kad XVIa, kai čia ėmė plis
ti protestantizmas ir buvo įveda
mos pamaldos vietos žmonių kal
ba, pasirodė, kad vakarinės ordi
no valstybės sritys jau buvo su- 
vokietėjustos. Rytinės sritys, kur 
dėl nuolatinių karų su Lietuva,

Juozas Mikštas

Praeisiu pro tave..
Praeisiu pro tave nepastebėtas, 
Užslėpęs meilę gilumoj širdies; 
Dings nežinioj palinkęs mano 

siluetas,
Liūdnai tau tars amžiną sudie . . .

Tačiau to mano žodžio negirdėsi — 
Jį pasakys ne lūpos, bet širdis. 
Nei liūdnu, nei džiugiu žvilgsniu 

nepalydėsi
Manęs, kur ves gyvenimo lemtis.

O mano šaltos, niūrios, tuščios 
dienos,

kaip upių vandenys toliau vis 
plauks.

Bet aš visur ir visados klajosiu 
vienas.

Veltui širdis kažko tikėsis, lauks ...

Vienintelį ir mielą, brangų turtą — 
Prisiminimą tavo lūpų šypsenos, — 
širdy nešiosiu įstabių jausmų 

užburtą,
Ir nieks man nepagrobs jo nieka

dos . . .

ordino ūkis vėliau buvo sutvarky
tas ir vokiečių kolonistų beveik 
nebuvo, pasirodė besančios lietu
viškos. Čia visur buvo įvestos lie
tuviškos pamaldos, tik nebuvo 
lietuviškai mokančių kunigų. Pa
mokslai buvo sakomi per vertė
jus: kunigas sakydavo vokiškai, o 
kuris nors vokiškai suprantąs 
valstietis versdavo lietuviškaL

Ordino valstybei žuvus ir įsikū
rus Prūsų kunigaikštijai, valstie
čių padėtis pablogėjo. Pakėlę gal
vas, riteriai-dvarininkai stengėsi 
pasiekti tokios pačios padėties, 
kokią turėjo kaimyninės Lenkijos 
šlėktai. Visi valstiečiai — ir lietu- 

■viai ir vokiečiai — buvo vienodai 
spaudžiami ir visi paversti ly
giais beteisiais baudžiauninkais. 
Tačau tautinė lietuvių priespauda 
palengvėjo. Ypač pirmasis Prūsų 
kunigaikštis Albrechtas labai rū
pinosi, kad lietuviai turėtų savo 
kalba pamaldas. Trūkstant lietu
vių kunigų, prie 1544 m. įsteigto 
Karaliaučiaus universiteto įkur
tame alumnate 7, o vėliau 12 vie
tų iš 24 buvo paskirta būtinai lie
tuviams. Pirmųjų universiteto 
profesorių tarpe matome du lietu
vius, tik ne iš vietinių, bet iš ana
pus Nemuno, iš Lietuvos valsty
bės atvykusius. Tuo pat metu bu
vo pradėta gaminti ir tikybinė li

teratūra lietuvių kalba. Ją taip 
pat paruošė žmonės, atėję iš Lie
tuvos valstybės, kur lietuviška 
raštija betgi dar taip pat nebuvo 
prasidėjusi. 1547 m. M. Mažvydo 
Karaliaučiuje išleistas katekizmas 
su bažnytinių giesmių priedu bu
vo pirmoji lietuviška spausdinta 
knyga. (Šiais metais švenčiama 
jos 400 metų sukaktis). Netru
kus buvo išleista daugiau lietu
viškų tikybinių knygų, net išvers
tas visas Šv. Raštas. Lietuvių kal
ba naudojama ir valstybės •kan
celiarijoje, ja skelbiami kuni
gaikščio potvarkiai, o 1572 Klai
pėdos, Tilžės ir Ragainės apskri
čių atstovai net ištikimybę nau
jajam valdovui lietuviškai prisie
kia.

Apskritai, XVI a. yra lietuvy
bės atsigavimo ir ryškaus pasi
reiškimo amžius. XVII amž. buvo 
vėl niūrių sutemų ir priespaudos 
laikai. Nuo 1618 m. Prūsijos kuni
gaikščiais pasidarė Brandenburgo 
kunigaikščiai, kurie gyvendami 
tolimame Berlyne, jau nesirūpino 
vietos gyventojų reikalais, bet 
stengėsi tik panaudoti krašto iš
teklius savo politikos tikslams 
siekti. 1655-1660 karas su Švedais 
prūsus ir, tiesiogiai skaudžiai pa
lietė. Po karo atstatant sugriautą 
krašto ūkį, valstiečiai buvo dar 
labiau apkraunami naštomis ir 
spaudžiami. Rytinėje ir šiaurinėje 
Prūsų dalyje buvo lietuviai. Be to, 
kaip kadaise ordino laikais, taip 
ir dabar tarp vokiečių ir lietuvių 
buvo pradėtas daryti skirtumas. 
Lietuviai buvo laikomi žemes
niais žmonėmis. Valdžios įsaky
mu, pa v. buvo draudžiama jiems 
mokėti tokius pat atlyginimus už 
darbą, draudžiama jiems net 
rengtis vokiškai. Mišriuosiuose 
rajonuose dėl šitos priespaudos 
dalis lietuvių palinko į vokišku- 
mą, tačiau toliau i rytus, kur lie
tuviai gyveno beveik vieni, ir tai 
vaisių nedavė. Lietuviškas krašto 
charakteris išliko nesugriautas. 
Visur vyko lietuviškos pamaldos, 
buvo taip pat dar spausdinama 
knygų. 1653 m. buvo išspausdinta 
net pirmoji lietuviška gramatika 
(Kleino).

Daug liūdnesni laikai lietuvybei 
užėjo XVIII a., kurio pradžioje 
kraštą nusiaubė maras (1709-1710), 
išnaikinęs ne maža dalį gyvento
jų. 10834 sodybos liko visiškai 
tuščios. Į išmirusių vietą netrukus 
buvo atgabenta apie 2000 kolonis
tų iš Vokietijos. Tai buvo galima 
sakyti pirmieji vokiečiai rytinėje 
Prūsijos dalyje, nuo 1600 m. ir 
oficialiai vad. Lietuva. Jau iš pat 
pradžių buvo pastatytas uždavi
nys būti vokiškąja sėkla tose sri
tyse. Jfe buvo visur proteguojami 
ir stropiai žiūrima, kad nesulie- 
tuvėtų. Kur jie įsikūrė, buvo pas
tatyta naujų bažnyčių arba įves
tos vokiškos pamaldos į senąsias. 
Kadangi lietuviškos pamaldos bu
vo nukeltos į nepatogų metą, tai 
ir lietuviai palengva ėmė lankyti 
vokiškąsias. Bažnyčiai pradėjus 
lietuvius vokietinti, buvo užsimo
ta įkinkyti į tą darbą ir mokyklas. 
1739 m. mokyklų tvarkytojas Ly- 
sius buvo užsimojęs lietuvių kal
bą iš mokyklų visai išmesti, ta
čiau kilus visuotiniam pasiprieši
nimui, sumanymas liko neįvykdy
tas. Daugely mokyklų dėstomoji 
kalba liko lietuviška. Bloga buvo 
tik, kad ekonomiškai prispausti 
lietuviai valstiečiai neturėjo savų 
išmokslintų žmonių. Daugelis mo
kytojų ir beveik visi kunigai buvo 
vokiečiai, ir vos tepajėgė kalbėti 
darkyta lietuvių kalba, kurios jie 
pramokdavo mokydamiesi Kara-\ 
liaučiaus universitete arba spe
cialioje Halės kunigų seminarijo
je, skirtoje lietuviškų parapijų 
kunigams ruoštt (ji veikė 1727- 
1765).

Vargingas buvo lietuvybės rei
kalas Prūsuose XVIII a., tačiau 
prieš pastangas išguiti lietuvių 
kalbą iš bažnyčių ir mokyklų, ki
lusi reakcija sukėlė ir tam tikrą 
lietuvišką sąjūdį. 1726—1775 m. 
laikotarpy buvo išspausdinta per 
50 lietuviškų knygų. Atsirado ir 
nebe tikybinio pobūdžio raštų. 
Taip Halės seminarijos docentas 
Haack 1730 m. išleido lietuviškai 
vokišką ir vokiškai lietuvišką žo
dyną, kurio priede buvo lietuvių 
kalbos gramatika. Tėvas ir sūnus 
Ruigiai paskelbė moksliškų raštų, 
iškeliančių lietuvių kalbos gražu

mą ir keletą vokiškai išverstų lie
tuvių liaudies dainų. Tuo pačiu 
metu gyveno ir didysis Prūsų lie
tuvių poetas Kr. Donelaitis (1714 
—1780). „Metuose“ parodęs tiek 
daug meilės savo broliui lietuviui 
valstiečiui ir didelio susirūpinimo 
dėl labai neigiamos naujųjų kolo
nistų vokiečių įtakos. Pavėlavę ir 
paskutiniai šito sąjūdžio atgarsiai 
pasirodė jau XIX a. pradžioje. Jų 
tarpe pirmoji vieta tenka Kara
liaučiaus universiteto prof. Rėzos 
darbams. Jis išleido trečią Sv. 
Rašto leidimą, pirmasis paskelbė 
Donelaičio raštus (1818) ir iš
spausdino, didelį susidomėjimą 
sukėlusi lietuvių liaudies dainų 
rinkinį (1825). Šiaip lietuviškasis 
sąjūdis, atsirėmęs bažnyčia, Prūsų 
lietuvių tarpe apmirė dar prieš 
XVIII a. pabaigą. Ir vėl jis atgijo 
tik XIX a. antroje pusėje, kaip 
lietuvių atsakymas į valdžios pra
dėta planingą vokietinamąjį dar
bą. Bet dabar lietuviškasis sąjūdis 
buvo jau pasaulietiškas, net su 
politiniu atspalviu, o pagaliau ir 
kultūriškai politinis.

XIX a. yra Prūsų valdžios są
moningos ir griežtos lietuvių iš
naikinimo politikos amžius. Jau 
1802 m. buvo paruoštas projektas 
pašalinti lietuvių kalbą iš moky
klų. Tiesa, jis nebuvo įvykdytas, 
tačiau balsų ta linkme vis dažniau 
pasigirsdavo. 1844 m. Gumbinės 
apygardos mokyklų tvarkytojo 
įsakymu tai'buvo įvykdyta. Atsi
radus lietuvių kalbos gynėjų, ats
kiru karaliaus raštu ji dar buvo 
grąžinta į Tilžės gimnaziją, o į 
pradžios mokyklas ji jau nebegrį
žo. Tik kai kuriose mokyklose dar 
buvo laikinai paliktos tikybos 
pamokos lietuvių kalba. Pagaliau 
1865, 1872, 1873 jau paties švieti
mo ministerio įsakymais ir 1876 
m. įstatymu buvo sunaikinti pas
kutiniai jos likučiai. Tuo pat me
tu labai sparčiai lietuvių kalba 
pradėjo nykti ir iš daugelio baž
nyčių. Vokietinamoji politika bu
vo pradėta varyti per visas val
džios įstaigas ir per kariuomenę. 
Kad susigyventų su vokiškąja 
aplinka, karinei tarnybai lietuviai 
vyrai būdavo būtinai siunčiami į 
tolimesniąsias Prūsų karalijos 
provincijas. Didelės įtakos turėjo 
taip pat ir ūkinė politika, tvarko
ma pagal 1886 m. Bismarcko pa
ruoštą didžiulį rytų kolonizacijos 
planą, siekusį suvokietinti visus 
lietuviškus ir lenkiškus Prūsų 
karalystės rytinius pakraščius. 
Veikė taip pat slaptieji ir viešieji 
fondai* vokiškumui pasieniuose 
stiprinti.

Valstiečiai lietuviai iš seno val
džiai -buvo žinomi, kaip ramūs ir 
nuolankūs valdiniat Šitom jų 
nuotaikom palaikyti, valdžia taip 
pat dėj^ pastangų. Viena tokių 
ryškiausių priemonių buvo laik
raštis .Keleivis“, ėjęs 1849-1880 
m. Patys lietuviai, kad ir jautėsi 
skriaudžiami, tačiau savo teisėm 
apginti ilgai nesigriebė jokių kitų 
priemonių, kaip peticijos karaliui. 
Kartais po tokiomis peticijomis 
būdavo surenkama ir gana didelis 
parašų skaičius, rodąs, kad lietu
viškas sąjūdis nuolat augo. Taip, 
pav., 1879 m. peticiją pasirašė 
16.400, 1882-19.000, o 1897-27.000. 
Peticijos buvo atmestos. Per metų 
eilę varomoji vokietinimo politika 
lietuviams daug kainavo. Dauge
lis lietuvių spaudimo neatlaikė ir 
stengėsi kuo greičiau susilieti su 
vokiečiais, užsitušuoti, tačiau ma
sė jų sugebėjo tiek susirikiuoti, 
kad 1898 m. jau pajėgė išrinkti 
pirmąjį savo atstovą į. Reichstagą, 
o 1903 m. pirmąjį atstovą į Prūsų 
karalystės šeimą. Vokietinamoji 
politika visiško laimėjimo, vadi
nasi, nepasiekė.

Daug garsių vokiečių yra reiškę 
savo simpatijų lietuvių kultūrai, 
yra stebėjęsi jos kalba ir ją už
sistoję. Ištikrųjų ir svetimųjų bu
vo daug nuopelnų, kad lietuvių 
kalbos ir išviso lietuviškumo ne
buvo pradėta sistematingai nai
kinti žymiai anksčiau. Kai kurių 
iš jų pastangomis buvo uždelsta ir 
su XIX a. vokietinamųjų priemo
nių vykdymu. Iš tokių lietuvių 
adresu gerų žodžių pasakiusi^ 
garsenybių yra minėtinas didysis 
Karaliaučiaus filosofas E. Kantas 
(gal būt, ir pats turėjęs kiek lietu
viško kraujo), parašęs įvada Mil- 
kės žodynui. (1800).

Jonas Rackaitis

Ar tikėjai?..
Ar tikėjai, tu žilvyti — 
Žilvytėli žalias.
Kad broleliams teks blaškytis 
Be gimtos šalelės?..
O tai vėtros baisiai ūžė, 
Ąžuolėlis linko — 
Blaškės nerimą giružė 
Skleisdama aplinkui.
O tai vėtros baisiai ūžė, 
Tai perkūnais svaidės.
Kai broleliai žemę brangią 
Liūdesy apleido.
Nelydėjo mus saulutė. 
Nei mėnuo brolelis — 
Tiktai rūstūs vėjai pūtė, 
Verkė girios žalios. 9
Ir nubalo tėvo sodas. 
Vėtra laužė stogą — 
Lyg nelaime burtų, rodos. 
Ar likimą blogą.
Klupo žemė mūs ne sykį. 
Varguos klupo žmonės — 
Ir vėl tėviškę apnyko 
Debesys raudoni...
Tai dalia, dalia, dalužė!.. 
Tėviškėlė kenčia — 
Pakely laivai sudužę . . . 
Slėgia sunkūs pančiaL
Ar tikėjai, tu žilvyti — 
Žilvytėli žalias.
Kad broleliams teks blaškytis 
Be gimtos šalelės?

Lietuviams simpatijų buvo pa
rodę net karaliai, ypač Fr. Vilhel
mas III, kuris, Napoleono išvytas 
už Nemuno, 1807 m. kurį metą 
gyvendamas Klaipėdoje, lietuvius 
buvo betarpiškai pažinęs ir išti
ktųjų pamėgęs. Jis net buvo pa
daręs žygių lietuvybei išsaugoti —• 
buvo įsakęs į lietuviškas sritis 
valdininkais skirti tik lietuvius, 
o kad atsirastų tinkamų kandida
tų, buvo paskyręs 6 stipendijas 
lietuviams teisei studijuoti. Labai 
keista, tačiau šitas monarcho įsa
kymas niekad nebuvo įvykdytas, 
kaip nebuvo įvykdytas ir pakar
totinas Fr. Vilhelmo IV 1844 m. 
įsakymas. Stipendijų skaičių pa
didinęs iki 12. Ir dar keisčiau, kad 
kai šis karalius tais pačiais 1844 
m. leido dėstyti lietuvių kalbą 
Tilžės gimnazijoje, kaip minėta, 
Gumbinės apygardos mokyklų 
tvarkytojo įsakymu, lietuvių kal
ba buvo išmesta iš visų mokyklų. 
Ir mokytojui Gizevijui teko dar 
daug pavargti, kol pasisekė įro
dyti, kad karaliaus aktas yra 
reikšmingesnis už valdininko 
draudimą.

Taip vokietinimo procesas ėjo 
atrodė nesulaikomai. Beveik visi 
lietuvių bičiuliai ir padorūs moks
lininkai vokiečiai jau laikė, kad 
lietuvybės išnykimas Prūsuose 
yra visiškai netolimos ateities da
lykas. Tad 1879 m. įkurta vokie
čių mokslininkų draugija „Litau- 
ische Literarische Gesellschaft“. 
Savo uždaviniu laįkė ne lietuvy
bės palaikymą, bet nykstančios 
lietuvių tautos kultūrinių palaikų 
rinkimą ir išsaugojimą mokslo 
reikalui. Galima sakyti tik vienas 
hanoverietis Sauerweinas, auto
rius Mažosios Lietuvos himno 
„Lietuviais mes esame gimę“, visa 
siela rėmė lietuviškąjį sąjūdį, lie
tuviškąją spaudą, lietuviškąsias 
draugijas ir visą lietuviškąją ko
vą, daugeliu atžvilgiu net pra
lenkdamas negausius lietuvius 
inteligentus, juos ragindamas ir 
jiems vadovaudamas.

Nors vokiečių jau ir laidojami, 
Mažosios Lietuvos lietuviai XIX 
a. pabaigoje parodė didelio akty
vumo, sukūrė savas kultūrines 
organizacijas, savo spaudą, labai 
parėmė Didžiosios Lietuvos vei
kėjus spaudos draudimo metu, o 
po Pirmojo Pasaulinio Karo jau 
buvo subrandinę mintį, susijungti 
su už sienos gyvenusia didesniąją 
tautos dalimi bendram likimui ir 
bendrai tautinei kūrybai. Dėl po
litinių sąlygų visai Mažajai Lie
tuvai to pasiekti nepasisekė. Ta
čiau 1923 m. sausio mėn. sukilimo 
dėka, Klaipėdos kraštas, Versalio 
taikos sutartimi iš Reicho jau iš
skirtas, šito pasiekė ir išgyveno 
taip iki 1939. HI. 23, kai vėl buvo 
užgrobtas rudojo Reicho šakalų.
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KODĖL MES .
NU SI GI NKL UOJAME ?

Prezidentas, Valstybės Depar
tamentas ir generolai bei admi
rolai, atvedę mus ii pergalę, nuo
latos nurodinėja tas priežastis, 
■dėl kuriu JV turėtų likti su di
dele militarine jėga. Tačiau yra 
laktas, kad Kongresas ir kraštas 
tuom dar nepakankamai tiki.

Vieneriems metams praėjus, 
mes ne tik neturime to milita- 
rinio įrankio, laimėjusio karą, 
■bet neturime dargi planų, pini
gų ar žmonių pokario tvarkai 
įvesti. Kuo tai išaiškinti? Kai 
kas tai laiko karo nuovargiu. 
Kai kas — politika rinkiminiuo
se metuose. Aš manau — ato
mine bomba. Šios bombos buvi
mas yra pagrindinė priežastis, 
kodėl amerikiečiai dar iki šiol 
nepasirūpino, kokios rūšies 'ar
miją, laivyną ir oro pajėgas rei
kėtų laikyti.

Juk jiems buvo sakoma, kad 
po keletos metų JV turės ato
mines bombas su nepalyginamai 
didesne griaunamąja jėga už nu
mestas ant Japonijosl miestų. 
Juk jiems buvo sakoma, kad tos 
bombos pajėgs nušluoti bet kokį 
didmiesti kiekvienoje žemės vie
toje. Juk jiems buvo sakoma, 
kad atominis karas bus laimėtas 
pirmomis netikėto užpuolimo i va
landomis.

Jei tai tiesa, tai koks gi iš
skaičiavimas, anot jų, versti 
jaunus vyrus metus tarnauti ar
mijoj, kuri niekad nebus reika
linga? Ar atominis karas bus 
dar nepasibaigęs prieš armijos 
sumobilizavima? Žmonėms buvo 
sakoma, kad atominės bombos 
laivyną padarė bereikšmiu. Be 
to, jiems buvo pasakojama, kad 
jų nereikia vežti lėktuvais, nes 
lengvai įmanoma jas įmantuoti 
į raketas, kurios, turėdamos spe
cialius įrengimus, gali skristi 
3.000 mylių ir tiksliai pasiekti 
kiekviena taikini.

Jei tai tiesa, ti ne tik armija 
ir laivynas, bet ir oro pajėgos 
iškrinta iš apyvartos, nes atomi
nis ateities karas bus vedamas 
saujos mokslininkų, inžinierių, 
techniku ir mechanikų, spaudan
čių mygtukus. «

Ar gali būti šitas ateities karo 
vaizdas tikras? Jei mes stab- 
telsime tai apgalvoti, pamatysi
me, kodėl tai iš tikrųjų yra tie
sa. Čia užtenka tik vieno svaraus 
fakto: mygtuko paspaudimo ato
minė karvedyba yra jau planuo
jama ir randasi bandymų stadi
joj. Galinčiu kiekviename krašte 
sugriauti bet koka didimiesti ra
ketų pagaminimas pareikalaus 
labai mažo laiko tarpo ir to nie
kas negali užginčyti.

Bet kitos tautos taip pat turi 
labai maža laiko. Prileiskime, 
kalbame apie Rusiją. Įsivaizduo
kime, kad mes nesusitvarkome 
su rusais, nežiūrint j mūsų įti
kinimus galint juos kare sumuš
ti. Būkime visai šaltakraujei ir 
paklauskime save, ar dabar mes 
turime atominius ginklus, kuriais 
galėtume priversti Rusiją besąly
giškai kapituliuoti? Dėl šito 
klausimo nėra jokios abejonės. 
Dabar tokių ginklų mes netu
rime. Mes tai žinome, ir rusai 
tai taip pat žino.

Todėl kiek laiko turi praeiti, 
kol JV būtų pasiruošusios vesti 
atominį karą prieš Sovietų Są
jungą? Ką gi rusai galėtų per tą 
keletą metų padaryti, kol mes 
būtume pasiruošę? Jie, žinoma, 
darytų viską savo atominėm 
bombom pagaminti ir pasiruoš
ti atgaliniam smūgiui. Bet jie 
remtųsi ne vien tik tuom.

Rusai turi toki militarinį gink
lą, kokio mes neturime. — be
veik neišsemiamą pėstininkų 
šaltini, kuris atominiame kare 
gali būti panaudotas tiek defen- 
zyvoj, tiek ofenzyvoj. Visais lai
kais rusų atsakymas J prana
šesnius ginklus buvo atsitrauki
mas ir strategiškas žmonių ir 
tolimų atstumų panaudojimas 
priešui nukamuoti. Jų atsakymas 
Napoleonui ir Hitleriui buvo pa
sitraukimas rytų Rusijon. Aiš
kus jų atsakymas į atominę ra
ketą būtų atsitraukimas ne tik

į Rytų Rusiją, bet ir Vakarų 
Europon.

Užmirškime, kad rusų pėsti
ninkai stovi prie Norvegijos, Šve
dijos, Suomijos ir Danijos sienų, 
prie Elbės, Dunojaus, ir kad ga
limoj sąjungoj su Jugoslavija jie 
stovi prie atviros lygumos, ve
dančios į Italija. Ką rusai visai 
natūraliai turėtų daryti, pajutę 
savo pramonės centrus po kelių 
dienų būsiant sunaikintus? Su 
milžinišku pėstininkų skaičiumi 
ko greičiausia užimti Europos 
miestus.

Prieš tokį militarinį veiksmą 
atominė bomba yra bejėgė. Ji 
negali būti naudojama prieš po 
visą kraštą pasklidusią pėsti- 
ninkiją. Ir, jeigu rusai užimtų, 
sakykime, • Paryžių, Antverpeną 
ir Romą, mes negalėtume jų iš
vyti sunaikindami tuos miestus ir 
šimtus tūkstančių prancūzų, bel
gų ir italų. Siame kare to mes ne
galėjome padaryti. Negalėtume 
ir ateity.

Jeigu, sakysime, rusų pėstinin
kams užimant Europą bus prie
šinamasi, pirmiausia reikia at
minti tai. kad ne tik komunistai, 
bet ir daugelis kitų, geriau no
rės sąjungos su Rusija, o ne ka
ro prieš ją. Kiekvienu atveju pa
sipriešinusieji europiečiai paver
stų Europą gigantišku kovos lau
ku, ir sunaikinimai prilygtų šios 
dienos Varšuvai ar Berlynui.

Mūšis dėl Europos vyktų ant 
žemės. Tai būtų ne Rusijos že
mė, o toji Europos žemė, kurioje 
mes norime išsaugoti Vakarų ci
vilizaciją, jos pastatus, fabrikus, 
mokyklas, universitetus, muzie
jus, laboratorijas ir bažnyčias.

Jei Vakarų Europa būtų rusų 
užimta, turėtume skaitytis su ru
sais kaip žemyno viešpačiu, nors 
jų pačių miestai ir būtų sunai
kinti; be to, prisietų dar kartą 
Europoje mums išsikelti. Jei mes 
tą kainą panorėtume sumokėti, 
tai galėtų būti padaryta tik po 
keletos pasiruošimo metų.

Tol, kol mes galvosime turį 
pigų, tikrą ir lengvą kelią ka
rams laimėti, nustumsime savo 
saugumą ir nacionalinę padėtį 
baision iliuzijom Mes būsime 
faktiškai nusiginklavę. Ir, dargi, 
įsivaizduodami turį pasaulį su- 
mušanti ginklą, padarysime po
litinių įsipareigojimų, kuriems 
paremti pritruksime efektyvios 
militarinės jėgos.

Esminė atominės raketos mili- 
tarinė silpnybė ta, kad tai yra 
ginklas naikinti civiliams. Ji gali 
būti panaudota tik totaliniam 
kare. Ji negali būti naudojama 
aprėžtiems tikslams — pvz., iš
gelbėti draugingą kraštą nuo ga
lingo priešo okupacijos. Kaip gi 
ji galėtų būti panaudota Kinijoj, 
Burmoj ir Indonezijoj?

Nepulkime *į šią apgaulingą iliu
ziją, esą, atominė bomba yra JV 
saugumo laidas ar kuri nors spe
ciali diplomatinės įtakos rūšis 
tarptautinuose reikaluose. Su ato
mine bomba patekome bėdon. Nei 
jos laikytis, nei ja išleisti. Ką gi 
mes, pagaliau, su šiuo nelemtu da
lyku darysime?

Mes turėtume ją naudoti tik 
vienam naudingam tikslui: laikyti 
ją ne kaip militarinį ginklą, o kaip 
politinį įrankį žmonijai auklėti. 
Atominė bomba dabar ir jos įkan
din atominė raketa galėtų paro
dyti kiekvieno totalinio karo gink
lo paveldėtą ypatybę: jis gali būti 
nukreiptas tik prieš civilius, tarp 
kurių gal bus šiek tiek, bet ne visi 
priešai.

Atominė raketa rodo, kad tota
liniam karui žmonės pasaulyje per
daug susimaišę.

Savo laikinį atominės bombos 
monopolį turėtume naudoti ne vie
no ar kito tarptautinio ginčo diplo
matijai paremti; ją reikėtų remti 
pasaulio organizacijos projektus. 
Jos baisiomis galimybėmis galėtu
me sutvirtinti argumentus, kylan
čius iš mažos Jungtinių Tautų Char- 
tos užuomazgos į universalaus įsta
tymo tvarkomą, pasaulinę valstybę.
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• Ateities Vilnius

Zoninis Vilniaus miesto 
suskirstymas

\
Miesto*) zonavimu, prisitaikant i nės schemos pagrindų pirmajam į styti, tas dalis tiksliai užstatyti, 

prie bendrųjų miesto organizaci- trisdešimties (30) metų laikotar-1 apgyvendinimo intensyvumui nu- 
~ v piui, sudaromi rėmai gyventojams Į statyti ir neužstatomiems plotams
•) ziur. .žiburiu* 47 (so) Nr. | paskirose miesto dalyse suskir- I racionaliai panaudoti.

A. MIESTO PLOTŲ SUSKIR-STYMO PAGRINDAI

A. Gyventojai

Esama būklė Projektas
Mieste plotų paskirtis ha % ha %
1. Gyvenamieji plotai 2795 27
2. Pramonės rajonas
3. Mieste sandėlių rajon.

204
61

2 
1

Statybos plotai kartu 2818 27 3060 30
1. Miškingi plotai
2. Žemės ūkio plotai
3. Vieši miesto žalieji pi.
4. Vandenys
5; Aerodromai

1652
5256

207
199
100

16
50
2
2
1

3165
2315
1213
172
273

30
23
10
2
3

6. Geležinkelių plotai 165 2 202 2
Nestatybiniai plotai kartu 7582 73 7340 70
Admin, m. riboje kartu

1. Gyvenamųplotų sąvoka son 
apima ne tik išimtinai gyvena- vidi 
muosius rajonus, bet ir visus sta- jekt 
tybinius plotus, kur yra galimas sve 
nuolatinis gyventojų įkurdinimas, su 
Taip vidurmiesčio, o taip pat ir djėli 
vasarviečių plotai traktuojami _ 
kaipo gyvenamieji plotai. Toli- . 
mesnis gyvenamųjų plotų paskir- 
stymas į statybines zonas parody- nėg 
tas žemiau.

2 — 3. Pramonės ir mie- jon( 
sto sandėlių rajonai yra ^ia 
plotai, kuriuose visiškai nenuma
toma nuolatinio apgyvendinimo, C 
išskyrus įmones saugojantį per- nės
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L Esamoji būklė. (1931)

Miestas

Gyventojai 195.000 100%
Užsiėmimas:

dirbantieji 86.000 44%)
pramonėj 29.000 15% j-64%
savistov. 10.000 5% J

juodadarbiai |
ir sklyp-kai j 19.000 10%
j. darb. pram. 13.000 7T
j. valst. pram. 6.000 3°/°

Gyventojų kei
timasis sąryšy 
su darbais':
Pramonėj

bedarbiai iki
1931 (metų bėgy) 3.000 1,5%
bedarbiai nuo
1931 (metų b.) 6.000 3%

emigr. (metinė) 500
emigr. (sezon)

B. Darbo įmonės

Regionas

300.000 100%

_______________ca_______6 % 
stoka davinių, (esama apie 120 
didesnių patentų pramonei)

____________<500
ūkio darbams į Latviją ir 
Estiją

2600 0,7%

Iš Vilniaus centro 50-čių kilo
metrų spinduliu plote gyventojų 
drauge su Vilniumi, skaičius

Pagal vokiečių taisykles naujam 
miestui projektuoti, (Rechen- 
berg) skaičiuoti: 

dirbantieji = 55% 
’) valst. pram. 40%)
*) darb. pram. 15°/°J

Miestas

Pramonė Įm. sk.

/

Darb. sk.

Būtinai reikia perkelti iš 
miesto į pramonės rajoną 
ir tokiu būdu paliuosuoti Pastabos

ha darb.-gyvęntojų

Medžio 27 2.400 24 2.200 (be sklypininkų)
Odos ir kailio 30 2.600 2,8 1.800
Maisto • 58 2100 6,0 1.400
Mineralinė 17 1200 12 400 Pabraukta:
Drabužinė 15 1.400 — 500 ---------- valst pr.
Poligrafijos 18 1.200 ----------dąlinai valst
Metalo 21 1.200 2,0 720 pr.
Chemijos 16 600 5,0 600 Bendras pramonės
Viso 202 13.000 41,0 plotas mieste ca. 70 ha

Regionas
Regione yra 4 — 8 pramonės (menių 100 m’ ploto; jų tarpe 90%labai mažų įmonių.

7
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C. Naturalios-sąlygos

Vietinės žaliavos . ' r f
(svarbesnes) • ? Rūšis ; G ; Kiekis ' e- ■ : ; Pastabos

Mineralinės:
molis «, ■ ,
smėlis ’ ■-
akmuo 
žvyras

Kitokios:
‘‘i į medis

javai: 
linai 
rugiai

’/ižiiiteu
visame

. paviršiuje

20% plotų

3% sėjos
36% „

esama miesto ribose, ypatingai 
dešiniajame Neries kranto, Vilk
pėdės rajone —

dabar žymiai sumažėjęs

bulvės 15%
augami
aliejiniai
žolės -

Vietos energijos 
šaltiniai Rūšis Kiekis Pastabes

vanduo Neris ir Vilnia
durpės 
vėjas 
medis kurui

D. Miesto išdirbinių pardavimas (impo

10°/° plotų

neturiu davinių
rtas ir eksportas 1934)

neišnaudotas
dabar žymiai sumažėjęs

Į KUR GALIMA 
IŠVYKTI IŠ EUROPOS?

Įvežimas Išvežimas
(pramoninės prekės) (svarbesnės pozicijos ir priedai)

Statybinė 
žaliava

Žalia stat medž. 9.000
Apdjrpt st medž. 6.500
Medis-kuras 17.000 up

ė 1932 m 
transport 

upė

Energ.
šaltin.

Medis-kuras
Akmens anglis
Koksas

30.000
40.000

1.600 i a 
i s 1934m

Statybinė 
pramonė

Žal. stat medž. 2.000
Apdirbt st medž. 400
Diktos 300
Plytos 1.000
StikL ir išdirb. 1.200
Keramikos išdirb. 3.000
Cementas ir kalk. 6.000

■ 200 + 1.800 -
2.700 + 5.600 ®

Celuloidinis c
medis 700

1.900 
400 ' ’ ®

<D t

Pabr.___
užsienie 
apyvarta

Maisto 
pramonė

Aliejaus sėklos 8.500
7.000 •

bo
<0

Cheminė
pramonė

Smala, terpentin. 32
,, „ ' 44

’ 1935 m.
m eksportuota už-

Odos Odos išdirb. 860 ° sienin pirštinių 
o- xnnnnnpramonė Žalios odos 1.500

260
co 
c sumai.

Linų 
pramono

Linai-plaušai 
Bovelna

15
112

(0
M

*4

Užsieniniai pareikalavimai 1934 m. I leninė keramika, lentelės kubi-1 (virtuvės) išdirbiniai, audiniai, 
Įlams ir statinės, krepšiai, stalių | pirštinės.

Įvežimas 
(pramoninės prekės)

tonos

Išvežimas 
(svarbesnės pozicijos it priedai) 

Pastabos

Iš
di

rb
in

ia
i 

ir p
er

di
r

bi
m

ai

Audiniai
Aliejai ir augalin. 
riebalai 
Išspaudos 
Išdirbtos odos

2.500

200

70

pi
 N3

 

an
sp

or
ta

s 
ež

in
ke

lia
is

Nuotrupos 
(kaipo žaliava)

Geležies n. 
Skudurai

150
25

1.500 H g, 
380

A. Gyventojai II. Išsivystymo galimumai (tezės)
Mi estas Regionas Pastabos

Apgyvendinimas:
Užsiėmimas:

dirbantieji
valst pramonėj 

Bendrai pram. raj. 
darb. skaičius numatytas

350.000 ■)

157.500
42.000

50.000«)

100»/»
45»/» 
l2o/» iš reg,

450.0002)

8.000

1) — bendrai priimta

2) — 300.000 -f- prieauglis 
(apie 1,2% metams)

3) 4) — Vilnius bus admini-

centr., o ne pram. m. todėl
priimtas max. % dirbančių 
valst pram.

Sutalpinimas 50.000 darbininkų! asmenų yra numatytos plotuose, I į pietus nuo Užvingio ir ten 
drauge su šeimom, t. y. ca 100.0001 priskirtuose Pramonės rajonui —| pat dešiniajame Nėries krante —

B. Darbo įmonės
Pramonė Rūšis Įmetės Pastabos

Vietinė

Valstybinė

Įvairios komunalinės 
įmonės

■ J

Mineralinės

skerdykla 
srutų valykla 
dujinė 
šaldytuvas
šiukšlių deginimo įm. 
miesto betono įm.
centrinė skalbykla 
keramikos įm.
betoninė 
stiklo įm.

Elevatoriai ir sandėliai miesto 
reikalams — specialiam san
dėlių rajone

Plane sužymėta bepdri fabri
kų rajonai.

Ukrainiečių tremtinių laikraš
tis „Ukrainski Visti“ (Ukrainie
čių žinios) Nr. 27 persispausdino 
Kolumbijos universiteto geogra
fijos prof. D. Renner straipsnį, 
apie kraštus, į kuriuos gali būti 
priimta daug emigrantų. Prof. 
Renner yra JTO ūkio ir socialinių 
reikalų komisijos konsultantas. 
Todėl suprantama, kad JTO pa
kankamai rimtai domisi tremti
nių reikalais, rūpinasi juos kur 
nors apgyvendinti ir studijuoja 
apgyvendinimo sąlygas.

Per 5 metus priverstinu būdu 
iš savo gyvenamųjų vietų iškilno
ta ir išmesta 71 mil. gyventojų. 
Jie atsidūrę po atviru dangumi. 
Jo žiniomis, iš visų Europos 
kraštų darbams į Vokietiją buvę 
atgabenta 28 mil. svetimšalių, o 
į Italiją buvę nugabenta 8 mil. 
žmonių. Esą savaime supranta
ma, kad tokios masės žmonių Eu
ropa, pati būdama karo audros 
sunaikinta, nepajėgia nei apreng
ti, nei išmaitinti, nei jiems pas
togės suteikti. JTO ūkio ir socia
linių reikalų komisijos posėdy 
prof. Renner esąs pareiškęs, kad 
tokį žmonių kiekį išlaikyti mūsų 
planetai visai nesunku. Tuo pačiu 
būsianti išgelbėta civilizacija ir 
šitų žmonių demoralizacija.

Straipsnio autorius pateikia 
smulkų vietų žemėlapį, kut gali 
būti lengvai kolonizuojama. Ta
čiau jo pateikti negalėdami, per
duosime mūsų skaitytojams tik 
jo nurodymus.

Jis' visą žemės rutuli išnagrinė
ja ir visas kolonizacijai tinkamas 
vietas suskirsto į tris rūšis, — ku
rios tiktų: 1. gyvulininkystei, 2) 
žemdirbystei ir 3) kvalifikuotiems 
darbininkams.

Gyvulininkystė
Neaprėpiamuose Brazilijos plo

tuose, ^neariamose žemėse auga 
puiki ir tamsi žolė* visai tinkant; 
gyvulių pašanui. Didieji stepių 
plotai Paragvajuje, Bolivijoje ir 
dargi Argentinoje, daugybė vie
tų, tinkamų gyvulių auginimui, 
gyvulių pašarui. Didieji stepių 
Bet ir gyvenimui visai tinkami 
plotai, galėtų suimti nemažiau 
kaip 500 tūks. gyventojų.

Kolumbijoje ir Venesuele, apie 
Orinoko upės baseiną išaugo di
deli gyvulių ūkiai. Tačiau čia esą 
dar dideli plotai, europiečiams vi
sai tinkami gyventi, kurie leng
vai galėtų priimti 10 tūks. kolo
nistų. Argentinos Pategonijoje, 
esą galima apgyvendinti iki 50 
tūks. gyventojų.

Pietinėse Australijos dalyse, ar
teriniu šulinių pagalba, būtų ga
lima užvesti gyvulių ūkiai ir ten 
tilptų apie 20 tūks. gyventojų.

Aliaskoje, Kanadoje ir Ark
tikos tundrose galima verstis 
šiaurės elnių ūkiu. Jis esąs pato
gus tuo, kąd elniai,nereikalingi 
didelės priežiūros. Jie patys iš
simaitina; Jų gi mėsa eina į kon
servų fabrikus. Šiose vietose ne
sunkiai tilptų* 20 tūks. kolonistų.

Žemės ūkis ir kalnų pramonė
Šioms ūkio šakoms Brazilija ga

linti priimti 700 tūks. emigrantų. 
Uragvajuje didžiausi žemės plo
tai, tebesą visai tušti. Ten leng
vai gali būti įkurdintas 1 mil. ko
lonistų, Ligi šiolei ten esą apdir
bama tik Vt# visos žemės.

Neaprėpiamosios Argentinos ly
gumos, tai pati tinkamiausia vie
ta žemdirbystei. Didesnė šių že
mių dalis tebevaldoma feodalų. 
Tačiau pravedus demokratinę 
žemės reformą, čia galėtų tilpti 
2,5 mil. naujų kolonistų. •

Angola, Portugalijos kolonija 
Afrikoj (500 tūks kv. mylių kal
nų lyguma, vienos mylios paki
lime nuo jūros lygio) visai tinka
mu klimatu europiečiams gyven
ti Čia jau esą nemaža pristatyta 
gyvenamųjų namų. Mažiausia esą 
galima apgyvendinti 500 tūks. 
emigrantų. Toliau į šiaurę dar esą 
galima įkurdinti apie 100 tūks. 
gyventojų. Kalnuotoje Kenijoje, 
kur yra per 200 tūks. kv. mylių 
plotas, klimatas panašus į Kali
fornijos, Italijos arba Kaukaro.

Ten esą galima įkurdinti iki & 
mil. europiečių. Auga medvilnėj 
kaučiukai ir maistiniai javaL 
Tanganaikoje ir Eritrerijoje ga
lima įkurdinti irgi' apie 1 mil. 
gyventojų. Paskutiniais laikais: 
jau dešimtys tūkstančių italų įsi
kūrė.

Madagaskaro saloje, jos centri
nėje dalyje, 6 tūks; pėdų, nuo 
jūros lygio aukštumoje, esanti 8 
tūks. kv. mylių lyguma. Čia ga
lima žemdirbystė. Be to, daug 
grafito, miškų ir vandenkričių, 
kurie duotų daug elektros ener
gijos. Šioje vietoje įtilptų apie- 
100 tūks. emigrantų.

Marokas, Tunisas ir Alžiras^ 
esamomis sąlygomis galėtų pri
imti apie 1 mil. kolonistų.

Tinkamiausios Europos kolo
nistams vietos vistiek esarfčios 
Kanada ir JAV. Jose yra vietų, 
šiaurinėse dalyse menkai apgy
ventų. Jų klimatinės sąlygos la
bai panašios į Suomijos ir Švedi
jos klimatą. Plotai didesni ui 
Suomijos ir Švedijos kraštus kar
tu paėmus.

Numatoma, kad ten galimos si
dabro, aukso kasyklos, neskai
tant turtingų miškų. Jeigu 1(> 
mil. suomių ir švedų pasiekė to
kios aukštos kultūros, tai ką be-r 
kalbėti apie šias vietas, kur 
lengvai galėtų tilpti 10 mil. euro
piečių. Pagal Mekensi upę, toje 
pat Kanadoje dar galima įtalpinti 
apie 1 mil. žmonių.

Naujoje Gvinėjoje galima būtų 
kalnų pramonėje įkurdinti apie 
1 mil. emigrantų. Jau nuo 1926 m. 
ten esančios atrastos aukso ka
syklos ir jos vis plečiamos.

šioje pramonėje jau dirba apie 
15 tūks. europiečių. Prof. Ren-, 
nėr nurodo, kad Bolivijoje ir Ko
lumbijoje miškų ir kalnų pramo
nėje galėtų būti įjungta apie $ 
mil. europiečių.

Kvalifikuoti darbininkai .
Vien tik šiaurinėje Čilės valsty

bės dalyje, pramonė galinti pri
imti apie 2 mil. įvairių kvalifika
cijų darbininkų.

Australija savo dydžiu esanti 
lygi JAV. Tačiau gyventojų tu
rinti tik tiek kiek vienas New 
Yorkas. Vien tik Sidnėjuj, su la
bai .plačiai išaugusia pramone, 
tuojau praverstų apie 1,5 miL 
darbininkų ir inžinierių.

Kongo provincijoje, Katangos 
raionas yra pramonės sritys. 5 
tūks pėdu aukšty nuo jūros lygio, 
gyvenimui tinka 20 tūks. kv. my
lių. Čia. žemės gelmėse randami 
deinantai, auksas, cinkas ir kitos 
iškasenos ir galėtų gauti darbo 
apie 10 mil. europiečių darbi
ninkų.

Didžiausius kiekius kvalifikuo
tos darbo jėgos gali pareikalauti 
Brazilija, turinti jau 40 mil. gy
ventojų. Kolei kas ten gaunama 
kaučiukas, medvilnė, kava, javai,- 
ir vaisiai. Tuo tarpu miškų, ka
syklų pramonė galėtų priimti ne
mažiau, kaip 16 mil. europiečių. 
Tuo ji taptų galinga pramoninė 
valstybė.

Iš visko matyti, kad ne taip 
jau sunku būtų, 71 mil. europie
čių, netekusių pastogės, perkelti 
ir įkurdinti kituose kraštuose. 
Tuo labiau, kad ne visi jie ir pa
norės apleisti Europą. Kaip ma
tėme galėtų būti įkurdinti gyvu
lininkystėje — 500 tūks., žemės 
ūkyje — 40 miL, pramonėj 42,5 
miL europiečių. Iš viso gi nesun
ku būtų įkurdinti 83 miL žmonių.

Padaręs tokius skaičiavimus 
prof. Renner daro tokias išvadas

Tokią masę žmonių perkelti tiž 
vandenynų, pareikalautų milži
niškų sumų. Jis sako, kad 15 rnil. 
žmonių perkelti už vandenynų ir 
juos ten įkurdinti — reikėtų kie- 
vienam išleisti po 1000 dolerių, 
kas sudarytų 15 milijardų dole
rių. Tokia tai suma, buvusi išlei
džiama per 60 karo dienų. Tad jei. 
karui vesti buvo surandami pini
gai, tad dabar turėtų būti .su
rastos sumos ir jamaus gyvenimo 
reikalams, žmonių kultūrai, ir d- 
vilizacijai.
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Pramonė Rūšis Įmonės Pastabos

Medžio

Augalinės

lentpiūvės 
dikto fabrikai 
aliejinė

Darbininkų kiekis ir 
įmonės paviršius tuo

alaus, spiritu vai.
tabokos fabr.
perdirbimo (vaisių,.daržovių)

tarpu sunku numatyti

Gyvulių

linų 
vaistažolių 
odos išdirbinių

Kai kurias įmones ga
lima ir dabar projek-

Cheminės

vilnos išdirb. 
likučių perdirb. 
izoliacinės medž., 
dažai, ūkio mašinos 
apkaustai

tuoti

C. Natūralios sąlygos

Vietinė ir rajoninė (iki 120 km.) žaliava, kuri gali būti pagrindu didesnei pramoninės produkcijai.

Pakankamam kieky Reikia sukurti arba 
sustiprinti produkciją Pastabos

molis
smėlis
žvyras f negalima, arba sunkiai
lauke akmuo J galima padidinti jų
medis Į kiekį
smala

galvijų 
žuvies 
vaistažolių Eksploatacijos galimybei 

skaičiais apibūdinti trūksta 
duomenų

aliejiniai galima kiekį
augalai didinti

Energijos šaltiniai

Pakankamam kieky Reikalingi investicijos Pastabos

durpės vanduo

vėjas

galimybė visą Vilnij ą elektro 
fikuoti (studija)
(netyrinėta)

Numatomas gyventojų skaičius

Vilnius — Lietuvos Respublikos I visa 1939 m. Lietuvos Valstybė su I tuva. Tuo būdu ekonominė Lietu- 
(5,000.000 gyventojų) sostinė. Į 2,500.000 gyv., Vilniaus ir Nau- va turėtų apie 5,000.000 gyventojų 
ekonominės Lietuvos plotą įeina I garduko vaivadijos, ir Mažoji Lie-1 ir 110.000 qkm žemės plotą.

F. Leoniškių miškas — apie 80 
metų senumo. Daugiausia pušys, 
bet pasitaiko ir ąžuolų. Nėra tan
kus ir pats, atrodo, nesiželdina, 
bet prieš 5 metus yra užveista 
jaunuolyno.' Paskutiniu metu jį 
žmonės, kaip ir kitus miškus, 
vogdavo. Miškas yra prie Vilne
lės, labai gražioj vietoj; krantai 
aukšti, apaugę medžiais. Leoniš
kių miškas labai kalnuotas. Di
delis šlaitas, 97 ha, nėra sutvar
kytas ir griūva. Vokiečiai kėsino
si iškirsti 179 ktm.

G. Kunrinniškio miškas — apie 
80 metų amžiaus, tankus ir drėg
nas eglynas su pušų ir drebulių 
priemaiša 67 ha ploto. Miškas, at
rodo, neišnyks, kadangi želdina
mas. Reliefas lygus — nesudaro 
didesnio įspūdžio. Dabar ten įsi
metę miško kenkėjai, daromos 
pastangos kovoti bent iškertant 
sužalotus medžius. Be tų kenkėjų 
būta dar didesnių kenkėjų — vo
kiečių, kurie negailestingai vai
kino mišką. Miškas yra prie Ru
daminos plento, apie 13 km. nuo 
miesto, taigi mažiau lankomas.

I. Valakumpių miškas — tai 
jaunuolynas apie 10 metų am
žiaus. Labai gražus pušynas prie 
Neries vingio, vasarviečių rajone. 
Plotas, apimantis 246 ha, saugo
jamas nuo vagysčių.

K. Savanorių g. 12. — 3,5 — 4 ha 
pušynas apie 100 m. amžiaus. Jis 
retas, želdinimo tuo tarpu nėra, 
bet taip pat ir nenaikinamas. Šis 
miškelis tarp geležinkelio ir Gar
dino plento.

L. Markučių miškas — apie 10 
ha ąžuolynas 60 — 80 m. senumo, 
netoli Leoniškių, antroj pusėj 
Vilnelės. Miškas kalnuotas, gra- Į

žūs šlaitai. Prižiūrimas, bet retas 
ir apnaikintas.

II. Zeldymo reikalingi plotai

Šnipiškės šlaitai — jie matosi iš 
miesto centro ir būdami pliki su
daro nykų vaizdą. Ypač metasi į 
akis žiūrint iš pakilesnės vietos, 
pav. nuo Taurakalnio, nuo Gedi
mino kalno ir pan. — Iš rytų pu
sės Antakalnio rajone kalnų šlai
tai apaugę medžiais, o šiaurės 
vakarų pusėje nuplikinti kalnai. 
Dirvožemiai čia daugiau smėlio 
bei žvyro. Plotai daugelyje vietų 
stovi dirvonais, kitur sėjami gri
kiai. Miestui visai kitokį vaizdą 
suteiks tų plotų apželdinimas. Be 
to iš tos pusės medžiai reikalingi 
ir miesto apsaugai nuo audrų bei 
vėjų. Taip pat šiuo būdu būtų 
naudingai laikoma žemė — vietoj 
stovėti dykai, augintų medieną. 
Miško juosta čia tęsis nuo Justi
niškės šlaitų, Ukmergės pi. iki 
Baltupio.

Vilniaus — Turniškės kelias — 
„Arch. Gucevičiaus-Stuokos trak
tas“ — ir Paneriškės rajonas pro
jekte numatytas apželdinti mišku. 
Čia vyrauja smėlynai, plotas visai 
tuščias ir sudaro ne tik nykų 
vaizdą, bet dėl jo neišnaudojimo 
teikia miestui nuostolius. Čia ve
damas kelias be kito ko turės tu
ristinę reikšmę, tai tuo labiau su 
kelio vedimu jo apylinkės reika
lingos apželdinti medžiais.

Justiniškės šlaitų dalis yra vi
sai plika. Taip pat vietomis An
takalnio tarpukalniai yra numa
tyti apželdinti.

Visi čia paminėti miškai, kurie 
baigia nykti arba yra išretinti, 
yra susidariuosios aikštės, reika
lingos papildyti medžiais.

1931 m. stovis Projektas

Gyventojų 195.000 100% 350.000 100%
Dirbančių 86.000 440/0 157.000 45//»
Tame skaičiuje:

1. pramonėje 29.000 15% 20%
kurių: savistoviai 10.000 5% 3%

darb. sklypin. 19.000 10% 17%
darbininkų 13.000 70/0 17%
valst pram. 6.000 3% _ . 12°/° 42.000 +

2. prekyboj ir draud. 15.000 7,5% 4- region.
3. susisiek, ir trans. 6.500 3%
4. visuom. tam. ir bažnyčios 10.000 5% 16%
5. švietimas •
6. sveikatos reik. 4.000 ® 2% 3%
7. namų ruoša, ūkis, daržinink. ir kt. 21.500 11,5% 6%

Stratosferon skridęs Piccardas 
ketina leistis i juros gelmes

Pastaba 1. Pagal esamas galimy
bes eskiziniai projektai reikia 
ruošti sekančia eile:

1. skerdykla,
2. šaldytuvai,
3. utilizacija (šiukšlių deginim.),
4. šiukšlių valymas,
5. dujų |m.,
6. kitos m. įm., _
7. medžio apdirbimo įm.,
8. odų fabr.,
9. keramikos įm.,

10. aliejinės,
11. maisto įm.,
12. kitos įm.

Eskizinis projektas turi numatyti: 

paviršių hektarais, 
situacijos planą, 
darbininkų skaičių, 
gamybos galimybes, 
pagrindinį pastatų suskirstymą.

Pastaba 2. Lygiagrečiai projektuo 
jama:

hidroelektrines, 
uostas (medžio ir prekių), 
pagrindinis susisiekimo tinklas 
pram, rajone, 
technikinis pram, rajono aprū
pinimas: nuosavas vandentiekis, 
elektrinė ir kt.

4. Miškingieji plotai su
daro medžių rezervatą neorgani
zuotoje žalumynų zonoje, kuri 
apsupa tikrąjį miestą. Projektas 
numato jungti ir papildyti esan
čias atskiras miškų partijas tikslu 
sudaryti ištisus miškų masyvus. 
Apželdinimui skiriami pirmoje 
eilėje netinkami žemės ūkiui ir 
kalnuoti plotai. Bet kokia statyba 
miškinguose plotuose — neleisti
na. Išimtį sudaro vasarnamių 
sklypai ir kai kurie viešo naudo
jimo objektai — ligoninės, sana
torijos, mokyklinės kolonijos ir 
pan. Šiuo paskutiniuoju atveju 
turi būti užtikrinta miškingų plo
tų apsauga kaip viešuose, taip ir 
privačiuose plotuose.

Gyvenamųjų kvartalų atatyba 
tikrojo miesto ribose miškų srity
je — Antakalny — turi būti bū
tinai apribota.

Kai kurios miškų partijos (Už
vingis) yra specialiai gyventojams 
padarytos prieinamomis, sudaro 
tarpinį organizacijos etapą tarp 
natūralaus miško ir parko.

I. Dabartinė miškų padėtis
A. Vingio miškas — parkas. Jis 

yra labai gražioj vietoj. Iš trijų 
pusių apsuptas Neries. Medžiai, 
daugumoj, suaugę, drūti, aukšti 
— bendrai, šimtametis miškas ir 
tuo atžvilgiu sudaro labai didelį 
grožį. Miestui turėti tokį parką — 
mišką yra neįkainojamos vertės 

dalykas. Išugdyti tokį mišką gali
ma tik per 100 — 150 metų.

B. Karoliniškės šlaitai yra Vin
gio parko tęsinys. Statūs krantai, 
aukštos kalvos šiai vietai teikia 
gražų reginį. Vietomis auga di
desni, iki 100 metų siekią medžiai, 
vietomis belikę krūmai, kai kur 
daryti nauji sodinimai.

C. Žvėryno miškas — 80 —100 
metų pušynas. Dalis šių medžių 
aptverta — norėta padaryti par
kas, kiti medžiai pasiskirsto po 
gyventojų sklypus. Visi medžiai 
sausomis viršūnėmis — šių me
džių išgelbėti nebeįmanoma.

D. Justiniškės šlaitai — nuo jų 
labai graži Vilniaus panorama, 
dėl to labai vertinga turizmui 
vieta. Tarp tų šlaitų esami klonai 
labai patogi vieta sporto aikštėms, 
amfiteatrui ir t. t. Šlaitų viršus 
plikas — projekte numatytas ap
želdinimas. Dalis šių šlaitų, kur 
buvo įrengti kariški sandėliai ir 
buvo aptverti vielų tvora, labai 
gražiai užaugę lapuočiais me
džiais, ypač gražūs ąžuolaičiai 
apie 80 metų amžiaus.

E. Antakalnio miškai — geriau
siai išsilaikę. Ypatingai gražiai 
atrodo miškas Šilo gatvėje. Blo
giau atrodo, kur medžiai labiau 
įsiterpia tarp gyvenamų vietų. 
Eglynai čia vietomis net ir savai
me atsiželdo.

Prieš keturiolika metu du žmo
nės — amerikiečių mokslininkas 
William Beebe su savo asistentu 
— buvo pasinėrė 3.000 pėdų i jū
ros gelmes ir sveiki grižo i dienos 
šviesą. Jie pasakojo, kad gelmių 
tamsybėje matė daugybe švie
čiančių įvairiausių, žmogaus nie
kados nematytų formų gyvių ir 
jura atrodė panaši i žvaigždėtą 
naktį. Jūros gelmės dar nėra iš
tirtos: atsitiktinai pagaunami 
tinklais keisti gyvūnai leidžia 
spėlioti apie jos gyvūnija bei 
augalija.

I tokį pasauli ruošiasi nuvykti 
šveicaras profesorius Auguste 
Piccardas, 1932 metais pagarsėjęs 
sava kelione i stratosferą. Jis 
planuoja nusileisti i jūros gelmes 
ir patyrinėti, kas dedasi vande
nyno 13.000 pėdų gilumoje, kur 
neužklysta šviesos spindulys, kur 
esama didelio šalčio ir milžiniško 
slėgimo. Profesorius savo ekspe
dicijai ruošiasi labai rūpestingai, 
panaudamas igytą patyrimą ke
lionėje i aukštybes. Jis turi su- 
konstruaves sferinės formos šli
fuoto paviršiaus plieno balioną, 
atlaikanti didelį spaudimą ir ap
rūpintą įvairiais prietaisais bei 
įrengimais, kurių padedamas ba
lionas galėsiąs, nusileidęs i gel
mes, judėti. Balionui nusileisti 
Piccardas nenaudos lyno, kaip 
buvo padaręs jo pirmtakūnas 
Beebe, nes tokioje gilumoje jis 
galįs neišlaikyti ir, be to. kabinai 
neįeisiąs laisvai judėti. Aparatui 
panardinti būsiąs panaudotas ba
lastas iš plieno rutulių, magnetiš
kai pritvirtintu prie baliono išo
rinio paviršiaus. Balastas, kabi
nai neriant, būsiąs atlaisvinamas. 
Kabinai kilti įrengti atitinkamos 
talpos rezervuarai benzinui lai
kyti — mat. benzinas, būdamas 
lengvesnis už vandeni, pajėgsiąs 
aparatą iškelti i jūros paviršių. 
Visa tai reikalinga labai kruopš
čiai apskaičiuoti, numatyti viso
kias galimybes. Piccardo apara
tas jūros dugnu galėsiąs judėti 
galingų baterijų varomas. Jis tu

rėsiąs ir „inkarą“ — sunku ly
ną, kurio galas, siekdamas jūros 
dugną, įgalins tyrėjus būti vieno
doje aukštumoje. Jeigu dėl kurių 
nors priežasčių kabina pradėtų 
kilti, tada drauge bekyląs kabelis 
savo sunkumu ją gramzdintų. 
Nuo „inkaro“ išsilaisvinti galima 
mygtuko paspaudimu. Tuo atve
ju, jeigu Piccardas patektų į ko
kias sroves, tai išsiirti iš jų pa
dėtų elektra varomi sraigtai.

Jūros paslaptims įžvelgti yra 
įrengti ypatingos formos plastinės 
masės langai, atlaiką didelį van
dens spaudimą. Gelmes nušvies 
stiprūs prožektoriai. įmontuoti 
kabinos išorėje. Automatiška ki
no kamera visą laiką filmuos, o 
stebėtojai (Jų bus du) kalbės į 
diktofoną apie tai. ką mato. Nuo 
visokiu nežinomų jūros monstrų 
užpuolimų apsiginti kabina bus- 
apsišarvavusi prietaisais, smo
giančiais elektros srove.

Piccardas jūros gelmėse ketina 
išbūti visą parą: tat galima bū
sią padaryti dėl to. kad būsiąs 
įrengtas aparatas suvartotam orui 
„atnaujinti“. įvairūs prietaisai re
gistruos kabinos judėjimą, gilu
ma ir kt. Pasiruošta ir tam at
vejui, jeigu, Piccardui iškilus i 
jūros paviršių, jūroje būtų audra 
ar nesimatytų -laivo, palydėjusio 
profesorių ekspedicijom susiži
nojimui įrengta įvairios signali
zavimo priemonės.

Piccardas su savo asistentu, 
prieš pasinerdamas i jūros gel
mes, tinkamai paruoštą kabiną 
be jokios įgulos išbandys, panar
dinęs ją į 20.000 pėdų giluma pa
gal techniška taisykle, kad kiek
vienas aparatas turi išlaikyti pu
santro normalaus apkrovimo.

Piccardas sakosi norįs įvykdyti 
savo svajonę, kol dar nesąs pa
senęs (jam yra 62 metai). Ir nors 
jis labai atidžiai ir rimtai ruošia
si naujai ekspedicijai, tačiau, ži
noma, negali numatyti visų pavo
ju, slypinčių vandenyno dugne. 
Betgi be rizikos jokie tyrinėjimai 
nėra galimi. (Iš C. Daily Mail)
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Kultūros pasauly
Sibire mirė Dr. Ig. Skrupskelis
Gauta žinių, kad tolimajame Si

bire, tremtinio kankinio mirtimi 
mirė buvęs kultūros žurnalo „Ži
dinio" ir „Amžius" dienraščio vyr. 
redaktorius Dr. Ignas Skrupskelis. 
Su Dr. Ig. Skrupskelio mirtimi ne
tekome vieno iš šviesiausių lietu
vių. Jis mirė kankinio mirtimi. 
Vieną rytą pavėlavo atsikelti, už 
tai pribėgęs sužvėrėjęs prižiūrėto
jas nuo antro aukšto narų smurtu 
trenkė ant žemės, Dr. Skrupskelis 
krito galva žemyn, ir taip baigė 
gyvenimo dienas.

Dr. Ignaz Skrupskelis atėjūnų 
buvo suimtas 1940 metų liepos 
mėn. pirmomis dienomis. Nuteisė 
aštuoniems metams net nepasa
kant už ką. Vėliau kaip kalinys 
buvo išvežtas prievartos darbams 
į Sibirą, iš kurio jau niekada ne
besugrįš.

1943 m. per orinį puolimą ji bu
vo sunkiai sužalota. Po karo A. 
Toscanini, paaukojęs pradžiai 
vieną milijoną lirų, pradėjo jos 
atstatymo akciją. Buvo surinkta 
50 milijonų aukų. Atidarymui bu
vo pastatyta Verdi opera „Nebu- 
kadnezaras“. Parterio bilietas 
juodoj rinkoj atsiėjo 8.000 lirų.

— Dr. Schuschning. prieš pri
jungimą buvęs Austrijos kancle
ris, parašė atsiminimus, kuriuos 
pavadino „Requiem in Rot-WeiB- 
Rot“. Atsiminimus išleido viena 
Šveicarijos leidykla.

— Mūncheno meno namuose 
(Haus der Kunst) karinė valdžia 
daugiau patalpų perleido valsty
binei paveikslų galerijai, kuriuo
se išstatyti Rubenso, van Dycko, 
Tiziano, Tintoretto ir Greco 
darbai.

Prof. Salys išvyksta į Ameriką
Prof, kalbininkas A. Salys, dau

giau kaip metus lietuviams studen
tams tremtiniams Tfibingeno uni
versitete dėstęs lituanistiką, sausio 
mėn, pirmomis dienomis atsisvei
kino ir išvyksta į Ameriką.

Prof. A. Salys vyksta į Filadel
fiją, kur pakviestas profesoriauti 
vietiniame universitete.

— New Yorke įsteigta bendro
vė (The Opera Film Company), 
kuri stengsis pastatyti filmų iš 
operų. Darbas pradedamas Mo- 
zarto operos „Don Giovanni“ įfil- 
minimu. Filmą bus daroma Ve
necijoj anglų ir italų kalboj.

Rašytojas Petras Babickas 
Argentinoj

Poetas rašytojas Petras Babickas 
atvyko į Argentiną, kur mano, _. . 
pastoviau įsikurti. Iki šiol Petras I bedirba naciai. 
Babickas daugiau kaip metus gy- ‘ 
veno Romoje. Petras Babickas 
žinomas ir kaip keliautojas. Nepri
klausomos Lietuvos laikais jis va
žinėjo po Ameriką, keliavo per 
Albaniją, Jugoslaviją, Graikiją, ap
lankė Kretą ir kitus kraštus. Iš 
savo kelionių po Graikiją yra pa
rašęs vertingą knygą „Elada".

— JAV-se yra apie 16.000 kino 
teatrų, iš kurių 15.000 tiesiog ar 
netiesiog priklauso „Metro-Gold- 
wyn-Mayer“, „Paramount“ bei 
.,20th century Fox“ bendrovėms.

— Vienos Filharmonijai nebu
vo duotas leidimas aplankyti 
Prancūzijos, Šveicarijos bei Bel- 

I gijos, nes orkestre ir toliau te-

V. Gailiaus vokiškai — lietuviškas 
žodynas

Buvęs paskutinysis Klaipėdos 
krašto gubernatorius V. Gailius 
baigia ruošti didelį vokiškai lie-

• tuvišką žodyną. Žodynas bus di
desnio formato ir turės apie 
600—-700 puslapių. Žodyną leidžia 
knygų leidykla „Patria".

— Milano Scala po trijų metų 
pertraukos dabar vėl atidaryta.

— Paula Wessely, žinoma fil
mų artistė serga nervų priepuoliu 
ir guli vienoj Vienos ligoninėj.

— Šiais metais Vokietijoje bus 
rodomos apie 200 naujų ameriko
niškų filmų.

— Žinomieji filmu artistai-dai- 
nininkai Martha Eggerth, vengrų 
kilmės ir Jan Kiepura. lenkas, 
gavo Amerikos pilietybę.

— Garsusis Leonardo da Vin
ci „Paskutinė Vakarienė“ freskas, 
pagal specialistų pranešimą, šiuo 
metu dideliam pavojuj: drėgmė 
jį gali visiškai sunaikinti smar
kiai nuo karo nukentėjusiame 
Santa Maria della Grazie vienuo
lyne. Šį kurinį gelbint, ma
noma jį sutvirtinti stipria me
džiaga ir tada, atsargiai išplo
vus, perkelti i saugesne vietą.

DP klausimais

svetimųjų primetamos valdymo si
stemos jų krašte.

Išsamių davinių apie deportuotų 
ar tremtinių skaičius visose ke - . 
turiose Vokietijos zonose spaudo- j 
je neteko užtikti ir vargu ar jų j 
esama, nes nežinoma, kokie trem- j 
tinių skaičiai buvo ar tebėra rusų , 
okupuotose srityse. Žurnalas Euro- J 
pa-Archiv yra paskelbęs keletą ) 
skaičių apie tremtinius amerikie- , 
čių, anglų ir prancūzų zonose Štai ; 
jie: . . ' Į

1946. X. 1 dieną įvairių tautybių ( 
tremtinių trijose Vokietijos zonose | 
būta 760.058 asmenų, iš kurių . 
amerikiečių zonoje 403.587, britų 
— 320.227 ir prancūzų — 36.244. 
Tie skaičiai nėra tikslūs, nes dar . 
35 — 40% to skaičiaus gyvena ne 
stovyklose, taip kad amerikiečių 
zonoje 1946. VIII. 1 d. bendras 
tremtinių skaičius siekęs 547.545, 
o 1946. I. 1 d. trijose vakarinėse 
zonose būta 900.000 tremtinių, iš 
jų vien lenkų 600.000.

Iš bendrojo tremtinių skaičiaus 
760.058 asmenų 1946. X. 1 dieną 
lietuvių trijose zonose buvo 57.495 
asmenys, iš kurių amerikiečių zo
noje 30.543, anglų — 24.555 ir pran
cūzų — 2.397; latvių tą dieną iš 
viso būta 94.730, estų — 30.978.

Ligi 1946. VIII. 1 d. iš trijų zonų 
grįžo į savo tėvynes 5.991.044 as
menys, kurių skaičiuje latvių 1349, 
estų 479 ir lietuvių 241. Tiems ab
soliutiniams skaičiams palyginti, 
išvedę santykinį skaičių, gauname, 
kad grįžo: latvių 1,4% estų 1,5% 
ir lietuvių 0,4% stovyklose gyve
nusių tremtinių skaičių vadinas, 
lietuvių grįžo tris kartus su trupu
čiu mažiau, negu kitų baltiečių. 
Tie išvesti procentai faktiškai bus 
mažesni, nes į repatrijavusi jųjų 
skaičių įeina, reikia manyti, visi 
grįžusieji, gyvenę ir ne stovyklose 
dėl to, kad repatrijavimas vyko 
nustatyta tvarka tik per UNRRAos 
įstaigas, ir antra, -šiuo atveju ne
priimtas dėmesin nežinomas pa- 
baltiečių skaičius, gyvenusių už 
stovyklos ribų. Tuo tarpu ameri
kiečių zonos karinės valdžios ži
niomis, nerepatrijuotinių (non re- 

• patriable) procentas yra šis: baltų 
1 98%, kitų (daugiausia žydų) 38%, 

lenkų 22%, jugoslavų 13%, bulgarų 
8%, rumunų 2% į o iš viso trem- 
tinių, esančių amerikiečių zonoje 

( ir nenorinčių grįžti tėvynėn, esama 
. 70,9%.

Amerikiečių karinė valdžia de-
■ danti pastangų trėmtinius visomis
■ priemonėmis repatrijuoti, tačiau 

toji akcija nebuvusi taip sėkmin
ga, kaip tikėtasi. Karinė valdžia 
siekia apvaldyti tremtinių plūdimą 
iš rytų Europos bei kitų okupa
cinių zonų, esančius tremtinius 
įjungti į darbą JAV kariuomenės 
naudai, bet ne vokiečių ūkiui at
statyti, ir rūpintis jų globa.

PRISTATYTI LIETUVIAI DARBO 
RYŠININKAI

Šiomis dienomis lietuvių, latvių 
ir estų atstovai vyriausiam 
UNRRAos darbo karininkui ameri
kiečių zonoj Benhorowitz įteikė 
raštą dėl bendradarbiavimo organi
zuojant baltams tremtiniams dar
bą. Paaiškėjo, kad vyr. darbo kari
ninkas Benhorowitz savo distrikte 
yra paskyręs darbo karininkus 
Stuttgarte, Bad Wildungene, Re- 
gensburge, Mūnchene. Jis prašė 
duoti sąrašą baltų asmenų, kurie 
baltus atstovautų ir palaikytų ryšį 
su darbo karininkais. Iš lietuvių 
pusės jau paskirti šie darbo ry
šininkei: Kemptene — Dr. Micuta, 
Augsburge-Žižys, Mūnchene-Ko- 
šuba, Dillingene-inž. Laucevičius. 
Šiomis dienomis darbo ryšininkai 
bus paskirti Bad Wildunge, Stutt
garte, Regensburge.

Darbo jėgos paruošimas galės 
eiti tik per UNRRĄ. Greitu laiku 
amerikiečių karinė vadovybė pa-

bus realizuojamas bendradarbiau
jant su baltų darbo įgaliotiniais.

Vyr. UNRRAos darbo karininkas 
Benhorowitz pareiškė pageidavimą 
suorganizuoti žaislų, drabužių siu
vimo ir panašią gamybą, kuri rei
kalinga kariuomenės ir DP reika
lams. Baltai paprašyti organizuoti 
kariuomenei teatrus, varietė ir t.t.

Sausio mėn. viduryje pasitarimai 
bus tęsiami.

Dėl prekybai leidimo procedūros
Displaced Persons Center, Area 

Team 1062, 1947. I. 4 d. rašte Hoch- 
feldo stovyklos direktoriui p. Ro
bert J. Mooney pranešama:

„Į Tamstų rašta rjm(ea) 39 Vo
kiečių Prekybos Rūmai mums pri
siuntė informaciją. Nėra skirtumo 
procedūroje tarp displaced per
sons ir vokiečių, norinčių gauti 
prekybai leidimą. Prašymas pir
miausiai paduodamas Landrato 
įstaigai. Tokių leidimų išdavimo ir 
prašymų padavimo procedūra api
brėžta OM 63 įstatyme 39, datuo-

rūpins didelį darbo planą, kuris ' tame 1946 met. rugsėjo mėn. 24 d.”

^ctuniųfvcnititūų
^'spaudojpasiw(\lcfiuy

kratinė fašistų partija. Skaitant 
tokius kurijozus, nejučiom ateina 
į galvą vieno agr. Krikščiūno 
straipsnio apie mėšlą baigiamoji

Mokykla ir auklėjimas
„Mintis*’ protarpiais vis bando

paliesti auklėjimo klausimus. Bet BuaipbIHO apie IIiesią oaigiamojl 
jai del vieno dalyko ypatingai sentencija, kad „mėšlo padaugint 
nanti nacaii1a7tnnntii i .. ... ... . . °

UNRRA DP centras perkeliama 
j Paryžių

Iš UNRRA sluogsnių praneša
ma, kad jos veikla DP atžvilgiu 

, yra pagrindinai reorganizuojama, 
jos centras iš Arolseno (Vokie
tija) perkeliamas i Paryžių ir pa
skiriamas amerikiečių zonai (Vo
kietijoj) naujas direktorius.

Centras numatoma perkelti 
apie vasario mėn. vidurį; tuo 
būdu bus išsikraustyta iš Arol
seno, kur UNRRA išleido apie 
1.000.000 doleriu 1945 m., kad ga
lėtų šiame miestely apsigyventi.

Naujasis UNRRA direktorius 
yra Paul B. Edwards. 35 metu 
amžiaus, buvęs Amerikos Rau
donojo Kryžiaus direktorius 
Aberdeene, Pietų Dokotoj ir bu
vęs UNRRA misijos Čekoslovaki
joj direktoriaus pavaduotoju. Jis 
pakeičia John R. Whiting, kuris 
buvo UNRRA direktorius nuo 
1945 m. druodžio mėn.

Perkeliant Vokietijos UNRRA 
centrą lį Paryžių yra taip pat 
galvojama Europos UNRRA cen
trą Londone likviduoti bei su
lieti su Vokietijos UNRRA cen
tru, sudarant viena centrą Euro
pai ir Viduriniams Rytams. Pa
reigūnai nurodo, kad tai yra vie
nas iš mirštančios tarptautinės 
organizacijos veiksmų, kuri buvo 
įkurta 1943 m. ir kasmet išleido 
daugiau kaip 4 milijardus dole-

rių ir kuri planuojama šiais me
tais likviduoti. Jos veikimas 
Europoj numatoma užbaigti bir
želio mėn.. o Kinijoj jos misija 
baigsis metų pabaigoj.

Manoma, kad nuo birželio 
mėn. 30 d. UNRRA vietoj iš- 
vietintais asmenimis Vokietijoj, 
iki kol jie bus kur nors apgy
vendinti, rūpinsis Tarptautinė 
Pagalbos Organizacija (IRO).

Oficialūs asmens tvirtina, kad 
yra vedamos derybos su kai ku
riomis Europos bei Pietų Ameri
kos šalimis dėl DP apgyvendini
mo; yra numatoma parūpinti 
naujų apsigyvenimo vietų apie 
7 milijonus išvietintu asmenų, iki 
šiol tebesančių stovyklose Euro
poj. Brazilija, Argentina, Kana
da ir Australija minimos kaip la
biausiai tinkamos apgyvendini
mui šalys. Brazilijos misija jau 
derisi Berlyne. Belgija neseniai 
pranešė, kad ji priimanti 70.000 
DP. (NYHT. 1. 9)

70.000

Keletas skaičių 
apie tremtinius

Karo laimėtojai Vokietijai 
pituliavus, josios žemėje rasti mi - 
Ii jonai atgabentų svetimų valsty
bių piliečių, prievarta į jungtų į 
karo pramonę, šimtai tūkstančių 
evakuotų, bėgusių nuo artėjančių 
karo veiksmų ar dėl nepriimtinos.

ka -

— Pirmasis Danijos ministeris 
Australijai atvykęs i Sidnėjų pa
reiškė, kad nors Danijos vyriau
sybė aktyviai neragina savo pi
liečiu emigruoti i Australiją, ta
čiau ,.ji bandys padėti tiems as
menims, kurie nori čia atvykti“.

Ministeris reporteriams pa
reiškė, jog Kopenhagoj yra įkur
ta draugija emigracijai i Austra
liją skatinti, ir Danija nori už
tikrinti, kad atvyktų tik „naudin
gi piliečiai“. Toliau ministeris 
pareiškė įsitikinimą, kad Austra
lija nebus dar dvejus metus pa
siruošus priimti emigrantus iš 
Skandinavijos (CDM, 1.7).

— Amerikiečių ir britų zonose 
Vokietijoj ir Austrijoj lankėsi žy
dų pasaulinės organizacijos ORT 
pirmininkas dr. D. Lvovic. kuris 
susipažino su žydų DP padėtim 
ir organizavo ORT mokyklas. 
Anot dr. Lvovic, ORT jau pra
dėjo apmokyti 10.000 žydų ame
rikiečių zonoj ir 3.000 žydų britų 
zonoj bei 2.000 žydų Austrijoj. 
Mokyklos bus įsteigtos 52 žydų 
stovyklose, kur žydai DP bus 
mokomi 32 skirtingų amtų, pra
dedant nuo radio inžinieriaus iki 
siuvėjo ir dailidės.

Dr. Lvovic 
m. Vokietijoj 
bendruomenė 
nymu sieks 
(NYHT. 1. 9)

pareiškė, kad 1947 
bus didžiausia žydų 
Europoj, ir jo ma- 

300.000 asmenų.

dantį gelia — dėl pasaulėžiūrinių 1 
moksleivių organizacijų, kurios jai 
didžiai nesimpatingos. Tuo klau
simu bando „Minties“ š. m. 3 Nr. 
pasisakyti ir p. M Sargenis. Jis 
rašo: „Ar pašalinės įtakos moky
klos auklėjimo darbe yra nau
dingos ar žalingos? Ar mokytojas 
šioje srityje turi būti pakeistas 
pašalinėm auklėjimo jėgom? Kai 
kas iš pedagogų bando įrodinėti, 
kad vien mokykla nepajėgia at
likti šio uždavinio, kad mokslei
vių pasaulėžiūrinės organizacijos 
yra būtina pagalbinė auklėjimo 
priemonė. Tačiau mums atrodo, 
kad pasaulėžiūrinės moksleivių 
organizacijos rūpinasi ne auklėji
mosi, o politinės pasaulėžiūros 
susidarymu. Šias eilutes rašančiam 
teko dirbti pedagoginį darbą de
mokratiniais Lietuvos laikais. Tų 
laikų pedagoginis patyrimas rodo, 
kad pasaulėžiūrinės organizacijos 
dirbo ne auklėjimosi, o politinių 
ginčų, intrigų, šjgaeižimosi darbą. 
Netgi buvo dažnų įvykių, kad vie
nos propaguojamos srovės moks
leivių organizacijos nariai labai 
arogantiškai laikėsi klasėje vien 
dėl to, kad jie jautė kunigo direk
toriaus užnugari. Dar blogiau, ka
da į mokyklą įsileidžiamos paša
linės politinės jėgos, kurios mo
kinius suskaldo, vienus prieš 
antrus nustato, išmoko šnipinėti, 
provokuoti, šmeižti! Visai kas ki
ta dėjosi tose Lietuvos gimnazijo
se, kur pašalinių politinių jėgų 
mokykla neįsileisdavo, o žiūrėda
vo tik pedagoginių tikslų.

Šiandien atsirado pedagogų, 
kurie mūsų tremtinių mokyklai 
perša pasaulėžiūrini auklėjimą. 
Niekas neginčija, kad mūsų besi
mokantis jaunimas turi susida
ryti aiškią, tvirtą gyvenimožiūrą 
ir pasaulėžiūra. Tačiau auklėji
mo pirmieji uždaviniai nėra pa
saulėžiūros susidarymas, o tobu
lo, gero žmogaus, gero lietuvio 
išugdymas. Juk mokinio išauklė
jimas ar neišauklėjimas nieko 
bendro neturi su pasaulėžiūra. 
Gali būti labai geras katalikas ir 
gali būti labai blogai išauklėtas. 
Auklėjimo uždavinys pirmoje ei
lėje . išugdyti fiziškai sveiką, mo
rališkai kietą, gerą žmogų, gerą 
tautietį ir pilietį.“

Reik pastebėti, kad mūsų spau
doje retai galima aptikti tokių 
linksmų dalykų, kaip šie p. M. 
Sargenio išvadžiojimai. Jo išradi
mai, kad „gali būti labai geras 
katalikas ir gali būti labai blogas 
išauklėtas“ arba tvirtinimas, jog 
„mokinio išauklėjimas ar neiš
auklėjimas nieko bendro neturi su 
pasaulėžiūra“ yra lygiai toki praš
matnūs išradimai, kaip apskritas 
kvadratas, medinis ledas ir demo-

galima, tik reikia pastangų ir pa
sišventimo“. Juk ligi šiol visiems 
buvo aišku, kad labai blogai iš
auklėtas žmogus negali būti ne 
tik labai geras katalikas, bet nė 
iš viso geras žmogus. Juk blogas 
išauklėjimas tuo ir reiškiasi, kad 
žmogus yra blogas. O kad auklė
jimas neišvengiamai remiasi viena 
ar kita pasaulėžvalga, žino viso 
pasaulio pedagogai. „Be pasaulė- 
žvalginis auklėjimas“ yra tas pats, 
kas ir vėju pamuštas apsiaustas.

Prie p. M. Sargenio supintų ir 
pilnų prieštaravimų, išvadžiojimų 
nė nesustotume, jei tokiu nerimtu 
būdu nebūtų liečiami rimti •auklė
jimo klausimai ir nebūtų be ato
dairos klaidinami skaitytojai.

P. M. Sargenio straipsnelio pa
grindinė mintis, jog nereikalin
gos moksleivių pasaulėžiūrinės 
organizacijos, nes jos dirbančios 
ne auklėjimo darbą, bet rūpinasi 
politinės pasaulėžiūros susidary
mu.

Pirmiausia pastebėtina dėl šios 
pažiūros kilmės ir esmės. P. M. 
Sargenis dedasi tokias išvadas 
pasidaręs iš patirties „demokra
tinės Lietuvos mokykloj“. Bet tai 
tuščias uodegos sukimas. Čia ko
jos iš kitur dygusios. „Minties“ 
publicistas kartoja ballilos ir hit- 
lerjugendo vardu bei bėgusių jų 
uodegos įsikabinusių tezes. Kur 
tik buvo norima pasmaugti nuo 
totalistų nepriklausomą ir jiems 
į uodegą nepučiantį auklėjimosi 
ir auklėjimo darbą, ten buvo 
skelbiama, kad „auklėjimo pir
mieji uždaviniai nėra pasaulė
žiūros susidarymas, o tobulo, gero 
tautiečio (italo, vokiečio . . ) iš
ugdymas“, pasaulėžiūrinį auklė
jimą būtinai apkaltinant politika
vimu ir griebiant dėl to už ger
klės, nes politiką tie ponai laikė 
savo monopoliu. Ko tų ponų auk
lėjimas buvo vertas, pasirodė, kai 
jų auklėtiniai KZ kaliniams pra
dėjo lupti dantis ir kaip suveny
rus rankioti žmonių kaukuoles ir 
tatuiruotos žmonių odos dirbinius.

Jei p. M. Sargenis pasidairytų 
po šių dienų pedagoginę bei jau
nimo spaudą ir susipažintų su 
šios dienos jaunimo organizaci
jomis ir jų veikla. Vakarų demo
kratiniuose kraštuose, tai pama
tytų, kad ten pasaulėžiūrinės 
mokyklinio ir nemokyklinio jau
nimo organizacijos plačiausiai 
veikia ir niekam nė į galvą ne
ateina jas dėl jų pobūdžio pulti. 
Dar daugiau — pabrėžtinai ke
liama, jog, norint pasaulį apsau
goti nuo naujos panašios katastro
fos, kokia buvo neseniai įvyku
sioji, reikia jaunimui perteikti 
sveiką bei tvirtą pasaulėžvalgą ir

10
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jos plotinėje jį išauklėti. Sugy
venimo tarp įvairių įsitikinimų 
žmonių klausimas Vakaruose 
sprendžiamas ne kokio „bepasau- 
lėžiūrinio auklėjimo“ propogavi- 
mu, bet ugdymu demokratinių 
nusiteikimų ir tolerancijos, laida
vimu įsitikinimų laisvės ir kul
tūrinės savivaldos.

Kaip tik dėlto ir mūsų moky
kla yra atsistojusi tokioj plotmėj. 
Ji aiškiai akcentuoja, jog savo 
auklėjimą bazuoja tautiškumu, 
krikščioniškumu ir demokratiš
kumu. Tai aiškiai buvo suformu
luota ir p. M. Sargenio, tur būt, 
girdėtame lietuvių gimnazijų di
rektorių bei mokytojų atstovų su
važiavime Augsburge. Visai su
prantama, kad šios mokyklos at
stovai teigiamai įvertino ir veiklą 
tų moksleivių organizacijų, ku
rios ugdo jaunimą šioj plotmėj. 
Pažymėtina, kad tam pritaria ne 
„kai kas iš pedagogų“ kaip skel
bia p. M. Sargenis, bet tai mintis, 
priimta visų amerikiečių zonos 
mūsų mokyklų vadovų ir mokyto
jų rinktų atstovų, o taip pat ir 
švietimo valdybos, kuri šiai min
čiai pritarė ir ją aprobavo.

Visa, ką p. M. Sargenis pikto 
kalba apie pasaulėžiūrines orga
nizacijas demokratinės Lietuvos 
mokyklose ir apie pačias moky
klas, mes tegalime laikyti piktu 
šmeižtu ir nesąžiningu dalyko 
nušvietimu. Kad iš nieko kuriant 
mūsų mokyklą, ji negalėjo pra
džioj būti be trūkumų, tai visai 
suprantama. Bet ji darė tokią 
pažangą, kad tik gyrimo, o ne 
puolimų verta. Gi pasaulėžiūrinės 
moksleivių organizacijos niekad 
mūsų mokykloj nemokė jaunimo 
šnipinėti, šmeižti ar provokuoti. 
Jei ką panašaus paskiras koks 
asmuo ir būtų padaręs,. tai są
žiningas žmogus negalėtų tokių 
paskirų reiškinių totalizuoti ir 
kaltinti jaunimo organizacijas už 
tai, ko jos niekad nedarė ir daryti 
nemanė.

— Suomijos policijos galia areš
tuoti asmenis ir cenzūruoti pri
vačią korespondenciją yra žymiai 
sumažinta parlamento priimtais 
„protekciniais“ įstatymais.

Iki šiol policija galėjo areš
tuoti, remdamasi įtarimu, kad as
muo veikia prieš vyriausybę arba 
tarnauja užsieniui, taip pat ji tu
rėjo teisę atidaryti laiškus, klau
sytis telefono pasikalbėjimų ir 
cenzūruoti telegramas. Dabar nu
tarta, kad asmenį galima areš
tuoti, įtarus, kad jis kenkia santy
kiams su kitomis valstybėmis. 
Cenzūruojami gali būti tik laiš
kai, telegramos, gaunamos iš už
sienio, bei pasikalbėjimai tele
fonu su užsieniu.

— Žymus olandų publicistas dr. 
M. van Blankenstein reikalauja, 
kad būtų sudaryta savitarpinės 
pagalbos sutartis tarp Sov. Sąjun
gos ir Olandijos bei Belgijos. (CD 
M, 1. 7).

—Britų vyriausybė svarsto bū
dus, kaip „atsikratyti“ apie 
20.000 vyrų „fantominės kariuo
menės“, kurie dezertyravo per 
karą jau karui pasibaigus. Si fan- 
teminė armija kasdien tebedidėja. 
Yra dezertyravusių vyrų, kurie 
nesenai buvo paimti į kariuo
menę (CDM, 1. 8).

— Italijos komunistų partija 
turi 2.166.448 narius, kurių 445.000 
įsirašė 1946 metais. (CDM, 1. 8).

— JAV įteikė notą Rusijai, ku
rioj sakoma, kad padėtis Dairene 
(Mandžiūrijoj) yra „nepatenkina

ma“, ir prašomos sovietų ir kinų 
vyriausybės taip patvarkyti, kad 
uostas taptų laisvas ir kinų 
administruojamas. Nota įteikta 
Maskvoj sausio mėn. 3 d. Apie 
įvykį su amerikiečių laivu Daire- 
no uoste notoj nieko neminima 
(NYHT, 1. 7).

— Bu v. Karo produkcijos Ko
misijos vicepirmininkas brig. gen. 
Robert Wood Johnson reikalauja 
sudaryti penkių asmenų komisiją 
iš žymių civilių asmehų, kurie, 
bendradarbiaudami su sausumos 
ir jūrų karo specialistais, sudary
tų valstybės gynimo planą. Sis 
pasiūlymas sutapo su pranešimu, 
kad Karo Departamento komisija 
laike dviejų mėnesių pateiks karo 
ministeriui R. P. Pattersonui 
projektą dėl priemonių, reikalin
gų paruošti JAV-bes bet kokiam 
būsimam karui, kuriame bus nau
dojami atominiai ir kitokie ma
sinio naikinimo ginklai. (NYHT, 
1. 7).

— Laboratorinis analyzas cilin
drinio daikto, kuris nukrito Port- 
lande (JAV) iš aiškaus dangaus, 
nustatė, kad jis susideda iš pana
šios medžiagos, naudojamos di
džiulėms raketoms. Geologas vengė 
duoti aiškų patvirtinimą, kad šis 
daiktas buvo dalis raketos. Šiai 
žinelei C. Daily Mail deda antraštę 
„JAV-se nukrito „raketa“ (CDM. 
1.9).

— Mjr. gen. Sayler pareiškė, 
kad JAV kariuomenė „daro labai 
gerą pažangą" visų savo ginklų ir 
vežimų gamyboj juos panaudoti 
oro transporto divizijoms. Iš tikro, 
vtisi kare naudoti ginklai, įskaitant 
ir tokius sunkius, kaip tankai, yra 
modifikuojami ir smarkiai leng
vinami. Tankų apginklavimas pa
silieka toks pat, tik sumažinamas 
jų svoris, panaudojant lengvesnį 
metalą, pav. aliuminijų ir magnezi- 
jų (NYHT, 1.10).

— Vengrijos ir Rumunijos vy
riausybės, kuriose vyrauja komu
nistai, pradėjo kampaniją išstumti 
opozicijos vadus iš visų vadovau
jamų vietų. Nesenai pradėta areš
tų banga Vengrijoj ir nuolatinis 
uždarinėjimas opozicijos grupių 
Rumunijoj yra daromas, siekiant
išvengti galimos reakcijos prieš 
sovietų satelitinę vyriausybę, kai 
taikos sutartys bus pasirašytos ir 
raudonoji armija iš šių kraštų pa
sitrauks. (NYHT, 1. 8).

— Popiežius Pijus XII sausio 
mėn. 8 d. audiencijoj Romos kil
mingiesiems savo kalboj primi
nęs, kad pasaulio scenoj praėju
siais metais netrūko veiklumo, to
liau nurodė: „Tai, ko iš tikrųjų 
trūko, buvo padarymas sprendi
mų, kurie galėtų leisti ramiai at
sikvėpti, kurie galėtų išaiškinti 
viešojo gyvenimo sąlygas galuti
nai, kurie galėtų parodyti tikrąjį

SPORTAS
Red. V. Gerulaitis

Šachmatų didmeisteris 
Bogoliubovas Ravensburge

Lietuvių šachmatininkų inicia
tyva į Ravensburgą buvo pakvies
tas šachmatų didmeisteris Bogo
liubovas, kuris lošė prieš 6 stip
riausius DP šachmatininkus, ne
žiūrėdamas į lentas. Simultanas 
baigėsi didmeisterio naudai: 4 iš
loštos ir 2 lygiosios. Jo fenomena- 
line atmintimi visi buvo nuste
binti. Antrą dieną davė antrą 
simultaną prieš 37 DP šach
matininkus. Iš 37 partijų didmei
steris 24 laimėjo, 9 baigė ly
giomis ir 4 pralaimėjo. Bogo- 
liubuvo nuomone, simultano da
lyviai lošė stipriau negu vidu
tiniškai.

Ta pačia proga didmeisteris 
skaitė ir paskaitėlę: „Pabaltijo 
šachmatininkų pasaulinė vertė“. 
Čia buvo paminėtas estų meisteris 
Keresas, kuris dažnai lošė su 
didmeisteriais korespondencijos 
(laiškų) būdu ir kad visas pasaulis 

kelią į ateitį, nors ji būtų kieta ir 
sunki. Taip, nežiūrint žymaus 
progreso, netikrumas tebepasilie- 
ka dabartinio momento žymiau
sias bruožas ne tik tarptautiniuose 
santykiuose, kur bent pakenčia
mos taikos sudarymas baimingai 
laukiamas, bet taip pat ir kai ku
rių valstybių vidaus reikaluose. 
— Net dabar negalima su bet ko
kiu tikrumu numatyti, koks bus 

1 įvairių tendencijų ir jėgų, o ypač 
įvairių ir nesutinkančių doktrinų 
religinėj, socialinėj ir politinėj 
plotmėj susitikimo ar susidūrimo 
galutinis rezultatas“. (NYHT, 1. 9).

Kai gen. Marshallis buvo pas
kirtas JAV užs. reik, ministeriu 
ir kai jis iš Kinijos grįžo į Ame
riką, pakeliui buvo paklaustas: 
„Ar jūs vykdysite tą pačią poli
tiką, kurios laikėsi Bymes?“ Gen. 
Marshallis nusišypsojo ir atsakė: 
„Aš būčiau kvailas, jei šiuo metu 
atsakyčiau į šį klausimą.“ (NYHT, 
1. 9).

— Prancūzų dienraštis „Le 
Monde“, komentuodamas gen. 
Marshallio paskyrimą JAV už
sienio reikalų ministeriu, rašo: 

| „Kai Amerikos vyriausybė skel
bia savo taikingą ir sukalbamą 
nusistatymą, į akis krinta faktas, 
kad Maskvos konferencijoj ją 
atstovaus trys kariai: JAV amba
sadorius Maskvoj gen. Bedell 
Smith, karinės valdžios Vokieti
joj šefas gen. Clay ir naujasis 
užs. reik, ministeris gen. Mar
shall“. (NYHT, 1. 9).

— Užsienis nejaukiai jaučiasi, 
rašo C. Daily Mail, kad kažkas 
neįprasto vyksta Amerikos už
sienio politikoj, apie viešumą nėra 
informuojama. Spėjama, kad Byr
nes atsistatydinimas nebus užbai
gęs serijos atsistatydinimų žymių 
asmenų, surištų su Amerikos už
sienio politika. Manoma, kad ir 
pasekretorius užs. reik, ministeri
joj Dean Acheson atsistatydins. — 
Amerikos viešoji nuomonė yra su
drumsta minties, kad dabar penki 
generolai turi užėmę svarbias vie
tas Amerikos užsienio politikoj. 
Tie generolai yra: gen. Marshall 
— užs, reik, ministeris, gen. Be
dell Smith — JAV ambasadorius 
Maskvoj, gen. Douglas Me Arthur 
— vyriaussias šefas Japonijoj, 
gen. L. Clay — Amerikos kariuo
menės vadas Europoj ir JAV at
stovas Vokietijos kontrolinėj są
jungininkų komisijoj, gen. Mark 
Clark — užs. reik, nrinisterio pa
vaduotojas Lohdone būsimoms tai
kos sutarties su Austrija deryboms.

Brityrę diplomatiniai stebėtojai 
aiškina, kad Bymes pasitraukimas 
yra išdava proceso, kuris jau 
vyksta keli mėnesiai, būtent vi
siškas Amerikos užsienio politikos 
vadovybės, bet ne pačios užsienio 
politikos, pakeitimas (CDM, 1.9).

žino jo talentą. Jis yra lygus 
Botvinikui ir Dr. Euwei.

Bogoliubovui teko lošti ir pra
lošti prieš Mikėną Rygoje. Jo nuo
mone, jei Mikėnas stipriau atsi
duotų šachmatams, tai jis turėtų 
stipresnį talentą negu Keresas.

Iš viso Baltijos tautų šach
matininkai yra padarę didelę pa
žangą, o jis 1914 m. visai pripuo
lamai liko Vokietijoje, todėl jo 
širdingiausias linkėjimas, kad 
baltiečiai nuo panašaus likimo 
ištrūktų.

USA laimėjo Davis taurę, 
baigmėje nugalėjusi Australiją 5:0

Kas laimės Davis taurę, buvo 
įvairiausių spėliojimų. Didesnioji 
dalis ekspertų palaikė Australijos 
laimėjimą, nes pačios rungtynės 
turėjo įvykti Melbome, kur šei
mininkams gerai pažįstamos aikš
tės, įprastas klimatas ir neabejo
tinas žiūrovų prielankumas. Tai 
vis aplinkybės, kurios šaukėsi 
paminėjimo ir be abejo turėjo

4136. Puišytė Jadvyga gyv. DP 
Camp Rebdorf b. Eichstatt, ieško 
brolių Mečiaus ir Marijono Puišių.

4137. Ona Juozelskytė gyv. DP 
Camp Rebdorf b. Eichstatt, ieško 
seserų Valės ir Adelės ir brolio 
Jono.

4138. Kučiauskas V. gyv. Uru
gvajuje, ieško Kučiausko ir Dai- 
nausko. Rašyti Jurgiui Danisevi- 
čiui DP Camp Rebdorf b. Eich
statt. — Iš JAV gautas siuntinėlis 
Zuzanos Ūselis vardu iš Aleksan
der Rudaitis 1142 E 66th St. Ing
lewood ' California. Prašoma 
kreiptis Rebdorf bei Eichstatt lie
tuvių komitetas.

4139. Šimkus Ignas, gyv. Mem
mingen, Lit. Lager, ieško Šimkie
nės Veros-Birutės Pupaleigytės.

4140. Silw. Stepanowski, Ko- 
mionka poest. Pietrzykovo, pow 
Cztuchom Pomorza. Polska — 
ieško Lapaitytė Joana — Vanda.

4141. Guobienė Pranė, gyv. 
Gluckstadt, Gorch-Fock-Str. 3, 
ieško vyro, brolių Jono ir Juzės 
Pietuškų, Kliveckienės Malvinos 
ir Vlados Griveilos.

4142. Bagdonas Kazys, gyv. 
Mūnchen, Trogerstr. 54/III, ieško 
Meironaitės Feliksės gyv. Felix- 
dorf b. Wien, in Paulauską Igną 
gyv. Sudetenland.

4143. Krasauskas Sigitas, gyv. 
Freiburg Br. Johannisbergstr. 3, 
ieško sesers Marijos ir Šačkų 
šeimos.

4144. Pečkaitis Juozas gvy. 
Anglijoje, Possingworth East 
Camp Gross-in Hand, Near Uek- 
field Sussex East, ieško Onos 
Špakauskaitės, Grybo Juozo ir 
kitų pažįstamų.

didelės įtakos australiečių laimė
jimo šalininkams. Sakysim, net 
pats Wimbledono nugalėtojas I 
von Petra tvirtino, kad penktoji 
žemės dalis yra nenugalima, ta
čiau jo sprendimas po nepavyku
sių gastrolių Amerikoje galėjo 
būti ir nevisai objektyvus.

Tuo tarpu didmeisteris Tildenas, 
kuris, ir blogoje formoje būda
mas, Wimbledono nugalėtojus iš
vilkdavo iš megstinių, pranašavo 
didelę amerikiečių pergalę.

Šie spėliojimai viešpatavo iki 
paskutinės minutės. Kol pagaliau 
USA komanda sudaryta iš: Kra
mer, Schroder, Mulloy, nepralai
mėjusi nei vieno susitikimo, vai
nikavo savo tryliktą laimėjimą. 
Dabar Davis taurė ir vėl randasi 
Amerikoje. Iki šių metų Davis 
taurę yra laimėję 7 kartus anglai 
ir 6 kartus prancūzai. Iš viso Da
vis taurė pasaulio vandenimis yra 
keliavusi virš 90 tūkst. kilometrų. 
Atskirų susitikimų pasekmės se
kančios: Schroder-Bromwich 3:6; 
6:1; 6:2; 0:6; 6:3, Kramer-Pails 
8:6; 6:2; 9:7;, Kramer-Bromwich 
8:6; 6:4; 6:4, Mulloy-Pails 6:3; 6:3; 
6:4 ir dvejete Schrdder-Kramer 
prieš Bromwich-Quist 6:2; 7:5; 6:4.

Garmisch-Partenkirchen’as
— Garmisch - Partenkirchen’as 

yra gražiausias Vokietijos žiemos 
kurortas, apsuptas virtine Bavari
jos Alpių su aukščiausia Vokieti
joje viršūne — Zugspitze (2964 m.). 
1936 m. čia įvyko pasaulinė žie
mos sporto Olimpijada, kurios 
įrengimai: didžiulis ledo ritulio 
ir dailiojo čiuožimo stadijonas, 
slidžių tramplynai ir liftai, rogu
čių takai ir pan. pereitą žiemą 
amerikiečių pastangomis buvo 
atnaujinti, praplėsti ir pataisyti, 
leidžiant jais naudotis taip pat ir 
civiliams. Daug lietuvių, žiemos 
sporto mėgėjų, pereitą žiemą jais 
taip pat pasinaudojo. Pavasarį ir 
vasaros pradžioje į Garmisch- 
Partenkirchen’ą atvažiuodavo la
bai daug lietuvių ekskursijų, o 
taip pat iškylaujančių skautų ir 
moksleivių. Visų buvo vienodas 
tikslas — nuvažiuoti trąukiniu į

Zugspitze, iš kurios giedrią dieną 
matyti trys valstybės: Italija, 
Šveicarija ir Austrija. Keltuvais 
galima pasikelti ir į kitus apylin
kės kalnus iki pusantro kilometro 
aukščio. Pora dienų praleistų 
Garmisch - Partenkirchen’e gra
žiam orui esant, palieka neužmirš
tamų įspūdžių.

Žiemą daug lietuvių atvažiuo
davo į čia vykusias tarptautines 
ledo ritulio rungtynes tarp ge
riausių USA, Šveicarijos ir Kana
dos komandų, o taip pat pasižiū
rėti ledo variečių ir tarptautinių 
slidžių rungtynių, kuriose daly
vavo USA, Vokietijos, Italijos ir 
Austrijos meisteriai.

Šią žiemą Garmisch-Partenkir- 
chen’e numatoma daug tarptau
tinių ledo ritulio ir slidžių rung
tynių, kuriose dalyvaus geriau
sios Europos jėgos, jų tarpe Euro
pos ir pasaulio meisteriai. Visa 
tai pamažu Garmisch-Partenkir- 
chen’ą vėl pavers tarptautiniu 
turistų centru, prie kurių prisidės 
nemažas skaičius lietuvių.

Kadangi apsistojimo ir nakvy
nės sąlygos Garmisch-Partenkir- 
chen’e yra gana sunkios (vietos 
L. R. K. skyrius šiuo metu gali 
apnakvydinti tik labai ribotą 
skaičių žmonių) — yra rūpinamasi 
sudaryti būsimiems mūsų žiemos, 
sporto entuziastams galimybę ap
sistoti pora dienų Garmisch-Par- 
tenkirchen’e ir pasinaudoti visais 
„baltojo sporto“ malonumais.

Tad iki pasimatymo Garmisch- 
Partenkirchen’e!

SKELBIMAS
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

Paieškojimai
4145. Vasiliauskas Vincas gyv. 

Seedorf b. Zeven Kr. Bremer
vorde DPr Camp, ieško mokyt. 
Kreivėną Juozą (giminės Ameri
koje nori susirašinėti, bet nežino 
adreso).

4146. A. Peseckas, gyv. Eneby- 
gatan 35a Norrkdding-Svedija, 
ieško brolio Albino Pesecko.

4147. Valentina Greisen gim. 
Rozenbergaitė gyv. Rode-Kro, 
Ostergade 10, Danmark, ieško tė
vų, sesers Aleksandros Šerepekos 
gim. Rozenbergaitės, svanio Juozo 
Šerepekos, inž. Vinco Baublio ir 
kitų giminių bei pažįs.

4148. Prašau Grimmui Oswal- 
dui Nr. 223 870 pranešti, kad jo 
tėvai yra anglų zonoje. Antrašas 
Hummelfeld, Krs. Eckernforde, 
Schleswig-Holstein.

4149. Gautas laiškas iš Kana
dos su gimimo metrikais Antonio 
Pažėra vardu. Minėtasis asmuo 
gyveno 514 DP Camp, 1115 As
sembly Centre, 800 Control Unit 
B.A.O.R. Via Great Gritain. At
siimti adresu: V. Petrušaitis, Nur
tingen (Neckar), Eugenstr. 38,

Wurtt.
4150. Oldenburge i. O. Unterrn 

Berg stovyklos pašte gauti iš 
Amerikos laiškai: Juozui Zoroms- 
kiui — 3 laiškai, Juozui Janušai- 
čiui — 1 laiškas, Kaziui Mončiui 
— 1 laiškas. Laiškus adresatų 
prašoma atsiimti arba pranešti 
adresą ir pasiųsime.

4151. Jonas Misiūnas, gyv. Ak- 
sel Larsen Iljelm pr. Grange 
Lolland, Danmark, ieško brolio 
Felikso Misiūno gim. 1921 m. gy
venusio Insbruke-Hžitting.

Ištieskime pagalbos ranka vargstančiam tautiečiui
L. R. Kryžiaus piniginis vajus, 1947. I. 6 - II: 16
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12 psi.

Atomas - 
pasaulio politikos asis

Laikinis stabilizavinas
Vašingtonas ir Londonas dar 

tebenarplioja mįslę: ar sovietai 
yra iš esmės pakeitę savo poli
tiką ir jei taip, tai kodėl.

Vienas „aukštai stovįs JA Val
stybių užsienių politikos vyras“ 
prancūzų „Figaro“ koresponden
tui pasakojęs, jog „žiniomis, ku
rias buvo gavęs Bymes ir jo pa
dėjėjas ean Achesonas. sovietų 
delegacija i JTO visumos posė
džius New Yorke vyko tvirtai nu- 
sitačiusi parengti Sov. S-gos iš
stojime iš JTO“. Bet sovietai iš 
JTO neišstojo; priešingai, po 
spalio 25 d. Byrnes ir Molotovo 
pasimatymo akis i akį jų santy
kiai su vakarinėmis galybėmis 
ėmė gerėti. Tas pats amerikie
čių politikas betgi sakąs, kad Mo
lotovas ir Višinskis iš New Yorko 
vykę labai prislėgti; tenai visa jų 
diplomatija nuėjusi niekais. Be 
abejo, seniems pasaulinės revo
liucijos kovotojams buvo skau
du, kad sandoros su Vakarais 
vardan teko atsisakyti revoliuci
nės ekspansijos ypačiai į Graiki
ją, Turkiją, Iraną ir, aplamai, į 
Art. Rytus.

Amerikiečių politikas sako, kad 
sovietų nuolaidos nebuvo sava
noriškos. Walter Lippmannas jas 
aiškina Maskvos realizmu: Mo
lotovas ir Višinskis padarę prak
tines išvadas iš faktinio jėgų 
santykio. O tą santykį daro la
bai aiškų amerikiečių karinių pa
jėgų buvimas Viduržemio jūroj. 
Tačiau visus New Yorko rezulta
tus Lippmannas tevadina „laiki
niu“ jėgų pusiausvyros stabiliza
vimu“. Jo žodžiais, „sovietai ga
vo de iure pripažinimą to, ka 
raud. armija buvo de facto pa
siekusi. Rytų Europoje“. Tuo at
žvilgiu laimėjo sovietai, nes New 
Yorke Bevinas ir Bymes sutiko 
su tuo, ką jie prieš metus Mask
voje buvo atmetę kaip sovietų 
glostymą (appeasement). Vaka
rai savo ruožtu pasiekė tai. kad 
sovietai, pripažinti šeimininkais 
savojoj įtakos sferoj, apsiėmė 
kol kas iš jos toliau nesiveržti. 
Sis laikinis stabilizavimas betgi 
reikalauja praktiško ir pastovaus 
sprendimo. „Jeigu mes jo nera
sim, sako Lippmannas, tai jiems 
tinkamu momentu sovietai, ne- 
benurimdami vietoj, vėl pakils 
veržtis pirmyn“.

Atominė painiava
Vienas iš centrinių visuotinio 

patvarkymo klausimų, reikalau
jančių sprendimo, yra atominė 
problema. Ji ir po New Yorko 
„taikos“ tebėra JAV-Sov. S-gos 
nesutarimo objektas. Pagal so
vietus, atominių ginklų klausimas 
turi įeiti į bendrą visuotinio nu
siginklavimo programą; ameri
kiečiai nusitatę tarptautinės ato
mo kontrolės klausima spręsti 
skyrium, būtent. Barucho plano 
pagrindu, kuris išjungia veto tei
sę, kai eina reikalas apie nusi
kaltusiųjų atominės kontrolės 
nuostatams nubaudimą. Gruodžio 
3 d. atominės energijos komisijoje 
sovietų atstovas Gromyko tam 
nuostatui aistringai priešinosi, 
aiškindamas, kad jo priėmimas 
būtų lygus keitimui JTO chartos, 
kurioje įrašyta penkių didžiųjų 
valstybių veto teisė. JAV atstovas 
komisijoje-Baruchas į tai atkirto: 
„Tik tie gali norėti veto teisės, 
kurie iš anksto ketina atominį 
susitarimą laužyti“. Planas komi
sijoj buvo 10 balsų priimtas 
(Gromyko ir lenkų atstovas susi

laikė) persiųsti Saugumo Tarybai, 
kur jam tenka pereiti galutinę 
ugnį.

Sovietų laikymosi motyvus at
skleidė „Times“: ..Sovietams ne 
tiek rūpi susitarti dėl atominės 
energijos kontrolės, kiek tuoj už
sitikrinti, kad naujos bombos ne
bebus gaminamos, o pagaminto
sios bus sunaikintos. Tatai, aišku 
būtų vienašalis sovietų laimėji
mas. Prancūzų „Le Monde“ rašo: 
..Sovietai stengiasi atomines dis
kusijas nukreipti, jas paskandinti 
bendrojo nusiginklavimo ginčuo
se... Atominis klausimas yra 
įklimpęs... Sovietų ir amerikie
čių požiūriai Yra totališkai ir, ro
dos. nesutaikomai išsiskyrę ... 
Tenka laukti atidėliojamųjų ma
nevrų, kol sužinosim, ar dabarti
nėj padėty susitarimas iš viso 
įmanomas“.

Praktinius susitarimo sunku
mus pavaizduoja atominės ener
gijos komisijos technikinio komi
teto pranešimas, kuriame dalyko 
ekspertai smulkiai išskaičiuoja 
tarptautinės atomo kontrolės bū
dus ir metodus. Jie turi būti 
griežtai taikomi, jeigu norima, 
kad kontrolė nebūtų vien popie
rinė. Kontrolė turinti prasidėti 
kasyklose: ten ji paprasčiausia 
ir lengviausia. Tarptautinės kon
trolės lėktuvams turi būti leidžia
ma laisvai skraidyti virš bet ku
rio krašto teritorijos, kad iš oro 
galėtų susekti, ar kur nors nėra

GEN. G. MARSHALL, 
naujasis JAV uzš. reik, ministeris

slaptų kasyklų. Kontrolės agen
tams privalo būti leidžiama vi
same pasauly laisvai judėti ir 
daryti seismografinius matavi
mus, kad nustatytų, ar kur nors 
nėra požeminių sprogdinimų. 
Naudoti paruošta atominė me
džiaga turinti būti atiduodama 
tiesiginėn tarptautinės kontrolės 
organų priežiūrom nes tada jos 
įmontavimas į atominius ginklus 
jau tik dienų ar gal net valandų 
dalykas. Kontrolės pareigūnams 
turi būti leidžiamas kiekvienu 
metu be jokių ceremonijų tikrin
ti visus, kuriuos jie norės, fabri
kus, laboratorijas, ir 1.1.

Nesunku įsivaizduoti, kad to
kia kontrolė reiškia esminį kiek
vieno krašto suverenumo apkar
pymą. Užtat juo sunkiau vaiz-

Žiburiai

Haifos uostas (Palestin oj), į kurį atplaukia žydų emigra ntu nelegalus laivai

duotis, kaip kai kurios valstybės, 
ypatingai tos. kurios dangstosi 
paslaptingomis uždangomis, ryž
tųsi sutikti, kad tarptautiniai 
agentai nekliudomai kaišiotų no
sis visur, kur jie pamatytų ne 
vien atominių, bet ir kitokių rū
pestingai saugomų paslapčių. Mi
nėtajame technikiniame komitete 
sovietų atstovas prof. Aleksan
drovas, pvz.. dėl orinės kontrolės 
atsisakė iš viso kalbėtis.

Naujos nuotaikos JAV
Minėtasis anoniminis amerikie

čių politikas „Figaro“ korespon
dentui pasakęs, jog respublikonai 
maną, kad atėjęs laikas JAV ka
rinę persvarą paversti „politinė
mis vertybėmis“. Amerikoje jau 
pradeda garsiau apie kongreso 
ketinimą panaikinti kai kurias 
Roosevelto sutartis, kurios davė 
didelių nuolaidų sovietams, o kai 
kurie laikraščiai pradėjo aršią 
kampaniją prieš Jaltos susitari
mą. Tai žinant, įdomus darosi 
JAV kongreso specialaus komi
teto pokarinei ūkio politikai pla
nuoti pranešimas. Sis komitetas, 
kaip praneša „Daily Telegraph“ 
ir „Manchester Guardian“, reko
menduoja kongresui stiprinti Vo
kietiją ūkiškai ir paversti ją „už
tvanka prieš komunizmo verži
mąsi į Vakarus“. Komiteto ma
nymu, valstybės departamentas 
turėtų „maksimalinio spaudimo 
būdu“ įtikinti D. Britaniją, Šve
diją, Šveicariją ir Prancūziją, kad 
neduotų sovietams pramonės 
įrengimų, nes Sovietų S-ga „si
stemingai laužo savo karo meto 
pažadus ir atkakliai stengiasi iš
plėsti savo dominavimą Europo
je“. Jeigu sovietai negrįš prie 
Potsdamo susitarimo ir jeigu pa
aiškėtų, kad Peenemuendėj tikrai 
veikia raketinių bombų fabrikas, 
o vokiečių pramonė dirba sovietų 
ginklavimui, komitetas siūlo va
kariniams sąjungininkams forma
liai paskelbti Potsdamo susitari
mą nebegalio j antį ir pareikalauti, 
kad sovietai visiškai išsikrausty
tų iš Vokietijos. Komiteto many
mu, ūkinių santykių tarp JAV 
ir Sovietų S-gos raida turėtų pri
klausyti nuo to, ar Sovietų S-ga 
vykdo savo politinius įsipareigo- 
tikinimu, užimąs pavojingą „rau- 
tarptautinę atominės energijos 
kontrolę.

Amerikiečių vidaus politikoj 
įdomus reiškinys, turėsiąs ir už
sienių politikos reikšmės; eilė žy-. 
mių JAV liberalų, visi seni Roo
sevelto ekipos žmonės, įsteigė 
„pažangiųjų demokratų“ organi
zaciją, kuri „įsakmiai pabrėžia 
ištikimybę demokratijos princi
pams ir stoja prieš bet kurią to- 
talizmo formą“. Šios organizaci
jos iniciatorių tarpe matom ponią 

Roosevelt, buv. Roosevelto lai
ku vidaus reik, ministerį Ickes, 
Chester Bowles. Paul Porter, Wil
son Wyatt ir kitus pažangios link
mės politikus. Naujoji organiza
cija yra aiškiai antikomunistinė ir 
kaip tokia atsistoja griežtai prie
šingame fronte su Wallace, kuris, 
daugelio amerikiečių liberalų įsi
tikinimų, užimąs pavojingą „rau
doną“ liniją.

Byrnes pasitraukimo mįslė
Byrnes pasitraukimas buvo di

džioji praeitosios savaitės sensa
cija. „New York Times“ ir „New 
York Herald Tribūne“ nelabai ti
ki, kad Bymes būtų pasitraukęs

J. F. BYRNES, 
buv. JAV užs. reik, ministeris

sveikatos sumetimais, ir nujau
čia kažkokią paslaptį. „Le Mon
de“ pastebi, kad Bymes pasi
traukė tuoj po Barucho atsista
tydinimo iš JAV atstovų atomi
nės energijos komisijoje; laikraš
tis. sako, jog kai kurių manymu 
Bymes netikįs suartėjimu su 
Sov. S-ga ir manąs, kad sandoros

Organizacijoms, a. g. Konfratrams ir visiems kitiems, svei-.. 
kinusiems šv. Kalėdų ir N. Metų proga, reiškiu širdingiau
sios padėkos žodžius.

KAN. F. KAPOČIUS
Sv. Sosto Delegatas Lietuviams 
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epizodas, prasidėjęs po jo sensa
cingųjų pusryčių su Molotovu, 
tebusiąs trumpalaikis“. Dar dau
giau kalbų sukėlė generolo Mar- 
shallio paskyrimas Bymes įpėdi
niu. Bandoma aiškinti, kad suak- 
tualėsiąs Tol. Rytų klausimas, 
nes gi Marshallis yra Kinijos 
reikalų specialistas. Tačiau vi
siems krinta į akis, kad busimo
joj Maskvos konferencijoj JA 
Valstybėms atstovaus trys gene
rolai: pats naujasis valstybės se
kretorius gen. Marshallis, amba
sadorius Maskvoj gen. Bedell 
Smith ir amerikiečių karinės val
džios Vokietijoje šefas gen. Clay ..

Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus kartoteka

Lietuvos Raudonasis Kryžius yra 
pasiryžęs sudaryti kiek galima pil
nesnę ir tikslesnę lietuvių trem
tinių kartoteką. Kartoteka sudaro
ma grynai statistikos reikalams. 
Neįsirašiusieji į kartoteką negalės 
naudotis Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus teikiama parama. Pastangos 
sveikintinos, nes iki šiol nė viena 
lietuvių tremtinių organizacija pil
nos tremtinių kartotekos neturėjo. 
Tremtinių skaičius ir jų išsimoks
linimo lygis buvo tik spėjamas.

Padėka
Ponui Jonui Cekauskui, pa

aukojusiam „Žiburių“ reikalams 
RM 200.— nuoširdžiai dėkojame.

Administracija 
PADĖKA

Nuo žiauraus apdegimo buvau 
arti mirties slenksčio. Už tiesiog 
stebuklingą grąžinimą man svei
katos nuoširdžiai dėkoju Augs
burgo DP. „Servatius Stift“ ligo
ninės Chirurgijos skyriaus p. p. 
daktarams: skyriaus vedėjui dr. 
Maciūnui, dr. Savickui, dr. De
gėsiui, dr. Driliui, dr. Stradzdinš. 
Taipogi reiškiu gilios padėkos 
jausmus to paties skyriaus gai
lestingoms seserims: Andželikai 
ir Medz-Liepins (už rūpestingą 
mano žaizdų tvarstymą), seserims 
vienuolėms: Ritai, Kazimierai, 
Birutėlei, Kiroi ir Verai.

Petras Bulota
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