
Ar giedrios išaušta pavasario dienos,
Ar dreba nuo šalčio apleistos 

rugienos,
Ar krinta po dalgiu žvangučiai 

lankos.
Mums savo tėvynė graži visados.

Maironis

Nr. 6 (65)* Augsburgas, 1947 m. vasario mėn. 8 d. III metai

. J. Girnius

LIETUVIŠKOJO
CHARAKTERIO PROBLEMA

A. Tautinio charakterio problema, kaip aktualusai tautinio 
auklėjimo rūpestis.

Šveicarų essayisto Denis de 
Rougemont žodžiais, problemos 
ateina, kai dalykai nueina. Vadi
nasi, kol kuris dalykas saugiai 
turimas, tol apie jį nekalbama, 
nes nėra nė reikalo apie jį kal
bėti. Jis atrodo savaime supran
tamas, — nekeliąs dėmesio, nes 
nekeliąs nė rūpesčio. Dėmesį 
išugdo rūpestis. Tik iškilus pa
vojui kurį nors dalyką prarasti, 
pradedame juo rūpintis. Šita 
prasme kurio nors dalyko virti
mas problema ir tuo būdu iški
limas į sąmonę yra ženklas, kad 
tasai dalykas, jeigu ir nėra jau 
prarastas, tai bent ’ atsidūręs pa
vojum

Iš tiesų. Pagrindinis mūjų lai
ko šūkis — humanizmas. Skel
biamas visokeriopas humaniz
mas: krikščioninis ir ateistinis, 
liberalistinis ir socialistinis,’euro- 
pietinis ir amerikietinis, pagaliau* 
net sovietinis. Nėra nė vieno,' 
kuris nesišayktų humanizmo. Ąr 
dėl to, kad mūsų laikas būtų hu
maniškesnis, negu kuris kitas? 
Priešingai, tik dėl to, kad vargu 
kada buvo žmogus taip praradęs 
savo vertės sąmonę kaip šian
dien. Šaukiamasi humanizmo, nes 
nebeturima žmogaus.

Panašiai ir su lietuviškuoju 
charakteriu. Anksčiau, kol buvo
me savame krašte, šis klausimas 
mažai kilo. Net psichologai (nors 
jų kaip tik netrūko!) nėra mūsų 
charakteriui skyrę nė vienos spe
cialios studijos. Tačiau dabar šis 
klausimas mūsų spaudoje vis 
dažniau iškyla. Tiesa, labiau mū
sų charakteriu rūpinamasi mo- 
raline negu psichologine prasme 
— rūpesčio išsaugoti gerą lietu
vio vardą pavidalu. Kai kas, bai
mindamasis, kad patsai ragini
mas saugoti gerą lietuvio vardą 
įžeidžia mūsų tautinę garbę, pro
testuoja iš viso prieš klausimo 
kėlimą. Tačiau faktas yra vie
nas: mūsų charakterio išsaugo
jimas jau iškilęs probleminiu rū
pesčiu!

Iš tiesų, savojoje aplinkoje do
mėtis mūsų charakteriu nebuvo 
per daug gyvo reikalo, nes jam 
negrėsė joks regimas pavojus. 
Dabar, atsidūrę svetur, jaučia
mės lyg žuvis, bangos išmesta į 
pakrantės akmenis. Iškyla mūsų 
charakteriui ir dėmesys, ir rūpes
tis. Iškyla dėmesys: kada gyve
nome vieni patys savo tarpe, sa
vo individualumą mažai ir jau
tėme, — dabar, pergyvendami 
svetimą aplinką, kreipiame žvil
gį ir į save pačius. Iškyla rūpes
tis: jaučiame, kad svetimos ap
linkos sausroje daugelis pačių 
tauriųjų mūsų charakterio savy
bių gresia išblėsti.

Jaučiame mūsų charakteriui 
iš svetimos aplinkos ateinančią 
grėsmę ir tačiau lygiai aiškiai 
jaučiame, Jcad išlaikyti tautinį 
charakteri yra pati pirmoji mū
sų tautinės gyvybės išsaugojimo 
sąlyga.

Šita prasme lietuviškojo cha
rakterio klausimą mums ir kelią

ne paprasta psichologinė smalsa, 
bet patsai gyvybinis rūpestis ak
tualiaisiais mūsų meto tautiniais 
uždaviniais. Tautinio charakterio 
problema — pagrindinis mūsų 
šiandieninio tautinio auklėjimo 
rūpestis.

Kokia tautinio charakterio iš
saugojimo prasmė tautinės gyvy

ir gražus, bet jau vėlyvas šauks
mas.

Ir tačiau: tauta yra daugiau, 
negu valstybė, tautinė gyvybė 
daugiau, negu nepriklausomybė, 
politinė laisvė. Gali tauta savo 
politinės laisvės kuriam laikui ir 
netekti, bet kol ji išsaugo tautinę 
gyvybę, tol ji išsaugo ir nepri
klausomybės viltį. Nepriklauso
mybė gali būti prarasta, — ir 
gali būti vėl atstatyta. Bet mi
rusios tautos jau niekas nebepa- 
žadins.

Ne mūsų rankose šiandien grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę. 
Bet mūsų rankose išsaugoti vi
dinę Lietuvos laisvę — tautinę 
gyvybę. Nepriklausomybę galėjo 
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bės atžvilgiu? Kuria prasme lie
tuviškojo charakterio išsaugoji-' 
mas yra mūsų metu pirmoji tau
tinė pareiga?

Esame pastatyti prieš būtį ar 
žūtį. Ir tragiškiausia yra tai, kad 
mūsų likimas atrodo atiduotas į 
svetimas rankas, nuo mūsų pačių 
niekuo nepriklausąs. Todėl ir 
mintis, kad mes patys turime ko
voti už savo laisvę, atrodo tik 
naivus optimizmas ar beviltiška 
ironija, kiekvienu atveju — tegu

svetimieji išplėšti, gi vidinė lais
vė — tautinė gyvybė — yra neiš- 
plėšiamas dalykas. Ją galime tik 
mes patys prarasti — leisti jai 
nejučiomis išblėsti. Šita prasme 
ir galime tarti: Lietuva liks tol 
gyva,' kol ji liks mumyse gyva, 
kol mes liksime lietuviai, kol liks 
gyvas — paskutinysai lietuvis!

Išsaugoti mumyse Lietuvos gy
vybę — štai bendrasai visų mūsų 
uždavinys ir drauge konkretusai 
kovos .už savo laisvę būdas.
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no (bet tai ir yra visa!) — išsau
goti lietuvišką charakterį ir lie
tuvišką sąmonę. Ne viena ir ne 
antra, ne charakterį ir ne sąmo
nę, o abu drauge, nes jiedu taip 
intymiai susieti, kad vienam blė
stant, blėsta ir antrasai. Nedaug 
ką tereikš lietuviškdsai ' charak
teris, jei lietuviškoji sąmonė iš
blės. Bet, ir atvirkščiai, negalės 
gyva išlikti nė lietuviškoji są
monė, jei išblės lietuviškasai 
charakteris. Tautinis charakteris,

Paviršutiniškai žiūrint, lietu
viškumo išsaugojimas atrodo ba
naliai lengvas dalykas. Tačiau, 
galyką giliau imant, taip nėra. 
Lietuviškumą išsaugoti yra dau
giau, riegu' neužmiršti lietuvių 
kalbos. Jei lietuviškumo išsaugo
jimas tiek tereikštų, tai iš tiesų 
jis būtų patsai lengviausias už
davinys. Gimtąją kalbą užmiršti 
yra nepalyginimai sunkiau, regu 
svetimos išmokti. Pirmajai emi
grantų kartai niekada negresia 
savosios kalbos užmiršimo pavo
jus!

Tačiau — kartojame — išlikti 
lietuviais yra daugiau, negu vien 
neužmiršti lietuvių kalbos. Išli
kimas lietuviais tereikalauja vie-

Trečiosios partijos 
kūrimasis JAV-se.
Po praėjusių metų lapkričio 

mėn. 5 d. į senatą rinkimų, per 
kuriuos paaiškėjo nesutarimai 
demokratų partijoj, „trečiosios 
partijos visuomet lauktos, bet 
neikada neįkurtos — įsisteigimo 
klausimas iš naujo iškilo. Kairių
jų demokratų vadų — Walace ir 
Pepper — kai kurie pareiškimai 
apie pažangiųjų jėgų pergrupa
vimą“ leido manyti, kad tai bus 
vykdoma naujos, aiškiai į kairę 
pasukusios partijos įkūrimu.

Pastaruoju metu įvyko susirin
kimas suorganizuoti naują poli
tinio veikimo — Pažangiųjų Ame
rikos piliečių — grupę (Progres
sive Citizens of America). Už to
kios organizacijos sukūrimą bal
savo 300 delegatų iš 21 štato, 
kurie tarėsi atstovauią 10 drau
gijų su 15.000 narių. Walace, ku
ris nebuvo jokioms pareigoms iš
rinktas, savo kalboj puolė abi 
svarbiausias Amerikos partijas. 
Jis pareiškė: „Pažangieji nori, 
kad krašte iš tikro būtų dvi par
tijos, o ne kad kraštas būtų val
domas vienos partijos sistemos, 
pasiskirsčiusios į du blokus.“

Susirinkimas išrinko du pirmi
ninkus J. Davidson ir Frank 
Kingdon, o vicepirmininkais F. 
H. La Guardia (buv. UNRRA gen. 
dir.) ir kt.

Stebėtojų nuomone, trečios 
pari'ios galutinam įsikūrimui pa
dėtis dar nėra pribrendusi. „Pa
žangieji“ dar neturi žmogaus, 
apie kurį jie galėtų burtis. Jei 
jiems primenamas Henry Wa
lace, jie beveik vieningai atsako, 
kad buvęs prekybos ministeris 
yra „puikus žmogus, bet labai 
blogas politikas“, ir būtų kata
strofiška jam patikėti naujos, kri
tiškoj steigimo padėty esančios 
partijos vadovavimą. Dauguma 
mano, kad Walace politinė kar
jera praktiškai yra baigta.

Kitas veiksnys, kuris šiuo metu 
trukdo naujos partijos įsikūrimą 
yra faktas, kad naujo politinio 
veikimo šalininkai sindikalistai 
yra dpfenzyvinė’ nadėt’^. Nesi
leisdami į avantiūrą, jie kaupia 
visą savo dėmesį ir energiją ap
ginti savo pozicijas, kurios atrodo 
yra nuo sausio mėn. puolamos 
naujos respublikonų daugumos. 
A!5kįau kalbant, iie mano, kad 
visas savo jėgas jie turi per se
kančius mėnesius nukreipti ap
saugojimui teisių, kurias darbi
ninkų klasė iškovojo Roose veltui 
prezidentaujant. Šis darbas ypač 
sunku atlikti, kai Kongrese dau
gumoj yra respublikonai (anot jų, 
reakcionieriai), kai viešoji nuo
monė sujaudinta apgaulingos 

vaizdingai kalbant, yra tarsi ta
sai požeminis šaltinis, kuris vie
nas neregimai gaivina tautinę 
sąmonę. Jei šdsai šaltinis užaks, 
bematant svetimos aplinkos saus
ra išdžiovins ir tautinę sąmonę. 
Praradus tautinį charakterį, ne
belieka jau kas ir besisąmoninti: 
pasidaro vis tiek pat, kuri tauty
bė pasan įrašoma.
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Vokiečiu teismai pasisako pabal- 
tieciu teisines padėties atžvilgiu
Mūsų teisinė padėtis yra dar čiai; vokiečių teismai, kuriems

ne visai aiški. Atrodo, kad dėl 
šios priežasties mums lietuviams, 
ne tik teisininkams, bet ir vi
siems bus įdomu sužinoti, ką tuo 
klausimu galvoja vokiečių teis
mai ir teisininkai.

Vokiečių teisininkų žurnalo 
„Sueddeutsche Juristen-Zeit’>ne“ 
šeštame nusmeryje atspausdinti 
Stutt^arto teismu nutarimai, lie- 
čiantieji, tiesa, tiesiogiai Latvijos 
piliečius, turintieji tačiau reikš
mės ir mums, nes,gvildena ben
dras visiems pabaltiečiams tei
sines problemas.

Reikalas štai koks: Stuttgarto 
apygardos teisme (Landgericht’e) 
viena Latvijos pilietė iškėlė iš
tuokos bylą prieš savo vyrą tai
pogi Latvijos pilietį. Ji tvirtina, 
jog abi šalys esą latviai, buvu
sios Latvijos valstybės piliečiai 
ir dėlto jokiu būdu ne vienos iš 
Suvienytųjų tautų (Allied Na
tions, Vereinigte Nationen) pilie- 
kampanijos prieš sindikatus, o 
ekonominė padėtis dėl streikų 
gresia virsti katastrofine. Visa tai, 
suprantama, neleidžia aktyviau
siomis pažangiųjų jėgoms nu
kreipti dalį savo veikimo į ambi
cingą naujos politinės partijos su
kūrimą. Kaip sindikatų politinio 
veikimo komiteto (PAC) pirmi
ninkas J. Kroli pareiškė, trečio
sios partijas sukūrimas pareika
lautų „laiko, energijos ir pinigų 
sumos, kuri dabar yra naudin
giau kitur panaudoti“.

Į kokią akciją kairieji elemen
tai JAV-se nori mestis ateity? 
Šiuo atžvilgiu sindikatų politinio 
veikimo komiteto (PAC) vadai 
turi aiškų planą. Jų organizacija 
pasilieka dviejų partijų sistemoj 
„spaudimo grupėje“, kur savo 
svorį nukreipia į parinktus punk
tus. Pirmiausia šių punktų yra 
amerikiečių rinkikų apatija; jie 
apskritai mažai domisi politika 
bei partijų programomis. Per 
naujuosius rinkimus lapkričio 
mėn. 5 d. iš 91 milijono Ameri
kos piliečių balsavo tiktai 34 mi
lijonai, t. y. daugiau kaip 62% 
rinkimuose nedalyvavo. Pirmasis 
sindikatų politinio veikimo" (PAC) 
komiteto uždavinys yra suinte
resuoti rinkiką, parodyti, jog tai 
liečia jo egzistenciją bei ateitį. 
Komiteto šefai yra įsitikinę, jog 
pažadinus šių milijonų politinę 
sąmonę iš jų susidarytų milijo
nai simpatikų ir pasekėjų, kurie, 
supratę tikrą rinkimų reikšmę, 
vieną dieną užtikrintų jiems per
galę. Jie nurodo kaip simptomin- 
gą reiškinį tą faktą, kad po dides
nės propagandos lapkričio mėn. 
5 d. pietų štatuose pirmą kartą 
savo gyvenime balsavo 600.000 
juodųjų rinkikų.
Antras taškas, į purį PAC taiko, 

yra savivaldybiniai bei vietiniai 
rinkimai (jie įvyks 200 miestų ir 6

tesą draudžiama spręsti vienos 
kurios iš Suvienytųjų tautų pi
liečių bylas, dėlto pilnai teismin- 
gi šiai bylai spręsti.

Apygardos teismas nutarė šios 
bylos nepriimti svarstyti, moty
vuodamas tuo, kad Latvija, kai
po nepriklausoma valstybė, jau 
nebeegzistuojanti, nes ji esanti 
inkorporuota į Sovietų Sąjungą; 
dėlto Latvijos piliečiai dabar esą 
Sovietų Sąjungos, taigi vienos iš 
Suvienytųjų tautų piliečiais, ir 
vokiečių teismas tokioms byloms 
spręsti neteismingas.

Ješkovė šį apygardos teismo 
nutarimą apskundė aukštesnia
jai instancijai, Stuttgart’o Ober- 
landesgericht’ui (atitinkančiam 
maždaug mūsų Apel, Rūmus ar 
Vyr. Tribunolą), motyvuodama 
tuo, kad, jeigu jau tos šalies pi
liečiai nebesą Latvijos piliečiais, 
tai. jie esą be pilietybės (staaten- 
los), ir dėlto vokiečių teismai ga
li jų bylas spręsti.
štatuose). Šičia PAC gali daug 
lengviau koroti ir pasiekti laimė
jimų, nes čia jis išvengia tos di
džiulės organizacijos, kurią su
daro dviejų didžiųjų partijų „ma
šina“. Kvartaluose, distriktuose 
mieliau balsuojama už žmogų ne
gu etiketę. Todėl tų žmonių, ku
rių rankose yra administracinė 
valdžia, veikimas gali turėti 
sprendžiamos reikšmės. Pav., 
kiekvienas žino, kad gubernato
rius Dewey buvo iš naujo išrink
tas daugiau dėl savo administra
cinių kvalifikacijų, negu dėl sa
vo respublikoniškos etiketės.

Pagaliau „progresistai“ mano 
savo veikimui išnaudoti vieną 
amerikiečių politinės sistemos 
charakteringą vietą — „pra
džios rinkimais“ — per kuriuos 
kiekvienos partijos nariai ir sim- 
patikai parenka savo kandidatus 
būsimiems visuotiniems rinki
mams. Apskritai kandidatus to
kiu būdu parenka partijų „ma
šinos“, nes didžiausia rinkikų da
lis susilaiko nuo dalyvavimo 
šiame kandidatų parinkime. To 
rezultate atsitikdavo, kad kairie
siems rinkikams belikdavo tiktai 
pasirinkti tarp konservatyviškų 
demokratų ir reakcionieriškų res
publikonų. Dabar PAC stengiasi 
rinkikus įtikinti, kad jie turi da- 
Ivvauti „pradžios rinkimuose“. 
Suprantama, kad padėtis žymiai 
pasikeis, jei 1948 m. rinkimų są- . 
rašuose figūruos „progresistų“ ' 
kandidatai, nors po respublikonų 
ar demokratų etikete.

Tokiu būdu progresistai, iš
rinkti po įvairiomis etiketėmis, 
bet tuo pačiu keliu gali Kongrese 
sudaryti pakankamai kompak
tišką grupe, kad valdžia, nors ii 
būtų ir respublikoniška, turėtų 
su ja skaitytis. O paskui gal būt 
būtų galima svarstyti ir apie tre
čios partijos steigimą ... (Le 
Monde, 27. 12 ir NYHT, 8. 1)

Ieškovė šį apygardos teismo 
tas šiais motyvais:' Latvijos val
stybė nebeegzistuoja, ir atsako
vas jokiu būdu nebėra Latvijos 
pilietis. Galėtų tik kilti klausi
mas, ar jis tapo Sovietų Sąjun
gos, vienos iš suvienytųjų tautų 
piliečiu, kaip tvirtina Apygardos 

* teismas, arba ar jis visai neturi 
pilietybės, atseit yra „staatenlos“. 
Nėra reikalo spręsti, ar apygar
dos teismas šitaip galvodamas 
teisus ar ne, nes net ir tuo at
veju, jeigu atsakovas būtų visai 
be pilietybės, apygardos teismo 
nutarimas būtų pagrįstas. Iš 
Wuerttemberg’o — Baden’o tei
singumo ministerijos patvarky
mo, paremto amerikiečių karinės 
valdžios organų nuomorfe, aiš
kėja, jog vokiečių teismams ne
santi įsakmiai atimta kompeten
cija spręsti bylas asmenų, netu
rinčių pilietybės; karinė valdžia 
tačiau reikalauja, jog bylose, ku
riose atsakovas yra „neturįs pi
lietybės vienos iš suvienytųjų 
tautų narys“ (staatenloser Ange- 
hoeriger der Vereinten Natio
nen), vokiečių teismas privalo 
apie tai pranešti karinės valdžios 
atitinkamiems organamsz ir by
los nespręsti, kol nebus duotas 
tam leidimas. Iš teisingumo mi
nisterijos patvarkymo toliau aiš
kėja, jog „neturinčių pilietybės 
suvienytųjų tautų nariu“ tenka 
laikyti tokį asmenį, kuris būtų 
vienos iš suvienytųjų tautų pilie
tis, jeigu jis nebūtų tos piliety
bės netekęs. Šitas apibūdinimas 
tfnka stsakovui: jeigu jis, nusto
jus egzistuoti Latvijos valstybei, 
nebūtų netekęs pilietybės ir li
kes be pilietvbės (staatenlos), jis 
būtų tapęs Sovietų Sąjungos pi
liečiu.

Dėl šios priežasties vokiečių 
teismas galėtų šia bvlą suręsti 
tik gavęs amerikiečių karinės 
valdžios organų leidimą; ieškovė 
ligi tol to leidimo nepristatė ir 
dėlto apygardos teismas su pa
grindu atsisakė josios bylą sprę
sti. Šiais motyvais ieškovės skun
das atmestas.

Šitoks teismo pareikštas nusi
statymas. Įdomu pastebėti, kad 
apygardos teismas Pabaltijo val
stybių piliečius paprastai laiko 
Sovietų Sąjungos piliečiais, bet 
kad aukštesnysis teismas gražiai 
išvengia šito vis dėlto painaus 
ir komplikuoto klausimo išspren
dimo, palikdamas ji spręsti ki
toms įstaigoms. Toks nusistaty
mas gal ir ne visai girtinas, ta
čiau vis dėlto patogus tuo. kad 
padeda išvengti galimų keblumų.

Vokiečių teisininkas prof. dr. 
Wilhelm Grewe šituos teismų 
nutarimus vykusiu būdu komen
tavo, kritikuodamas juos ir pa
reikšdamas savo nuomonę jų 
gvildenamais klausimais. Šitas 
komentaras, atspausdintas tame 
pačiame minėtojo žurnalo nume
ryje, ypatingai įdomus tuo, kad 
nutarimuose iškeltąjį Pabaltiečių 
pilietybės klausimą gvildena žy
miai išsamiau bei nuodugniau ir 
prieina mums palnkesnių išvadų.

Jis pareiškia: — Šitie teismų 
nutarimai klaidingi. Bylos šalys 
jokiu būdu nėra nustojusios savo 
pilietybės vien dėlto, kad Latvija 
buvo inkorporuota i Sovietu Są
jungą. Tiesa, tarptautinėje teisė
je nėra nuostato, kuriuo einant 
inkorporuotosios valstybės pilie
čiai ipso iure įgytu inkorporuo
jančiosios valstybės pilietybę. 
Pastotoji taip pat nėra įpareigo
ta suteikti šiems asmenims savo

pilietybę, tačiau negali būti abe
jonės, jog ji gali taip padaryti. 
Tatai ir yra oadares Sovietu Są
jungos Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumas savo 1940 metų rugsėjo 
7 dieną išleistame potvarkyje, ku
riame nustatė, kad Pabaltijo 
valstybių piliečiai nuo priėmi
mo šių valstybių į Sovietų Są
jungą dienos įgyja Sovietų Są
jungos pilietybę. Tie Pabaltijo 
valstybių piliečiai, kurie to pot
varkio paskelbimo metu buvo 
užsienyje ir kuriems Pabaltijo 
valstybių sovietinės vyriausybės 
nebuvo. atėmusios pilietybės, tu
rėjo teise iki 1940 metų lankri- 
čio 1 dienos registruotis Sovietų 
Sąjungos diplomatinėse arkonsu- 
larinėse atstoybėse. Jeigu jie šia 
teise nepasinaudojo, tai jie galėjo 
būti įpilietinami jau tik einant 
1938 metų rugpiūčio 19 d. pilie
tybės įstatymu.

— Šios bylos šalys susituokę 
1944 m. balandžio mėn. Rygos 
mieste, ir dėlto netenka abejoti, 
kad jos šiam potvarkiui įsigalio- 
jant buvo Latvijoje, o ne užsie
nyje. Tuo būdu ir ieškovė ir jo
sios vyras, einant Sovietų Są
jungos pilietybės teise, būtų tapę 
SSSR piliečiais. Iš to sektų iš
vada, kad jie, einant AJV kari
nės valdžios įstatymu Nr 3 tapę 
vienos iš suvienytųjų tautų pilie
čiais ir tuo būdu, einant tos pa
čios karinės valdžios įstatymu 
Nr 2, vokiečių teismai jų byloms 
iš viso nebūtų teismingi.

Vokiečių teismams tačiau — 
tęsia savo komentarą prof. Gre
we — šie nuostatai būtų priva
lomi tik tuo atveju, jeigu Pabal- 
tijovalstybių inkorporavimas bū
tų buvęs įvykdytas laikantis 
tarptautinės teisės nuostatų. Ei
nant Didžiosios Britaniios ir 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
teismų praktika, šita sąlyga lai
koma išpildyta, jeigu šių valsty
bių užsienio reikalus tvarkančio
sios įstaigos toki inkorporavimą 
pripažįsta. Konkrečiai tariant: 
vokiečių leismui, veikiančiam 
AJV okupacinėje zonoje, Pabal
tijo valstybių inkorporavimas į 
SSSR su visomis iš to plaukian
čiomis pasekmėmis būtų privalo
mas, jeigu AJV užsienio reikalų 
ministerija (State Department) 
šitą inkorporavimą būtų pripa
žinusi.

Nuo 1932 metų, kada taip va
dinamoji „Stimsono doktrina“ 
buvo suformuluota, AJV užsienio 
reikalų ministerija aneksijų bei 
inkorporavimų pripažinimo klau
sime vadovaujasi mintimi, kad 
vien tik faktinojo svetimos val
stybės teritorijos užvaldymo dar 
nepakanka, kad sudaryti kokias 
nors pasekmes tarptautinės tei
sės plotmėje. Vadovaudamosios 
šiuo principu, AJV per paskuti
nius 14 metu keliais atveiais te- 
bepripažino kelių valstybių egzi
stenciją diplomatinėje bei tarp
tautinės teisės plotmėje, nežiūrint 
to, kad šių valstybių teritorija 
dalinai arba visai buvo užimta 
kitų valstybių ir jos dėlto netu
rėjo galimybės šios teritorijos 
valdyti (Mandžiūrija, Abisinija, 
Čekoslovakija, Albanija etc). Nuo 
1941 metų Vokietijos okupacinė 
politika traktavo Pabaltijo val
stybės Sovietų Sąjungos integra
line dalimi. Nėra reikalo čia aiš
kinti klausimą, ar tuo hitlerinės 
Vokietijos valdžia norėjo kon- 
kliudentiniu veiksmu pareikšti, 
jog ji pripažįstanti 1940 metais 
vykusiąją faktinąją Pabaltijo

Medardas Bavarskas

VILTIS
Šitos senos, kankinančios žaizdos 
Nebe greitai, ne greitai užgis.
O prie jų savo šypsantį veidą 
Tebeglaudžia viltis.
Ji akims neša mėlyną spalvą, 
Pasiklauso, kaip plaka širdis ... 
Bet atšalusią širdį suranda 
Ir akis ... Dieve, juodas akis! 
Gal kada ne, bet jau šiandien 
Ji mirs.
Taip sudužęs guliu ir įniršęs. 
Paskutinė beviltė naktis.
Bet kankina ir vis dar nemiršta 
Prakeiktoji viltis...

valstybių okupaciją ar ne, nes 
tatai AJV karinės vąldžios iš
leistojo, vokiečių teismų kompe
tenciją tvarkančiojo įstatymo 
aiškinimui neturi jokios reikš
mės. Spręsdamas šitą klausimą 
vokiečių teismas negali vadovau
tis sumetimais, kurie prieštarau
tų okupuojančiosios valstybės — 
šiuo atveju AJV — taip vadina
majam „ordre public“. Šituo 
klausimu teismas privalo laikytis 
tos nuomonės, kurios laikosi AJV 
užsienio reikalų ministerija, pri
pažindama arba nepripažindama 
faktinojo teritorijos okupavimo 
legalumą diplomatinėje bei tarp
tautinės teisės srityje.

Gross-Hessen’o karinės val
džios atitinkami organai neseniai 
prisiuntė Hessen’o valstybės mi
nisterijai šio turinio pareiškimą: 
AJV karinės valdžios įstatyme 
Nr 3 apibrėžtoji „Suvienytųjų 
tūtų“ sąvoka neapima asmenų, 
tvirtinančių, kad jie esą Estijos, 
Latvijos arba Lietuvos piliečiai 
ir neįgijusių kitos pilietybės. 
Vien tik fakto, kad šios valsty
bės buvusios inkorporuotos į So
vietų Sąjungą dar nepakanka,, kad 
šiuos asmenis laikyti Sovietų Są
jungos piliečiais. „Šituo pareiš
kimu tiktai pasakoma, kad AJV 
šių valstybių teritorijos faktinojo 
okupavimo nei de iure, nei de 
facto nėra pripažinusios. Tarp
tautinės teisės požiūriu vien tik 
faktinis svetimos' valstybės teri
torijos okupavimas bei užvaldy
mas dar nėra pakankamas pagrin
das okupuotojo krašto piliečiams 
jfrimesti okupuojančiosios val
stybės pilietybę.

Gross-Hessen’o karinės val
džios organai iš to daro — AJV 
pažiūriu visai pagrįstai — išvadą, 
kad AJV okupuotosios Vokieti
jos zonos teismai neprivalo tai
kyti Sovietų Sąjungos Aukščiau
siosios- Tarybos Prezidiumo 1940 
m. rugsėjo 17 d. potvarkio.

Tokiu būdu — baigia prof. 
Grewe savo samprotavimus — 
ieškovė ir atsakovas nėra nei So
vietų Sąjungos piliečiai, nei as
menys be pilietybės. Jie tebėsis- 
kaitp Latvijos piliečių teismai 
yra teismingi spręsti jų ištuokos 
bylas, ir nėra reikalo tam tikslui 
gauti karinės valdžios sutikimą.

Tiek profesoriaus komentaro. 
Mums jis itin įdomus tuo, kad 
jis, remdamasis autentiškais šal
tiniais, rimtai ir pamatuotai 
dėsto Savo mintis ir prieina iš
vados, kad mes turime pilną pa
grindą vadintis ir toliau Lietuvos 
piliečiais. Tiesa, ši išvada mums 
ne nauja, bet vistik malonu, kad 
ir rimti vokiečių mokslininkai, 
nepriklausomu būdu protaudami, 
prieina šitokiu mūsų pozicija 
stiprinančių išvadų.

J. A. Stk.

Spakenbergo lietuvių stovykloje lietuvių tautodailės paroda V. Augustino nuotr.
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Lietuvos atkūrimo problemos II Prof. dr. J. Krikščiūnas

Karo ir okupacija Lietuvai 
padarytu nuostoliu didumas

Skaudžiausias išgyventų sunkių 
laikų nuostolis yra daugybės pilie
čių netekimas, o kitų sužalojimas: 
mobilizacijos, sušaudymai, kalė
jimai, deportacijos, gyvenimas iš
tremty išplėšė iš mūsų tarpo labai 
daug žmonių. Priskyrus prie bu
vusios nepriklausomos Lietuvos 
Vilniaus krašto dalį ir priskai- 
,čius Klaipėdos teritoriją, Lietu
voje iš viso buvo apie 3 mil. gy
ventojų. Kiek dabar Lietuvoje jų 
yra, niekas'negali tikrai pasakyti. 
Kai kas mini visai mažą skaičių. 
Jei mes prileisime, kad, karo au
droms ir okupacijoms pasibaigus, 
Lietuvoje bus apie 2,5 mil. gy
ventojų, mes būsime labiau opti
mistai nei pesimistai. Žmonių 
nuostolio iš viso kompensuoti ne
galima. Jis pasidarys ypatingai 
skaudus, jei mes turėsime galvoje 
ir moralinę šio klausimo pusę; juk, 
dažnas iš mūsų netekome savo 
tėvų, brolių, seserų; tėvai pasi
genda vaikų ir kitų artimųjų. Jų 
niekas ir niekuomet mums nesu
grąžins, nes jų jau nėra gyvųjų 
tarpe . . .

Lietuvoje visuomet buvo per 
mažai gyventojų. Jei mūsų tėvynė 
būtų tirščiau apgyventa, iš to tau
tai būtų tik geriau, ne blogiau. Bi
joti, kad mums gali pritrūkti 
duonos ar darbo, nėra pagrindo, 
žinoma, tol, kol mes patys savo 
gyvenimą organizuosime ir sveti
mi mūsų neplėš. Po karų ir oku
pacijų Lietuvoje bus jaučiamas 
didelis darbo jėgos trūkumas. Kai 
kur, gal būt, norintieji ir galin
tieji darbą dirbti iš pradžių prie 
jo neprieis, nes senos darbovietės 
bus sunaikintos, o naujas susirasti 
ir prie jų pritapti ūmai nesiseks. 
Dėl to vykęs turimos darbo jėgos 
suregistravimas ir jos nukreipi
mas ten, kur ji bus labiausiai 
reikalinga, bus labai aktualu.

Priemonės, kurios veiktų Lietu
vos gyventojų skaičiaus didinimo 
kryptimi, visuomet turėtų būti 
atidžiai apsvarstomos ir, kur tik 
galima, taikomos. Žinoma, jis ne
gali ūmai didėti, bet negali ūmai 
atsistatyti ir kraštas. Visi planuo
jami darbai turės siekti ir toli
mesnę ateitį. Tokiomis aplinky
bėmis įgaus prasmės bei aktualu
mo ir priemonės Lietuvos gyven
tojų skaičiui padidinti.

Antra Skaudi žala, kurią paliks 
karai ir okupacijos, tai morališ
kai ir fiziškai gana sveiko lietu
vio sužalojimas. Jau vokiečių 
okupacijos laikais Lietuvoje buvo 
įsigalėjęs girtuokliavimas, korup
cija, sumažėjęs žmonių darbingu
mas. Rusų okupacija taip pat nei
giamai veikia Lietuvos žmones. 
Visa šitai reikės šalinti. Reikės 
dėti pastangų ūkininką, darbinin
ką, valdininką, pirklį ir kt. pa
daryti darbingais, blaiviais ir są
žiningais, kokiais jie buvo prieš 
karus. Šis uždavinys nebus leng
vas; reikės" tuo klausimu daug 
galvoti ir daug padėti pastangų.

Prieš karą mūsų valstybinis, 
visuomeninis, ūkinis ir kultūrinis 
gyvenimas buvo, palyginti, gerai 
suorganizuotas ir neblogai veikė. 
Buvusioji organizicija dabar su
griauta. Ją atstatyti bus itin svar
bus ir aktualus reikalas. Atrodo, 
kad ji bus tiek sužalota ir pa
keista, kad jau neįmanoma bus 
automatiškai ir greitai grįžti į 
1940 m. būklę. Reikės viską nau
jai pergalvoti ir tai, kas jau bus 
giliau įleidęs šaknis arba kas bus, 
kad ir svetima, bet tikslinga, pa
likti, o kitką keisti; keičiant, ži
noma, reikės priimti dėmesin 
naujas gyvenimo aplinkybes: nuo 
karo pradžios iki krašto išsilais
vinimo bus praėję daug audringų 
metų; suprantama, kad į pasaulio 
gyvenimo pasikeitimus negalima 
bus neatsižiūrėti. Šituos klausi
mus tačiau dabar konkrečiai svar
styti negalima; jų svarstymą ir 
išlaisvintos Lietuvos gyvenimo 
organizacijos schemos suprojekta
vimą reikia atidėti tolimesniam 
laikui.

Vėliau yra tikras daiktas, kad 
prieš karą galvijų mūsų ūkinin
kai laikė daugiau nei tikslu buvo 
ju laikyti, išeinant iš pagamina
mų pašarų. Sočiau pašertos 600.000 
karvių turėtų daugiau pieno duoti 
kaip kad prieškariniais laikais jo 
duodavo 805.000, nes tokio skai-^ 
čiaus mūsų ūkininkai neturėdavo 
kuo tinkamai pašerti. Tuojau po 
karo — laukų, pievų ir ganyklų 
našumas, tikriausia, bus sumažė
jęs, todėl ir 600.000 karvių ar pa
našus skaičius tada gali būti per 
didelis.

Medžiaginiai karo ir okupacijų 
nuostoliai jau šiuo metu yra di
deli. Ateity jie gali dar padidėti. 
Jei juos skaityti pigiomis prieš
karinėmis kainomis, jau dabar 
jie sieks 2 — 2,5 milijardus litų, 
gal būt, net kiek daugiau. Visai 
tiksliai šiuo metu niekas negali 
jų apskaityti, nes trūksta duo
menų.

Atstatymo reikalui tektų skai
tyti, tik substancijos nuostolius; 
sunaikintų ar paimtų medžiagų 
geros dalies mūsų reikalui galima 
neimti dėmesin, nes tai kasmet 
pagaminami dalykai, kurie turi 
apleisti verslamones. Pav., Finan
sų vadyba skaitė, kad vokiečiai 
per tris okupacijos metus iš Lie
tuvos paėmė prekių už 4 milijar
dus litų. Visų pirma reikia pasa
kyti, kad ši suma pūsta ir dėl to 
nereali; vėliau buvo įkainuotos 
daugiausia medžiagos (žemės ūkio 
produktai, paimtas medis, pra
monės dirbiniai ir kt.), kurių at
statinėti nereikės. Gal būt, tikslu 
bus kai kam dėl jų pristatyti 
atitinkamas sąskaitas, bet tai ne
bus tokie karų ir okupacijų nuo
stoliai, kurių restauravimu reikės 
rūpintis. Substancijos nuostoliais 
reikia laikyti: sunaikintus ar la
bai nudėvėtus trobesius, sunai
kintus ar sugadintus fabrikus ir 
kitokių imoių įrengimus, išplau
tus ar išvežtus gyvulius tiek, kiek 
tai viršija normalią rinkai skirtą 
medžiagą, sunaikintą ar per daug 
nudėvėtą negyvąjį ūkių inventorių 
ir t. t. Visa šitai reikės restau
ruoti; tai ir yra tie karo ir oku
pacijų nuostoliai, kurio mums šiuo 
metu rūpi.

Karo nuostolių nereikia per 
daug pūsti. Kai kas teigia, kad 
jau iki šiam laikui padaryti nuo
stoliai 'siekia daugelio milijardų 
litų. Bet tai neatitinka tikrenybę: 
visas mūsų tautos turtas prieš 
karą ypatingai daug neatsiėjo. 
Štai Žemės ūkio Sąskaitybos Biuro 
žiniomis jo apskaičiuojamuose 
ūkiuose į 1 ha. buvo investuota 
1.190 lt., įskaitant ir žemės vertę, 
kurios kaina sudarė 45 % paminė
tos sumos.

Kadangi Lietuvos žemės ūkio 
plotas buvo 4,2 mil. ha, visi žemės 
ūkio trobesiai, gyvas ir negyvas* 
inventorius, ūkiuose laikomos me
džiagos, apyvartos kapitalas prieš
karinėmis kainomis buvo verti 
2,25 milijardus litų. Tai buvo pa
grindinis tautos turtas. Nemažai 
atsiėjo miestų pastatai, fabrikai 
su jų įrengimais, susisiekimo ar
terijos ir riedmens, bet vis dėlto 
ne astronomiškai daug. Kadangi 
didžioji suminėtų turtų dalis' li
kusi, nuostoliai negali siekti dau
gelio milijardų litų.
—Planuojant Lietuvos gyvenimo 
atkūrimą, reikia turėti galvoje 
ir tai, kad bus sunaikintų dalykų, 
kurių iš karto restauruoti nerei
kės. Pav., iškirstus miškus galima 
bus tik pamažu želdinti. Vėliau 
kyla klausimas, ar bus tikslu 
tuojau restauruoti tą patį gyve
namų būtų skaičių, koks prieš 
karą buvo Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose. Žmonių naikinimas 
labiausia palietė mūsų miestie
čius. Ryšium su pramonės ugdy
mu po kurio laiko bus reikalo 
statyti nemažai gyv. trobesių, bet, 
atrodo, dažnai jie turės stovėti 
naujose vietose ir turės būti pri
taikyti kitos rūšies gyventojams. 
Visokiu atveju visų mūsų mie
stuose ir miesteliuose sunaikintų 
butų iš karto atstatinėti nereikės.

Pagaliau bus ir kitų sričių, ku
riose nereikės stengtis galimai 
greičiau prieiti prie prieškarinės 
būklės bent kiekybe. Pav., prieš 
karą turėtas arklių skaičius — 
nepilni 600 000 — mums nėra 
būtinai reikalingas. Jei mes pra
dėtume intensyviau šerti ir in
tensyviau išnaudoti mažesnių ar- 
Vių skaičių, sakykime, 500.000, 
gal būt, net 400.Q00, jie galėtų at
likti tiek pat darbų, kiek prieš 
karą atlikdavo didesnis skaičius.

1946 m. spalio 23 dieną Jung
tinių Tautų Organizacijos Pilna
čiai susirinkus posėdžių vos an
trą kartą, mažosios valstybės pra
dėjo naują kampaniją (pirmoji 
buvo San Francisco) prieš Sau
gumo Tarybos nuolatinių narių 
turimą ir praktikuojamą veto 
teisę*). Mažosios valstybės teigė, 
kad veto teisė ne tik kad iš prin
cipo nesanti toleruotina, bet ir jos 
ligšiolinis vartojimas ar net grasi
nimas jąja pasinaudoti pavertęs 
ją obstrukcine priemone taikiam 
ginčų sprendimui kenkti; esą pa-, 
mirštamos San Francisco konfe
rencijos rekomendacijos veto teisę 
vartoti tik sprendžiant Saugumo 
Tarybos pasirinktinų sankcijų 
charakterį. Dažnas veto teisės 
vartojimas bei jos „piktnaudoji- 
mas“ viešose Saugumo Tarybos 
posėdžiuose didžiai pakerta JTO 
autoritetą bei prestižą ir jos pa
jėgumą. Antai, rusai per trumpą 
Saugumo \Tarybos amžių dešimtį 
kartų vetavo Saugumo Tarybos 
sprendimams, padarytiems veto 
grėsmės šešėlyje. Daugelis JTO 
narių pripažįsta reikalą, šiuo me
tu nekaičiant Chartos, reglamen
tuoti „Penkių Didžiųjų“ išimtinės 
teisės vartojimą.

Pradėtąją kampaniją prieš did-

*) Plg. Veto teisės atsiradimas 
JT Organizacijoje, Žiburiai, Nr. 
1 (60).

Krašto gyvenimui ir jo gamy
bai atstatyti maždaug iki prieš
karinių ribų, atrodo, šiuo metu 
nereikėtų daugiau kaip 1,75—2,28 
milijardų litų, gal būt, net kiek 
mažiau, skaitant prieškarinėmis 
kainomis. Tikriausia po karo bus 
kitos kainos; be to, gali būti naujų 
sunaikinimų. Tačiau šiuo metu 
mes negalime įspėti, kokie jie būs 
todėl negalime ir jais operuoti. 
Pakilusios kainos maža ką pakeis: 
joms padidėjus, pakils ir pajamos; 
pasikeis aritmetika, bet reikalo 
esmė mažai pasikeis.

Budingas Lietuvos kryžius, vadinamas koplytstupiu, Švenčionių 
aps.

R. Mauma

Veto teises klausimas JTO 
Pilnatyje

žiųjų valstybių privilegijas Sau
gumo Taryboje reikia laikyti bū
dinga mažųjų ir vidutinių valsty
bių kova prieš didžiųjų galią pri
mesti savo valią silpnesniems. Di
džiųjų ir mažųjų valstybių anta
gonizmas reiškiasi nuolatos, tad 
nuostabu, kai įtaringi rusai tvir
tina, jog mažosios valstybės čia 
ėmė veikti jųjų didžiųjų partne
rių inspiruojamos ar skatinamos.

Pilnatis veto teisės klausimą 
pavedė politinei ir saugumo ko
misijai svarstyti bei pateikti pa
siūlymų. Kubos delegatas pasiūlė 
veto teisę visiškai panaikinti, nes 
„ji yra priešinga San Francisco 
daugumos norui, verčia mažąsias 
tautas ieškotis globėjų, formuoja 
valstybių blokus ir prisideda prie 
sudarymo didžiųjų valstybių dik
tatūros mažosioms, kas yra prie
šinga Chartos ir teisės dėsniams“. 
Jis pasiūlė sušaukti jungtinių 
tautų konferenciją JTO Chartos 
27 straipsniui modifikuoti — „eli
minuoti veto teisę“. Tasai pasiū
lymas, apskritai, maža turėjo 
šansų būti priimtas, nes JTO 
Chartos keitimą balsuojant, jį gali 
vetuoti nuolatiniai Saugumo Ta
rybos nariai (plg. Chartos 109 str. 
2 pt. ir 27 str. 3 pt.).

Sovietų Sąjunga kietai pasisakė 
prieš bet kurį Chartos nuostatų 
keitimą ir pareiškė, jog tokio nu
sistatymo ji laikysis ir ateityje. 
Molotovas pasakė, kad „vienbal

siškumo (t y. veto teisės) principo 
pakeitimas praktiškai reikštų JTO 
likvidavimą“.

Tarp tų dviejų kraštutinių pa
žiūrų į veto teisę (Kubos ir Sovie
tų Sąjungos) esama „tarpinių“ 
nuomonių, siūlančių aprėžti veto 
teisės vartojimą. Antai, Australija 
pasiūlė, kad Saugumo Tarybos 
nuolatiniai nariai „apribotų tu
rimos privilegijos naudojimą tiks
liai nustatytais atvejais“, nebent 
būtų svarstomi klausimai, aprėžti 
JTO Chartos VII skyriuje, t. y. 
grėsmė taikai, taikos sulaužymas 
ir agresijos aktai. D. Britanija, 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Prancūzija ir Kinija — likusieji 
keturi iš „Penkių Didžiųjų“ — 
nors iš principo ir yra priešingi 
veto teisei panaikinti šiuo metu, 
tačiau ‘palankiai seka kitų pas
tangas apriboti veto teisės varto
jimą. Praktiškai, rašė „Le Mon
de“, veto teisės atakavimas reiš
kia sovietų užimtos pozicijos puo
limą, ir nors toje ofenzyvoje ne
dalyvauja nei JAV nei DB, tačiau 
dėl savo laikysenos jos vargu ar 
išgirsiančios iš rusų gerą žodį.

Prancūzija, §an Francisco kon
ferencijoje priešinusis veto prin
cipui, šį kartą pasiūlė, JTO Char
tos nerevizuojant, pagerinti Sau
gumo Tafrybos darbo procedūrą. 
Būtent, dažniau naudoti sub-ko- 
misijas ar pranešėjus skirtingoms 
pažiūroms derinti, kad balsavimo 
atvejai Saugumo Taryboje būtų 
sumažinti ligi minimumo. Antra, 
kad mažumoje atsidūręs Sau
gumo Tarybos nuolatinio nario 
negatyvus balsas arba tokio nario 
susilaikymas nuo balsavimo būtų 
laikomas tik „fakultatyviu“ veto 
pareiškimu, o ne „automatišku 
veto“, kaip kad esą dabar, kai 
vieno iš „Penkių Didžiųjų“ neigia
mas balsas ar jo nedalyvawimas 
balsavime yra laikomas veto pa
reiškimu, ardančiu didžiųjų vie
nybę bei jų sutarimą, o to išdava 
— atmetamas balsuoti pastatyta
sis klausimas. Kitaip tariant, 
Prancūzijos delegatas siūlė su
tarti JTO Chartos 27 straipsnio 
interpretavimą: Saugunjo Tary
bos nuolatinio nario balsas, atsi
dūręs mažumoje ar susilaikęs nuo 
balsavimo, nelaikomas veto pa
reiškimu. Prancūzijos delegatas 
siūlė dar antrą būdą veto teisei 
interpretuoti. Būtent, kada Sau
gumo Tarybos nuolatinio nario 
balsas, atsiradęs mažumoje ar su
silaikęs nuo balsavimo, laikomas 
ar nelaikomas veto pareiškimu, 
sprendžia patsai nuolatinis narys.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasisakė šiuo metu nematančios 
reikalo keisti JTO Chartos, ta
čiau Australijos pasiūlymą aprėž
ti veto teisės naudojimo atvejus 
laiko svarstytinu. Kadangi didžių
jų valstybių vieningumas esąs vie
nas svarbiausiųjų veiksnių JTO 
sėkmei, todėl reikia ieškoti suta
rimo Saugumo Taryboje, o veto 
teisė turėtų būti naudojama, kaip 
reikalauta San Francisco, tik „la
bai retais ir išimtinais atvejais“. 
Reiktų esą numatyti atvejus, kd- 
da, svarbius klausimus spren
džiant, neturėtų būti griebiamasi 
veto, nes „jokia valstybė negali 
būti teisėjas savo byloje“. Di
džioji Britanija principe taip pat 
nepritarė Chartos revizijai, tačiau 
laiko, kad veto teisė ligi šiol var
tota „nerūpestingai“ ir norėtų 
aprėžti atvejus, kada ji vartotina. 
Panašios nuomonės yra ir Kinija.

Politinėje ir saugumo komisijo
je, išryškėjus nesuderinamoms 
tarp pačių „Penkių Didžiųjų“ pa
žiūroms veto, ypač jo vartojimo 
klausimu, Bevino pasiūlymu, bu
vo nutarta pavesti patiems Sau
gumo Tarybos nuolatinių narių 
atstovams sutarti atvejus bei nu
statyti dėsnius, kada gali būti 
griebiamasi veto. Bevinas „Pen
kių Didžiųjų“ konferencijai pasiū
lė priimti „Code de Conduite“ ve
to teisei ypatingai rimtais atvejais 
vartoti, kurs, esą, būtų patogesnis 
nei kokios kietos taisyklės. Paro- 
di, Prancūzijos delegatas, princi
pe pritarė reikalingumui darniu 
būdu lengvinti Saugumo Tarybos 
darbą. Molotovas ginčijo, kad ru
sai veto teisę būtų piktnaudoję, ir 
pareiškė nematąs reikalo Saugu
mo Tarybos darbo varžyti proce
dūriniais formalumais, atseit, ne
pritariąs jokioms rekomendaci-
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joms ar taisyklėms, turinčioms 
tikslą suvaržyti veto teisę. Byrnes 
siūlė susitarti visiems „Penkiems 
Didiesiems“ dar prieš einant į 
Saugumo Tarybą. Bevinas, paty
ręs Molotovo nenorą apriboti veto 
teisės vartojimą bei atsiliepdamas 
Į Molotovo pasiūlytą priimti rezo
liuciją, pagal kurią .Didieji“ ka
tegoriškai pasisakytų prieš bet 
kuria veto teisės modifikaciją, 
pareiškė, kad Sjvietų Sąjungos 
pasiūlymas neduodąs jam pagrin
do pranešti britų tautai, kad jos 
saugumo kertiniu akmeniu galėtų 
būti ar būtų Saugumo Taryba.

Apibendrinant šios „Penkių Di
džiųjų“ atstovų konferencijos iš
davas, galima pacituoti Byrnes’o 
baigiamuosius žodžius toje pat 
konferencijoje: „dabar 'visiškai 
paaiškėjo, jog Sovietų Sąjunga 
nėra linkusi svarstyti kitų patei
kiamų pasiūlymų, norėdama ki
tiems primesti tik savo nusistaty
mą ir dėl to būsią geriau veto 
klausimo svarstymą nutraukti“. 
Taip ir buvo padaryta.

Kaip matyti, visi „Penki Didie
ji“ yra priešingi veto teisei pa
naikinti, tačiau keturi iš jų buvo 
nusivylę, kai Molotovas, iš viso, 
atsisakė diskutuoti veto modifika
vimą.

Klausimui grįžus į politinę ir 
saugumo komisiją, joje buvo 
priimta Australijos pasiūlytoji re
zoliucija, kuria Savfgumo Tarybos 
nariai prašomi žiūrėti, kad veto 
teisės naudojimas netrukdytų 
Saugumo Tarybos darbo. Si rezo
liucija buvo priimta 36 balsais 
prieš sovietinio bloko 6 balsus, tai 
reiškia, kad ir šitokia rekomenda
cija Sovietų Sąjungos nėra palan
kiai sutinkama. Galima laikyti, 
kad veto klausimas yra likęs se
noje nadėtyje, ir galima spėti, kad 
tuo klausimu bus dar nemaža dis
kusijų ateityje.

Mažųjų valstybių atkakliai ves
ta ofenzyva, kad ir tyliai pritaria
ma bei simpatizuojama keturių 
„Didžiųjų , sudužo į rusų išryš
kintą tezę, jog veto teisę panaiki
nus ar jos vartojimą aprėžus, pa
kibsianti ore pati Jungtinių Tau
tų Organizacija. Gal bus pravartu 
šioje vietoje prisiminti didžiojo 
airio G. B. Shaw, mėgstančio pa
radoksus, žodžius, pasakytus ru
sams prašant, jų praėjusios šven
tės proga: „Ką gi aš galėčiau pa
sakyti? Vakarų valstybės daug ką 
gali išmokti iš Sovietų Sąjungos, 
tačiau jos Sovietų Sąjungos pa
mokyti negali“ (NYHT).

R. Mauma

A. Lušnaitis

Julija Rajauskaite Amerikon 
palydint

Šiomis dienomis Augsburgo 
lietuviai atsisveikina su pianiste 
Julna Ra įausta.te, k iri da. o»ics 
vasario pabaigą, pasinaudodama 
pilietės teisėmis išvyksta Ameri
kon. Neabejotinai, tai didelis lie
tuviams tremtiniams nuostolis — 
netekti savo žymiausios pianistės. 
Betgi iš antros pusės ir nemažas 
laimėjimas. Jo pasekmes tixė- 
kime, po vieno kito mėnesio pa
jusime iš pianistės užjūrinių 
gastrolių. Juk pianistė Jul. Ra- 

Pianistė Julija Rajauskaitė

jauskaitė jau pripažintas talentas 
ne tik lietuvių, bet ir visų tų sve
timšalių, kurie turėjo progos ją 
koncerto salėje išgirsti. Ir tai 
dažniausiai tie gražiai įvertinę 
svetimšaliai buvo ne eiliniai, bet 
išprusę koncertų lankytojai, mu
zikai, spaudos atstovai — kritikai.

Kaip J. Rajauskaitė tą savo 
prigimtinį talentą išugdė, pasiek
dama virtuoziškumo laipsnio, 
bent iš dalies lengviau gali ats

kleisti charakteringesnieji pia
nistės gyvenimo momentai.

• Julija Rajauskaitė gimė Ame
rikoje, Pittsburgo Pa., lietuvių 
šeimoje. Čia Julija ir įsigijo ben
drąjį išsilavinimą, o taip pat tvir
tą muzikinį pagrindą. Šio „wun- 
derkindo“ pirmasis atradėjas bei 
ištobulintojas buvo žymusis pe
dagogas ir pianistas J. W. Claus 
(jau miręs). Muzikalinis jausmas 
buvo ugdomas ir šeimoje. Tėvas 
(vietinėj lietuvių parapijoj sek
madieniais vargonuodavęs) ir mo
tina labai rūpinosi savo dviejų 
mergaičių muzikiniu lavinimu 
(vyresnioji Julijos sesuo Zona vė
liau nusiskyrė smuikininkės stu
dijas). Tokiu būdu šeimoje nuo
taika ’ muzikaliniams nusiteiki
mams ugdytis buvo gana šilta.

Dar būdama Vaiku, Julija jau 
koncertuoja lietuvių tarpe, apva- 
žinėdama beveik visas gausesnes 
savo tautiečių kolonijas. 1935 m. 
Julija drauge su motina ir sesute 
Zona apsilanko ir Lietuvoje, ku
ria taip pamilsta, kad nutaria čia 
ilgėliau pasilikti. Tais pat metais 
Julija įstoja į Kauno Konserva
toriją, kur tęsia fortepiono stu
dijas. Konservatoriją baigus 1937 
in., ji dar tobulinąs porą metų 
ž'nnm^’o nr^f V Ru’ickin vir
tuozinėje klasėje. Čia pianistė ga
lutinai muzikališkai subręsta. 
Kaip gabią ir puikios technikos 
pianistę, Kauno Konservatorija 
pakviečia Juliją (savo absolventę) 
akompaniatorės tarnybai. Nuo tų 
laikų Julija ima plačiau reikštis 
ir garsėti Lietuvoje. Ji dažnai 
girdima Kauno Radiofone, įvai
riuose jungtiniuose koncertuose.

Pirmąjį J. Rajauskaitės forte
piono rečitalį (43. I. 20) kauniškė 
visuomenė priėmė labai šiltai, o 
spauda labai aukštai įvertino: 
„Tai daug žadantis talentas . . . 
Julijos Rajauskaitės skambini
mas tiesiog užburiantis . . . Pia
nistės interpretuojamas Bachas 
persidavė lyg vargonai ... ir 
pan.“

Julija Rajauskaitė bene labiau
siai pamėgus Fr. Liszto kūrinius. 
Jo rapsodijos, Nocturno, Cantique 
d’amour, Nykštukų šokis ir La 
Campanella jos visada atliekami 
su ypatingu užsimęjimu ir vir
tuozine technika. Nors lietuviš
koji fortepiono literatūra nėra 
gausi, bet Julija. Rajauskaitė sa
vo repertuare ne vieną lietuvių 
kompozitorių kūrinių yra grojus: 
K. V. Banaičio, „Sutemų vizijos ir 
giesmės“, J. Gruodžio „Sęherzo“, 
V. Jakubėno „Legenda“, J. Tallat. 
— Kelpšos „Pasaka“ ir kt.

Juozas Mikštas

Tamsos Kuždesys
Į mano langą žvelgia 
Salta žiemos naktis. 
O kaip sunku surinkti 
Pabirusias mintis 1
Ant stalo mirksi žvakė, 
Bet greit jau ji sudegs. 
Tada tamsa kuždės man: 
— Svajoti tau užteks.
Užmik, ramiai ilsėkis
Be įkyrių sapnų.
Vistiek nesustabdysi 
Greit bėgančių dienų.
Prabėgs ir nesugrįš jos, 
Palikusios tave
Lėtai pirmyn žingsniuojant 
Siaura vargų gatve.
Jos galą kol pasiekši — 
Toli tau eit reikės.. ...
Užmik, o aš budėsiu, 
Kol saulė patekės...--------- .
Lauke nerimsta vėjas, 
Krūtinėje — širdis. 
O kaip sunku surinkti, 
Pabirusias mintis!

Tremtyje pianistė yra reišku- 
sis prancūzu ir amerikiečių zo
nose. Praeitais metais ji yra kon
certavus po keletą kartų Augs
burge, Dillingene, taip pat Eich- 
stette, Kemptene, Kirchheime, 
Memmingene, Regensburge, Wies- 
badene.

Pianistė J. Rajauskaitė"pati yra 
skaudžiai išgyvenus okupaciją ir 
karo baisumus. Vos pradėjusią 
tremtinės kelią, Juliją ištinka 
žiaurus smūgis — per Vilkaviš
kio bombardavimą žūsta jos 
brangios atminties motina. Nese
niai taipogi ji jautriai turi išgy
venti skaudžią žinią apie savo tė
velio mirtį Amerikoje. Būdama, 
kaip ir mes, išblokšta iš savo tė
vynės, keletą metų išgyvendama 
t*^ "tinės. dal’ą, Julija vra tam
priai suaugus su lietuviškąja 
bendruomene. Jos pergyvenimai 
suaugę su visų mūsų.

Palydėdami brangią savo tau
tietę į jos gimtinę Ameriką, į 
ta4” laisvės šal’. mes nuoširdžiai 
linkime laimingos kelionės ir ge
riausio pasisekimo jos solistinėje 
karjeroje. Žinodami gi, kad ji 
puikiai supranta bei pažįsta mūsų 
šiandieninę » būklę ir rūpesčius, 
taip pat priimdami dėmesin jos 
laisvą naudojimąsi amerikietišku 
žodžiu, mes drąsiai galime tikėtis 
ją būsiant akivaizdžiu bei įtikimu 
lietuvių tragedijos liudininku.

Dnaroit

OVANA
Karolė Pažėraitė

IS AMERIKOS

atsidėjusi, dabino blizgančiais po
pieriukais eglutę.

— Oi, kaip man Marcelės trūk
sta, — dejavo dėdienė, prisiminu
si namie likusią ištikimą tarnai
tę. — Man niekas dabar nerū
pėtų. Kad ir dabar pagalvoju, ką 
mes valgysim per Kalėdas. To 
savaitinio kilogramo mėsos ke
turiems žmonėms teužteks vienai 
dienai. Na, gerai, išvirsiu buljoną 
trim dienom, o kas antram pa
tiekalui? Juk ateis ir Kazys iš 
stovyklos. Dar turiu porą dėžių 
konservų susitaupiusi, betgi Ka- 

— Tai ryt jau Kūčios. Trečios 
Kalėdos ne namie, — atsiduso 
mano dėdė, prisiminęs savo jau
kius namus Kaune ir šeimos 
šventę, ištaigingai kadais šven
čiamą.

— Geriau atnešk man sausų 
malkų, — išdrožė dėdienė, įnif- ledoms konservai . . .’ 
šusiai minkydama tešlą, kuri toli 
šaukė iki kauniškes tešlos. — Tu 
vis maišaisi po kojų. Siuvi ir j 
siuvi po kambarį, beldies, kaip ' 
Morkus po peklą, šaukė dėdienė ' 
piktai, bandydama savo namų 1 
ilgėsi paslėpti pyktyje. f ;

Gal aš atnešiu, — atsiliepiau, 
nustojusi malti aguonas, kurias ' 
dėdienė sako iš Lietuvos atsive
žusi. Gal tai ir netiesa, bet malo
nu tuo tikėti. i

— Ne, tegu jis eina, — tarė , 
dėdienė. — Ką jis daugiau beturi 
veikti? Mano, kad jo pareiga 
kaišioti galvą pro langą ir pra
nešinėti mums vėjo kryptį. ■

— Visos moterys, sulaukusios 
penkiasdešimt metų amžiaus, pa
virsta raganomis, — kaprizingu 
balsu išdrožė dėdė, bet jo veido 
raukšlės virpėjo juoku. Jis pa
tenkintas buvo savo sąmojum. 
Lėtai atidarė duris ir buvo gir
dėti, kai iš palėpės trąukė malkas.

Dvylikametė Verutė nekreipė 
dėmesio į suaugusiųjų kalbas ir,

— Džiaukis, kad turi konservų. 
Kiti jau seniai jų nebeturi. Juk 
buvo uždrausta daryti atsargas. 
Gi Raudonojo Kryžiaus pakietė- 
lių nuo pavasario nematom, — 
atsiliepė dėdė, vėl neramiai ma
tuodamas savo ilgomis kojomis 
mažą palėpėje įrengtą kamba
riuką.

— Džiaukis tu. O aš ir nema
nau džiaugtis. Kai neskaniai už- 
valgau, man visą dieną nuotaika 
bloga.

— O man vistiek kas valgyti. 
By tik aš būčiau sotus, — išdrožė 
dėdė, rūkydamas savo gamybos 
tabaką.

Staiga man, vėju pamuštai, 
kaip ir dėdė, šovė į galvą, gal 
pirmą kartą gyvenime, protinga 
mintis.

— Dėdiene, aš nutariau va
žiuoti į N miestą. Pabandysiu ten 
mėsos gauti, — vienu ypu išdro
žiau, pati nustebinta savo didvy
riškumo.

— Žiūrėkit, kokia pažanga, — 
maloniai nustebo dėdienė. — Va
žiuok, bandyk savo laimę. Gal ir 
tu kam tiksi.

Aš apsišarvavau sutaupyto šo
kolado plytele ir, susirūpinusi, 
sėdau į traukinį.

N. mieste manęs laukė, kaip 
aklą vištą grūdas, netikėta laimė. 
Gavau mėsos, ir jos ne tik poli
cija, bet ir šuo neužuodė.

Linksmai įžengiau į dėdžių pa
lėpę.

— Na, kaip, pasisekė gauti? — 
paklausė dėdė.

— Žinoma, — išdidžiai ištariau, 
laukdama iš dėdienės pagyrimo 
lakšto. Bet veltui.

Dėdienė ramiai rūkė cigaretę ir 
šypsojosi. Dėdė taip pat. Čia pat 
sėdėjo mano brolis. Ir jo mina 
keistoka. Visų veidai spindi, lyg 
nubučiuoti. Pagaliau dėdienė ta
rė iškilmingu balsu:

— Apeik aplink stalą tris kar
tus, tai pasakysiu tau linksmą 
naujieną. Ir jie norėtų tau ją 
pranešti, bet aš ją monopolizavau.

— Apeik, apeik, — tempė mane 
už skylėtos palto rankovės Ve
rutė. Pavojus didžiausias, kad iš 
rankovės beliks rėtis.

— Na, gerai, einu, — nusilei
dau spaudimui, nieko nesupras
dama.

Pusę stalo apėjusi, kaip asilas, 
užsispyriau ir nė žingsnio toliau.

— Sakykit, pagaliau, — nekan
travau.

— Ką tu čia erzini merginą! 
Sakyk ir baigta, — užsistojo ma
ne bendramintis dėdė.

— Tau — kažkas siunčia siun
tinį, — pradėjo dėdienė, gudriai 
šypsodamasi. — Po valandėlės pri
dėjo. — Iš kur, klausi? Iš Ame
rikos! — kaip perkūnas sugriaudė 
mano ausyse.

— Iš Amerikos? Kas gi man 
galėtų siųsti? Juk nieko artimo 
ten neturiu, — nustebau aš, ir 
mano mina buvo nepergudriau- 
sia.

— Štai, skaityk, kokie artimieji 
tau siunčia.

— „Mr. and Mrs. Alexander J. 
Mazaica“, — perskaičiau garsiai, 
nieko nesuprasdama. — Ponai 
Mažeikos iš Newark, vadinasi, — 
pridūriau stebėdamasi.

— Tai ko nesidžiaugi? — pri
kišo dėdienė. Jaučiau, kad jos 
akyse aš, kaip kalėdinė tešla, pa
kilau.

Tada tiktai aš, lyg pagal įsa
kymą, pradėjau juoktis garsiai ir 
puoliau visus bučiuoti.

Kai pilna džiaugsmo banga 
praėjo, pradėjau spėlioti, kas tie 
ponai Mažeikos.

— Kas jie per vieni? Tai kilnūs 
mūsų tautiečiai, kurie užjūry so
tūs būdami, neužmiršta vargstan
čių dipukų, — tarė dėdė.

— Toks siuntinys turi ne tiek 
medžiaginę, kiek moralinę vertę. 
Užjūrio lietuviai supranta ir at
jaučia mus, benamius, beteisius 
tremtinius, — pridūrė brolis.

— Tegyvuoja Amerika ir Ame
rikos Lietuviai! — sušukau.

— Tokia reta proga būtų svei
ka išsigerti, — tarė dėdė su gai
lesčio gaida balse.

— Nepataisomas svajotojas, — 
nusijuokė dėdienė.

Tą naktį sapnavau žavingą sap
ną. Buvau devintam danguj, nes 
gavau žinią, kad man pripažinta 
Nobelio premija. Mano garbei 
buvo vaišės suruoštos. Vienas di
pukas, keldarrias taurę, sklidiną 
gero, smetoniško krupniko, už
traukė: „Išgėriau vieną, kaipo 
saldų pieną, susimilk, dar įpilkv 
išgersiu ir antrą.“

Kita, dieną teisę pasirūpinti 
siuntinio transportu ir jo iškil
mingu atidarymu monopolizavo 
Verutė.

Buvo gražu žįūrėtį, kai ji, kaip 
stirna, laigė gatve, viena ranka 
veždama vežimėlį su brangiu 
kroviniu, o kita prilaikydama už 
virvutės įsilinksminusį kaimyno 
vokiečio šuniuką Liumpi.

Atidarymas įvyko tai pačiai 
žiuri komisijai dalyvaujant.

— 10 dėžučių cigarečių! — su
šuko Verutė. — Žiūrėk, mama! O 
pakietėliai su šokoladu ir kau- 
gumi, — džiūgavo mergaitė, žino
dama, kad ji nebus pamiršta.

— Dėdiene, meskit tą smarvę 
iš burnos. Prašau amerikietiškų 
cigarečių! — pasiūliau aš, sku
biai atplėšdama pokelį Camel.

— Juk tai valiuta, — pastebėjo
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ISPANIJOS TRAGEDIJA yra kažkas giliau — tai yra ser
gančio kraujo šauksmas.

— Aš visa siela buvau su
(Miguel de Unamuno mirties sukakčiai paminėti)

Dėl įvairių sumetimų paskuti
niais laikais, ypač kaikuriais šių 
laikų laikotarpiais, prašnenka
ma apie Ispaniją. Vieni kalba 
apie ją su' dideliu pykčiu, įtūži
mu, net nemahdagiai, kiti gi, 
diplomatiška kalba davė šiek tiek 
satisfakcijos pirmiesiems, perei
na j juridinę kalbą, ir vėl aprims
ta aistros iki kito jų išsiveržimo.

Valstybėje vykstančios apraiš
kos nėra paprasti mechaniniai 
reiškiniai. Jos turi gilias Šaknis 
tautos sieloje. Neįžvelgus i tau
tos sielą, negalima gerai supras
ti bei išaiškinti ir tautos sielos 
įtakoje vykstančiu reiškinių. Pa
keliavus po Ispaniją juntasi, kad 
toji tauta reiškiasi kiek kitaip, 
negu kitos, kad ir jai giminingos 
tautos, kad ji, svarbiausia, turi 
labai stinrų savo temperamentą. 
Tai padeda suprasti ir vieną ki
tą Ispanijos gyvenimo reiškinį.

Formaliai būdami neutralūs Is
panijos byloje, pasiklausvkime, 
ką sako apie savo tautą jos žy
miausias sūnus, rašytojas Miguel 
de Unamuno. Jis iau yra miręs 
prieš 10 metų ir šitą pareiškimą, 
kurio mintis žemiau atpasakosi
me, yra padaręs vienam pran- 
zūzų žurnalistui prieš pat savo 
mirtj. Kaip žinome, tai buvo gy
vos dvasios kovnto’as už žmo
gaus laisvę; maištininkas ir tra- 
dicionalistas, kariais kraštutiniš- 
kai besireiškiąs, kaip ir pati ispa
nų tauta. Su monarchiia šia’p 
taip sugyvenęs, bet daug teisybės 
jai pasakęs; respublikonų iš Sa- 
lamankos universiteto išmestas, 
nes ir jiems buvo išdrįsęs jų klai
das priminti. Civiliniam karui 
pasibaigus, Franco vėl atgal j 
Salamanką grąžintas ir universi
teto rektoriumi iki gyvos galvos 
skirtas. Bet ir šiam rėžimui greit 
nugarą atsukęs — šis tada jam 
patarė nuo pareigų atsisakvti ir 
savo namuose užsidarvti. Taio de 
Unamuno ir padarė. Šiose aplin- 
kvbėse jis ir padarė vienam žur
nalistui paskutini savo gyvenimo 
pareiškimą, kurio turinvs yra 
šis: —r Nereikia vykti i Ispaniją 
gerai nemokant ispanų kalbos, — 
buvo pirmas jo priekaištas žur
nalistui. *

— Mat, tada blogai suprantama 
daug svarbių dalyku. Kai nemo
kama ispanų kalbos ir nepažįsta
ma Ispanijos, tokios sąvokos, 
kaip „katalikybė“, „dešinieji“, 
„kairięj-i“, atrodo turinčios kitą

reikšmę, negu iš tikrųjų yra. Nes 
reikia žinoti, kad šios sąvokos tu
ri vieną reikšmę Ispanijoje, o 
visai kitą už jos sienų. Galima 
gerai pažinti Prancūziją, Angli
ją, Vokietiją ir jų, kalbų nemo
kant, tačiau su Ispanija tai yra 
negalima. Ispanija, tai nėra Eu
ropa: tai kažkas originalaus, vi
siškai skirtinga, i nieką nepanašu.

— Aš pats esu ispanas, arba 
geriau ’■'a^akius-ba^kas. bri «a- 
vo tautiečių aš gerai nepažįstu. 
Aš prisipažįstu, kad aš niekada 
nelaukiau iš savo tautiečiu tokių 
skerdynių. Man baisu, kas dedasi 
šiame krašte. Toks okeanas krau
jo ir nusikaltimu . . . Tokia ži
aurumo aistra ... Kokios tat pas
laptingos jėgos tūnojo šios tau
tos sieloja! Kokie nuodai tekėjo 
jos gyslomis!

— Kaikurie tai vadina „kova 
tarp krikščionybės ir bolševiz
mo“. Tikėkite man. kad taip gal
vojant, dalykai labai prastinami. 
Sis reiškinys yra daug gilesnis. 
Visa tai, kas dėjosi, buvo be
protybė, kolektyvinė beprotybė, 
psichozas, kuris buvo apėmęs abi 
puses. Ar jūs žinote, kad niekur 
kitur Europoje nėra tiek pavel
dimųjų ligų, kaip Ispanijoje? Is
panai zra serganti tauta. Kaip 
Ispanijos katalikybė niekad ne
buvo panaši ir nėra panaši į ki
tų kraštų katalikybę, taip ir Is
panijos ateizmas skiriasi nuo kitų 
kraštų ateizmo. Mūsų ateizmas 
neigia ne tik Dievą, bet viską; 
tai yra linkimas viską sunaikinti; 
tai yra dvasinis ’ anarchizmas. 
Neužmirškite, kad Ispanijoje yra 
stipri anarchistų partija. Ir tie 
žmonės šventai tiki i tai, ką jie 
daro. Kuo gi išaiškinti tą vandd- 
lizmą, kuris reiškėsi bažnyčių 
deginimu, kunigų žudymu ir 
apskritai masinėmis žudynėmis? 
Bolševizmu? Ateizmu? Ne, tai

Franco, nes buvau pasipiktinęs 
anų bestiališkumu. stoka pagar-
bos asmens laisvei, vandalizmu, 
kurį jie parodė naikindami kul
tūrines vertybes. Pačioje pradžio
je Franco pasirodė išmintingas ir 
nesirengė tuojau spręsti busimo
sios Ispanijos organizacijos for
mos, tačiau vėliau pasidavė ki
tokioms įtakoms. Ir jau nebetoli 
tas laikas, kada nebebus gali
ma pasakyti nė vieno laisvo žo
džio ir reikės kvėpuoti pagal fa
langos ir jos užsienio draugų 
ritmą. Tikėkite man. falanga yra 
didžiausias Ispanijos pavojus.

— Nacių kabliakryžis bus greit 
naujasis Ispanijos simbolis. Mes 
greit jį garbinsime kaip pagoniš
ka dievą. Tautinis vokiečių him
nas yra tapęs antruoju Ispanijos 
himnu, o Giovinezza trečiuoju. 
Bet mums nereikia trijų himnų. 
Ispanija neturi būti nė bolševi
kinė, nė fašistinė, nė hitlerinė, 
ji turi būti tik ispaniška. Štai 
kodėl jau antrą karta mane nu
šalina nuo rektoriaus pareigų. Aš 
kritikavau tą pasidavimą sveti
moms įtakoms ir asmens laisvės 
pažeidinėjimą.

— Aš labai neramiai žiūriu į 
ateitį, aš nematau jokios išeities, 
ne tik Ispanijai, bet ir Europai, 
kuri visa yra pamišusi. Naujoji 
generacija yra baisi ir ’gąsdina. 
Jos doktrina yra ši: „Arba tu ti
kėsi taip, kaip aš tau (įsakau, 
arba aš tave sunaikinsiu“. Ji gin
kluota peiliais ir durtuvais ir 
skelbianti visokį ekstremizmą. 
Nors aš jau trečia kartą esu ats
tatytas iš Salamankos universi
teto, tačiau aš nesiliausiu skelbęs 
tai. ką aš matau ir kash mano 
įsitikinimu, yra didžiausias Ispa
nijos ir Europos pavojus.

Kaip matome, Miguel de Una
muno matė aiškiai, bet jo, kaip 
ir daugelio kitų, niekas nepa
klausė. Jeigu būtų paklausyta, 
nebūtų reikėję tiek kraujo iš
taškyti ir tiek turtų sunaikinti.

Vlada Prosciunaite

dėdienė, — gausi iš vokiečio už 
cigaretes žmonai batus. '

— Prašau rūkyti. Tam reikalui 
užteks. Teisingai sakot, kad man 
reikalingi batai. Tetulė UNRRA, 
iš Babelio bokšto aukštybių žvelg
dama, nė nepastebėjo mano mu
žikiškų kojų, ir, neatsiklausiusi, 
ar ketinu tekėti, ar ne, savo duos- 
n’a ranka man padbvano mažus 
baltos spalvos jungtuvinius ba
telius.

— Sakyk dėkui ir už tai, —

Aš nežinau, 
sapnuoju karštligei šia naktį ar matau — 
rūsčiai žvangėdamos suskyla amžių uždangos, 
skliautai, lyg rūkas, prasiskleidžia mano celėj 
skaidriam regėjime, kaip Viešpaties akis.
Žvelgia šimtmečiai į mano rūstų veidą 
pro legendų ūkanas tirštas, 
pro pablyškusią senųjų raštų raidę , 
į viduramžių gelmes 
žvelgia minios maldininkų tyliai baugios, 
legionai skeptikų išdidūs ir šalti;

juokėsi dėdienė.
— Mėsa, cukrus, marmeladas, 

kakao ir kiek daug biskvitų ... 
— skaičiavo mergaitė, o aš gal
vojau, kad rytojaus diena bus 
daug šviesesnė už vakarykščią. 
Juk yra kas taria žodį už mus.

— Jau pats laikas Kūčioms 
ruoštis, — tarė dėdienė. — Reiktų 
stalą nukraustyti.

O aš visai suvaikėjau. Dėliojau 
drauge su Verute skardines dė
žutes iš vienos popierinės dėžės į 
kitą, kaip vaikai žaislelius, ir 
galvojau, kurios dėžutės galėtų 
mano artimuosius nudžiuginti. 
Nenoromis nukrausčiau stalą.

Prasidėjo Kūčių vakaras.
Dalindamas! kalėdiniu paplo

tėliu su giminėmis, mintimis da
linausi su visa lietuviška šeima, 
išbarstyta po visą pasaulį, ypač su 
tais, kurie negali Kalėdų švęsti. 
Ir su jumis, brangus ponai Ma
žeikos bei užjūrio broliai, minti
mis laužiau paplotėlį. Ir jus, kaip 
ir anuos vargstančiuosius, mielai 
pakviesčiau prie lietuviškų šliži- 
kų su aguonpieniu. Tai taip gar
du ir taip primena namus.

pro senųjų pergamentų seną raidę 
lenkias šimtmečiai prieš rūstų mano veidą.
Aitrus kvepėjimas žiedų aplinkui sklinda, 
švieselės melsvos plazda paukščiams ant sparnų — 
iš ateities rūkų grakščiai galinga 
ir išdidi artėji tu.
Kaip putojanti taurė gaivaus, nors jauno, vyno, 
ka’n pavasaris puošniausias iš puošnių.
kaip vidurdieny kaitriam į slėnį srūvč vėjai 
iš kalnų — 
prieš mane sustojai tu.
Priešais rūstų Dantės amžiaus vyrą, 
ir tarei: — Jau tavo grandys byra, 
ir džiaugsmo dūžiai dunda už kalnų; 
už tavo nuopelnus, didysis vyre, 
ir už aukas liepsnojančių laužų 
ar iš tikrųjų tau malonėmis gausiom atlygins Viešpats, 
aš nežinau.
Bet tavo baimės rūstų kevalą suaižę, 
tave ir tavo Viešpatį nukėlėm nuo altorių. 
Girdi — džiaugsmingi dūžiai dunda už kalnų, 
didysis vyre, 
ir tavo amžių grandys byra!
— Kas tavo lūpomis naujai r-drąsiai šneka, 
saldžiais nuodais šios žemės dvelkianti dvasia? 
Ar ne vistiek — jau ne nuo šiandien, ne nuo vakar 
aš tąvo iššūkio į kovą laukiu, 
bet aš nemirštu, ne. Tik pasitraukiu.
Gal būt, ir klydau aš, kai Viešpaties takus 
tiesiau pasauly x

ir prieš žėruojančią Jo žodžių saulę 
žmogaus kančiom buvau aš aklas nebylus.
Aš tau iš kelio, tik iš kelio pasitraukiu, 
žiedais ir nuodėme svaiginanti dvasia. 
Pro amžių ūkanas dar tolei žemėn žvelgsiu, 
kol kaitrios Atpirkimo kraujo srovės, 
lyg vandens iš šaltinių stebuklingų 
ant jūsų nuodėmių, kaip palaimos lašai srovens. 
Aš dar nemirštu ne. Tik pasitraukiu, 
ir, pelenais pabarstęs plaukus, 
pro amžių ūkanas dar tolei žemėn žvelgsiu, 
kol D’evo tarnas jus, geriau nei mes, 
saulėtais Viešpaties keliais parves 
iš šių tamsiųjų žemės vieškelių.
Ir aš matau — kaip karolėliai byra metai 
ir tirnsta šimtmečiai, kaip viltvs žemiškam sapne — 
gyvu ir mirusių didingi siluetai 
kilnioj precesijoj žygiuoja pro mane.' »

. Ir karšto džiaugsmo bangos man krūtinėj sklaidos, 
ir jam šaukiu — tu dar viduramžių sūnus, 
kada procesijoj galingi žingsniai Skulptoriaus nuaidi, 
o jojo Mozė svaido griausmą ir žaibus.

Matau, kaip mano žemėie — papėdėj Pirenėjų — 
į Jėzaus armija kariai rikiuojas be šarVų, 
ir veidą tamsų nuo tėvynės mano vejų 
Lojolos riterio, regiu.

Neiau aš, Viešpatie, vėl karštligėj sapnuoju, 
kai baisu ve’da ainio Chlodvigo seku, 
o jis, kaip niekas, iš Tavęs ir iš Uolos tavos kvatojas 
pal’ngu pra«*aro juoku.

Ir vėl re^ku metus, kaip poterėlius nuo ražančiaus. 
kūrėių sielvartais plaukiu giliais, kaip jūra, 
ir štai na^viančia iš nuodėm’ngų žemės pančių 
regiu aš aklą ir titanišką figūrą.

Ir Missa jo Solemn’s klauso mariom audros šėlę, 
arai padangėje paklydo----------
Ak, iau žinau — tai mano Viešpats šia kūrėjų ugnį skėlė 
nuo jų akių nudengęs tamsų žemės šydą.

Bet aš matau — 
sunkiu^ius šimtmečių lapus 
lėriau vis ir lėčiau 
atgrubus kaulėta ranka Likimo sklaido 
ir amžių kelyje, lyg išsigandę paukščiai, 
paklvdo žvaigždės.
Ir rodos man — sunkiais atodūsiais alsuoja žemė, 
ir miliionai nukankintų 
vaiduoklių armiion gūdžiom kolonom slenka 
su ištiestom i dangų rankom.
Nuo pat Uralo glūdumų 
li»i Atlanto vandenų 
skambėi’mas retežių aidi, 
stiprėja, nesisklaido, 
Ivg būt nusprūdę iie nuo kruvinų 
galinau sąnariu prikalto Prometėjaus. 
Iš pat Uralo glūdumų 
lyg kruvina vaivorykštė retežis milžiniškas kyla, 
ir sosigūžia bailiai taikūs viensėdžiai ir didmiesčiai prityla — 
nuo pat rvtų l’g vakarų, 
lig vandenų Lamanšo 
reteris kruvinas Europą bailią juosia----------
O, Viešo tie, aš dar nemirštu, ne. Aš dar keliuosi, 
nors keliai linksta ir galva sunki, sunki, kaip švinas...
Ne tavo garbei, Viešpatie, ir ne tavu vardu 
naujus kelius kažin kas žemėje praskynė — 
mani gaisrai prieš jų gaisrų pašvaistes blanksta, 
ir mano krau’as — tik nesklidina taurė 
prieš jų krauju putojančias pakrantes vandenynų. 
Ne tavo garbei, Viešpatie, ir ne tavu vardu 
viena galybė nėr pasauli žengia, 
audroj plevena jos juodai raudoni rūbai, 
ir nriešmirt’nę džiaugšmo puotą rengia , 
m’lFonai dvasios neregių.
Audroi plevena jos juodai raudoni ?ūbai, 
ir tie, kur vakar džiaugsmo puotą rengė, 
šiandien sukaustvti ilgom kolonom žengia —. 
nuo Aistiios būriai taikių artojų, 
nuo Oderio sraunaus germanų ainiai puikūs-------
Audroj juodai raudonas rūbas klojas, 
plevena ir grūmoja 
net ligi slenksčių Naujojo Pasaulio 
nuo pat gūdžių Uralo stepių 
juodai raudonos klostėj plečias.
Ne tavo garbei, Viešpatie, ir ne tavu vardu 
naujus kelius každn kas žemėje praskynė------
Ir vėl — sunki, kaip švinas, 
nusvyra amžių uždanga, 
skliautuoti akmenys vėl niūrią celę gaubia, 
ir sielvartas, ir siaubas 
lediniais pirštais mano kaklą gniaužia... 
Ne tavo "garbei, Viešpatie, ir ne tavu vardu 
žmonių širdin takus baisi galybė skina------

Ko linksta vėl galva — sunki, kaip švinas, 
ir, maldai paskutinei 
suklupęs, negaliu ištiesti kėlių? ...

Ir aš žinau — 
tai iš Anapus žiežirbos auksiniu kaspinu atplaukia, 
ir iš Anapus chorai skamba mano celėj — 
manos gyvybės menką, mažą auką 
bistingstą pirštai paskutini kart pakėlė, 
kad tas retežis kruvinas, Europą, bailią juosiąs------
------ Aš mirštu, Viešpatie! Bet tau keliuosi... i
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PUBLICISTO PROFESIJA 
IR PAŠAUKIMAS

niausiai palenktas siaurai sričiai 
(politika, prekyba ir pan.). Publi
cistas šituo atžvilgiu yra daug 
laisvesnis. Žurnalisto dieninis 
darbo pobūdis verčia ji i greitą 
darbo tempą, publicistas savo

žės mokykloms re’kmenų ’’r dvie
jų dėžių kitų dalykų. Siuntinio 
svoris 4695 svarai ir įkainuotais 
4000 dolerių.

Lietuvos pašto ženklų paroda Ci-

Vokietijoj dar tebegalioja ir, tur 
būt, dar galios bent kelioliką me
tų. Didžiausia kliūtis esanti ta, 
kad tokio plano įgyvendinimui 
reikėtų iš tam tikrų vietų iškelti 
visus vokiečius.

Kas yra mokslininkas ir kas 
kūrėjas, atrodo kiekvienam aiš
ku. Sunkiau iš šių abiejų iš
skirti rašytoją, o juo sunkiau 
nuo šio pastarojo atskirti žurna
listą. Tačiau didžiausias neaiš
kumas kyla dėl publicisto sąvo
kos ir jo uždavinių.

Senoji „publicisto“ žodžio 
prasmė šiandien bepažįstama 
specialistų sluoksniuose. . Šiuo 
žodžiu buvo vadinami pozityvio
sios teisės žinovai. Ilgainiui pu
blicisto sąvoka apsiribojo grynai 
politine sritim ir neretai būdavo 
painiojama su žurnalisto sąvoka. 
Modernioji pažiūra publicistą su
pranta, kaip tam tikros "rūšies 
literatą, lygiomis teisėmis sto
vintį šalia mokslininko ir šalia 
rašytojo — kūrėjo. Būdingieji 
publicisto bruožai mums geriau
sia atsiskleidžia tarp jo ir šių pa
starųjų, tarp jo ir žurnalisto.

Modernusis mokslininkas, kad 
ir kaip jis stengtųsi išlaikyti uni- 
versitas literarum idealą, vi
sada yra priverstas būti tik spe
cialistu — taip nepaprastai grei
tai šandien vystosi visų šakų 
mokslai. Net giminingų discipli
nų jis nepajėgia sekti, jos vysto
si dažnai be ryšio viena su kita, 
kaip pav., gamtos ir psichologijos 
mokslai. Tyrėjas stovi šandien 
prieš įvykių srove ir lieka iš
troškęs, nes jam paprasčiausia — 
trūksta laiko iš visų šaltinių pa
ragauti. Iš kitos pusės jis jaučia, 
kad jo, kaip specialisto, darbai 
nepajėgia tiesiogiai veikti jo epo
chos žmones, kad tie darbai daž
nai lieka bevardžiai ir nepriei
nami platesniems sluoksniams.

Ir kur glūdi šios negerovės 
priežastys? Kalbėdami apie vo
kiečių mokslininkus, turėsime 
pripažinti, kad jie nedovanotinai 
mažai dėmesio kreinė i estetinį 
savo minčių apipavidalinimą. 
Tai nebuvo paslaptis net užsie
niui. Ir geros valios skaitytojai 
dažnai yra atgrasomi mirtinai 
nuobodaus, svetimžodžių pritvin
kusi© stiliaus — lyg mokslas neiš
vengiamai turi būti pridengtas 
nuobodumo ir nesuprantamumo 
šydu.

Ir jau vien dėl to iškyla tar- 
.pininko reikalas, tarpininko tarp 
mokslinės kūrybos ir masių, tar
pininko, pajėgiančio sekti moks
lininką jo painiuose vingiuose ir 
tuo pačiu metu mokančio pra
bilti į masių ausi. Šitiems tarpi
ninkams — publicistams — dėl 
to būtinas savas akademinis ba
gažas, nors tai, toli gražu, nėra 
viskas, ko iš jo reikalaujama. 
Svarbiausia yra tai. kad publi
cistas niekada negali būti abejin
gas mokslo pažangai; jis turi 
mokėti sintetiškai suvokti tos 
pažangos pagrindines gaires; ir 
dar daugiau — turėti žodžio do
vaną, kuri įgalina sausiausią da
lyką sugyvinti, ilgą — nepažei
džiant esmės — sutrumpinti. Šis 
paskutinysis reikalavimas jau 
prašoka akademiko — specia
listo sritį: reikia gilaus ir plataus 
žvilgsnio, jungiančio dabarti su 
praeitimi, reikia sugebėjimo kar
tais praskleisti ir ateities už
dangą, reikia galų gale tikro ir 
gilaus amžinųjų vertybių pajau
timo.

Jei šių dienų mokslininkas 
neišvengiamai yra tik specia
listas. tai visuotinumo sargyba 
atitenka i publicisto rankas — 
tiek, žinoma, kiek visuotinumas 
šiais mokslo pažangos laikais vie
nam asmeniui yra įmanomas. 
Šiuo tvirtininimu neturima in
tencijos publicistą statyti aukš
čiau už mokslininką, tik pasta
tyti jį, kaip lygiateisį, šalia 
mokslininko.

Publicistas nesitenkina tuo, 
kad mokslinės kūrybos vaisius 
suprantamu būdu pateikia visuo
menei, t. y. juos tik išpopuliari
na. Jis juos įjungia į dvasini 
epochos ritmą, juos nušviečia sa
vo epochos idėjų šviesa, kuri 
yra būtina, kad sausi mokslinin
kų darbai įgautų ir epochinės 
reikšmės ir sušvistų tikru amži
nybės spindėjimu.

Publicistas be tam tikro kūry
binio švitėjimo nėra joks publi
cistas. Kūrybinė vaizduotė lei
džia jam išreikšti gilią vidinę są
rangą tarp dalykų, kurie iš pa
viršiaus atrodo tolimi ir be ry
šio. Bet iš kitos pusės yra aišku, 
kad publicistas negali eiti poeti
niu kūrėjo keliu. Poetas gali 
kurti sąvaji pasauli, kurio ele
mentai nebūtinai iš šios -realio
sios žemės paimti. Publicistas nė 
akimirkai neišleidžia realiosios 
žemės iš po savo kojų ir visada 
stovi realios tiesos — ne fanta
zijos — tarnyboj. Ir jo žodžių 
vertė gali būti tik tuo matuoja
ma, kiek ji yra vertinga savo 
realiuoju pedagoginiu (plačiąja 
prasme) veikimu, (tuo tarpu poe
to žodis gali būti vertingas ir 
tada, kai jis siaurai estetiškai 
veikia).

Žurnalistą nuo publicisto ski
ria tam tikras uždavinių laikinu
mas ir darbo tempas. Žurnalistas 
tarnauja savajai dienai, publi
cistas — savajai generacijai. Bet 
kaip pirmasis tik tada yra geras 
žurnalistas, kada jo d’enos dar
bai tampa naudinga plytele atei
ties pastatui, taip geras publici
stas visada privalo būti tamp
riai susietas su aktualiaisiais die
nos įvykiais.

Žurnalistas yra daugiau suriš
tas su įvairiomis leidyklomis bei 
laikraščių bendrovėmis ir daž-

problemai privalo turėti pakan
kamai laiko, nes iš jo reikalau
jama gilesnio, visapusiškesnio 
dalykų traktavimo.

Jeigu jų rašymo būdas ir maža 
kuo skiriasi, vis dėlto iš publi
cisto reikalaujama, kad jis savo 
keliamose problemose ne tiek 
daug išmanytų, kaip akademikas 
specialistas, bet ir ne taip ma
žai, kaip paprastas žurnalistas. 
Gal tai ir paradoksiškai skamba, 
bet žinių antplūdis nėra • publi
cisto teigiamybė. įsivaizduokime 
sau tiktai alkanus rijikus — rin
kimo mašinas, kurios į kelis pus
lapius kartais reikalauja sutal
pinti ištisa tomą. Dėl to esminis 
ir sintetinis žvilgsnis į dalykus 
yra būtinas gero publicisto bruo
žas. 1

Jeigu mokslininkas visada iš
silaiko- grynai objelAyvinėje sa
vo darbo plotmėje, jei žurna
listas pasitenkina įvykių konsta
tavimu ir jų aprašymu, publi
cistas neišleidžia iš akių savojo 
darbo politinio — pedagoginio 
momento.

Reikalui esant, publicistas gali 
iš tikrųjų apie viską rašyti, apri
bojamas trijų sąlygų: kad būtų 
visiškai įsisąmon'nęs savo žino
jimo ir sugebėjimo ribas, kad 
labiau už viską vengtų tuščių, 
miglotų frazių, ir kad tiesą my
lėtų labiau už save.

(Welt und Wort)

Lietuvos vieškeliu 1944 metų vasarą

AMERIKOS LIETUVIU SPAU. 
DOS PUSLAPIUS PAVARČIUS
„Draugas“ apie dabartinį gyveni
mą Latvijoje.

Čikagos lietuvių dienraštis 
„Draugas“ praėjusių metų 276 nr. 
taip apibūdina dabartinį gyveni
mą tarybinėje Latvijoje. „Rygoj 
jau retai besigirdi latvių kalba. 
Kraštas yra apgyvendintas atėjū
nai Žemės ūkiai ir b’-nvo įminės 
okupantų yra nusavintos. Metų 
pradžioje 2000 gydytojų, moky
tom advokatų ir k tų ne dektuaių 
išvežta į Rusiją gyvuliniuose va
gonuose. Taip jau depoituojami 
technikai, fabrikų darbininkai. 
Pažymėtina, kad Ladurgoj iš 800 
gyventojų beliko tik šeši vietiniai 
žmonės. Usmoj iš 864 gyventojų 
74 areštuoti ir 14 užmušta. Mieste
lyje Puže nebuvo nė tūkstančio 
gyventojų. Ten septynius nužudė 
ir 274 deportavo.

Rusų okupacijos pradžioje bu
vo paskelbta, kad Latvijoj ir ki
tuose okupuotuose kraštuose žmo
nės turės religijos laisvę. Tačiau 
tai buvo tik teorijoj. Dabar dva
siškiai yra suimami ir gabenami 
į Rusiją.“

Bimbos dienraštis apie Lietuvą.
A. Bimbos redaguojamas dien

raštis „Laisvė“ praėjusių metų 
spalio mėn. 22 d. numeryje rašo, 
kad pradėjusi veikti Petrašiūnų 
elektrinė. Ta pati „Laisvė“ toliau 
rašo apie operos ir baleto artistų 
apdovanojimą medaliu „Už šau
nų darbą 1941—1945 metais Di
džiajame Tėvynės kare“. Pirmąjį 
medalį gavęs aukščiausios tary
bos deputatas Kipras Petrauskas 
ir nus’nelne meno ve’kėiai-Sut- 
kus, Talat-Kelpša, Kučingis, Ma
žeika, Kelbausicas ir kiti. Viso tais 
medal'ais apdovanoti 152 asme
nys. Medalius įteikė meno reikalų 
valdybos viršininkas Banaitis.

Naujas BALF siuntinys tremti
niams.

Gruodžio 17 dienos „Draugas“ 
rašo, kad gruodžio mėn. pirmo
joj pusėj BALFas pasiuntė naują 
drabužių ir kitų daiktų siuntinį 
lietuviams tremtiniams Europoje 
šelpti. Siuntinys susideda iš 28 
maišų drabužių, 10 dėžių batų, 3 
dėžių maisto, 1 dėžės odos, 1 dė-

kagoje. Prof. K. Pakštas taip sampro-
Cikagos lietuvių filatelistų tauja: „Si kliūtis nėra fizinio po- 

draugija „Lithuania“ Čikagoje budžio, bet psichologinė. M'lijo-
ruošia Lietuvos ir kitų kraštų 
pašto ženklų parodą. Filatelistai 
sako, kad Lietuvos pašto ženklų 
kaina smarkiai kyla.

Legionieriaus laiškas.
Stasys Radavičius, dabar tar

naujantis prancūzų svetimšalių 
legione, Amerikos lietuvių spau
doje paskelbė laišką apie lietu
vių legionierių gyvenimą. Laiško 
autorius rašo, kad medžiagiškai 
aprūpinami gerai, nieko netrūks
ta, bet dvasinio peno visi labai 
pasiilgę. St. Radavičius gal tei
singai nusiskundžia, rašydamas, 
jog: „niekur dar neteko skaityti ar 
sužinoti, kad bent viena organi
zacija ar koks pavienis veikėjas 
būtų prisiminęs lietuvius, esan
čius prancūzų svetimšalių legione. 
Čia įstojusieji vyrai yra beveik 93 
proc. jauni, tarp 22—28 metų. 
Vieni jų buvę gen. Plechavičiaus 
rinktinės kariai, kiti — prievarta 
nacių paimti į karo tarnybą, treti 
— dirbę kur nors karo pramo
nėje ar 1944 metais išbėgę iš oku
puotos tėvynės“. Tol’au laiško 
autorius rašo, kad patekę į ne
laisvę buvo ruošiami perduoti ru
sams. Kad to išvengtų, rašėsi į 
legionus.

Stasys Radavičius žada visiems 
padėti, kurie į ji norėtų kokiu 
nors reikalu kreiptis. Jo adresas 
toks: Canoral Radavičius Stasys 
S. P. 56008 (B. P. M. 405) France.

Dr. Igno Skrupskclio atminimui
Savaitraštis „Amerika“ savo 58 

n¥. gražiai paminėjo Sibire žuvu
si Dr. Igną Skrunskeli. „Amerika“ 
Dr. I. Skrunskelį, taip aptaria: 
„Dr. Ignas Skrunskelis buvo vie
nas iš stipriausių katalikų veikė
jų. Jis yra buvęs žurnalo „Židi
nys“ redaktorius ir ligi bolševi
kam ateinant redagavo katalikų 
dienrąšti „XXAmžių“. Salia spau
dos darbo ji<? aktvv’a’ dalyvavo 
visuomeninėje ir politinėje veik
loje ir buvo venas iš sumaniau
sių vyrų šioje srityje.

Dr. Ignas Skrupskelis buvo pla
čios kultūros ir d’delės energijos 
asmuo. Jam redaguojant, „XX 
Amžius“ išsimušė į pirmuosius 
dienraščius Lietuvoje.

Gimęs šio amžiaus pradžioje, 
Dr. Ignas Skrupskelis studijavo 
Kauno, Vienos ir Karaliaučiaus 
universitetuose, pagrindine šaka 
pasirinkęs germanistiką. Jis pa
rašė disertaciją apie vokiečių ra
šytojų domėjimąsi lietuvių tau
ta. Žurnaluose pasirodė nemaža 
kitų jo mokslinių straipsnių.

Rusai per pirmąją okupaciją 
ją Dr. Igną Skrupskeli išvežė su 
tūkstančiais kitų lietuvių Sibi
ran, kur jis ir mirė žiauriose sąly- 
gnqo v’enas iš šviesiausiu ir 
darbščiausių laisvos Lietuvos 
sūnų.“
Prof. K. Pakšto straipsnis lietuvių 
įkurdinimo reikalu.

Mums gerai pažįstamas prof. 
K Pakštas gruodžio 20 ..Ameri
koje“ išspausdino straipsnį lietu
vių tremt’n’ų nastovesn’o įkurdi
nimo reikalu. Būd’ngesnes straips
nio vietas perduodame mūsų 
ska’tvtniams.

Pradžioje prof. K. Pakštas rašo, 
kad Lietuvos pasiuntinys JAV, 
įteikdamas Jungtinėms Tautoms 
VLIKo memorandumą, plačiai iš
dėstė sunkią lietuvių tremtinių 
padėti. Prof. K. Pakštas pritaria 
minčiai, kad lietuviai turėtų būti 
apgyvendinti kompaktinėje ma
sėje „kur nors Vakarų Vokieti
joje, gal būt, Re’no baseine“. To
liau prof. K. Pakštas rašo: „Ma
žoje zohoie. v’eno knk’n nedidelio 
rajono plote, norėtų laikinai apsi
gyventi visi Hetuvai, o tur būt, 
taip pat latviai ir estai, šitaip an- 
gwend’nti. ūk’uose ir mieste
liuose, lietuviai nori turėti, savo 
policiją, mokyklas, necenzūruoja
mą snaudą ir kultūros įstaigas. 
Žodžiu, j’e nori demokratijos, i’e 
nori pasprukti iš diktatūros, kuri

nai vokiečių iškeliami vienokiais 
ar kitokiais pasiteisinimais, kai 
kada labai silpnais. Vokietija, su
keldama šį karą, kartu su Rusija 
yra kaltininkė, kad trys Baltijos 
valstybės nustojo beveik viso na
cionalinio turto (apie 7 milijonų 
dolerių) ir 2 milijonų žmonių.“

Išskaičiavęs sovietų ir vokiečių 
Lietūvai padarytas skriaudas ir 
lietuvių didžiausį pasipriešinimą 
okupantams, prof. K. Pakštas sa
ko: „Vokiečiai Lietuvoje prisi
grobė turto už 600 milijonų dole
rių ir apie 300.000 ha geriausios 
žemės. Vokiečių okupacija kaina
vo Lietuvai mažiausia 250.000 gy
vybių. Kyla klausimas, ar tie 
78.000 tremtinių, kurie neteko vi
so savo turto, gaus teisę kelti ko
kio nors atlyginimo klausimą.“ 
Į šį klausimą prof. K. Pakštas taip 
atsako: „Visi paprasti žmonės, 
kurie vagystės nepripažįsta do
rybe, pasakys, kad lietuvių tautos 
likučiams Vakarų Europoje pri- 
klausn )iš Vnkietiins mažiausia 
Klaipėdos krašto didumo plotas 
(1800 kvdr. mylių) su visais 
ūkiais, visu gyvu ir negyvu in
ventorium, su miesteliais ir fa
brikais. Jie pripažins, kad to
kiame plote lietuviai turi visą 
teisę pakeisti vokiečius, siunčiant 
juos i dahari’ne* F^tuv’n stovy
klas, o lietuviams liedžiant įsisteig
ti laik’ną savo valstybėlę, nana- 
šią į Luksemburgą. Jei Lietuvai 
nepriklausomybė bus sugrąžinta, 
lietuyiai noriai sutiks tą valsty
bėlę apleisti ir grįžti Lietuvon. 
Blogiausiu atveju — jie turės tei
sę savo naujoj sodyboj pasilikti, 
nes kas 'gi priims kur kitur išvy
ta Lietuvos vėliava, jos •kultūrą, 
rečiausią kalbą, jos institucijas, 
pačia jos sielą?“

Dabartinis švietimas Baltijos 
kraštuose.

E. R. Noderer, „Chicago Daily 
Tribūne“ korespondentas ‘ savo 
laikraštyje išspausdino straipsnį 
anie dabartinę švietimo padėtį 
Baltijos kraštuose. „Draugas“ 281 
nr. tain atpasakoja minėtojo ko
respondento pranešimą: „Kore
spondentas patyręs, jog Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj vaikai, kurių 
tėvai turėio daug’au žemės, ne
gali eiti aukštųjų mokslų. Jie yra 
„buržujų" vaikai, todėl jiems mo
kytis draudžiama. Komunistai ša
lina iš aukštuiu mokslo ištaigų 
visus tuos studentus, kurie pa
rodo bent k’ek nepriklausomumo 
ir ima svest’onuoti komunistinę 
ideologija. Negali prieiti prie 
aukštesniųjų mokyklų ir tie. ku
rie narodo veiklumo akademinėse 
organizacijose. Tas pats kore- 
snondentas patyręs, rašo toliau 
„Draugas“, kad visose mokyklose 
lemianti balsą visuose klausimuo
se turi komim’stn nart’ins r»as- 
kirti taip vadinami organizato
riai. Nuo jų priklauso univer
sitetu dekanai ir nrofesnr’ai. Visi 
pr^fesn^iai ’r Horenta’ karia 1 sa
vaitę yra verčiarųi lankyti semi
narus. kuriuose jiems kalbama 
anie komunistines dogmas, aiš
kinama Stalino konstitucija ir 1.1. 
Baltijos valstybėse jaučiamas di
daus triiknmas mnkvtniu. Praė
jusiais metais Lietuvoje buvo 
mėg’nama rusų kalba padaryti 
dėstomaia kalba, tačiau nepavykę. 
Visi pradžios mokyklų ir gim
nazijų mokiniai nriverstinai turi 
mokvtis rusu kalbos. Visur esą 
jaugiama, kad visuose Baltijos 
kraštuose rusu kalba bus padary
ta valstybine kalba.“

Atstovas Gammans Anglijos par
lamente priminė Baltijos valsty
bes.

„Draugas“- savo 281 nr. rašo, 
kad Anglijos parlamente atstovas 
Gammans spalio 23 d. gražiai pa
minėjo Baltijos valstybes, tarda
mas: „Baltijos respublikos buvo 
paskandintos dėl to, kad ta’ buvę 
reikalinga Rusijos saugumui. Jei 
šitokius argumentus galima nau-
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doti Lietuvos; Latvijos ir Estijos 
pagrobimui, mes lygiai stipriai 
galime naudoti įsiveržimui į pie
tinę Airiją ir Islandiją.

Tiesa yra tiesa, netiesa yra 
netiesa, nepaisant, ar ji kiltų san
tarvininkų, neutralių, ar priešo 
kraštų tarpe. Ar aš galiu priminti 
kai kuriems džentelmenams, ku
rie vakar kalbėjo, kad negali būti 
vienos laisvės išmėginimo taisy
klės Ispanijai, kitos Jugoslavijai.

Ką*) tik sugrįžau iš Viduriniųjų 
Rytų. Tai buvo pirmutinis mano 
vizitas nuo to laiko, kai aš prieš 
dvejus metus šį kraštą palikau. 
Tada mes nebebuvome karo •pa
dėty. Egipte vyriausybės nariai 
buvo man nepaprastai malonūs ir 
vaišingi. Bet aš nesu numatęs sus
toti ties jų šalies ir jų žmonių . 
klausimais. Šie klausimai dabar
tiniu metu tebėra diskusijų ob
jektu, ir aš nesu su jais pagrindi
nai susipažinęs, kad galėčiau apie 
juos kalbėti. Kaip ten bebūtų, 
vienas dalykas buvo aiškiai paste
bimas: daugelis ir atsakingas vie
tas užimą egiptiečiai vengė pa- 

„Draugas“ daro tokius sampro- rodyti pas juos plačia srove pasi- 
tavimus: „Keturių didžiųjų kon
ferencija Maskvoje, kuri prasi
dės kovo 10 d., Lietuvos klausimą 
vienu ar kitu būdu palies. Gali

■ būti, kad Molotovas primygtinai 
reikalaus, kad būtų pripažintas 
Baltijos valstybių prijungimas. 
Tokie reikalayimai yra statomi 
veik kiekvienoj konferencijoj. 
Tai darvti pas save. Maskvoj, ga
lės drąsiau, nes lengviau pasis
lėpti nuo spaudos, nuo pasaulio 
akių.

Jei Maskvoje neįvyks slaptų 
susitarimų, Lietuvos klasimas ga
lės būti paliestas tik sąryšyje 
su Vokietijos sienų nustatymu. 
Kadangi Lietuva karo metu buvo 
neutrali, todėl vargu bus kelia
mas jos politinės ateities klausi
mas. Rusija, tiesa, gali jį iškelti; 
bet abejotina, ar Amerika ir An
glija sutiks svarstyti.

Iš rimtų šaltinių esame su
žinoję, kad Baltijos laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo klausimas 
gali ir bus savo laiku iškeltas 
Jungtinėse Tautose, laikantis tos 
organ’’aciios 14 punkto “

Kitoje vietoje tuo pačiu klau
simu „Draugas“ rašo: „Neofi- 
cialinėj Amerikos spaudoj buvo 
pasirodžiusi žinia, kad keturi di
dieji viename slaptame pasitari
me esą nutarė Baltins kraštų 
klausimą svarstyti kalbant apie 
Vokietijos sienų nustatymą.“

Jei Baltijos klausimas Maskvos 
konferencijoj iškiltų, „Draugas“ 
vaizduojasi, kaip tam yra pasi
ruošta. Maskva mėginsianti įro
dyti, kad Lietuva „laisva“ valia 

• įsijungė į Sovietų Sąjungą ir kad 
lietuviai tik džiaugiasi „šviečiant 
Stalino saulei“. Visame krašte 
įvyks masiniai mitingai, į ku
riuos enkavedistai ginklu suvarys 
mūsų žmones ir pasipils „padė
kos“ telegramos Stalinui, sureda
guotos vieno komunistėlio Vil-

Maskvos konferencija ir Lietuvos 
byla.

Amerikos lietuvių spauda vis 
daugiau rašo apie kovo mėn. 
Maskvoje prasidėsimą keturių 
didžiųjų konferenciją, kurioje ga
linti iš mirties tąško pajudėti ir 
Lietuvos byla. Gruodžio 21 d.

Vidurinius Rytus aplankius

reiškiantį tautiškumą ir rodė ge
riausių norų palaikyti artimą ben
dradarbiavimą su didžiąja Brita
nija. Daugelis sunkumų, kurie 
šiuo metu vargina Egiptą, esą 
kilę iš tų per ilgai užsitęsusių de-

♦) Sis straipsnis parašytas gen. 
maj. Sir Edvard Spears, buvusio 
1942—44 metais britų ministeriu 
S’rijai ir Libanonui. Jis laikomas 
Viduriniųjų Rytų politikos žino
vu. Straipsnis išspausdintas „The 
Daily Telegraph, Jan. 3, 1947.

niuje arba Kaune, o gal ir pa
čioje Maskvoje. Be abejojimo, 
šioje konferencijoje laisvai galės 
pasirodyti „Lietuvos užsienio mi- 
nisteris Rotomskis“.

Straipsnio autorius klausia, ką 
tokiu atveju turi daryti Amerikos 
ir viso pasaulio lietuviai. Atsa- 
kvma randa toki. ,.M°*5 tur’me 
dėti visas pastangas užbėgti įvy
kiams už akių. Mūsų pare ga ap
ginkluoti Vakarų demokratijų at
stovus tokiais dokumentais, prieš 
kuriuos būtų demaskuotas visoks 
bolševikų melas ir apgaulė. Dar 
kartą reikia įrodyti visam pasau
liui, kokioje padėtyje yra Lietu
vos byla ir kokia yra visų lietu
vių valia.

Mano nuomone, rašo toliau 
straipsnio autorius, netrukus tu
rėtų būti sušaukta visos Ameri
kos lietuvių konferencija, apsvar- 
tyti susidariusiai padėčiai. Visos 
didesnės lietuvių kolonijos turėtų

negąrantuotas ir pavojingas par 
re!<Tas <sunk!o«?e sąlygoje.

Vidurinieji Rytai yra labai įdo
mi pasaulio šalis; jie yra pirmu
tinis žmonijos dvasinio ir mate
rialinio pažangus išsivystymo lop
šys. Visos didžiosios religijos, iš
skyrus tik Tolimųjų Rytų filoso
fiją, supančios visą žemės rutulį, 

. ____________ , _______ ___ „ yra gimusios iš žiauraus dykumų

. surengti masinius mitingus su charakterio bei nuogu jų kalnų 
; demonstracijomis, reikalaujant 
i Lietuvai laisvės ir nepriklauso- 

mvbės. V'sais gabma^c būdais
; remti ALT pastangas sukelti nu

matytą pinigų sumą, kad galėtų 
sėkmingiau vesti Lietuvos lais
vinimo darbą“.

rybų, kurios pasidarė dėl savo lė
to progreso labai įkyrios. Šis del
simas davė progos Egipto politi
nėms partijoms pajudėti iš jų „už- 
fermentuoto alaus“ padėties. Šis 
sujudimas, kaip jau žinome, davė 
nemalonių ir pavojingų rezultatų.

Palestinos šešėlis.
Aš neturėjau noro atlankyti nei 

Palestinos, nei Jameno; šios sritys 
buvo per daug toli ir per daug iš 
kelio, o antra vertus, mano ke
lionė buvo kitaip užplanuota. Bet 
nebuvo galima pamiršti Palesti
nos, kurios raudonas šešėlis meta 
pavojingą ir grasinančią šviesą 
visiems Viduriniams Rytams ^ne
galima pamiršti ir musų jaunų 
kareivių, atliekančių savo niekuo 
tinis žmonijos dvasinio ir mate-

viršūnių, dangaus skliausto di
dingumo, bendro jų kalvų ir ežerų 
gtožio bei pajūrio spalvingumo.

Gyvybinis imperijos kelias
šiandien Vidurinieji Rytai yra 

didysis „žemės tiltas“, jungiąs 

Rytus su Vakarais. Nesvarbu, ko
kia valstybė juos bevaldytų, jie 
padalo pasaulį į dvi dalis. Jie, be 
to, turi vienus didžiausių žemės 
rutuly naftos rezervus. Vidurinieji 
Rytai Britams yra reikalingi lais
vam praėjimui. Šitą galimybę jie 
iki šiol turėjo. Britai be pertrau
kos keliavo ir keliauja iš Rytų į 
Vakarus ir iš Vakarų į Rytus. Jau 
nuo Petro Didžiojo laikų muska
tų masės stengėsi iš jų šaltos 
šiaurės srities pasiekti šilto pa
jūrio kraštus.

Buvo malonu apsilankyti šiuos 
saulės spinduliuose besimaudan
čius kraštus. Aš stebėjaus, kaip 
padėtis nuo karo pabaigos yra 
pasikeitusi. Mano pirmutinis įsi
tikinimas buvo tas, kad Arabu 
Lygos idėja surinkti visus išblaš
kytus, bet išpažįstančius vieną re
ligiją ir kalbančius viena kalba 
žmones, čia buvo labai gili. Lyga 
patenkino šio pasaulio savisau

gos instinktą ir į vykdė rasinės 
aspiracijas daugiau negu patiki
nimai kitų vadų, kurie tuo pat 
metu mėgino jais tapti tik pavir
šutiniškai įsigilinus į savo pa
valdinius. Sijonizmo neapykan
ta yra didžiausia Arabų pasaulio 
jungianti jėga.

Ir todėl britams, vedant tokį 
netikrą ir abejingą žaidimą Pa
lestinoje, sumažėjo ir jų prestižas. 
Didelis noras palaikyti glaudes
nius santykius su Amerika pasta
tė mus į tokią padėtį, kad mes 
atrodom svyruoją, tartum kokie 
žilvičiai, ir negudrūs. Visų šituo 
pasinaudojo komunizmas. Mus la
bai stebina, bet iš kitos pusės įdo

mu ir stebėti, kaip šis pasitikėji
mas komunizmu auga muzulmonų 
žemėje, kur visi kiti mokslai ir 
doktrinos atmetamos, ir kaip di
dėja Rusijos įtaka ir mūsų auto
ritetas smunka. Neginčytinas da
lykas, kad komunizmas siekia Vi
duriniųjų Rytų, kad turėtų iš jų 
naudos, nes komunizmas visada 
siekia ten, kur siaučia neturtas ir 
blogos ekonominės sąlygos. Aš 
stebėjau medvilnės verpėjus Al- 
lepe, dideliame keturių šimtų tūk
stančių gyventojų mieste, šiau
rinėje Sirijoje; jie aiškiai komu
nizmo įtakos augima žinojo ir gu
driai mokėjo jį panaudoti. Jie yra 
padarę pažangą savo idėjinėse 
bendradarbiavimo sąvokose tarp 
kapitalo ir darbo, taip kaip ir 
kiekviena prekybinė bendrovė 
pasauly. Tai buvo įdomu stebėti 
tokiame centre, kur anksčiau ėjo 
didysis šimtmečiu senumo kara
vanų kelias, tokioje vietoje, kur ir 
dabar vyksta didžiausia prekyba 
visoje Azijoje. Miestas stovi rim
tas ir ramus su savo gigantiška 
citadele, aukštai išsikišusia virš 
visų akmenimis klotų pastatų. Visi 
namai, turį žiogrių pavidalo bal
konus, taip kaip ir jų moterys, ne
šiojančios nuometus, daro Viduri
nius Rytus nesuprantamus ir mis
tiškus.

Gerbūvio kilimas
Sirijos vyriausybė pabarė visą 

eilę vertų dėmesio pastangų. Ji, 
visiškai išsilaisvinusi iš prancūzų 
politikos kontrolės, pajėgė sukur
ti savo autoritetą ir toli nusitę- 
siančiose ir neramiose srityse, 
esančiose toli nuo susisiekimo 
mazgų. Taip pat ryškus ir didelis 
šalies gerbūvio pakilimas.

Šiaurėje gali būti naftos, taip 
pat gal būt yra ir asfalto. Jau 
šiuo metu anglų bendrovę pra
neša apie galimybę išnaudoti hi
droelektrinę energiją, ir pravesti 
irigaciją. Sirija, kitados buvusi 
antrasis Romos imperijos narys, 
turi dideles žemės ūkio galimybes, 
ir tiktai reikia mokėti panaudoti 
esamus vandens šaltinius šalies 
gerbūviui kelti.

Nors mūsų prestižas ir yra da
bar žemesnis, negu anksčiau buvo, 
ir nors mes labai maža dėjome 
pastangų atstatyti tarp sirų ir bri
tų draugiškus santykius, ypač nuo 
to laiko, kai sirąi tapo nepriklau
somi, britų prekių ir britų patarė
jų pareikalavimas šioje šalyje yra 
labai didelis. Jie yra pasiruošę 
bendradarbiauti su mumis geriau 
negu su< kita kuria tauta, bet jie 
mano, kad tam pasiekti reikia 
labai didelių pastangų. Mes pra
šėme sirų, kad jie mus paremtų, 
kai 1941 metais įsiveržėme j jų 
kraštą; tada mes davėme jiems

Gabrielius Žemkalnis 

LIETUVIAI GESTAPO. 
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)
Mūsų meistras buvo abiejais la

bai nepatenkintas, nes G. dažnai 
dirbdavo kaip kirpėjas, o Rudo
kas iš viso negalėjo dirbti. Kad 
pagydyti tokius „tinginius“ ir ne
nuskriausti III Reicho meistras 
nutarė jiems neduoti savaitinio 
duonos priedo. Be to, Rudoką jis 
vis varydavo prie sunkesnių dar
bų, k. a. nešioti dėžes ir pan. Nuo 
to jį kartais pasisekdavo išgelbėti, 
kai kaliniai įkalbėdavo meistrą: 
„Palikite jūs jį ramybėje, juk tai 
gyvas lavonas, kuris jau nebepa- 
sivelka“. Tas meistrą paveikda
vo, ir jis nusispiovęs numodavo 
ant Rudoko ranka: „Velniai jo 
nematė!“

Rudokas man papasakc^o įvai
riausių dalykų apie „I. G. Farbin“ 
lauko komandą, kurioje jam teko 
kartu su kitais lietuviais dirbti. 
Liūdniausi momentai, tačiau, jo 
pasakojime buvo ne tiek apie žvė
rišką prižiūrėtojų elgesį, bet apie 
santykius su savo tautiečiais, ku
rie turėjo betarpiškų ryšių su 
mūsų visų globėjais.

Du mėnesius neturėjau jokio 
ryšio su tėvu. Per tą laiką neteko 
man nei duonos plutelės gauti. 
Tai buvo mums visiems, kaip vė
liau sužinojom, pats pavojingiau
sias laikotarpis: mus kaltino esant 

anglų šnipais, mūsų byla dėl 
„Hochverrat“ buvo rankose vy
riausiojo Volksgerichto oberpro- 
kuroro Krepso rankose, Potsda
me. Visiem mum gręsė kartuvės.

Ir vis dėl to, mano tėvas ir J. D. 
dažnai prieidavo prie dviejų mū
sų grupės atstovų, dirbusių „I. G. 
Farben“, juos šelpdavo ir korės- 
pondenciją palaikydavo per jų 
grupę lydėjusį meistrą — dvirati
ninką. Tačiau nei man, nei kitam 
tuo kontaktu pasinaudoti neteko, 
nors tėvui ir buvo žadėta, kaip 
kalinių, taip ir dviratininko per
duoti man maisto ir žinių. Prie 
manęs, kaip aiškindavo, „nepriei
davo“.

Nutrūkęs dėl nežinomų man 
priežasčių kontaktas su tėvu ma
ne kartais priblokšdavo.

Nuo lapkričio mėn. pabaigos ir 
vėl tėvui pavyko gauti le’dimą su 
manim pasimatyti, ir jau nuo to 
laiko oficialiai, ar neoficialiai tė
vas nepaleido mane iš savo akių 
iki pat išlaisvinimo dienos. Turė
jau progps stebėti, kad mano tėvo 
labai gero artisto būta — „Patepti 
Berlyną ir pūsti miglas reikėjo 
turėti tikrai artistinių sugebėjimų, 
arba nepaprastos laimės, o gal ir 
vieno, ir kito drauge.

Iš prižiūrėtojų garsiausieji (pra
garsėjusieji žiaurumu) buvo jau 
minėtas Bitneris, Lenskis ir Ber
geris. Su tais trimis „didvyriais“ 
teko visiems kaliniams, sėdėju
siems Landsberg W. kalėjime, 
daugiau ar mažiau susipažinti. 
Atsimenu, kartą, tai buvo jau va
karas, ir lauko komandos buvo

grįžusios iš darbo, mes dar nešio
jom po koridorių lentas. Ėjom 
kaip tik pro tą celę, kurioje vyko 
didysis mūšis su blakėmis, ir aš 
sumaniau pro vilkelį pasižiūrėti į 
vidų, kaip atrodo mūsiškiai. Deja, 
mane lydėjo nesėkmė, ir bežiū
rintį į celę, mane pastebėjo iš 
kažkur pasipainiojęs Bergeris. Pa
jutau smūgius su raktais į galvą 
ir pamačiau pasiutimo iškreiptą 
Bergerio veidą, iš kurio buvo ma
tyti, kad jį yra jau pagavęs mu
šimo azartas ir jis muš tol, kol 
nustos kvapo. Užsidengiau ran
komis veidą, kad neišmuštų akių, 
ir pasisukau į jį nugara. Pagaliau 
Bergeris pavargo ir visą malonu
mą užbaigė kojos spyriu, nuo ku
rio vos neišsitiesiau ant grindų. 
„Du, Sauhund!“, sunkiai alsuoda
mas dar pridėjo man komplimen
tą. O tarp kitko ir buvo 
tik paprastas kasdieninis atsiti
kimas.

Jonas D. ir Jurgis V., du ne
perskiriami draugai, I. G. Farben 
dirbdami ir matydami, kad atė
jus žiemai ir negaunant iš lais
vės maisto, neišlaikys, kartą, ka
lėjimo administracijai ieškant 
naujų krepšių pynėjų, pasisakė 
moką tą darbą dirbti, ir buvo 
perkelti pas krepšiadirbius (ko- 
mando „Korbmacher“). Ten jie 
per savo meistrą susirišo su ma
no tėvu ir laiks nuo laiko, be jo
kių savų tarpininkų gaudavo pa
ramos. Deja, jų meistras buvo la
bai bailus žmogus ir nesutikdavo 
jiems ką nors daugiau atnešti. 
Juos gelbėjo tai, kad nebereikėjo

eiti i ląuko komanda ir šalti, bet 
galėjo sėdėti šiltoje patalpoje, 
nors darbo, tiesa, buvo labai 
daug. Su jais kartu celėje sėdėjo 
A. Viršila, kuris buvo pasilikęs 
I. G. komandoje. Gaunamos iš 
laisvės paramos per Joną ir Jur
gį visiems trims buvo mažai, o 
be to, Viršila pradėjo sirguliuoti. 
Tie, kurie buvo su juo I. G. ko
mandoje ir gaudavo paramą, ku
ri eidavo ne tik jiems asmeniš
kai iš žmonių, bet gaudavo taip 
pat, kaip jau rašiau, ir ta maistą, 
kuris buvo suaukotas visiems ka
liniams (jie tai gaudavo todėl, 
kad tik prie jų buvo galima pri
eiti). Viršilos neparėmė ir ne tik 
maistu, bet ir turimais vaistais 
jam nepadėjo (taip pat kaip Ru
dokui ir kitiems). Su pagalba 
jiems nesisekdavo prie mūs „pri
eiti“. Apie gruodžio vidurį suti
kau Viršilą kalėjimo koridoriuje 
ir vos pažinau — buvo pradėjęs 
tinti. Pasirodė, kad buvęs pas 
kalėjimo inspektorių ir prašęs, 
kad jam leistų pasiimti šiltesnį 
apatini rūbą ir megstuką iš savo 
daiktų. „O, tu dar jaunas vyras, 
šią žiemą ir t£ip išlaikysi“, at
sakė k&lėjimo inspektorius į jo 
prašymą. Tai buvo Aleksandro 
mirties sprendimas.

Gruodžio šešioliktos dienos po
pietė buvo graži. Tai buvo šešta
dienis. ir lauko komandos turėjo 
grįžti tuoj po pietų. Staiga pas 
mus atbėgo prižiūrėtojas Sche- 
sovas ir meistro paprašė, kad šis 
trumpam laikui paskolintų fir
mos vežimėlį, kuriuo veždavo 

sriubą. Esą, jiems iš gatvės rei
kia kažką atsivežti. Netrukus pa
matėm pro rūsio langą, kaip ve
žimėliu atvežė kažkokį pailgą 
daiktą, suvyniotą į deki. Už va
landos, maždaug, dirbau korido- 
doriuje. „Cemkalnis!“ išgirdau 
Schesowo baisa.

— Jawohl!
— Cemkalnis. ar tu žinai, kad 

šiandien numirė vienas iš jūsų?
— Iš mūsų? — aš iš karto ne

galėjau persiimti ta netikėta ži
nia, — Kas gi toks?

— Firzala, jis studijavo muzi
ką, kiek aš prisimenu. — paaiš
kino Schesowas.

— Tai gal Viršila?
Taip. Viršila. Paklausiau pri

žiūrėtojo, ar negalėčiau jį pama
tyti. Ne, tai vra draudžiama.

Į savo rūsį grįžau su besisu
kančia galva. Pirmas iš mūsų, 
jei neskaityti Stasio M., išvežto 
nežinia kur. Taip, pirmas. h=-t 
kas bus antras, trečias? ...

— Visi mes čia taip numirsi
me, — liūdnaį pasakė vienas 
vokietis kalinys, lyg įspėjęs ma
no mintis.

Vėliau sužinojau, kad Viršila 
krito gatvėje, eidamas i kalėji
mą atgal iš darbo. Krito ir dau
giau nebesikėlė.

Prieš Kalėdas kartą vakare 
grįžęs iš darbo į celę radau vėl 
Tadą. Buvo pasitaisęs nuo ggro 
maisto ligoninėje, nors dar ne 
visai pasveikęs — operacijų piū- 
viai kojoje buvo dar ne visai 
sugiję.

Kalėdos ir Nauji Metai man
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Šventi kalnai ir akmenys
Kalnų gerbimas siejamas su Per

kūno ir ugnies kultu: ant kalnų 
buvusi deginama Perkūnui pašvę
sta (amžina?) ugnis. Vienas toks 
kalnas, minimas kronikose, buvęs 
Žemaičiuose ant Nevėžio kranto. 
Oliveras iš Paderbonos (miręs apie 
1227 m.) pamini, kad senprūsiai 
garbinę kalnus, kalvas ir klonius 
(„montes, colies et valles"). Žino
ma, tokiems bendro pobūdžio po
sakiams daug reikšmės skirti ne
tenka. Daugelį šventų kalnų mini 
Praetorius. Kalnai, kurie buvo ger
biami, kaip šventyklos ir ant kurių, 
gal būt, buvo aukojama, vadinami 
„alkakalniais". Visą eilę’ tokių 
kalnų ar kalvų nurodo Ed. 
Sturms: Die Alkstatten in Litauen 
(Contribution*; of Baltic University 
No 3, Hamburg 1946, p. 13—20). 
Tokie kalnai dažnai vadinami 
„Perkūnkalniu”, „Sventokalniu", 
„Velniokalniu", reęiau „dievaičio", 
„lapmės” ar „kauko“ kalnu. Daž
nai ant tokių kalnų randame vieną 
ar Hnuaiau didelių akmenų jų 
krosnie arba iš akmenų padarytus 
grendimus bei pylimus (Sturms t. 
p. 19—20).

Daugiausia ir patikimų žinių 
turime apie Rambyno kalną ir jo 

suprasti, kad Libanonas ir Sirija 
galės įsijungti į sterlingo bloką.

Bet 1944 metais, mes turėjome 
konstatuoti, kad mūsų pažadai ne
buvo tokie specifiški, kaip Sirija 
ir Libanonas galvojo, ir jie tu-
rėjo mumis nusivilti. Mes priver
tėme juos pereiti iš sterlingo į 
franko bloką.

Kaip ten bebūtų, jiems buve 
duotos dvi garantijos: pagal pir
mąją buvo pasižadėta — tuo at
veju, jei Prancūzija nuvertintų 
franką, Sirijos ir Libanono pini
ginio vierteto santykis būtų išlai
kytas pastovus su sterlingais, ir 
pagal antrąją, kad Prancūzija 
aprūpins Viduriniuosius Rytus su 
sterlingais, k’ek jų finansinis pa
jėgumas išneš. Šis laikinas susi
tarimas buvo ir tebėra kaip tik 
ginčų objektu. Pagaliau pereitais 
metais prasidėjo pasitarimai, ir 
buvo priimta tokia susitarimo 
formulė, pagal kurią nei mes, nei 
Prancūzija nesame su tuo laiki
nuoju susitarimu surišti. Bet to 
susitarimo rezultatas buvo tas, 
kad Levan to valstybės praktiškai 
gavo nutraukti prekybinius santy
kius su Didžiąja Britanija.

viršūnėje buvusį didelį akmenį. 
Jau kryžiuočių į Lietuvą siunčiami 
šnipai, kurių uždavinys buvo sura
sti tinkamus kariuomenei žygiuoti 
kelius, savo vadinamuose „Wege- 
berichten” XIV a. gale dukart mini, 
kad prie ar ant Rambyno kalno 
buvęs šventas miškas. Apie šio 
kalno gerbimą turime tokių žinių.

Hennebergeris 1595 m. rašė: 
„Kalną priešais Ragainę, kitapus 
Nemuno, jie laiko šventu. Kai mo
terys nori į kopti, tai turi būti 
švarios ir pasipuošusios; jeigu gi 
jos koptų būdamos nešvarios, ba
sos ir nepasipuošusios, tai tada 
susirgtų." Pisanskis 1769 m. taip 
sako: „Įvedus krikščionybę vie
šas kalno gerbimas pasiliovė, ta
čiau dėlto dar negalėjo būti sunai
kinti visi stabmeldiškų prietarų 
pėdsakai. Dar ilgą laiką tas kal
nas buvo gerbiamas, kaip šventas, 
ir net po to, kai aukojimas buvo 
uždraustas, lietuviai dar ilgą laiką 
lankydavo tą kalną, ten melsda
vosi. o vandenį, kuri rasdavo 
susirinkusį kalno viršūnėje, jie 
gerdavo arba juo plaudavosi” (De 
montibus regni Prussiae p. 19).

Nanke, aplankęs Rambyno kal
ną 1794 m., rašė: „Iki mūsų laikų 
yra užsilikę pėdsakai kadaise tai 
vietai rodomos pagarbos. Dar ir 
dabar tenykščiai gyventojai, at
vykę į šią vietą po sunkios ligos 
(kurios metu, matyt, buvo padarę 
atitinkamą apžadą — pagiję ap

Bad Worishofen, lietuvių gyvenama gatvė

lankyti Rambyną), aukodami meta 
keletą pfenigų, keliaraiščius ir pa
našius menkniekius.,, Tettau ir 
Temme, 1837 m. išleistame prūsų 
ir lietuvių sakmių rinkiny, rašė: 
„Čia buvo švenčiausia vieta, ko
kią senieji lietuviai turėjo. Todėl 
iki pat pastarųjų laikų atvykdavo 
lietuviai iki Rambyno ir ten auko
davo, ypač jaunavedžiai, norėdami 
susilaukti prieaugliaus namuose ir 
derliaus ląukuose" (p. 162).

Rambyno kalno viršūnėje gulėjo 
didelis akmuo, kurį liaudis iigi 
gerbė. Kai vokietis malūnininkas 
norėjo tą akmenį susprogdinti ir 
iš jo padaryti girnas, nei vienas 
lietuvis ir už didelį atlyginimą 
nesiėmė to šventvagiško .darbo. Iš 
toliau atvežti darbininkai akmenį 
besprogdindami susižeidę, pagaliau 
iš jo padarytos girnos ir patį ma
lūnininką sumalę, — taip šventas 
akmuo nubaudęs visus savo išnie- 
kintojus. Apie tą akmenį jau pa
minėtas Pisanskis rašė: „Kalno 
viršūnėje jie aukodavo dievams. 
Tam tikslui tarnavo nepaprastai 
didelis akmuo. Jis buvo plokščias, 
jo viršus nupoliruotas ir gulėję jis 
pačioje kalno viršūnėje." Nanke 
tą aukų akmenį („Opferstein", kaip 
jis vadina) išmatavo ir rado, kad 
jo apimtis turi 15 mastų. Kalno 
viršūnė buvusi apaugusi ėglio 
krūmais. — Nėra abejojimo, kad 
Rambyno akmuo buvo žmonių ger
biamas, tačiau trūksta duomenų, 
kurie neabejojamai patvirtintų, 
jog stabmeldystės laikais ant to 
akmens būdavo daromos kru
vinos aukos. Dėl tam tikrų daik
tų, kaip pinigai, drabužiai ar 
maistas dėjimo, Abejoti netenka, —

Špakenbergo lietuvių stovyklos ambulatorijoje V. Augustino nuotr.

taip visur daroma prie gerbiamų 
akmenų, medžių ar šaltinių.

Tokių gerbiamų akmenų yra ir 
daugiau. Karalius Zigmantas Au
gustas XVI a', viename laiške Vil
niaus vyskupui Maciejauskui rašė, 
Kad tamsi žemaičių liaudis garbina 
kaip dievus tarp kitko ir akmenis. 
Remdamasis 1583 m. šaltiniu, St. 
Rostovskis rašė, kad žemai
čiai, taip pat, kaip ir prūsai, gar- 
oindavę didelius uolų blokus, 
kuriuos jie vadinę Akmo. „Ak
menis kaip dievus garbina" (saxa 
pro diis culta), — rašo tas pats 
autorius, — vadindami juos savo 
j mtąja kalba „Atmeschenes Vie- 
te“ (taigi, atnešimo, padėjimo), 
Kurioje nuliedavo gėrimų lie
kanas, kaip auką (1618 m. 
šaltinis). Jėzuitų pranešime 1605 m. 
sakoma apie žemaičius: „Kitur yra 
dideli iš žemės iškasti akmenys, 
lygiu paviršiumi (plg. Rambyno 
akmenį), kurie laikomi šiaudais 
apkloti klėtyse, juos vadina Dey- 
ves ir garbina, kaip grūdų ir gyvu
lių saugotojus." Pagal tą patį šal
tinį, esą kaimiečių, kurie garbiną 
tam tikrą akmenį, nes jame jie ma
tą klojimo, vaisingumo ir namų 
gerovės dievą.

Praetorius XVII a. gale 
-ašė: „Prieš keletą metų buvo lai
komas šventu vienas didelis ak
muo, esąs pušyne netoli Gumbinės 
ar Biserkiemio, — ant jo apylin
kės gyventojai aukodavo pinigus, 
drabužius, vilnas."

Simonas G r u n a u, kuriuo ne
galima pilnai pasitikėti, jau apie 
1521 m. rašė apie vieną pajūry 
esanti akmeni, ant kurio žvejai 
dievaičiui Kurkui aukodavę dalį 
savo laimikio.

Šiaip ar taip, akmenų gerbimas 
yra neabejotinas, ypač vakarinėje 
krašto dalyje, Žemaičiuose ir Prū
suose. Pasak M. Brenšteino. 
Žemaitijoje koplytėlės su šventų
jų stovylomis dažnai esančios pa
statytos ant akmenų, kurie legen
dų yra siejami su kadaise buvu
siais stabmeldiškais altoriais. Di
deli arba turį ypatingą pavidalą ir 
„pėduoti akmenys", ant kurių vel
nias ar šventieji (Marija) palikę 
savo kojų įspaudus, daug kur ger
biami net iki pastarųjų laikų. 
Vienas toks akmuo su „Marijos 
pėda" yra Žaslių apyl., ant jo 
Žolinėje deda iš žalumynų nupin
tus vainikus. — Narušėlių kaimo 
lauke gulįs didelis akmuo, nuosta
bios formos, iš tolo atrodąs kaip 
moteriškės liemuo. Pagal žmonių 
tikėjimą, tas akmuo turįs galios 
suteikti vaisingumo bevaikėms mo
terims, — jos kreipiasi ten su pra
šymais ir aukomis, kurias deda 
ant to akmens. Tenai gyvenanti 
geros dievaitės dvasia, jei aukos 
pradingstą, tai ji jas pasiima. Gir
dėjau, kad kituose apskrityse irgi 
esą akmenų, kuriuos liaudis gerbia 
dėliai padavimų, susijusių su jais. 
(J. Witort, „LUD” V, 1899, p. 
206).

Akmenyse matoma užburtų žmo
nių pavidalai, net keletas draugė
je. Tokiais yra „Mokų šeima" ne
toli Tauragnų ežero. Apie Moką 
yra toks padavimas:

„Senovėje tas kraštas buvo ap
gyventas pagonių. Ir tuo laiku ten 
gyvenęs žmogus, vadinamas Moku. 
Laikui bėgant pradėjo tame krašte 
iš pietų pusės plisti krikščionybė. 
Mokas, būdamas įsitikinęs savo 
tikėjime pagonis ir nenorėdamas

praėjo puikiai. Per ta laiką tė
vas, „patepęs“ kalėjimo'-inspek
torių, turėjo net tris pasimaty
mus su manimi, kuriu metu jam 
pasisekė Įduoti man didelį kiekį 
cigarečių ir maisto, (prižiūrėto
jas buvo porai minučių pasišali
nęs ir palikęs mus vienu du) 
Kūčios tada, kaip tik išpuolė 
sekmadienį ir, tuo būdu, mes 
turėjome tris laisvas dienas. 
Gerbūvis prasidėjo per pietus, 
nes dalino nebloga žirnienę. Ta
das gavo kain ligonis priedą, o 
aš pasiskundžiau prižiūrėtojui, 
kad kalifaktorius pasėmė man 
nepilną samti. Prižiūrėtojas 
(tai buvo pats geriausias — Sche- 
sowas) liepė man dar įpilti pusę 
samčio-švenčių proga. Beval
gant pietus, mane pašaukė į pa- 
simatvma. Pasidalinom su tėvu 
plotkelėm ir prisiminėm Kūčias 
namuose. Sočiai privalgęs ir tėvo 
padrąsintas grįžau su visokiom 
nelegaliom gėrybėm. Vakare bu
vo Kūčios. Ubagiškos, sakyčiau, 
jei tai būtų laisvėje, bet tiesiog 
karališkos kaleiime. Ir plotke- 
lių, kurių iš kitų lietuvių kali
nių atnešė naujasis mūsų tar
pusavio ryšininkas — kirpėias 
majoras G., netrūko. Užgesinus 

.vakare celėse šviesa, mudu su 
Tadu nutarėm leisti sau vieną 
liuksusą \ — užsirūkyti po ciga
retę. Tadas buvo nesenai rūkęs 
būdamas ligoninėje, tai jo ypa
tingai viena cigarete nepaveikė, 
bet man tai buvo pirmas kartas 
ir dar po septynių mėnesių ba
davimo. Viena cigaretė nusilpusį 

organizmą paveikė kaip gera 
porcija stipraus norkotiko, ir aš 
pasijutau nutraukęs ryšius su 
žemiškuoju pasauliu ir skraidąs 
kažkur aukštai tarp debesų. Dvi 
kitas švenčių dienas praleidome 
miegodami ir skaitydami gau
tas knygas iš kalėjimo biblio
tekos.

Tuoj po Naujų Metų man 
meistras- atnešė iš tėvo ‘sviesto 
ir vaistų „Prontosil“. Vėliau ce
lėje su Tadu pasidarėme po su
muštinį, o likusi sviesta sudėjau 
i medinę dėžutė nuo druskos. 
Gabaliuką sviesto dar įvyniojau 
į popierį ir kartu su „Prontosil“ 
galvojau kitą dieną nunešti į am
bulatoriją, kur norėjau atiduoti 
Rudokui.

— Tiek mažai? — nustebo Ru
dokas, gavęs iš manęs sviestą. 
Pasirodė, kad sviestas buvo visas 
skirtas Rudokui. Tėvas apie tai 
pasakė meistrui ir I. G. koman
doje dirbusiems, iš kurių ir Ru
dokas tai sužinojo. Kodėl meis
tras to nepasakė man. nežinau. 
Ar jis užmiršo, o gal ir tyčia 
neapkęsdamas Rudoko tai pa
darė.

Prižadėjau Juozui kita dieną 
sviestą atnešti. Vakare grįžau į 
celėje kratą, atrado sviestą, duo
ną ir pasiėmė.

— Prižiūrėtojas Kobst darė 
celėje kratą, atrado sviestą, duo-, 
ną ir pasiėmė.

Tuoj sukombinavau sakyti, kad 
duona buvo gauta iš 'firmos, o 
sviestas tai nebuvo sviestas, bet 
tik sutaupytas margarinas. Iš 

ryto prižiūrėtojui Kobst atraki
nus duris „aparatų“ paradui, aš 
jo paklausiau, kodėl jis paėmė 
mano duoną ir margariną. Kobst 
net išsižiojo dėl ’mano įžūlumo. 
„Aš paėmiau? Tau galvoje ne
gerai! Šitas tur būt surijo!“ paro
dė jis pirštu į Tadą. Su Tadu 
aiškintis nebuvo laiko, ir aš iš
eidamas darban tik susikišau į 
kišenes po matracu turėtas ci
garetes, kad ir jų neištiktų pa
našus likimas, kaip duonos ir 
sviesto.

Nešdamas padirbtas dėžes iš 
rūsio kiemą, pagalvojau, kad jei 
sviestą sutvarkė Tadas, tai dė
žutę nuo jo jis turėjo išmesti pro 
langą. Nutaikęs, progą priėjau 
prie mūsų celės lango, paieško
jau ir radau! Nelaimei, tuo mo
mentu mane ten beslampinėjantį 
pastebėjo Hausvateris ir liepė 
ateiti pas jį. Mane išrengė, iškra
tė, atrado ir. aišku, atėmė ciga
retes ir liepė vėl eiti dirbti. Ste
bėjausi. kad negavau mušti. Pa
pasakojau kitiems apie šį atsi
tikimą, ir senesnieji kaliniai pra
dėjo tuoj svarstyti, kiek aš gau
siu karcerio. Jų nuomone, turė
jau gauti nuo 2 iki 4 savaičių. 
Netrukus mane pasišaukė sekre
torius Hartmannas ir paklausė, 
iš kur aš gavęs cigaretes.

— Pavogiau!
— Kaip tai? Iš kur gi tu jas 

pavogei?
— Na gi labai paprastai, — pa

aiškinau aš jam, — per Naujus 
Metus, jei atsimenate turėjau 
su savo tėvu pasimatymą pas 

jus kabinete, — (tas pasimatymas 
buvo neoficialus). — kurio metu 
aš pastebėjau pas tėvą portfelyje 
cigaretes. Vienu momentu, kai 
jis buvo nusisukęs ir kalbėjosi 
su tamsta, aš pasinaudojau pro
ga ir cigaretes nudžioviau.

Įlartmannas tokiu mano atsa
kymu pasitenkino ir paliko tą 
dieną mape ramybėje. Rudokui 
pražuvusi sviestą vėliau kom
pensavau iš tėvo gautų lašinių 
gabaliukų, o su Tadu truputi iš
sibariau. bet vistiek likome ge
rais draugais. Supratau — t” i 
padarė badas.

Kita diena mane pašaukė 
Hartmannas i raštinę. Ėjau, tikė
damasis parsinešti porciją kar
cerio, bet koks buvo mano nus
tebimas, kai pamačiau manęs be
laukianti tėvą. Dėl cigarečių'vis
kas tvarkoje, „pasveikino mane 
tėvas. Pasirodo, tėvas atėjo, 
kaip paprastai į kalėjimą pasi
teirauti apie mane ir ta pačia 
proga „tėptelėti“ valdžios. Čia jo 
tuoj paklausė, ar jis nežinąs, ko
kiu būdu pas mane atsiradusios 
cigaretės. Tėvas tuoj suvokė, kad 
aš būsiu tur būt. įkliuvęs ir pa
aiškino, kad cigaretes pats oer 
pasimatymą man įdavęs, nors aš 
nenorėjęs imti ir aiškinęs, kad 
tai yra draudžiama, manydamas, 
kad mane greitai paleis ir aš ta
da išeidamas galėsiu atsilyginti 
savo meistrui, kuris išmokęs ma
ne staliaus amato (tarp kitko, 
dėžes kalti galėjo kiekvienas 
kvailys, ir jas bekalant staliaus 
amato tikrai nebuvo galima iš

mokti). Tėvo paaiškinimas buvo 
daugiau įtikinantis, negu mano 
sugalvota vogimo istorija^ ir 
Hartmannas pasakė tėvui kom
plimentą, kad šis išauginęs gerą 
sūnų, kuris, nenorėdamas įvelti 
į bėda tėvo, pats viską susiver
čia sau. Po to. būdamas gerai 
nusiteikęs, pareiškė, kad man 
bausmė dovanota, kadangi Iki 
šiol tai yra tik pirmasis mano 
nusikaltimas, ir jis atvesiąs tuoj 
mane pasimatyti, nors tėvas ir 
neturi pas’matvmo leidimo. „Te
pimas“ Hartmanną pasiutusia* 
gerai veikė!...

— Tik šį kartą jokių cigare
čių! — pasakė jis, atvedus ma
ne.

Tą sykį kalbėjomės su tėvu 
laisvai, ir aš gavau daug žinių 
apie padėtį — frontus. Kaip tik 
tuo metu buvo pradėjęs judėti 
rytą frontas, kuris mus ypatin
gai interesavo.

Gautas žinias norėjau pranešti 
Tadui, bet tą padaryti trukdė su 
mumis kartu sėdėjęs vokietukas, 
kuris vis dar kliedėdavo apie 
pergalę (sėdėjo už vagystę) ir no
rėjo savanoriškai eiti i SS, kad 
tik išleistų jį iš kalėjimo. Sekan
čią dięną, tai buvo sekmadienis, 
visas žinias surašiaft vokiškai ant 
popieriuko, pažymėdamas, iš kur 
jos gautos. Popieriuką suvynio- 
jau ir norėjau paleisti Tadui po 
pagalve, kad mums išėjus į pasi
vaikščiojimą jis galėtų perskai
tyti

(Bus daugiau)
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TAUTIETIS TAUTIEČIUI
Mūsų vargui kelias vis platėja. 

Jau tūkstančiai ligonių, vaikų, se
nių ir bedarbių reikalingi realios 
pagalbos. Pagalbos reikalingų 
skaičius auga ir augs.

Be to, stengdamies išlaikyti sa
vo kultūrinę potenciją, turime 
mokslinti jaunuomenę. Todėl iš 
tų pačių sunkių sąlygų išeiną 
moksleiviai ir studentai turi gau
ti paramą, kad pasiruoštų priau
gančios kartos kultūriniam dar
bui.

Siems visiems socialiniams rei
kalams rūpinti ir tam reikalui iš
teklių fondui papildyti Lietuvos 
Raudonasis Kryžius paskelbė pi
nigini vajų.

Ligi šiol LRK jau varė labai 
dideli socialinio darbo barą. LRK 
pagalba buvo žymi daugeliui mū
sų tremtinių socialinių reikalų. 
Laikui bėgant LRK uždaviniai di
dėja ir jo dirbamas darbas tam
pa vis labiau reikšmingesnis. 
LRK tremtyje sėkmingai tęsia 
tėvynėje ruoštą ir vykdytą socia
linių nelaimių švelninimo darbą.

pasiduoti naujajai religijai, su-' 
manė bėgti toliau, kur dar nėra 
krikščionybės. Vieną tokią tai 
dieną Mokas, pasiėmęs žmoną ir 
sūnų, iškeliavo šiaurės link. Jiems 
beeinant kelią pastojo dideks ir 
ilgas ežeras Tauragnas. Kas daryti 
tada jiems? Nusprendė plaukti 
skersai ežerą. Tėvas su sūnumi 
mokėjo gerai plaukti, bet žmona, 
matyt, nelabai. Prieš pradedant 
plaukti, vyras pasakęs žmonai:- „Tu 
tik kai plauksi, neatsigręžk atgal, 
ba išsigąsi pamačius toli kraštą ir 
nuskęsi."- Ilgai nieko nelaukdami 
ir išplaukė. Įplaukus į vidurį ežero, 
jo žmona Mokienė neišpildė vyro 
prašymo ir jai parūpo atsigręžti, 
apsidairyti, kas liko užpakalyje. 
Kai tik ji atsigręžė, tuoj išsigando, 
matydama aplink save didelius 
vandens plotus, — pradėjo skęsti 
ir nuskendo. Tėvas su sūnumi 
išplaukė laimingai ir, paėję nuo 
«žero apie vieną kilometrą, atsi
sėdo. Atsisėdus pradėjo tėvas gai
liai verkti žmonos, o sūnus mo
tinos, ir taip verkė, kad net pa
virto į akmenis... Ir dabar toj 
vietoj tebestovi ir tais pačiais var
dais tebevadinami. Tauragnų ežero 
dugne taip pat yra didelis akmuo, 
kurį žmonės vadina nuskendusią 
Mokiene." (J. Balys, Lietuvių • 
liaudies sakmės I, Kaunas 1940, p. 
2261. Nr. 503, Kitas variantas ten 
pat pat Nr. 504. — Dar vieną pa
davimą apie Mokų akmenis Šven
tosios upėj paskelbė E. Volteris 
•žurnale „Archiv fur Religionswis- 
senschaft”, II, 1899, p. 258—61, kur 
rašo apie dievų akmenis ir pa
veikslus akmenyse pietų Rusijoj, 
Čekijoj ir Lietuvoj).

Akmenų gerbimas yra labai pri
mityvus religinis reiškinys, tad 
tuo pačiu labai senas ir univer
salus. Akmenų gerbimą randame 
ne tik beveik visose indoeuropie
čių tautose, bet ir semituose, taip 
pat pirmykščių Afrikos ir Ameri
kos tautelių tarpe. Galimas daly
kas, kad indoeuropiečiai akmenis 
<jerbė jau tada, kai dar visi vieno
je vietoje ir kaip viena tauta tebe
gyveno. Tačiau ir vėliau, reli
ginėms pažiūroms gerokai pakitė
jus, akmenų gerbimas nebuvo 
visai pamirštas. Tatai rodo tokie 
dievų vardai, kaip romėnų Jupiter 
Lapis ir graikų Apollo Aquieus. 
Todėl jei lietuviai, šalia kitų gam
tos reiškinių ir dievų, iki pat vėly
vųjų laikų vis dar gerbdavo ak
menis, tatai dar visiškai nereiškia 
jų religinių pažiūrų neišsivystymo, 
bet tik konservatizmą.'

Kodėl akmenis imta gerbti? Pir
mykščiam žmogui, matyt, darė 
ypatingo įspūdžio akmenys, kurie 
atkreipė jo dėmesį savo didumu, 
ypatinga forma ar spalva, tad 
jiems tapo priskirtos negamtiškos 
jėgos ar pagaliau jie buvo laikomi 
kokios nors dievystės gyvenamąja 
vieta. Lietuviuose akmenų ger
bimas ypač siejamas su žmonių ir 
laukų vaisingumu.

LRK, būdamas gal būt viena 
jau ’š ta’p mažai bedamu ta**n- 
tautiniame forume pripažįstamų 
mūsų institucijų, sugebėjo susi
daryti ten gerą verdą ir įsigyti 
svarbaus pasitikėjimo. Nežiūrint 
tremtinių reikalams daromos 
kenksmingos pašalinės įtakos, 
LRK visgi gauna, kartais ir žy
mios, paramos savo socialiniam 
veikimui tremtyje. Nebeminint 
įvairių , tarptautinių organizacijų 
ir įstaigų talkos, tenka ypač su 
dideliu dėkingumu minėti AJV ir 
kitų kraštų liętuvių paramą LRK.

Įvairius savo socialinius bėdos 
sunkumus atskirai vietovėse dau
geliu atvejų galima sakyti, esa
me įveikę ir dar įveikiame net 
pavyzdingai. Vietinės mūsų socia
linio veikimo organizacijos ir pa
sišventę jų veikėjai dažniausiai 
dirba labai sistemingai ir rūpe- 
stmgai. T’'adic;n,‘s l^tuv’ška* ar
timo meilės pasireiškimas tebėra,- 
ač'ū D e/ui, gyvas ir gajus.* Abie
jų okupacijų laikai artimo meilės 
darbą, kaip reakciją prieš pries
paudą ir pavergimą, ne tik sut
virtino, bet ir nuspalvino tautiniu 
koloritu ir ji įprasmino į bendrą
jį tautos interesą. Dar gyvai at
mename daugybę gražių sociali
nio darbo ir artimo meilės pavyz
džių.

Būdami tremtyje turime net 
daugiau pareigų ir prievolių savo 
socialiniams reikalams. Dėl įvai
rių ir sudėtingų priežaščių mūsų 
visuomenė čia turi patirti daugiau 
ir naujų vargų. Be to, kas gau
nama iš šalies, ką suorganizuoja 
mūsų socialinio veikimo įstaigos 
kitur, jau yra atėjęs laikas ir pa
tiems organizuotai plačiu mastu 
suburti daugiau išteklių būtiniau- 
siems ir naujų sunkumų sudaro
miems reikalams rūpinti.

Lietuvos Raudonasis Kryžius — 
vadovaujantis mūsų socialinių 
reikalų veiksnys ir mūsų tremties 
socialinio darbo vadovas — tau
tinio solidarumo vardu kviečia į

K. Augustinavičiaus paminklas 
Hanau kapinėse

talka visus lietuvius šūkiu tau
tietis turi padėti tautiečiui

Tuo šūkiu skelbiamas tremti
nio solidarumo skatiko aukojimas 
1947. I. 6—II. 16 visoj tremtinių 
bendruomenėje.

Per tą laiką kiekvienas lietu
vis galės įvairiomis progomis ir 
įvairiais būdais realiai paremti 
LRK piniginį vajų. Tikslas — su
rinkti daugiausia pinigų šelpimo 
fondui. Pageidaujama kiekvieno 
dydžio auka. Daugiau turintį tau
tinis solidarumas įpareigoja au
koti daugiau. Bet būtų neteisin
ga suprasti, kad mažai galinčių 
aukoti auka būtų nevertinga. 
Priešingai I. Pagal seną musų iš
mintį w- lašas po lašo ir akmenį 
pratašo — kaip tik daugybė ska
tikų sudaro žymią sumą siekia
mam tikslui.

Aukoja visi, ir kiek kas gali! 
Aišku, beveik niekas nėra tiek 
apsirūpinęs, kad laiduotų bent ar

timiausiu laiku savo pragyvenimą 
ir kad dar turėtų laisvų išteklių 
labdaringam reikalui. Bet mūsų 
socialinio darbo ir šelpimo tikro
vė dabar remiasi jau kitu princi
pu: bendrom jėgom ir jungtinėm 
pastangom nugalėti aktualiausius 
sunkumus. Todėl i bendrąjį socia
linį fondą kiekvienas deda tiek, 
kiek gali ir kiek gali šiuo mo
mentu atsisakyti, kad būtų duota 
iš bendrojo aruodo kam šiuo me
tu būtiniausiai reikalinga.

Mūsų tremtinė bendručmenė 
turi ypatingą progą aktingai pa
rodyti savo socialine vienybę. O 
vienybėje kaip tik šiuo metu.yra 
mūsų visos bendruomenės galybė.' 
Socialinė galia remia ir politinę 
teisę ir įkvepia atkaklesnį laisvės 
siekimą.

Susispietę apie socialinę pagal
bai vadovaujanti LRK, turime są
lygas parodyti vertingą savo rei
kalų supratimą ir sugebėjimą or
ganizuotai veikti bei sutartinai 
pasiekti. O visa tai turi ir dar 
labiau turės reikšmės tremtinių 
ir visos tautos reikalams dabar 
ir ateityje čia ir kitur.

Visa bendruomenė, burdamosi 
į dabar paskelbto socialinės tal
kos vajų, vykdo ir žinomą demo
kratinę tradicija savanoriška ir 
laisva valia teikiama parama pa
dėti pagalbos reikalingajam arti
mui ir tautiečiui.

Kompetetingos mūsų įstaigos 
vietose informuos kur ir kaip ga
lima prisidėti prie aktualiausio 
reikalo. Turime žinoti, kad į pi
niginį vajų turi patekti kiekvie
nas skatikas, be kurio šią valan
dą gali išsiversti jo turėtojas.

Juk •’-‘’•'•ma kada š’an- 
die išdidžiai atmetęs (neduok, 
D eve, Lokio pavy dzio !) Ben
druomenės socialinį prašymą, 
pats gali būti vargo priverstas 
kreiptis i ta pati bendruomenės 
aruodą pagalbos. Niekas nėra tik
ras dėl savo rytojaus. Tik išvien 
laikydamies ir sutartinai remda
mies pajėgsime ir toliau nugalė
ti kad ir augančias bėdas.

LRK tiki mūsų sąmoningu rei
kalų supratimu, gera valia ir no
ru visur, kur tik reikia, prisidėti 
bendram labui. Todėl ir pagrįstai 
laukiama — organizuotos ir žy
mios paramos LRK.

A. SIt.

Lietuvis Nūmberge teisia 
karo nusikaltėlius

Sąjungininkų teismai Nūmberge 
toliau teisia buvusius nacių va
dus, karo nusikaltėlius, žudikus, 
savo darbais nusikaltusius žmoni
jai. Už savo baisius darbus, krema- 
torijumus, už visokiausius bandy
mus su gyvais žmonėmis didieji 
nusikaltėliai dabar turi duoti 
ataskaitą. Skaitant kaltinimus ir 
liudininkų parodymus, tikrai bai
su, pagalvojus apie dvidešimtojo
amžiaus nužmogėjusio žmogaus sa
dizmą. Nūrnbergo vardas ilgai 
mumyse sukels šiurpią baimę žmo
gumi ir jo darbais. /

Mažai gal kas žino, kad Nūm
berge, Amerikos teisėjų tarpe, yra 
lietuvis, Lietuvos nepriklausomy
bės kovų savanoris, visą laiką gy
venęs Kaune ir dirbęs Jungtinių 
Amerikos Valstybių konsulate.

Tas žmogus vadinasi Vladimiras 
Kublickis. Pavardė truputį ne
lietuviškai skamba. Taip, jis ru
siško kilimo, bet Lietuvoj gimęs, 
užaugęs, su ja sutapęs, savanoriu 
dalyvavęs Lietuvos nepriklausomy
bės kovose ir turi pilną teisę save 
lietuviu vadinti.

Rusijos caro laikais Vladimiro 
Kublickio tėvas buvo Liepojos 
miesto policijos vadas. Vėliau 
persikėlė į Lietuvą ir prie Pakruo
jo įsigijo dvarą, kuriame gimė ir 
Vladimiras.

Atėjo 1918 metai. Lietuva 
paskelbė nepriklausomybę. Ir tė
vas, ir sūnus Kublickiai Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui ne
buvo abejingi ir pasyvūs. Sūnus 
išėjo savanoriu į Lietuvos kariuo
menę, įstojo į pagarsėjusį Joniškė
lio batalioną, kurs atkakliose kau
tynėse išlaisvino daug šiaurinės 
Lietuvos vietų, tėvas suorganizavo 
Lietuvos Policijos Mokyklą.

Aštuoniolika metų Vladimiras 

Kublickis ištarnavo Amerikos kon
sulate Kaune. Jis ir šiandien ten 
tebetarnautų, jei ne karas ir bolše- 
viku okupacija. 1940 metais, kai 
Sovietų Sąjunga, laužydama visas 
pasirašytas sutartis, jėga įsiveržė 
į Lietuvą ir ją okupavo, Vladi
miras Kublickis kartu su Ameri
kos pasiuntinybės žmonėmis iš 
Lietuvos išvažiavo.

Amerikoje Vladimiras Kublickis 
dirbo vienoje faunoje New Jersey. 
Kurį laiką dirbo prie Prancūzijos 
misijos Vašingtone.

Be lietuvių kalbos Vladimiras 
Kublickis laisvai kalba angliškai, 
prancūziškai, vokiškai, rusiškai, 
latviškai. Amerikos Karo Departa
mentas, įvertindamas Vladimiro 
Kublickio kalbų mokėjimą ir su
manumą užsieniniuose reikaluose, 
paskyrė jį analistu Karo Krimina
linėj Komisijoj Nūmberge.

Praėjusių metų gruodžio mėn. 
jis atsisveikino su Amerika ir at
vyko j Frankfurtą prisistatyti 
Amerikos okupacinių pajėgų Vo
kietijoje vadovybei. Iš ten jau 
nebetoli ir Nūrnbergas. sd.

DP Vaikų poilsio namo, UNRRA 
Team 678 Schweigmatt direktorė 
M-lle Germaine de Fresųuot su 

lieturinku A. Krasausku iš 
Freiburgo

LIETUVA TEISININKU* 
SUSIRINKIME

Tarptautinės teisės žinovai ir 
studentai (American Society of In
ternational Law nariai), gyveną 
Vidurvakarinėje Amerikos daly, 
posėdžiavo praeitą šeštadienį lap
kričio 30 d. Chicagos Universiteto 
patalpose. Tarpe kitų tarptautinės 
teisės klausimų buvo paliestas ir 
Pabalčio valstybių klausimas. Jį 
iškėlė konsulas P. Daudzvardis. 
Iškeltuoju klausimu kalbėjo ke
turi profesoriai, vienas teisėjas ir 

du asmenys be pažymėtos profesi
jos. Visų mintys susivedę į tai, kad 
Pabalčio valytybės — Lietuva, Lat
vija ir Estija — yra agresijos au
komis, kurių pusėje stovi teisė ir 
United Nations Charterio pagrin
diniai nuostatai, nusakyti jo įžan-

Pianistas Algis Šimkus, gyvenęs 
Augsburgo kolonijoj ir buvęs „Ži
burių" bendradarbis, šiomis dieno
mis išvyksta iš Bremeno į USA. A. 
Šimkus yra vyresnysis sūnus mūsų 
žinomojo kompozitoriaus a. a. Sta
sio Šimkaus. Pažymėtina, kad 
pianistas Amerikon kaip tik vežasi 
bemaž visus savo tėvo išleistų 
kompozicijų rinkinius, kurių tarpe 
yra ir vienintelis „Pagirėnų“ 
operos egzempliorius — originalas.

Buvęs Vilniaus Operos solistas 
J. Indra, paskutiniu laiku daina
vęs Kauno operoje, neperseniai, 
mūsų turimomis žiniomis, yra 
ištremtas į kažkurią sovietinę 
respubliką už Uralo. Panašiai pa
sielgta ir su ne vienu orkestro 
dalyviu.

Mūsų tautietė Ona Kaskas (Kat- 
kauskaitė), Amerikos Metropoli
teno Operos solistė — žvaigždė, 
kaip praneša 46. XII. 20 d. „Dar
bininkas", nuolat dainuoja taipogi 
ir lietuvių rengiamuose žymiuo
siuose koncertuose. Tas pat lai

goję ir pirmuose dviejuose sky-> 
riuose.

Vienas Northwestern universi
teto politinių mokslų profesorius 
pareiškė, kad Pabalčio valstybių 
klausimas turėtų būti keliamas vi
suose tarptautinės teisės ir poli
tinio mokslo (Political Science) 
draugijų susirinkimuose yis taip 
pat pabrėžė, kad Amerikos Vyriau
sybė gerai daro nepripažindama 
neteisėtos aneksijos, ir pripažin
dama pepriklausomų valstybių 
(Lietuvos, Latvijos, Estijos) atsto
vas.

Reziumuodamas pareikštas min
tis, susirinkimo vedėjas, Chicago 
universiteto tarptautinės teisės 
profesorius pareiškė, — tarptauti
nės teisės atžvilgiu, visos su
vereninės valstybės, didelės ar 
mažos, yra lygios: visos tur tas 
pačias teises ir pareigas; Pabalčio 
valstybių byla gali būti iškelta UN 
General Assembly. („Naujienos“ 
Nr. 288, 1946 m. XII. 7 d.)

Ištrauka iš „Naujienų" Nr. 288, 
1946 m. gruodžio m. 7 d.

BALF-o pirmininko kun. Dr. Kon
čiaus energingi žygiai

Amerikos lietuvių savaitraštis 
„Amerika“ gruodžio mėn. 20 d. 
numeryje rašo apie energingą 
BALF-o pirmininko kun. Dr. Kon
čiaus veiklą, kurią jis išvystė grį
žęs į Ameriką Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo ir tremtinių 
pagalbos reikalu. „Amerika“ rašo: 
„BALFo pirmininkas kun. Dr. J. 
B. Končius, BALFo Direktorių 
Tarybos įgaliotas, paruošė ir įtei
kė atitinkamoms įstaigoms visą 
eilę pareiškimų apie lietuvių 
tremtinių Europoje padėtį. Pareiš
kimuose buvo plačiai ir išsamiai 
nušviesta tremtinių gyvenimo pa
dėtis ir jų negrįžimo gimtajan 
kraštan priežastys. Pareiškimuose 
taip pat nurodyti praktiški pa
siūlymai, kaip turėtų būti elgia
masi su tremtiniais ir kokia pa
rama be jokių atidėliojimų jiems 
teiktina. Ten buvo išdėstytos ir 
d'delės skriaudos, padarytos ir 
daromos Lietuvos žmonėms.

Pareiškimai buvo įteikti prezi
dentui Trumanui, Valstybės se
kretoriui Byrnes, Karo departa
mentui ir kitoms įstaigoms.

Savo atsakymo rašte L. E. 
Thompson pirmoje eilėje pažymi, 
kad Jungtinių Amerikos Valsty
bių pažiūra Baltijos valstybių atž
vilgiu nėra pasikeitusi, kad Bal
tijos valstybių (Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos) atstovai Amerikoje te
bėra šios šalies vyriausybės pri
pažįstami. Toliau Thompson pa
reiškė, kad nebus priverčiamo 
grąžinimo, kad Jungtinėse Tau
tose steigiama Tarptautinė Pabė
gėlių Organizacija (JRO) turės 
savo tikslu pagelbėti tremtiniams 
(atskiriems asmenims, šeimoms ir 
grupėms) įsikurti naujose vietose. 
Tuo pačiu tikslu rūpinasi ir In- 
tergovemumental Committee on 
Refugees.

kraštis mini ir mūsiškį komp. J. 
Žilevičių, kuris vienam kitam lie
tuviškam koncerte akompanuojąs.

S. m. I. 27. latvių tremtinių lai
kraštis „Latviešu Zinas" praneša 
apie dviejų Rygos Nacionalinės 
Operos solistų atvykimą į New 
Yorką. Vienas jų — tenoras M. 
Vėtra (koncertavęs ir Kaune) yra 
gavęs angažamentą dėstyti vieno
je Kanados konservatorijoje. Kitas 
— baritonas Viktor Stots jau 
suspėjo vienoje New Yorko miesto 
salėje nusisekusį dainų koncertą 
duoti. Pirmasis Amerikon nuvykęs 
iš Švedijos, antrasis iš Esslingeno. 
Tas pats laikraštis praneša ir apie 
estų violončelisto Juchts rečitalį 
New Yorke. Pastarasis dar prieš 
karą atsidūręs į USA, dabar turįs 
nuolatinį darbą Bostono Filhar
monijos orkestre.

Grace Moore, žymi dainininkė ir 
amerikiečių filmų artistė, š. m. I. 
26 d. žuvo vienoj lėktuvo kata
strofoj (Danijoje) drauge su Švedi
jos princu Gustavu Adolfu. Ke

's
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lionėje po Europą ji koncertavo 
'amerikiečių įguloms.

Tomas Mąnn'ui Bonnos universi
teto Filosofijos fakultetas vėl grą
žino, pačiam rašytojui sutinkant, 
garbės daktaro laipsnį, kurį nacių 
valdžia formaliai buvo atšaukus.

Felix Timmermann, belgų rašy
tojas, š. m. sausio 25 d., eidamas 
61-siūs savo amžiaus metus, mirė.

Dr. Wolfgang Stresemann diri
gavo viename New Yorko kon
certe, kurio pelnas buvo skiria
mas badaujantiems vokiečių vai
kams. Programoje dainavo Me
tropoliteno operos baritonas Her
bert Janssen ir Raibėjo žurnalistė 
Dorothy Thompson.

Mirė Anna Bahr-Mildenburg, 
garsi senosios Vienos dainininkė, 
eidama 75 metus. Paskutiniu me
tu ji dėstė Vienos Valstyb. Mu
zikos Akademijoje dainavimą.

Fizikas Dr. F. Ehrenhaft grįžta 
į savo seną darbovietę — Vienos 
universitetą. Okupavus Austriją, 
jis emigravo į USA. Tai pirma
sis austrų mokslininkas, grįžtąs į 
Austriją. Jis yra gavęs Amerikos 
pilietybę.

Pamirštoji Glucko opera „Te- 
lemacco“ vėl naujai įscenizuota 
Šveicarijoje, St. Gallen miesto 
teatre. Opera buvo jo parašyta po 
„Orpheus“, bet dar prieš „Alkes- 
tos“ sukūrimą. „Telemacco“ ope
ra, kaip neišspausdinta, buvo li
kus užuomarštyje.

Išdavinės menininko pažymėji
mus, kaip praneša Hesseno švie
timo ministerija. Numatyta atei
tyje vokiečių menininkams, užpil- 
džiusiems anketas ir išlaikiusiems 
prie skirtų specialistų egzaminus, 
išrašyti taip vadin. „pripažinto 
menininko“ liudijimus.

ABEJOJAMA, AR IRO BUS 
ĮKURTA

Tarptautinės Pabėgėlių Organi
zacijos (IRO) statutas buvo priim
tas gruodžio mėn. 16 d. Jungtinių 
Tautų visumos susirinkime daly
vavusios 51 tautos. Bet nuo to lai
ko tik 8 valstybės, o iš didžiųjų 
tik Jungtinės Amerikos Valstybės, 
šį statutą pasirašė. Dėl tokios pa
dėties kyla klausimas, ar ši Tarp
tautinė Pabėgėlių Organizacija, 
kuri turėjo rūpintis išvietintų as
menų įkurdinimu, iš viso bebus 
įkurta.

IRO turėtų perimti UNRRA darjr 
bą, tačiau jai įsteigti reikalinga, 
kad jos statutą pasirašytų 15 val
stybių, kurių įnašai šiai organi
zacijai sudarytų 38.965.000 svarų 
sterlingų.

Kas liečia JAV paramą, reikia, 
priminti, kad jos parašas po šios 
organizacijos statutu įsigalios tik
tai Kongresui jį patvirtinus.

Susirūpinimas šia pabėgėlių or
ganizacija labiau padidėja, kai 
artinasi UNRRA likvidavimo ter
minas, ir nuo birželio mėn. 30 d. 
UNRRA pagalba išvietintiems as
menims bus nutraukta. .

Iki šiol Europoj tebėra 1.250.000 
ir Azijoj 500.000 išvietintų asmenų. 
Suprantama, koks bus sąmišys, jei 
iki UNRRA likvidavimo nebus su
kurtas jos įpėdinis. Ir tai juo la
biau, nes dauguma pabėgėlių te
begyvena stovyklose, kur sąlygos 
yra žiaurios.

Svarbiausia priežastis, del ko 
neįkuriama Tarptautinė Pabėgėlių 
Organizacija, yra- didžiųjų valsty
bių nesutarimas del „pabėgėlio" ir 
išvietinto asmens" apibrėžimo.

Sovietų Sąjunga ir kai kurios 
jos orbitoj esančios valstybės 
pareiškė, kad pabėgėliai, atsisaką 
grįžti į savo „kilmės kraštus" — 
daugumoj į Rusiją, Jugoslavija ir 
Lenkiją — yra neverti paramos.

Dauguma pabėgėlių atsisako 
grįžti dėlto, kad savo krašte jiems 
-gręsia gyvybės pavojus. JAV ir D. 
Britanijos delegatai pareiškė, jog 
dauguma jų zonose esančių pabė
gėlių ir išvietintų asmenų pasisako 
mieliau pasilikti stovyklose prie 
bet kokių sąlygų, negu grįžti į 
savo tėvynę, ir taip pat jie sako 
turi teisę į politinę globą.

Iš kitos pusės britai dar nepasi
rašė pabėgėlių organizacijos sta
tuto, ir sausio mėn. britų delegaci
ja prie , JT paneigė „pranešimus, 
kad D. Britanija jau pasirašanti". 
Tatai nebūtinai turi reikšti, kad 
eventualiai D. Britanija šio statuto 
nepasirašys, tačiau šio paneigimo 
padarymas nerodo, kad britai ta
tai padarytų greitai.

JT visumos susirinkimo dele
gatai, kurie priėmė pasiūlytą Tarp- 
-tautinės Pabėgėlių Organizacijos 
statutą, neįpareigojo savo vyriau
sybių.' Įvairūs finansiniai ir kiti 
įsipareigojimai tiktai tada įsigalios,

kai atskiros vyriausybės pasirašys 
jos statutą.

Parengiamoji pabėgėlių organi
zacijos komisija susirenka Žene
voj vasario mėn. 11d. Tačiau kaip ________  ________
pastebėjo JT visumos susirinkime- četnikų sargybų, kai jis lankėsi 
Eleonora Robsevelt, atstovaudama ’ * * 
JAV, „parengiamoji komisija tol 
nepradės operacijų, kol Tarptau
tinė Pabėgėlių Organizacija nebus 
įkurta" (CDM, 1.29),

tinkamų į Įkurdinimo Korpą, skai
čius siekia 142.000, iš kuriu apie 
52.000 jau į jį įtraukta. Apie 58.000 
yra įtraukti į darbą savo stovy
kloms išlaikyti ir p. Iš įtrauktų į 
Įkurdinimo Korpą apie 42.000 yra 
užregistruoti Darbo Ministerijos 
darbams, o apie 2.100 dirba priva
čiose įmonėse.

Darbo departamentui pavyko 
susitarti dėl lenkų paėmimo dar
bams žemės ūky, kasyklose, staty
boje, gazo pramonėj ir k.

Toliau min Isaacs pridūrė, jog 
be to, apie 7.000 žmonių yra paim
ta darbams privačiuose namuose.

Kitam klausėjui min. Isaacs at
sakė, jog vyriausybė, kovodama 
su darbo rankų trūkumu D. Bri
tanijoj svarsto išvietintų asmenų 
rekrutavima. Dėlto buvo j D. Bri-- konstatuoja, kad jei šios iš ler.- 
taniją atvežta išvietintų moterų 
darbams ligoninėse (CDM, 1.29).

INCIDENTAS ČETNIKŲ STOVY
KLOJE ITALIJOJ

— Jugoslavijos užs. reik, mi- 
nisterio pavaduotojas gen. Vla
dimir Velebit pareiškė, jog britų 
majoro asmens sargybiniai čet- 
nikai nužudė Jugoslavijos kon- 
sulą Neapoly Vacko Clumčič ir 
kad jo vyriausybė už šį incidentą 
nekaltina Italijos.

Velebit spaudos konferencijoj 
pareiškė, kad Clumčič, jugosląvų 
patariamosios tarybos-Italijoj na
rys, vasario mėn. 25 d. buvo ge
ležinėmis lazdomis primuštas

Amerikiečių okupacinės ka
riuomenės štabas paaiškino, kad 
remiantis UNRRA-os tarybos nu
tarimu, padarytu praeitą rug- 
piūčio mėn. Ženevoje, visi DP 
turėtų būti pertikrinti, kad nu
statyti jų tinkamumą DP globai, 
jų norą repatrijuoti bei asme
ninį pajėgumą įkurdinti kitose 
šalyse. Tačiau šiam tikslui, kaip 
paaiškino amerikiečių Armijos 
štabas, nebuvo paruošta pavyz
dinė anketa. Kai kurie UNRRA- 
os skyriai, burių skaičius bei po
litinis nusiteikimas dar nepaaiš- 
kėjęs, pradėjo savo iniciatyva 
patikrinimus, kurie prasilenkė su 
pagrindiniais UNRRA-os tikslais.

Armijos štabas, nors tuo tar
pu oficialiai ir nepatvirtinta,

vo pirmas Vidurinių Rytų kraš
tas, kurį užkrėtė komunistai“, pa
sakė jis toliau ir pridūrė, jog „ko
munizmas padvigubino sionistų 
pavojų ir mūsų padėtį padarė ne
saugia.“ (CDM, I. 26)

— Maskvos radijas pareiškė: 
„Jungtinės Amerikos Valstybės 
visai neketina atitraukti savo ka
riuomenės iš Islandijos ir Gren
landijos. Priešingai, Amerika daro 
visa galima, kad sustiprintų savo 
bazes; tai sudaro Amerikos kari
nių priemonių Arktikoj bendro
sios programos dalį. JAV karo de
partamentas atvirai teberodo di
džiausią interesą Islandijoj ir 
Grenlandijoj“. Toliau radijas pra
nešė: „Prieš kelias dienas danų 
laikraštis EXTRABLADET pa
skelbė dokumentą, kuris rodo, 
kad Amerikos karo departamen
tas ketina sekančiais metais pra-

BRITŲ NUSISTATYMAS DEL IRO 
NEAIŠKUS

Britų neparodymaę jokio gesto, 
kad jie prisideda .prie Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos ir dėl to 
jos ateities pakibimas ore, pasi
darė viena iš didžiųjų Jungtinių 
Tautų paslapčių. Niekas nenori 
viešai tatai komentuoti, o britų 

u delegacija New Yorke sako, kad 
‘ ji neturinti jokio pranešimo tuo 

reikalu iš Londono.
Prieš kelias savaites tie, kurie 

dabar stovi arti prie 1.000.000 Eu
ropos pabėgėlių problemos, buvo 
tuo nustebinti. Iš karto jie buvo 
linkę tikėti, kad britų svyravimas 
reiškia nesutikimą daug finansiš
kai įsipareigoti, bet. vėliau jie del 
to apkaltino britų karines įstaigas. 
Buvo sakoma, kad šios įstaigos, 
kurios yra įpareigotos rūpintis pa- 
bėaėlių ir išvietintų asmenų stovy
klomis britų okupacinėj zonoj, 
nepalankiai žiūri į tarptautinės or
ganizacijos idėją.

Anot tų pranešimų, jie mano 
kad jokia tarptautinė įstaiga ne
gali taip gerai tvarkyti stovyklų ir 
jų centrų, kaip jie patys.

Kaip ten bebūtų, faktas lieka, 
kad britai nepateisino savo dele
gacijos optimizmo, kuri prieš tris 
savaites pareiškė įsitikinimą, kad 
Britanija pasirašys „savaitės bė
gy" (NYHT, 1.29).

„stovykloje 38“ vadovaujamoj 
britų majoro. Antrasis jugoslavų 
pareigūnas Josip Engei buvo 
sunkiai per užpuolimą sužeistas.

„Tai yra vienas iš rimčiausių 
incidentų, įvykusių britų-jugo- 
slavų santykiuose“, pareiškė Ve
lebit. „Pagal užs. reik, ministeri
jos turimus davinius atsakomybė 
tenka britų karinėms įstaigoms 
Italijoj. Jugoslavijos vyriausybė 
imsis žygių, kad britų įstaigos 
nubaustų kaltininkus ir pravestų 
šiuo reikalu smulkų tyrinėjimą“.

Velebit pareiškė, jog tai buvo 
vienas rimčiausių atvejų eilėje už
puolikų ant Jugoslavijos atstovų 
užsieny. Toks aktas yra ypatingo 
negriežtumo politikos karo nusi
kaltėlių atžvilgiu, leidžiant jiems 
sudaryti karinių dalinius.

Toliau Velebit pareiškė, kad 
Glumcic ir Engei lankėsi stovy
kloje 38, kurioj yra „didelis skai
čius karo nusikaltėlių, kuriuos 
išduoti jau seniai prašė Jugoslavi
jos vyriausybė. Stovykla Emboly- 
je yra četnikų karinių daliniu cen
tras, kurie yra suorganizuoti pa
siuntinių pareigoms ir teroristi
niams aktams. Glumcic buvo nu
stebintas, kad britu majoras čet- 
nikus naudoja, kaip savo asmens 
sargybą.

Pagal Jugoslavijos tvirtinimą, 
četnikai užpuolė Glumcic ir Engei 
britų majoro ir kitų karininkų aki
vaizdoj. Glumcic mirė ligoninėj, o 
Engelio padėtis yra kritiška 
(NYHT, 1.30).

kų ir baltų reikalautos žinios 
būtų pakliuvusios i Varšuvos__ _______w_________ _______ e__
bei Maskvos vyriausybių rankas, vesti eilę priemonių, kurios sustip- 
x.-_ t'ti -m- u.-.*.- s rjnįų įr išplėstų jo karo bazes

Šiaurės Atlante — danų Grenlan
dijoj ir Islandijoj. (CDM, 1. 28)

— JAV senatorius, buv. specia
lios komisijos atomo energijos 
reikalams pirmininkas, Me Ma
hon senate pareiškė, kad jis įta
riąs, jog Rusija Uralo kalnuose 
statanti „atomo skaldymo- įmones“, 
tuo tarpu kai sovietų ir ameri
kiečių pareigūnai diskutuoja pa
saulinės atomo kontrolės ir nu
siginklavimo planus. Šiandien 
mes nežinome, „kalbėjo toliau se
natorius, „kurios valstybės gami
nasi atominius ginklu^ ir kiek toli 
jos yra nuėjusios. Bet viena tu
rime žinoti, kad kitos valstybės 
dirba dieną ir naktį šiai proble
mai ištirti. Pav., prieš kiek laiko

šie DP galėjo būti priversti pa
sidaryti Maskvos slaptais agen
tais..

USFĖT vyriausioji būstinė stebi 
veiksmus 40.000 Lenkijos žydų, 

. kurie šiuo metu yra laikinai patal
pinti prie Lenkijos — Čekoslova
kijos sienos, netoli Nachodc 
miesto. Ši žydų grupė kol kas dėl 
žiemos šalčių dar nenori pajudėti 
iš Rytų Vakaruosna, bet aiškiai 
juntama, kad rusų, lenkų ir čekų 
vyriausybės šiokias jų pastangas 
remia: juk kuo daugiau žydų bus 
pervesta į vakarinių karinių pa
jėgų žinybą, tuo pačiu supran
tame, pasunkėja jų aprūpintojų 
problema, atsimenant dargi šio me
to įtampą Palestinoje.

Taip pat pranešama apie gene- _______________ t r______________
rolo Mark W. Clark pasiūlymą , buvo gautas iš Sovietų Sąjungos 
Londone, kuriuo peršama perkelti 
į amerikiečių zoną 300.000 D Ps, 
volksdeutschų ir kitų mišrių nenu
statytos pilietybės asmenų, esan
čių Austrijoje Betgi .šis generolo 
pasiūlymas USFET vyr. būstinės 
negama pritarimo.

Atsižiūrint į aštrų maisto nepri
teklių ir trūkumą amerikiečių zo
noje gyvenamųjų namų (jau ir da
bar gyvena 17.000.000. žmonių, 
kuris gali išmaitinti tik f0.000.000), 
G—5 kalbėtojas, pranešė: „šitai 
gali būti šiaudu, pajėgiančiu įlaužti 
kupranugario nugarą“ (NYHT, 
I. 29).

asauh'o

JIE NEMĖGSTA SVETIMŠALIŲ
Vietinių australų draugijos pir

mininko pareikštas nepalankus 
nusistatymas prieš „užsieniečius" 
aiškinamas kaip daugelio australų 
baime, kad nebūtai imigrantai ne
pablogintų Australijos gyvenimo 
sąlygų.

Australija, priversta importuoti 
žmogaus /darbo jėgą, šiandien yra 
atsidūrusi padėty, kuri sukelia 
daug skausmo mirtinai nusistačiu- 
siems prieš „užsieųiečiūs".

Australijos imigracijos ministeris 
Calwell pareiškė:. „Nesvarbu, iš 
kokio krašto mes atsivesime žmo
nių į šią šalį. Aš tikiu, kad vienos 
kartos laikotarpy jie pasidarys 
gerais australais" (CDM, 1.29).

42.000 LENKŲ ĮTRAUKTI Į DARBĄ 
D. BRITANIJOJ

Britų darbo ministeris G. Isaacs 
parlamente pranešė, kad 42.000 
lenkų yra užregistruota darbams 
D. Britanijoj.

Atsakydamas į klausimą mini
steris pareiškė, jog lenkų karių,

DAR DEL UNRRA-os SKRININGO kalba 
SUSTABDYMO ~~ •

Amerikiečių Armijos štabo sky
rius G-5 pranešė, kad amerikie
čių okupacinės kariuomenės šta
bui reikalaujant, atšauktas kai- 
kurių UNRRA-os skyrių politi
nis priešsovietinių lenkų bei bal
tų DP perklausinėjimas, kuris 
galėjęs turėti tikslą surinkti ži
nias, įdomias Varšuvai bei Mask
vai.

G-5 patvirtino, kad UNRRA-os 
skyriai amerikiečių zonoje per
viršijo savo kompetenciją, dary
dama lenkams bei baltams jų po
litinės. praeities apklausinėjimą.^

Iš šių DP, pav., buvo reikalau
jama nurodyti pavardes bei adre
sus savo giminių bei draugų, gy
venančių sovietų užimtose teri
torijose, Augsburgo Baltijos sto
vyklos gyventojai buvę verčia
mi užnildvti anketas iš 57 klau
simų, kurių didelė dalis buvę po
litiniai.

Amerikiečių zonos naujai pas
kirtasis UNRRA-os direktorius 
Paul Edwards, sužinojęs apie šią 
nesuderinamą politinę akciją, 
tuoj įsakė ją sustabdyti.

Daugelis lenkų bei Baltijos 
DP stovyklų šiuo screeningu bu
vę labai sujaudinti.

— JAV užs. reik, ministerijos 
pareigūnai pareiškė, kad Rusija 
varo plataus masto propagandą 
Europoj, kurioj sąmoningai nu
tyli arba klaidingai pavaizduoja 
JAV gyvenimą. Esą rusai nuolat 

apie amerikiečius, kaip 
apie „militaristus,' agresyvius, de
kadentiškus, turtingus ir impe- 
rialistiškus“. Rusų kontroliuoja
ma propaganda Rumunijoj buv. 
užs. reik. min. Byrnes ir sen. A. 

, Vandenbergo pareiškimus perda
vė „beveik visiškai pakeitus jų 
prasmę“. Taip pat Byrnes Stutt- 
garto kalbos apie Lenkijos sienas 
nei lenkų spauda, nei radijas ne
perdavė. (NYHT, 1. 27)

— Sovietų vyriausybės laikraš
tis IZVESTIA naująjį „Jungtinių 
Europos Valstybių“ judėjimą va
dina bandymu atgaivinti senąjį 
Vakarų bloko sukūrimo planą, 
nukreiptą prieš SSSR „Bet koks 
planas, išskiriąs Sovietų Sąjungą kurįa 
iš Europos reikalų“ rašoma lai
krašty, „skamba kaip istorinis 
anachronizmas, ■ sukeliąs blogų 
prisiminimų apie Keturių Valsty
bių paktą, Mūncheną ir kitas 
kombinacijas, kurios privedė prie 
antrojo pasaulinio karo“ (CDM, 
1. 26).

— Irako premjeras, sąryšy su 
įtariamu komunistų suėmimu pa
reiškė, jog „prieš karą ašis finan
savo propagandą per prekybos 
įmones, o dabar panašus finansa- 
v imas''yra daromas kitos valsty
bės per Palestiną“. „Palestina bu-

pranešimas, kad jų žymiausias 
atomo specialistas Petras Kapica 
Už kokį tai nusikaltimą bausmei 
išsiųstas į Sibirą. Man atrodo la
biau įtikinamas yra tas aiškini
mas, kad Kapica dabar dirba 
Užuraly, statydamas atomo skal
dymo įmones.“ (CDM, 1. 28)

— Britų Žem.' Rūmuose buvo 
paklausta, kodėl britų ambasa
dorius iš Ispanijos buvo taip sku
biai atšauktas, jei ambasados se
kretoriatas tebėra Ispanijoj. Užs. 
reik. min. pasekretorius H. McNeil 
atsakydamas pareiškė: „Mūsų am
basadorius buvo atšauktas pagal 
JT visumos susirinkimo nutarimą. 
Jokių kitų pakeitimų nėra svarsto
ma.“ Konservatorių atstovas pa
reiškė, kad britų ambasadoriaus 
atšaukimas „yra tiktai parėmimas 
ir paskatinimas komunizmo vi
same pasauly. Šitoj akcijoj“, pri
dūrė jis, „mes atsisakėm savo su
verenumo. Masinė propaganda 
prieš Ispaniją yra tiktai daroma 
nuslėpti tikriesiems komunizmo 
Siekimams“. (CDM, 1. 28).

— JAV užs. reik, ministerija 
pranešė, jog JAV visiškai pasi
traukia iš tarpininkavimo Kini
jos civiliniame kare. (CDM, 1. 30)

— Bulgarijos ministerių kabi
netas nutarė, kad visi jos diplo
matai, esą užsieny, kurie atsisakė 
grįžti, per paskutinius dvejus me
tus juos atšaukus ir atleidus, ne
tenka Bulgarijos pilietybės, jei iki 
kovo mėn. 15 d. negrįš į savo' 

'kraštą. Taip pat Bulgarijos mi
nisterių kabinetas nutarė suda
ryti sąrašą Bulgarijos piliečių, 
esančių užsieny, kurie savo veiks
mais sukompromitavo Bulgarijos 
valstybę ar pažeidė jos interesus; 
jiems bus atimta Bulgarijos pi
lietybė. (CDM, 1. 30)

— JAV gen. štabo šefas gen. 
Eisenhoveris pareiškė, kad Ame
rikos karo departamentas turi 
specialų štabą, kurio vienintelis 
uždavinys yra pasiruošti galimam 
„super-blitz“ užpuolimui ant JAV. 
Šis štabas įeina į Amerikos pasi
ruošimo planą, kol dar nėra su-

La tarptautinio saugumo. 
(CDM, 1. 30)

— JAV užs. reik, ministerijos 
pareigūnai paneigė Danijos spau
dos pranešimą, jog Danija 
svarstanti Grenlandijos pardavi
mą JAV-bėms. Taip pat ii^ Dani
jos užs. reik, ministeris atmetė šią 
„absurdišką idėją“. (NYHT, 1. 31)

— JAV atstovas prie Jungtinių 
Tautų W. R. Austin pasisakė už 
visuotinį karinį apmokymą, kaip 
Amerikos saugumo bazę. Jis pa
reiškė, jog pasaulis „turi žinoti, 
kąd mes turim apmokytų vyrų 
užpakaly“. (NYHT, 1. 30)
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ i
DP VAIKŲ KURORTAS

Prancūzų zonoje Swarzwaldo 
kalnuose r— Schweigmatt’e, vei
kia jau nuo 1946 m. rugsėjo mėn. 
10 d. vaikams sveikatai pataisyti 
knloniia-kurortas išlaikoma TTN- 
RRA-os. Adresas: UNRRA Team 
678, Maison de Repos Pour En- 
fants DP, Schweigmatt.

Šiuo kurortu daugiausia nau
dojasi įvairių tautybių vaikai, 
išskyrus pabaltiečius. Tiesiog 
nuostabu, kad pabaltiečiai ne
kreipia dėmesio į ši vertingą 
kurortą ir nesistengia savo vai
kučius siųsti čia. Schweigmatt — 
sveikatai pataisyti ir pasinau
doti gerai duodamu maistu. Su
sitvarkius šiai kolonijai ir įėjus 
j normalias gyvenimo vėžes, o 
ypač paskutiniu metu, maistas 
vaikams duodamas labai geras1 
ir kolorijų atžvilgiu vertingas. 
Priežiūra gera. Duodama apran
ga vietoje naudotis, žaislai, įvai
rios dovanos ir vaikams skirti 
saldumynų priedai ir tt. Medi
cinos priežiūra yra vietoje. Gy
venamos patalpos geros, pakan
kamai apšildomos, švarios.

Šiai kolonijai vadovauja 
cflzė M-lle Germaine De 
quet; tai yra asmenybė, 
ventusi šiam darbui ir verta pa
garbos. Charakterizuojant ją, 
galima pasakyti — tai aukštos 
kultūros asmenybė, energinga, 
sumani, taktiška ir teisinga savo 
poelgiuose. Pažymėtina, kad ji
nai pamėgo pabaltiečius ir jiems 
rodo daug simpatijų ir pasitikė
jimo.

Iš pabaltiečių tarnautojų yra 
4 lietuviai. 2 latviai — kiti įvai
rių tautybių, bet mažumoje. Iš 
lietuvių yra šie: Accommodation 
Officier II kl. -Pr. Pračkys, vai
kų prižiūrėtoja Br. Pračkienė, 
mokytojai — V. Narbutas ir J. 
Gedvilą. *

Direktorė M-lle G. De Fres- 
quet nuoširdžiai pamilo lietuvius 
ir daugiausia *su mumis stengiasi 
būti artimoje draugystėje bei tar
tis visokiais reikalais. Kartais 
jinai išsireiškia: „Kodėl neatva
žiuoja' j Schweigmattą daugiau 
lietuviukų, nes tai esą simpatiš
kiausi ir ramiausi vaikai, su ko
kiais jai teko susidurti“

Čia pateikiamas UNRRA pul
kininko r Pourchet atsiliepimas 
apie pabaltiečius, kuris, šią sto
vyklą vizituodamas, 'patyrė: (vi
zito išvadų ištrauka versta - iš 
prancūzų kalbos) ... „Vien tik 
pabaltiečių elementas tinka rim
tam darbui, ypač kuris reika
lauja daug pasiaukojimo ...“

pran- 
Fres- 
pasiš-

Watenstedt’o Lietuviu bendruo
menės Choras „Dubysa“.

Š. m. sausio mėn. 18 d. Waten
stedt’o (prie Braunšveigo) Lietu
vių Bendruomenės mišrus choras 
šventė vienerių metų savo darbo 
sukaktį ir krikštą. Choras pradė
tas organizuoti 1945 m. rugsėjo 
mėn. Pradžioje i<s buvo tiktai 
mergaičių, bet vėliau pritraukti ir 
vyrai. Pirmą kartą choras pasi
rodė 1945 m. gruodžio mėn. 31 d. 
Jo pirmasis organizatorius ir da
bartinis dirigentas yra Aldksan- 
dras Soldotenkovas.

Watenstedt’o DP stovykla yra 
bendra nabaltiečių. ir UNRRA’os 
yra laikoma pavyzdine. Joje yra 
600 lietuvių, 520 latvių ir 25 estai. 
Kur kas važiuodavo, kas lanky
davo DP, visi būdavo vedami į 
šią stovyklą. Kadangi nei latviai, 
nei estai meninių pajėgų čia ne
turi, tai lietuvių chorui tekdavo 
sunkiausia reprezentavimo našta. 
Ir tikrai reikia pripažinti, kad jis 
šią pareigą su entuziazmu visada 
atlikdavo. Chorui per metus lai
ko teko atlikti 22 atskirus pasi
rodymus. Be choro neapsieidavo 
nė w»ena tautinė šventė. Per tą 
laiką choras tiek sustiprėjo ir' iš
sitobulino, kad šiandien jau vie
nas, be kitų meninių jėgų pagal
bos, gali išpildyti visą programą.

Sausio mėn. 18 d. choras su
rengė harmonizuotų liaudies dai
nų koncertą. Prieš koncertą buvo 
atliktos choro krikšto ceremoni
jos. Apylinkės Komiteto pirmi
ninkas P. Stankevičius trumpai 
paminėjo šios šventės reikšmę. 
Choro administratorius E. Draz- 
dauskas paskaitė choro kro
niką. Krikšto kūmais buvo 
'pakviesti stovyklos komendan
tas major. E. Vismantas ir po
nia A. Stankevičienė, ‘kurie su
teikė chorui „Dubysos“ vardą ir 
įteikė nenuilstamam choro orga
nizatoriui ir dirigentui Al. Sol- 
dotenkovui dovanų.

Tuojau po š’n prasidėjo kon
certas. Buvo sudainuota 15 dainų. 
Choro didumas — 40 asmenų. 
Koncerto pasiklausyti atvyko apie ' 
700 asmenų.

Pasibaigus koncertui, jo diri
gentui ir chorui įteikta gėlių ir ] 
gražūs meniški adresai nuo lietu- : 
vių, latvių ir estų bendruomenių, { 
o taip pat nuo stovyklos vado- ; 
vybės.

Red. V. Gerulaitis

Korespondentas

- Mainz (Prancūzų zona)
Mainzo universitete šiuo metu 

studijuoja 27 lietuviai studentai. 
Daugiausia medicinos fakultete. 
Kiti gamtos-matematikos, teisės, 
ekonomijos fakultetuose.

Studentai daugiausia buvusios 
W’esbadeno Pet. stovyklos, kele
tas augsburgiečių. Gyvena Wies- 
baderfe ir Maince privačiai.

Dabartiniu metu, kai arti nėra 
jokios lietuvių stovyklos, studen
tai ypačiai pasigenda lietuviškos 
spaudos.

Su vokiečiais studentais lietu
viai sugyvena gerai. Ateitininkų 
iniciatyva numatoma sueiti į ar
timesnius santykius su vokiečių 
studentų katalikų sąjunga. Nu
matyta netrukus suruošti lietu
višką koncertą su tautiniais šo
kiais vokiečių studentams ir pro
fesūrai. Tam kviečiamas „Daina
vos“ ansamblis.

Br. Kr.

Ciurlionies Ansamblio so
listę Z. Kalasauskaitę ir ži
nomą futbolininką V. Jer- 
šovą sutuoktuvių proga šir
dingai sveikina Augsburgo 
lietuvių sporto klubas „Dai
nava“.

Padėka
Širdingai dėkoju 1946. II. 10

tragiškai žuvusio mano mylimo 
vyro a. a. Kazimiero Augustina- 
vičiaus draugams:

Inž. Arbačiauskui, Kožicams, 
Kudabai, Basalykui, Binderiui, 
įnž.! Mačioniui, Gudeliui, Kun- 
cienei, Sadauskui, Klimavičiui, 
Daugėlai (ir augsburgiškiams vil
niečiams, kurių pavardės man 
dar nėra praneštos) prisidėju
sioms prie a. a. K. Augustinavi- 
čiaus paminklo pastatymo. Taip 
pat dėkoju tėvui B. Ramanaus
kui, pašventinusiam paminklą, ir 
„Dainavos“ choro dirig. Jonušui, 
choristams, giedojusiems per pa
maldas, atlaikytas už mirusį pu
sės metų žuvimo paminėti.

Kartu pranešu, kad už a. a. Ka
zimierą Augustinavičių š. m. va
sario 10 d. Hanau kolpyčioje bus 
atlaikytos gedulingos pamaldos.

_ Žmona ir sūnus

„Š. m. sausio mėn. 9 d. 
J. A. V. mirus buv. Vyr. 
Trib. Teisėjui generolui a. 
a. Juozui GRIGAIČIUI, jo 
šeimai ir giminėms reiškia
me užuojautą.

Lietuvos Teisininkų Tremtinių 
Draugijos Centro Valdyba.“

Pasaulio stalo-teniso pirmeny
bėms besiartinant

S. m. vasario mėn. viduryje Pa
ryžiuje ivyks pasaulio stalo teniso 
pirmenybės. Čia suvažiuos rinkti
niai visų kraštų stalo tenisinin
kai ginti savo tautines spalvas ir 
susilaukti viešo pažangos pripa
žinimo.

Vos tik prieš dešimtį metų šių 
rinktinių vyrų tarpe žalios spal
vos Vyties dengiami stovėjo ir 
mūsų reprezentantai. Tarp eilės 
išsirikiavusių vėliavų ir mūsų 
trispalvė bylojo, kad toj vietoj ir 
mūsų vyrai garbingai kovos, kad 
užimtų atitinkamą vietą pasaulio 
tautų tarpe.

Šį kartą nebus mūsų trispalvės, 
pasigesim ir savo reprezentuo
jančio trejetuko, taip kad ir uo
liausias , sporto spaudos skaityto
jas nebegalės surasti nei kukliau
sios žinutės apie saviškius. Neat
sižvelgdami į tai, visvien turim 
palikti objektyvūs sporto įvy
kiams. Jeigu mes mokėsim ' būti 
tokiais, tai čia mums bus labai 
pravartu atskleisti vieną kitą ži
nutę ir apie tuos, kurie artimiau
siomis vasario mėnesio dienomis 
bus ne tik. Paryžiaus, bet ir viso 
pasaulio dėmesio centru.

Dar nespėjus užmiršti dideli 
amerikiečių laimėjimą ~ 
taurės varžybose, prieš akis auga 
nauja galimybė, antras laimėji
mas tai pasaulio stalo-teniso pir
menybėse. Remiantis gautomis 
žiniomis, Dick Miles (pirmoji 
raketė) yra nauja Amerikos 
žvaigždė, kuri neturi sau lygios. 
Jo užtikrintas žaibo forhandas ir 
trumpas piautas, tikslus bekhan- 
do gynimasis yra priešui mirtis. 
Taigi, ši trumpa charakteristika 
šaukiasi bendros išvados, kad 
Dick Miles gali tapti 1947 m. pa
saulio stalo-teniso meisteriu, kuo 
tvirtai tiki ir Amerikos sporto 
visuomenė.

Daug vilčių dedame į Sol 
Schiffo pasisekimus, kuris yra 4 
kartus laimėjęs Amerikos stalo- 
teniso meisterio titulą (žaidęs 
Lenkijos rinktinėje), o 1938 m. su 
Timmy McClure yra iškovojęs 
vyrų dvejeto pasaulio meisterio 
vardą. Tačiau, kad Schiffes būtų 
nenugalimas, mes netikime. Čia 
reikia prisiminti tik 1937 m., kada 
per tarpvalstybines rungtynes 
Lietuva-Lenkija jis pralaimėjo 
Dzndziliauskui ir Variakojui.

Trečiuoju seka Low Pagliaro, 
kuris taip pat yra du kartus bu
vęs Amerikos stalo-teniso mei
steriu. Charakteringas vienpusišku

Davis

savo forhando žaidimu.
Ketvirtas Amerikos reprezentan

tas Holzrichter, arba dar vaizdžiau 
pasakius — mažiausias ir storiau
sias, pasižymi taip pat forhando 
puolimu.

Tylomis negalime praeiti ir pro 
europiečius, kurie nekartą save 
yra vainikavę pasaulio meisterio 
titulais ir kurie šiuo metu yra su
sispietę Londone. Reikia manyti, 
kad ir jie ruošiami besiartinan
čioms pirmenybėms.
- Iš jų norisi suminėti ilgametį 
pasaulio meisterį Barną (vengras- 
žaidė Kaune), Vaną (čekas) irBerg- 
(austras). Kuo jie dabar save lai
ko, sunku pasakyti, bet, reikia 
manyti, kad jie visi gins Anglijos 
spalvas. Apie juos kalbėti čia ir 
netenka, nes jie visj per daug 
gerai mums pažįstami. Tik šie 
vyrai bus tie kietieji riešutukai 
amerikiečiams.

Kas "atstovaus kitus kraštus, tuo 
tarpu gaubia paslaptinga tyla. Gal 
ir europiečiams pavyko „atrasti 
naują žvaigždę, kurios „šviesa“ 
pirmą kartą bus panaudota pasau
lio pirmenybėse?

Tarp kitų didmeisterių be abejo 
matysis ir prancūzais Hagenauer, 
na, ir amžinai f besijuokiantis jo 
tautietis negras — Deboille.

Įdomu būtų žinoti, kokią vietą 
mano užimti jugoslavai, kurie visą

laiką žaisdavo medinėmis raketė- 
mi& Gal jau tie jų pasenę ginklai 
išimti iš apyvartos ir vietoj jų 
įvesti nauji ir galingesni? Tokiu 
atveju jugoslavai pasidarytų taip 
pat rimtu varžovu į pirmąją vietą.

Iš viso šiandien ką nors tikro 
pasakyti sunku. Tai parodys neto
limą ateitis.

Londono lietuviai sportuoja
,Jau iš seniau Londono lietuviai 

yra susiorganizavę į sporto vie
netą. Per karą klubas prarado sa
vo patalpas ir sunkiai atsigauna. 
Dabar padėtis pragiedrėjo, nes 
klubas nusipirko namą ir tikima
si, kad iki Velykų naujosios pa
talpos bus įrengtos. Bus kur va
karus praleisti ne tik sportinin
kams, bet ir visiems Londono lie
tuviams. Name bus įrengtas gra
žus baras, šokių salė su scena, be 
to, bus pastatytas stalo tenisui 
stalas, bilijardas (Anglijoje bili
jardas laikomas oficialiu sportu) 
ir kt. Reikia spręsti, kad tuomet 
sportinė veikla pagyvės. Šiuo tar
pu lietuvių futbolo komanda, Li
thuanian Sport Club vardu, žai
džia viename Londono sektoriuje, 
mėgėjų B. klasėj ir neblogai lai
kosi. Krepšiniu Londone mažai 
domisi, yra tik keliasdešimt žai- 
dikų visame didmiestyje. Lietu
vis krepšininkas Masaitis kurį 
laiką žaidė YMCA komandoje. 
Dabar Masaitis įsikibo į plauky
mą, nes čia patogesnės sąlygos. 
Masaitis, gerai žinomas iš Lietu
vos, kur žaidė pirmaeilėse krep
šinio komandose. Ck.

Anglų futbolo rūpesčiai.
Anglijos profesionalai futboli

ninkai ne taip seniai yra parei
kalavę padidinti jiems atlyginimą. 
Dabar jie suskato šalia futbolo 
prasimanyti ir kitų pajamų. Toks 
Shimwell turi viešbutį Chester- 
fielde ir jį pats tvarko. Jis turėjo 
pereiti Į kitą klubą, nes anksty
vesnis klubas jam davė pasirinkti 
dar futbolą, ar viešbutį. Kitas žai- 
dikas, Mercer, žaidžia už Arse
nalą, o likusias savaitės dienas 
praleidžia bedirbdamas savo tėvo 
prekyboje Liverpooly. Rinktinės 
žaidikas Matthews veda viešbutį. 
Rinktinės vartininkas Swift ma
žiau užkliūna savo antrojoj pro
fesijoj, nes tam pačiam Manches- 
tery turi smuklę Taip pat smuklę 
turi ir Doherty. Lawton, Walker, 
Harris ir Paton (visi Chelsea) dar
buojasi kaip sporto žurnalistai. 
Tokių pavyzdžių galima pririnkti 
ir daugiau. Dabar svarstoma, ar 
pašaliniai darbai, kuriems futbo
lininkai pašvenčia savaitės die
nas. nekliudo jiems išlaikyti for
mą ir ar tai iš viso nekenkia ang
lų futbolo lygiui. Ne paslaptis, 
kad dirbdami kituose miestuose 
nei jie žaidžia, negali lankyti vi
sų treniruočių. Tokie reiškiniai, 
prieš karą nežinomi, dabar ne re
tenybė ir kelia futbolo žinovų su
sirūpinimą. Yra sunku dirbti du 
darbus iš karto, o šiuo atveju 
futbolas kenčia, lieka tik tarp 
kitko, ir profesionalai tampa sa
votiškais mėgėjais. Ck.

Atsiusta paminėti
Vytė Nemunėlis. Mažoji Abėcėlė

Iliustravo A. Vaičaitis. 32 psl. 
Išleido „Patria“, Tubingen 1946 
m. Kaina 6 RM

Šios knygos autorius, seniai vi
sų pažįstamas ir mėgstamas, šį 
sykį pateikia pradedantiems mo
kinukams „gyvąją abėcėlę“, kiek- 
vienaj abėcėlės raidei skirdamas 
po posmelį. Akiniai, ąžuolas, ba- ' 
tas, cirkas, čigonas, Dievas, eg
lutė, ėriukas, foto aparatas, gry
bas, choras, hipopotomas, inkilas, 
yla, jūra ir t., t. — visi šie daly
kai apdainuoiami kiekvienas sky
rium ketureiliu posmeliu.

Kiekvienam posmeliui — ati
tinkamas dail. A. Vaičaičio pieš
tas spalvotas paveikslėlis. Pa
veikslėliai šią knygutę ypatingai 
pagyvina (jie puošia kiekvieną 
puslapį).

Skaitant pačius posmelius, no
rėtųsi, kad jie būtų įdomiau, są- 
mojingiau bet poetiškiau sueiliuo
ti; atseit, kad Vytė Nemunėlis ir 
toliau pasiliktų Vyte Nemunėliu.

A. P.

Pranešimai
Lietuvių tremtiniu operos 

atidarymas
Galutinai nustatytas Lietuvių 

Tremtinių Operos atidarymo ter
minas — šm. — vasario 25 d., 14 
vai., Detmolde, miesto teatre „Ca
sino“.

Statoma G. Rossini opera „Se
vilijos kirpėjas“. Dalyvauja Vil
niaus ir Kaimo operų solistai: 
Elzbieta Kardelienė — Rosina, 
Jadvyga Vencevičaitė — Berta, 
Vladas Baltrušaitis — Figaro, 
Aleksandras Kutkus — grovas 
Almaviva, Ipolitas N au ragis — 
don Basilio, Vladas Puškorius —

Kviečiami ir prašomi atidaryme 
dalyvauti visi tremtiniai. Atskiri 
kvietimai nebus siunčiami. Norį 
atsilankyti atidaryme prašomi 
būtinai apie tai pranešti ir nuro
dyti, kiek reikia rezervuoti bilie
tų ir ar bus reikalingi nakvynės. 
Užsisakiusieji visokiu atveju (at
vyk sar neatvyks) užsisakymą ap
moka. Užsakymai laukiami kuo 
skubiau, geriausia telegrafu, ne 
vėliau vasario 17 dienos.

L.T.O. Komitetas,
(21) Detmold, Wittjestr. 14.

Liet. Tremt. Bendr. Komitetų 
žiniai!

Pranešu, kad nuo š. m. sausio 
mėn. 15 d. iš Lietuvių Tautinio 
Ansamblio administratoriaus pa
reigų esu pasitraukęs, ir prašau 
į mane Liet. Taut. Ansamblio 
reikalais nesikreipti ir jokių su
sirašinėjimų nevesti.

Reiškiu pagarbą 
Kęstutis Miklaševičius.

Pranešame, kad adm. Mikla
ševičius Kęstutis iš Lietuvių 
Tautinio Ansamblio yra išstojęs 
ir nuo š. m. sausio 16 d. Lietuvių 
Taut. Ansamblio administrato
riaus pareigas perėmė Andrius . 
Mironas.

Liet. Tautinis Ansamblis.

Parduodami skaitliukai 22X35 cm. 
Kaina — 35 RM + 2 RM pašto 
išlaidoms. Pareikalavus išsiun
čiami pašto siuntiniu apdėtu mo
kesčiu, gavus pinigus iš anksto.

Kreiptis: R Zirius, Augsburg- 
Hochfeld, Fimhaberstr. 87.

Paieškojimai
UNRRA’os Paieškojimų įstaigą, 

Arolsen prie Kassel’io, ieško se
kančių asmenų:
VALIUS Ansis, 1 m., iš Anster- 

berg;
VALIUS Josef, 7 metų, iš An- 

sterberg;
VAITKEVIČIENE Adelė, 34 me

tų, gyv. Kaunas;
VARIAKOJIENĖ Alvina, 32 me

tų, gyv. Biržai;
VASILJEVAITĖ Valerija, 10 me

tų, gyv. Kybartai;
VASILJEVAS Algirdas, 5 metų, 

gyv. Kybartai;
VAŠKEVIČIENE Bunnonytė, 35 

metų, iš Bartenstein;
VAŠKEVIČIUS Henrikas, 39 me

tų, gyv. Tilsit;
VEGNERIS Vismantas, 50 metų, 

gyv. Kaunas;
VEIKUTIS Hubertas, 22 metų, iš 

Niederlankstein.

Marijona Stanaitienė ir Ma
tilda Raulinaitienė, gyv. (24) 
Tolk, Kreis Schleswig, Litaui- 
sches Lager, ieško savo vyrų: 
Vinco Stanaičio ir Vinco Rauli- 
naičio.
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12 psi. Žiburiai

J. Butėnas

Europos problemos labirintas
Savo visumoje Europos pro

blema yra be galo paprasta: ji 
yra Rytų ir Vakarų santykių 
problema. Tuos santykius ame
rikiečių respublikonų užsienių 
politikos ideologas John F. Dul
les neseniai nusakė kaip JAV 
ir Sovietų S-gos- varžybas dėl 
pasaulinio v vadovavimo. Visa 
problemos painiava ima ryškėti, 
kai šį Gordijaus mazgą atsisako
ma kirsti kalaviju, bet apsispren
džiamą narplioti, pagal Byrnes 
principą, su diplomatiniu „kan
trumu ir kietumu“.

Šitoks apsisprendimas neišven
giamai veda į nepaprastai klai
džius analizės labirintus. Toji 
analizė paliečia visus anglosak
sų ir sovietų interesų sandoros 
ir konfliktų elementus. Nuo pat 
karo pradžios ligi šiol šitoji ana
lizė tebebuvo, pasakytume, teo
rinio pasirengimo stadijoje: su 
Vokietijos byla prasideda prakti
nis eksperimentas, Europai liki- 
minės reikšmės procesas.

Pradiniai šio eksperimento 
duomenys atrodo šiaip. — Bri
tai ir amerikiečiai vadovaujasi 
principu, kad ūkiškai, sociališkai 
ir tuo patim politiškai sveika 
Europos tvarka tejmanoma, jei
gu Vokietija ūkiškai atsistos ant 
kojų ir pasidarys savaranki. 
Prancūzai aistringai įrodinėja, 
kad „ūkiškai savaranki“ 70 mili
jonų gyventojų Vokietija bus ne
abejotinai galingesnė kaip 40 mi
lijonų gyventojų Prancūzija. Mir
tinai bijodami naujo agresinės 
vokiečių galybės išaugimo, pran
cūzai stengiasi įkvėpti savo są
jungininkams tokią Vokietijos 
patvarkymo koncepciją, kad vo
kiečių pramonė visiem laikams' 
pasiliktų antriniame vaidmeny 
ir tepapildytų prancūzų pramonę. 
Suprasdami prancūzų baimę, bet 
nenorėdami sunaikinti ūkinio7

Vokietijos gyvybingumo pagrin
dų, anglosaksai kelia mintį su
kurti ūkinę Europos federaciją, 
kurios rėmai neleistų Vokietiją! 
pakartoti hitlerinio eksperimen
to, bet verstų ją atlikti europinę 
funkciją. Bet visos Europos ūki
nė federacija bent kol kas rie- 
lįmanoma ne tik dėl politinių, 
ideologinių bei psichologinių su
metimų, bet ir dėl nevienodo Ry
tų ir Vakarų Europos gyvenimo 
lygio. Realesnė yra Vakarų Eu
ropos ūkinė federacija, bet į ją 
Kremlius jau žiūri kaip į mas
kuotą antisovietinio bloko užuo
mazgą, juoba, kad vienas iš tos 
idėjos čempionų, minėtasis J. F. 
Dulles, atvirai jai teikia antiko
munistinį pobūdį. O be sovietų 
pritarimo ir bendradarbiavimo 
vieningas Europos problemos 
sprendimas neįsivaizduojamas. 
Taip tad pačioj pradmėj įsisu
kama į užburtą ratą.

„Reikia“ rasti kokį nors būdą 
racionaliai ir praktiškai suderin
ti anglosaksų ir sovietų interesus 
bei siekimus“ — ši kategorišką 
paakinimą yra tekę net po (ke
lissyk skaityti Vakarų spaudos 
vedamuosiuose. Nė viename Ry
tų-Vakarų problematikos sekto
riuje jis nėra tapęs kūnu. Pa
grindiniai sunkumai glūdi ideo
loginiuose skirtumuose. Beviltės 
pastangos juos nugalėti kantriai 
atnaujinamos nūn, bekimbant į 
Vokietijos problemą.

Elliot Rooseveltas per savo 
pastarąjį pasikalbėjimą su Stali
nu jį paklausė:

„Ar jūs tikite, kad demokra
tijai, kokia ji yra JAV, įmanoma 
šalimais sugyventi su komunis
tine valdymo forma, kokia kad 
yra SSSR, taip kad ne viena 
šalis nesikištų į antrosios vidaus 
politikos reikalus?“

Stalino atsakymas:

„Tai ne tik galima: tai išmin
tinga ir visiškai įgyvendinama. 
Sunkiausiais karo laikais režimų 
skirtumai nekliudė abiem mūsų 
tautoms susidėti ir nugalėti prie
šus. Toks santykiavimas juo la
biau įmanomas taikos meta“.

Britų valstybininkas ir Hartldy 
Shawcross po Stalino-Bevino iš
siaiškinimo dėl britų-sovietų są
jungos kalbėjo.

„Komunistinė valdymo siste? 
ma gal ir tiktų kai kurioms 
šalims. Aš pats taip nemanau, 
bet aš linkęs tikėti, kad kiti do
ri ir nuoširdūs patriotai taip ga
li manyti... Aš tikiu, kad par
lamentinės demokratijos kraštai 
gali sugyventi su tais, kur vy
rauja totalistinė sovietų siste
ma ...“

Atsvarą prieš ideologinius 
skirtumus, daugio vakariečiu 
akimis, turėtų sudaryti ūkinių 
interesų bendrumas. Britų „Eco
nomist“ aiškina, jog praeitųjų

Henry Walace, buvęs JAV 
prekybos ministeris

britų-amerikiečių karinio susita
rimo. Tūlas britų laikraštis po 
Bevino-Stalino notų pasikeitimo 
ir išsiaiškinimo džiaugėsi, kad 
abiejų šalių bendradarbiavimas 
pasidarys glaudesnis. Bet po tų 
visų pragiedrulių sausio 28 d. 
oficialioji Maskvos TASSo agen
tūra paskelbė:

„Kaip žinoma, D. Britanija 
neturi formalios sąjungos sutar
ties su JAV. Tačiau niekas ne
abejoja, kad tarp D. Britanijos 
ir JAV esama intymių santykių, 
kurie turi karinės sąjungos po
būdį . . w. Tatai nesuderinama 
su britų-sovietų sutarties princi
pais ir reikalavimais... Iš ti
krųjų, yra nemaža faktų, rodan
čių, kad JAV ir D. Britanija eina 
vienu bloku prieš Sovietų S-gą. 
Taip, tai faktas“.

„Manchester Guardian“ diplo
matinio korespondento liudijimu, 
Londono politiniai sluoksniai 
aiškinasi, jog sovietai nori sus
tabdyti britų-amerikiečių brolys
tės augimą ir neleisti, kad Eu
ropos patvarkyme turėtų svorio 
britų-prancūzų įtakos. Prisiminus 
Dulles žodžius, čia reiškiasi so
vietų ir JAV varžybos dėl pa- 
saulinio-šiuo atveju europinio 
vadovavimo: visa gi pastarųjų 
savaičių sovietų diplomatinė ir 
propagandinė akcija kaip tik 
taikė išjungti JAV iš sprendžia
mojo dalyvavimo Europos pa
tvarkyme. Londono diplomati
niai sluoksniai, anot to paties 
„Manchester Guardian“ bendra
darbio, maną, kad ši tikroji so
vietų politika siekia tuo būdu 
izoliuoti D. Britaniją, ir klausia, 
ar derybose dėl sovietų-britų są
jungos sutarties pakeitimo so
vietai nepateiks nepriimtinų są-
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Paul Ramadier, dabartinis Pran
cūzijos ministeris pirmininkas

lygų. Savo ruožtu prancūzų 
„Monde“ rašo, jog į busimąsias 
derybas dėl Vokietijos sovietai 
žiūrėsią kaip į galutinį britų in
tencijų patikrinimą — ar Lon
donas didesnę reikšmę teikia -sa
vo sąjungai su sovietais, ar po
litinei britų-amerikiečių santy
kiavimo tikrovei...

ŠŪVIAI I JONOSFERA

Istambulas, Turkijos miestas, stovįs prie Dardanelų

metų pabaigos sovietų politikos 
posūkis įvykęs dėl to, kad 
UNRRAi baigiant savo dienas jų 
įtakos sferoj esą Rytų Europos 
kraštai pasijuto esą gyvybiškai 
reikalingi tolimesnės Vakarų 
paramos. Tas laikraštis tiki, kad 
JAV kreditai ir britų kontrolė 
Ruhro sričiai bus švarūs kozy- 
riai doktriniam sovietų atsaku- 
mui palenkti. Kiekvienu atveju 
minimalus, bet kategoriškas va
karinių galybių reikalavimas 
bus, kad sovietai savo įtakos 
ekspancija sustabdytų ties Va
karų Europos sienomis.

Arturas Koestleris prancūzų 
„Carrefour“ liudija, jog prancū
zų komunistai esą taip apvaldę 
strateginius to krašto valstybės 
ir visuomenės gyvenimo postus, 
kad vieno socialistų parlamenta
ro žodžiais, „prancūzų komunistų 
partija, jeigu nuspręstų, galėtų 
telefonu ųjaimti valdžią“. Bet ko- 
mintemo centrinė prancūzų ko
munistams įsakiusi bet kuria 
kaina laikytis ir bendradarbiauti 
vyriausybėj: komupistų atėjimas 
į valdžią Prancūzijoje, komin- 
temo akimis, išsauktų pilietinį 
karą ir dvigubą intervenciją. O 
visuotiniam konfliktui laikas dar 
nepribrendęs.

Taip formaliai išlaikoma loja
lumo skaistybė laisvoj ir suvere- 
ninėj Prancūzijoj. Laisvam įta
kų pasireiškimui žymiai atvires
nis kelias nugalėtoj ir pasidalin- 
toj Vokietijoj. Niekas nežino, kaip 
tų įtakų susidūrimas pasireikš, 
kai dabartinį Vokietijos chaosą 
bus imamasi paversti aiškesniu 
ir pastovesniu politiniu Europos 
tvarkos elementu^ Maskva jau
atvirai kaltina, kad britai ir ame
rikiečiai sujungtose savo zonose 
duoda ranką antidemokratiniam 
ir militaristiniam vokiečių ele
mentui. Abipusis nepasitikėjimas 
nebepaslepiamai rusena.

Marš. Montgomery užtikrino 
Staliną, kad nesą ekskliuzyvinio

Jonizuotų oro molekulių sluogs- 
niai atmosferoje yra labai svar
būs moderniajai radijo technikai.

, Radijo bangos, atsimušdamos 
nuo tu sluogsnių, įveikia žemės 
kreivumą ir tokiu būdu nugali 
didžtiausius atstumus. Jonizudtų 
sluogsnių atstumas nuo žemės 
paviršiaus yra 100 km., 250 km.,. 
600 km. ir 1160 km. Stratosferiais 
skridimais prieš karą buvo ištir
ta atmosfera iki 28 km. aukščio 
vienas stratosferinis balionas pa
siekė net 37 km. aukšti. Jie daug 
aiškumo įnešė į kosminių spin
dulių veikimą, bet iki jonizuotų 
slugsnių buvo dar toli. Šiuo 
metu jonosferos tyrimams yra 
bandorpa panaudoti V 2. Su šia 
rakieta amerikiečiai Naujoje 
Meksikoje yra pasiekę 120 km ir, 
jau rodos, net 200 km. aukštį. 
Taip prasiskverbta pro pirmąjį 
jonosferos sluogsnį.
" Pagal „Time“' aprašymą tam 

tikslui panaudotas V 2 yra 15 m. 
ilgio gana liekna rakieta. Iššovi- 
ipo metu jos ketursparnė jiodega 
buvo laisvai įmontuota reguliuo
jamoje plokštumoje. Rakietos 
užtaisą padegus, iš apatinės jos 
dalies išsiveržė oranžinės spalvos 
liepsna, po to sprogo pagrindinis 
užtaisas, ir rakieta pradėjo gana 
sunkiai kilti. Vėliau jos greitis 
staiga didėjo. Užpakaly susidarė 
20 metrų ugnies juosta, ir netru
kus rakieta išnyko iš akių. Seki
mo aparatais susekta, kad rakie
ta nukrito 60 km. nuotolyje nuo 
kilimo vietos. Patikrinus įmon
tuotus rakietoje aparatus, nusta
tyta, kad per tris minutes ji bu
vo pasiekusi savo aukščiausiąjį 
tašką ir būtent — 120 km.' aukštį. 
Rakietos kritimo greitis prie že
mės buvo 3800 km. i valandą. 
Rakieta, kuri buvo iššauta 45 me
tų gegužės mėn., tuščia, tiktai su 
aparatais, svėrė 5 tonas: Jos va
romąją medžiagą sudarė alkoho
lis ir skystas deguonis. Tų me
džiagų svoris buvo 8 tonos ir 
jos užėmė 9 m. turį rakietoje, 
kas sudarė daugiau kaip pusę 
rakietos tūrio. Rakietoje buvo

vyks prasiskverbti ir pro antrą
jį jonizuotąjį sluogsnį, t. y., pa
siekti 250 km. aukštį.

*
Saulės spinduliavimai

Salia saulės šviesos ir šilimos 
spindulių, kurie palaiko visą gy
vybe žemėje, yra dar trys kiti 
saulės spinduliavimai.

Kaip šviesos ir šilimos sklidi
mas yra visą laiką pastovus, taij> 
kiti spinduliavimai yra nepasto
vūs, ir jų kitimas yra periodinis 
ir turįs ryšio su vienolikamečiais 
saulės dėmių kitėjimais.

Tie trys kiti saulės spinduliavi
mai yra sekančios rūšies:

1. Dalelių sklidimas. Elektronai, 
protonai ir kitų atomų jonai le
kia 1500 km. į sek. greičiu. Jie 
nuo saulės iki žemės atskrenda 
per vieną dieną. Prie žemės po
lių žemės magnetizmas juos at
lenkia, ir susidaro poliariniai švy
tėjimai. .Jie taip pat iššaukia elek
tromagnetines audras ir trukdy
mus jonosferoje.

2. Trumpųjų bangų spindulia
vimas turi įtakos tik tai į pačius, 
aukščiausius atmosferos sluogs- 
nius virš 1000 km.A kitaip sa
kant, į jonosfera. Tos sklindan
čios bangos panašios i minkštuo
sius Rentgeno spindulius. Jie at
siranda greičiausia^ atominių pro
cesų, vykštančių saulės paviršiu
je, įtakoje.

3. Trečiasis bangų spinduliavi
mas atsiranda nuo išsiveržimų 
saulėje. Kitaip sakant, nuo ato
minių procesų saulės viduryje. 
Tie spinduliai žymiai kietesni: jie 
prasiveržia iki pat žemutinių at
mosferos sluogsnių.. Jų įtakoje 
trumpųjų bangų siųstuvai 10 iki 
30 min. visai sutrinka. Tuo tar
pu jonizuoti sluogsniai tuos spin
dulius praleidžia ir neabsorbuo
ja. . • D-

įmontuota 580 PS garo turbina, 
kuri buvo varoma garu, gautu 
iš cheminės kaliopermanganato 
ir vandenilio peroksido reakcijos. 
Si turbina vaYė siurblius, kurie 
deguonį ir alkoholi turėjo pa
duoti į sprogimo kamerą. Su to
kio tipo rakieta greičiausia pa-

VORKUTOS ANGLIŲ 
KASYKLOSE VARGSTA 

80.000 LIETUVIŲ
Tarp dviejų milijonų žmonių 

Sovietų Sąjungos Vorkutos ang
lies kasyklose vargsta apie 80.000 
lietuvių, išgabentų jau antrosios 
okupacijos metu. Ten išvežtas bu
vęs Lietuvos pasiuntinys Prancū
zijai P. Klimas ir prof. T. Pet
kevičius.
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