
Kada gi nušvis ūkanotas dangus 
Ir liuluojančio Nemuno vandenys 

ramūs?
Kada išsiverš iš krūtinių brangus 
Musų laisvės ir džiaug&mo Te Deum 

' laudamus . ..

Kada gi likimas tironą palauš?
O palauš jo puikybę ir išdidų 

sprandą.
Vėl laisvės aušrinė iš ūkanos auš 
Ir pakilęs galingas pavasario gandas 
Nuvers šiandienykščių tironų 

stabus ...
J. Aistis
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LTB ATSTOVU
. SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS

Kiekvienas visuomeninis orga
nizmas turi savo didžiųjų dienų. 
Yra siekimų realizavimo ir darbo 
dienų, yra taip pat svarstymų, 
veiklos gairių ir organizacinių for
mų nustatymo dienos. Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenei šitaip 
žymėtinos š. mėn. 9—10 d., kurio
mis Kasselio-Mattenbergo stovy
kloje vyko Bendruomenės apylin
kių atstovų suvažiavimas.

Kam nors pasauly! mūsų ęionykš-
lis gyvenimas gal atrodo labai 
paprastas, nekomplikuotas ir bent 
kasdienybėje neslepiąs jokių pai
nių problemų. Jei aukštose insti
tucijose minima DP problema, tai 
vien įkurdinimo, pergabenimo ir 
finansine prasme. Juk stovyklų DP 
savotiškų izoliuotų rezervatų gy
ventojai, kurie gauna maistą, dan
gą ir viską, kas žmogaus biologi
nei egzistencijai reikalinga. O bu
halterinėse knygose ten be abejo 
yra sužymėtos pozicijos ir kultū
riniams reikalams. ®itie žmonės, 
atsisakydami grįžti į savo kilmės 
kraštus, yra paimti tarptautinės or_ 
ganizacijos globon, patys savo 
ateities sutvarkyti negali, tad, tur 
būt, niekuo nesirūpina, viskuo ap
rūpinti maloniai snuduriuoja sau
lutės atokaitoje ir gaivinasi palai
mintojo Caritas paunksnyje.

Taip... Gal ten kai kam taip 
atrodo. O mes žinom, kad esame 
savojo krašto, Dievo žmogui skir
tojo kampelio, netekę vargšai be
namiai, beteisiai, DP dėme pažy
mėti, nemėgiami šio krašto įna
miai, kuriems suverčiamos visos 
būtos ir nebūtos kaltės, kurie lai
komi daugelio vietinių vargų kal
tininkais — atpirkimo ožiais; ku
rie negalime ginti net pačių ele
mentariausių žmogiškųjų teisių 
esame žmonės, netekę galimybių 
rūpintis savimi, netekę ateities 
perspektyvų, lyg patekę į kalnų 
daubą ir nežiną, ar nusiris uolos 
■atplaiša, ant kurios pakopę galė
sim vėl išvysti Dievo saulutę, ho
rizontus ir pajusti gaivinančio vė
jelio dvelkimą; be jokios savo kal
tės esame praradę žmoniškąjį gy
venimą ir kenčiame skausmą, kad 
ir mūsų vaikai jo netenka, nes ne
gali pasiruošti ateities gyvenimiš
ką jai kovai; esame atplaiša tautos, 
netekusios savo politinės laisvės, 
dėl kurios taip ilgai ir taip kietai 
ji kovojo, kurią taip džiaugsmin
gai ir kūrybingai išnaudojo per 
tuos 22 laisvo gyvenimo metus. Ir 
netekome to kaip tik tais laikais, 
kai taip pompastiškai yra dekla
ruojami tautų apsisprendimo, lais
vės ir lygybės šūkiai. Tarytum no
rima iš mūsų pasityčioti ir svaido
ma peiliais į širdį.

Mes daug praradome. Bet mes 
dar nepraradome paties brangiau
sio ir vertingiausio: nepraradome 
savo žmogiškosios ir tautinės savi
garbos. Visos nelaimės dar nepar- 
bloškė mūsų moraliai. Mes žino
me, kad esame žmonės ir tautos 
nariai, ir žinome, kas mums šiame 
pasauly priklauso. Lietuvis po ne
laimių našta dar nenulenkė galvos 
ir nuo smūgių nesuklupo. Jis žino, 
kas jam priklauso, tiki, kad vieną 
dieną savo pasieks, tiki gėrio per

gale ir dėl savo teisių pasiryžęs 
atkakliausiai kovoti, vis tiek į ko
kias aplinkybes jis pakliūtų. Ir 
tremtyje, ir DP stovykloje lietuvis 
nori vaikščioti iškėlęs galvą, ne
nori slankioti užkandęs sprangios 
išmaldinės duonos plutele, bet nori 
dirbti ir kovoti dėl savo teisių ir 
dėl tauriųjų idealų.

Lietuviškoji tremtinių bendruo
menė, kenčiančios ir kovojančios 

aliejus, 1946 m.

tautos atplaiša, turi didelių užda
vinių sau pačiai, tautai ir tėvynei. 
Ji yra varge ir net depresijoje, ta
čiau žino, kad tik ji — ta mažutė 
tautos dalelė — viena šiandieną 
tegali kelti balsą visos tautos var
du, ji viena tegali ginti visos tau
tos reikalą, žino taip pat, kad ir 
jos reikalais niekas kitas nepasi- 
rūpins, o pavėjui leistis be atodai
ros būtų nedovanotina. Likiminės 
srovės, kiek tai įmanoma, reikia 
bandyti kreipti tinkamesne kryp
timi.

Bet kokio musų veikimo sėkmin
gumo pirmasis laidas yra organi
zuotumas ir vidinė disciplina, su
siklausymas, visuotinis subordina- 
vimasis didžiųjų siekimų reikalui. 
Neorganizuoti mes tikriausiai nie
ko nepasiektume. Kovą vesti gali 
tik organizmas, bet ne palaida 

banda. Šiuo atžvilgiu mes galime 
pasidžiaugti. Nors valstybinis mū
sų gyvenimas yra atimtas, tačiau 
valstybė mūsų tebėra dar nepalai
dota. Prievartinė aneksija dauge
lio ir pačių galingiausiųjų pasau
lio valstybių nėra pripažinta. Dar 
daugely valstybių tebeveikia mūsų 
diplomatinės atstovybės, galinčios 
budėti Lietuvos reikalų sargyboje. 
Turime ir politinę vadovybę, pri
pažįstamą visos tautos, gimusią 
Lietuvoje, o dabar veikiančią trem_ 
tyje. Savo vadovaujamos kovos 
organizacinėje raidoje ji yra jau 
priėjusi prie egzekutyvinio organo 
sudarymo ir pasirengusi visoms 
konjunktūrinėms galimybėms. Gai

vina ir stiprina mus anapus At
lanto išsiplėtęs, koordinuotas, o 
pastaruoju metu ir visiškai vienin
gas lietuviškųjų organfzacijų tink
las, nuo kurio aktyvumu neatsi
lieka ir kituose pasaulio kraštuose 
išbarstytų, tiek senųjų išeivių, tiek 
naujųjų tremtinių, organizuotas 
veikimas. Mes patys — DP vardu 
pažymėti stovyklų gyventojai ir 
jo per nesusipratimą ar teisingai 
netekę Vokietijoje gyveną kiti lie
tuviai — esame sukūrę visus ap
jungiančią organizaciją — Lietu
vių Tremtinių Bendruomenę, — 
veikiančią jau apie l*/s metų.

Pradėjusi veikti 1946 m. sausio 
1 d., o savo organizacines formas 
galutinai nustačiusi ir vykdomąjį 
centrinį organą sudariusi 1946 m. 
kovo 3—4 d. visuotiniame apylin
kių atstovų suvažiavime Hanau, 

LTB nebuvo ir nėra politinė orga
nizacija. Kad ir tarnaujanti netie
siogiai ir tautos laisvės kovai, ji 
yra sukurta ir veikia tremtinių 
reikalams, turėdama uždaviniu jų 
fizinį ir' moralinį išlaikymą, gaivi
nimą ir stiprinimą. Kaip painus 
yra mūsų gyvenimas, taip painūs 
ir šakoti jos uždaviniai — išlaiky
mas ir puoselėjimas visų morali
nių tautos vertybių, rūpinimasis 
kultūrinio gyvenimo sąlygomis, 
teisino padėtimi, materialinėmis 
sąlygomis čia ir įsikurdįnimu nor
maliam gyvenimui, kol išlauksim 
galimybių grįžti į gimtąją pastogę 
ar nors prie jos pelenų.

Jei mes dabar — pirmajam TB

Vyriausiajam Komitetui pasitrau
kus ir pefduodant darbą naujai iš
rinktajam — paklausime, ką gi po
zityvaus mums ši organizacija yra 
davusi, turime atsakyti, kad labai 
daug. Pirmiausia ir svarbiausia, ji 
ištaikė ir puoselėjo bendruomeninį 
jausmą, organizacinį principą. Mes 
nelikome palaidomis lietuviškomis 
sporomis, bet išaugome į vieną 
lietuvišką bendruomenę, nelikome 
vienišais vandenyno blaškomais 
laiveliais, bet vienas antram gelb- 
stinčiu, pagalbos ir suraminimo 
ranką tiesiančiu laivynu. O tai jau 
labai daug.

LTB jau yra davusi mums ir ap
čiuopiamai pajuntamos naudos. 
Nesusibūrę į vieną organizaciją 
mes, pav., vargu ar būtume pajėgę 
taip tiksliai ir vienodai sutvarkyti 
jaunimo švietimą bei mokymą. 

Kiek būtų buvę nesusipratimų ir 
klaidžiojimų! O ir šiaip prakti
niuose reikaluose, kovoje dėl savo 
kasdieninių reikalų ir teisinės pa
dėties, visokių legalių ir nelegalių 
tampymų, skriningavimų ir kito
kiais atvejais organizacija, visos 
šios institucijos ir organai buvo jei 
netiesioginė atrama, tai jau bent 
susižinojimo priemonė.

Nevertinsime čia organizacijos 
ir jos vyriausiojo organo veikimo. 
Gal ji ne viską atliko tobulai, gal 
galima pageidauti gyvesnės veik
los, tikslesnio informavimo, stro
pesnio sekimo iškylančių bėdų ir 
problemų, skubesnio atitinkamos 
medžiagos surinkimo, jos išaiški
nimo ir instruktavimo. Gal būt. Ta
čiau mes juk žinome, kad mūsų 
organizacija pati plačių veiklos 
aalimybių neturi. Ne visada ji gali 
užbėgti už akių net savo pastabo
mis memorandumų forma, nes apie 
mūsų gyvenimą tvarkančių organų 
sprendimus sužino dažniausiai tik 
jų vykdymo metu. Centras dažnai 
sužino vėliau, negu pavieniai indi
vidai arba atskiros kolonijos. Ta
čiau šiuo atžvilgiu padėtis, atrodo, 
jau gerėja, nes DP gyvenimo tvar
kymas pereina į statutiškai vei
kiančių ir viešus nutarimus daran
čių institucijų rankas. Naujai iš
rinktajam Vyriausiajam Komitetui 
greičiausia jau teks veijcti kiek 
geresnėse sąlygose. O uždavinių 
jam bus tikrai nemažjau.

Jis paveldi tuo tarpu tas pačias 
sąlygas, tačiau prieš akis stovi 
didžiulė įkurdinimo problema. Mū
sų tremties stovyklinis gyvenimas 
neabejotinai eina prie galo. Atei
nančiais metais, jei neįvyks kokių 
kataklizmų, dėl mūsų likimo be 
abejo bus padaryta radikalių spren
dimų. Ir vienu ir kitu atveju prieš 
mūsų centrines institucijas stovi 
milžiniškas uždavinys. Milžinišką 
problemą sudaro jau vien fizinio 
išlikimo klausimas. Bet svarbu yra 
ne vien biologinis išlikimas. Svar
bu yra išlaikyti ir visas moralines 
bei kultūrines vertybes, nes tik 
taip išlikę mes turėsime vertės 
tautinio potencialo išlaikymui

Tremtinių dalią nešančiųjų liki
mas ir jų įnašas bendrajam tautos 
reikalui be abejo nepriklauso vien 
nuo mūsų vadovaujančiųjų orga
nų ir jų veiklos. Tai yra mūsų 
visų ir kiekvieno paskirai reika
las. O centrinių organų veikimas 
žymia dalimi priklauso nuo visos 
bendruomenės masės, nuo jos są
moningumo, geros valios, para
mos centrui ir susiklausymo. Rei
kalas visų yra vienas. Jam tvar
kyti ir didiesiems tikslams siekti 
yra sukurta organizacija. Tačiau 
ši, kaip ir kitos mūsų organizaci
jos, savo sprendimąms įgyven
dinti neturi jokių prievartinių 
priemonių. Policijos nėra. Ją turi 
atstoti viską rikiuojanti idėja, 
tautinis ir bendruomeninis sąmo
ningumas.

Naujasis LTB Vyriausias Komi
tetas ateina į darbą. Jis perima 
buvusiojo V. K. patyrimą ir su
važiavimo metu apčiuopęs visos 
bendruomenės gyvenimo pulsą. 
Norisi reikšti viltį, kad jis bend
ruomenės gyvenimo vadžias su
čiups į savo rankas ir įneš į jį 
daugiąu energijos, ryžto, pasiau
kojimo ir kovos dvasios.

Mes sveikiname ateinančius į 
sunkų ir atsakingą darbą ir lin
kime pasiekti gražiausių vaisių.
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Jurgis Kilna

Amatais susirūpinimo reikalu
Lietuvoje iš senesniųjų laikų nebu

vo perdaug gerbiami amatai. Ama
tininkai buvo be rimtesnio pasirengi
mo ir be aukštesnių kvalifikacijų. 
Amatais vertėsi dažnai visoki nevy
kėliai arba gana dažnai ir kitatau
čiai: mūrlnininkai, dažytojai, kailia
dirbiai, degutininkai-rusai, technikai- 
lenkai, vokiečiai, prekybininkai-žydai, 
atvykdavo sezoniškai net'tolimieji ven
grai ir t. t. Iš lietuvių amatuose bu
vo tik vyskupo Valančiaus gražiai 
apibūdinto Palangos Juzės tipu siu
vėjai kiek giliau įleidę šaknis. Ama
tų nuvertininmas ir negerbimas atėjo 
Lietuvon iš svetur, kame net moxyK- 
lose buvo skleidžiama mintis, kad 
amato gali mokytis tik luošieji ir su 
kitomis kūno ydomis.

Tautinio atgimimo laikais daugumai 
lietuvių buvo idealas matyti savo 
sūnų kunigu arba blogesniu atveju 
gydytoju ar advokatu. Mažai kas 
rimtai galvojo apie amatus. Apie mer
gaičių mokymą iš viso dar nesirūpin
ta. Tiesa, vienas antras straipsnelis 
amatų reikalu pakliūdavo spaudon, 
bet tuo visa ir baigdavosi.

Nepriklausomybės metais staiga su
sirgta valdininkų ir kitokio balto dar
bo šalininkų gamybos liga. Amatais 
mažai kas tesirūpino ir rimtų ama
tininkų plačiu mastu ilgesnį laiką 
nerengė. Tik paskutiniais ne
priklausomybės metais susigriebta ir 
jau valstybiniu mastu pradėta steigti 
žemesnėsės ir aukštesnėsės įvairių

kyklų mūsų besimokančiai jaunuome
nei. Ir čia dar vis rengiama baltaran
kiai, nors iš kalno žinoma, kad su 
išsilavinimu, bent artimoje ateityje 
gana sunku bus verstis. Daug zoaz ų 
ir spaudoj kalbėta apie šią nepatai
somą klaidą, bet nėra jėgos iš seno 
įprastinei bangai sulaikyti ir pakreip
ti amatų mokymo keliais. Lietuvių 
centrai ne kartą pasisakė už mokymą 
amatų tremties sąlygose, bet ir tat 
mažai gelbėjo ir bendrojo lavinimo 
mokyklos eina senais keliais. Gerai 
išmokus amato tremtyje bus labai 
didelė nauda pačiam, šeimai ir arti
miesiems kur nors laikinai apsigyve
nant. bet taip pat labai ir labai pra
vers sugrįžus svetimųjų nualinton 
Lietuvon. Čia atkūrimo metais bus 
labai sunku išsiversti su mažu kiekiu 
kvalifikuotų amatininkų.

Atėjo paskutinis laikas pradėti pla
čiu mastu tremties mokyklą kreipti 
amatų mokymo keliu, bet ne kartoti 
senas klaidas. Švietimo Valdyba, mo
kyklų vedėjai ir mokytojai, stovyklų 
komitetai, visa LTBendruomenė ir 
vaudovaujantieji organai turi subrus- 
ti pakreipti mūsų jaunimo ir suaugu- 
siųsiųjų lavinimą amatų mokymo 
linkme. Veikiantieji amatų kursai ir 
mokyklos turi dirbti labiau sistemin
gai, kreipti daugiau dėmesio į prak
tinį besimokančių parengimą bei rei
kalingo stažo įsigyjimą

Tremtinių spauda ir veikiančios or

ganizacijos turėtų nuolai informuoti 
apie amatų reikšmę ir lietuvių ama
tininkų veiklą, ’i urėtų susidaryti vi
sai palanki amatams opinija, kad 
kiekvienas fiziškai pajėgus tremtinys 
išmoktų amato. Vokietijos kai ku
riuose kaimuos beveik kas antras 
žmogus amatininkas ir jų yra graži 
ateitis, kad ir sunkiausiais savo kraš
to laikais. Nesenai įsiKUiUsi netuv.ų 
amatininkų profesinė organizacija tu
rėtų visai tremtinių suamatinimo 
propagandai vaduovauti.

Iš viso amatininkų organizacija tu
rėtų susilaukti žymiai didesnio trem
tinių dėmesio. Jos vadovyoės darbai 
ir žygiai turėtų būti noriai remiami 
ir kiekvienas amatininkas turėtų šiai 
organizacijai priklausyti. Amatininkų 
įkurdinimas užsieniuose turėtų būti 
vykdomas per profesinę amatininkų 
draugią. Ji turėtų užmegsti ryšius su 
užsienio atitinkamomis draugijomis. 
Jos spaudą turėtų noriai skaityti, pla
tinti ir remti visi tremtiniai. Amatų 
populiarizacijos, amatininkų reikšmės 
gyvenime, raštinės profesijų pakeiti
mo į užsiėmimą amatais klausimais 
turėtume nuolat turėti straipsnių 
tremties spaudoje ir net platesnių 
leidinių šiais reikalais.

Daug ką sulaiko nuo amatų moky
mosi įvairūs darbai stovyklų komite
tuose ar kitose tremtinių organizaci
jose, bet ir šitos, kad ir svarbios 
kliūtys, neturėtų kliudyti tremtinio 
pasirengimui ir kiekvienas turi rasti 
laiko amatams mokytis. Amatų besi
mokant, pirmoje eilėje turi eiti musų 
jaunuomenė. Jos pastangas šviesuo
menė turi visaip remti.

Pagaliau reikia ir dvasiškai persio
rientuoti amatų kryptimi. Reikia įsi
sąmoninti, kad būti geru amatininku 
yra tiek pat garbinga, kaip ir būti 
geru gydytoju, advokatu, valdininku, 
kariu arba mokytoju. Doras amati
ninko darbas nei kiek žmogaus neže
mina. bet jo gerą vardą dar pakelia. 
Ypač garbinga šalia savo iš seno tu
rėtos profesijos gerai išmokti vieną 
ar kitą amatą. Lietuvoje turėjome ži
nomų gimnazijų direktorių, kurie ge
rai mokėjo stalių amatą ir savo ran
komis pasigamindavo puikius baldus. 
Šia linkme ir tremtyje daug padary
ta.

Todėl, jokiu būdu nežemindami ir 
neneigdami turėtų iš seno Lietuvoje 
įvairių profsijų bei užsiėmimų, aiš
kiai akcentuotame didelę svarbą gerai 
išmokti tremties sunkiose sąlygose 
kurio nors amato.

Lietuvos civilinę aviaciją prisiminus. Malunsparnis-autožiras prieš startą.

Civilinės aviacijos šventė Virbalyje. Matyti ,,Meteoras“ Kregždė“ ir kiti 
šventėje dalyvavę lėktuvai.

amatų mokyklos. Kai kurios amatų
mokyklos spėta puikiai suorganizuo
ti. Pastatyta tinkami rūmai. Iš užsie
nio išrašytos mašinos ir amatų mo
kymo priemonės. Sutelkta kvalifi
kuoti mokytojai ir instruktoriai. Jų 
žymi dalis buvo įgiję aukštas kvali
fikacijas specialinėse užsienio moky
klose. Moksleivijos šioms mokykloms 
pradėjo atsirasti net perdaug ir dar
bas gražiai vyko ir gražiai sekėsi. 
Spėta išleisti jau ne mažas būrys 
kvalifikuotų amatininkų ir visokių 
technikų. Tačiau karas ir nelemtos 
okupacijos visą reikalą nutraukė. 
Žymi dalis puikių amatų mokyklų 
mašinų ir mokymo priemonių išga
benta į rytus ir į vakarus. Daug mo
kyklų sugriauta. Mokytojai ir in
struktoriai pavergti arba išblaškyti 
plačiame pasaulyje. Moksleiviai atsi
dūrė tremtyje. Tūkstančiai lietuvių 
vargsta stovyklose ir laukia nežino
mos ateities. Bet kaip čia amatų rei
kalai?

Tremtyje amatams plačiausia dir
vą. Kiekvienas žinome, kad be ama
to sunku kur žmonišką darbą gauti, 
o mokant amatą lengva įsikurti ir 
lengva svetimoje šalyje apsigyventi. 
Siuvėjai, technikai, oatsiuviai, šofe
riai, laikrodininkai, odininkai, teks
tilininkai ir t. t. reikalauiami ne tik 
Pietų Amerikos kraštų bet ir JAV, 
Kanados, Anglijos. Gi akademinio iš
silavinimo ir inteligentinio darbo 
tremtiniai skursta ir maža kur geli 
savo pasirengimą pritaikinti. Daž
niausiai turi pasitenkinti fiziniu 
darbu. Todėl pristeigta stovyklose 
įvairių kursų šoferiams, šaltkal
viams, siuvėjams, batsiuviams, tech
nikams ir t.t. rengti. Tačiau ir čia 
nueita senais ir niaidingais keliais. 
Veikia daugybė bendrojo lavinimo 
gimnazijų ir visai maža amatų mo-

Britai stato antra kelia per Afrika
* * •

Neabejotina, kad šiandien britai 
pergyvena ne tik ekonominę, bet ir 
strageginę krizę. Jie nebegali išlai
kyti tokiu mastu kaip iki šiol savo 
imperinių ir tarptautinių pasižadėji
mų. Tai jiems finansiškai yra nebe
pakeliama, o kariuomenė, kuri buvo 
išdėstyta atskiruose imperijos postuo
se, yra reikalinga patiems britams 
namie. Sis britų silpnumas supuola 
su augančiu nacionalizmu „atsiliku
siose srityse“. Dėl viso to šiandien 
britai pasitraukia iš Indijos, Burmos 
ir Irano ir didele dalimi iš Egipto. 
Taip pat nori pasitraukti iš Graiki
jos ir Palestinos.

Neseniai britai pranešė Jungtinių 
Tautų Visumos susirinkimui, kad jie 
artimiausioj ateity pasitrauks iš Pa
lestinos, jei nebus rastas sprendimas 
Palestinos klausimu, kuris patenkin
tų žydus ir arabus. Sunku tikėti, 
kad toks sprendimas butų rastas. Tuo 
netiki ir britai. Todėl jie jau dabar 
pradėjo ruoštis attraukimui savo ka
riuomenės ir politinio aparato iš Pa
lestinos.

Tačiau Palestina britų Strategijoj 
Viduriniuose Rytuose sudaro kertinį 
akmenį. Jei Palestinos bus atsisaky
ta. tai kuo ji bus pakeista?

Sis klausimas ilgai kėlė nerimo 
britų imperijos generaliniam štabui, 
bet pagaliau, kaip rašo „New York 
Times“, buvo prieita sprendimo, bū
tent, yra nutarta vietoi Palestinos

įkurti britų pagrindinę bazę britų Ry
tų Afrikoj, pirmoj eilėj Kenijoj.

Suprantama, kad šis planas nėra 
viešai skelbiamas ir nėra karo mi
nisterijos viešai patvirtintas. Londo
ne tai laikoma vieša paslaptimi.

Nežiūrint viso traukimosi, britai 
nenori apleisti visų savo pozicijų Vi
duržemio juros rajone, kol Jie nebus 
priversti to padaryti. Be britų ka
riuomenės Palestinoj, kurios skaičius 
siekia 90—100.000, britai dar turi apie 
10.000 Suezo kanalo srity ir apie 
10.000 Irake, netoli Basros. Be to, apie 
30.000 britų kariuomenės stovi Trans- 
jorganijoj, Sudane ir Kenijoj.

Per praėjusį karą britams pavyko 
išlaikyti savo kelią per Viduržemio 
jūrą. Bet dabar, pasitraukus iš Pa
lestinos ir Egipto ir žiūrint į karo 
technikos pažangą bei atominės bom
bos panaudojimo galimybę, atrodo, 
kad, gal but, nebeįmanoma išlaikyti 
Šio kelio. Todėl britai planuoja antrą 
kelią (liniją) per Vidurio Afriką. Jis 
statomas palaipsniui kaip rezervinis 
kelias. Jgros kelias apie Gerosios Vil
ties iškišulį (Cape of Good Hope) 
britų laikomas Sueco kanalo pakai
talu.

Kely per Vidurio Afriką Kenija — 
britų pagrindinė bazė. Čia klimatas 
yra geras ir pakankamai erdvės di
deliems aerodromams. Iš čia Sueco 
kanalą bombonešiai su oro turbinų 
motorais gali pasiekti per kelias va
landas. Kiek blogiau yra, kad Kenija 
yra toli nuo Anglijos ir pačių Vi
duriniųjų Rytų. Todėl šiame kely 
svarbiausią problemą sudarytų susi
siekimas tarp Anglijos ir Kenijos.

lėšomis įgytas ir buv. Lietuvos Aero Klubui padova
notas sklandytuvas „Biržietis“.

tusi gyvenamą vietą ir tt. Tarp 
kita ko pasiteiravo ir savo duk
relės. Naujame laiške jis gavo 
jau dukrelės rašytą laiškutį, ke
lis pakeverzotus žodžius. Dabar 
jau pasidarė visa aišku, nes jo 
dukrelė dar 1943 m. buvo mirusi. 
Laiške buvo ir kitų nesąmonių, 
nors kodėl ji pakeitė gyvenamą
ją vietą, nepaaiškino. Tarp kita 
ko jis gavo dar porą laiškų ir ta
riamai iš žmonos giminių, ku
riuose buvo įtikinėjama, jog 
žmona Kaune gyvenanti. Netru
kus tas žmogelis išsiaiškino, kad 
tas iš Kauno adresas yra žinomo 
valstybinio namo, kuriame, ma
tyti, dabar yra kokia dalis įstai
gos, kuri rūpinasi su užsieniu su
sirašinėjančiais. Įniršęs vyras pa
rašė piktą laišką, į kurį jau ne
begavo jokio atsakymo. Vėliau 
žmogelis patyrė, kad jo žmona 
jau išvežta ir nežinia kur.

Kitas visai neseniai gavo laišką, 
kuriame jo tėvas įsako sūnui 
grįžti namo, nes valdžia vi
sa atleidžianti. Sūnaus adresą tė
vas gavęs iš valsčiaus komiteto. 
Laiškas rašytas paties tėvo, bet 
iš sakinių aiškiai sūnus atpažįsta, 
jog šis laiškas kito žmogaus dik
tuotas, nes tokiais sakiniais tėvas 
niekada nesugebėjęs rašyti. Tik 
vienas esąs tikrai tėvo sakinys, 
kur jisai parašęs gana prideng
tai, kas jo tikrai laukia, būtent 
kalėjimas.

_______  __________ Viena sesuo rašo broliui, kad. 
vietos. Dar vieną laišką parašė, kai jis parašęs vienam savo 
dar kartą paklausė, kodėl pakei- draugui laiškutį, tai jų namus

Trumpiausias oro
Gibraltarą, Maltą, .......
Iš čia suprantama, kodėl britai 
nenori Sudano atiduoti Egiptui ir ko
dėl jie taip domisi Italijos kolonijų, 
ypač Libijos, likimu. Jei Sudanas ir 
Libija išslystų iš britų rankų, tai bri
tai galvoja pasinaudoti, dar kitu oro 
keliu, kuriam JAV per karą jau 
(kūrė eilę lėktuvų bazių ir kuris bu
vo pirmiausia panaudotas Panameri- 
kos Orinio susisiekimo linijos. Britai 
dabar turi tik išplėsti šias bazes, 
pastatyti eilę pagalbinių aerodromų 
ir tokiu būdu britai turės oro kelią 
į britų Rytų Afriką (NYT).

kelias butų per 
Libiją ir Sudaną, 

kodėl ’ •

Is teviskes žinių belaukiant
„Dėkui tau už laišką. Jis 

davė man jėgų iš čia išsi
kelti ir kitur naujos duo
nos pasiieškoti. Išvažiuoja
me visi pas seserį“.

Iš vieno laiško.

Tėviškėje visi esame palikę 
artimųjų ir giminių. Daugelis 
mūsiškių, vos tik karo audroms 
praūžus, parašėme jiems laiškų 
ir gavome pirmuosius atsaky
mus. Vieni gavome tiesiog iš jų, 
ju ranka rašytus, laiškus, o ki
tiems laiškai pasirodė kiek įtar
tini ir keisti. Šiandieną, po dvejų 
metų, galime padaryti ir iš ano 
susirašinėjimo išvadų, nes turi
me aiškių viso to pasėkų ženklų. 
Visi tie ženklai mums, išgyvenu
siems pirmąjį. bolševikmetį, yra 
per daug ryškūs, kad reikėtų dar

kas pridėti, nors mūsų broliams 
Amerikoje, kurie tų gautų iš na
mų laiškų ir spaudoje daug pas
kelbė, gal dar ir ne visai aiškūs.

Vienas iš mūsų tremtinių prieš 
metus parašė laišką savo žmonai. 
Po pusės metų gavo laišką, nors 
ir ne jos rašytą, bet jis to laiško 
dar neįtarė, nors jiš buvo rašy
tas ne iš gyvenamosios jų vietos. 
Parašė kitą laišką, jau paklaus
damas ir apie kai kuriuos žmo
nes. Atsakymas buvo nelauktas: 
tariamai žmona visai neįprastai 
rašė apie meilę, pasiilgimą ir 
prisispyrusi prašė, kad skubiai 
grįžtų, nes grįžtantiems visos kal
tės jau valdžios atleistos. Laiškas 
buvo išsiųstas taip pat iš Kauno, 
bet ne iš senosios gyvenamosios
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LIETUVOS VYSKUPU, ESANČIU TREMTYJE, GANY-
TOJINIS LAIŠKAS IŠTRĖMIME GYVENANTIEMS TIKIN- krikščionišką pasaulį, kurio Val-

TIESIEMS LIETUVIAMS

MYLIMIAUSIEJI KRISTUJE
Viešpaties Jėzaus Kristaus mums 

paliktoji malda „Tėve mūsų", 
kuri leidžia mums, šios žemės gy
ventojams, kreiptis į pasaulio 
Kūrėją, kaip į savo Tėvą, išreiškia 
pačius pagrindinius mūsų prašy
mus. Tarp kitų prašymų mes ten 
kalbame ir: „Teateinie tavo kara
lystė". Mes tuo prašome, kad Die
vo karalystė ateitų ir į mūsų žemę, 
kad čia Dievas ir švenčiausieji jo 
įstatymai būtų visų pripažinti, my
limi ir gerbiami. Mes juk ten pat 
prašome: „Teesie tavo valia, kaip 
danguje, taip ir ant žemės".

Dievo karalystės įsikūrimas ir 
įsigalėjimas žemėje nėra tik Dievo 
reikalas, tai nėra kokios nors ma
lonės teikimas iš mūsų pusės Die
vui, bet tai mūsų pačių didžiau
sias reikalas, nes tik ten, kur- Die
vas pripažįstamas aukščiausiuoju

dvasinės tamsybės ir iš visko, kas 
seka iš klaidos.

Kaip tą Kristaus atėjimą ver
tinti, suprasime iš tos tiesos, kad 
„per nieką kitą nėra išganymo. 
Nes neduota žmonėms kito vardo 
po dangumi, per kurį mes turėtu
mėme būti išgelbėti", sako šv. Pe
tras apaštalas (Apd. 4, 12). Tačiau 
neužtenka Kristų savo tarpe turėti. 
Reikia pažinti, ko jis mokė, reikia 
tą jo mokslą dėti asmens, šeimos, 
visuomenės gyvenimo pagrindan. 
Tik tada įsigalės pasaulyje tvarka 
ir ramybė ir laimingas gyvenimas.

Kristui priklauso pasaulyje va
dovaujantis vaidmuo. Jis yra pa
saulio Valdovas ir Viešpats. „Jis 
yra Bažnyčios kūno galva, jis, 
kurs yra pradžia, pirmagimis nu
mirusiųjų tarpe, kad visame jis tu
rėtų pirmininkystę", sako šv. Po

valdovu ir kur gyvenimas tvar- V1J?S apaštalas (Kol. 1, 18).
komas jo įstatymais, žmonių gy- Senasis Testamentas yra pilnas 
venimas yra įmanomas. Kur to gražiausių pranasyscių apie atei- 
nėra, žmogus yra pasmerktas klai- siant* MesiJą' Pasaulio Gelbėtoją, 
dziojimams, kančioms ir vargui.

Ar šiandien mes nesame liu-

raliai. Bet, kaip Žmogus — Dievas, 
ir nesikišdamas į žemiškos gero
vės reikalus, 
aukščiausias 
pats. „Man duota visa 
danguje ir žemėje", 
apaštalams (Mt. 28, 18). Taigi, jam 
yra duota valdžia ir į betkokius 
žemiško gyvenimo reikalus. Kitaip 
sakant, jis turi teisę reikale duoti 
įsakymus ir žemiškų reikalų tvar
kyme, kad jie, savaip tvarkomi, 
nepakenktų dvasinei jo karalystei, 
bet, priešingai, ją veikiau stiprin
tų ir padėtų jai platintis bei įsi
galėti.

Nors jis žemiškų dalykų fak- 
tinai netvarko, tačiau būtų nusi-

jis lieka visa ko 
Valdovas ir Vieš- 

valdžia 
sako jisai

nei žmogaus gyvenime nei visatos 
sąrangoje Dievui nerandama vie
tos. Tik tas esą tikrai yra, kas 
mūsų pojūčiais apčiuopiama (pozi- 
tivizmas). Bet Dievas, sako jie, 
mūsų pojūčiams yra neprieinamas, 
tagi jo visai nesą.

Šiandien ši pažiūra įgijo ypač 
biaurią išraišką materializme, kur 
žmogus visiškai nudvasinamas, pa
verčiant jį paprasčiausiu gyvuliu 
ir mašina. Ten žmogui nepripažįs
tama jokių teisių, jokios laisvės. 
Pati valstybės valdžia jį pavergia 
tik medžiaginių gėrybių gamybai,

jo asmenį ir veiklą čia žemėje. 
Ten jis taip pat pavaizduojamas 

........ . kaip karalius, ateisiantis paveldėti
dinmkaį to žiauraus žmonijos h- Do<do sosl Slai kodėl arkan. 
kimo?-Šiandien milijonai žmonių las Gabrieli skelbdamas Sven- 
be pastoges ir tėvynės, be drabu- -• - •
žio ir duonos, be ateities. Kas visa ... .. , .. . qiuiiuiq, saKU. „jis mus uiuis 11
tai žmonėms isplese? Ne gamtos b vadinamas Aukščiausiojo Sū- 
stichljos, ne! Tai padare tas zmo- numi viešpats Djevas duos jam jo 
gus, kuriam pasaulyje nieko nėra lėvo Dovido sostą: jis karaliaus 
šventa, nieko nepaliečiamo. Jokūbo namuose per amžius, ir jo 

Tame baisiame sumišime ir karaliavimui nebus galo“ (Luk. 1, 
visuotinoje netvarkoje tikinčiojo 32—33).
žmogaus žvilgsnis vėl krypsta į Kokis jis bus karalius ir kokis 

•Dievą, laukdamas iš jo pagalbos. jo karalystės pobūdis, netrukus 
Pasaulio pradžioje iš chaoso Die- turėjo paaiškinti jis pats. Jis nesi- 
vas išvedė kosmosą, tvarkos ir savina žemės karalysčių. Jis nesi- 
grožio pasaulį, kuriame žmogus varžo su žemės karaliais dėl 
buvo padarytas tarsi kunigaikščiu sostų. Jei karalius Erodas regi 
ir karaliumi. Atsidūrę panašiam jame sau konkurentą, tai tik to- 
chaose mes vėl laukiame, kada dėl, kad Erodas nesuprato nei kas- 
Dievas tars savo žodį, kaip ka- yra žemiškas karalius nei kas bus 
daise jis tarė: teesie švie§a. Pa- Kristus. Vėliau teisme Kristus 
saulįs tada nušvito ir pradėjo aiškiai pasako: „Mano karalystė 
puoštis Dievo didenybės ženklais, ne iš šio pasaulio; jei mano kara- 

Tas šviesą ir tvarką nešąs Die- lystė būtų iš šio pasaulio, mano 
vo balsas, kurio mes taip pasiilgę, tarnai juk kovotų, kad nebūčiau 
tikrumoje jau seniai pasigirdo. įduotas žydams; bet dabar mano 
Tai įvyko kai per Mozę Dievas karalystė ne iš čia" (Jon. 18, 36). 
davė savo įsakymus ir kai galiau- Kad tai neturėjo būti žemiška 
šia ant Taboro kaino apaštalams karalystė, rodo ir sąlyga į ją 
iš dangaus pasigirdo balsas: „Si- įstoti. Toji sąlyga tai atgaila, ki
tas mano mylimiausias sūnus, jo taip sakant, nusigręžimas nuo nuo- 
klausykite" (Mk. 9,6). Taigi, turi- dėmės ir grįžimas į Dievą. „Dary
me kas gali grąžinti pasauliui kite atgailą, nes dangaus karalystė 
tvarką ir grožį. Tai Kristus, kuris arti", šaukė Jonas Krikštytojas 
atėjo į pasaulį jį iš griuvėsių pri- minioms trumpai prieš Kristaus 
kelti, išvesti žmoniją iš klaidų, pasirodymą Judiejoje (Mt. 3, 2). 
________________________  Su Kristaus atėjimu į pasaulį kaip 

tik buvo siejamas Dievo kara- 
pradėję tardyti, kur sūnus esąs lystės įsikūrimas ir jis kvietė jai 
pabėgęs. Sekantis sesers laiškas pasiruošti. Jai turėjo būti ruošia- 
vėl labai būdingas, kuriame ji masi atgaila, o ne žemiškos galios
liepia broliui skubiai grįžti, jei siekimu, ne turtų rinkimu ar ko-
nori dar tėvus savo senojoje so- ^jų pilietiniu teisių įsigijimu, 
dyboje rasti. Prašo parašyti laiš- _ . . „ . , , . ..1 i „ Taigi, Kristaus karalyste norską tiesiog tėvams su pilnu adre- . .. . . . ...
su, kad tėvai tardomi turėtų kuo vra žemoje, bet ji nėra žemiška, 
remtis ir įrodytų, jog jo Lietu
voje nėra, kad jis nesąs tarp par- ...........................,
tizanų. Ir apačioje dar prirašyta, kiu kurti zemeje žemišką gerove 
kad visi pabėgusieji tegul sku- lr lvarka- Kostus pats betarpiai 
biai rašo namo laiškus, jei nori savo karalystėje šito nesiima, bet 
pasitarnauti ir išsaugoti nuo tar- Siekia daug aukščiau: jam rupi 
dymų namiškius. Jie patys jau sielos ir jų išganymas, taigi tikin- 
keliasi kitur gyventi (?>. dvasinė, amžina gerovė Kad

Ir galui, vieno būdingo laiško nebūtų painiojama jo valdovo 
ištrauka, kuri tiesiog pasako, ko- titulas ir valdžia su žemiškais rei- 
dėl iš tėviškės nuolat prašo laiš- kalais, jis žemiško — karaliaus 
kus rašyti ir kodėl visokį „gera- ^0 net ven9ia 6- 15>- Pa‘ 
dariai“ siūlosi tarpininkauti ir tt. sirinkdamas gerojo Ganytojo var- 
Tai atsakymas vieno mažažemio dą (Jn. 10, 11).
ir senyvo žmogaus, įmestas jau Jei Kristus į žemės reikalų tvar- 
Vilniuje, nors jis gyveno Žemai- kymą nesikišo, tai iš to visai ne
rijoje. Laiškas labai trumpas, bet seka, kad į tai jis neturėtų jokios 
labai įdomus: teisės. Jis nesikišo tik dėl to, kad

„Dėkui tau už laiška. Jis davė jam rūpėjo aukštesni, amžini daly- 
man jėgų iš čia išsikelti ir kitur kai; jis norėjo taip pat savo pa- 
naujos duonos pasiieškoti. Išva- vyzdžiu pakelti žmonių mintis, 
žiuojame visi pas seserį... Dau- kurios savaime į žemiškus daly- 
giau laiškų nerašyki“. kus krypsta, aukštyn. Štai kodėl

Laiškas rašytas jo dukters, o jįs pasirinko veikiau tenkintis tik 
minėtoji sesuo jau 1941 m. išvež- pačiais būtinais žemiškais daly
ta į Sibirą. Ką nors pridėti ir aiš- kais, gyventi net nėdatekliuose, 
kinti jau rodos nėra reikalo. toli nuo visokių žemiškų reikalų 

P. Nečiunas. ir turtų, ko neišvengia žemės ka-

čiausiai Panai Marijai Kristaus 
gimimą, sako: „Jis bus didis ir

o dvasinė. Žemės valdovų užda
vinys yra būti Dievo rankoje įran-

(mozaika!Z. Kolba

kaitimas prieš šį visa ko aukš
čiausią Valdovą, jei žemiški rei
kalai, palikti žmonėms tvarkyti ir 
rūpinti, būtų šių pastarųjų taip 
tvarkomi, tarsi jie patys būtų 
aukščiausias ir galutinis žmonių 
tikslas. Žemiški dalykai turi būti 
palenkti dvasiniams ir aukštes
niems žmogaus paskirties tikslam 
Žemės valdovai’ neturi niekuomet 
to užmiršti, nes kitaip būtų pažei
džiama 
Kristus 
tojas.

Kai žemiški dalykai 
žmogaus dvasinei pažangai, tada, 
užuot žmogui pakenkę, jie padeda 
galutinį jo tikslą pasiekti, tada 
jie įgyja gilaus prasmingumo ir 
vertės. Žmogus tuomet išvengia ir 
to žalingo suskaldymo savo as
menybės ir veiklos: į krikščionį ir 
nekrikščionį, į krikščionišką ir 
nekrikščionišką veikimą.

Kristaus Karaliaus šventės min
tis ir tikslas yra kaip tik priminti, 
kad visą žmogaus ir bendruo
menės gyvenimą reikia persunkti 
šia Kristaus dvasia, visa palen
kiant Kristui, nepaliekant jokios net 
žemiškų reikalų srities, kurios 
Kristaus įtaka bent netiesioginiai 
nesiektų ir nepersunktų. Tai, be 
abejo, yra priešinga pastangoms 
tų žmonių, kurie užsimoję ir Die
vą ir religiją iš žmogaus kasdieni
nio gyvenimo išstumti. Žmonijos 
nelaimei, tai jiems iš dalies yra 
pavykę. Bet tokiam gyvenimo 
nukrikščioninimui yra laikas pasi
priešinti. Sv. Tėvas Pijus XI įves
damas Kristaus Karaliaus šventę

dvasinė sritis, 
yra vienintelis

kurios 
tvarky-

tarnauja

dovas ir centras būtų mūsų Vieš
pats Jėzus Kristus, kad tuo būdu 
žemėje tikrai įsigalėtų Dievo kara
lystė.

Nukrikščionintas pasaulis šian
dien pats nusigando savo nueito 
kelio. Technikos laimėjimų aps
vaiginti žmonės nė patys nepaste
bėjo kokios prarajos link jie eina. 
Galima sakyti, kad akis atvėrė tik 
atominė bomba. Tik dabar jie pa- _ .
matė, kad žmogui, šalia mokslo, šalia kurių nenorima daugiau nie- 
reikia dar ko kito, reikia moralinių ko pripažinti kaip tikros vertybės, 
vertybių, nes kitaip visa žmonija Ir ar ne keista, kad tada, kai ta 
yra pasmerkta žūti. Net politikai gamyba visomis priemonėmis taip 
sako, kad reikia patį žmogų pa- skatinama, dirbantis žmogus daž- 
grindinai perauklėti, nes dabartį- nai pasilieka ir be pakankamo 
nis žmogus tiek suklydęs, kad ne- maisto ir be tinkamo drabužio ir 
randa kelio į gyvenimą. be žmoniškos pastogės. Tikra dir-

Jei šiandien ieškoma išeities, bančio žmogaus gyvenimo ironija! 
tai jos nes nerasime, Brangiau- Žmogus, kuris yra gimęs laisvėje 
šieji, niekur kitur kaip tik Jėzuje gyventi, laisve kvėpuoti, tampa 
Kristuje, mūsų Išganytojuje, ir jo vergu.
Evangelijoje, kur nubrėžiami mūsų Šiandien daug milijonų žmonių, 
gyvenimo keliai ir veikimo gairės, medžiagos prislėgti ir pavergti, 
Kiekvieną kartą kai žmonės šitą sunkiai neša tą vergijos naštą be 

vilties į šviesesnę ateitį. Užtat po 
sunkaus bedvasio gyvenimo jiems 
žadamas visiškas išnykimas mir
tyje. Tai turėtų būti vienintelė jų 
paguoda.

Bet taip nėra. Pačioje žmogaus 
būtybėje yra nenuslopinamas no
ras būti laimingu ir visuomet gy
venti. Jei ne dabar, tai bent atei
tyje, bent po mirties tikimasi lai
mingo gražaus gyvenimo.

Tą laimingą, gražų gyvenimą 
žada Dievo apreikštoji religija. Ji 
palaiko ir gaivina visus žmogaus 
kilniuosius troškimus. Ji parodo, 
kad žmogus nėra tik gyvulys, bet 
kad jis turi nemirtingą sielą, kad 
žmogaus gyvenimas nesiriboja 
šiuo pasauliu, kad jam skirtas 
laimingas gyvenimas po mirties, 
tiesa, su sąlyga, kad šioje žemėje 
bus dorai gyventa. Ji atskleidžia 
visą žmogaus didybę, parodydama, 
kad žmogus yra sukurtas pagal 
Dievo paveikslą ir panašumą, kad 

. jis yra Dievo vaikas, su kuriuo 
Dievas nori pasidalinti ir savo die
višku gyvenimu ir savo laime 
danguje po mirties.

Taigi, žmogaus gyvenimas že
mėje nėra kažkoks nesusipratimas, 
bet prasmingas ir turįs savo tiks
lą. Tai dieviško gėrio perteikimas 
tvarinijai. Kur nuo to gėrio žmo
nija buvo nuklydusi Kristus, pa
saulio Gelbėtojas, vėl parodė tei
singą kelią į jį.

Ir ateityje žmogus nebus palik
tas vienas, bet visuomet turės sa
vo atramą Kristuje, iš kurio tekąs 
antgamtinis gyvenimas ir jėga jį 

: visuomet gaivins ir stiprins. Kris
tus žmogui bus todėl ir vynmedis 

i į kurį jis yra įaugęs ir iš kurio
• jis sau semia gyvybinių sulčių; jis
• bus jam mokytojas, kelrodis ir 

vadas į antgamtinio, dieviško gy-
i venimo aukštumas; jis bus jam ir 
1 vyresnysis brolis, kadangi jis yra
• tapęs žmogiškos prigimties dali-
• ninku; jis žmogui yra kūrėjas ir 
i geresnės žemiškos santvarkos ir

gražesnio gyvenimo, — santvar
kos ir gyvenimo, kurie yra pa
remti dieviškais įstatymais; jis 
jam yra ir aukčiausias amžinasis 
kunigas, jų atstovas ir tarpininkas 
pas Dievą; jis yra ir jų karalius 
bei Viešpats, kurio valdžiai viskas 
turi būti palenkiama.

Visa ko palenkimas Dievui, kad 
Dievas būtų viskas visame (plg. 
IKor. 15 28), — štai Dievo kara
lystės pagrindinė mintis ir esmė. 
Dievas todėl turi būti pripažintas 
Viešpačiu ir Valdovu kiekvieno 
paskiro asmens, priimant su meile 
jo žodį ir valią; jis turi viešpa
tauti šeimoje ir mokykloje, su jo 
valia turi derintis valstybės įsta
tymai, pagarba ir meilė jam turi 
būti reiškiama valstybės įstaigose 
ir visame viešajame gyvenime, 
visos socialinės institucijos turi 
būti perimtos jo dvasia. Su juo 
ir jame kiekvienas darbas turi 
būti pradėtas ir baigtas.

Jei būtų buvę pakankamai to 
paisyta, šiandien pasaulis neaima
nuotų gyvenimo griuvėsiuose, tei
singumas nebūtų taip begėdiškai 
mindžiojamas, tautos gyventų mei
lėje ir santaikoje. -Ar šiandien

užmiršo, jie nuėjo šunkeliais, ant 
savęs ir kitų užtraukdami didžiau
sias nelaimes. Mūsų laikais ta 
klaida pakartota labai baisiu bū
du. Šiandien pasaulis neviltyje 
šaukia: Gelbėkite mus, žūstame. 
Užtat mes, Kristui likę ištikimi, su 
apaštalu Petru išreiškime mūsų 
Išganytojui savo meilę ir ištiki
mybę: „Viešpatie, pas ką mes ei
sime? Tu turi amžinojo gyvenimo 
žodžius. Mes įtikėjome ir žinome, 
kad 
(Jon.

Jei 
mėje 
tai mūsų yra 
Dievo karalystės ramsčiais ir ben
dradarbiais. Negalime tenkintis tik 
iš šalies stebėti šį vyksmą. „Kas 
ne su manim, tas prieš mane, ir 
kas su manim nerenka, tas eik
voja", sako Kristus (Mt. 12,30). Gy
vename tokius tikėjimo kovos lai
kus, kad kiekvienas pasyvumas, 
laikymasis nuošaliai, yra Kristaus 
ir jo kuriamosios Dievo karalystės 
išdavimas. Kaip dar mes galime 
tada ramiai kalbėti Viešpaties mal
dos žodžius: „Teateinie tavo tara- 
lystė"?

Kristui ir jo Bažnyčiai, kitaip 
sakant, Dievo karalystei priešų 
niekuomet netrūko. Tik jie ne 
vienodai amžių būvyje reiškės. Iš 
pradžių prieš ją buvo kovojama 
oficialiai pripažintos ar tautoje 
įsigalėjusios religijos vardu. Vė
liau prieš ją išėjo naujai iškylan
čios religijos. Paskutiniais laikais 
kova ėjo pažangaus mokslo vardu, 
kuris neigia bet kokią religiją, nes

Sūnus"tu Kristus, Dievo
. 69—70).
i Kristaus uždavinys čia že- 
; buvo įkurti Dievo karalystę, 
mūsų yra pareiga būti tos
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būtų pasaulyje tiek skurdo ir var
go? Tiesa, vargšų visuomet turė
sime savo tarpe, bet jeigu artimo 
meilė, kurios Kristus taip primyg
tinai reikalauja, viešpatautų pa
saulyje, jų dalia nebūtų tokia 
sunki. „Aš duodu jums naują įsa
kymą mylėti vienas kitą; kaip aš 
jus mylėjau, kad ir jūs vienas 
kitą mylėtumėte. Iš to visi pažins, 
kad jūs mano mokytiniai, jei tu
rėsite meilę vienas kito", sako 
Viešpats, (Jon. 13, 34—35). Artimo 
meilės įsakymas yra pats pagrin
dinis Dievo karalystės įsakymas. 
„Tu mylėsi Viešpatį, savo Dievą, 
visa savo širdimi, visa savo siela 
ir visa savo galia. Tai pirmas įsa
kymas. Antras į jį panašus: My
lėsi savo artimą, kaip pats save. 
Kito didesnio už tuodu įsakymu 
nėra”, sako Kristaus (Mk. 12, 30— 
31).

Meilė artimui neturi tik žodžiais 
ar jausmais pasireikšti, bet ir rea
lia parama. „Jei brolis ar sesuo 
būtų pliki ir stigtų jiems kasdie
ninio išlaikymo, ir kas nors iš 
jūsų sakytų: Eikite ramybėje, su- 
sišildykite ir pasisotinkite, bet ne
duotumėte jiems, ko kūnui reikia, 
ką tai padės?" sako šv. Jokūbas 
apaštalas (Jok. 2,15—16). Jeigu 
kartais nepajėgiama savo artimą, 
esantį nedatekliuje, medžiagiginiaj 
paremti, galima jam padėti malda, 
prašant, kad Dietas per kitus jam 
suteiktų reikalingą pagalbą.

Neužmirškime, Brangiausieji, kad 
nė vienas geras darbas, nė viena 
auka, kad ir mažiausia, padaryta 
artimui, nebus Dievo nepastebėta 
ir neatlyginta. „Kas bus davęs 
vienam šitų mažiausių atsigerti tik 
taurę šalto vandens mokytinio 
vardu, iš tikrųjų, sakau jums, ne
praras savo užmokesčio", sako 
Kristus (Mt. kO 42). „Meilė priden
gia nuodėmių daugybę”, sako šv. 
Petras apaštalas (1 Petr. 4, 8).

Mes, Jūsų Ganytojai, šią artimo 
meilės pareigą jaučiame turį rei
kalo ypač šiandien jums priminti, 
kada įvairus skurdas mūsų tautie
čius paliečia vis labiau ir labiau. 
Daugelio ištekliai visiškai išsekė. 
Jie būtinai reikalingi gailestingųjų 
paramos. Iš kur gi jie gali jos 
pirmiau laukti, kaip iš savo tau
tiečių? Sušelpdami artimą ir savo 
tautietį patys mes nepavargsime, 
bet, priešingai, tik praturtėsime, 
nes savo geru sukrausime turto ir 
danguje ir pelnysime Dievo palai
mą net savo žemiškajam gyveni
mui. Prašykime Dievo, kad mes 
visuomet turėtumėm iš ko savo 
artimą sušelpti. „Palaimingiau 
duoti, kaip imti“, yra pasakęs 
Kristus (Apd. 20, 35).

Artimo meilės pareiga mus seka 
visur, kur tik mes bebūtumėm. Ir 
svetimuose kraštuose būdami mes 
turime aukštai įvertinti visokią 
karitatyvinę veiklą. Gyvenant iš
blaškytiems tarp svetimų ji gali 
būti dar reikalingesnė, nes sveti
mieji mūsų reikalus gali mažiau ir 
suprasti ir užjausti. Pagaliau to
kia tarpusavio pagalba mus tamp
riau suvienys savo tarpe ir pa
dės išlaikyti vienos tautos jausmą 
bei ryšį.

Jei šiandien net nekatalikiškame 
pasaulyje galime konstatuoti di
delių artimo meilės darbų, tai mes, 
Brangiausieji, būdami iš seno ka
talikais, turime artimo meilės dar
bų daugiau parodyti, kad galėtu
mėme užpildyti tą didžiąją spragą 
žmonijos gyvenime, kuri šiandien 
yra taip išaugusi žmonių tarpu
savio neapykanta. Tokiu savo pa
vyzdžiu ir mes prisidėsime prie 
sujungimo į vieną šeimą tos žmo
nijos, kuri šiandien yra taip žiau
riai suskaldyta ir išdraskyta. Kur 
yra artimo meilės, ten esama ant 
gero kelio; ten esama pakeliui į 
Kristų, į Dievą. „MyŪmiausieji, 
mylėkimės vieni kitus, nes meilė 
yra iš Dievos ir kiekvienas, ku
ris myli, yra gimęs iš Dievo ir 
pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas ne
pažįsta Dievo, nes Dievas yra 
meilė“, sako šv. Jonas apaštalas 
(1 Jon. 4, 7—8). „Iš to visi pažins, 
kad jūs mano mokytiniai, jei turė
site meilę vienas kito", sako Kris
tus (Jon. 13,35).

Be šio pagrindinio artimo mei
lės įsakymo pilno įvykdymo Dievo 
karalystė čia žemėje negalės pa-

J. S.

Ir pasakotojai ateina
Lyrikai pirmieji atėjo pas trem

tinius. Jie atnešė suobjektyvintus 
pačių tremtinių pergyvenimus, jų 
nelaimės sielvartą, paliktojo* kam
po ilgesį, sunkios dalios dejavimą. 
Jie atnešė tikėjimą ateitimi, nors 
ir patys nesižinodami, kuo tikė
jimą stiprinti, kurie tam argumen
tai dar neišmėginti. Kiti lyrikai 
patys liko be paguodos. Nebent 
ta, kad pajuto ir susigyveno su 
egzistencialistine mintimi, jog žmo
gaus ir visos būties tokia jau da
lia — kentėti.

Visuomenė lyrikus priėmė ir 
įvertino iš širdies — visi įvertini
mo ženklai, premijos, lyrikam te-

Rašytojas Vincas Ramonas

ko. Bet sykiu visuomenės pasiilgi
mas jau buvo aiškus ir kitam žan
rui — pasakojimui. Dalis pasako
tojų, tai jausdami, pasiskubino 
atiduoti ką parašę, net nespėję 
subrandinti. Jie ir nesusilaukė su
sižavėjimo. Bet po smulkių, ma
žiau pasisekusių mėginimų papras
tai ateina ir didesni lamėjimai. Ir 
jie jau atėjo. Atėjo ne nauji žmo
nės, bet su naujom dovanom. Pir
miausia — Vinco Ramono KRY
ŽIAI. („Patria", 1947.)

L
Vinco Ramono vardas pažįsta

mas. Ir skaitytojų simpatijos jam 
buvo neabejotinos už jo neabejo
tiną talentą pastabiai prieiti prie 
kaimo miniatiūrų, prie žmogaus 
veiksmų, diktuojamų pasąmonio, 

kankamai įsigalėti. O kol tai ne
įvyks, žmonija nebaigs savo kan
čių. Užtat mes turime stengtis są
moningiau prisidėti prie Dievo 
karalystės čia žemėje įsikūrimo, 
sustiprėjimo ir išaugimo. Visokis 
mūsų nerangumas pasitarnauja tik 
Dievo karalystės priešams, taigi 
mūsų pačių priešams.

„Svarstymų ir projektų kūrimo 
laikas praėjo; dabar veikimo va
landa", pareiškė Šv. Tėvas 
Pijus XII š. m. rugs. 7 d. Italijos 
Katalikų Akcijos vyrams, susirin
kusiems Romon į 25 metų jubilie
jinį kongresą. Tuos Šventojo Tė
vo žodžius mes pakartojame ir 
jums, Brangiausieji, ragindami vi
sus pilniau įsijungti į darbą, į ko
vą už krikščioniškai suprastą 
žmogų, į kova už Kristų ir jo 
Bažnyčią, kad Dievo karalystė 
greičiau, įsigalėtų mūsų nuvargin
toje žemėje.

Visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios palaimini
mas tenužengia ant Jūsų ir tepa
silieka visuomet. Amen.

JUOZAPAS SKVIRECKAS 
Kauno Arkivyskupas ir Metro

politas

VINCENTAS BRIZGYS 
Kauno Vyskupas Pagelbininkas

VINCENTAS PADOLSKIS 
Vilkaviškio Apaštalinis Admini-

stratoriųs M. Paškevičiaus — Po orinio puolimo. (Iš Kempteno liet, stovyklos parodu K. Daugėlos nuotr.

ir juos parodyti impresionistiniais 
žodžio brūkšniais, kurie š skaity
tojo nereikalauja įsitempimo, sa
vaime plaukia pro akis, aidi ausy
se, užplūsta jusles. — Tokį ji pa
žinotu iš „Dailininko Raubos" no
velių.

Vincas Ramonas vėl priminė sa
vo nacinės okupacijos metu para
šęs romaną „Vieškelio dulkėse 
raudoname saulėlydy" ir jame 
sustojęs prie tik tik praėjusio bol
ševikmečio —• laikotarpio, kurio 
sukeltos dulkės ir dadar dar nes
pėjo nugulti.

„Kryžiai"-romanas, kurį rašyto
jas dabar atnešė tremtinių bend

ruomenei, idėjiniu
ir vaizdiniu atž
vilgiu yra antra 
dalis to paties pa
veikslo,kuris buvo 
piešiamas „Vieš
kelio dulkėse..." 
„Vieškelio dulkė
se ..buvo ats
kleidęs užėjusio 
bolševikmečio lū
žį pro lietuviškos 
provincijos mies- 
čionies, buržua 
psichologiją. Šia_ 
me romane tas 
pats laikotarpis 
lūžta pro Lietuvos 
kaimo dūšias — 
stambiojo ūkinin
ko („buožės"), ku
mečio, berno, mer
gos, amatininko. 
Lūžti sykiu lau
žo jų psichologiją 
ir likimą. Lūžis 
socialinis ir pa
saulėžiūrinis. Ra

monas net daugiau kreipia dėme
sio į pasaulėžiūrinį kaip į socialinį.

Kitados Dobilas buvo iškėlęs pa
saulėžiūrinę evoliuciją, vykstančią 
Lietuvos žmoguje 20 amžiaus pra
džioje su vadinamuoju cicilikme- 
čiu. Tada Dobilas ryškino visą 
tautos masę ir dvasininkijos dau
gumą susigyvenus su tradicine ka
talikybe, dažnai naiviai suprasta 
ar net nesuderinta su vienu iš pa- 
grindinių Dievo įsakymų: mylėk 
savo artimą. Ir tik jaunas, dar re
tas egzempliorius tarp kunigų-jau- 
nasis kunigėlis-pažadino Bajoriūno 
dvasioje krikščionišką humanizmą 
net su tolstojiškai pasyviu fataliz
mu. Bet Bajoriūnas buvo dar re
tesnis egzempliorius tarp liaudies 
kaip jaunasis kunigėlis tarp dvasi, 
ninku.

Keturios dešimtys metų tik praė
jo, ir Rapionas pastebėjo didelį pa
saulėžiūrinį pasikeitimą Lietuvos 
kaime: vietoj Bajoriūno atsirado 
Kreivėnas. Pastarasis jau pilna žo
džio prasme — bedievis. Religija

jam yra prietarai, tamsumas ir at
silikimas nuo pažangos. Jos vietoj
Kreivėnas garbina mokslą, kurį jis 
pažįsta iš „Kultūros”, ir mokslo 
kuriamą pažangą. Ir tas žmogus 
jau nėra toks išimtinis • žmogus 
kaip Dobilo Bajoriūnas. Jis yra 
jau tipinis savo visuomenės repre
zentantas, kuriame yra tik sukon- 
densuota, paryškinta ir suaktyvin
ta ideologija, jau pradedanti 
siaubti Lietuvos kaimą. Kreivėnas 
gal skiriasi nuo kitų atitrūkstančių 
nuo religijos, tuo, kad jis aktyvus 
bedievis. Šiaip kaimo nureligėji- 
mas reiškėsi daugiau pasyviu bū- 
du-religinės praktikos, religinių 
tradicijų sunykimu, dingimu reli
ginės įtakos kaimo žmogaus prak
tinei moralei. Kultūros istorijoj 
pažįstama, kaip liaudis eina švie
suomenei iš paskos. Tai reiškiasi 
ir pasaulėžiūros srityje. Nureligė- 
jus šviesuomenei ta pati srovė 
skverbiasi ir į liaudį. Religijai at
gyjant šviesuomenėje, ilgainiui ji 
sustriprėja ir liaudyje. Prancūzija 
yra būdingas kraštas, kur liaudis 
buvusios šviesuomenės įtakoj dar 
yra stipriai nūreligėjus, o šviesuo
menėje jau reiškiasi nauja dva- 
sia-religinis ar bent apskritai spi- 
ritualistinis renesansas. Ramonas, 
vaizduodamas Lietuvos kaime re
ligiją pakeičiant mokslu, jau pas
tebėjo, kad šviesuomenėje vyksta 
atvirščias procesas-buvęs varpi
ninkas ir bedievis Kreivėno sūnus, 
gyvenimo logikos įtikintas, savo 
pasaulėžiūroj jau beveik susirado 
vietą Dievui. Tai dar svyravimo 
kely, kryžkelėj stovįs žmogus, bet 
jau viena aišku, kad į materializ
mą, marksizmą jis nebegrįš. Tėvas 
ir sūnus eina priešingais keliais, 
negu tėvas ir sūnus ėjo 19 amžiaus 
pabaigoje ar 20 pradžioje, kaip tai 
yra atvaizadavę savo laiku Žemai, 
tė ar Bitė.

Ramonas nesustoja davęs sker
sinį Lietuvos kaimo piuvį pasaulė
žiūriniu atžvilgiu. Jis pamėgina 
kelti klausimą, kuria linkme ideo- 
lognę raidę pasuks naujas fatališ
kas veikanys — bolševikmetis. 
Kreivėno sūnaus, o mūsų akyse ir 
paties Kreivėno personažais Ra
monas rodo, kad bolševikmetis, iš 
teorijos socializmą ir ateizmą per
keldamas į praktiką, veikia kaip 
antidotas, kaip skiepai. Atitruks
iant nuo recenzuojamo veikalo, 
galima pastebėti, kad ne vienas ir 
vakarietis visuomenininkas mano, 
kad žmonėm išgydyti, nuo bolše
vizmo, radikaliausia priemonė — 
leisti jiem pagyventi bolševizmo 
režime. Ta priemonė radikaliai 
veiktų ir žmonių socialinę sąmonę, 
nes žmonės ir lig šiol artimo mei
lės nepažįsta, nemokėdami atsisa
kyti nuo smulkmenų vardan savo 
badaujančio ar benamio tautiečio. 
Tai bo abejo, teisinga. Tik grei
čiausiai nuo tokių skiepų nebeat-
sikeltų ir pats gydomasis. Ir Ra
mono „gydomasis” psichologiškai 
sveiksta, bet fiziškai sunaikina
mas.

Kad Ramonas išryškino šiame 
laikotarpyje labiau pasaulėžiūrinę

sąmonę nekaip socialinę, tai toks 
pasirinkimas, iš romano atrodo.
nuo autoriaus paties įsitikinimo, 
kad „viso ko” giliausioji šaknis — 
ir socialinio sugyvenimo ir žmoniš
kumo ir moralės — yra pasaulė
žiūra, reiškiama pačiu griežčiausiu 
kampuotu kontrastu — su Dievu 
ar be Dievo. Nuo šio pagrindinio 
klausimo ir priklauso žmogus, 
žmogaus asmenybė, o nuo asme
nybės jau priklauso, ar tarp luomų 
bus padėtas kovos ar solidarumo 
principas. Autorius skaitytoją nu
teikia aiškiu nepasitenkinimu dėl 
socialinių santykių priešbolševiki- 
nėjo Lietuvoje. Bet jų taisymas 
pradėtinas nuo žmogaus taisymo- 
Kreivėno sūnaus mintimis, reikia 
pirma sugrąžinti žmogui tikėjimą 
Aukščiausiąja Būtybe, pripažinimą 
ir praktikavimą tos Būtybės pa
diktuoto žmogaus dvasiai pagrin
dinio socialinio principo mylėk sa
vo artimą... Šį principą daugiau 
ar mažiau yra realizavęs romano 
parsonažas Grūštas, ir jo ūkyje ne
kyla jokios socialinės kovos tarp 
darbdavio ir darbininko. Net bol
ševikmetis jų psichologijai neat- 
nešą jokio išvidinio lūžio, nes bol
ševikų propagandinis lygybės ir 
laisvės šūkis jau seniai šiame 
ūkyje is esmės yra realizuotas.

Anksčiau būtų buvęs priekaiš
tas, kad autorius nesileidžia į so
cialinių problemų sprendimą so
cialinėm priemonėm, šiandien tas 
priekaištas jau atkrinta. Šiandien 
jau per daug aišku, kad socialinės 
technikinės priemonės-vienos-neiš- 
sprendžia socialinių problemų, kaip- 
ir politinės priemonės jau supa- 
suoja prieš politinių painiavų kir- 
bynę. Ir juo toliau juo labiau vis
kas susipainioja. Grįžtama šian- 
dien-ne-be pamokslininkų — nuo 
sudėtingų socialinių metodų, ne
pajėgiančių realaus gyvenimo at
painioti, prie elementariausių pa- 
saulėžiūrinių-moralinių metodų. Ir 
net politikai savo areopage su re
zignacija ir desparatiškai ėmė kal
bėti, kad politinei taikai suorgani
zuoti reikia politikų šrdis taisyti, 
o ne naujas komisijas ir naujus 
paragrafus organizuoti...

Šitoks įžvelgimas į laikotarpio 
gelmes veikalui, atrodo, yra lėmęs 
ir pačią idėjinę bei vaizdinę kon
cepciją, išreikštą KRYŽIŲ vardu. 
Vieta, simbolinanti senąją tradici
nę ideologiją, — tai kaimo kapi
naitės, kuriose guli tėvų ir senolių 
kaulai, liūdimi apsamanojusių kry
žių, šimtamečių liepų. Naujosios 
ideologijos Kreivėnas apčiuopia
mai „gilina revoliuciją" prieš se
novę, pradėdamas kirsti savo ran
kom kryžiuj. Ir šiuo ir visais ki
tais savo veiksmais jis griauna se
nuosius kryžius, bet jis gamina 
naujus kryžius Lietuvai. Ir pats 
virsta Lietuvos žmonėm kryžium. 
Ir visi tie, kurie ardo tradicinę tė-
vų pasaulėžiūrą, virsta — tautos 
kryžiais. Tik ne kryžiais rūpinto
jėliais, nešančiais paguodą, bet 
kryžiais nešančiais kančią, reika
laujančiais kraujo ir gyvybės. Ro
manas ir baigiamas beveik simbo-
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liniu vaizdu, kuriame bolševikai, 
nurodyti Giružio, nukryžiuoja ir 
sušaudo kaltus ir nekaltus, ir se
nojo kryžiaus garbintoją Grūstą ir 
kryžiaus grioviką Kreivėną.

Romano idėjinis pasaulis gali 
vienam skaitytojui patikti, kitam 
ne. Veikalai, liečia aktualius lai
kus ir problemas, kuriom žmonės 
dar yra suinteresuoti, sukelia daž
nai juk visuomenines (rečiau este
tines!) diskusijas. Tačiau negalima
nepripažinti, kad autorius pasta
biai iškėlė vaizduojamo laikotar
pio įdomų ir svarbų aspektą ir 
problemą pastatė aktualiai.

II
Pagrindinės vaizdinės priemo

nės, kuriom romanas ryškina pa
saulėžiūrines ir socialines proble
mas, yra personažų kontrastai. Pa
sakojimo ąšis-bedievis Kreivėnas. 
Jam antipodai — visa jo šeima: 
žmona, sūnus Petras, net veiksme 
nematoma, tačiau veikėja, turinti 
įtakos Kreivėno dvasios raidai — 
duktė vienuolė. Na, ir kaimynas 
Grūstas.

Kreivėnas ir apibrėžtas pilniau
siai ir ryškiausiai. Jo charakteris 
ir gyvenimas yra logiška jo pa
saulėžiūros išdava. Su savo veiks
mais jis yra vieningas per visą 
veikalą. Nė vienu svetimos spal
vos brūkšniu autorius nesuardė jo 
gyvo ir gyvom spalvom piešto pa
veikslo. Būtent, — Kreivėnas išti
sai biologinė-vitalinė būtybė, kuri 
čiulpia į savo kūną ir kraują visa, 
kas tik jam pakliūva ir patinka. 
O kas jam patinka, jis moka prieiti 
prie kiekvieno ir ypač prie kiek
vienos ... Tai homo ir oeconomi- 
cus, kuris visą savo ateitį ir save 
sukrauja į žemės ūkį ir jo pažan
gą. Ir tas ūkis, jo glostomas ark
lys, karvė, akim aprėpiamas javų

laukas yra jo širdies dalelė; jie 
užima Kreivėno širdyje gal net 
daugiau vietos kaip žmona ir vai
kai ... Tai pagaliau kovojanti bū
tybė, kuri planuoja, kombinuoja ir 
nenurims neivykdžiusi planų. Jo 
priemonės senosios ideologijos ir 
moralės žmogui nebūtų padorios, 
priimtinos, bet naujasis Kreivėno 
tikėjimas nesukelia jam sąžinės 
konfliktų dėl tų priemonių. Ir dėl 
to jis eina per gyvenimą taip nes-
vyruodamas.

Šitoje diktatūriškai brutalioje, o 
kartais panteriškai lipšnioje ir 
meilingoje figūroje jaučiame ir ti
krą gyvą Suvalkijos ūkininką, 
stambų, storakaklį, ūkiškai pažan
gų, ūki visom savo būties gelmėm 
mylintį, vardan jo pažangos ne
vengiantį ir skolų rizikos, betgi 
kurio pagrindinis variklis yra su
valkietiška ambicija, '„unaras“. Te 
ambicija, paveldėta iš netolimos 
praeities, ar tik nebus pagrindinis 
veiksnys, kuris suvalkietį Kreivė
ną padarė „pažangų" ne tik ūkio 
srityje, bet ir pasaulėžiūroje. Jis 
turi kuo nors išsiskirti iš aplinki
nių, jis turi prilygti, o gal ir pra
lenkti ponus miestiečius. Suvalkie
tiškas charakteris ir temperaman- 
ta atsiskleidžia tipingoje suval- 
kietinėje gyvenimo konkretybėje, 
kuria gali pajusti tik patį romaną 
skaitydamas.

Savo charakterio ir pasaulėžiū
ros evoliuciją Kreivėnas parodo 
nuolatinėje kovoje su žmona, ta 
nuolankia, tyliąja audėja, išdžiū
vusia, vos vos nemirštančia Krei
vėniene, kuria betgi remiasi visa 
ūkio tvarka iš vidaus. Tačiau dė
mesio verta, kaip nuolatiniu kcn- 
fliktų santykiuose autorius planin
gai augina žmonos vis labiau ir 
labiau tarpusavio dvikovėje pasi
reiškiančią asmenybę, prieš kurios

argumentaciją, traukiamą iš paries 
gyvenimo konkrečių įvykių, ko
vojantis Kreivėnas vis labiau ir 
labiau pasijunta bejėgis, ir jo 
ideologija, sudaryta iš knygų, vis 
sunkiau ir sunkiau atlaiko gyveni
mo smūgius, iki galų gale mirda
mas, nors veik ir be žodžių, prisi
pažįsta nugalėtas.

Kreivėno kontrastas kaimynas 
Grūštas-religingas ne tik iš tradi
cijos, bet ir iš esmės. Jo visa dva-
šia susiklosčiusi švelni, taikinga, 
nuosaiki — net iki tiek, kad neį- 
duoda teisingumui nė savo trobos 
padegėjo, nes ką tai pagelbės. Gy
vą jj, simpatingą, kartais net nay- 
vų ryškiai padoro istoriėle su žvir
bliuku, susirūpinimas apdegusiu 
ąžuolu labiau nei sudegusia kluo
nu. Jis iki galo išlaikytas tradici
jos žmogus. Už tat ir jo ūkyje ma
žiau civilizacijos naujienų kaip 
Kreivėno. Už tat betgi jo ūkyje 
šilumos ir jaukumo daugiau net 
pažangioje šaltoje Kreivėno tro
boje.

Grūšto duktė Elziutė atrodo jau 
būsianti šventuolėlė. O tokie daž
niausiai išeina blankesni. Tik au
torius susigriebė ir įkvėpė jai gy
vybės vienu brūkštelėjimu, paro
dydamas ją moteriškai pavydžią 
ir tame pavyde naiviai išradingą 
rungiantis dėl to paties j o (isto- 
rielė su obuoliu!) Už tat jos part
neris, Kreivėno sūnus Petras mum 
atrodo daugiau medinis.

Kreivėnas sykiu yra ir sociali
nis tipas — teoriškai jis socialis
tas, politinio režimo opozicionie
rius, praktiškai — eksploatatorius. 
Jo pažangios teorijos sueina jame 
j konfliktą su socializmo praktika, 
realizuota bolševizmo. Jo pastan
gos išgelbėti savo teoriją, o .fak
tiškai išgelbėti savo praktišką eks- 
plotaciją, atsispindi jo santykiuo
se su priešingos klasės persona
žais. Šie proletariato personažai 
stipriau neryškinami. Betgi kai ku
riais momentais jie švysteli stipriai 
ir gyvai: bežemio, kuris leidžia 
vaikus tarnauti, trobos vaizdas, 
vaizdas kumečio troboje, Kreivėno 
meilinimasis mergai, kitos mergos 
meilinimasis Kreivėno sūnui, o 
ypač bernų ir kumečio reagavimas 
žemę parceliuojant ar sekmadienio 
poilsiu naudojantis. Įspūdis, kad 
autorius šiuos personažus piešė 
ne kaip savaime įdomias asmeny
bes, kurių dvasios raida jam svar
bu sekti ištisai, bet kaip tikrai 
epizodinius momentus, kurie arba 
paryškina patį pagrindinį persona
žą, arba atskleidžia butinį vaizdą, 
reikalingą kaimo būties pilnumui, 
arba parodo bolševizmo atneštą 
lūžį darbininko dvasioje.

To negalėtume pasakyti ępie Gi
ružio personažą kaimo račių,’ pas
kiau pavirtus] komisaru. Jo isto
rija galėtų būti ir skyrium lygio
mis su Kreivėnu įdomi. Tik auto
rius paėmęs pagrindan Kreivėną, 
jo sūnaus neišplėtojo taip įdomiai 
ir gyvai, kaip buvo pradėjęs. Ir
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dėl to kiek gyvas yra Giružis ra
čius, tiek schematiškas Giružis ko
misaras. Net norėtum apgailestau
ti, kad nei jo nei kitų busimųjų 
komunistų ar komisarų negaunam 
pamatyti (detaliau) jų pogrindinėje 
veikloje.

Audėja Magdelė — tai stiprus, 
sakykim tiesiai, kurtizaniškas krau
jas, kuri betgi apvaldo praktiški 
apskaitymai: nors Kreivėno žmona 
dar gyva, bet ji visai- realiai gal
voja, kad būtų nebloga už jo ište
kėjus. Tada ir geras gyvenimas ir 
ambicija patenkinta. Račiūnas — 
nusigyvenęs ūkininkas, degtinda
ris, kuris nelaiko sąžinę varžančiu 
dalyku kaimyną įduoti vien kaž
kokiais pavydo ar keršto sumeti
mais. Visi tie brūkšniai rodo ap- 
tamsėjusį kaimo moralės pa- 
veikslą, moralės, kurios prakti
niam gyvenime jau nebesaisto re
liginiai, pasaulėžiūriniai principai.

Dar labiau ryškindamas savo 
veikalo pagrindinę koncepciją, 
autorius išveda į sceną žmonių 
bent vienam momentui: pokylis 
pas Kreivėną papildo „storakak- 
lių gaspadorių" galeriją ir sykiu 
parodo suvalkiečių ūkininkų se
nesniuosius papročius sykiu su 
naujais, kurie pirmuosius stumia 
iš gyvenimo.

Visumos įspūdis — romanas 
duoda masinį vieno laikotarpio 
suvalkietinės būties meninį pa
veikslą, kurio priekyje stovi viena 
pagrindinė figūra — Kreivėnas, o 

kiti, vis atokiau nuo jo stovėdami, 
jį kontrastuoja, paveikslo butinį 
charakterį papildo, kiekvienas 
švysteldamas bent vienu ryški* 
bruožu. Tame paveiksle viena kita 
spalva neišryškinta, bet nėra spal
vų, kurios nebūtų priderintos prie 
paveikslo visumos.

Visai tai žmonių ir kadienių 
veiksmų medžiagai intriginę dina
miką duoda dvejopos jėgos — as
meninės ir visuomeninės. Pradžio
je intrigos siūlai yra grynai Krei
vėno rankose. Juos pina Kreivė
nas, išeidamas iš savo asmeniniu 
interesų. Būtent, — Kreivėnas tuni 
nelegalių santykių sūnų Juozą Gi- 
ružį, kuris merginasi Magdutei. 
Jai nori mergintis, net žąda ją ves
ti ir Kreivėnas. Taigi Kreivėnui 
reikia pašalinti nuo Magdutės Gi- 
ružį kur kitur nukreipti, o pa
čiam Kreivėnui nuo savęs reikia 
pašalinti savo paliegusią žmoną. 
Kaip tai padaryti? Bet čia nutrau
kiam pasakoję, nes skaitytojui ne
bus įdomu skaityti knygą, patyrus 
,.viską“ iš recenzijos. Paminėtina 
tik, kad į Kreivėno pinamą veiks
mą įsibrauja visuomeniniai įvy
kiai — bolševikmetis su visom re
formom ir veikimo iniciatyvą įbru
ka į rankas Giružiui, kuris jau 
likviduoja savo priešus iš „klasi
nės neapykantos". Ta neapykanta 
pavirto jo nepasisekusios svajonės 
atsistoti tvirtu ūkininku (per ve
dybas), t. y. virsti irgi „buože".

Intriga užtenkamai į jungia į

A. Gražiūnas

f KEIRSTĄS
(Tęsinys)

Smuklė buvo pilna žmonių, ir 
Cvekas turėjo gerai pasidairyti, 
kur galėtų prisėsti. Galiausiai jis 
pastebėjo dar laisvą kamputį, kur 
prie mažo staliuko to pat kaimo 
bobelis Jonas Kikutis, vadinamas 
Penkiaūsiu, nusitvėręs viena ran
ka už galvos, antra už uodegos, 
taršė silkės nugarą, stambiai už- 
sikąsdamas balta duona. Šiandien 
jam pasisekė — gera kaina par
davė visas savo ’šluotas, kultuves 
ir bulviakasiui taip reikalingas 
pintines, todėl ir jis užsuko pas 
Ilgavyžį pasmaguriauti, nors ir 
reikėjo skubėti namo. Neseniai 
mirė jo motina, ir Penkiaūsis bu
vo likęs vienui vienas visuose 
namuose, tebebuvo nevedęs, nors 
jau seniai buvo per puskapį 
persiritęs. Liko jis ligi šiol neve
dęs, tur būt, dėl savo neįspūdin
gos išvaizdos ir keistoko būdo, 
dėl ko juo visi, nors ne piktai, 
buvo pasikandę. Penkiaūsiu jį pra
manė dėl to, kad buvo labai rau
plėtas. Dėl tu rauplių jam ir ūsų 
tedygo vienas kitas plaukas — 

kur tik buvo rauplių duobutė, ten 
ūsuose buvo plikė. Pats jis buvo 
mažo ūgio, jo rauplėtas veidas 
buvo geltonas lyg seni maldakny
gės lapai, o balsas toks laibutis, 
jog, nepažindamos jo, galėjai pa
manyti, , kad jis ką mėgdžioja. 
Tik dėl tokios neįspūdingos savo 
išvaizdos Penkiaūsis galvos sau 
daug nekvaršino. Būdamas labai 
gyvas, jis nuolat kirbėjo, lyg avis 
uodegon įkirpta, savo laibu bal
seliu šaukė, kiek plaučiai neša, 
visur įkišdamas savo grašį, dėjosi 
labai sąmojingu ir ne kartą pasi
duodavo pagundai net pasigirti. 
Ypatingai jis visiems mėgo pasa
koti ir girtis, kaip jis ten ar kitur 
šunis gainiojo, niekad neužmirš
damas pridėti, jog kartą išgainio
jęs net Obeli jos dvaro šunis ir už 
tokį smarkumą pono Stebutos bu
vęs pavaišintas net taboka.

Tuo šunų gainiojimu jis buvo 
visai pamišęs. Iš pat mažens jis 
nieko taip nebijojo, kaip svetimų 
šunų. Kur eidamas, vis vilko už 
save didesnį baslį, lyg būtų ren
gęsis su vilku gauja remtis, bet 
ir tuomet ėjo nuo šunų užuolan
komis, o šunį pamatęs, jei tik ga
lėjo, skuto, kiek kojos neša. Bet 
vienas nuotykis viską pakeitė. 
Kartą biauriai piktas Utaro šuo ji 
prirėmė prie tvoros ir, nežiūrėda
mas jo mosavimo lazda, nuplėšė 

jam naujutėlių tik iš adatos kai
linių skverną. Pamačius, kad jo 
naujinteliams kailiniams nuplėšė 
skverną, Penkiaūsiui vienu kartu 
siūbtelėjo j galvą tokia pykčio 
banga, kad jis, negirdėtai suspi
gęs, kaip pasiutęs puolė ta vel
nišką šunį. Tokio baisaus riksmo 
ir netikėto puolimo išgąsdintas, 
šuo šoko į šalį, o Penkiaūsis, įsiu
timo apakintas, pradėjo jį gai
nioti po kiemą. Kai užspeistas šuo, 
bandydamas išlįsti pro tvoros 
plyšį, dar įstrigo, Penkiaūsis, kol 
šuo išlindo, spėjo iš visos svei
katos kelis kartus įskelti jam 
klumpe į uodegą.

Nuo tokios netikėtos ir didžios 
pergalės Penkiaūsis pakvaišo, lyg 
drignių apsiėdęs. Pašiaušęs lyg 
koks pelių perkūnas savo penkis 
ūsus, jis tik ir dairėsi, kur kokį 
šunelį užklupti. Vos koks šuo 
spėdavo išsižioti ant jo amtelti, 
Penkiaūsis žvėriškai suspigdavo 
ir taip puldavo pirmyn, kad ir 
pikčiausias šuo paspausdavo 
uodegą ir nerdavo į šalį. Bet Pen
kiaūsis savo auką pradėdavo gai- 
niotis, ir, jei tik šuo nesuspėdavo 
išnerti pro vartus ar peršokti per 
tvorą, užspeisdavo kokiam kam
puty ar net gurbe, mitriai spardy
damas į dantis, priversdavo apsi
sukti ir slėpti galvą, o tuomet 
nutverdavo už sprando ir visą 

drebantį, bailiai paspaudusi uode
gą ir tik gailiai inkščiantį išsineš
davo į vidurį kiemo. Ir visų di
džiausiam nusistebėjimui net pik
čiausi šunes, taip nutverti, dau
giau nieko nebandė daryti, o tik 
traukėsi iš baimės į kamuolį ir 
cypavo.

Visi tik stebėjosi tokiu pasiu
tusiu narsumu, o pats Penkiaūsis, 
paleidęs šunį, kuris paprastai 
neatsigręždamas skusdavo į galus 
laukų, stiepėsi ir kėlė galvą lyg 
gaidys, įpešęs ir nuvijęs kaimyno 
gaidį.

Ilgainiui jis savo meną net pa
tobulino. Kokių vakaruškų ar ves
tuvių metu taip pagautą šunį 
Penkiaūsis lyg vaiką pasisodin
davo ant rankos, atsinešdavo į 
trobą ir pradėdavo savo tarįamąjį 
mažulį sūpuoti arba prikibdavo 
prie kokios pusmergėlės, kad štai 
radęs jos baiboką beverkiantį. Tų 
jo išdaigu atminimas jam buvo li
kęs visam amžiui. Kartą taip jo 
laikomą šunį kažkas timptelėjo už 
uodegos ir, staiga suirzęs, šuo 
taip griebė Penkiaūsį už lūpos, 
kad kandimo randas jam liko vi
sam gyvenimui.

Šis šunų pabaisa, įsispraudęs į 
kamputį, dabar su jam neįprastu 
tylumu uoliai darbavosi apie sil
kės nugarą, visai nekreipdamas 
dėmesio į smuklės triukšmą ir ne

bandydamas į aplinkinių šnekas 
įterpti savo dvylekį, kaip buvo 
pratęs. Jis skubėjo baigti savo 
puotą, nes reikėjo judintis namo. 
Jam rūpėjo, ar viską ten ras tvar
koj. Gali juk karvė nuo virvės 
atitrūkti, lauke pririšta avelė už 
baslio užsisukti, paršėkas iš užda
rinio išsigriauti ir nuarti savo ar 
net ir svetimą daržą, vanagas viš
telę sudulkinti.

Ak, daug kas nelemto gali atsi
tikti, palikus tuščius namus.

Apie tai bemąstant, kartu jam 
lindo į galvą ir mintis, kad labai 
bloga žmogui vienui vienam gy
venti. Sunku iš namų ir koją iš
kelti, reikalui atsitikus, o ir na
muose tik viena gaišatis. Pats ir 
paršui lapauk, ir savo pilvu rū
pinkis, ir net marškinius pats pra- 
signiaužyk, o vyriško darbo ir 
nėr kada imtis. Dabar prieš bul
viakasį pintines visi kaip auksą 
graibo, šluotų taip pat tik paro
dyk, bet nėra kada nei karklų 
daugiau pasipiauti, nei berželių. 
Jo kultuvėm, vytuvais ir kita kuo 
taip pat žmonės nepasidalina, nes 
io darbas tai ne kieno kito — net 
širdis džiaugiasi, tik rankon pa
ėmus. Bet nėra kada juos drožti. 
Be to, nors motina dar neseniai 
mirė, tiesą sakant, Penkiaūsiui 
jau ir nusibodo vienui vienam tik 
su katinu ir vištomis gyventi.
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veiksmą kitus asmenis. Ji užtenka
ma, kad skaitytojas neatsitrauktų 
nuo knyqos. Galėtum tik pageidauti, 
kad autorius nebūtų toks „atvi
ras”, kad taip greitai skaitytojui 
neatskleistų intrigos kortų: per 
lengvai skaitytojui paaiški, kad 
Glružis yra Kreivėno sūnus; kad 
Kreivėnas Grūsto kluoną padegęs: 
per lengvai ir per lengvapėdiškai 
Petras įkišo pogrindinius lapelius 
pas Račiūną.

Ne tik dėl intrigos skaitytojas 
nesitraukia nuo knygos. Jeigu dėl 
intrigos knyga ryjama paprastai 
lapas po lapo, kad tik greičiau fi
nalą patirtų tai Ramono ši knyga 
ir kitaip skaitytoją, nuteikia: nori 
ilgiau užtrukti ir atskirom scenom, 
atskirom detalėm „pasmaguriauti". 
Šitose scenose, fragmentuose au
toriaus artizmas labiau iškyla nei 
intrigos pynime.

Dviem pažymėtinais būdais Ra
monas kuria tas veikalo detales. 
Viena — prieidamas prie objekto 
impresionistiškai. impre
sionistinis Ramono pažvelgimas 
prašneka į skaitytojo jusles, už- 
plusdamas jas daugybe spalvų, 
kontūrų. Jau Ramono talento vai
sius, jeigu tos spalvos čia nenu
blukusios, nenuvartotos.

Impresionistų pamėgtas žmogaus 
pasąmonio vaizdavimas yra bū
dingas ir Ramonui. Pasąmonio 
vyksmų diktuojama išorinė žmo
gaus dinamika virsta savotiška in
triga: skaitytoją intriguoja tuo 
neatspėjamumu, kokie momentai 
iškils veikėjo pasąmonyje, kokiais 
išoriniais veiksmais jie pasireikš, 
arba atvirkščiai: kokie pergyveni
mai slypi už matomų išorinių žen_ 
klų. Ramonas čia davė meistriškų 
situacijų. Tuo nenorėtume pasa
kyti, kad Ramonas turi ir tolimes
nėje savo kūryboje dogmatiškai 
laikytis tik impresionistinio vaiz
davimo būdo. Nėra negalima, kad 
save palenkdamas dar bent kiek 
į realistinį priėjimą šalia vaizdo 
spalvingumo, plastiškumo laimėtų 
dar ir psichologinio ir apskritai 
minties gilumo.

Antrą kur Ramono „mažasis Kū
rinys" didžiu menu pasireiškia, tai 
dialogas. Jau nekeliu klausimo, 
kiek jis pritinka atskiro persona
žo dvasiai. Tenoriu atkreipti dė
mesį tik į jo vaizdingumą, efek
tyvumą, pertarų, lakiųjų frazių čia 
rieškučiom semk. Jeigu buvo ma
noma, kad suvalkiečiai jau visą 
žodyno turtą atidavę bendrinei 
kalbai, tai Ramono „Kryžiuose" 
suvalkietinis liaudies stiliaus gro
žis vėl kondensuotai švysčioja 
visu pilnumu. Gali kilti klausimas, 
ar leistina tam pačiam veikėjui 
kalbėti ir grynai tarmiškai, tar
miška tartimi, ir bendrine kalba, 
bet tai smulkus klausimas, šiuo 
atveju veikalo visumai be reikš
mės.

. . . Malonu, kad knygą užver
tęs gali be rezervų ir kitam pasa
kyti: — Imk ir skaityk.

1944 m. nemaža ateitininkų da
lis, palikę savo gimtąjį kraštą, tu
rėjo laikinai apsigyventi sveti
moje žemėje. Nacionalistinei Vo
kietijai dar nesugriuvus, apie 
ateitininkiškąjj veikimą negalėjo 
būti nė kalbos. Priežastys aiškios: 
artimesnio ryšio vienų su kitais 
neturėjimas, priverstinis darbas, 
kuris palietė ne tik vyresniųjų 
klasių moksleivius, bet ir pačius 
jauniausius gimnazistus. Tačiau 
visai kitokios perspektyvos atsi
vėrė Vakarų aliantams Vokietiją 
okupavus. Visi lietuviai pradėjo 
burtis į stovyklas mokyklinis 
jaunimas, susidarius sąlygoms, 
galėjo tęsti savo mokslą, studen
tai gavo progos studijuoti. Taigi 
visu aktualumu iškilo ir mokslei
vių susiorganizavimo klausimas. 
Tuo laiku ir prasidėjo at-kų vei
kimas tremtyje.

a) Susiorganizavimas
Nors pirmoji moksl. at-kų kon

ferencija įvyko 1946 m. pradžioje, 
tačiau ateitininkiškasis sąjūdis 
gimnazijose jau prasidėjo 1945 m. 
pabaigoje. Pirmiausiai iškilo su
siorganizavimo klausimas, nes 
veikimas buvo dar labai palaidas

A. Kasiulaitis

yHaUsUUdai ateitiMnUcd tcuntyie.
(Augsburgo moksl. at-kų vėliavos šventinimo proga)

ir neorganizuotas. Šiam aktualiam 
klausimui ir daugeliui kitų ap
tarti tuometinė Centro Valdyba, 
sušaukė 1946 m. balandžio mėn. 
28—29 dd. pirmąją visuotinę 
moksl. at-kų konferenciją trem
tyje. Šią konferenciją reikia lai
kyti reikšminga, nes joje buvo 
nutiestos gairės ateities veikimui. 
Nuo to laiko ir prasidėjo akty
vus, kaskart vis gyvesnis ateiti- 
ninki-škas darbas gimnazijose.

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
ga yra dalis Ateitininkų Federa
cijos, turinti savo Centro Valdybą 
ir padalinius-kuopas. Šiuo metų 
Moksl. Sąjungai priklauso 22 kuo
pos ir apie 200 narių. Sąjungą 
tvarko kuopų atstovų išrinkta 
vieneriems metams Centro Val
dyba. Anglų zonoj MAS reikalus 
tvarko sąjungos įgaliotinis ir įga
liotinio taryba. Ligi aukščiau mi
nėto pirmojo suvažiavimo C. V. 
pirmininku buvo V. Natkevičius, 
dabar jo vietoj išrinktas V. Zvirž- 
dys, kuris per metinę moksl. at- 
kų konferenciją ant Reino buvo 
antrą kartą perrinktas C. V. pir
mininku. Anglų zonos Įgaliotiniu 
paskirtas mokt. Laniauskas, o 
Centro Valdybos mergaičių sky-

Kur bakūžė samanota ... V. Račkausko nuotr.

Vladas Šlaitas 

Keturios sienos
Tu atėjai pavargusi.
Aš išvedžiau tave ramion pakalnėn
ir tau sakiau: Štai mūsų Viešpaties ramybė!
O tu matei tik padūmavusias viršukalnes
ir molį.

Grįžom tylėdami: kiekvienas tavo žingsnis nešė liūdėsi.
ir aš mačiau, kaip tavo vaikiškus pečius
ramių viršukalnių našta užgriuvo,
nes tu matei tik padūmavusias viršukalnes
ir molį.

Čia pat naktis, ir eilės temstančių viršukalnių 
suneš pakalnėn savo amžiną ramumą.
Miegok!
Nežadinsiu, 
nes tavo miegui reikia 
tik keturių medinių sienų.

rių tvarko R. Šomkaitė. MAS rei
kalams tvarkyti C. Valdyba turi 
ir Amerikoje savo Atstovą.

Kuopos tai yra moksl. at-kų 
vienetai gimnazijose. Jos savo 
ruožtu skirstosi į būrelius. Pažy
mėtina, jog būreliai yra atskiri- 
berniukų ir mergaičių. Būrelis 
yra pagrindinis vienetas, kuriame 
vyksta saviaukla, išeinama ideo
loginė programa ir t.t. Kuopos 
priekyje yra Valdyba, kuriai va
dovauja pirmininkas. Paprastai 
kiekviena kuopa turi savo globėją 
— at-ką sendraugį, kuris prižiūri 
visos kuopos veikimą, pataria,

paaiškina, padeda. Gimnazijos 
kapelionas šiuo metu eo ipso yra 
ir kuopos Dvasios Vadas. Jis va
dovauja visam kuopos ideologi
niam gyvenimui.

b) Studijų dienos, konfe
rencijos, stovyklos

Po jau minėtos pirmosios vi
suotinės konferencijos Tūbingene, 
tų pačių metų rugpiūčio mėn. 4— 
10 dd. C. Valdyba suruošė vasa
ros stoyklą Eichstatt-Rebdorfe. 
Stovykloje dalyvavo 65 mokslei
viai iš 15 gimnazijų. Stovykla 
buvo visais atžvilgiais labai su
maniai vedama ir tvarkoma ir
dalyviams paliko neišdildomų įs
pūdžių.

Tų pačių metų gruodžio mėn. 
28—29 dd. Seedorfe įvyko anglų 
zonos moksl. at-kų suvaižavimas. 
Tomis pačiomis dienomis Augs
burge C. Valdybos pasiūlymu 
buvo surengti ideologiniai kursai.

Organizacinių ir ideologinių 
žinių pagilinimui toki pat kur
sai įvyko 1947 m. sausio mėn. 
3—4 dd. Seligenstadte, kurie taip 
pat praėjo darbingumo ženkle. 
Kursų užbaigimo vakarienėje da
lyvavo vietos UNRRA direktorė 
ir daug kitų aukštų svečių.

Didžiai įdomios ir įspūdingos 
At-kų Federacijos ekskursijos 
Reinu š. m. gegužės 21—23 d. me
tu įvyko ir metinė moksl. at-kų 
konferencija, kurioje buvo per
rinkta Centro Valdyba ir Revizi
jos Komisija. Ekskursijos metu 
kelių kuopų nariai davė atęiti- 
ninkišką pasižadėjimą.

Iškilus visai eilei svarbių or
ganizacinių klausimų, Augsburgo 
kuopos Valdybai pasiūlius, C. 
Valdyba sušaukė š. m. liepos mėn. 
8 d. Augsburge kuopų pirminin
kų ir vyr. mergaičių pirminin
kių suvažiavimą tiems klausi
mams apspręsti. Tenka pastebėti, 
jog šiame suvažiavime buvo pa
daryti svarbūs organizaciniu at
žvilgiu nutarimai, būtent, visų

Taip apsvarstydamas savo rei
kalus, Penkiaūsis vėl grįžo prie 
minties, kad jam reikėtų vesti, 
apie ką jau jis ne kartą pasku
tiniu laiku pagalvojo. Seniau ne
daug sau tuo galvą suko. Jei kar
tais ir pagalvojo, tai tuoj nuvy
davo tokią mintį šalin, nes apie 
tai galvoti nelabai jam buvo sma
gu. Jis žinojosi nesąs iš tų, pas
kui kuriuos mergos būriais laksto. 
Ne kartą ir į akis tos biaurybės 
iš jo pasišaipė, kai jis bent kiek 
pradėjęs buvo prie kurios artin
tis. O jis, norš menkas žmogelis, 
širdį turėjo taip pat, ir superšė- 
davo jam tą širdį, kai jau labai 
stačiokiškai jį nieku kas palaiky
davo, nes šiaip, nors mėgdavo 
juo kartais pasikąsti, iš tikrųjų 
dėl jo linksmo būdo žmonės įi net 
mėgo, o jo darbo dar niekas nie
kad nepapeikė. Dabar, likęs vie
nas, Penkiaūsis pradėjo dažniau 
pagalvoti, kad jam vertėtų vesti. 
Būdamas jau metuose, jis dabar ir 
apie moteris kitaip galvojo. Ko
kios šešiolikinės, kuri tik į nosį 
žiūri, jis nesirengė imti. Gi kokiai 
pabuvusiai ne nosis, o gyvenimas 
rūpi.

Begalvodamas, Penkiaūsis be
veik net svajoti pradėjo. Sis rei
kalas jam ėmė rodytis ne tik spi- 
riantis, bet net patrauklus. Juk 
būtu malonu, kad jo trobelėj ko

kia moteriškaitė suktųsi. O galvo
damas, kaip toliau būtų, jis net 
nukaito, pamąstęs, kad jis taptų 
ir tėvas, kad po aslą pradėtų koks 
vabalas ropinėti . . .

— Sveikas gyvas, Joneli, — 
pertraukė jo mintis prisiartinęs 
Kreivas Cvekas. — Tai sakai, 
kermašavoji. Matyt, šiandien pi
nigo palupai. Prisėsiu ir aš čia 
prie tavęs, nes per dieną kojas 
nutupinėjau. O ir gerklė primu
so jo nuo dulkių. Reikėtų kuo nors 
atsigaivinti.

— O, sveikas gyvas, dėde, — 
sujudo Penkiaūsis. — Prašom čia 
sėstis, suolo užteks. O aš tuoj jau 
ir eisiu.

— O ko gi? Gali dar paūžti. Na
mie niekas gi neverkia, nei pati 
nei vaikai. Kada sugrįši, tada bus 
gerai.

— Taigi, tas ir yra, kad namie 
nei pačios, nei vaikų, — atvertė 
Penkiaūsis, numesdamas baigtą 
graužti silkės nugarą. — Dėl to ir 
reikia skubėti pačiam grįžti.

Cvekas, jau anksčiau apie tai gal
vojęs, tuoj sumetė, kad gera pro
ga papiršliauti. Penkiaūsis, gal 
būt, jau ir pats trypia vesti. Ne
būtų sunku ir piršti. O nors tai 
bobelio būtų vestuvės, vis šiokia 

tokia nauda ir jam iš jų būtų. Pa
groti tai jau tikrai paprašytų. Iš
siėmęs tad liesą makšnelę ir su
graibęs jame keletą variokų, Cve
kas pašaukė stiklą alaus, o pas
kui, atsigręžęs į Penkiaūsį, barkš
telėjo krumpliais į stalą.

— O žinai. Jonei, ką tau pasa
kysiu? Lupti tave reikia. Ko, šito 
amžiaus sulaukęs, vienas stypsai! 
Ištvirkot, sakau, šio laiko žmonės. 
Vietoj susiradę savąją ir gyvenę, 
kaip Dievas įsakė, trinatės apie 
kamarų kertes ir svetimas bobas. 
Lupti jus, tik lupti.

Širdy patenkintas, kad ir jis 
gali būti įtartąs net tokiom pra
muštgalvių nuodėmėm, Penkiaū
sis net slaptai šyptelėjo. Bet jam 
ypatingai patiko, kad Cvekas už
kabino vedybų klausimą. Jau to
kio buvo jis būdo, kad jam labai 
knietėjo tuojau kitiems pasipasa
koti, ką jis sumanęs ar ketina da
ryti. Savo mintis apie vedybas jis 
kitiems ligi šiol nutylėjo tik to
dėl, kad jam kažkaip drovu buvo 
prisipažinti, jog ir jam parūpo ve
dybos. Bet jį masino bent kalbėtis 
apie vedybas, tad ir pats nežy
miai pakreipė į tą pusę kalbą.

— Ak, dėde, kur čia žmogus 
galvosi apie svetimas bobas. Ir 
be tų padlų žmogui sunku pa

sauly nuo pragaro išsisukti. Jau 
kam rūpi bobos, tai geriau savąją 
įsigyti. Tik ar negalima ir be jų? 
Štai, aš gyvenu, ir nieko dėl to 
neatsitinka, — dėdamasis nesido
mįs vedybomis, suko uodegą Pen
kiaūsis. — Tiesa, kartais sunkoka, 
bet ir galvos niekas negraužia.

— Gyvenu, gyvenu! — papūtė 
ūsus Cvekas. — Gyvena žmogus 
ir be rankos arba be kojos, bet ar 
tai gyvenimas! Kalbėk, kaip nori, 
o aš tau tiesiog pasakysiu — nu
gyventi gyvenimą net bobos nepa
kutenus, tai vis tiek kaip negy
venta. Kam čia ilgai ieškoti. Štai 
aš: savo amžiui jau, taip sakyt, 
tris pačias nukutenau, o, žiūrėk, 
dar ir ketvirtą parvedžiau. — Tai 
kad, dėde, žmonės sako, jog tą, 
kuris vieną žmoną turėjo, ileis 
po mirties į dangų todėl, kad 
jau šioje žemėje savo atkentėjo, 
bet tokio, kuris kelias žmonas tu
rėjo, visai neleis į dangų, nes ten 
kvailių nepriima.

— To, kuris taip šneka, į dangų 
nepriims, — ne visai patenkintas 
atšovė Cvekas. — Dievas ir sut
vėrė vyrui moterį, kad turėtu šio
kio tokio džiaugsmo šioje ašarų 
pakalnėj. Tai tik eretikas gali 
Dievo dovanos nenriimti. Kas taip 
šneka, tam tik liežuvį per pakaušį 
išlupti.

Nugėręs gurkšnį alaus, Cvekas 
padarė staiga rimtą veidą.

— Šnekos šnekom, juokai juo
kais, o reikalas savo keliu. Iš ti
krųjų tau, Joneli, dabar sunku 
verstis, kai vienas likai.

— Tai jau sunkoka, — sutiko 
Penkiaūsis. — Kaip koją įsikirtęs 
— nė iš namų negali išeiti.

— Taigi, ir aš taip galvoju, — 
tęsė Cvekas. — Koks ten dabar 
tavo gyvenimas. Tu gi pats turi 
net valgį gamintis.

— Tai jau pats, — patvirtino 
Penkiaūsis.

— Na, jau ir valgį pačiam vir
tis, tai galas paskutinis, — nu
sprendė Cvekas. — Jau vyro viri
mas tai vis tiek, ką bobos akmenų 
skaldymas. Tu, žmogeli, nuo tų 
savo patiekalų ir galą gali gauti.

— Ai, kur jau, dėde, — numojo, 
ranka Penkiaūsis. — Nuo ko jau 
ten galą gausi.

— O tu negalvok! — šokosi 
Cvekas. — Bene tu išmanai, kaip 
ten viską reikia daryti. Ką nut
vėręs, sukiši puodan ir marmalini. 
Ar nebus kada, kaip DrapaliųCie- 
kui. Likęs vienas namie, žmogus 
susigalvojo pats išsivirti. Ką čia, 
mano sau, aš koki nieką gamin- 
siuos. Kiti sau išeigoj linksminasi, 
aš bent gerai pavalgysiu. Ir pa-
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AŠ MAČIAU SOVIETUS UŽIMANT 
BULGARIJA

. . . staiga beldimasis prie durų 
ir ginkluotas policininkas įžengia. 
Ir tada tėvas ar sūnūs yra pa
šaukiamas, išvedamas laukan į 
tamsumą, ir niexas nežino, ar jis 
dar kada nors grįš atgal ir koks 
jo likimas . . .

Winston Churchill. 
1945 m. rugp. 16 
Žemieji Rūmai. 

Londonas.

1945 metais rugpjūčio 18, USA už
sienių reikalų ministeris James. F. 
Byrnes pareiškė Bulgarijai, kad USA 
vyriausybė nelaiko dabartine Bulgari
jos vyriausybę atstovaujančia šalies 
demokratinius sluoksnius. Dviem die-

kuopu suskirstymas apygardo- 
mis-rajonais.

Dar tenka pridėti ir šiemetinę 
vasaros stovyklą, kurios tačiau 
smulkiau neminėsime, nes apie 
ją savo laiku buvo rašyta spau
doje.

c) Spauda
Norint bent bendrais bruožais 

apžvelgti Sąjungos veiklą, ne
galima tylomis praeiti pro spau
dos klausimą.

C. Valdyba pačioje veikimo 
pradžioje išleido orientacinį lei
dinį „Ateitininko Vadą". Tuo pa
čiu vardu dabar išleistas naujas 
leidinys, turįs panašų tikslų, ir 
eis periodiškai. Toliau'yra išleista 
visa eilė . vienkartinių _ leidinių: 
..Rečitatyvinės šv. Mišios“, „Atei
tininkų ceremonijalo statutas“, 
„Ateitininkų vaidmuo lietuvių 
tautos istorijoje“, „Ateitininko 
vardas ir veidas“, „Estetinė at-kų 
ideologija“, „Aktualiausi at-kų 
uždaviniai“, „Ateitininkų istori
ja“ ir daug kitų. Atskirai tenka 
paminėti š. m. pradžioje vėl po 
šešių metų pasirodžiusią „Ateitį". 
Į bendrą spaudos darbą tenka 
įjungti ir paskirų kuopų leidžia
mus laikraštėlius, kurie palygi
nus yra gana stiprūs ir verti ata
tinkamo dėmesio. Iš jų pažymė
tini: Augsburgo - „.Spinduliai“,
Scheinfeldo-„Ateities keliu“, Eich- 
statto-„Mūsų žygiai“ ir Hanau- 
..Spinduliai“.

Taip pačiais bendriausiais bruo
žais atrodo Moksl. At-kų Sąjun
gos veikla tremtyje. Šiandien ak
tualiausiais savo uždaviniais atei
tininkai moksleiviai laiko:
1. ideologini įsisąmoninimą,
2. organizacinį susitvarkymą,
3. pasirengimą kovai su dechris- 

tianizacija,
4. inteligento uždavinių studija

vimą,
5. kūrybinio nusiteikimo įgijimą 

ir
6. įgijimą visuomeninio susipra

timo.
Šitomis gairėmis moksl. at-kai 

yra nusmaigstę savo dabartinę 
veiklą. 

valgė. Atsinešė pikliavotų miltų 
ir prisivirė košės. Nemokėjo žmo
gus, užšutino karštu vandeniu, ir 
pasidarė klijas — limpa, tęsiasi 
ligi lubų. Gal jau ir neskanu buvo, 
bet miltų gaila. Ir privarė gurklį 
klijo. Ir kas? O gi žarnos sulipo, 
susiklijavo, ir žmogus nė ai nes
pėjo pasakyti. Pabūrė kojom-ir la
vonas. Tai štai, kaip atsitinka.

Penkiaūsis apie Cieko užsiklija- 
vusias žarnas nebuvo girdėjęs ir 
nežinojo, ar Cvekas tiesą sako, ar 
tik senas melagis kriukius riečia. 
Bet kaip ten bebūtų buvę Cvekui 
šiuo atveju jam baimės įvaryti 
nepavyko. Vis dėlto jis sutiko, 
kad tas virimas yra jam baisi gai
šatis.

— Na, aš nesakau, kad jau taip 
ir bus, nors gali visko pasitaikyti, 
— dėstė toliau Cvekas. — Bet ne 
tik tai. O kas būtų jei susirgtu- 
mei? Nebūtų nė kam vandenio 
paduoti. Nusispardytumei, ir nie
kas nė nežinotų; rastų po kelių 
dienų gal jau pasmirdusį. Nė ku
nigo nebūtų kaip prisišaukti, ir 
nusineštų velniai vėlę, ant šakių 
pasimovę, o ir kūno nė į šven
tintą žemę nepriimtų, pakastų kur 
patvorv. Niekad negali žinoti, kas 
tave ištiks. Juk visuomet žmogus

nom vėliau Britų užsienių reikalų 
ministeris Ernest Bevin, Žemuosiuose 
Rūmuose kalbėdamas apie Bulgariją, 
Rumuniją ir Vengriją, pasakė: „Įs
pūdis, kurį mes gauname iš dabar
tinės padėties vystymosi, yra tas, 
kad viena diktatūros rūšis yra pa
keičiama kita.“

Kas yra užpakalyje šitokios padė
ties vystymosi. Ir kokia demoKtaujos 
interpretacija yra Šiuo metu Bal
kanuose? Norint suprasti padėtį ir 
Britų bei USA vyriausybių veiks
mus, yra svarbu žinoti faktai.

1944 metais rugsėjo 16-tos dienos 
popietę aš stebėjau Raudonąją Ar
miją įžengiančią į Bulgarijos sostinę 
Sofiją. Aš pasilikau dar 8 mėnesius po 
to Bulgarijoje, kad pamatyčiau, kas 
atsitiks šalyje, kurią sovietai užėmė.

Aš atvykau iš Turkijos rugsėjo 
7 dieną. Bulgarijos konsulatas Istam- 
bule norėjo, kad amerikiečių ko
respondentai atvykų į šalį pirmiau 
kaip sovietai. Paruoštas autumooms 
jau laukė manęs ir su dviem slapto
sios policijos atstovais aš išvažiavau 
purvinu pentu į Sofiją.

Kitą rytą aš mačiausi su naujuoju 
ministenu pirmininku Konstantinu 
Muravievu, įsitikinusiu liberalu. Jo 
vyriausybė visų demokratinių parti
jų koalicija—buvo suformuota vieną 
savaitę anksčiau, bet jau kitą dieną 
komunistų dominuojama koalicija 
užvaldė vyriausybę, ir jis buvo su
imtas.

Pirmieji sovietų daliniai perėjo 
sieną rugsėjo 8-tą. Pavargę ir pur
vini jie važiavo savo apdaužytose 
mašinose kaip nugalėtojai, nejautrus- 
kaip mediniai indėnai. Tai buvo ko
vos daliniai ir jie taip ir atrodė. Pui
kus amerikietiškas packardas vedė 
tą purviną koloną. Džypai ir ameri
kietiškos mašinos sudarė pusę visų 
autovežimių.

Iš provincijos sklido pasakojimai 
apie sovietų karių prievartavimus ir 
plėšimus, bet čia aidėjo ovacijos, kai 
pirmosios mašinos važiavo pro Sta
lino paveikslą, kabantį ant raudonom 
vėliavom papuoštos pergalės ancos.

Tą naktį Sofijos restoranai ir ka
vinės buvo prisikimšusios alkanų ru
sų. Raudonai kepurėta sovietų karinė 
policija patruliavo gatvėse. Rusų 
moterys su auliniais batais ir tommy 
automatais kontroliavo judėjimą. Sa
vaitės būvyje sovietai galutinai 
įvykdė okupavimą.

Valstiečiai, kurie tfar prieš kelias 
valandas mojavo raudonom vėlia
vom, dejavo, kai sovietų kareiviai 
varėsi laukan kiaules, arklius, galvi
jus apsirūpinimui maistu. Po kelių 
incidentų ūkininkai suprato, kad g - 
riausia yra leisti kareiviams imti, ką 
jie nori.

Greit buvo visai aišku, kad sovie
tai valdys Bulgariją pagal totalistinį 
principą. Jie valdė netiesioginiai, bet 
efektingai, per „Tėvynės Frontą“, 
kurį suorganizavo Tzola Dragotova, 
fanatiška Maskvoj treniruota komu
nistė ir Bulgarijos diktatorė.

Remiantis komunistų kontroliuoja
mais partizanais ir Raudonajai Armi
jai esant krašte, jai buvo lengva vi
suose svarbesniuose valdžios postuose 
pastatyti komunistus.

Komunistų perversmo metu jie su
darė ne daugiau 5% iš 6.000.000 Bul
garijos gyventojų, kurių didžiumą 
sudaro ūkininkai, prorusiški iš tra
dicijos, bet aiškus nekomunistai. Be
veik kiekvienas ūkininkas turi savo 
nuosavą ūkį. Jis yra pats sau po
nas. Sofijos gyventojai yra irgi ūki
ninkų sūnus ar vaikaičiai. Krašte 
beveik • visai nėra didelių dvarų.

Kada komunistai paėmė valdžią, 
Anton Yugov, fabriko darbininkas, 
anksčiau nuteistas mirti už komu
nistinę veiklą, perėmė vidaus reikalų

kybai kaip ant Mariutės plauko. 
Aš pats kartą, imdamas iš kišenės 
dešimtoką, taip išsisukau pirštą, 
kad tris savaites negalėjau groti. 
O kartais dar blogiau atsitinka. 
Dar mano jaunystės laikais Sei
rijuose per Simajudą vienas žmo
gelis, užsiversdamas butelį limo
nado išgerti, sprandą nusilaužė. 
Štai, kaip kartais atsitinka. O ir 
šiaip ko šitaip prigyvensi? Pasen
si, nepagalėsi nieko dirbti, o nei 
pačios, nei vaikų nėra — ir eik, 
šunims per blakstienas kirsdamas.

Penkiaūsis, klausydamas Cveko 
žodžių, visai surimtėjęs, vadžiojo 
pirštu po alaus lašą. Iš tikrųjų jis 
apie tai nebuvo pagalvojęs. O kas 
žino, kas gali žmogų ištikti. įsi
vaizdavus, kaip jis, niekam neži
nant nusistagaravęs, guli pasmir
dęs, jam net šiurpas per nugarą 
nuėjo. Vis, mat, sena galva! O ar 
taip neatsitiko seniui Striminai, 
kurį negyvą rado jo pirkaitėj.

— O, brol, vedusio gyvenimas 
kitas, — neatleido Cvekas. — Val
gyt nori, atėjai j trobą: „Boba, 
valgyt duok!" — ir tau padėta. 
Gert nori: „Boba vandenio!" — ir 
tau paduota. Parėjai sudrengta^, 
metei bfibai milinę — ir tau pa
džiauta. Paaugo vaikai — tik

ministeriją ir pavertė Bulgariją te
roro kraštų. Po perversmo aS girdė
jau Yugovą, sakant jaunų pan.za.>ų 
brigadai, kad jie atstovaują naująją 
tvarką Bulgarijoje. Partizanai, dau
gumas jauni vyrai ir merginos, buvo 
ginkluoti tommy šautuvais ir auto
matiniais revolveriais. Šovinių juos
tos kaboję ant jų pečių ir granatos 
prie diržų. Yugov sakė jiems, kad 
jie dabar yra medžiotojai, o nebe 
medžiojamieji. Jų pareiga išrinkti ir 
sunaikinti visus jų priešus.

Kiekviename mieste ir kaime ko
munistai užėmė visą administracijos 
aparatą. Paprasčiausi kriminalistai- 
žmogžudžiai ir vagys-buvo paleisti iš 
kalėjimų ir priimti į Yugovo poncija. 
Jie dažnai suimdavo žmones tik dėl 
to, kad jie buvo gerai apsirengę. 
Bulgarai sako, kad beveik visi buvę 
policijos viršininkai buvo nušauti ar 
mušti iki mirties.

Daugiau kaip šimtas ministerių, at
stovų ir kitų paskutiniojo Kara
liaus pareigūnų buvo „liaudies teis
mų“, sudarytų iš komunistų teisėjų 
bei prokurorų, nuteisti mirti. Nu
teistieji, įskaitant princą Kyrilą, Ka
raliaus brolį, buvo kulkosvaidžiais 
sušaudyti ir įmesti į bombų duobes.

Remiantis oficialiais Bulgarų ra
portais, „liaudies teismai" nuteisė 
2007 asmenis mirti ir 3064-kalėjimu. 
Dalis jų buvo kolaborantai, bet dau
gelis jų neužsitarnavo bausmės. Bu
vęs «ministeris pirmininkas Bagria- 
nov, kuris bandė taikintis su Alian- 
tais ir pareiškė vokiečiams, kad Bul
garija pasitrauks iš karo, buvo vie
nas iš tokių.

Daugelis mirė vien todėl, kad jie

galėjo pasireikšti kaip opozicijos va
dovai ir galėjo būti pavojingi nau
jam režimui.

Jau anksčiau reiškėsi stipri reakci
ja prieš sovietus ir jų pastatytą vy
riausybę. Bulgarai tikėjosi lioera- 
liškai-demokratinės santvarkos, vie
ton to jie gavo komunistinę dikta
tūrą, labiau autokratinę nei buvusio
ji, nacių kontroliuojamoji.

Vienintelis rezultatas buvo tas, kad 
bulgarai linko į JAV labiau negu ka
da nors. Jiems buvo gana fašizmo, 
jie. nenorėjo komunizmo, jie manė, 
kad JAV padės jiems tapti tikrai 
demokratine šalimi. Sovietai ir ko
munistai gerai jautė tą tendenciją ir 
pasiryžo nužeminti JAV prestižą.

Jų pirma proga atėjo, kai 4 ame
rikiečių kariai atvyko iš Turkijos 
surasti ir evakuoti karo metu nusi
leidusius ir paimtus nelaisvėn lakū
nus, dar tebesančius Bulgarijoje. Va- 
davaujami leitenanto Harry Harper, 
jie puikiai vykdė savo uždavinį. Tri
jų dienų būvy 335 karininkai ir ka
reiviai buvo kelyje į Turkiją, bet 
dar daugelis jų tebebuvo provinci
joje. Harperio ir jo žmonių tikslas 
buvo juos surasti.

Tada, vieną naktį, sovietų leitenan
tas atvyko pas Harper). Jis jam pra
nešė, kad amerikiečiai nėra pageidau
jami Bulgarijoje. Harperis protesta
vo sovietų komendantui. Tas davė 
amerikiečiams 24 valandas laiko 
išsikraustyti iš Bulgarijos. Britų mi
sija, vadovaujama pulk. Haroldo 
Gibsono gavo tą patį įsakymą.

Harperis norėjo pasilikti ir būti 
areštuotas, bet pulk. Gibsonas jaudi
nosi dėl „tarptautinio incidento". 6

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka V. Račkausko nuotr.

pirštu parodai: „Vaikai šičia, vai
kai ten, vaikai šitą darbą, vaikai 
aną", o pats sau guli, pilvą iš
vertęs, ir puti dūmą.

— Na taip, na taip, — sutiko 
Penkiaūsis. — Bet ne visuomet 
tokią šilkinę gausi, kad taip apie 
tave šokinėtų. Kita oi, oi, oi . . . 
Ragana . . .

— Na, žinoma, jei tu nori 
minkštesnės ir už vatą, kad ir 
ausis nuo vėjo galėtumei užsikišti, 
tai nėr ko nė kalbėti. Tokios yra 
tik pasakose. O mūsų paprastos 
veislės bobos ir širsta, ir rėkia, o 
kita ir kautis lęnda. Bet kam vy
ras kelines dėvi. Koja treptelėjai 
— ir šventa. Ša-rap! Štai šitaip 
reikia su bobom — ir bus tvarka.

Klausydamas senio, kaip jis bo
bas parakan liežuviu mala, ir ži
nodamas kaip jį patį namie bo
ba parakan mala, Penkiaūsis net 
šyptelėjo sau, bet nieko nepasakė. 
Jis vis dėlto sutiko, kad vedusio 
gyvenimas kur kas geresnis negu 
viengungio. Jis net pasigailėjo kad 
anksčiau apie tai nepagalvojo. 
Nebūtų reikėję dabar jam taip 
skuosti.

— Na, kas iš to naudos, kad 
dėdė vis tik pasakoji, kaip gera 
vedusiam, o nieko neperši, — už
metė jis Cvekui.

— Seniai reikėjo taip sakyt, — 
mostelėjo tasai ranka. — Manai, 
aš tau negaliu pripiršti. Norėsi- 
pripiršiu tokią, kad ne tik rankas, 
bet ir kojas pabučiuosi dėkoda
mas. Galiu sakyt, kad tau mergą 
net ir turiu. Ir ne bet kokią, pirš
tus apsilaižysi.

— Na, na? — susidomėjo Pen
kiaūsis ir, matydamas, kaip Cve
kas, pabaigęs savo alų, pasižiū
rėjo į dugną, pridėjo: — O gal, 
dede, dar išgersim po kokį lašą?

Nelaukęs riet atsakymo, jis šūk
telėjo Ilgavyžį, kad atneštų pus
butelį.

— Kas be ko, vaike, išgerti ga
lime. Kai išgeri, ir galva geriau 
dirba ir žodis, sakyt, slidesnis, — 
sutiko Cvekas, kaišdamas krapš
tuku pypkės vidų. — O mergą aš 
tau turiu.

Kai Penkiaūsis, pripylęs stik
liuką, pastūmė Cvekui, šis iš
traukė iš dantų pypkę ir pakėlė 
aukštyn stikliuką.

— Taip, Jonuli, mergą aš tau 
turiu, — paantrino dar jis. — Na, 
sveikas!

(Bus dauginu)

vai. abi misijos, apie 15 autobobilių, 
susitiko prie „Bulgarijos Viešbučio“ 
Sovietai 2 vai. sulaikė išvažiavimą, 
kad Sofijos piliečiai kartais klaidin
gai nesuprastų, kas dedasi. Tada, 
ginkluoto sovietų eskorto apsuptos, 
abi misijos išvyKo Turkijos sienos 
link. Šimtai bulgarų stebėjo tą išvy
kimą. Ar nebuvo sovietai, br.cai ir 
amerikiečiai sąjungininkai? Kitą die
ną visa šita istorija aidėjo po visą 
Bulgariją.

Amerikos ir Britanijos Aliantų 
Kontrolinės Komisijos nariams atsi
rado didžiausių sunkumų, įvezanc 
aprūpinimą ir personalą į Bulgariją. 
Daugelis karininkų ir užsienio reika
lų minlsterios valdininkų laukė sa
vaites, kad gautų leidimą įvažiuoti į 
Bulgariją. Įvažiavę jie neturėjo, jo
kios judėjimo laisvės. Be specialaus 
leidimo amerikiečiai negalėjo išvykti 
toliau kaip 6 km. už Sofijos. Net ir 
tuo atsitikimu sovietų karininkas ly
dėdavo juos.

Žiemos metu JAV karinės misijos 
nariai turėjo gauti specialų leidimą 
sekmadienio pašliūžų iškyloms. Gink
luoti sovietų kariai saugojo juos tar
tum karo belaisvius. Kai amerikiečių 
karininkai ėjo medžioti, jie turėjo 
aprūpinti maistu ir juos lydinčius 
sovietų karininkus. Jei generolas 
maj. John A. Crane, amerikiečių ka
rinės misijos šefas, ar Maynard B. 
Barnes, JAV užs. reik, m-jos Aisto
vas norėjo išvykti giliau į ša į, jie 
turėjo kelioms dienoms anksčiau gau
ti leidimą ir pasiimti sovietų palydo
vus.

Kovo mėnesį, amerikietis vertėjas, 
seržantas Boris („Bučky“) Kuvsno i 
buvo dviejų sovietų karininkų žiau
riai sumuštas. Jie jį sustabdė naktį 
vienoje Sofijos antrinių gatvių ir 
arogantiškai pareikalavo parodyti do
kumentus. „Aš mačiau, kad rusai 
ieškojo priekabių“, pasakojo Kuvsi- 
nofi’. „Jie keikė mane rusiškai ir 
sakė, kad amerikiečiai yra, fašistų 
sun of a b . . .’s ir dviveidžiai sąjun
gininkai? Aš supratau esąs blogoje 
situacijoje ir paprašiau nuvesti mane 
Į sovietų štabą, kur aš parodysiu sa
vo dokumentus. Vienas iš karininkų 
ištraukė savo revolverį ir kirto , juo 
man per veidą. Tada jie abu puolė 
mane mušti. Jie permetė mane že
mėn, spardė kojomis ir daužė mano 
galvą j cemento laiptelius."

Generolas Crane padavė formalų 
protestą. Po trijų savaičių sovietų 
komendantas, pulk. Smirdov, pakvie
tė amerikiečių karininką ir vertėją 
pas save.

„Mes ištyrėme dalyką, pareiškė jis, 
ir radome, kad tie vyrai buvo visai 
ne Raudonosios Armijos karininkai. 
Jie buvo baltieji rusai, kurie, pavogę 
sovietiškas uniformas, užpuolė tą ser
žantą, norėdami diskredituoti nar
siąją Raudonąją Armiją.“

Amerikietis vertėjas atsakė:
„Pulkininke, jūs galite manyti, kad 

amerikiečiai yra baisus kvailiai, bet 
mes nesame tiek kvaili, kad šito ne- 
suprastume.“

Smirdov nusišypsojo ir pareiškė, 
kad incidentas tuo baigiamas.

Informatoriai ir policija šnipinėja 
visur. Trys vyrai sėdi su užrašų 
knygelėmis „Bulgarijos Viešbutyje“, 
registruodami visus atsilankančius.

Mano draugai ir pažįstami staiga 
nustojo lankę mane. Kai aš sutikau 
juos gatvėje, jie aiškino, kad buvo 
milicijos tardomi ir kad yra per
daug pavojinga būti patatytam ame
rikiečių draugystėje. Kiti sutiko kal
bėtis tik ten, kur niekas negali klau
sytis. Net žmonės, kurie turėjo rei
kalų JAV atstovybėje, vengė ten eiti.

Tokia sovietų bei komunistų prie
šiška ir nepasitikėjimo politika turė
jo dvigubą efektą: amerikiečių presti
žas labai nukentėjo, o sovietų pa
kilo. Bulgarai negalėjo suprasti, kaip 
save gerbianti ir galinga tauta gali 
pasilikti pasyvi po tokio žeminančio 
traktavimo.

Diena iš dienos bulgarai gyveno 
pridengiami vis ilgėjančio sovietų 
Rusijos šešėlio. Kada žinios apie pre
zidento Roosevelto mirtį pasiekė So
fiją, vienas komunistas advokatas 
nustebino mane, klausdamas: „Ar Jūs 
manote, kad naujas prezidentas bus 
komunistas? Mes esame labai galingi 
čia, jūs žinote, ir Stalinas tikriausiai 
to sieks."

Komunistai nori padaryti Bulgariją 
ekonomiškai priklausoma nuo sovie
tų. Aš žinau vieną amerikietį, taba
ko pramonės atstovą, kuris praleido 
mėnesius Bulgarijoje, norėdamas 
pirkti tabako. Jis tarėsi su komu
nistų dominuojama „Tėvynės Fron
to“ prekybos komisija, kuri turėjo 
savo žinioje kiekvieną tabako l ipą. 
Kai amerikietis pasiūlė mokėti dole
riais, komunistai atsakė, kad jie nori 
prekėmis. Jis tada pasiūlė 4 kg. 
medvilnės už 1 kg. tabako. Vienok 
komunistai pardavė tabaką sovie
tams, kuri mokėjo maždaug 1 kg. 
medvilnės už 1 kg. tabako.

Būdamas Amerikoje, aš sužinojau, 
kad sovietai pasiūlė amerikiečių fir
moms didelius kiekius Bulgarijos ta
bako, bet — aukščiausiomis kainomis.

Komunistai daro didžiausias pastan
gas šalį susovietininti. Politinis mo
kymas yra įvestas į mokyklas. Dau
gelis senųjų mokytojų yra koncen
tracijos stovyklose „perauk’ė^imi“. 
Vadovėliai yra perrašomi pagal so
vietų pavyzdį. Sovietų propogandos 
mašina dirba pilnu tempu Kino fil
mų kontrolė yra irgi partijos ran
kose.

Man buvo visai neįmanoma para
šyti tikrą reportažą iš Bulgarijos, nes 
kontraktas su išoriniu pasauliu yra 
praktiškai nutrūkęs. Sovietų cenzū
ros varžtai vis labiau veržėsi. Buvo 
sustabdytas laiškų užsienin siunti
mas, telegrafo ir telefono susižinoji
mas. Tiktai cenzūruotos žinios galė
jo būti siunčiamos į New Yorką ir 
Londoną — via . . . Maskva. Matyti, 
kad per daug žinių prasmukdavo 
apie tikrąsias sąlygas krašte.

(Pagal „Readers Direst“ spaudai 
paruošė M.)
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ATLANTO EGZOTIKOJ
pakartotinai įspėju, graudžius sužalotos Europos pa

veikslus, ir atsisveikino.
— Įspėju, 

susilaikykit pirmomis dienomis nuo 
stiprių valgių. Ypač draugiškai pa
tariu tiems, kurie mėgsta riebius 
užkandžius, — kalbėjo mums jūrų 
kelionės išvakarėse Bremeno sto
vyklos pareigūnė, nedidelė, pilna, 
panaši į patogią statinaitę, jau se
niai savo amžiaus vidurkį peršo
kusi mergelė.

Ir kitą priešpietį mes jau palie
kam visokeriopai sujauktą Breme
no miestą, sulipam į pusgreitį trau
kinį, skubame vokiečių šiaurės ly
gumomis, atsisveikinam su to kra
što šiaudiniais stogais ir vėjiniais 
malūnais, kurie, deja, tą dieną ne
judino savo sparnų.

Bremerhavene mūsų traukinys 
sustojo uosto krantinėj, prie pat 
„Marine Flasher”, 10 000 to. garlai
vio, j kurį prasidėjo ilga, kelias 
valandas trukusi kraustynė. Aukš
tyn, kaip į kokią išrinktųjų arką, 
pirma lipo senos moterys, paskui 
su mažais vaikais tąsėsi motinos, 
ir jau pačioj pabaigoj-visa vyrija. 
Devyni šimtai keleivių ir dar koks 
geras šimtas nuolatinių laivo gy
ventojų— visa tai pasisklaidė erd
viuose .Marine Flasher’ urvuose, kur 
kiekvieną europietį pasitiko nedi
deli, lėti bei simpatingi kiniečiai ir 
visuose kampuose paleido gražiai 
besikraipančius vėjo malūnėlius — 
kad mes neuždustumėm ir gyvi bei 
sveiki išsilaikytumėm.

„Flasher" iš lėto smilko ir laukė 
jūros potvynio. Visi, kas tik turėjo 
eiklias kojas, susimetę į laivo denį 
siuvo iš vieno galo į antrą, iš di
delės krūvos traukė sėdimąsias — 
gulimąsias kėdes ir dairėsi į dangų, 
kuris tą vakarą buvo ramus ir gry
nas kaip vaiko akis. Drąsios žuvė
dros, išręžusios savo baltas gražias 
krūtines, sklandė virš mūsų galvų 
ir siūlėsi į artimesnę pažintį. Čia 
pat mirko keli kiti laivai, kurių
vienas didžiuliais kranais uoliai 
kraustė automobilius — taip leng
vai ir vikriai, tarsi jis kilnotų tik 
riebius paauguolius katinus.

Kai jau pakilo vanduo, iš kaž
kur atsirado du vokiečių vilkikai, 
prisirišo prie mūsų gražiosios „Fla
sher" šono ir pasisiūlė ją tempti 
ligi atviros jūros. O čia, toj kran
tinėj, tuoj susirinko didelis būrys 
Bremerhaveno vyrų ir moterų, žiū
rėjo į mus jie pvydo žvilgsniais ir 
siuntė savo „glūckliche Reise”. 
„Flasher" suūkė vieną kartą, tuoj 
pat ir antrą. Denio tirštume iš dy
go keli laivo tarnautojai, keli ne
grai ir tiek pat baltų, kurie nuo 
tos viršūnės pradėjo žemyn mėty
ti visokias savo krašto dovanas: 
cigaretę, degtukų dėžutę, muilo ga
balėlį, sausainį ir kitokius pritrau
kiančius daiktus. Ir sunerimo visa 
krantinė, suerzeliavo ten subėgusi 
vokiečiu giminė. Šoko jie prie tų 
gerybių lipo vienas per kitą, nu
siūdami ir atsikeldami, apsirėk- 
dami ir pešdamies, grobstė, plėšė 
iš kitų rankų ir puolė ant žemės, 
šnvpšdami ir vėl pašokdami . . .

O čia pat, netoli to įniršusio šir
šyno, stoviniavo keli vokiečiai, iš
didūs ir sustingę, kaip bronziniai 
bismarkai. Ir aiškiai mes matėm jų 
mirgančias akis, kurios taio meilijo 
tų žemiškų gėrybių, matėm, kaip 
jie graudžiai pavydėjo savo krau
jo broliams, bet germano savigar
ba neleido jiems mestis į tą kly- 
kiančią krūvą . . .

„Marine Flasher" suūkė pasku
tinį, kartą išrovė inkarus iš vandens 
dugno, o vilkikai, galingai ir uo
liai įsiręžę, traukė ją nuo 
krantinės. Ir staiga mes pamatėm, 
kaip sutižo anie išdidūs bismarkai, 
metėsi ir jie į tą brolių ir seserų 
koše, krito ant kelių, kibo į žolę, kuri 
augo akmenų tarpuose ir norėjo 
ką nors nutverti, išpiešti. Ir išplė
šė jie tik sauso žolės žiupsnelį, nes 
apsukresni draugai jau viską spėjo 
sugaudyti ore . . .

Susiūbavo visa „Flasher" didybė. 
Užsidegė denio minia, mėtėsi ir ji, 
kaip anie krantinėj, pasikėlė rankų 
miškas su atsisveikinimų ir linkė
jimų griausmais, gailiai sužiuro 
visi į Bremerhaveno mūrus, tuos

Vilkikai mus nutempė į atvirus 
vandenis, išmeldė, kaip ir anie, 
taip pat visokių gerybių, vikriai 
atsikabino ir linksmi grįžo namo.

Liko su mumis tik žuvėdros, tos 
ištikimos mūsų palydovės, kurios 
linksmino mus per visą šiaurės 
jūrą, net ir tada, kai jau buvo su
temę ir nebematėm jokio žemės 
brūkšnelio. Kitą rytą, vandens to
lybėms plaujant dangaus kraštus, 
vėl iš kažkur atsirasdavo tos geros 
mūsų draugės, klykdavo jos savo 
dainą, čia atsitūpdamos ant stiebo, 
čia vėl pakildamos ir sukdamos

Gražiajam Zarasų krašte (Dusetų a 

plačius didingus ratus. Ir taip ligi 
pat Atlanto vartų . . .

Kriokė „Marine Flasher" kaip 
Įnirtusi liūtė, rėžė savo krūtine 
tuos tamsius neapmatomus vande
nis, skaldė ji juos į skaisčiai mėly
nas purkšles, kurios uždusdamos 
šokinėjo aukštyn, norėjo aplieti 
mūsų kojas, bet, nieko neįveiku
sios, vėl krito žemyn pavargusios 
ir liūdnos.

Ir taip mes praplaukėm Šiaurės 
jūrą, praslinkom pro La Mancho 
rankovę, dar pamatėm Anglijos 
krantus ir garsųjį Doverį, kurį 
prieš kelius metus taip narsiai 
daužė vokiečių sunkiosios. O kai 
vėl atėjo naktis, ten mirksėjo švy
turių akys, spinksėjo kažkokie pa
krančių žiburiai, į kuriuos mūsų 
žvilgsniai buvo tvirtai įsikibę, nes 
galvojom, kad ten, tuose vaiduok
liškuose krantuose miega žmo
gus ir sapnuoja . . .

Bet vieną dieną išnyko paskuti
niai krantų šešėliai, juodi vande
nys uždengė kažkokių salų kup
stelius, mes pasukom į platųjį At
lanto glėbį ir sudie, motina žemė, 
sudie, mūsų Europa . . .

Dabar mes buvom vieni ir tokie 
maži prieš tuos baisius vandenis. 
Mus čia linksmino, kad neliūdė- 
tumėme, ir visaip trumpino die
nas. kad nenuobodžiautumėm.

Kiekvieną rytmetį tikintieji rink
davosi į erdvę salę, kur lietuvių 
kunigas, vienintelis katalikų dva
sininkas visame laive, laikydavo 
šv. Mišias, o jam patarnaudavo 
lietuvaitės kazimierietės arba lai
vo karininkas.

O paskui abiem denio šonais lė
tai žingsnuodavo baltas vyras su 
dideliu skambalu rankoj ir giedan
čiu balsu kviesdavo pusryčių, pie
tų ar vakarienės. Ir eidavo visi, 
į valgomąjį, pirmą dieną pralenk
dami vienas kitą, o vėliau jau iš 
lėto ir ramiai. Kiekvienas pasiim
davo didelį pakėklą su šešiomis 
duobėmis, lyginant lėkštėmis, šauk
štelį, peilį, šakutę su puoduku ir 
slinkdavo iš eilės prie ilgo bufeto, 
kur dosnūs negrai su baltaodžiais 
į tas duobes kraudavo neiveikia-

mas krūvas visokiausių skanėstų. 
Tada su tomis naštomis visi atsi
sėsdavo prie baltai padengtų stalų, 
kur jau iš anksto musų laukdavo 
grietinės puodai, sviestas, balta 
duona, cukrus, marmeladas, gar
styčios ir kiti prieskoniai, prieš 
kuriuos kurčia pasidarydavo ne 
viena burna, jau seniai beragavusi 
tokio skanumynų pertekliaus.

Niekuomet nepasivėlindama čia 
atskubėdavo ir Frau Gerda iš Hei
delbergo, iš to miesto, kur, kaip ji 
visiems sakydavo, „jeder Mann 
verliert sein Herz". Krisdavo ji 
prie stalo su savo mažamečiu Hel- 
muthu ir abu valgydavo, valgy
davo, valgydavo, valgydavo . . . 
Ir kai jau daugiau neįveikdavo, 
pagriedavo ji dar saldutėlį sausai
nį, užtepdavo dvigubai tiek svies
to, užberdavo gerą sluoksnį cuk
raus, pirma pati atsikąsdavo, tuoj 
pat sprausdavo tarp sūnaus dantu-

-yi.)

kų visiems garsiai girdama šitokį 
savo išradimą:

— Ach, das ist so himmlisch, 
mmm! . . .

Paskui ateidavo vakaras . Mums 
tai buvo labai juokinga, nes kiek
vieną kartą vakaras vis pasivėlin
davo ir pasivėlindavo. Mat, mes 
judriai vijomės saulę ir matėm ją 
vis vėliau ir vėliau nusileidžian
čią. Ir kad dėl to neapsisuktų mū
sų galvos, vakarais šūkaudavo 
garsiakalbiai, patardami laikrod
žius vieną valandą pasukti atgal. 
Ir taip mes sukinėjom šešius va
karus. O tie, kurie tingėjo pasuki 
nėtį, antroj Atlanto pusėj.netikėtai 
nustebo, kad saulė pagal jų lai
krodžius leidžiasi 4 vai. ryto, o 
teka maždaug pirmą po pietų . . .

Kai Atlantą jau užguldavo nak
tis, galėjo kas norėjo, nusileisti į 
patį laivo dugną, kur rodė nutrūkt
galviškas filmas ir jau iš anksto 
mus pratino prie naujos šalies. 
Nes, 'gyvendami tokiame siaurame 
suspaudime, turėjom kaip nors 
įvairinti laiką, taigi žiūrėjom viso
kių kovboju su plačiabrylėm skry
bėlėm, matėm kaip jie vienas kitą 
verčia nuo žirgų išneria draugui 
nosį arba be tvarkos išbarsto jo 
dantis. Žiūrėjom visokių muštynių, 
lenktynių ir dar kitokių baisių at
sitikimų. O vieną vakarą pama
tėm, kaip gimė atominė baisybė, 
kaip ji pirmą kartą plyšo Ameri
kos tyruose ir netrukus jau krito 
ant vargšų japonų galvos . . .

Bet vieną naktį Atlantas suneri
mo. Ėmė jis blaškytis čia į vieną, 
čia į kitą horizontą. Dar vidur
naktį, tysodami savo dviaukštėse 
lovose, pajutome kaip mūsų kojos 
tiktai keliasi, keliasi aukštyn, o 
galva pasilieka pakalnėj. Bet tuoj 
pat kojos leidžiasi žemyn ir kūnas 
atsiduria tokioj padėtv, Ivg būtų 
jau nutaręs pasivaikščioti. Arba 
nė iš šio, nė iš to kažkokie burtai 
tave suka čia i vieną šoną ir, nes
pėjęs pamatyti nustebusio kaimvno 
jau esi apsukamas ant antro, kur 
namatai kitą bendrakeleivį, dar la
biau nustebusį šitokiu visuotiniu 
pasivoliojimu.

Ir prasideda neberamus gyveni
mas. Girdime, kaip daugelis šniokš
dami šoka iš savo lovų ir griuvi
nėdami kaip girtuokliai skubiai ne
ria ten ... O ten kabo lentelė su 
anglišku patarimu: „Jei tu nori iš
mesti iš savęs, tai padaryk tą ne 
ten, kur visi mato, o tiktai čia. 
Ačiū!“ . . .

Kai kitą rytą šiaip taip užsikabi- 
nom ant denio, visus vandenis bu
vo užgulęs rūkas. Kas pusę minu
tės vis kaukia ir kaukia sirena, nes 
aplinkui taip akla, kad „Flasher” 
priešakys pro tirštus rūkus jau ne
bemato savo nodegos. Prasidėjo 
žmonių kančios ir kitokie vargai. 
O į denį tik didieji užsispyrėliai 
išeina, nebent kurį nors stipresnieji 
išneša ir, suvynioję kaip mumiją, 
paguldo į tą gulimąją kėdę. Jų 
veidai suvargę, matyti vakarykščio 
dažo likučiai, kuriuos moteriškoji

V. Labanausko nuotr.

giminė dar bando slapstyti erviose 
skarose.

O sirena vis dejuoja, tartum 
būtų paskutinioji.

Siūbuoja laivas, siūbuoja ir žmo
gus prieš savo norą, grabaliojasi 
pasieniais kaip girta siela. O sė
dėti negali, nes jeigu tik paban
dysi atsisėsti... Ak, pameta man
dagumą ir mokyčiausios galvos, ir 
tavęs nei paprašęs bei atsiprašęs 
Čia visų aky vaizdo j daro tokius 
niekus . . .
Tomis valandomis praretėjo val
gykla o tie, kurie į ją žengė la
bai taupė savo ėdrumą, pasirink
dami tiktai lengvenybes: pyra
gėlį, obuolį, apelsiną, ledų kremą.

Tik Frau Gerda, ana iš Heidel
bergo, pasiliko tokia pat narsi. 
Kirto ji prie stalo šiltą jauno par
šo kumpį, aptukusį plonais lašinė
liais, krovė ji ant šito kiaulėno 
garstyčiųšaukštą, užsikąsdama acte 
išmirkytu svogūnu ir nepagailė
dama rūgščios pomidorų košės. 
Kando ji duonos, storai užteptos 
sviestu ir atsidėjusi gėrė buljoną. 
Be rūpesčio sukirto ji šviežių žir
niukų, pupelių, ankščių, morkų ir 
dar kažkokių daržovių mišrainę, 
užsigardžiuodama svieste kepto
mis bulvėmis. Po to ji šiek tiek at
sikvėpė ir pradėjo kabinti saldžią- 
rūkštę persikų košę, ją sutirštin
dama šiltu pyragu, pro kurio gel
svą plutelę žiūrėjo obuolių, razin- 
kų ir kiaušinienės jkepimas. Dabar 
ji nutarė baigti. Taigi prisipylė 
pupelių kavos, atskiedė ją grietine 
ir vėl dideliais kąsniais kando 
duoną, dabar jau nudažytą organ- 
žiniu marmeladu. Mes visi žiūrė
jom ir didžiai pavydėjom jai to
kios tvirtybės. O vienas mūsų bend
rininkas, nustebęs iki ausų, tarė 
jai:

— Liebe Frau, jūs turite geležinį 
skilvį . . .

— Ak, ką čia mano skilvis. Tiesą 
sakant, jis neblogas. Bet, matot, ne 
tai svarbu. Svarbiausia — prisitai
kymas. Man juokinga, kad žmonės 
serga jūros liga. Juk tai papras
čiausiai išvengiama. Nereikia apie 
tai nieko galvoti. Reikia suptis 

kartu su laivu, reikia pagauti tak
tą ir paskui po to tiktai juokai. 
Be to, jeigu galima, reikia steng
tis tvirtai atsiraugėti. Būtinai at
siraugėti, nes tatai be galo paleng
vina skilvį ir jis nebepyksta . . . 
— ir ji, paėmusi didelį apelsiną, 
išėjo iš valgomojo siūbuodama, 
prisitaikydama . . .

Vieną popietę, kai jau mes bu
vom antroj Atlanto pusėj, „Marine 
Flasher" nudiegė žiaurus gandas: 
ateina audra. Taip prasitarė kinie
čiai, kurie tuojau šoko prie at
sarginių laivelių ir juos pritvirtino, 
paskui nuo viso denio surankiojo 
kėdes ir jas tvirtai surišo į milži
nišką malkinę.

Taip, po gero pusvalandžio ėmė 
kilti naujas vėjas, didesnis už tą, 
kuris ir taip mėtė mūsų vargšę 
„Flasher". Iš vakarų artėjo debesų 
kalnai. Artėjo jie ant mūsų galvų 
su žaibais ir griausmais. Ir pradėjo 
tėkšti lietus, plovė jis viską, ką tik 
rado pajudinama denyje. Mes sto
vėjom tarpduriuose ir laukėm kada 
mus panardins.

O „Marine Flasher", ta vieninte
lė mūsų priebėga, kirto savo tri
kampe krūtine įniršusias Atlanto 
griūtis. Čia pasinerdama, čia vėl 
iškildama, ii narsiai murmėjo ir iš
tikimai nešė mus į vakarus.

Kai kurie išslegkam ant denio ir 
žiūrim į tuos baisius vandenis, tas 
užsirūstinusias bangas. O bangos 
atrodo ne taip jau didelės, beveik 
kaip Nemune arba Reine, bet kai 
geriau įsižiūri, pamatai nepaprastus 
dalykus. Štai įlinksta vandens hek
taras, o už jo tuoj keliasi kitas 
hektaras. Ir mūsų bėdinoji „Fla
sher" turi leistis į tas daubas, pas
kui kabintis į kalną ir, nėkiek 
neatsikvėpusi vėl nosimi nerti į 
naują pakalnę . . .

Vėlų vakarą pradėjo viskas nu
rimti. Debesys nuėjo į Europos pusę 
ir mes dar spėjom pamatyti pas
kutinį saulės mirksnį. Iš laivo vi
daus, kaip kokie vorai, ėmė slinkti 
pavargėliai ir visokių ligų nuka
muotieji. Visi dabar žiūrėjo į debe
sis, tas nakties pabaisas, kurie at
buli vis griuvo į rytus. Per jų kraš
tus netrukus perlipo mėnuo ir pa
žiūrėjo į mūsų laivą — tą menką 
skiedrą įsiutusiame ežere.

Mes įsikimbame į denio turėklus 
ir jau drąsiai žiūrime į tuos pla
čius vandenis. Ir jeigu čia taip pa
sirodytų koks nors žemės kraštas, 
arba nors ir salelė. Ak, kokia tai 
būtų paguoda — taip įkyrėjo tie 
amžini vandenys! Ir žvalgomės, ar 
nepamatysim nors koki iškyšulį, 
nors kokį laivą su žiburėliu. Tačiau 
nieko — tuščia tuščiausia.

Nuleidžiam akis žemyn ir ma
tom, kaip ten, tiesiai po mūsų ko
jomis, išlenda negro galva ir dvi 
juodos rankos meta žemyn dėžę po 
dėžės, Krinta jos į prarėžto van
dens prarąją ir sutrūksta, išmesda
mos į viršų visa tai, kas atliko nuo 
mūsų stalo. Ir krinta ten kasdien 
ištisi centneriai gardžiausių gėry
bių. Tuo tarpu abiejuose denio šo
nuose smilksta ploni virtuvės ka
miniukai, kvėpina iš anksto rytdie
nos gardumynus, ir tas kvapas 
buvęs kelionės pradžioj taip mie
las, šiandien toks biaurus, jog mes 
tuoj traukiamės į kitą deno galą, 
kad nepradėtume sirgti, taip gra
žiai lig šiol ištvėrę.

Ir ten, antrame denio gale, mes 
randame apgultus turėklus, o vie
noje vietoje per juos persisvėrusi 
ir Frau Gerda, kuri žemyn įau me
ta . . ." kiaušinienę. Iš abiejų jos 
šonu uoliai vargsta ir panašūs į ją 
bendradarbiai . . .

— 300 mylių ligi New-Yorko! — 
praskrido vieną popietę džiaugs
minga žinia.

Ir visi, kastik spėjo, suvirto į ža
lią salę, kur kabėjo didžiulis Alan
to žemėlapis. Jame buvo įsmeigta 
ir vėliavėlė, kuri stovėjo visai ne
toli New-Yorko. O tačiau dar 300 
mylių, maždaug apie 480 klm. Vis- 
dėlto jau stovime Amerikos prie
angyje.

Ir laive prasidėjo sąjūdis, viso
kia ruoša, bėgiojimas ir džiaugs
mingas nerimas.

Atlantas, kaip tyčia, sulėtino sa
vo siausmą, ištižo jo bangos ir pa-
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virto maloniomis Vilnelėmis, ku
riose virpuliavo saulės spinduliai.

Tą dieną laivo valdžia visiems 
išdalino vizas ir kitokius popierius, 
įsakė susitvarkyti daiktus, kuriuos 
sušilę kiniečiai, apsirėkaudami su 
negrais, iš visu laivo urvų tempė 
į vieną didelę salę iš kurios, lipant 
laukan, žadėjo kiekvienam įduoti 
į rankas, kad nereiktų pačiam tą
sytis.

Denyje pasirodė nauji rūbai, mo
terys uoliai restauravo užleistą 
veido tualetą, aplinkui viskas pa
gražėjo, pakvipo.

Kai saulė pasimerkė į didžiuo
sius vandenis, visi pajutome, kad 
tai paskutinis vakaras toj ilgoj ir 
sunkioj kelionėj. Dangus buvo iš
plautas ir grynas, netrukus ten 
atėjo mėnuo, sužiuro kelios žvaigž
dės ir ta visa nušvitusi aukšty
bė padėjo mums švęsti kelionės 
pabaigą.

Visuose šonuose pagyvėjo mū
sų mažutis pasaulis. Jautėme Ame
rikos kvapą ir jos dvasią. Vaka
rienės metu matėm kaip ilgas ne
gras tarp suolo ir stalo įspraudė 
persigandusį kinietį ir savo meš
kiška ranka smaugė jį. Ir būtų jį 
tikriausiai pribaigęs, bet kažkas 
prie jo priėjo, užkalbino, ir auka, 
pasinaudama proga, išniro -pro ki
tą stalo šoną. 6 po vakarienės 
matėm, kaip tie patys negrai, susi_ 
metę į vieną laivo galą, visomis 
jėgomis ėjo imtynių, o kai tas nu
sibodo, pridėjo vienas kitą kumš
čiuoti, trankyti, net spardyti. Ir 
dar kitokių džiaugsmų regėjom...

Visi laukėm žuvėdrų. Tačiau jos 
vis nesirodė. Tik matėm vis dau
giau pravažiuojančių laivų, kurie 
skubėjo į Europą ar Afriką.

Kai jau sutemo, visi smalsiai 
sužiuro į vakarus, ten, kur van
denį pjovė aštri „Flasher" nosis. 
Ir troško visi pamatyti, iš kurios 
vietos išlįs dangoraižių ugnys ar 
bent pašvaistės. Prisiekę žiūrovai 
numojo miegui, norėdami pirmieji 
pamatyti tuos Amerikos stebuklus. 
Sėdėjo jie ligi vidurnakčio, karia
vo su miego antpuoliais,. bet matė 
tiktai tamsų dangų ir juodų van
denų platybes.

Tik gerokai po vidurnakčio di
delėj tolybėj palengva palengva 
iš vandens pradėjo kilti kilometri
nės degančių karolių juostos. Tos 
juostos vis tįso ir tįso, driekėsi 
jos visais šonais, pasidarė milži
niškas tų žibančių karolių lankas, 
į kurio vidurį taikė ir musų „Fla
sher".

O tų karolių juostos vis augo 
ir artėjo, iš vandenų kilo naujos 
šviesos, buvo galima regėti jų ža
lias, raudonas ir mėlynas spalvas. 
Mes matėm kaip tos begalinės 
šviesų grandys vis lipo' aukštyn, 
traukdamos paskui save vis nau
jas ir naujas, kolei visas dangaus 
šonas priaugo tų ugninių laiptų 
ir netrukus prieš mus jau siūbavo 
begalinė ugnies jūra.

Tai buvo New-Yorkas.
Pro šalį bėgo švyturiai ir svei

kino mus savo spalvingais mirk
sėjimais. Čia pat, po mūsų kojo
mis, užsičiaupdavo ir vėl prasižio
davo krypuliuojančių bokštelių 
raudonos ugnys ir kreipė mus nuo 
pavojingų kelių.

„Flasher" ėmė lėtinti savo bėgį, 
išmetė inkarą ir sustojo, kol išauš.

O kai jau išaušo ir pakilo saulė, 
mes ištolo pamatėm miestą ir jo 
dangoraižius, kurių viršūnės išdi
džiai dairėsi, pasistiebusios per 
balto rūko juostas.

Dabar mes plaukėm pro laivų 
būrius, kurių ne vienas buvo daug 
didesni, negu mūsų „Flasher", ir 
ji, slinkdama pro tuos didžiuosius, 
atrodė tokia kukli ir baugi, kaip 
lakštingala prieš vanagus. Taip 
mes praslinkom pro garsiąją 
„Queen Mary", kurios netolimoj 
kaimynystėj mirko elegantiška 
„Santa Rosa" ir grakščioji „Santa 
Monica".

Norėjom pamatyti dar ir kitas 
gražybes, bet jau nebuvo kada, 
nes prieš mus išaugo žalioji „Li
berty", ta didingoji statula, kuri, 
atsistojusi ant vienos salos, svei
kino mus, iškėlusi dangun savo 
žibintą.

1947, rugsėjis.

Jau seniai numatytas LTB atsto
vi} suvažiavimas, kaip Vyriausiojo 
Komiteto pirmininkas savo prane
šime pavadino, mūsų tremties sei
melis, kurio atstovai apylinkėse 
buvo išrinkti dar rugpiūčio gale 
arba rugsėjo pradžioje, įvyko Kas_ 
selio-Mattenbergo stovykloje š. 
mėn. 9—10 d. Nors suvažiavimo 
vieta iš daugelio viefųlr sunkokai 
pasiekiama, tačiau jis buvo gana 
gausus. Pirmąją suvažiavimo dieną 
atstovi} buvo 52, o antrąją jau 57, 
t. y. trūko vos 1 atstovo. Buvo 
dar daug įvairių centrinių institu
cijų atstovų, žurnalistų ir šiaip 
svečių. Jų visų apgyvendinimas 
gana perpildytoje stovykloje be 
abejo jos šeimininkams sudarė ne
maža vargo, tačiau buvo puikiai 
sutvarkytas ir visi jaukiai jautėsi. 
Atrakcijai pirmosios dienos vaka
rą buvo suorganizuotas koncertas, 
o suvažiavimo pabaigai — vietos 
Dramos Teatro spektaklis.

Suvažiavimas turėjo 4 ilgus po
sėdžius, po vieną prieš pietus 'ir 
po pietų kasdien. Sudarius suva
žiavimą vedančius organus ir iš
klausius sveikinimų, darbas buvo 
pradėtas pranešimais. Apyskaiti- 
niai pranešimai buvo padaryti Vy
riausiojo Komiteto, Kontrolinės 
Komisijos ir Anglų zonos LTB Zo
ninės Tarybos. O informacinį pra
nešimą padarė L. Raudonojo Kry
žiaus, VLIK bei Vykdomosios Ta
rybos atstovai ir ALT atstovė p. 
Devenienė (pastarieji pranešimai 
buvo antrąją dieną). Atskirame 
politinių organų pranešime finan
siniais klausimais buvo painfor
muota apie nutarimą pakviesti vi
so pasaulio lietuvius, o taip pat ir 
LTB narius, apsidėti savanorišku 
pagalvės, verslo pajamų ir pavel-

LT B atstovu
* kad ir nežymia balsų dauguma,

• • pasisakė už tą patį V. K. nariųsuvažiavimas skaičių (9). Daugumas jų išrinkta 
iš vienos stovyklos ir gretimų vie
tovių, tad šįkart ilgo būstinei vie- 

Vyr. Kom. rinkimų metu buvo tos medžiojimo jau neteks pergy- 
iškeltas sumanymas jo narių skai- venti. Be abejo tai sutaupys laiko 
čių padidinti bent iki 12 ar 15. jr energijos pozityvesniems dar- 
Tokiu atveju vykdomuoju organu bams. Kitas laimingas atvejis yra 
būtų iš kurioje nors vienoje sto- tas, kad naujajam V. K. bus nema. 
vykioje gyvenančių V. K. 5 narių žas skaičius buvusio V. K. narių, 
sudarytas prezidiumas (numatytas tad į darbą įsitraukti ilgo laiko 
statuto), o kiti nariai galėtų būti nereikės, nors kai kurių organų 
ir iš tolimesnių sričių (gal iš kiek- pertvarkymo ir tenka laukti, 
vienos apygardos po 1), kurie, at- Suvažiavimo pabaigoje buvo 
vykdami į posėdžius, galėtų palai- svarstyti einamieji reikalai ir pri- 
kyti nuolatinį ryšį tarp V. K. ir imtos rezoliucijos.
periferijos. Tačiau suvažiavimas, • A. Grybas

PAVOJINGAS NIEKAS
Dabartiniu metu didesniuose Va

karų Vokietijos miestuose yra 
dešimtys tūkstančių abiejų lyčių 
jaunuolių be namų, be darbo, be 
tikslo ir be ateities. Šios visuo
menės atmatos yra žiauraus praė
jusio karo padarinys. Daugelio jų 
tėviškės ir tėvai yra likę rusų 
okupuotoj zonoj, į kurią jie neke
tina grįžti, kol ten pasiliks rusai.

Edwin Hartrich „New York He
rald Tribune" spalių 6 d. nr. pa
sakoja 20 metų jaunuolio Erich 
Porschmanno istoriją, kuri yra 
charakteringa tūkstančiams jo 
bendro likimo draugų.

Sis buvęs Karaliaučiaus „Hitler- 
jungo", šiuo metu tapęs Frank
furto „Bahnhofsjungo", jau yra 
prityręs kovotojas už egzistenciją 
tarp visuomenės atmatų, kurių 
šiandien netrūksta Vakarų Vokie
tijos didmiesčiuose. Vidutinio ūgio 
jaunuolis, išrodąs vyresnis, negu 
iš tikrųjų yra, jis yra prototipas 
jaunosios vokiečių kartos, kuri 
žinojo tik nacizmą ir aklai laikėsi 

Kemptene spaliu 4—5 d. d. (vykusio lietuvių tremtinių krepšinio turnyro vaizdai. Viršuj turnyro nugalėtojas — 
stipriausia lietuvių DP komanda „Margis“. Iš kairės j dešinę — Anunuiis III. Norkus II. Bagdonas, Varkala, 
Norkus I. Apačioj — antros vietos nugalėtojas — Scheinfeldo Kovas, šalia — viena turnyro akimirkų prie 
Kovo krepšio. K. Daugėlos nuotr.

dėjimo mokesčiu tautos reikalams.
Pranešimų iškeltais klausimais 

diskusijos buvo gana gyvos, ta_- 
čiau, deja, jos neapėmė visų trem
ties gyvenimo problemų.

Daugiausia buvo kalbama orga
nizaciniais ir švietimo bei moky
mo krypties klausimais, t. y. tais 
klausimais, kurie buvo iškelti pra
nešimuose. Tuo tarpu eilė degan
čių tremties problemų liko mažai 
tepaliestos. Gaila, pav., kad nebu
vo išskirta ir atskirai pasvarstyta 
emigracijos komplikuotoji proble
ma, nors ji ir dažnai buvo prisi
menama. Be abejo, būtų tikę, gal 
net specialią komisiją sudarius, 
atskirai pasvarstyti mūsų teisinės 
būklės bei skriningų klausimą, ku
ris visus vargina ir visiems rupi. 
Darbų tvarkoje nenumačius tam 
vietos, šitie ir pan. klausimai liko 
tik paviršutiniškai pasiinformavi- 
mo plotmėje tepaliesti.

Hitlerio doktrinos. Jo paties pa
sakojimu, jis kilęs iš geros šei
mos. Tėvas buvęs inžinierius ir 
dirbęs viename Karaliaučiaus fa
brike. „Iki 1943 m. aš lankiau Ka
raliaučiaus gimnaziją", pasakoja 
Porschmann. „Vėliau pašaukė 
priešlėktuvinėn tarnybon. 17 metų 
amžiaus aš buvau paimtas armi
jom Po kruvino mūšio prie Vys
los už narsumą mane apdovanojo 
Geležiniu Kryžiumi. Prie Drezde
no netrukus mane rusai paėmė į 
nelaisvę, bet iš ten pasisekė pa
bėgti."

Dabar Pdrschmannas tebedėvi 
savo apsitrynusią juodai dažytą 
uniformą. Jis nėra maudęsis jau 
keletą savaičių. Drauge su šimtais 
kitų jaunuolių gyvena vieno 
Frankfurto priemesčio bunkery. 
1946 m. atvykęs į amerikiečių zo
na, kaip atleistas iš nelaisvės ka
rys, jis buvo gavęs darbo netoli

tų visuomenės atmatų mergaičių 
yra nemažas skaičius.

Tačiau tie, kurie turį .savo mer
ginas, dažnai jas išnuomoja ame
rikiečių kareiviams. Kuomet šios 
atkreipia kareivių dėmesį į save, 
jų draugams yra patogi proga 
amerikiečius apvogti.

Daugelis šių jaunuolių visai 
nežino, kas yra normalus gyveni
mas. Dar būdami vaikais, jie turė
jo išeiti iš namų. Vėliau bombos 
sugriovė jų namus ir užmušė tėvus, 
o jie patys išmoko žudyti ir 
plėšti. Šiuo metu jie renkasi did
miesčius, nes juose yra geresnės 
spekuliacijai sąlygos.

Erich Porschmann nėra ameri
kiečių nei draugas, nei priešas. 
Pamatęs MP mašiną, jis be abejo 
traukiasi kuo toliausia. Tačiau 
jis nenori, kad amerikiečiai pasi
trauktų iš Vokietijos, nes jo paja
mų šaltinis tada bematant išsektų.

Griesheimo. Kelis sykius kalėjimu 
baustas už vagystę, jis yra tapęs 
profesionalas nusikaltėlis. Dabar 
jis yra apsirūpinęs ketveriais su
klastotais asmens dokumentais, 
kuriuos, pasak jo, lengviausia įsi
gyti iš naujai į bunkerį atvykusių 
diaugų. Darbo gauti jis visai ne
sistengia, nes kam gi dirbti ir dar 
sunkiai, jei jo dienos uždarbis 
juodojoj rinkoj 2 kartus didesnis 
kaip vidutinio darbininko viso 
mėnesio alga. Be to, jis ir valgo 
geriau, yra sveikesnis ir gyvens, 
gal būt, ilgiau už padorų vokietį, 
gyvenantį iš menkos maisto kor
telės.

Prekiaudamas daugiausia vog
tom iš amerikiečių prekėm-kava ir 
cigaretėm, o taip pat mėsa ir bul
vėm, Porschmann užperka prekes 
pas „skrajojančius urmininkus". 
Tie urmininkaį prekes pavagia, o 
Pdrschmannas jas paskirsto tarp 
vartotojų.
Nedaugelis šių spekuliantų drau

gauja su mergaitėmis, nors tarp 

Jis, kaip ir kiti jo likimo draugai, 
tiki, kad Amerika kariaus su Ru
sija. Tik busimajam kare jis mato 
savo išganymą —■ progą tapti vėl 
garbingu visuomenės nariu.

„Neužilgo aš vėl turėsiu pro
gos užtaisyti savo senąjį šautuvą", 
sako Porschmann, „jei amerikie
čiai kariaus su rusais, būkite ti
kri. aš eisiu su amerikiečiais."

Atominės bombos 
sprogimo pasėkos
Amerikiečiai vis tebetiria Bi

kini atominės bombos sprogimo 
pasėkas. Kaip praneša- žurnalas 
„Collier’s", kariškiai, gydytojai 
mokslininkai jau yra priėję prie 
šių išvadų:

1. Pirmoji po vandeniu spro
gusioj! bomba davė radio akty
vų spinduliavimą, kurį duotų 
daugiau kaip 1,000 tonu radiju- 
mo (net milijoninė gramo dalis 
radijo tam tikrose sąlygose ga
lėtų užmušti žmogų).

2. Praslinkus daugiau kaip 
metams, apie 50 laivų, buvusių 
bandymo vietoje, yra dar taip 
radijoaktyvūs, kad nesaugu ant 
jų apgyvendinti jūrininkus.

3. Dar nesurasta jokių būdų, 
kaip laivus ar kitus dalykus nu
valyti nuo to radijoaktyvumo.

4. Bikini ir lagūnas, kur buvo 
daryti bandymai, dar vis turi 
radijoaktyvumo lizdus ir tose 
vietose gyventi nesaugu.

5. Bikini vandenyse po atomi
nės bombos sprogimo žuvys tide 
daug turi radioaktyvumo, kad 
pridėjus jas prie fotografijos 
plokštelės iš jų pačių išeinančiais 
X-spinduliais galima jas fotogra
fuoti.

6. Nunyko visos bandymuose 
naudotos kiaulės ir apie 75% pe
lių. Kiaulių atsparumas esąs pa
našus į žmonių.

7. Hirošimoje ir Nagasaki, pra
slinkus metams nuo atominės 
bombos sprogimo, tuose žmonė
se, kurie buvo apdeginti, paste
bimi odos spalvos pasikeitimai 
ir stambūs, grubūs randai.

9. Sutelktas spinduliu veikimas 
gali sukelti vėžį.

10. Kai kurie mokslininkai pri
sibijo, kad stiprus spindulių vei
kimas pavojingai nepaveiktų 
žmonių ląstelių sudėties.

11. Penkių sprogusių atominių 
bombų radioaktyvios dalelės ne
kenksmingos ir tebelekioja viršu
tiniuose oro sluoksniuose. Moks
lininkai sprendžia kiek reiktu 
atominių bombų perpildyti stra? 
tosferai radioaktyvu ir sunaikin
ti gyvybe ant žemės.

12. Tuo tarpu neturima ir greit 
nenumatoma išrasti tikro apsigy
nimo nuo atominių bombų.

Vaizduotės įtaka žmogaus 
savijautai

Northwestern universiteto pro
fesoriai pradarė įdomų eksperi
mentą sų plieno liejyklų darbi
ninkais. Vienai grupei jie davė 
vitaminų per tam tikrą laiką, kitą 
grupė per tą patį laiką ėmė žir
nelius. Darbininkai manė, kad tai 
vitaminai, o trečia grupė jokio su
stiprinimo negavo.

Po kurio laiko darbininkai, su 
kuriais buvo daromas eksperimen
tas, atsakė į tam tikrus klausimus. 
Antros grupės darbininkai, kurie 
maitinami žirneliais buvo tokios 
rūšies, kurie nei gero, nei blogo 
negalėjo padaryti, pasisakę jau- 
čiąsi labai gerai — ir apetitas pa
gerėjęs ir šiaip jų savijauta esanti 
daug geresnė kaip pirma. Neatvy
kimas į darbą dėl negalavimo to
je grupėje žymiai sumažėjo.

Tokių pat rezultatų gauta ir su 
pirmos grupės darbininkais.

Prasčiausiai pasirodė trečia gru
pė, kuri jokių sustiprinimų nega
vo. Toje grupėje, bendrai imant, ir 
darbininkų savijauta buvo neko
kia ir neatvykimas į darbą dėl 
ligų pusėtinai padidėjo.

9



10 psi.

priesaikinio parodymo baustinu- 
mas". Dr. Šimaitis savo 140 pusla
pių darbe plačiai nagrinėja kokio
mis priemonėmis teismas tiksliau
siai iš parodymų gali nustatyti 
teisybę. Disertacijoje plačiai su
stojama ties istoriniais, moraliniais 
ir teisiniais parodymo vertinimais, 
ties priesaikos reikšme ir jos tiks
lingumu įvairiais atvejais. Auto
riaus pasisakoma prieš dabartinę 
praktiką reikalauti patvirtinti 
priesaika ar iškilmingu pasižadė
jimu kiekvieną teisme duodamą 
liudininko parodymą. Duodamas 
teisme parodymas ir be priesaikos 
turėtų būti baudžiamas, kaip kad 
su priesaika. Lygiai turėtų būti

LIETUVIAI RAŠYTOJAI KREI
PIASI J SUVIENYTAS TAUTAS

Lietuvos ministeris Vašingtone 
įteikė tremtyje esančios Lietuvių 
Rašytojų Draugijos raštą Suvie
nytų Tautų generaliniam sekre
toriui.

Lietuviai rašytojai, kurių dau
gumas išklaidyti Vakarų Vokieti
joje, raštą suredagavo per savo 
suvažiavimą Augsburge, amerikie
čių zonoje. Rašte sakoma, kad ru
sai, pirmą kartą okupavę jų tė
vynę, neleido veikti tiems rašyto
jams, kurie nepasidavė naujai 
santvarkai. Rašte toliau sakoma, 
kad ir Žurnalistų Sąjunga ir Ra
šytojų Draugija buvo uždarytos. 
Rašytojai taip pat nurodo, kad jie
pabėgo iš savo krašto, rusams 
užėmus jį iš naujo 1944 m. Rašte 
taip pat minima, kad rusai laiko 
juos provokiškais ir jų valdžios 
organai reikalauja, kad jie grįžtų 
namo.

(„DAGENS NYHETER" IX. 23.)

Cannes iš šešių premijų JAV 
gavo tris

Cannes filmų savaitėj iš 6 pas
kirtų premijų JAV filmos laimėjo 
tris premijas: „Crossfire“ pripa
žinta geriausia socialinė filmą, 
„Ziegfield Follies 1946“ gavo ge
riausios komedijos premiją ir Walt 
Disney „Dumbo“ geriausios pieš- 
tinės filmos premiją. Iš liku
sių premijų prancūzai gavo už 
„.Antoine et Antoinette“ geriausios 
psichologinės filmos premiją ir už 
„Neapkenčiamuosius“ nuotykių 
filmos premiją, o lenkai už doku
mentinę filmą „Audra Lenkijoje“.

Filmuojami Byrono veikalai
Hollyvude pradedama artimiau

siu laiku sukti Byrono „Korsaro“ 
filmą.

Mirė August Neumann
Berlyne mirė garsusis baritonas 

A. Neumann, kuris paskutiniu 
laiku buvo ir operos režisierius- 
Ilgus metus A. Neumann buvo 
Bayreutho muzikos švenčių daly
vis. Nacių laikais Neumann buvo 
pasmerktas 3 metus kalėti už ne
palankumą režimui.

Retas radinys
Pietų Švedijoj, Ageroed srityje, 

tyrinėtojai surado labai senus ka
rolius. Specialistai apskaičiuoja, 
kad jie turi mažiausiai 8.000 
metų. Rasti karoliai padaryti iš 
24 nublizgytų riešutų, kuriuose 
išpiautos skylutės, panašios i 
raidę v. Iš to archeologai apskai
čiuoja, kad Pietų Švedija jau bu
vo apgyventa prieš daugelį tūk
stančių metų.

Sukonstruavo aparatą smegenų 
procesams registruoti

Wilhelminenbergo (Austrijoj) 
biologinės stoties smegenų bio- 
elektrinio skyriaus vedėjas K. 
Gratzel sukonstruavo aparatą, 
kuris registruoja smegenų suke
liamas bangas. Ligi šiol pavyko 
susekti Alpha ir Beta bangas. 
Pirmąsias pagamina kiekvieno 
gyvio smegenys. Antrąsias tik 
mintijančių būtybių-jos ligi šiol 
konstatuotos tik žmogaus smege
nų pagamintos. Šio aparato pa
galba, kaip konstruktorius tikisi, 
būsią galima lokalizuoti sutriki
mus smegenyse ir jų ligų židi
nius.
Žinomas amerikiečių pianistas 

atvyksta į Europą
Jaunas, bet jau spėjęs pagar

sėti, amerikiečių pianistas Wil
liam Kapeli yra pakeliui į Euro
pą. Spalių 18 d. jis koncertuos 
Vienoje. Sis 25 metų virtuozas 
savo muzikos studijas baigė Fi- 
ladelphijoje ir 1942 m. laimėjo 
tris premijas JAV muzikos var
žybose.

Naujas teisės daktaras
Šių metų rudenį Tuebingeno 

Universitetas suteikė teisės dak
taro laipsnį p. VI. Šimaičiui, priė
mus jo disertaciją „Melagingo be-

LIETUVOJE
Apleisti keliai

„Tiesa“ geg. 31 d. vedamajame 
rašo apie Lietuvos kelius, kurie 
yra visai apleisti. Šiuo klausimu 
bolševikinis laikraštis rašo:

„Po karo vietinės reikšmės ke
liai buvo labai mažai arba net ir 
visai netaisomi. Plentai, kurių 
mes palyginti ne tiek daug respu
blikoje turime ir kurie turi pir
maeilę reikšmę visam mūsų liau
dies ūkiui, smarkiai susigadino ir 
reikalauja skubaus taisymo. Pa
grindinės magistralės, pavyzdžiui, 
einanti nuo Vilniaus per Kauną 
iki Klaipėdos, neleistinai išdau
žyta.

„Respublikos Plentų valdyba, 
turėdama savo žinioje gana veiks
mingų priemonių plentams taisyti 
ir prižiūrėti, nerodo reikiamo rū
pestingumo ir pastangų. Galima 
neperdedant sakyti jog plentų ir 
kelių padėtis musų respublikoje 
kelia rimčiausio susirūpinimo.

„Ne geresnė padėtis su tais ke
liais kuriuos tvarko Vyriausioji Ke
lių valdyba prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos. Dažnai tie ke
liai išbūna po porą metų visiškai 
netaisyti ir, vos tik daugiau pali-
jus, pasidaro nepravažiuojami. Nei 
Vyr. kelių valdyba, nei aps
kričių vykdomieji komitetai neat
kreipia rimto dėmesio į nuolatinį 
kelių taisymą bei tinkamą ju prie
žiūrą. Mūsų vietinių tarybinių or
ganų vadovai į kelių tvarkymą 
dažnai žiūri kaip į antraeilį, ne- 
perdaug reikšmingą reikalą, nors 
visas respublikos liaudies, ūkis 
dėl to turi milžiniškus nuostolius.“

Net komunistai nesistengia
Kauno „Gamybos“ audykloje 

tiktai pačiu paskutiniu laiku už
registruota 400 dykinėjimo atsi
tikimų. Fabrikui į pagalbą atsiųsti 
specialistai neišnaudojami pagal 
savo paskirtį. Socialistinėms lenk
tynėms, nors jos oficialiai ir vyk
sta, niekas nevadovauja. Įmonės 
komunistai, priešaky su savo va
dovu drg. Kuzinu, užuot stoję į 
kovą prieš tai, patys pasiduoda 
atsilikusioms nuotaikoms. („Tie
sa“ liepos 9 d.).

Mėsos kombinatas . . . negamina 
durpių

„Tiesa“ Nr. 149 vedamajame 
rašo:

„Matyti, dar neišnyko siaurai 
žinybinio pobūdžio verteiviškos 
nuotaikos, gundančios pavienius 
ūkinius vadovus ne gaminti dur
pių (tai gana sunkus reikalas!), o 
pirktis durpių, kitų žinybų pa
ruoštų ... Toks dairymasis į šalis 
pastebimas Mėsos ir Pieno Pra
monės Ministerijoje. Iš šių mėsos 
kombinatų — vienas tauragiškis 
tekasa purpęs. Kodėl to nedaro 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevė
žio ir Kaišiadorių mėsos kombi
natai? Kodėl ministerija nepara
gino atsilikėlių? Ar tik ne dėl to, 
jog ir patys ministerijos vadovai 
jau dvejus metus iš eilės nenusi- 
krato visišku savo abejingumu 
vietinio kuro gamybai?

Nerangiai vadovauja savo dur-

Žiburiai

baudžiamas žinomai melagingas 
kaltinamojo parodymas, neatimant 
jam teisės parodymų neduoti. Dr. 
Šimaitis patiekia ir kas veikian
čiuose baudžiamuose ir civiliuose 
įstatymuose turėtų būti pakeista.

Disertacija yra gražus įnašas į 
teisinę literatūrą. Autoriaus turėta 
praktika, einant jam Lietuvoje 
prokuroro ir tardytojo pareigas, 
yra davusi jam gražios progos gi
liai pergalvoti jo keliamas proble
mas ir išsiryškinti jo siūlomas re
formas.

Tenka džiaugtis, kad dr. Šimai
tis taip gražiai išnaudojo trem
ties metą, pajėgė nugalėti nema
žas kliūtis ir su rimtu nauju įna
šu ateina įsijungti į Lietuvos tei
sės ugdymą ir jos kilnių pradų 
saugojimą.

Naujam teisės mokslininkui ten
ka tik palinkėti, kad jis savo ta
lento neužkastų ir ateityje mūsų 
Tėvynė susilauktų iš jo tikrai 
vertingo darbininko. Dr. P. K.

pynams ir „Pienocentro“ organi
zacinis biuras. Iki šiol neiškasta 
ir šeštadalio sezoniniu planu nu
matyto kiekio.

Šepetos durpyne pradėta kasti 
durpes ... kastuvais, nes maši
noms atremontuoti nėra lėšų. Per- 
nykščios durpės guli neišvežtos: 
vagonėliai ir garvežėlis buvo per
nai paskolinti Vyriausiajai Kuro 
Valdybai ir ligi šiol neatsiimti, 
nors jie pastarajai seniai neberei
kalingi. Viso to durpininkystės 
skyriaus atstovas nespėjo paste
bėti Šepetoje ... Štai kaip „vado
vauja“ organizacinis biuras savo 
durpynams!

Smarkų nerimą kelia Lietuvos 
TSR Energijos Valdybos durpynų, 
ypač Bačiūnų, atsilikimas. Bačiū
nų durpynas jau įsikolino valsty
bei dešimtis tūkstančių tonų dur
pių. Gamybos tempai iki šiol bu
vo ir liko nepatenkinami. Durpy
nas visumoje nepasiekė dieninės 
grafikos lygio ir tempia atgal visą 
Energijos Valdybą. Pastaroji bir
želio mėn. 20 dienai teiškasė 21 
nuošimtį sezoninio durpių gamy
bos plano. Kas dešimtadienis val-

IRO IR KARIUOMENĖ PANEIGIA, 
KAD DP MAISTO NORMOS SU

MAŽINTOS
IRO ir JAV karinomenės štabas 

spalio mėn. 11 d. išleido bendrą 
pareiškimą, kuriuo paneigia, kad 
maisto normos DP Vokietijoj yra 
sumažintos iki 1500 kai. Pareiš
kime nurodoma, kad vidutinė 
maisto norma tebėra 2.435 kai. die
nai. (NYHT, X. 13).

TRUMANO SPECIALUS ATSTO
VAS DP RAIKALAMS EUROPOJE

Ugo Carusi, anksčiau buvęs JAV 
imigracijos ir natūralizacijos ko- 
misionierius, dabar prezidento 
Trumano paskirtas ištirti DP pro
blemą amerikiečių zonoje, pareiš
kė Frankfurte, kad jo svarbiausias 
uždavinys esąs išstudijuoti patik
rinimo ir atrinkimo metodus, nu
matomų DP imigrantų į Ameriką.

Ryšium su Kongreso akcija ir 
dar neišspręstu Stratono projektu, 
siūlančiu įsileisti 400.000 DP į JAV 
per keturius metus, Carusi, po tri
jų mėnesių sugrįžęs į Vašingtoną 
patars, sprendžiant DP padėtį. Jis 
šiuo metu įsikūrė EUCOM vyr. 
būstinės patalpose Frankfurte.

„Mano misija", kalbėjo jis", yra 
įsigilinti į dabartinę DP programos 
procedūrą, liečiančią imgraciją į 
JAV".

„Aš dėsiu visas pastangas su
rasti geriausius metodus, įgyven
dinant betkokį imgracijos planą, 
kuris bus priimtas Kongreso atei
ties sesijoje ir peržiūrėti bendrąjį 
įkurdinimo programą tiek, kiek 

dyba brenda vis gilyn į skolas 
valstybei.

Kooperatinė prekyba pašlijo
„Pastaruoju metu miestų koo

peratinės prekybos reikalai vi
sai pašlijo, — rašo liepos 6 d. 
„Tiesa“. — Per antrąjį š, m. ket
virtį vartotojų kooperacija parda
vė miestų gyventojams tris kartus 
mažiau mėsos, negu per pirmąjį 
ketvirtį, o kiaušinių, žuvies ir 
pieno produktų beveik visai ne
pateikė. Planais paliko naujų par
duotuvių įrengimo planai..: Res
publikos sostinėje vietoje šešioli
kos parduotuvių, įsteigta tik še
šios, o Kaune — 7 vietoje 16, vie
na užkandinė vietoj septynių! Bet 
įsteigtos parduotuvės tebėra tuš
čios arba tiesiog uždarytos ištiso
mis dienomis. Šių parduotuvių 
tarnautojai, vedėjai ir agentai 
dykai gauna atlyginimą.“

Spekuliuojama iš paštų vogtais 
laikraščiais

Liepos 8 d. „Tiesa“ rašo veda
majame:

„Spaudos nepristatymas, vėlini- 
mas, didžiausia netvarka skirstant 
spaudą vietose — nuolatinis reiš
kinys mūsų respublikoje.

Štai pačiame Vilniuje gyvenan
tis drg. Daukša nusiskundžia, jog 
jis beveik visai negauna užsipre
numeruoto laikraščio, o jei gauna, 
tai 3—4 numerius iš karto.

Kretingos apskrities Darbėnų 
paštas tik birželio mėnesį 6 kar
tus vietoje 277 egzempliorių „Tie
sos“ tegavo po 75—77 laikraščius.

Dešimtys Vilniaus, Varėnos, 
Kauno, Mažeikių, Telšių ir kitų 
apskričių apylinkių visai neaptar
naujamos pašto.

Kėdainių apskrities Grinkiškio 
valsčiaus spaudos prenumeratoriai 
gauna tik kas antrą laikraščių 
numerį. Kitų numerių galima lais
vai gauti turguje spekuliacinėmis 
kainomis.“

Šoka, kai miškai dega
Siaučiant miško gaisrui Pagė

gių apskrityje, kai buvo skubiai 
reikalinga gyventojų pagalba, 
komjaunimo organizatorius Osa
novas suorganizavo vakarušką ir 
atsisakė padėti gesinti gaisrą, mo
tyvuodamas tai tuo, kad buvo 
sekmadienis! (Tiesa, birž. 27 d.)

liečia Amerikos dalyvavimą Tarp
tautinėje Pabėgėlių Organizaci
joje". (S & S 47. 10. 9).

MOTERŲ EMIGRACIJA 
Į ANGLIJĄ

Į Angliją reikalinga viengungių 
moterų 18—40 amžiaus tekstilės 
pramonei. Taip pat trūksta dar
bininkių skalbykloms, įvairiems 
namų ūkio darbams, ligonių ir vai
kų priežiūrai.

830 DP IŠPLAUKĖ Į KANADĄ
Š. m. spalių mėn. 7 d. iš Bre- 

merhaveno išplaukė JAV laivas 
„Gen. Heinzelman" į Kanadą su 
830 DP, atrinktais amerikiečių ir 
britų zonose Vokietijoje ir Austri
joje.

Šį transportą sudarė tarnai, že
mės ūkio darbininkai ir šeimos.

Sugrįžęs šis laivas, išgabens pir
mąjį transportą į Australiją. Uosto 
pareigūnai sako, kad Ausralijos 
grupė susidės daugiausia iš pajė
gių vyrų ir šeimų. (S & S 47. 10. 9).

DAR 10.000 DP Į KANADĄ
Kanados kasyklų ir kitų šal

tinių ministerija iš Ottavos pra
neša, kad Kanada sutiko papildo
mai priimti dar 10.000 Europos 
stovyklose gyvenančių išvietin- 
tųjų asmenų. Tuo būdu DP skai
čius, kurį sutiko Kanada priimti, 
pakilo iki 20.000. (S & S 47. 10. 8).

LENKAI GRĮŽTA NAMO
.š. m. spalių mėn. 8 d. į Gdynę 

atplaukė lenkų transportas su 600
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iš Danijos grįžtančiais namo 
lenkais. (S & S 47. 10. 9).

DAR 8 ESTAI ATPLAUKĖ 
Į JAV

Miami uoste išlipo į krantą as
tuoni estai, atplaukę iš Švedijos 
savo 40 pėdų laiveliu. Jie yra 
penktoji estų grupė, išlipusi tame 
uoste. Kapitono Kaime. Veski žmo
na Hilda papasakojo, kad jų gru
pė išplaukė iš Gotenborgo liepos 
22 d. ir kad „Europoje padėtis pa
sidariusi tokia bloga, jog jie pa
galiau buvo priversti išvykti".

Šią grupę sudaro: Veskio šeima 
vyras, žmona ir du vaikai, dviejų 
mėn. ir pusantrų metų — dar du 
vyrai ir dvi moterys. S&S 47.10.8.

VOKIEČIAI NORI, KAD DP VĖL 
TARNAUTŲ JIEMS

„Schwabische Landeszeitung“ sa
vo š. m. spalių mėn. 9 d. numery 
rašo: „Bavarijos žemės ūkio ir 
miškų ministerija praneša, kad 
nuo spalių 1 d. išviėtintieji as
mens aprūpinami iš vokiečių 
maisto išteklių. DP dienai gauna 
2.014 kalorijų, kurių 65*/» iki šiol 
buvo tiekiama is amerikiečių ištek
lių. Naujajame OMGUS potvar
ky sakoma, kad DP stovykloms 
nuo šio* laiko suteikiams amerikie
čių zonos vartotojų pirmenybė ir 
kad tik kiek vėliau bus vėl duo
dama 1000 kdorijų iš importuotų 
produktų.

Maitinimo ministeris dr. Josef 
Baumaąrtner ryšium su tuo pra
nešė, kad tuojau turi būti sudaryta 
45 dienoms maisto atsarga iš vo
kiečių išteklių. Viename žemės 
ūkio ministerijos tarnybiniame 
pranešime tarp kitko sakoma. 
„Kadangi mūsų gyventojai, gau
dami maisto korteles, turi atsinešti 
ir darbo pažymėjimą, atrodo, vi
sai teisinga ir tvarkinga, kad ir 
išvietintieji, kurie nuo dabar mai
tinasi iš kuklių vietinių produktų 
išteklių turėtu tarnauti ūkiui ir 
įsijungti į darbo procesą." Minis
teris Baumgartner šiuo reikalu 
įteikė atitinkamą pareiškimą Ba
varijos ministerių kabinetui."

(Schw. Ldztg. 47.10.9)

KANADOS MIŠKUOSE
Neseniai Kanadon miško dar

bams išvykę lietuviai pilnai įsi
jungė į darbą. Savo, rugsėjo pa
baigoje iš Regan, Ontario, rašy
tuose laiškuose jie stebisi keisto
mis Kanados atmosferos sąlygo
mis. Esą jau rugsėjo 21 d. iškritę 
pirmasis sniegas, ir nuo to laiko 
kas antra diena sninga ar lija. 
Naktimis jie grožisi šiaurės paš
vaiste, kuri čia labai ryškiai ma
tyti.

Stovykloje dirbama ištisą sa
vaitę, tik dabar atvykę lietuviai 
švenčia sekmadienius. Šiaip čia 
jokios šventės nepripažįstamos, ir 
visi be jokio poilsio kala pinigą. 
Miške dirbantiems lietus didelis 
priešas, nes lijant dirbti neįmano
ma. o sėdint, nieks ir pinigų ne
moka.

Gavus pirmo mėnesio algas, at
siskaičius už maistą ir kitus reik
menis dirbantiesiems atliko maž
daug po 100 dolerių. Dabar dau
gumas šiuos pinigus išleidžia ap
darui, avalinei ir kt. Daiktai išsi
renkami raštinėj esančiam kata
loge ir pasiunčiamas užsakymas. 
Po dviejų savaičių daiktai atsiun
čiami paštu į vietą. Kol nebaigsi 
darbo sutarties, ištrūkti jokios vil
ties nėra. Regan stovykla šiuo 
atžvilgiu yra laimingesnė, nes 
kovo mėn. ji bus sulikviduota ir 
darbininkai galės eiti kur kas 
nori. Kalėdų šventėms stovykloje 
dirbą lietuviai važiuoja pas savo 
tautiečius į Toronto, todėl jau šiuo 
metu lipdomi veikaliukai; repetuo
jamos dainos ir 1.1., stengiamasi 
kaip galima gražiau pasirodyti jau 
nuo seno čia esantiems tautie
čiams.

Rugsėjo 8 d. Regan stovykla 
šventė iškilmingai. Rytą su tam 
tikromis apeigomis buvo pakelta 
Jugoslavijoje, Schwabmunchene, 
Nūrtingene ir kitur plėvesavusi tau
tinė mūsų vėliava. Jos savininkas 
ją laiko savo didžiausiu turtu ir 
tikisi ją parsivešiąs netrukus į 
laisvą Lietuvą.

10
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Šveicarija pasiruošia 
įvairiems galimumams
Sveivarų kantonų parlamentas 

šiuo metu svarsto (statymo pro
jektą, kuris naujo karo Europoje 
atveju numato masišką produktų 
ir žaliavų {sandėliavimą.

Šveicarijos užsienių reikalų mi
nisters Dr. Max Eduard Petit- 
pierre šiuo reikalu pareiškė, kad 
tarptautinė padėtis ir toliau tebe- 
rodanti „neramių aspektų" ir iš 
Šveicarijos vyriausybės reikalau
janti didžiausio budrumo. Šveica
rija turinti rūpestingai apgalvoti, 
kaip išsaugoti savo padėtį tarp 
Rytų ir Vakarų. Jos neutralumas 
turįs būti visomis aplinkybėmis 
išsaugotas. Dėl tos priežasties ir 
Paryžiaus konferencijoje Šveicarų 
delegacija „gan rezervuotai” lai
kėsi ir ta laikysena kai kurių 
sluoksnių buvusi klaidingai su
prasta. Delegacijų į Lake Success 
(JT) ir į Havanną (tąrptautinėn 
prekybos konferencijon) pasiunti
mas įrodo, kad Šveicarija yra pa
siruošusi bendradarbiauti tarptau
tinėje politikoje. Petitpierre pa
brėžė, jog Šveicarijai šiuo metu, 
labiau negu bet kada rūpi, kad 
„integralus neutralumas" būtų iš
laikytas. (NdF, 47.10. 8)

Rusija statysis greituosius 
povandenius laivus

Iš Vašingtono pranešama, kad 
rusai Baltijos jūros pakrašty bu
vusias didžiausias povandeninių 
laivų statybos įmones §u visais 
technikais ir statytojais perkelia 
į Rusiją. Stebėtojai daro išvadą, 
kad Rusija pradės greitųjų po
vandeninių laivų statybą. Šie lai
vai karo metu vokiečių buvo išto
bulinti. (WK, 47.10. 8)

Stalinas blogesnis uz 
Hitlerį

Associated Press praneša, kad 
respublikonų atstovas' John Ta
ber, JAV atstovų Rūmų, vertinimo 
komisijos pirmininkas, Paryžiuje 
pareiškė, jog sovietų premjeras 
Juozapas Stalinas yra blogesnis 
už Hitlerį.

Jis kvietė visus dėti pastangų 
kaip nors pašalinti komunizmo 
grėsmę.

Šis pražilęs „Turtų sargybinis 
šuo", nepasitikįs Marshall© pagal
bos programa Europai, labai pa
brėžė, jog JAV turi ką nors da
ryti, kol dar „Stalinas veikia, mė
gindamas apgaudinėti žmones, kad 
priimtų jo diktatūrą”.

„Komunistas ir nacis yra visai 
tas pats", pareiškė Tabar, atvykęs 
į Paryžių po kelionės po Vokie
tiją.

„Tarp Stalino ir Hitlerio yra tik 
mažas skirtumas, Stalinas yra ma
žiau smarkus".

Lygindamas savo patyrimu? apie 
vartojamus vokiečių ir sovietų 
metodus Reiche. Taber pastebėjo: 
„Hitleris buvo visai be gailesčio. 
Stalinas yra visai be gailesčio". 
Pačios Rusijos piliečiai ir žmonės, 
esą jos globoje, arba esą į tą glo
bą kandidatai, dingsta naktimis.

|AV kariuomenė Persijoje
Bagdado laikraštis „Alskaab", 

remdamasis patikimais Bagdado 
šaltiniais, tvirtina, jog spalių 7 d. 
į Persijos Abadano uostą įplaukė 
trys amerikiečių laivai su kariuo
mene ir ginklais sustiprinti Ame
rikos pajėgų, kurios čia buvo iš
keltos prieš dvi savaites. Ameri
kos ambasados karo atašė Bag

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Lietuviškos giesmės amerikiečių 

kariams
Amerikiečiai kariai Weldene, savo 

rajone, pasistatė kuklią, bet tikrai 
jaukią ir gražią bažnytėlę. Projektą 
šiai bažnytėlei sudarė ir statybos dar
bus vykdė lietuvis inž. Mikalauskas, 
o daugelis Weideno dirbančiųjų lie
tuvių prisidėjo prie šiai bažnytėlei 
medžiagos sugabenimo ir kitų dar
bų. Elektrinius vargonus bažnytėlei 
amerikiečiai atsigabeno net iš savo 
tėvynės Amerikos, tačiau savo cho
ro dar neturi. Todėl pamaldoms 
kviečiasi DP chorus. S. m. spalio 
mėn. 5 d. amerikiečiams giedojo Wei
deno lietuvių parapijos choras, ve
damas p. J. Kaspučio. Pirmą kartą 
darniai ir galingai skriejo lietuviškos 
giesmės aidai bažnytėlės skliautais, 
o mūsų ir Laisvės Šalies sūnų mal
dos ir viltys skrido prie Aukščiau
siojo, nes tik jis gali įkūnyti laisvę 
ir tiesą mylinčių tautų lūkesčius.

L. E-tas.

Semestro pradžia Frankfurto 
universitete

Rugsėjo 15 d. lietuviai studentai 
pradėjo 5-tąJt semestrą Frankfurto 
J. W. Goethes universitete. Pasteb 
tina, kad studentų skaičius pradeda 
sparčiai mažėti. 1946 m. vasario mėn., 
kada tik buvo universitetas atidary
tas, lietuvių studentų buvo 60, se
kantį semestrą 132, trečio semestro 
pabaigoje, 1946 m. gruodžio mėn., 
207 stud, gi 1947 m. balandžio mėn. 
registravosi 165 stud., o šiam semes
tre registravosi 138 studentai, t. y., 
maždaug, toks pat skaičius, kaip an
trame semestre. Dauguma studentų 
emigruoja arba, dėl materialinių sun
kumų nueina dirbti į įvairias PCIRO 
arba armijos įstaigas. Daugiausia stud, 
filosofijos fak., toliau sexa medicma

dade William Ship šio pranešimo 
negalėjo patvirtinti.

(NYHT, 47.10.9)

KOMINTERNAS SUDARYTAS 
PRIES JAV „AGRESIJĄ"

Atsišaukime, kurį Maskvoje 
sekmadienį išleido komunistai, 
kviečiami viso pasaulio darbinin
kai susijungti į liaudies frontą 
prieš JAV ir kitus Vakarų kraš
tus, kurie kaltinami imperialisti
nėmis užmačiomis ir ruošimusi 
karui.

Tai yra atviras pareiškimas apie 
ta spragą, kuri susidarė tarp dvie
jų „imperialistų" ir „anti-imperia- 
listų" stovyklų. Viską stebint, 
peršasi išvada: „Nėra jokio vidu
rio kelio. Jau dabar turite pasi
rinkti kurią nors pusę.”

Suprastinant atsišaukimą iki pa_ 
prasčiausių sąvokų, jame sakoma: 
„Jei esate nusistatę prieš impe
rializmą ir karą ir jei palaikote 
demokratiją ir taiką, remkite de
vyniuose kraštuose komunistų- 
partijos deklaraciją." Deklaraci
joje nieko nėra pasakyta, kad su
sitarimas ribojasi tik tomis de
vyniomis valstybėmis, kuriu ko
munistų partijos įstojo į šią orga
nizaciją. Septynios iš jų-Sovietų 
Sąjunga, Lenkija, Jugoslavija, 
Vengrija Rumunija ir Čekoslova
kija— jau yra susirišusios temp- 
riais ideologiniais ir ekonomi
niais ryšiais. Jos sudaro širdi to 
jungtinio fronto, kuris įkurtas 
prieš „imperializmą ir karą".

Likusieji du kraštai — Prancū
zija ir Italija — nepateko į „nau
jųjų demokratijų" grupę. Vis 
dėlto 2.000.000 Prancūzijos komu
nistų ir maždaug toks pat skai
čius Italijoje yra svarbus fakto
rius naujoje organizacijoje, nes 
šie du kraštai atstovauja joje Va
karų Europą. Jie yra pašaukti 
įjungti tuos kraštus į „antiimpe- 
rialistų stovyklą".

Ir visu kitų kraštų „demokrati
nės jėgos" yra pakviestos paremti 
jungtini frontą, vadovaujamą Ifi 
milijonų komunistų ‘devyniuose 
kraštuose, kurių komunistų par
tijos priklauso šiais naujajai or
ganizacijai. Sis atsišaukimas nu
kreiptas ir i kitus Europos kraš
tus. j Kiniją. Indokiniją ir Pietų 
Ameriką. Jame nurodyta, kad JAV 
siekiančios „ekonominio ir poli
tinio pavergimo".

Deklaracija duoda šiuos „demo
kratinių jėgų" pagrindinius prin
cipus visiems kraštams, kurie nori 
prisidėti prie kovos prieš „Ameri
kos imperializmą ir karą".

1. pasipriešinti visoms JAV pas
tangoms išplėsti jos ekonominę ir 
politinę įtaką,

2. sujungti ir palaikyti tamprius 
santykius su komunistais ir „de
mokratinėmis jėgomis" visų kitų 
kraštų, kurie, priešinasi Amerikos 
įtakos išplėtimui

3. nesibijoti Amerikos grasinimų 
gąsdinimais bei grasinimais išgauti 
pinigų,

4. nedaryti jokių susitarimų su 
JAV ir atsiminti, kad „Mūnchenr 
politika atrišo hitleriškos agresijos 
rankas",

5. nebendradarbiauti su dešinio
jo sparno socialistais, kaip Rama- 
dier, Blum, Attlee ir Bevinu, nes 
jie savo žaidimą veda jau drauge 
su „Amerikos imperialistais".

Šis manifestas šaukia visas „de
mokratines jėgas" stovėti ir ginti 
savo pozicijas. Toliau nurodoma, 
kad tai yra defenzyvinio pobū
džio sąjūdis, prieš JAV numatytą 
ofenzyvinį sąjūdį. 1935 m. Komin- 
ternas išleido atsišaukimą jungtis 
į bendrą frontą prieš Vokietijos 
agresiją, naujoji organizacija kvie
čia dėtis į tokį pat frontą, nukreip
tą prieš „Amerikos agresiją", nu
rodydama, kad dabar susidariusi 
grėsmė esanti tokia pat kaip nacių 
buvę grasinimai. (NYHT, 47, 10.9.)

DIDŽIULIS RUDENS 
KREPŠINIO TURNYRAS

KEMPTENE
Margis ir Kovas—dvi pajėgiausios 

krepšinio komandos Vak. Vokietijoje
Naujai persiformavęs Kempteno 

Margio sporto klubas, sekdamas Ša
rūno pėdomis, spalių 4 ir 5 d. d. su
ruošė krepšinio turnyrą, kuriame da
lyvavo šios svečių komandos: Schein- 
feldo Kovas, latvių WUrzburgo YMCA, 
latvių Darmstadto Kursą, Dillingeno 
Sakalas, Mūncheno Gintaras ir Mem- 
mingeno rinktinė.

Galima drąsiai tvirtinti, kad iš visų 
iki šiol suruoštų krepšinio žaidynių 
Kemptene, Šarūno „landynėje”, į 
pastarąsias buvo sutrauktos stipriau
sios komandos. šiuo metu jos, be 
abejo parodė, kas krepšinyje pirmau
ja Vak. Vokietijoje. Ir džiugu pažy
mėti, kad vedą liko lietuviai—senųjų 
šarūniečlų Margio komanda. Kovinga
sis Scheinfeldo Kovas, supasavęs tik 
prieš Margį, trečioj ir ketvirtoj vie
toj paliko stiprias latvių komandas: 
WUrzburgo YMCA ir latvių meisterį 
Darmstadto Kursą. Po tų keturių 
komandų sekė Dillingeno Sakalas- 
kylančioji komanda, parodžiusi latvių 
YMCAi didelį pasipriešinimą, ir Mūn
cheno Gintaras bei Memmlngeno 
rinktinė.

Rungtynės buvo pravestos dviejų 
minusų sistema. Tai be abejo iš pir
mavimą perimančių komandų parei-
kalavo didžiulio patvarumo. Ne nuos
tabu, kad Kovui antrąją rungtynių 
dieną išeinant tretįjį kartą į aikštę 
finalinėms rungtynėms su Margiu, 
daugumas žiūrovų tikėjosi pamatysią 
nuvargusios komandos gynimosi deri
nius prieš pusdienį pasilsėjusius mar
iečius. Bet virš 1.500 žiūrovų buvo 
smarkiai nustebinti. Koviečlai tre
čiose tos dienos rungtynėse pasirodė 
geriausiai. Iš pat pradžių jie mar
giniams užkūrė tokia pirtį kad pir
mo kėlinio 15-toj minutėj vedė 14:7. 
Pagaliau, išlyginę pasekmę, margie- 
čiai kėlinį baigė 19:17 savo naudai. 
Kiek jaudinanti akimirka buvo 
antrame kėlinyje, jau matyti iš to, 
kad Kovas net 3 kartus sugebėjo re
zultatą persverti į savo pusę, o 2 mi
nutėm prieš žaidynių galą lentoje 
viršum ūžiančių įjaudintų žiūrovų 
kabėjo du skaičiai 40:40. Keli žaibiniai 
deriniai ir margietls Varkala sodina 
pilną. Po to, kai Andriulis III įdeda 
2 baudas, Gružauskas pilnu metimu 
aplygina rezultatą, bet Norkus I žai
dynes užbaigia, įmetęs baudą. Rezul
tatas 45:42. Margls-turnyro nugalėto
jas, o Kovas—tradicinis Kempteno 
varžybų antros vietos laimėtojas.

Margio ir Kovos komandos šiose 
rungtynėse pasirodė kaip du puikiai 
suaugę vienetai. Ir vienos ir kitos 
komandos vidutinis žaidėjo amžius 
tas pats — 23,5 metų. Taigi, komandos 
nėra persenusios. Abi komandos turi 
po vieną devyniolikametį (Va r kalą 
ir Birutį), kurie puikiai prisiderino 
prie senesniųjų „vilkų".

Abi latvių komandos (viso 19 vyrų) 
aikštėje pasirodė su vytais aukštes
niais kaip 1,80 m. Savo ūgiu ir gerais

su 36 stud. Tenka pažymėti, kad 
Frankfurtas ar nebus vienintelis vo
kiečių universitetas' turįs tokį didelį 
lietuvių humanitarų skaičių. Iki šio 
semestro pradžios universitetą baigė 
6 studentai. Užsieniečių skyrius tu-1 
įsakymą užsieniečių studentų skaičių 
mažinti, kas žinoma, kas kartą trem
tinių būklei Vokietijoj blogėjant, se
kasi be didelių pastangų.

Semestras buvo pradėtas pamaldo
mis, kurias laikė lietuviams studen
tams skirtas kapelionas kun. J. Rut
kauskas.

Studentai yra susiorganizavę į įvai
rias akademines organizacijas. Veikia 
stud, ateitininkai, varpininkai, skau
tės ir skautai.

Naujai perrinktai studentų valdybai 
pirmininkauja stud. med. V. Vaitke
vičius. Al—

Mielą draugą TREČIOKĄ 
VYTAUTĄ ir p—lę STRAZ- 
DAITĘ TERESĘ, sukūrusius 
šeimos židinį, sveikiname ir 
linkime laimingos ateities.

B. Brazauskas, L. Traška, 
V. .Tiškevičius, A. Lau
kaitis.

Brolį ALFREDĄ NAGULE- 
VICIŲ ir sesę GENĘ GA- 
SlUNAITĘ, sukūrusius skau- 
tišką šeimą, nuoširdžiai svei
kiname.

„Gabijos" Vietininkijos 
skautės ir skautai.

mėtymais jie visiems priešams buvo 
sudarę daug rūpesčių, bet, neparodę 
užtenkamai judrumo ir greičio, turė
jo supasuoti prieš Margį ir Kovą. 
Buvo tiesiog juokingai dramatiškų 
momentų, kada Norkus II arba Gry
bauskas, prasmukę pro tokio milžino 
pažastę, šiam dar nesuspėjus pasi
lenkti, kraudavo į krepšį. WUrzburgo 
latvių YMCA reikia skaityti gerokai 
stipresne už Jų meisterį Kursą.

Dillingeno Sakalui trūko pastovu
mo. Kovodamas prieš YMCA, jis pa
rodė tokį žaidimą, kuris jį būtų nu
vedęs į geresnę vietą. Bet, deja, 5 
antrojo kėlinio minutės, per kurias 
komanda klek atlyžo, palaidojo ge
resnės vietos viltis.

Rungtynių pasekmės! Margis (Kemp- 
tenas) laimėjo prieš Gintarą — 61:35 
(27:20), prieš WUrzburgo latvių YMCA
— 49:43 (21:21). prieš Scheinfeldo Kovą
— 37:28 (19:19) ir 45:42 (19:17). Iš 52 
baudų įmetė 38.

Kovas (Schelnfeldas) laimėjo: prieš 
Memmingeno rinktinę 75:46 (28:15), 
prieš latvių Kursą 57:40 (29:15) Ir prieš 
latvių WUrzburgo YMCA 38:30 (16:12), 
Iš 81 baudos įmetė 60.

WUrzburgo YMCA laimėjo prieš Sa
kalą — 33:24 ir 34:29 ir prieš Kursą 
46:31.

Darmstadto Kursą laimėjo prieš 
Memmingeno ripktinę — 44:27.

Dillingeno Sakalas laimėjo prieš 
Gintarą — 56:34.

Daugiausia krepšių įmetė: Grvbaus- 
kas 68 (iŠ 5 rungtynių), Gružauskas 63 
(iš 6 r.), Norkus II 59 (iš 4 r.), Var- 
kala 53 (iš 4 r.) ir Rings latvių YMCA 
46 (iš 6 r.).

Po paskutiniųjų rungtynių, vietos 
liet, komiteto pirmininko pakviestas,

Paieškojimai
Kazys Karosas, gyv. Augsburg- 

Haunstetten. Flachstr. 46—1 DP Camp, 
ieško Onos Cekavičiūtės-Grėbliauskle- 
nės.

Bielevičius Viktoras, gyv. Stokka- 
markegaard, pr. Stokkmarke. Dan
mark-Lolland, ieško brolio Bielevi- 
čiaus Adolfo, giminaičių: Mikolainių 
Juozo, Vinco ir Kazio ir Ramanauskų 
Mykolo ir Jono.

Kun. Jonas Bacevičius, gyv. Olden
burg i. O., lietuvių lageris „Upterm 
Berg“, ieško Sabinos Ziemytės.

Juozas Kavaliūnas, gyv. Traunstein, 
Kurhaus, Litauisches Lager, ieško gi
minių ir pažįstamų.

Joana Krištoponytė, gyv. Wiesba
den, Hebbelstr. 2, ieško Reginos Stat
kutės.

Paberžienė. gyv. pas p. Pajaujį, 
Vflsterasgatan 7.1 (c/o • Fredrėksson 
Stockholm-Svedija) ieško Lupeikos 
Stasio, Mažonio Pauliaus, Paberžio 
Jono ir Zaliausko-Zaliūno Jono.

Olga Purins (Buschmann), Augs- 
burg-Hochfeld, Rlchthofenstr. 42—4, 
ieško Janes Buschmann ir jos vaikų 
Aleksis Buschmann, Irena Boruse- 
wisch.

August Jagun, Oberwdllstądt ūber 
Friedberg/Hessen, ieško žmonos Emi
lijos Bertos Jagun, gim. Richter, duk- 
tės Irenos-Idos .Jagun, gim. 1920 m., 

IRO direktorius m j r. Wattleworth vi
siems turnyro dalyviams įteikė do
vanas.

Šiame dideliame turnyre dalyvavu
sios pirmaujančios komandos buvo 
tokio sąstato: Margis: Andrulis III, 
Bagdonas, abu Norkai ir Varkala; at
sarginiai — Andrulis II, Sventickas, 
Krutulis. Kovas: Birutis, Grybauskas, 
Gružauskas, Lauraitis, Kikilas. . Be 
to, Gailius ir Ginčauskas. K. Da.

PRADEDAMAS II-sis KREPŠINIO 
PIRMENYBIŲ RATAS

Spalių 25 d. pradedamas 1947 m. 
Lietuvių Krepšinio Pirmenybių „L"— 
kl. II-jo rato varžybos, kurios bus 
pravestos turnyrine sistema. II—jo 
rato varžybose pirmenybių dalyvių 
skaičius yra padidėjęs dviem koman
dom, kurios, manoma įneš didesnio 
įtempimo varžybose, t. y. Dillingeno 
SAKALAS ir Kempteno MARGIS. 
„Margio” sudėtyje matysime mūsi| 
buv. Repr. Kom—dos ŠARŪNO žai
dėjus.

I—sis pirmenybių turnyras įvyks X. 
25—26 d. d. WUrzburge, susitinkanty 
25 d.: KOVAS—LITUANICA, SAKA
LAS— TUb. VYTIS, PERKŪNAS-Gčt. 
YMCA, WUrz. VYTIS—MARGIS. 26 d.: 
KOVAS—TUb. VYTIS, LITUANICA— 
G6t. YMCA, WUrz. VYTIS—SAKALAS 
ir PERKŪNAS—MARGIS.

Sekantieji turnyrai įvyks Dillingene 
XI 8—9, Scheinfelde XI 29—30 ir 
Kemptene XII 13—14. Tokiu būdu 
1947 mt. Lietuvių „L"—kl. Krepšinio 
Pirmenybės Vokietijoje galutinai bus 
baigtos pirmoje gruodžio mėn. pu
sėje. J.

Greveno jaunių „Žaibas” — latvių 
jauniai 36:10 (20:0)

Greveno Jaunių „Žaibo“ krepšinin
kai IX. 21. turėjo rungtynes su vie
tos latvių jaunių komanda. Nors lat
viai yra daug vyresni ir stambesni, 
tačiau visų dideliam nustebimui 
rungtynes užtikrintai laimėjo mūsiš
kiai gan aukšta pasekme: 36:10 (20:0). 
Tuoj po teisėjo švilpuko jaunieji 
žaibiečiai iniciatyvą perima į savo 
rankas ir jau neatleidžia iki kėlinio 
pabaigos, Jį baigdami 20:0 savo nau
dai. Antrame kėlinyje kiek pakrinka 
gynimas ir latviai gauna progos pa
sekmę truputį sušvelninti.

Žaidė ir taškų pelnė: V. Valaitis 
14, A. Niurnaitis 12, K. Kelbinskas 8, 
R. Jarutis 2. Teisėjavo latvis.

Rungtynėms kiek pakenkė blogas 
•ras. K—as

Sportas Grevene
Didžiumai stovyklos vyrų išvykus 

į Angliją, laikinai buvo apmiręs ir 
sportinis gyvenimas. Tačiau jauniai 
rankų nenuleido. Tuoj sušauktas 
jaunių sportininkų susirinkimas, iš
rinkta nauja sporto valdyba šu krep
šinio, futbolo, stalo teniso, lengv. at
letikos ir tinklinio sekcijų vadovais. 
Naujasis sporto klubas pasivadino 
„Žaibo“ vardu.

Daugiausia kultivuojamas krep
šinis, tik dabartiniu metu neturima 
krepšinio kamuolio, nes likviduojan
tis senajain sporto klubui buvo „iš- 
porceliuotas“ ir jo turtas. Taip pat 
trūksta krėpš. batelių ir aprangos. 
Nežiūrint to, jau turėta keletas krep
šinio rungtynių su vietos latviais ir 
aplinkinių stovyklų liet, jauniais, 
kurios visos laimėtos. K—as

SKELBIMAI
Liet. Jūrų Mokykloj prasidės nauji 

mokslo metei š. m. lapkričio mėn. 
pradžioj. Yra daromi žygiai gauti su
tikimą iš atitinkamų įstaigų priimti 
mokinius ir iš U.S. zonos. Nors dar 
ir nėra galutinai išaiškinta, amerikie
čių zonos kandidatai jau galėtų pa
duoti pareiškimus, nurodydami adre
są, amžių, išsimokslinimą, jūrų ir 
mechaniškų dirbtuvių praktiką, jei 
turima, ir kurį skyrių numato lan
kyti: navigacijos ar mechanikos. 
Adresas: Lithuanian Section, (24) 
Flensburg, Munketoft I, Seefahrt- 
schule.

Charles Lakačauskis iš Brooklyno, 
JAV. parašė laišką broliui Klima
vičiui. Laiškas yra lietuvių komitete 
Augsburge-Hochfelde.

ir dukters Emos Amašius (ginj. Ja
gun 1912 m). Paskutinį kartą savo 
žmoną ir dvi dukteris mačiau Uber- 
brugge Kr. Neustadt Westpreussen. 
Prašau atsiliepti dar šiuos asmenis: 
Christop Schulz, iš Vilkaviškio, Anna 
Friedrich, iš Vilkaviškio, Anna Ba- 
kowad, iš Marijampolės, Ferdinand 
Hartfell, iš Kauno, ir Wilhelm Blum, 
iš Kauno.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL'io ieško 

sekančių asmenų:
FAKTOR Izrael, 15 metų, iš Stutt- 

ho f /Danzig;
BORUCHOWITZ Ester, 14 metų, iš 

Stutthof/Danzig;
FREIF Jeke, 14 metų, iš Stutthof/ 

Danzig;
FREID Leibe, 15 metų, iš Stutthof/ 

Danzig;
FRIDMAN Abke, 14 metų, iš Stutt

hof/Danzig;
GEGUZINSKI, 19 metų, iš Stutthof/ 

Danzig;
GIDALIER Muile, 18 metų, iš Stutt

hof/Danzig; -
GLEZER Banke, iš Stutthof/Danzig; 
Glezer Isrolik, iš Stutthof/Danzig; 
GORDON Chane, 17 metų, iš Stutt

hof Danzig.
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J. Butėnas

Trumpai tariant, reikalas eina 
apie Europos likimą. Mes palie
kam nuošaliai propagandinę ko- 
minterno deklaracijos dialektiką 
apie „imperializmą" (prancūzų „Le 
Monde" ryšium su tuo vedama
jame rašė: „Tardamasis britų im
perializmas davė laisvę Indijai, 
tuo tarpu kai Sovietų S-ga pa
vergė Estiją. Latviją ir Lietuvą") 
ir einam patyrinėti, kokiais stra- 
tegdniais manevrais bei taktiniais 
triukais komintemas ir už jo nu
garos esančios jėgos ketina šią 
Europai gyvybinę kovą vesti.

Naujojo Kominterno strategija
Naujojo kominterno (dabar jis 

pradedamas vadinti „kominformu“) 
deklaracijoje išskiriame šiuos ka
pitalinės reikšmės motyvus, kurie 
įsidėmėtini imantis dešifruoti pas
kelbtosios tarptautinio komunizmo 
ofenzyvos strategiją ir taktiką: 
Komintemas skelbia ko

va JAV pastangoms pa
dėti Europai ūkiškai atsis
toti ant kojų. Mišlakovicų (vieto
vė Lenkijoje, kur rugsėjo 22—23 
d. d. įvyko garsioji devvnių kom
partijų atstovų konferencija) de
klaracijoje sakoma: „Pasaulv susi
darė dvi stovvklos: imnerialistinė 
ir antidemokratinė, kurios pagrin
dinis tikslas —■ pajungti pasauli 
JAV imperializmui ir sunaikinti 
demokratiia; antiimperialistinė ir 
demokratinė, kurios esminis tiks
las — nekirsti imnerializma. susti
printi demokratiją, likviduoti fa
šizmo likučius. Tarp tų dviejų 
stowkln eina kova, kuriai būdin- 
cras kanitalizmo krizės aštrėiimas. 
kanitalistiniu jenų silnnėiimas ir 
socializmo bei demokratijos jėgų 
Stinrėiimas."

Socializmo vienvhė* vardan k n- 
minfprnas «kelhia kova 
socialdemokratijai, kuri 
naddarhicj JAV imnerializmo Įran
kis Minimojo doklaraciioie sako
ma. inn „dešin’eii socialistai vra 
išdavikai . . Jie stonoiasi pa«- 
lėnti nlėšiknni imnerials«tinės poli
tikos charakteri no demokratijos 
ir socialistinės frazeologijos kau
ke’*. Tam tu „išdavikų" įsakmiai 
suminimi kain tiniški: prancūzu 
Blnmas. brito Attiko ir Bevinas. 
vokiečiu Srhumacheris. austru 
Renneris ir Schaerfas, italų Sara- 
gatas.

Dovvniu (bent tuo tarpu) Euro
pos kraštu komunistai ..laisvai su
siburia bendrai akciiai" — ko* 
vai. kuri bus vedama ..vi
sose sritvse: vvriausvbinėj, 
politinė), ūkinei ir ideolocrinėi".

Tos deklaracijos autorius buvo 
Andriejus Ždanovas, po Stalino 
vienas iš galinniausiu Sovietu S- 
oos wru. naskutiniais metais iš
garsėjęs kain sovietų intelektualų 
bei menininku valytoias-inkvizi- 
torius. Salia io kain antrasis So
vietu S-oos komnartijos delegatas 
stovėjo Malenkovas, kompartijos 
kadru viršininkas ir vienas iš mi- 
nisterių tarvbos vicepirmininkų. 
Tatai paaiškina, kokios jėgos varo 
naujojo kominterno motorus.

Artimiausią ir tiesioginį naujai 
pakrikštytojo kominterno tikslą 
JAV valstybės pasekretoris Lovet- 
tas dešifravo šiais žodžiais: „Parti
jos ir vyriausybės, prisidėjusios 
prie (kominterno) programos, aiš
kiai parodė savo siekimą sukliu

Zydų ir arabų (dešinėje) delegacijų nariai JTO visumos posėdyje, negalėdami vieni | kitus žiūrėti, sėdi su- 
, ^.i gręžė nugaras

dyti, jeigu galės, ūkinį Euro
pos atsigavimą". Tasai atsigavi
mas neatskiriamai susijęs su Mar
shall© planu. Prancūzų užs. reik, 
ministeris Bidault New Yorke pa
reiškė amerikiečių spaudai: „Nė

į Ex-Preinier 
Works Here 
As Farmhand
‘ Q)N one of the loneliest farrtis 
. in Kent work Jonas 
{■.Černius, a 49 - year - old 
I Lithuanian, his wife Vėronika,“ 
' and his * 17 - year - old son 

Vytautas.
Jonas earns £2 12s. 6d. a week. 

He is a displaced’person bereft -ol

As Chief of As farm 
, Siaft, labourer.

wealth and possessions. All he has 
are memories.

For tn 1039, Jonas Cerviurwas 
Prime Minister of Lithuania and 
chief of country’s General 
Staff.
His*20-year-old daughter Danute 

died of starvation under the Ger
mans. His brother is held by. the 
Russians. *'* -

Jonas the General has become 
plain John the general Tarm-hand, 
mending fences and gates, cutting 
logs, tending cows, cleaning stables.

His son is a milker and his wife 
cooks for Farmer Cornwall and his 
workers on an oil stove.

Anglų savaitraičio „Sunday Dispatch“ 
spalio S d. numerio iškarpa

vienas protingas žmogus Europoje 
ar Amerikoje negali įsivaizduoti, 
kad Marshall© planas nebūtų reza_ 
lizuotas. Jeigu gi būtų lemta 
įvykti tam neįmanomam dalykui, 
tai reikštų laisvos ir n e- 
priklauspmos Europos ga- 
1 ą“

Kominterno deklaracija žymiai 
paaiškėja įsiskaičius kitą doku
mentą — pranešimą, kuris buvo 
priimtas kitoje slaptoje Eu
ropos komunistų konfe
rencijoje ir kurio tekstas yra 
išėjęs į viešumą. Toji konferencija 
įvyko Belgrade š. m. birželio 4—6 
d. d.

Jau tada Vašingtonas buvo 
apibūdintas kaip „naujosios bar
banjos centras", o socialistai kaip 
įo bendrininkai. Tačiau nustatant 
komunistų veikimo taktiką buvo 
padarytas skirtumas tarp Rytų ii 
Vakarų Europos.

Dėl Rytų Europos — kraštų, 
esančių sovietų įtakos sferoje, mi
nimame pranešime sakoma: „So
cialistais visiškai nebegalima pasi
tikėti, komunistai turi remtis vien 
savo jėgomis . . . Dėl to koali
cinės vyriausybės Rumunijoje, 
Vengrijoje ir Bulgarijoje laikyti
nos atgyvenusiomis, ir tuos kraš
tus nuo šioe privalo valdyti jung
tinės (komunistų ir socialistų) par
tijos po komunistų vėliava ... Pa
sirinkimas Rytų Europoje nuo šiol 
tėra — fašizmas arba komunizmas 
Privalo būti įvesta liaudies demo
kratija su komunistine dauguma."

Belgrado konferencija konsta
tavo. kad Vakarų Europos 
proletariatas dar nepribrendęs „to
taliniam komunizmui", ir todėl te
nai buvo rekomenduojama elastiš- 
ka taktika. Prancūzų ir kitų Vak. 
Europos kraštų komunistų parti
joms buvo įsakyta bet kuria kaina 
glaudžiai bendradarbiauti su socia
listais, „nors dažnai reikėtų daryti 
ir nuolaidų". Be kitko pažymima, 
kad ligi tol (š. m. birželio pradžios) 
tokia taktika davusi „daug žadan
čių rezultatų, pvz., prancūzų pro
fesinėse sąjungose".

Reikia tarti, kad nuo šiol Rytų 
Europai skirtoji taktika 
bus įsakyta taikyti ir 
Prancūzijos bei Italijos 
kompartijoms, kurios vienin
telės iš Vakarų Europos buvo at
stovaujamos Mišlakovicų konfe
rencijoje. (Prancūzų „Carrefour" 
paiškino, kad pasaulio artišokas 
tevalgomas gi po lapelį . . .) Nėra 
abejonės, kad pagal tai rikiuosis 
ir visų kitų kraštų kompartijos.

„New York Herald Tribune" 
Maskvos korespondentas liudija, 
jog jam buvę sovietinių sluoksnių 
paaiškinta: „Nuo šiol viduri
nio kelio nebėra. Reikės pa
sirinkti tą ar antrą pusę." Pirmoj 
eilėj prieš tokį pasirinkimą pasta
tomi (visos) Europos socialistai. 
Komintemas (ir tie, kurie už jo 
pečių), be abejo, skaitosi su tuo, 
kad ne visi socialistai sutiks „lais
vai" įsijungti į komunistinę socia
lizmo vienybę. Bet jie yra tikri, 
kad tam tikra socialistų dalis — 
ir žymi dalis — pasirinkimo va
landai išmušus nueis su komunis
tais. Italų socialistų kairiojo spar-

Spalių 4 dieną Gūttingene mirė žinomas fizikas ir Nobelio premijos 
laureatas prof. dr. Max Planck.

Max Planck gimė 1858 m. balandžio mėn. 23 d. Kielio mieste, Vokie
tijoje. Jo tėvas buvo teisės profesorius vietos universitete, o nuo 1867 
m. Mūnchene. Čia ir busimasis garsusis fizikas baigė universitetą ir nuo 
1880 iki 1885 m. čia buvo teorinės fizikos privatdocentu; 1885 m. buvo 
pakviestas į savo gimtojo miesto universitetą ekstraordinariniu profeso
riumi, o nuo 1889 m., Heimholtzo rekomenduojamas, Jis paėmė garsaus 
Kirchoffo katedrą Berlyno universitete; 1892 m. pakeltas ordinariniu pro
fesoriumi, 1930 m. išrinktas kaizerio Viliaus Mokslams Skatinti Draugijos 
pirmininku.

Savo mokslinio darbo karjerą Planck pradėjo, nagrinėdamas termodi
namikos problemas. Jo disertacija ir vėlyvesnį darbai daugiausia lietė ant
rąjį termodinamikos dėsnį, netropę ir energijos prolemas. Klasikinės fi
zikos pagrindus išjudinusi kvantų teorija taip pat buvo sukurta, nagrinė
jant juodo kūno energijos spinduliavimo problemą. Už kvantų teorijos 
Idėją Planck 1918 m. gavo ir Nobelio premiją. Salia grynosios fizikos, 
Planck savo spausdintose kalbose daug lietė gamtos pažinimo ir gamtos 
filosofijos sritis. Nagrinėjo ir gamtos mokslų santykį su religija, visuomet 
būdamas griežtas idealistinės krypties atstovas.

no lyderis Nenni jau pasisakė už 
atnaujintąjį kominterną. Kore
spondentai mano, kad dalis io pa
sekėjų atskils ir nueis pas Sara- 
gatą, kuris mažesniąją italų socia
listų dalį jau anksčiau atskėlė 
nuo Nenni daugumos ir nusivedė 
su savim į dešinę. Tačiau ir iš to
kios komunistų — socialistų susi
vienijimo operacijos komunistai 
išeis žymiai sustiprėję, socialistai- 
susilpnėję. Komintemas tikisi, kad 
daugumas proletariato 
vis dėlto atsidurs jų sto
vykloje. Netuščiai gi Belgrade 
džiaugtasi pasisekimu prancūzų 
profesinėse sąjungose.

„Pasirinkimo" šūkis bene dra
matiškiausiai realizuojamas Pran
cūzijoje. Komunistų „Humanitė" 
jau negailestingai atakuoja ir kai
riojo prancūzų socialistų sparno 
lyderį Mollet, kuris, prieš metus 
socialistų kongrese pareiškęs gilią 
meilę savo komunistiniams klasės 
broliams, paskutiniu metu susvy
ravo ir atsisisakė leistis su jais į 
per tolimą bičiulystę. „Humanitė" 
akimis, Mollet esąs „klastingas 
antikomunistas, pseudomarksistas, 
parodęs klaikų mokslinio socializ
mo pagrindų neišmanymą". Ir 
prancūzų laikraštis „Franc Tireur", 
visą laiką pūtęs į vieną dūdą su 
„Humanitė", bet paskutiniosiomis 
dienomis pasisakęs prieš pasaulio 
suskaldymą į ideologinius blokus, 
tyrųjų komunistų jau kvalifikuo
jamas kaip „Trockio išpera, ban
dąs mokyti ir bolševikus, ir men
ševikus".

Kai prisimenam Višinsko New 
Yorke mestą pasmerkimą ameri
kiečių ir britų „karo kurstyto
jams", kai pasiskaitom kominterno 
deklaracijos ekskomuniką Vakarų 
Europos socialistams „išdavikams", 
negalim neatkreipti dėmesio į Bel
grado kompartijų konferencijos 
pranešimo pasažą, kuriame sa
koma, kad „fašistiniams išdavi
kams turim pakankamai virvių". 
Kas laukia Vakarų Europos, kai 
čionykštės kompartijos imsis reali

zuoti tai, kas Belgrade buvo nusi
statyta tuo tarpu telaikyti Rytuose, 
aiškėja iš to paties Belgrado 
pranešimo direktyvos, pagal kurią, 
reikia manyti, tame pačiame Bel
grade įsikūręs kominformas ims 
„koordinuoti" visos Europos kom
partijų veikimą. „Le Monde" tą 
direktyvą taip perduoda:

„Rusų komsomolų pavyzdžiu 
reorganizuoti jaunimą; įmonėse 
sukurti judrias streikų ir agitaci
jos grupes; ligi tolimiausių kaimų 
išplėsti žvalgybą, tą tikrąją parti
jos sielą; sudaryti likvidacines 
komandas, tą komunizmo likimo 
saugiklį, kurios pašalintų kenks
mingus partijai žmones ir tuos 
komunistus, kurie nusikalstų par
tijai išdavimu".

Prancūzijoje ir Italijoje streikai 
pasidarė nebe socialinio darbinin
kų apsigynimo, bet politinio spau
dimo instrumentas. Ramadier pa
langėj jau sprogo komunistų pa
dėta, tiesa, nedidelė bombelė. 
„Akcija" jau eina Belgrado ko- 
minformui dar nė nepradėjus 
„koordinuoti".

* • •

Bidault Assopress koresponden
tą užtikrino, jog „Prancūzų Respu
blika turi pakankamai galingų 
akcijos priemonių, kad galėtų 
spiauti į visus smurto grasinimus". 
Raminamai veikia ir JAV atstovų 
rūmų užs. komisijos pirmininko 
Eatono pranešimas, jog po Euro
pą pavažinėję kongresmonai jau 
visiškai kitaip galvoją ir saką, kad 
reikia ko greičiausiai šaukti nepa
prastą kongreso sesiją Europai 
gelbėti. Jeigu atlaikys Italija ir 
Prancūzija, galima bus tarti, kad 
pražūtingoji pogrindinė komin- 
temo strategija nebus davusi tų 
vaisių, kurių laukė jos krikšto 
tėvai. O dėl kitos strategijos „New 
York Times" mano, kad „kol so
vietų armijos neperžengs Vakarų 
Europos sienų, karo pavojaus ne
bus" ... Bet dėl to palauksim 
JTO Visumos sesijos galo ir Lon
dono konferencijos.
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