
Pailgo, pabodo svetur be tėvynės — 
prašalaičio likimas sunkus ir kartus — 
Nors dy gus erškėčiai skaudžiai apipynė 
Mūsų amžino kelio plačiuosius vartus. 
Bet mes ten sugrįšim, tautiečiai ir 

/ broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim nameliai...

J. Aistis
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Kristus viešpatauja pasaulyje
Kristaus Karaliaus šventė buvo 

paskelbta popiežiaus Pijaus XI 
pries 21 metus. Pijus XI buvo po
piežius alpinistas. Jaunas būdamas, 
mėgo kopti į stačiausius kalnų 
skardžius, o išrinktas popiežium, 
geriausiai matė, kokiomis bedug
nėmis žmonės karstosi ir kokiais 
aklais vadovais yra pasišovę sekti. 
Pačioje Romoje ir visam Apeninų 
pusiasaly, kur krikščionybė skaitė 
antrą tūkstantį metų, kryžius buvo 
keičiamas suveržta gniūžte rykš
čių, vadinamu fasces (fašizmas). 
Plačiuose Rytų plotuose, kur sau
lėje tvyskėdavo paauksinti saborų 
bokštai ir kryžiai, taškėsi kraujais 
raudona žvaigždė, pjautuvas ir kū
jis. Vidurio Europoje, pačioje krikš
čioniško kontinento širdyje, jau
buvo dirbdinamas iš kryžiaus ma

šinos dantratis — užlaužti kabliai 
žmonėms mėsinėti. Visi šie žvėries 
ženklai, kaip apokaliptinės besti
jos, kūrė žemės karalystę, kur 
žmogus būtų gyvas vien medžiaga 
ir nieko nežinotų apie dangaus 
karalystę. Nuo šitų padugnės ka
ralių, kurie žmonių nugaromis 
kopo į žemės viešpačių sostus, 
popiežius atgręžė žmonių akis į 
tikrąjį visų žmonių ir sostų Val
dytoj ą-Kristų Karalių. Pijus XI 
priminė, kad be žemės karalystės, 
galingos savo civilizacija, technika 
ir fizine jėga, yra ir dvasios vieš
patystė, kuri pamatus turi Dievo 
įstatymuose ir žmogaus dvasioje.’

Deja, apie Dievo karalystę daž
nai išklausome tik prie altoriaus 
•ir ant bažnyčios slenkščio ją pa
liekame kaip nukratytas dulkes 
nuo apdaro. Visi žemiški sostai- 
valdovų, mokslininkų, menininkų 
ir politikų, — visi jie verčia že
mėn Dievo sostą, paneigdami Jo 
teises, Jo įstatymus ir doros nor
mas viešame gyvenime ir savo 
„laisvoje kūryboje". Nuo Kristaus 
Karaliaus traukiasi visi, kas tiktai 
žemės vertybes ir savo asmenį 
stato aukščiau už Dievą, o Jo ka
ralystę lenkia savo valdžiai. Ati
tolsta nuo Viešpaties visi, kam Jo 
mokslas pakliudo‘siekti valdžios, 
putlios pasauliškos garbės ir tur
to. „Nesikiškite į mūsų vidaus 
reikalus", išgirstame kiekvieną 
kartą, kai Dievo įstatymai panei
giami kurios nors valstybinės 
santvarkos ar visuomeninės akci
jos.

Neturėkime iliuzijos, kad šis 
balsas slysta ne iš tų pačių lūpų, 
kurios šaukė visa Pajordane: „Kas 
tau darbo su numis, Jėzau, Dievo 
Sūnau" (Mat. 8, 29). Daugumas 
šaukusiojo vardą dažniau mini, 
negu Dievo, bet netiki nei vienu 
nei kitu. Tai yra geismas valdyti 
pasaulį be Dievo-palikti jį vieno 
tiktai pasaulio kunigaikščio valiai. 
Kristus aiškiai pasakė, kad tai yra 
Jo priešas. Vienas iš Jo mokinių 
tik dėlto savo Mokytoją išdavė, 
kad Jis nekūrė žemės karalystės, 
neapsiautė šlove žmonių akyse ir 
nepraturtino auksu. Judas nepri
pažino kitos karalystės, be žemės, 
ir pasaulio kunigaikštis išlupo 
vieną sielą iš po paties Kristaus 
apsiausto. Mes taip pat dažnai 
tvarkome savo žemiškus reikalus

be Dievo, kaip skruzdės ant tako, jokiam karūnuotam Mefistofeliui, 
kuriuo, atrodo, niekas nevaikšto, kuris, būdamas nešvari dvasia, 
Taip yra dažnai valdomos valsty- slankioja aplink visas visuomenės 
bės ir kuriamos bendruomenes— institucijas ir visus valdžios sostus, 
pasaulinės ir tautinės, kapitalisti- 'Ji įsėda į kiekvieną sostą nuo kurio 
nės ir proletarinės, diktatūrinės ir Dievas šalinamas* ir tada jis slysta
demokratinės, ir atrodo, tarytum 
žmonijos likimo kelyje nieko nėra 
be žmogaus sostų. O Viešpats 
vaikšto žmonių mindomu keliu ir 
savo nuosprendžius dažnai vykdo 
mūsų pačių rankomis, bet neįžiū
rime dieviškos išminties. Tiktai 
mirties agonija nupučia nuo Dievo 
veido visus voratinklius, kuriais 
žmogus gyvendamas Jį apraizgo- 
tą savo tikrąjį Valdovą. „Štai aš 
esu su jumis visas dienas, iki pa
saulio pabaigos" (Jon. 28, 20) — 
kalbėjo Kristus, kildamas į dangų.
Jo dalyvavimas istorijos vyksme 
yra nematoms, tačiau negali būti 
nuginčijamas.

Pabandykime įsivaizduoti Kris
taus laikus be Jo Vardo ir Jo 
mokslo! Ar galėtų bet kuris istori
kas, nors jis būtų fanatiškiausias 
Kristaus neigėjas, aplenkti istori
jos pjūvį į Kristinius ir prieškris- 
tinius laikus, nepastebėti visai 
krikščionių, paneigti pačią krikš
čionybę ir ištrinti visus kryžius, 
kurie švyti iš kiekvienos epochos 
ir žmonių gyvenimo? Nė anti- 
kristiniam bolševizmui nevyksta 
to pasiekti, nė naciams nepavyko, 
nors jie abeji iš istorijos išbraukė 
„Kristaus erą" ir praminė „Mūsų 
era". Kryžiaus žymė iš istorijos ir 
Kristaus kraujas iš žemės jau ne- 
beištrinami. Kas neina su Kristu
mi, eina prieš Jį. Kartais kovoja 
su Dievu, pats to nežinodamas: sa
vo abejingumu, savo sustingimu, 
apsileidimu savo ir negudria šneka 
apie išskyrimą žemėje Dievo ir 
žmogaus reiklų, politikos ir reli
gijos, Valstybės ir Bažnyčios (ne 
sritinių, o iš esmės).

Dievo karalystė nėra iš tų, ku
rią galima būtų išskirti ir už jos 
sienų būti saugiam ir neutraliam. 
Kas iškrinta iš Dievo karalystės, 
atsimeta ir nuo Jo įsakymų. Jis 
negali tada būti kitoks, kaip Die
vo priešas. Norėdamas ar nenorė
damas, pakliūva į kitą karalystę; 
karalystę netikėjimo, melo, prie
vartos ir apgaulės. Gyvenimas ro
do daug pavyzdžių, kaip žmonės 
tada yra paglemžiami demono 
viešpatystės. Galima, žinoma, ska
niai juoktis, kada kalbama apie 
nelabą dvasią. Galima iš viso ne
pripažinti jokios antgamtinės bū
ties, bet tuo dar nenusikratoma 
dvasios. Mes gyvename žemės ka
ralystėje, bet numyse yra dvasios 
karalystė. Tai gali būti ir šventa 
ir nelaba dvasia.

Šitose rungtyse pikto su geru 
žmogus negali išlikti abejingas 
Jis dalyvauja kovoje ne tik kaip 
atskiras asmuo, bet ir kaip ben
druomenės narys-kaip veikėjas, 
politikas, kitų žmonių vadovas ir 
p. Kada kitos Kristaus šventės 
pabrėžia labiau individualinį žmo
gaus ryšį su Dievu, tai Kristaus 
Karaliaus šventė iškelia visuome
ninį žmonių santykį su tikruoju 
jų Valdovu. Ji primena nesmilkyti

V. K. JONYNAS Šv. Pranciškus

iš po kojų patiems galingiausiems 
žemės viešpačiams.

Kristus Karalius nepasiremia jo
kia fizine jėga ir nekovoja žmo
gaus nukaldintu kalaviju. Nema
tomasis Karalius kovoja ir laimi 
tiesa, kuri eina iš Jo burnos kaip 
apokalipsinis dviašmenis kardas 
(Apr. 1, 12—16). Jis valdo ir tvar
ko pasaulį savo dieviška Išmin
timi, o rūsčia savo Ištarme nužeria 
nuo sosto kiekvieną, kas pažei
džia Jo karališkas teises. Neran
dame jų surištų į storus įstatymų 
tomus, nė į prašmatnias žmonių 
konstitucijas. Dievo konstitucija 
yra įrašyta į pačią žmogaus širdį,

susieta su žmogaus gyvybe. Pa
bandykime tų dieviškų normų ne-
paisyti, ir dar šioje žemėje patek
sime į žvėrių karalystę. Mes gerai 
pažįstame tuos naikintojus su 
kurklių geluonimis ir liūtų danti
mis, apie kuriuos kalba Apoka
lipsė, bet ne visada nusivokiame, 
kad patys juos veisiame, Nu- 
sigręždami nuo Kristaus ir Bažny
čios, netaikydami Jo mokslo savo 
asmeniniams ir visuomeniniams 

reikalams, mes save nuodingai 
geliame ir žudomės.

„Kas užgauna pagarbą Dievo 
Didybei, deda sprogstamą medžia
gą po žmonijos pamatais", rašė 
po ano karo vokiečių kun. Em. 
Fiedler. Tos medžiagos buvo tiek 
susitelkę, kad mūsų akyse sprogo 
nauju Europos karu. Ji dar nėra 
visa išimta, bet gali būti pašalinta 
be didelės katastrofos, jei bus su
prasta, kad ne vien danguje, bet 
ir žemėje nėra aukštesnio Val
dovo už Kristų. Jo karalystė nesi- 
taiko prie žmogaus, bet užrėžia 
liniją, kurios privalu laikytis vi
same gyvenimo plote.

FULTONAS APIE
SAVO PROJEKTĄ

„Ukrainska Tribūna" savo 73 
numery rašo apie trijų Amerikos 
Kongreso narių lankymąsi ukrai
niečių stovykloje Berchtesgadene. 
Kongreso nariai, apžiūrėjo butus, 
dirbtuves ir pagyrė tvarką ir šva
rą, kuri, nežiūrint didelio gyven-
tojų susikimšimo, taip pavyzdin
gai užlaikoma. Šios specialios DP 
reikalams komisijos pirmininkas 
senatorius Fulton tarp kitko išsi
reiškė: „Šiuo metu dar negalima 
numatyti, kada ir kiek DP JAV 
priims. Kad Kongresas galėtų ge
riau orientuotis DP problemoje, 
pasiuntė šią ypatingą komisiją 
šiems reikalams ištirti. Šiandie dar 
sunku pasakyti, ar Kongresas at
kreips dėmesį į komisijos nurody. 

mus". Senatorius Fulton padaręs 
pasiūlymą, kuris greičiausiu laiku 
turįs būti apsvarstytas ir jau 1948 
m. sausio mėn. priimtas. Sis pa
siūlymas numato tuojau priimti 
100.000 DP į Ameriką. Aišku, tai 
neišspręstų visos problemos, bet 
svarbu, kad reikalai stumiami pir
myn. Būtų gera, jei artimiausiu 
laiku galėtų palengvinti bent šim
to tūkstančių DP likimą. Toliau 
kalbėdamas senatorius Fulton pa
reiškė, kad Kongresas jam pavedė 
ištirti DP problemą ir nurodė, jog 
visais konkrečiais reikalais kreip
tus į jį.

i

RAGINA GRElClĄU SPRĘSTI DP 
PROBLEMĄ

Trys JAV Atstovų Rūmų -nariai 
pareiškė, jog jie ragins tuojau im
tis priemonių įgyvendinti JT pla
ną, pagal kurį pabėgėliai į tuos 
kraštus, kurie sutinka juos priimti, 
būtų įsileidžiami be nustatytų kvo
tų.
Atstovai Frank L. Chelf (D-Ky.), 
Jacob K. Javits (R-N.Y.) ir James 
G. Fulton (U-Pa.) baigė savo ke
lionę po išvietintųjų stovyklas Eu
ropoje.

Atstovo Chelf nuomone, IRO 
šiam planui reikia pritarti. Jis pats 
greitu laiku tikisi pasimatyti ir tuo 
reikalu kalbėtis su JAV užsienio 
reikalų ministeriu George C. Mar- 
shalliu.

Chelf mano, kad Rusija į šį pla
ną neturėtų būti įtraukta, nes 
praktiškai visi DP „neapkenčia ko
munizmo".

Žydų klausimas turėtų būti 
sprendžiamas atskirai, nes daugiau 
negu 98% žydų nori vykti Pales
tinon. (S&S, 47. 10. 15).

OLANDIJA NORI PRIIMTI ISVIE- 
TINTUOSIUS ASMENIS

Olandija sutiko iš amerik. zonos 
priimti 8.000 išvietintųjų, ir jiems 
suteikti darbą ir, reikalui esant, 
olandų pilietybę. Tai išeina iš pro
gramos, kuri buvo sudaryta vienos 
olandų komisijos inspekcinės ke
lionės po amer. zoną. Antroji ko
misija amer. zonoj lankysis šio 
mėnesio pabaigoje, kuri registruos 
išvietintuosius asmenis, norihčius 
priimti šį Olandijos pasiūlymą 
(NdF, 47. 10. 17).
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Ne kardui, kraujo istroskusiam
Sparnus pakėlusioje vienoje 

Svabijos lietuvių benruomenėje 
spalio 11 ir 12 dienomis viešėjo 
paslaptingi tautiečiai, kurie, skau
tų klubo patalpose susirinkę, ta
rėsi kažkokia nesuprantama kalba. 
Klubo duris pravėrę vietos gyven
tojai ir, pasiklausę akimirką, iš
skubėdavo j kiemą ir tenai sutik
tiems tautiečiams pranešdavo.

— Jau vėl kažkokia vergų dele
gacija atvyko. Tur būt, iš Nika
ragvos ar Patagonijos . . .

Skautų klubo patalpose tarėsi 
visų zonų lietuviai esperantinin
kai, suvažiavę suburti į vienetą 
išblaškytus idėjos draugus, ku
riuos nuo 1940 m. persekiojo rau
donieji ir rudieji atsibastėliai. Lie
tuvos Esperanto sąjunga buvo iš
vaikyta ir veiklieji jos nariai iš
siųsti į Rytus. Adomo Jakšto ir 
kitų sukeltas Lietuvoje sąjūdis 
buvo išmestas anapus įstatymo 
ribų kaip kenksmingas liaudžiai, o 
to sąjūdžio bendražygiai — vadi

Esperanto sukakties iškilmių garbės prezidiumas. Iš kairės | dešinę: IRO vicedirektorius P. Kliorys, LTB vietos 
kom. pirm. P. Jočys, prof. dr. J, Grinius, prof. A. Vasiliauskas, darbo prezidiumo pirmininkas P Andriušis. 
Kalba esperantininkas Enskaitis. Borjero nuotr.

„Sietyno“ meno kolektyvo dalnlnlukal su esperantininkais Žaliosios Žvaigždės paunksnyje lietuvių esparan- 
tininkų suvažiavimo Schw. Gmilndėje proga. Borjero nuotr.

nami tarptautiniais šnipais. Taigi, 
Schw. Gmūndėje įvykęs suvažia
vimas buvo patikrinimas ir suce
mentavimas tų skeveldrų, kurios 
liko po gausiai suklestėjusio są
jūdžio tėvynėje. Negalutinėmis ži
niomis už Lietuvos ribų atsidūrė 
virš pusės šimto veikliųjų espe
rantininkų lietuvių.

Nepriklausomybės laikais mūsų 
esperantininkai išvarė platų Lie
tuvos vardo propogandos barą, 
leisdami viso pasaulio viešumai 
laikraštį Litova Stelo, kuris buvo 
tinkamai visų mūsų vyriausybių 
įvertintas, nes iš šio laikraščio 
straipsniai pasklisdavo pasaulio 
tautinėje spaudoje. Vilniaus klau
simu rūpindavosi N. Zelandijos, 
Japonijos ir kitų tolimiausių kraš
tų esperantininkai ir, pasinaudo
dami Litova Stelo medžiaga, iš
droždavo mums labai palankius 
straipsnius tautiniuose laikraš
čiuose.

Taip pat ir mūsų literatūrą pa

saulio esperantininkai gana gerai 
pažinojo iš Ad. Jakšto sureda
guoto ir gražiai išleistojo Litova 
Almanako, kuriame buvo išversti 
mūsų grožinės raštijos klasikai. Iš 
šio rinkinio atskiri kūriniai patek
davo į tolimiausių žemės rutulio 
užkampių tautinius literatūros žur
nalus. Įvairiuose tarptautiniuose 
leidiniuose lietuvių liaudies dainos 
ir garsiųjų. poetų kūriniai buvo 
nuolatiniai dalyviai. Lietuvių poe
zijos perlai (kaip. K. Binkio „Gėlės 
iš šieno"), gerų vertėjų išversti, 
buvo premijuojami pasauliniuose 
konkursuose. Adomas Jakštas bu
vo išrinktas pasaulinės Esperanto 
Akademijos nariu. Lietuviai buvo 
ypač gerbiami tarptautinėje espe
rantininkų bendruomenėje, nes 
patsai kalbos autorius dr. Zamen- 
hofas visur pabrėždavo Lietuvos 
vardą.

Atsidūrę tremtyje, lietuviai es
perantininkai patiria daug šiltos 
užuojautos viso pasaulio esperan
tininkų bendruomenėje. Iš visur 
reiškiamas nusistebėjimas, kad liep
tu viai tremtiniai, keldami likimo 
sunkias naštas, nekrenta į pesi
mizmą ir domisi' kilniomis tautų 
solidarumo idėjomis.

Visa tai turėdami galvoje, lie
tuviai esperantininkai savo .pirma
jame suvažiavime įsteigė sąjungą, 
kuri tęs Lietuvoje sėkmingai pra
dėtą darbą.

Iš svarbesnių nutarimų pažymė
tini:

Įstoti į pasaulinę Esperantininkų 
Sąjungą.

Suvažiavimo išrinktieji zoniniai 
įgaliotiniai įpareigoti pasiųsti svei
kinimus Prancūzijos, Anglijos ir

Esperanto sąjūdžio 60 met. sukakties minėjimo pirm. P. Andriušis apdo
vanoja Esperanto kalbos vadovėliaiss minėjime esperantiškai deklama
vusias lietuvaites. , Borjero nuotr.

Amerikos esperantininkų sąjun
goms.

Pasiųsti viso pasaulio esperan
tininkams atsišaukimą dėl mūsų 
tautiečius ištikusios nelaimės.

Kreiptis į Amerikos esperan
tininkų sąjungą, klubus ir pavie
nius asmenis, kad jų vardu būtų 
pasiųstas memorandumas JAV 
kongresui, svarstant Strattono 
įstatymą.

Kreiptis į užjūrio kraštų Espe
ranto organizacijas, prašant parū
pinti informacijų dėl darbo ir Įsi
kūrimo sąlygų mūsų tautiečiams. 

’ Steigti E. kalbos kursus sto
vyklose, aiškinti šios' kalbos 
reikšmę mūsų tautiečiams, ren
giantis į užjūrius.

Susijungti su kitų tautybių trem
tiniais esperantininkais, o taip pat 
ir su vokiečiais.

60 metų sukakties akademija
Spalio 12 d. didžiojoj stovyklos 

salėje 15 vai. įvyko vieša Espe
ranto sąjūdžio 60 metų sukakties 
akademija, į kurią gausiai susi
rinko tautiečiai išklausyti prane- 

■šimų ir koncerto. Scenos gelmėje 
spindėjo žalioji vilties žvaigždė ir 
kitos sukaktinės insignijos.

Susirinkusiems gyvai pritariant, 
buvo pakviesti į akademijos gar
bės prezidiumą prof. dr. J. Grinius, 
prof. A. Vasiliauskas, IRO atsto
vas P. Kliorys, LTB apylinkės pir
mininkas teisėjas P. Jočys. Prezi
diumo stalas buvo papuoštas lie
tuviškom ir Esperanto vėliavėlėmis.

Prof. dr. J. Grinius savo svei
kinamajame žodyje pabrėžė, kad 
Esperanto sąjūdis, skatinamas mū
sų žymių vyrų, Lietuvos vardo iš
garsinimui pasaulyje neabejotinai 
suvaidino teigiamą vaidmenį. 
Sveikintojas palinkėjo susirogani- 
zavusiems esperantininkams ir 
tremtyje tęsti tėvynėje pradėtą 
darbą.

Darbo prezidiumo pirmininkas 
Pulgis Andriušis nuvaizdavo tarp
tautinės kalbos idėjos istorinius 
raidos tarpsnius, kaip nuo keis
čiausių, fantastiškiausių tos kalbos 
projektų buvo prieita prie prak
tinės, lanksčios ir lengvai išmoks
tamos Esperanto kalbos, kurią 1887 
metais paskelbė dr. Zamenhofas, 
etnografinės Lietuvos pilietis, įvai
riomis pasaulinėmis progomis pa

brėždamas Lietuvos, jo tėvynės, 
vardą.

Paskutinis Lietuvos Esperanto 
Sąjungos sekretorius Enskaitis sa
vo pranešime nušvietė buv. Są
jungos veiklą, kuri po A. Jakšte 
mirties, po tam tikro atoslūgio, 
buvo išsiliejusi plačia banga, ta
čiau, deja, atėjūnų buvo drastinė- 
mis priemonėmis užtvenkta.
„Pamylėjau vakar" esperantiškai

Koncerto klausytojus „Sietyno" 
meno kolektyvas, po skubių „gais
rinių" pasirengimų, nustebino pa
kartotinomis staigmenomis.

Pasigirdus visiems žinomai ir 
širdžiai mielai dainelei „pamylė
jau vakar", po kelių sakinių klau
sytojai ištempė akis:

— O čia gi kas dabar?
Tuojau prisiminė, kad dainelės 

tekstas esperantiškas ir po to visi 
nusiramino. A. Kačanausko šaunu
sis choras, salei triukšmingai rei
kalaujant, turėjo šią dainelę kar 
toti. Taip pat ir vyrų kvartetas, 
sudainavęs havajinę melodiją 
esperantiškai, rado gyvo pritarimo 
salėje, nors ten ne visi suprato 
šios muzikaliosios kalbos žodžius.

Po lietuviškai esperantiško, 
sklandžiai praskambėjusio koncer
to visiems sietyniečiams kaip pa
dėkos ženklas buvo įteikta po 
Esperanto kalbos vadovėlį su pir
mojo suvažiavimo atminimo įra
šais.

Koncerto pauzėmis dvi vietos 
gimnazijos mokinaitės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais, jau
kiai deklamavo garsiuosius mūsų 
poetų kūrinius, P. Lapienės gražiai 
išverstus esperantiškai: J. Baltru
šaičio Ramunėlę, K. Duonelaičio 
Pavasarį ir Maironio Ten, kur Ne
munas.

Po baigiamųjų žodžių, padėkos 
stovyklos administracijai, garbės 
prezidiumo nariams, visuomeninin
kams, Sietyno mišrus choras ga
lingomis kadencijomis sugiedojo 
Esperanto ir Lietuvos himnus

Ne kardui, kraujo ištroškusiam, 
Jisai neša šventą harmoniją.

(Iš Esperanto himno)
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius 

telydi.
Kaip gražiai derinasi šių dviejų 

himnų žodžiai!
Partoprenanto
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Vokietijos klausimas Jaltos 
konferencijoj

IŠTRAUKA IS BUV. UZS. REIK. MINISTERIO J. F. BYRNES 
NESENIAI IŠĖJUSIOS KNYGOS „SPEAKING FRANKLY".

Jaltos konferencija prasidėjo 
1945 m. vasario mėn. 4 d. sekma
dienį, tai yra tuo metu, kai sąjun
gininkų pergalė artėjo. Vokiečių 
kontra — ofensyva Vakaruose bu
vo sustabdyta Ardėnų miško kru
viname sniege, o mes ruošėmės 
pradėti persikėlimą per Reiną.

Rusai buvo pradėję žygiuoti Vo
kietijos rytiniame fronte, ir šį žygį 
jie užbaigė po trijų mėnesių Ber
lyne. Buvo tokia padėtis, kad vieną 
kartą prezidentas Rooseveltas ir 
maršalas Stalinas juokavo kuris iš 
jų eitų lažybų, kad Raudonoji Ar
mija Berlyną pirma pasieks negu 
amerikiečiai užims Manilą.

Mes svarbiausiu konferencijos 
tikslu laikėme Dumbarton Oaks 
susitarimų patikrinimą dėl tarptau. 
tinės taikos organizacijos sukūri
mo. Tačiau greitas mūsų kariuome
nės žygiavimai pirmyn reikalavo, 
kad būtų skubiai apsvarstytos ir 
Europos politinės bei karinės pro
blemos. Todėl buvo natūralu, kad 
prezidentas, kitų narių pritariamas, 
konferenciją atidarė sugestijonuo- 
damas diskutuoti tai, „ką mes da
rysime su Vokietija."

Stalinas tuojau davė suprasti, 
kad jis nori svarstyti Vokietijos 
kapituliacijos sąlygas, būsimą Vo
kietijos valstybės ar valstybių for
mą, reparacijas ir okupacinės zo
nos davimą Prapcūzijai.

1944 m. pabaigoj Sovietų Sąjun
ga ir Prancūzijos laikinoji vyriau
sybė buvo sudariusios draugišku
mo sutartį. Tačiau Jaltoj buvo aiš
ku, kad sutartis ir dėl jos diploma
tų pasikeisti draugiški žodžiai nė 
kiek ne'pakeitė maršalo Stalino 
nuomonės dėl Prancūzijos prisidė
jimo prie karo. Jis buvo pažiūros, 
kad Prancūzijai-teks maža Volė Vo
kietijos kontrolėj ir konstatavo, 
kad Jugoslavija ir Lenkija turi 
daugiau teisės būti atsižvelgtos ne
gu Prancūzija.

Kai Rooseveltas ir Churchillis 
pasiūlė Prancūzijai duoti okupa
cinę zoną, Stalinas sutiko. Bet bu
vo aišku, jog jis sutiko tiktai dėl 
to, kadangi prancūzų zona bus ats
kirta nuo JAV ir D. Britanijos pas
kirtos teritorijos. Jis ypatingai 
priešinosi priimti prancūzų atsto
vą į Sąjungininkų Kontrolinę Ta
rybą Vokietijai. Jis neabejotinai 
sutiko su Molotovo pasakyta pre-

JAV senatorių*. Michael Kuvan pakeliui t parodą, kuri buvo suruošta 
Hanau Pabaltijo Moterų Tarybos suvažiavimo proga.

zidentui nuomone, kad tai gali būti 
padaryta „tiktai kaip malonė Pran
cūzijai, o ne dėl to, kad ji turėtų 
į tai teisę".

„Aš sutinku, kad Prancūzijai bū
tų duota zona“, pareiškė Stalinas", 
bet negaliu užmiršti, kad šiame 
kare Prancūzija atidarė priešui
vartus.' Jis nurodė, kad gali su
daryti sunkumų, jei Prancūzijai bus 
duota okupacinė zona ir jos atsto
vas bus priimtas į Sąjungininkų 
Kontrolinę Tarybą, o kitiems, ku
rie daugiau už Prancūziją kovojo, 
tai nebus taikoma. Jis pareiškė, kad 
Prancūzija netrukus pareikalaus, 
kad De Gaulle dalyvautų^ Trijų 
Didžiųjų Konferencijoje.

Churchillis stipriai rėmė Prancū
ziją, kad ji būtų atstovaujama ta
ryboj. Jis pareiškė, kad britų vi

Pabaltijo Moterų Tarybos Prezidiumas: iš kairės 1 dešinę — estė fil. 
mgr. Mali. Jurma, lietuvė dr. Marija Žilinskienė ir latvė Tekia Erdmanis.

suomenė nesuprastu, jei klausimai, 
liečią Prancūziją ir jos zoną, būtų 
išspręsti be jos dalyvavimo disku
sijose. Jis pridūrė, jog nebūsią taip, 
kaip Stalinas nurodo, jog Prancū
zija pareikalaus, kad De Gaulle 

dalyvautų Trijų Didžiųjų Konfe
rencijose. Juokaudamas Churchillis 
pasakė, kad konferencija yra 
„griežtai uždaras klubas, į kurį įė
jimas kaštuoja mažiausiai penkis 
milijonus karių, arba ko nors ati
tinkamo."

Stalinas betgi turėjo baimės, kad 
toks reikalavimas gali iškilti. Jis 
pareiškė, jog gen. De Gaulle yra 
„labai nerealus"..ir pakartotinai pa
žymėjo, kad de Gaulle, nors Pran
cūzija ne daug prisidėjo prie karo, 
jau pareikalavo lygių teisių sū so
vietais, britais ir amerikiečiais, ku
rie neša karo naštą."

Prez. Rooseveltas nesutiko su 
Stalino nuomone dėl De Gaulle. 
Prezidentas turėjo didelių simpa
tijų Prancūzijai ir jos tautai, bet 
nesižavėjo De Gaulle. Keliais at
vejais jis prisiminė pasikalbėjimą 
Casablancoj, kuriame De Gaulle 
sulygino save su Jeanne d'Arc, 
kaip Prancūzijos dvasinis vadas, ir 
su Clemenceau, kaip politinis va
das.

Prez.. Rooseveltas pradžioj buvo 
nuomonės neužsispirti, kad Pran
cūzijos atstovas būtų priimtas į

Sąjungininkų Tarybą, jei jai bus 
duota zona. Jis pareiškė, kad pa
geidauja šio klausimo fazę svar
styti vėliau ir prajjė diskusijas ati
dėti.

Sekančią dieną Hopkins, mūsų 
ambasadorius Sovietų Sąjungai
Averell Harriman ir aš įtikinė- 
jom prezidentą, kad Prancūzija bū
tų atstovaujama taryboj, kad ji be 
tokio atstovavimo nesutiks imti 
zonos ir kad bet koks kitas elge
sys ją labai pažemintų. Preziden
tas pagaliau su tuo sutiko ir vėliau 
privertė Staliną su tuo sutikti.

Svarstant Vokietijos klausimą 
Jaltoj, reparacijos sudarė svarbiau 
šią sovietų delegacijos interesą.

Prie konferencijos stalo maršalas 
Stalinas sėdėjo tarp Molotovo ir 
užsienių reikalų komisaro pava
duotojo J. M. Maiskio. Maiskis 
vienuolika metų buvo rusų amba
sadorių Londone, ir Jaltoj dažnai 
jis ėjo vertėjo bei Stalino patarėjo 
pareigas. Jis taip pat patiekė So
vietų pasiūlymus dėl reparacijų iš 
Vokietijos.

„Mūsų planas numato, kad re
paracijos natūra gali būti iš Vo
kietijos pareikalautos dviem keli
ais, „dėstė Maiskis." Pirmiausia iš 
Vokietijos tautinio ūkio, būtent, 
fabrikai, žemė, mašinos, įrankiai, 
geležinkelio riedmenys, svetimų 
įmonių investacijos ir kt. Antra, 
metinis mokėjimas natūra po karo 
per dešimtį metų“.

Jis pasiūlė išvežti 80% visos 
Vokietijos pramonės, ypač gele
žies ir plieno, metalo ir chemijos 
įmonės. Be to pridūrė, kad aviaci
jos įmones, sintetinės naftos gamy
bos ir kitos karinės įmonės gali 
būti visiškai išvežtos.

„Išvežimu aš vadinu konfiska
vimą ir fizinį išvežimą bei užskai- 
tymą, kaip reparacijų mokėjimą", 
aiškino jis.

Churchillis atsakė pirmasis į

Pabaltijo Moterų Tarybos pirmininkė dr. M. Žilinskienė suvažiavime 
kalba tema: „Baltijos moterų laimėjimai tremtyje.“

Maiskio pareiškimą. Jis priminė 
D. Britanijos patirtį po pirmojo 
pasaulinio karo.

Jis kalbėjo: „Dalykas buvo la
bai apviliantis. Su didžiausiu sun
kumu buvo iš Vokietijos ištraukta 
vienas milijardas svarų sterlingų 
ir tai niekada nebūtų buvę iš
traukta, jei JAV tuo pačiu metu 
nebūtų paskolinusios Vokietijai 
didelės sumos".

Išvežimas įmonių ir fabrikų iki 
tam tikro laipsnio yra geras daly
kas, kalbėjo jis toliau, „bet aš esu 
tikras, kad jūs niekada nepajėgsite 
vienai Rusijai gauti iš Vokietijos 
daugiau kaip 215 mil. sv. sterlingų 
per metus". Jis pavdizdavo britų 
nuostolius ir dideles skolas ir pri
minė sunkius nuostolius kitų tau
tų, kurie turi būt atsižvelgti skirs
tant reparacijas.

„Antra", tęsė Churchillis, „mano 
mintyse kyla visiškai badaujan
čios Vokietijos vaizdas. Jei mes 
manom Vokietijos ūkį taip tvar
kyti, kad 80 milijonų žmonių būtų 
palikti tikram badui, ar mes turim 
sėdėti ir sakyti. „Tai yra jūsų rei
kalas“ ar mes turėsim rūpintis iš
laikyti jų gyvybę. Jei taip, kas už 
tai apmokės? . . . Jei jūs turit 
arklį ir jūs norit, kad jis trauktų 
vežimą, jūs turit jam parūpinti 
tam tikrą kiekį grūdų ar bent šieno.

„Bet arklys neturi jums spirti", 
įsikišo Maiskis.

Churchillis pertraukė nespirian- 
čio arklio pavyzdį sakydamas:

„Jei jūs turit automobilį, jūs tu
rite sunaudoti tam tikrą kiekį ben
zino, kad jis važiuotų. Aš pritariu, 
kad reparacijų komitetas išaiškin
tų šį reikalą, siekdamas kuo dau
giausiai gauti, kas yra galima".

Dėstydamas JAV nusistatymus 
prez. Rooseveltas pareiškė, kad po 
paskutinio karo mes paskolinom 
Vokietijai bilijonus dolerių ir pa
brėžė: „Mes negalime leisti tam 
dar kartą įvykti".

Prezitentas kalbėjo: „Mums nerei
kalinga Vokietijos žmonių darbo 
jėga. Mes nieko nenorime gauti iš 
jos mašinų ar fabrikų. JAV valsty
bėse yra šiek tiek Vokietijos kre
ditų, kurie būtų panaudoti paden
gimui to, ką Vokietija yra skolin
ga JAV valstybėms, bet tai bus 
labai maža suma". Po posėdžio aš 
pareiškiau prezidentui, kad geriau
siu atveju Vokietijos kreditų vertė 
šiame krašte siekia 150 milijonų 
dolerių ir kad ji tikrai neprašoka 
200 milijonų. Vėliau jis šiuos 
skaičius panaudojo parodymams, 
kokią nepaprastai mažą sumą mes 
gauname palyginus su kitais kraš
tais.

Po to įsijungė į dikusijas mar
šalas Stalinas. „Paskutinio meto 
sunkumų priežastis buvo ta, kad 
reparacijos buvo reikalaujamos pi
nigais. Dėl to iškilo klausimas dėl 
vokiečių markės pakeitimo į už
sienio valiutą. Tai buvo uola į ku
rią sudužo reparacijos".

Maršalas Stalinas reikalavo, 
kad trys valstybės, kurios išnešė 
karo naštą, turėtų pirmenybę 
skirstant reparacijas. Jis pareiškė 
jog turi būt pažymėta, kad „Pran
cūzija nepadarė jokių aukų pa
lyginus su trimis valstybėmis, ku
rias aš turiu galvoje“. O paskui, 
paryškindamas tvirtinimą, jis pa
sakė: „Tuo metu Prancūzija fronte 
teturėjo aštuonias divizijas, tuo 

tarpu kai Liublino vyriausybė 
turi dešimt divizijų“.

Nėra abejonės, kad jo nusista
tymas dėl valstybių teisių buvo 
paremtas jų divizijų skaičium. 
Yra pasakojama, kad Jaltoj, kai 
buvo iškelta popiežiaus nuomonė, 
jis paklausęs: „Kiek divizijų jis 
turi?“ Maršalas šito pareiškimo 
Jaltoj nepadarė. Bet tai buvo 
klausimas, kurį jis dažnai nau
dojo.

Pabaltijo moterų 
tarybos 

suvažiavimas Hanau
Spalių 10—12 d. d. Hanau stovyk

loje įvyko Pabaltijo moterų tary
bos suvažiavimas,- kurį organizavo 
Hanau pabaltiečių moterų komite
tas. Suvažiavimas, dalyvaujant Pa
baltijo Moterų Tarybos narėms 
bei daugeliui svečių iš Hanau vi
suomenės tarpo, pradėtas iškil
mingu aktu spalių 10 d. 20 vai. 
Sveikinimo kalbas pasakė P.XM. 
Tarybos Prezidiumo narės: Prezi
diumo pirmininkė dr. M. Žilins
kienė, latvė T. Erdmanis ir estė 
fil.mgr. M. Jūrma. Po sveikinimų, 
kuriuos P. M. Tarybos suvažiavi
mui perdavė Hanau administraci
jos bei visuomenės organizacijų 
atstovai, P.M.T. Prezidiumo pir
mininkė dr. M. Žilinskienė savo 
turiningoje kalboje nurodė pagrin
dinius klausimus, kuriais turi su
sidomėti nūdienė tremtinė moteris 
pabaltietė. Suvažiavimo atidaryipo 
aktas buvo baigtas koncertu, ku
rio programą atliko Hanau vietos 
taut, šokių šokėjai ir latvių dai
nininkė Druve.

Per dvi kitas suvažiavimo darbo 
dienas buvo skaitytos paskaitos 
šiomis temomis: jaunimo klausi
mai, propagandos reikšmė, emigra
cijos ir darbo problemos, Baltijos 
moterų laimėjimai tremtyje ir kt. 
Po paskaitų vyko gyvos diskusi
jos, o svarbesniais klausimais pri
imtos rezoliucijos.

Ypač jaunimo auklėjimo ir mo
kymo klausimais pabaltietės mo
terys padarė svarbių nutarimų, nes 
jaunimas mūsų ateitis.

Emigracijos klausimu P. M. Ta
ryba labai susirūpinusi to didžiojo 
šeimų išblaškymo akivaizdoje. 
Šiuo klausimu P.M. Tarybos atsto
vės kalbėjosi su JAV senatoriumi 
Michael Kuvan, prašydamos kla
benti . DP emigracijos klausimą 
JAV. Senatorius pažadėjo šį rei
kalą remti. Emigracijos reikalu 
P.M. Taryba yra parengusi IRO 
peticiją, kurioje žmoniškumo var
dan prašoma nedraskyti šeimų. 
Suvažiavime lankėsi viešnia iš 
JAV E. Devenienė, kuri pranešė 
apie įvairių tautybių žmonių JAV 
dirbamą darbą mūsų tėvynių iš
laisvinimo reikalu. Ir emigracijos 
klausimą savo pranešime ji plačiai 
užsiminė.

Siekdama bendrų tikslų Pabal
tijo Moterų Taryba savo suvažia
vime nutarė įstoti į Tremtinių Mo
terų Lygą, kuri jau jungia visą 
eilę įvairių tautybių moterų. Šioje 
lygoje kiekviena tautybė turi po 3 
atstoves.

Per pirmąjį savo veiklos pus-
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A. Sidabraitė

Nepaliki manes
Jei netekčiau tavęs, mano mylimas vaike, 
Kur aš dingčiau su sielvartu savo juoduoju, 
Kai svajones jau metai rūstieji išvaikė 
Ir beliko tik takas į karstą vingiuojąs.

Kur aš dingčiau žiemos vakarais neramiaisiais,
Kai už lango snieguolių baltam žaidime 
Man vaidenas jaunystės nesuteptos skraistės 
Ir bedugnė tamsi ateities pri^š mane.

Kur aš dingčiau pavasario žydintį rytą,
Kai kvatojasi pievos gėlių kilimu,
Kai širdy skamba žodžiai jausmų nesakytų, 
Skamba aidas seniai negirdėtų dainų.

Nepaliki manęs, mano mylimas vaike,
Nepaliki dėl meilės ir džiaugsmo dienų, 
Kuomet mano svajas rūstūs vėjai išvaikė 
Ir vienatvėje rudenio kelią einu.

Tokia antrašte išėjo Nobelio premi
jos laureatų, akademikų, garsių
jų rašytojų novelės, apysakos, 
romanų ištraukos. Redagavo Vy
tautas K. Prutenis. Išleido „Ven
ta“. Wiirzburgas. 1947. 264 psl. 
Kaina 8 markės.

Kadangi tremtyje verstinės li
teratūros visai neleidžiama, tai 
skaitytojai su ypatingu džiaugsmu 
trijų autorių prozos dalykų rin
kinį .išleistą lietuvių kalba. Tie
sa, titulinio lapo žodžiai „akąde- 
mikų, garsiųjų rašytojų“ skamba 
kiek naiviai ir net kvepia papras
ta reklama, bet tai, pagaliau, 
smulkmena.

Atvertę knygą, žiūrim į auto
rių sąrašą ir norim susiorientuo
ti, kuriuo principu padaryta jų 
atranka. Ir čia išsyk turime nu
stebti: greta XIX-jojo a. didžiųjų 
literatūros klasikų-Flauberto, Tur
genevo ir Cechovo-randame ne 
vieną antraeilį ir net trečiaeilį ra
šytoją (imant pasaulinės litera
tūros mastu): Zeyerį, Hemmerį, 
Loerke, Wasilewskį ir kt. Anglų 
proza greta prancūziškosios ir ru
siškosios įeina į auksinį Europos 
literatūros fondą, tačiau knygoj 

mėtį P.M. Taryba, glaudžiai ben
dradarbiaujant visų tautybių atsto
vėms, yra paruošusi ir kompeten
tingiems veiksniams įteikusi visą 
eilę memorandumų ir peticijų mo
teriai ir šeimai rūpimais klausi
mais. Ligi šiolei P.M. Taryboje 
buvo atstovaujamos tik amerikie
čių zonos pabaltietės tremtinės. 
Dabar nutarta, kad prie šio darbo 
prisideda ir anglų bei prancūzų 
zonų pabaltietės moterys. Pagal P. 
M. Tarybos laikinį statutą, ku
riame pasakyta, kad prezidiumo 
narės pirmininkauja taryboje po 
pusę metų, ligšiolinė pirmininkė 
dr. Marija Žilinskienė, padėkojusi 
savo bendradarbėms už nuoširdų 
darbą, savo pareigas perleido estų 
taut, pirmininkei fil. mgr. M. 
Jūrma.

Hanau stovyklos moterų orga
nizacinio komiteto rūpesčiu suva
žiavimo dalyvėms buvo suteiktos, 
kiek tai dabartiniais laikais yra 
galima, tinkamos sąlygos suvažia
vimo darbus sėkmingai atlikti. 
Suvažiavimo dalyvėms buvo su
daryta proga aplankyti Hanau 
VTC dirbtuves, suruoštas lietuvių, 
latvių ir estų vaikų scenos pasi
rodymas, suorganizuota lietuvių, 
latvių ir esčių įvairių darbų pa
roda ir iškilmingas lietuvių, lat
vių ir esčių skaučių paradas, Pa- 
baltiečių Moterų Tarybos suvažia
vimo garbei. S. N. 

randame vos vieną anglų rašytoją 
(tiek pat, kiek lenkų ir čekų), 
tuo tarpu kai švedų ir italų idėta 
net po du. Taigi, koks buvo atran
kos kriterijus, neaišku, jei redak
toriui nerūpėjo nei atskirų tautų 
literatūros svoris kaip visuma, 
nei pavienių rašytojų talentin
gumo laipsnis.

Knygos pradžioj redaktorius 
duoda trumpas išverstųjų ra
šytojų charakteristikas. Jos la
bai savotiškos. Pav. apie ispanų 
rašytoją de Ayalą ir Anatolį 
Franceą (su kuriuo jis lyginamas) 
sakoma: „abu jiedu psichologiniu 
metodu karčiai šaiposi iš visuo
menės“. Apie tą patį de Ayalą 
teigiama, kad jis esąs „prislėgtas 
žmogaus psichikos ir socialinių 
problemų." Skaitydamas švedų 
rašytojo Anderssono kūūryba, „jau
ti gilų benamio žmogaus jausmą, 
jauti patį gyvenimą, įlindusį į 
kažkokį liūdesio šešėlį" rašo V. K. 
Prutenis. Kito švedo veikaluos 
„prasikiša romantiška, pavasa
riška šviesa“, jis mėgina „išspau
sti kančios ir pykčio problemą į 
gyvenimą“ (visi pabraukimai čia 
ir toliau — mano. R. S.)

Tokių „literatūrinių charakte
ristikų“ pilnas visas įvadas, duo
du tik vieną kitą ryškesnį pavyz
dį. Iš viso, čia mažai terandame 
rašytojų veikalų apibūdinimų 
idėjos, turinio,ar formos atžvil
giu, o daug tuščiažodžiavimo, ku
ris kyla dėl knygos redaktoriaus 
labai menko literatūrinio išsila
vinimo ir blogo svetimų kalbų 
mokėjimo (tos charakteristikos, 
— bent jų atskiri sakiniai, — 
verstos, be abejo iš svetimų 
kalbų).

Keista, kad apie Turgenevą 
pasakojama, kokia buvo jo figūra, 
koks veidas, kokios akys pra
nešama, kad jis buvęs silpnos va
lios, turėjęs, „norą kitų akyse 
pasirodyti“, bet nė vieno žodžio 
nesakoma apie jo kūrybą, teduo
damos kelios jo romanų antraštės.

Informacinėj daly yra daug fak
tinių klaidų. Čia, pav., nežinia 
kuo remiantis, tvirtinama, kad 
Stefanas Zweigas yra parašęs 
biografinius romanus apie Ver- 
laineą ir Romain Rollandą, (jis 
yra parašęs monografijas apie 
juos), o T. Manno novelės „To- 
nio Kroger“ ir „Tod in Venedig“ 
vadinamos „didesniais romanais“; 
apie Hessę sakoma, kad jo tėvas 
buvęs „estų misionierius“ (jis te
buvo kilęs iš Estijos vokietis, bet 
ne estas) ir t. t.

Svetimų kalbų nemokėjimas ir 
daugybė nusikaltimų paprasčiau-

siems stiliaus reikalavimams patį 
vertimą nuolat daro komišką ar 
beprasmišką. Štai keli pavyzdžiai: 
„jos žengdavo lengvai..., kas pa
darydavo jų eiseną labai žavią 
ir kondensuotą“. Arba: „Kova tę- 
šėsi viduryje nuožmaus kaukimo“ 
— „... skausmas, kurį sudarė 
švelnumas, atgaila ir atidengi
mas“; tas moteriškas balsas jam 
tapo gamtišku atgijimo penu“; 
„liepsnelė vargino sutirpusio 
vaško lašus“. Skaitytojas veltui 
klaustų vertėją, ką reiškia „kon
densuota eisena“, kaip balsas ga
li virsti „gamtišku atgijimo penu“ 
ar liepsnelė „varginti vaško la
šus“. Taip pat jis nesupras, ką 
reiškia sakinys; „jos kraujas ty
liai ir nuvargusiai jaudinosi“ ar
ba kaip galima „sudarinėti są
jungas su išore“. Jis nustebs, kad 
vienas personažas mylėjo savo 
žmoną „už jos stangrų ir lygų 
kaip du švieži obuoliai, kaklą“. 
Kodėl kaklas lyginamas su dviem 
obuoliais? Juk nesakom: jo šir
dis kieta kaip du akmenys. Tik 
prisiminus, kad „gorge“ prancū
ziškai krūtinė (vertėjas to nežino 
ir dėl to rašo nesąmonę), auto-
riaus pavartotas palyginimas įgy
ja prasmės.

Panašių stiliaus puošmenų, kaip 
čia pateiktosios, būtų galima pri
rinkti labai daug, bet mąnau, kad 
ir iš duotųjų pavyzdžių pakanka
mai aiškiai matyti vertimų koky
bė.

Kadaise (jau gana seniai) ver
timo gerumas buvo pas mus ma
tuojamas tuo, kiek jame buvo 
mažai žinomų ar literatūrinėj 
kalboj iš viso nevartojamų žodžių. 
Tai buvo ne literatūra, bet kalbi
ninkų recenzentų (daugiausia se
nosios kartos) vadinama „žodinga“ 
ir net „vaizdinga“ kalba.

„23 svetimųjų“ vertimuose irgi 
netrūksta tos rūšies ambicijų. Čia 
tašoma: „tas papavojingas ins
tinktas tuojau kuo naudotis, kuris 
sutrekia visą genijų... — panie

I. J. SANGER Malūnas (amer. grafika)

kia mintį! „Čia vartojami tokie 
žodžiai, kaip „prabylis“, ,savo ža
rų" ar tokie posakiai, kaip" po 
užkandžio kai kurie iškr’to no 
paupį“ (tai, matyti, turi reikšti: 
atsigulė), „strazdai švilpavo ant 
jų galvų“ (ties galvomis?) ir pan.

Nors, iš vienos pusės, knygoj 
stengiamasi užimponuoti nepa
prastu lietuvių kalbos mokėjimu, 
iš kitos — čia netrūksta papras
čiausių kalbos klaidų. Pav. Tur

genevo novelės vertime liko to
kių rusicizmų, kaip... nustebin
tas Fabijaus atėjimu ir susijau
dinimu“. Kitur vėl paliekama vo
kiška žodžių tvarka: „paskum 
skambina jis“, „paskum nutilo 
jie“ arba rašoma: „tai nėra joks 
prieštaravimas“, „besieliški gar
sai“, „vana“ (vietoj „vonia“), „pu
siau juokaudamosios“ ir t. t.

Taigi kaip matome, mūsų 
džiaugsmas, pareikštas recenzijos 
pradžioj dėl knygos išėjimo, pa
sirodė esąs be pagrindo. Priešin
gai: kadangi rinkiny vos vienas 
kitas dalykėlis yra kiek paken- 
čiamiau išverstas, knyga yra ža
linga ta prasme, kad mažesnės 
literatūrinės kultūros skaitytojai 
gali pamanyti, jog žymūs pasau
liniai rašytojai iš tikro nemoka 
reikšti paprasčiausių minčių ir 

yra linkę į labai abejotinos vertės 
stilistinius triukus.

Įvade sakoma, kad, ruošiant 
knygą, dar Lietuvoj „tam darbui 
talkininkavo žinomi Lietuvos ra
šytojai vertėjai“, kurių pavardžių 
„dėl įvairių aplinkybių šiuo metu 
negalima paskelbti“. Taigi už 
knygos pasirodymą yra atsakin
gas jos redaktorius, pasirašęs ti
tuliniame lape: Vytautas K. Pru
tenis. R. S.

Laikraščiai 
sukatuvininkai

Mūsų tremties spauda, gimusi 
ir išaugusi hitlerinei Vokietijai 
žlugus, šiandien jau yra nuėjusi 
gerą kelio galą ir pasiekusi gra
žių laimėjimų.

Neseniai savo dvejų metų ir 
100-jo numerio sukaktį paminėjo 
„MŪSŲ KELIAS“. Jo pirmasis 
numeris išėjo 1945 m. rugsėjo 
mėn. 1 d. Dillingene. Svarbiau
siais jo kūrėjais buvo dabartiniai 
jo redaktoriai D. Penikas, A. Lai- 
kūnas ir A. Musteikis. Nelengvos 
buvo „Mūsų Kelio“ kūrimosi są
lygos. Tačiau jo kolektyvo nepa
laužiamas užsispyrimas ir neiš
senkama energija visas kliūtis 
nugalėjo ir laikraštį pastatė pri
deramo j aukštumoj.

Spalio mėn. 12 d. atžymėjo sa
vo vienerių metų gyvavimo su
kaktį kitas tremties laikraštis — 
„LIETUVIŲ ŽODIS“. Tai vienin
telis autorizuotas anglų zonos lie
tuvių savaitraštis. Jo atsiradimo 
ir leidimo sąlygos yra kitokios. 
Jo leidimas buvo gautas Baltų 
Centrinės Tarybos iniciatyva ir 
jos leidžiamas. Redaguoja redak
cinis kolektyvas, sudarytas „maž
daug vadovaujančių veiksnių su
dėties principu“. Vyr. redaktorius 
— J. Kardelis. Pačios laikraščio 
leidimo sąlygos nėra lengvos, ta
čiau jis atlieka svarbų mūsų 
tremtinių informavimo darbą.

A. C.

MALONI DOVANĖLE 
TIKINTIESIEMS

Mus, tremtyje gyvenančius, jau 
yra pasiekusi nuoširdaus knygų 
mylėtojo ir jų leidėjo, Amerikos 
lietuvio, kun. Pr. M. Juro išleistoji 
knyga „Kristaus Sekimas".

Knyga išleista „Darbininko" 
spaustuvėje nedidelio truputį di
desnio už maldaknygių, formato, 
424 pusi. Iš prancūzų kalbos išver
tė O. Labanauskaitė.

Knygoje yra ištisi skyriai su 
naudingais nurodymais dvasiniam 
gyvenimui nuskaidrinti. Ten kiek
vienas ras labai būdingų pasisa
kymų dėl žmonių per didelio 
egoizmo ir perdidelio savęs verti
nimo. II-rame skyriuje, tarp kita 
ko, skaitome tokį būdingą išsireiš
kimą: „Kuklus kaimietis, tarnaująs 
Dievui, yra, be abejo, daug vertes
nis už išdidų filosofą, kuris užmir
šęs save, studijuoja tik žvaigždžių 
takus".

Gyvendami šių dienų pakrikime, 
juk girdime iškraipymus pačiu kil-
niausiųjų žodžių, pačios tiesos. 
Apie tai šioje knygoje yra ištisas 
skyrius, kur kalbama apie tikro
sios Tiesos mokslą. Ne be reikalo 
knygos autorius šio skyriaus vie
toje šitaip sušunka: „O, kiek yra 
tokių, kurie žuvo per savo klai
dingą mokslą, užmiršdami Dievo 
tarnybą!"

Knvga įrišta į odinius viršelius 
ir teikia malonų įspūdį.

Pranys Alšėnas
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lis. Gatvės užsigrūdusios mašinomis. 
Susisiekimas pigus. Tramvajumi už 
2 centus (arba 20 centavų braziligku) 
galima nuvažiuoti 10—15 km., o už 
tokią kelionę omnibusu reikia mokėti 
60 centavų (apie 6 lietuviškus centus). 
Lygiant kainas -su tokios pat koky
bės lietuviškų prekių kainomis, 
atrodo, viskas pigu. Maždaug 100 cru- 
ceirų yra lygu 10 lt. kainas

Mus iškart neapgyvendino Sao Pau
ly, o nuvežė už jo apie 90 km. į 
Campo Limpo (švarus laukas) sto- 

Apgyvendino milžiniškuose

Į Braziliją atvykau laimingai. Die
na buvo karšta, tvankus oras ir nuo 
vandens kylantieji „kvapai“ truputį 
jaudino. Kai laivas įplaukė į didelę 
ir nepaprastai gražią Rio de Janeiro 
įlanką, o netoliese buvo matyti tan
kiai sužėlę krūmai, pradėjau bijotis 
gyvačių. Mūsų laivas sustojo „prie 
kranto“, bet jis buvo dar už 5 km . . 
Iš ten garlaiviais nuvežė dar apie 20 
km. į „Ilha das Flores“ (gėlių salą). 
Ten tuoj išskirstė erdviuose kamba- 
riuose. Jų langai buvo be stiklų su wv„u, „UKOS, aIo.
vieliniu tinklu. Saloje yra ligoninė, vykią. Apgyvendino milžiniškuose 
didžiulė valgykla, visoms emigran- kavos sandėliuose, į kuriuos sutelpa 
tams reikalingos įstaigos. Pati sala apie 100 traukinių kavos. Čia maitino 
nedidelė. Iš čia pasišalinti negalima, ir laikė gerai. Nustebome pamatę ir 
nes aplinktui jura. Į miestą pradėjo išgirdę, kad čia esantieji, guarda ci- 
išleisti po t,o, kai gavome visus doku- vii (viešoji policija) ir vertėjai yra 
mentus ir po nuodugnaus mediciniško daugiausia Sao Paulo lietuviai. Vie- 
apžiūrėjimo. Per 24 dienas sala nusi- na^, _/Pač nuoširdus, tai p. Ja- 
bodo ir iš Vokietijos atsivežtoji mada nuškis iš Dotnuvos. Mus pradėjo lan- 
visur laukti eilėje. O jų buvo daug, ^yti vietos lietuviai. Vieni iš jų no- 
Jau vien sanitarinio apžiūrėjimo me- rėl° m,,ms 
tu teko stovėti eilėje prie daugiau 
kaip 30 gydytojų. O kur krim. polici
ja, ėmusi net po 8 kartus kiekvieno 
piršto nuospaudas. Be to, labai daug 
laiko teko sugaišti su Psicho-univer-

aKimis. trą vila Zeiina kuri ribojasi su ki-
Maitinc vidutiniškai: maisto duo- tais priemiesčiais — Vila Lucia, Vila 

davo kiek nori, tik jis buvo savotiš- Bela, V. Prudente ir Mocca. Dalis 
kas — braziliškas: pupelės, ryžiai, DP iš pirmos dienos gavo darbą ir 
makaronai. Duonos duodavo labai jį patenkinti dirba. Gal daugiausia 
mažai, mėsos patys nenorėjome vai- dirba „General Motors Co. do Bra- 
gyti. sil“ fabrike. Kiti įvairų darbą. Ap-

Po 24 dienų traukiniu atvykome 1 S“1*,3,1 Imant, darbą, ypač paprastą. 
Sao Paulo. Kelionė truko apie 20 vai čla kiekvienas tuo, rauna nes car- 
landų. Keliavome naktį, todėl nors

n™!eB°Jau' »« ni'k.° yPa- uaroą, tik atvyKeua. nenori oe, k, 
tingesnio del tamsos negalėjau pa- dlrbti. Todėl reikia pasiklausinėti ir 
matyti. Elektnnis traukinys vingiavo pavažinėti. Uždarbiai įvairus. Žino- 
per laukus, sulėtėdamas prieš kalnus ma> geriausiai apsimoka akordinis 
ir vAl . . Tik nemokant kalbOS, jO

rėjo mums gelbėti ir mus „išimti“ 
iš stovyklos, gi kiti raudoni. Jie sten
gėsi trukdyti ir pradėjo mus šmeižti. 
Po savaitės laiko visi lietuviai buvo 
išsisklaidę po Sao Paulo. Vietos lie
tuviai. daugiausia kun. P. Ragažins- 
ko šalininkai, mums parūpino patalpas, 1—• • *—■--- ~ 

čia kiekvienas tuoj gauna, nes dar
bas ieško darbininkų. Kas atvyko iš 
Europos yra čia mielai priimamas j 
darbą, tik atvykėliai nenori bet ką 

per laukus, sulėtėdamas prieš kalnus Jįfa, gį 
ir vėl greitėdamas pakalnėn, slėpda- darbas, 
vosi ilguose tuneliuose. Tik kur-ne- 
kur prasiskverbdavo pro tirštą, rūką 
švieselės arba privažiuodavome ma
žyti miestelį. Jų pakely nebuvo daug. 
Tik artėjant į Sao Paulo, kai pradėjo 
aušti, daugėjo sodybos, fazendos 
(dvarai) ir miesteliai. O prie geležin
kelio buvo jau matytis šimtai, 
tūkstančiai mažyčių, šlykščių na
mukų. Tai čiabuvių tinginių ir tam
suolių „rūmai“. Paprastai jie iš bam
buko medžio rankos storumo stiebų 
sukala namukui rėmus. Paskui juos 
išpina žagarais ir apkrečia moliu. 
Stogą padaro iš įvairių sausų žolių. 
Tokie namukai be durų ir langų. Kas 
juose gyvena? Ogi juodi arba pus
juodžiai su savo gausiomis šeimomis. 
Vyrai 1—2—3 dienas į savaitę, o kar
tais į mėnesį išeina padirbėti. Gauna 
kiek maisto, dar kai ką „nudžiauna“ 
ir paskui guli savo rūme arba susi
rangę prieš jį ant akmens šildosi 
saulėj. Teko matyti daug moterų rū
kančių dideles pypkes. Ir moterys čia 
tinginiauja. Apskritai yra neįprasta, 
kad moterys čia daug dirbtų. Ir tiesa, 
ką tokia moteris turi dirbti? Išverda 
•ryžius, pupeles (fižonus) ir baigta. 
Nei trobą šluoti, nei kiaules šerti. 
Matyt, kad nereikia nei pačiai praus
tis. nei vaikams vandens parūpinti, 
šulinių ar nemoka kasti, ar tingi. 
Vanduo toli. Todėl -nenuostabu, kad 
užuodęs blogą kvapą iš tolo spėji 
juodi netoliese esant. Prie darbo ne
vilioja niekas, nes pati gamta dosni. 
Šilta, labai gražūs vaizdai, pilna val
gomų vaisių ir šaknų. Apelsinai ir 
kiti vaisiai pūva žemėje. Rink, val
gyk.

Šao Paulo didelis, gražus, moder
niškas miestas. Vitrinos prekėmis ir 
auksu bei brangakmeniais lūžta. La
bai daug restoranu, batų, andaro ir 
kitų krautuvių Judėjimas labai dide-

„Aidų“ kultūros žurnalo redakcija ir artimesnieji bendradarbiai. Sėdi iš kairės: prof. Z. Ivinskis, dr. J. Gri
nius, K. Bradūniene, dr. A. Maceina. Stovi — A. Pauliukonis, J. Sakevičius, K. Bradunas. Vyt. Anykščio nuotr.

sunkiau gauti. Šiaip atlyginimas ne
vienodas. Kai kur mokamas už va
landą, kitur už sezoną ar mėnesį. 
Fabrikai moka kas 2 savaitės už va
landinį darbą. Vidutiniškai už 10 vai. 
darbo dieną moka 50 cruzeirų, taigi, 
apie 5 lt. Tur būt,, bus įdomu suži
noti. ką galima už tuos pinigus nu
pirkti. Taigi:

Visos prekės nevaržomos, visai lais
vas jų pirkimas ir pardavimas. 1) 
Duona — 1 kg. — 4,5 cr.; 2) 1 k. mė
sos — 6 cr.; 3) 1 k. ryžių — 2 cr.; 
4) pupelės — 2 cr.; 5) apelsinai 12 št.
— 1 cr.; 6) bananai 12 št. — 2 cr.; 7) 
cigaretės 20 št. — nuo 1 iki 3 cr.; 8) 
tualet. muilas gab. 3 cr.; 9) skalbimui 
muilas — 1 kg. apie 1,5 cr.; 10) deg
tinė 42* — 6 cr.; 11) likerlai-konjakas 
15—30 cr.; 12) kambario nuoma (prie
miesty) nuo 120—250 cr.; 13) lova —90 
cr.; 14) moderniški puikūs valgomo
jo kambario baldai (komplektas) 7— 
8.000 cr.; 15) laikrodis rankinis 17 ak
menų (wasserdicht) 400 cr.; 16) aukso 
laikrodis „Extra“ — 2.000 cr.; 17) 
akordeonas 120 bosų — 8.000 cr.; 18) 
motociklas — 350 ccm. — 8.000 cr.: 
19) foto reikmens, geri aparatai bran
gūs; 20) optikos instrumentai vokiški 
labai brangūs; 21) knygos — brangios; 
22) antiškos medžiagos kostiumas (350 
slt vertės) 1.500 cr.; 23) geras išeigi
nis kostiumas 6—12.000 cr.; 24) oalti- 
niai — 20 cr.; 25) šilkiniai marškiniai
— 100 cr.; 26) batai — 80—250 cr.; 27) 
auliniai batai chromo — 230 cr.; 28) 
kojinės moteriškos — 60—80 cr.: .29) 
kavos kg. — 10—14 cr.; 30) šokolado 
kg. — 20—25 cr.; 31) geri pietūs — 
10 cr.; 32) pensionas — 400—700 cr. 
mėnesiui; 33) automašina liuksusinė 
moderni — 60.000 cr.; 34) dvivietis lėk
tuvas — 50.000 cr. Taigi galima gauti 
visko ir nebrangiai. Kai kurie lietu
viai jau nenori gyventi nuomotam 
bute, bet patys užperka sklypus že
mės po 500 m! ir ten stato barakė
lius. Sąlygos: išsimokėtinai per 200 
mėn. po 200 cr. į mėnesį. Gi iš kar
to mokant, tokį sklypelį lietuvių ra
jone galima nupirkti už 15.000—18.000 
cr. Tiek kainų . . .

Toliau apie klimatą ir kita. Dabar

VARPAI
Ir sunkūs dūžiai vilnimis atvilnija
Ir tu klausaisi jų lig ašarų tavojoj vienumoj.
Kažką
Palydi

jia praskubėjusį pro vasarų jaunystę švelnių, 
einanti nebesugrįžtamai namo.

keliu minių praėjo minios,O tuo
Jie ant pečių išsinešė vieni kitus.
Ar sprogo liepos, ar krito skroblo lapai rudeniniai 
Lydėjo juos šitas varpų skambėjin as baisus.

Primindamas, kad teka upės lėnos,
Jomis atitekės ir tavo tuo keliu išeit eilė,
Nuneš tave ten keturi, kastuvais jie priplaks velėnas, 
Ir topolių paūnksmėje sustos jie pailsėt.

Kur mes beeiname, vistiek tą patį kelio galą randam, 
Savom bėdom mažytėm nešini...
Ir auga sielvartas, praaugdamas medžius ir dangų, 
Skamba varpai švininiai ir seni.

žiema, šalčiausias laikotarpis. Sao 
Paolo apylinkėse temperatūra labai 
nepastovi, kartais į dieną net tris 
kartus keičiasi. Rytą apie 10 laipsnių 
šilimos, dieną apie 20 • vakare ir 
naktį 5—10 • šilimos. Lietus dabar re
tas. Gi vasarą kasdien beveik lyja. 
Lietūs čia kitoki. Kai lyja, tai lauke 
niekas nebūna, nes vietomis liūtys 
tokios smarkios, kad, pasak čiabuvių, 
nuneša žmogų. Po lietaus būna šal-

Aloyzas Baronas

ta. Ypač įsidėmėtina tai. jog reikia 
vengti, kad nesulytų. Net mirtinai 
pavojinga. Taip pat nepaprastai pa
vojinga iš saulės eiti pavėsin. Jau 
sirgau: ėjau gatve apšilęs ir pasukau 
į antrą gatvės pusę, kur buvo dan
goraižių pavėsis. Atstumas pavėsio 
vos apie 200 mtr., bet to užteko, kad 
susirgčiau branchitu. Šiaip klimatas 
Sao Paolo estadoje (valstijoje) geras. 
Maliarijos nėra. Maliarija serga, kas 
gyvena paupiuose ir ieško brangak
menių, ir apskritai žemose vietose. 
Kada kalbu apie gyvates, vietiniai 
juokiasi. Tiesa, pats kartą apsiginkla
vau ir išėjau jų ieškoti. Gaila, nė 
vienos nemačiau. Ir kitų žvėrių daug 
nėra. Kur gyvena žmonės, ten nera 
gyvačių ir žvėrių, o Jei jų yra, tai 
retai tenka sutikti. Iš kur jos bus, 
jei kasmet čia laukų nearia, o nude
gina. Kas kita su mažais vabzdžiais. 
Yra taip vaidnami „bišiai" (žemės 
bluselės). Jos padeda į panages kiau
šinėlių, iš kurių išsiperi vikšreliai ir 
griaužia kūną, reikia operuoti. Yra 
didelių vorų mirtinai pavojingų. Kal
bant apie pavojus, pabrėžtina, kad 
didesni pavojai yra fazenduose. Gi 
arčiau miestų biauriausia gyvatė yra 
žmogus. Labai liūdna, kad iš 50.000 
Brazilijoj gyvenančių lietuvių apie 
80 % yra fanatiški komunistai. Jie 
net vadovauja visam „draugų" judė
jimui. Sunku atsakyti, kadėl jie to
kie. Daugiausia tai aukos svetimos 
propogandos. Įsivaizduokite juos. Jie 
beveik kiekvienas turi savo nuosavus 
namus, pranašesnius už gražiąsias 
Kauno Žaliakalnio vilas. Jie čia įsi
taisę restoranus, fabrikus. Yra mi- 
lionierių, o save vis tiek skaito 
..draugais“. Tėvynės reikalams jie 
šalti, abejingi, priešingi. Jie viską 
griauna, ardo ir trukdo mokyklų ir 
bendruomenės darbą. Tik tuo labiau
siai būtų galima ir skųstis. Patys gi 
brazilai religingi, mandagus ir nuo
širdūs. Kad dar daugiau atvyktų lie
tuvių! Tik gerų lietuvių! Dėkit pa
stangų. kad neprasmuktų kokie ne
naudėliai. Kiekvienas toks tik dar 
daugiau trukdytų tėvynės reikalų gy
nimą. Jau turim pavyzdžių. Musų 
adresu buvo tiek netiesos prišnekėta, 
tiek padaryta, kad vietiniai turėjo 
stebėtis ir pilnomis burnomis po to 
rėkti. Lietuvos žemė kenčia dėl to
kių nusikaltėlių. Todėl viešai kovo
kit. kad nebeįvyktų panašių emi-

A. Gražiunas

KERŠTAS I
(Tęsinys)

II
Penkiaūsis jau kepersino per 

kalniuką į Juozutės sodybą, bet 
vis dar nežinojo, kaip jis prie 
reikalo prieis. Iš susirūpinimo jis 
bizdeno smulkiais žingsneliais, 
Įtraukęs galvą į apykaklę ir taip 
susimąstęs, kad knapsėjo per 
duobutes ir kojomis skaldė grum
stams ir akmenims viršugalvius, 
nes vėl negalėjo apsispręsti, ar 
geriau jautį griebti už ragų, ar 
už uodegos. Ilgai sukęs galvą, jis 
buvo pagaliau įpūtęs sau tiek drą
sos, kad, išeidamas iš namų, be
veik tvirtai buvo pasiryžęs tiesiai 
griebtis reikalo. Bet juo jis artėjo 
prie Juozutės namų, juo mažėjo 
jo drąsa, ir vėl jis pradėjo baidy
tis, kad besmarkaudamas nenut
vertų pančio už apdergto galo. 
Ieva ir šiaip smulkiai nemala, o 
jeigu dar bus kokios byzgėlės pa
siutėlės uodegon įkirsta, tai, to
kius savo užsimojimus pasisakęs, 
gali ir durų neatitikti. Gerai, jei 
dar tik nasrus paleis, o ko gero 

dar taip užkaburkštys, kad išnirsi 
lauk kaip šuo, karštu vandeniu 
nutvilkintas. Dėl to Penkiaūsis 
pradėjo galvoti, ar ne geriau bū
tų apsimetus kokiu reikalu atė
jusiu ir besikalbant ištraukti žodį, 
kaip Ieva žiūrėtų į piršlybas. Tuo
met galima būtų numanyti, ar 
išsižioti apie reikalą, ar mauti 
geriau namo, nieko nesakius.

Pagaliau, vis labiau jo širdžiai 
į užpenčius nusileidžiant, Pen- 
kiaūsiui ėmė rodytis, kad jis iš 
viso elgiasi kaip tikras bekaušis. 
įsidrąsinęs lyg pempė už marių 
skristi. Jam pradėjo vaizduotis, 
kad Ieva, vos jo norus išgirdusi, 
pradės jį tokiais žodeliais muilint 
ir trinkt, jog reiks pasigailėti, kad 
negali į žemę prasmegti, O tikriau
siai dar ir visas kaimas žvengs, 
kai ta laumė pradės loti, ką jis 
buvo sumanęs ir kaip jinai už
pylė jam šalto vandens, kad per
daug įkaitusi galva atvėstų.

Taip begalvojant. Ieva jam pa
sirodė toks slibinas, kokio nė po 
šv. Jurgio kojomis nėra, ir jis 
pats save pradėjo klausti, ar pa
siutimas jį apėmė, kad jis ten 
eina. Dėl to pradėjo jį net pyktis 
imti ant savęs paties ir dar dau
giau ant Kreivo Cveko, kuris 
jam tokį kiškį galvon įvijo.

Dabar jis pats sau baisiausiai 

trinko galvą, kam leidosi tokiam 
dalykui įkalbamas arba kodėl ne
paprašė to paties Cveko paš
niukštinėti, kuo šis reikalas kve
pėtų. Buvo juk Cvekas net ir pats 
bepasisiūląs, .bet jis, lyg pupa 
ausį užmetęs, nuleido tai negir
domis, pagalvojęs, kad tuomet 
tektų ne tik dar ne vieną pusbu
teli seniui įversti, bet šį tą ir 
krepšin įkišti. Jis juk žinojo, ko
dėl Cvekas taip mala liežuviu ir 
savo patarnavimus siūlo, tad ry
žosi nesiduoti, kad senis nuo jo 
tošis luptų, sumetęs, jog užtenka, 
jei tik yra žarnų ir raumenų, o 
dešrų galima jau ir pačiam pasi
daryti. Dabar jam teko gailėtis, 
kad toks titnagas buvo, bet dėl to 
tik dar labiau pyko ant Kreivo 
Cveko. Jis ir nemanęs būtu na
gus tarp durų kaišioti, bet kai 
tik užsiminė privengiąs Ievos 
smarkumo ir nasrų, tasai šuns 
kumpis taip pradėjo kalt ir auk
sini, jog išrodė, kad Ievą nors 
užantin dėk, o jai pasipiršti — 
vieni juokai. Dabar gi viskas 
jam visai kitaip išrodė, ir juo jis 
daugiau galvojo, juo dar daugiau 
viskas jo akyse blogėjo, kol pa
galiau jam pasidarė baisu ne tik 
pačių piršlybų. Jis pradėjo gal
voti, kas būtų, jeigu Ieva ir te
kėtu už jo. Labai susirūpinęs 

piršlybomis, apie tai ligi šiol be
veik ir nepagalvojo, o jei kiek 
ir pagalvojo, tai vis raminosi 
Cveko žodžiais, jog iš kiemo per 
tvorą neiššoks ir smarki boba, o 
liežuvis ne vytinis — per kelines 
juo nepaplaks. Geriau esą gauti 
kad ir kaustytą kiek pačią, negu 
kokią lemzą, kuri pakultose susi
painioja ar žodžio nesužinda. Da
bar gi pats stebėjosi, kaip jis 
galėjo būti toks aklas, jog ne
matė, kad pats kiša kilpon galvą. 
Labai jau tasai smirdas Kreivas 
Cvekas jam buvo savo liežuviu 
apsukęs galvą. Girdi, tik tu, Jo
neli, pagalvok, kaip tai gerai išei
tų. Sumuštumėt į daiktą savo ir 
Ievos laukelius, ir jau būtumei, 
gali sakvt, ūkininkas, norėdamas 
pora galėtumei važinėti. O Juozu
tės sklypelis esąs tikras aukso 
obuoliukas — žemė minkšta kaip 
pūkas, juoda kaip tirštimai, kiek
vienas pasėlys iš jos kaip dūmai 
kykląs. Ar jis matęs, kokios pupos 
jų darže užaugančios? Tegul jam 
delnai plaukais apželią, jei jų grū
dai už jaučio inkstą mažesni! O 
kokios Ieva sveikatos, kokia dar
bininkė — darbas rankose verdąs. 
Jis pats juk tai žinąs.

Su tuo laukeliu ir privarė Cve
kas jam akis dūmų. Kam gi ne
miela platesnis sklypelis! O 

apie ūkį begalvojant, ir Ieva iš
rodė tokia, kad geresnės nė neno
rėk. Juk ji ne tik namuose kaip 
skritūlis sukasi, atbūna dienas pas 
ūkininkus už avelės ganymą, pa
sėtus linus ir pasodintas bulves, 
bet, tėvui nusenus, pati ir savo 
sklypą aplekia. Pradalges verčia 
kaip geriausias šienpiūvys, o už 
jos nuvarytą vagą tiesesnės nerasi 
visame kaime. Aišku, kad, tokią 
žmoną turint, laukelis neliks neap- 
krutėtas — darbus kaip bematai 
apsivysi. Bet dabar, iš kito šono 
dirstelėjęs, Penkiaūsis buvo pasi
ryžęs atsisakyti ir Juozutės skly
pelio, nors ir kaip tasai sklypelis 
jam prie širdies lipo. Jam dabar 
pasirodė, kad su tokiais perkū
nais, kaip Juozutė ir jo Ieva, tai 
tik kokiems lokiams gyventi. Nors 
Juozutė dabar jau ir nusenęs bu
vo, bet vienas senovinis jo garsas 
visoj apylinkėj Penkiaūsiui šaltas 
dienas priminė, o, tiesą sakant, ir 
nusenusio jo nebuvo dar ko kiše
nėn dėti. Iš jo ilgio lengvai galė
jo išeiti pusantros bobos ir arklio 
galva, o jis buvo nudrėbtas taip 
netaupant medžiagos, kad, jaunes
nis būdamas, išrodė kaip koks 
kluonas. Gi jo ūgį atitiko ir jėga 
— užtekdavo Juozutei petį pridėti, 
ir ligi ašių nuklimpęs su sienojais 
vežimas kaip bematai atsidurdavo
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Juozas Šalna mašinų ūžime, didelio oro spaudi-

Profesines amatininku ligos
Medicinos mokslas žino ligas, ku

rios atsiranda nuolat bedirbant vie
nodą darbą panašiose darbo sąly
gose, tariant, profesines ligas. Jos 
yra susiję su amatu kuriuo darbi
ninkas verčias. Tremtiniai per tre
jus tremties metus spėjo išmokti 
visokių darbų ir visokių amatų. 
Pravartu kiekvienam prisiminti, kas 
jam grėsia. savąjį darbą bedirbant.

Siuvėjai ir kurpiai dėl blogos plau
čių ventiliacijos dažniau apserga 
džiova. Jie, ilgą laiką dirbdami su
silenkę uždarytose ir menkai vėdi
namose patalpose, turi savo plau
čiais sugerti gana nemažus kiekius 
dulkių. Dulkėtuose kambariuose dar
bininkai dažnai suserga kvėpavimo 
takų kataru.

Raštininkai. tarnautojai, moks
lininkai ir visi, kurių darbas susi
jęs su ilgu sėdėjimu, dažniau ap
serga hemorojum.

Dėl dažno kojų ir rankų mirkymo 
skalbėjos, tekstilės dažytojai ir p. 
dažniau serga inkstų įdegimu ir 
rankų odos egzema.

Sunkus fiziškai kalvių ir miško 
kirtėjų darbas sukelia širdies išsi
plėtimą ir jie suserga širdies ligo
mis — širdies padidėjimu (hipertro
fija).

Stiklo įmonės darbininkai ir pučia- 

grantų registracija. Jie niekam ne
naudingi.

Lietuvių tautinis ir kultūrinis vei
kimas yra labai ir labai atsilikęs. 
Leidžiamas tik vienas kariųjų lai
kraštukas. Manau, kad, kai tik dau
giau lietuvių atvažiuos, išleisime ge
resnį laikraštį. Šiaip jei kas iš se
nųjų emigrantų parašys, kad čia 
vargsta, netikėkite. Vargsta gal tik 
tie, kurie serga fiziškai ar dvasiškai. 
Kiti gi visi gyvena, ir gyvena gerai. 
Pvz., visi beveik lietuviai, vis tiek, 
ką jie čia dirba, turi nuosavus na
mus O namas, kokio dydžio bebūtų, 
vidutiniškai su sklypu kainuoja 6— 
7.000 dolerių. Iš to galite suprasti, 
kad jau gyvena. Žinoma, anksčiau 
vargo, bet ne dabar.

Brazilijoje didžiausia laisvė. Laisvė 
pilna to žodžio prasme. Taigi laisvė 
gyventi, dirbti, kalbos, įsitikinimų 
ir t. t. Taip pat labai plati buvo po
litinė laisvė. Dabar kai kurių pakrai
pų žmonėm ji siaurinama pagal ame
rikonišką supratimą. Bet netrūksta ir 
šūkių prieš valdžią. Savaime supran
tama, kad, esant tokioms plačioms 
laisvėms, egzistuoja ir išnaudojimo 
laisvė. Bet gudrus žmogus ir pro jas 
pralenda. Žodžiu, Brazilija nėra taip 
juoda, kokią ją kariais piešia. Tai 
milžiniškas kraštas, labai savotiškas, 
įvairus savo visa gamta, klimatu, tur
tais, darbo metodais ir t. t. Bet Bra
zilija ir plačių įsikūrimo galimybių 
kraštas. Kraštas, kuris nesudaro di
delio pavojaus nutausti. Tik gal, 
sakyčiau, daugiau suvilios žmogų nu
tolti nuo europinės kultūros, gal liet 
daugiau žmogų paskatins prie nusi
kaltimų. Rimtas, darbštus žmogus, 
jei jo kelią lydi Dievas, čia gali la
bai greit prasimušti. Tik reikia ener
gijos ir sveiko sąmojaus, Lietuvos 
ūkininko darbščių rankų ir pradinio 
kapitalo. O jei pridėčiau dar, kad 
vengtina vykti bernais į dvarus, bu
tų visai teisinga. Jei kas nėra spe
cialistas ir mano važiuoti į čia že
mės ukin, tai tik savarankiškai ūki
ninkauti. Tegul pasirinks vietą ne
toli geležinkelio ar miestuko. Inte- 
lėktualai, gerai mokantieji anglų, 
italų ar prancūzų kalbas, gali čia 
važiuoti. O specialistai, kalbą angliš- 
kti, gali gauti gerą darbą ir atlygi
nimą net iki 4.000 cr. į mėnesį pir
muosius šešis mėnesius, o. po to, jei 
bus geri specialistai, tai net 8.000 ir 
daugiau. J. B. 

mųjų instrumentų muzikantai anks
tyvame amžiuje suserga plaučių 
išsiplėtimu (emfizema).

Spaustuvių raidžių rinkėjai, lino
tipininkai ir cinkografijų darbinin
kai chroniškai nuodijasi švinu ir 
apserga džiova arba švinas sukelia 
specialinių organizmo sutrikimų, 
kurie pasireiškia diegliais pilvo srity, 
rankų, pirštu raumenų paralyžiais, 
rankų drebėjimu, galvos svaigimu 
ir t. t. (saturnizmas).

Darbininkai, turį reikalo su gyvojo 
sidabro preparatais, šlifuodami vei
drodžius, gamindami termometrus, 
monometrus, barometrus ir 1.1, chro
niškai kvėpuoja gyvojo sidabro ga
rais, kurių veikimas reiškiasi įvai
riais kūno sutrikimais, būtent, su
tinsta dantų smegenys, prasideda 
rankų drebėjimas ir t. t. (merkurla- 
lizmas). Kur darbininkai dirba nuo
dingų medžiagų veikiami, ten jų or
ganizmas. iš lėto nuodijamas, nuolat 

Kapitonas W. V. Shimkus, Massachu sėtts valstybės policijos šefas. Jis ir 
jo žmona daug prisideda prie Lietuvos gelbėjimo ir tremtinių šelpimo. Jų 
pasiaukojimo dėka daug gerybių yra suplaukę į BALF'o sandėlius ir tiesiog 

tremtiniams jie yra išsiuntę, virš 100 siuntinių.
‘„Boston Sunday Herald" nuotr

silpnėja ir darosi neatsparus įvai
rioms ligoms. Apsaugai nuo ligų turi 
būti nadojama visos apsaugos prie
monės ir prisilaikoma šiuo atveju 
būtinos cheminių dirbtuvių darbo hi
gienos. Šių reikalų tinkamu vykdy
mu turi rūpintis dirbtuvių gydytojai 
ir darbo inspektoriai.

Būna daugybė dar ir kitokių pro
fesinių arba amato ligų. Dirbantieji 
prie karščio, akinančios šviesos, su 
preciziškais darbo aparatais ir ga
mindami miniatiūrinius reikmenis 
dažnai suserga įvairiomis akių li
gomis.

Dirbantieji prie didelio trenksmo,

dimo ir p. gauna ausų sutrikimus. 
Visai mechaniški ir tie patys Judė- 
siai Įšaukia nervinius negalavimus. 
Sunku būtų visas specialties nuola
tinio darbo ligas ir suminėti. Svar
bu atsiminti, kad kiekvienas pasto-
vesnis darbas gali sukelti ir atitin
kamus kūno negalavimus. Svarbu 
laiku tai pastebėti, griežtai laikytis 
atitinkamos darbo higienos ir laiku 
pasitarti su gydytoju bei pavartoti 
visas galimas apsaugos priemones.

Amatų ligų reikalas įgyja ypatin
gos reikšmės socialiniam draudimui, 
nustatant pensijas ir gydant susirgu
sius amatų ligomis. Čia gana nevie
nodai sprendžiama įmonių atsako
mybė už susirgimus, nes dažnai 
amatų ligų padariniai reiškiasi iš 
lėto, kartais, net tada, kai darbinin
kas jau seniai pasitraukė iš darbo 
įmonėje, kurioje savo profesinę ligą 
įgijo, gi pagal veikiančius nuostatus 
paprastai atsakinga ta įmonė, kurioje 
amatininkas ligą įsigijo. Todėl labai 
svarbų bedirbant svetimiesiems vi
suomet laiku pastebėti ir gydytojo 
pagalba oficialiai konstatuoti, kad 
ir mažus ligos pasireiškimus ar su
sirgimus. kad ir po ilgesnio laiko 
būtu galima administraciniu arba 
teismo keliu įrodyti ligos priežastį.

jos atsiradimo laiką ir išvesti kas 
dėl profesinės ligos atsakingas ir 
privalo amatininką-ligonį gydyti, jo 
šeimą išlaikyti arba jam pensiją 
mokėti.

Tremtiniams dabar tenka įvairius 
darbus visokiose sąlygose dirbti. Atei
tyje kiekvienas privalės pasirinkti 
darbą arba net profesiją ir nuolat 
vienodoje aplinkumoje dirbti kartais 
gana sunkų ir pavojingą darbą. Visi 
lengvesnleji ir labiau pelningi dar
bai buna vietinių darbininkų bei 
amatininkų dirbami, tai tremtiniai 
ypatingai puikių sąlygų, bent iš 
pradžių, neprivalo tikėtis. Bedirbant

Vyt Girdauskas

O laimė juk yra
Laimingas žemėje tiktai vandens lelijos žiedas.
Bučiuojamas mėnulio spindulių . . .
Kai vikrios bangos ežero gelmėj nurimę miega — 
Jis žydi ramumu tyrai giliu.

Laimingas čia tik rytmečio skaidrus rasos lašelis —
Tarp žiedlapių žibutės mėlynos . . .
Kai po nakties ramių sapnų saulutė galvą kelia — 
Ametistu jis ima žiburiuot.

Laimingas čia tik vyturėlis mėlynos padangės — 
Jam duoti Viešpaties laisvi sparnai . . .
Kai po šaltos žiemos pavasaris grakštus vėl žengia — 
Jis Įjieda žemei iš dangaus linksmai.

Tiktai žmogus vis laimės žemėje surast negali.
Tasai protingas Dievo kūrinys,
Ir klaidžioja dienos šviesoj, kaip neregys, be kelio. 
Ir ima vis labiau kas kartą klyst.

šiuos sunkius darbus, ištikimais pa
lydovais bus vargas ir įvairios ligos, 
o pirmoje eilėje ir vadinamosios 
profesinės ligos. Todėl šiais keliais 
žodžiais kreipiamas dėmesys į dar 
vieną gręsiantį mums pavojų sun
kiuose tremties metuose. Fizinis ir 
moralinis tinkamas iškilaikymas yra

Žmones, kurie
Jau daugiau kaip mėnuo gyvenu 

vidury Kanados ir vis dar negaliu 
apsiprasti su mintimi, kad tai ki
tas kraštas ir kitas žemynas. Gy
vename didžiuliame mažo upelio 
slėny, vidury nepereinamų girių. 
Netoli yra, gal 100 mylių ilgumo, 
Long Lac ežerąs, kuriuo galima 
nuplaukti į žmones. Bet ten plauk
ti nėra nei reikalo nei noro. Pa
gal sutartį su firma, kuri mus iš
judino iš . Europos, dar 9 mėne
sius turime būti toki artimi gam
tos draugai. O gamta ir klimatas 
čia visiškai primena mūsų Lietu
vą. Miškas, sakyčiau, tikras 
Anykščių šilelis dar prieš jo iškir
timą; tiktai skirtumas, kad nėra 
to įprasto paukščių giedojimo, 
kurio pilni Lietuvos laukai ir 
girios. Gal būt, čia paukščiai irgi 
tokie pat biznieriai, kaip žmonės. 
Todėl Kanados miškas atrodo šal
tas ir išdidus mums — atėjūnams. 
Jo gyventojai —? į voveris pana
šūs žvėreliai — slepiasi mus pa
matę, o meškos irgi kiūtina į šalį. 
Vietiniai pasakoja, kad kartais 
meška suglamžo vieną kitą miško 
kirtėją, bet mūsų jos neužkabina. 
Aš manau, jos taip šalinasi, kad 
esame dar šiek tiek per liesi. 
Dažnai yra užtinkamas šuns dy
džio, baltu ruožu per nugarą, pa
našia į šluotą uodega žvėrelis 
„Scone”, kuris užkibintas pasklei
džia tokį smarkų kvapą, kuris my
lios spinduliu vargiai pakenčiamas.

Amžinojo alkio' problema, kuri 

ne tik natūralinė pareiga kiekvieno 
dirbančiojo, bet ir tautinė kiekvieno 
lietuvio prievolė. Visų pagrindinis 
uždavinys ne sugriuvėliais, bet susti
prėjusiais grįžti į savąjį tėvų kraštą. 
Tat laiku pastebėkime ir kovokime 
su profesinėmis darbo ir amatininkų 
ligomis!

prie stalo tyli
mus Vokietijoje visą laiką ėdė, 
dabar jau pamiršta. Iš pirmos 
dienos mes mielai priėmėm vie
tinių darbininkų kanadiečių pa
protį — valgymo metu nekalbėti, 
nes tik tada tas veiksmas esąs 
našiausias. Todėl valgykloje, ka
da pusšimtis vyrų susėda prie 
gausiai apdėtų stalų, viešpatauja 
visiška tyla. Žinoma, Vokietijoje 
toks paprotys būtų neįdomus ir 
neprigytų: juk reikia ką nors prie 
stalo veikti.

Darbas miške yra labai sunkus. 
Net ir eglės daugiausia yra „bal
tosios", kurios, gal būt, du kartu 
sunkesnės už rausvąsias, augan
čias Lietuvoje. Pradžioje atrodė, 
kad tos eglės užkankins žmogų. 
Pirmosios darbo dienos vakare 
vyrai atrodė it po kapituliacijos, 
bet ilgainiui gyvenimas girių glū
dumoje virto kasdienybe, ir šian
dien tuos „baltųjų eglių" liemenis, 
kurių pradžioje buvo negalima 
pajudinti, vyrai svaido it degtu
kus.

Taip „baltųjų eglių vergai" pa
mažu tapo jų viešpačiais.

Nesudėtingoje mūsų kasdieny
bėje yra tik vienas nekasdieniš
kas ir niekados negęstantis, lyg 
amžinas troškulys, nerimas. Gal 
būt, tai nostalgija, o gal ilgesys 
Jūsų — Jūsų visų, palikusių ki
tame krašte.

Pr. Kozulis

ant tvirto kelio. O su tuo jos sti
prumu buvo tikras vargas, nes 
buvo tai žmogus be jokios atodai
ros ir niekaip negalįs nuseikėti 
savo jėgos. Malkas kapodamas, 
smogdavo, lyg žemės rutulį norė
damas perskelti, ir nereikėdavo 
ilgai laukti, kad tik kirvakotis 
liktų jo rankose. Kai pradėdavo 
plakuoti šieną ar šiaudus, kaip 
bematai nulėkdavo grėblio galva 
ar kotas triokšteldavo. Kuliant — 
kiti kūlikai tik iš tolo pritūpę 
sykčiojo spragilais, nes jo spragi
lo buožė, jei neskilo nuo smūgio, 
ne kartą, nutrūkusi nuo pasaito, 
lėkė per visą daržinę, ir reikėjo 
saugotis, kad neišneštų kąm dan
tų. O patarti ar paprašyti, kad ne
griebtų kas pakliuvo visa jėga, — 
buvo tuščias žirnių bėrimas į sie
ną, nes jei kiti kur nors matė upę, 
Juozutei-būtinai ten buvo kalnas. 
Jei kas lūžo, nutrūko ar perplyšo, 
tai tik todėl, kad buvę supuvę, 
nudilę, susidėvėję, bet niekuomet 
dėl to, kad jis per smarkiai grie
bė. Ir juo daugiau kas kalbėjo, juo 
labiau Juozutė užsispirdavo, ir 
tuomet nė su jaučiu iš vietos jo 
niekas nebūtų pajudinęs.

Bet visa tai būtų buvę dar pusė 
bėdos. Blogiausia buvo tai, kad jis 
buvo ir labai ūmu, ypatingai jei 
netikėtai kas pasipainiodavo jam 

po kojų. Juozutė tuomet, staiga 
suirzęs, sumaurodavo lyg iš stati
nės griaudžiančiu savo balsu ir 
šokdavo ant kiekvieno, kas tik 
jam po nagu pakliuvo, vis tiek, ar 
tai buvo žmogus, ar gyvulys, ar 
koks daiktas. Kartą ant pasimui- 
sčiusio savo arklėko taip sugriau
dė, kad tasai išgąsdintas į šulinį 
(garmėjo. Paleisdamas pirmu po 
ranka pasitaikiusiu, kad ir galvos 
dydžio, akmeniu, ne kartą nudobė 
lysves kapsčiusią vištą arba kie
mą knisusį paršelį. O jei jam kas 
pradėdavo nesisekti, jį apimdavo 
toks atkaklumas, kad jis (niršda
vo, jei kito kaltininko negalima 
buvo surasti, ir ant paties Dievo. 
, — Kaip tu man, Dieve, taip ir 
aš tau, — sakydavo jis tuomet, 
rangydamasis vakarė į migį: — tu 
man nieko, aš — tau nepoteriau
siu.

Ir nepoteriaudavo.
Dabar, žinoma, buvo praėjusios 

tos dienos, kada Juozutė galėjo 
kalnus vartyti, bet Penkiaūsis bū
tų geriau sutikęs išgainioti pik
čiausiu. šunų gaują, negu bent vie
nu žodeliu'atsišiepti tam griaume- 
džiui, jei už tai jam kas net aviną 
ir muštinį būtų pasiūlęs. Apaugusi 
tankiais gyvaplaukiais senio ran
ka sugniaužta ir dabar dar panešė
jo į ruoplio beržo gumbą. Ir nors 

ta ranka jau kretėjo nuo senatvės, 
ji vis dar sugebėjo laidyti didžiu
liais akmenimis, kai tik senis pa
matydavo kur daržan įlindusius 
paršelius. O nusenęs ir pasidaręs 
ne toks smarkus, jis buvo tapęs 
žymiai irzlesnis ir, būdamas kur
čias kaip puodas, dėl menko nieko 
šaukė tokiu laukiniu balsu, jog 
buvo gūdu net klausyti.

Juozutės Ieva, jauniausias jo 
vaikas, su kuria viena, žmonai mi
rus ir visiems sūnums išsiplovus 
už marių, jis dabar gyveno, buvo 
kaip iš akies savo tėvui išlupta, 
parinkusi ir visus jo trupinius. 
Nors ir nebūdama tokio nežmoniš
ko kaip tėvas augumo, ji buvo 
tvirto ir nemažos apimties stuo
mens, kuris rėmėsi į rąstelius pa
našiomis kojomis, o iš šalių, prie 
jo buvo prikabintos rankoves 
sprogdinančios rankos su vėtyklės 
dydžio letenomis. Visą gi jos stotą 
atbaigė ant trumpo, bet tvirto 
sprando užtupdyta keturkampė 
galva, kurios viršugalvį dengė į 
rusvumą pasinešę šiurkštūs plau
kai, o iš priekio puošė platus, 
plokščias, šiek tiek kregždenomis 
apneštas veidas, kurio vidury lyg 
katinas ant kimsos buvo patupdy
ta neilga, bet plati nosis, kurios 
sustorėjęs galas buvo panašus į 
bulvės dydžio bumbulą.

Sis akies neveriančio kirpimo, 
bet tvirtai susiūtas padaras visuo
met žengė tvirtu, plapiu žingsniu, 
atlaši kaip generolas ir taip iš
šaukiamai atstačiusi svo stambią 
krūtinę, jog išrodė, kad ji pasiruo
šusi peršokt per kiekvieną tvorą 
ir nušluot nuo kelio kiekviena, kas 
tik po kojų jai pasipainios. Ir iš 
tikrųjų ji nebuvo linkusi leisti sa
ve kam nors ant piršto vynioti, o 
špygas kišenėj rodyti taip pat ne
mėgo. Jei kas ją užkliudė, tai, žo
džio niekur nebėgdama skolintis, 
tuojau tokį ragan sumovė. Jai at- 
siloti buvo sunku, nes iš tikrųjų 
jos liežuvis buvo šuniui žadėtas, 
o jai įdėtas. Pikčiau užkabinta, 
taip atkepdavo, kad priešininkas 
tik sučiaudėdavo, nors nedaug 
reikėdavo, kad ji pasidarbuotų ir 
kokių ražu, pusiauskiliu ar grėb
liakočiu, nesivaržydama, jei tai ir 
vyras buvo, nes retas vyras ir te
galėjo jai jėga pasilaikyti. Dar ir 
dabar, jau beveik per keturias de
šimtis persiritusi, ir nesupuvusį 
dar vyrą galėjo dvilinką suriesti 
ir mazgą užmegzti. Linamynio me. 
tu atėję vakare mergiočių pakir- 
kinti bernai jei pradėdavo kuris 
be saiko šėlti, Ieva, triukšmo iš
vesta iš kantrybės, tokį ne kartą 
suriesdavo ir kaip bematai priva
rydavo jam kelines spalių, nors 

jis ir kaip spardydavosi. O jauna 
būdama, tvirčiausius bernus, im- 
čių susikibusi, taip tiesdavo ant 
menčių, kad tie tik žekteldavo.

— Ką jūs man reiškiat! — kė- 
sodamasi prieš bernus, sakydavo 
ji: — Visa jūsų puikybė — tik i 
padurkus man.

Ir tai buvo tiesa. Kai vakaronių 
metu susitarę bernai kartą įkišo 
ją į maišę, tai pasispyrusi ir išar
džiusį siūles, ji, Dzingelio Juzės 
tik padedama, taip apsisuko, kad 
dviejų kaimų bernai išgarmėjo 
lauk su durų staktomis ir langų 
rėmais.

Penkiaūsis dabar viską prisimi
nė, ką jis tik pats buvo matęs ir 
ką girdėjęs iš kitų apie Juozutę ir 
Ievą. Prisiminė ir tą burlioką, ku
ris kreivomis strėnomis vaikščiojo 
nuo to laiko, kai Juozutė, girtam 
prie jo prikibusiam, bakstelėjo, 
kaip jis sakė, klumpės nosim į 
uodegą, prisiminė ir kaip Ieva 
kartais, kokio varmo įkirsta, laks
to lyg kipšas po jaują, ir jam aiš
ku pasidarė, kad jis sėja medų, 
bet piaus pipirus, ir dar kokius 
pipirus!

Priėjęs tokios išvados, Penkiaū- 
sis jau norėjo suktis aplink ir, 
suglaudęs ausis, spūdinti namo, 
kol dar uodegos neįsidilgino, nors, 
taip begalvodamas, jau buvo prie-
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Lietuviai Anglijoje ir Bažnyčia
Šiandien, kada mes, naujieji 

Anglijos lietuviai, turime savo 
koplyčią ir sekmadienį pamaldas 
su „Pulkim ant kelių" giesme pa
rapijos bažnyčioje, noriu papasa
koti, kaip mes kūrėmės ir organi- 
zavomės,

Tai nėra gyrimasis nesamais 
nuopelnais; tai greičiau pavaiz
davimas, kaip kartais tenka nusi
lenkti potvarkiams ir įstatymams 
•ir vis dėlto savo padaryti. —

Užsirašau darbininku į Anglijos 
ūkį

Kai Greveno stovykla gegužės 
mėnesyje pergyveno emigracijos 
į Angliją karštligę, gavau iš Dele- 
gatūros raštą, nurodantį, kad mo
kyklų kapelionai gali važiuoti kar
tu su savo mokiniais į britų im
perijos širdį. Tuo metu sušauk
tame „Žibinto" Aukštosios Preky
bos Mokyklos lektorių posėdyje 
paaiškėjo, jog mokykla likviduo
jama, nes didesnė dalis mokinių ir 
lektorių išvažiuoja.

Su keliais vietos lietuviais kuni
gais kreipiausi į Anglijos Darbo 
Ministerijos atstovus, kokios per
spektyvos įvažiuoti į salą. Buvo 
po kelių dienų atsakyta:

— Kunigai, norį važiuoti į 
Angliją, turi pasinaudoti darbinin
kų verbavimo proga ir -užsirašyti 
bet kokiam darbui, nes instrukci
jų, leidžiančių kunigams privilegi
juotai įvažiuoti, galima visai nesu
laukti. Nuvažiavus, galima mėgin
ti tartis vietoje ...

Su šitokiomis instrukcijomis nuė
jau, užpildęs atitinkamą blanką, į 
komisiją. Mane priėmė inteligen
tiška moteris ir valandėlę svyravo. 
Kai jai paaiškinau duotas instruk
cijas, ji pasiūlė užsirašyti į ūkį. 
Paklausiau, ar negalima būtų kan
didatuoti į ligoninės sanitarus. 
Ponia pastebėjo, jog, jos nuomone, 
patogiausia užsirašyti į ūkio dar
bus.

Sutikau. Ponia anketoje parašė, 
jog aš pageidauju kiekvieną dieną 
laikyti Sv. Mišias.

Už kelių dienų išvažiavau.

Kelionės metu laikau šv. Mišias
Kartu su kitais daiktais pasiė

miau visus liturginius rūbus, indus 
ir knygas. Iš praktikos žinojau, 
kaip kartais sunku kelionės metu 
be nuosavų dalykų, dėl to dar 
pasiėmiau vyno, ostijų ir komuni-
Kantų.

Mūnsterio pereinamojoje stovy
kloje atradau buvusią lenkų koply
čią. Sienos buvo dekoruotos gra
žiais religiniais paveikslais, tačiau 
nebuvo nei altoriaus, nei kitų 
įrengimų.

jęs prie pat Juozutės vartų. Tik 
kai jis jau norėjo sukti atgal, pro 
vartus išniro Juozutės šuniukas ir, 
čirkšdamas lyg koks čirškutis, labai 
piktai kibo Penkiaūsiui į kulnus.

Pamatęs tokį menką padarą taip 
kimbantį į kojas, Penkiaūsis biau- 
riai spygtelėjo ir šoko jį vytis. 
Išgąsdintas šuniukas šoko atgal į 
kiemą, o Penkiaūsis paskui jį ir 
pradėjo gainiot, norėdamas už
speisti kokiam kamputy.

Kažką už tvoros krapštinėjęs, 
Juozutė pirmas pamatė Penkiaūsio 
išdaigą.

— Ieva, Ieva, žiūrėk, ką tasai 
žeminaris daro! — barkštelėjęs 
lazda per tvorą, piktai sušuko se
nis ir sujudo eiti prie vartelių.

Bet tuo tarpu ir Ieva, išgirdusi 
riksmą ir gailų išgąsdinto šuniuko 
skalinimą, iššoko pro duris. Pama
čiusi, kad. Penkiaūsis gainioja šu
niuką, ji net stabtelėjo — taip 
akyplėšiškai jos kieme niekas dar 
nebuvo drįsęs elgtis!

— Ak — tu — žemės-gumbe! — 
ištarė ji pilnu pasipiktinimo bal
su, pabrėždama kiekvieną žodį. — 
Na, tokį žmogų tai tik basom ko
jom užspardyti!

Ji viena ranka tik truktelėjo iš 
už juosmenės aukštai pakaišytą 
sijoną, antra griebė čia pat pa
sieny numestą šluotražį ir kaip

Stovyklos komendanto, buv. „Ži
binto" Pr. Mokyklos mokytojo, p. 
V. Bartuškos maloniu pritarimu ir 
kartu važiuojančių mokinių pagal
ba padarėme provizorinį altorių ir 
paskelbėm pamaldų tvarką.

Svento Sosto yra ministeris Stasys 
Girdvainis. Stasys Lozoraitis Jr yra 
buv. Lietuvos užsienio reikalų mini- 
sterio ir dabartinio Lietuvos diplo
matų šefo, Stasio Lozoraiėio sūnus 
Jam dabar 23 metai. Jis yra baigęs 
Romos universiteto teisių fakultetą ir 
šiuo metu rašo savo doktoratą. Anglų, 
prancūzų, italų, vkiečių ir lotynų 
kalbas valdo kaip savo gimtąją kalbą.

Neseniai išleistam Vatikano valstybės 
diplomatiniam metrašty naujai prie 
Vatikano akredituotu diplomatu įt
rauktas Lietuvos pasiuntinybės prie 
Šventojo Sosto atašė Stasys Lozoraitis 
jr. Kaip žinoma, šalia Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Didžiosios Britani
jos Vatikanas pripažįsta mūsų pa
siuntinybes kaip vienintelės teisėtas 
atstovybes suvereninės Lietuvos Res
publikos. Lietuvos pasiuntinys prie

Kas vakaras turėjome gegužines 
pamaldas, o rytais šv. Mišias. Ke
leiviai gausiai ėjo išpažinties ir 
šv. Komunijos.

Seedorfo per. stovykloje senoji 
koplyčia buvo išdraskyta. Teko

bematai jau darbavosi Penkiaūsiui 
apie ausis.

Penkiaūsis iš įkarščio ir nepas
tebėjo savo puolėjos, todėl, gavęs 
porą šluotų, šoko kaip vandeniu 
perpiltas. Pamatęs, kad įkliuvo, 
šoko prie vartelių, bet tarp jų jau 
stovėjo beįžengiąs į kiemą Juo
zutė.

— Eikš tik arčiau tu, verši ne
laižytas, aš tave kad sulaistysiu 
per šonus, tai žinosi, kaip šuniuką 
vaikyti, — šaukė senis, iškelda
mas savo kriukį.

Negalėdamas išbėgti iš kiemo, 
Penkiaūsis šoko šen, šoko ten, 
visai pasimetęs tik dangstėsi ran
kom galvą, kad ta ragana bent 
akių neišneštų savo ražais, ir ne
turėjo kada nė pagalvoti, kaip čia 
išsisukti, o Ieva neatsilikdama šu_ 
kavo jam nugarą. Pagaliau, nors 
ten ir stovėjo senis, jis norėjo 
nerti pro vartelius, pasiryžęs gauti 
per strėnas ir jo gumbuotu kriu
kiu, kad tik paspruktų, kaip, jo 
didžiausiam nustebimui, Ieva metė 
šluotą.

— Atsiėmei, kas priklauso, ir 
eik dabar į trobą, — sukomanda
vo ji Penkiaūsiui. — Kad atėjai 
su reikalu, tai būk žmogus, o ne 
šuniuką gainiok!

(Bus daugiau)

įsikurdinti buvusios seklyčios pa
talpose, kur jau iš anksto buvo 
perneštas altorius. Ir čia kiek
vieną diemą giedojome Marijos 
litaniją ir atnašovome Nekruviną 
Auką.

Keliaujant toliau, kelias dienas 
šv. Mišios nutrūko, nes bažnyti
nius rūbus su kitais lagaminais 
atidaviau atskirai pervežti.

Už kelių dienų pasiekiau Mar
ket Harborough pereinamąją sto-

vykią. Tuojau kreipiausi į welfare 
officer, prisistatydamas, kad esu 
katalikų kunigas ir noriu rasti pa
talpas šv. Mišioms.

Pastangos pasilikti stovyklos 
kapelionu

Market Harborough stovykloje 
buvo speciali koplyčia, kuria anks
čiau naudojosi kariuomenės kape
lionas. Tuo metu ji buvo prigrioz- 
dinta įvairių baldų ir paversta pa
prastu sandėliu.

Po pirmųjų gegužinių pamaldų 
salėje dar kartą kreipiausi į sto
vyklos vyriausybę, kad leistų nau
dotis koplyčia. Mielai leido. Su 
vietos anglų ir lietuvių darbininkų 
pagalba sutvarkėme koplyčią, pa
statėme altorių, o lietuvės moterys 
išplovė, papuošė gėlėmis, kaip 
bemokėdamos gražino.

Tuo metu mane aplankė Market 
Harborough klebonas ir pasiūlė 
savo pagalbą. Kartu pažadėjo apie 
mane pranešti Nottinghamo Vys
kupui ir patikino, kad Anglijoje 
fizinio darbo dirbti nereikės.

Iš tikrųjų: klebonas pasirodė 
duosnus ir labai džentelmeniškas. 
Jį aplankęs, gavau vyno, ostijų 
komunikantų, žvakių, žvakidžių ir 
kitokių smulkmenų.

Šalia koplyčios turėjau erdvų 
raštinės kambarį, kuriame galėjau 
visą dieną netrukdomas dirbti. 
Barake, kur apsigyvenau su 11 
lietuvių, tiktai nakvodavau.

Po savaitės mane pakvietė sto
vyklos komendantas, padėkojo už 
religinį tikinčiųjų aprūpinimą ir 
pasakė:

— Būtų gerai, kad jūs liktumėte 
oficialiu šios stovyklos kapelionu.

je, jei ji arti yra. Paklausiau, kad 
Ewerby kaime katalikų bažnyčios 
nėra, o protestantų klebonas jau 
iš anksto pasiūlė naudotis jo mal
dos namais, reikale gi įsigyti iš jo 
vyno ir žvakių. Tačiau Vyskupas 
nurodė katalikų tikėjimui pavojų 
iš anglikonų bažnyčios pusės ir te
leido pasinaudoti siūlomu vynu ir 
žvakėmis.

Suteikdamas pilną jurisdikciją 
šios vyskupijos ribose ir leis
damas sekmadieniais šv. Mišias 
binuoti, Vyskupas paklausė:

— Kas ligi šiol buvo jūsų or
dinaras?

— Lietuvoje J. E. Kauno Arki
vyskupas; Vokietijoje — J. Pr. Sv. 
Sosto Delegatas Kan. Kapočius, — 
atsakiau.

— Žinau apie Delegatūrą, — pa-- 
brėžė Vyskupas. — Dabar žinokite, 
kad esate mano žinioje.

Kadangi Vyskupas turėjo tuo
jau važiuoti į konferenciją, nuve
dė mane su vertėju į valgomąjį 
kambarį, pats įpylė arbatos ir ragi
no nesivaržant sotintis. Už valan
dos atvyksiąs kunigas ir nuvešiąs 
į Wigsley apsižiūrėti. Pats tuo 
tarpu išvyko.

Tikrai, už valandos su mašinėle 
atvažiavo simpatingas kun. Robert 
E. Woodbridge, gerai kalbąs 
lenkiškai, ir nuvežė į Wigsley.

Už savaitės gavau raštą iš Vys
kupo. Jame lotynų kalba pažymė
tos visos mano teisės, privilegijos 
ir veiklos ribos. Kun. Woodbrid
ge gi atsiuntė dovanų brevijorių, 
kai kurių liturginių dalykų ir 
visuomet mielai tarpininkauja su 
Kurija ir kiekviename reikale pa
deda.

Aplanko IMCA'os gen. sekretorius
Būdamas welfare officer, tiesio

giai priklausau IMCA’i. Ji moka 
man atlyginimą ir nustato veikimo 
barus.

Kai bendrabutyje įsirengiau 
koplyčią, kartą iš Londono atva
žiavo YMCA'os gen. sekretorius 
Mr. Braun ir susidomėjęs stebėjo 
koplyčią. Paskum jis teiravosi apie 
kaimynes lietuvių stovyklas, susi- 
eiekimo priemones, patogesnę įsi
kūrimo vietą (centrą). Kai at
sakiau, jog sutinku gyventi Ewer
by, paliko šį reikalą mano pilnai 
laisvei ir pažadėjo susisiekimui 
nupirkti dviratį.

Tą vakarą kaip tik buvo atvežti 
lietuviai į Boston Road bendra
butį (prie Sleafordo). Gen. Sekre
torius mašinėle nuvežė į naują 
bendrabutį, suvedė į kontaktą su 
žmonėmis ir palinkėjo sėkmingos 
darbuotės.

Dirbame ir meldžiamės
Šiuo metu šioje apylinkėje yra 

trys lietuvių bendrabučiai: Ewer
by, Boston Road ir Blenkney. 
Juose gyvena apie 240 lietuvių. 
Per ištisas dienas jie dirba žemės 
ūkyje, o sekmadieniais meldžiasi.

Sleafordo kat. bažnyčioje kiek
vieną sekmadienį turime lietu
viškas pamaldas su savo giesmė
mis ir maldomis. Ewerby bendra
butyje turime erdvią koplyčią, kur 
šv. Mišios laikomos kasdien. Blenk- 
nev bendrabutyje kas antrą sek
madienį rekreacijos salė paverčia
ma koplyčia ir žmonės mielai ren
kasi maldai.

Katalikų kunigų reikalams yra 
paskirtas Father Geraerts (4 Holly 
Place; Hamstead; London N. W. 3). 
Kiekvieną dieną nežinodamas apie 
jus, jis gali atsiųsti naują ka
pelioną, ir jūs liktumėte be darbo. 
Parašykite jam laišką.

Padėkojęs už informacijas, pra
šiau išleisti į Londoną, kur kaip 
tik mane kvietė su paskaita vietos 
lietuvis klebonas. Komendantas 
mielai išleido.

Deja, Londone nepasitvirtino 
mūsų viltys. Rev. Geraerts, vietos 
Ordinaro Kancleris, paaiškino, jog 
kunigų reikalus tvarko kiekvienas 
vyskupas atskirai, ir jis negalįs 
niekuo padėti.

Grįžau j per. stovyklą, nutaręs 
laukti natūralios dalykų eigos.

Kaip tik tuo metu mane pa
šaukė Darbo Ministerijos parei
gūnas ir paklausė, kodėl aš užsira
šiau į ūkį. Jam atvirai paaiškinau 
Greveno pareigūnų instrukcijas.

— Jums vistiek reikės dirbti, — 
atsakė žilagalvis pareigūnas. — O 
gal jūs turite dėl darbo naujų pa
geidavimų?

— Jei galima, prašau skirti į 
ligoninę sanitaru, — paprašiau.

Anglas nieko neatsakė, tik va
landėlę galvojo. Paskum padėkojo 
ir pasakė:

— Aš dar pagalvosiu ...
Tačiau už kelių dienų gavau 

įsakymą su 60 lietuvių važiuoti į 
Ewerby bendrabutį. „Ką gi", — 
galvojau, — reikės padirbėti. Juk 
karūna nuo galvos nenukris . .

Ir paskirtą dieną stojau su visais 
į eilę. Tačiau į mane tuojau at
kreipė dėmesį YMCA’os ir Žem
dirbystės Komiteto atstovai ir, 
pasivedę į šalį, paklausė:

— Kur jūs norėtumėte dirbti: 
ūkyje ar bendrabučio administra
cijoje?

— Jei galima, administracijoje, 
— atsakiau.

Jie valandėlę tarėsi tarp savęs 
ir pasakė:

— Greičiausiai jums teks rūpin
tis anos apylinkės lietuvių reli
giniu gyvenimu. All right?

— Yes, all right! — atsakiau.

Pas Nottinghamo Vyskupą
Ewerby lietuvių bendrabutyje 

nuo pirmosios įsikūrimo dienos 
pradėjau laikyti šv. Mišias erd
vioje salėje. Pats gavau welfare 
officer titulą.

Pirmiausia padariau vizitą Slea- 
fordo klebonui. Jį pavadavęs ku
nigas mandagiai paaiškino, kad, 
pagal vietos papročius, aš turiu 
asmeniškai prisistatyti Notting
hamo Vyskupui, kuris man duosiąs 
reikalingų instrukcijų.

Birželio 24 d. su vertėju nuva
žiavau į Nottinghamą.

J. E. Vysk. Eduardą Eilis radau 
namuose. Maloniai, tiesiog tėviškai 
mane pasveikino, nusivedė į ka
binetą, vaišino vynu, cigaretėmis 
ir plačiai aiškinosi ir nurodinėjo. 
J. E. Vyskupas jau žinojo, kad lie
tuviai didžiąja dauguma katalikai 
(tai buvo pasižymėjęs atskirame 
lakštelyje; teisingos buvo jo 
žinios ir apie latvius bei estus).

Tarp kita ko Vyskupas nurodė, 
kad laikas nuo laiko aplankyčiau 
jo diecezijos ribose esančią Wigs
ley pereinamąją stovyklą ir steng
čiausi laikyti šv. Mišias bažnyčio

Augsburgo-Hochfeldo lietuvių pradžios mokyklos II skyrius. Stovi 
mokyt. Jocienė Kraucs nuotr.
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„Žiburiu“ „kritikui“ kuklus atsakymas
Kada aš 1924 m. buvau paskelbęs 

pirmąją „Lietuviškosios Bibliografi
jos“ dalį, kurioj buvau apėmęs visa, 
kas kitiems ir man buvo žinoma apie 
senuosius ligi XVIII a. pabaigai pa
rašytus lietuviškus raštus, o po po
ros metų paskelbiau papildymus, 
kurie apėmė tiek pat vietos, klek ir 
pagrindinis tekstas, atsirado visgi 
vienas „recenzentas“, kuris apsiputo
jęs puolė-kaip tas Biržiška drįso 
paskelbti tokią nepilną bibliografiją, 
kuriai ir pats tiek pataisų surinko! 
bevertis darbas! Deja, šis recenzen
tas, kuris iš viso tik iš šios biblio
grafijos pirmą kartą išgirdo apie se
nas lietuviškas knygas, ne tik ne
pateikė jokių naujų papildymų, bet 
ir pats, pagautas suplagijavęs sveti
mą darbą, turėjo nešdintis iš Lie
tuvos. Tuo tarpu kiti, tiek savo to 
paties mano darbo recenzijose, tiek 
asmeniškai su manim bendraudami, 
nuolatos man tiekė naujų medžiagų, 
daug aaugiau dar pats surankiojau, 
ir, skelbdamas vis naujas bibliogra
fijos dalis ir senųjų dalių papildymus, 
padedamas žmonių, tikrai susirūpi
nusių musų praeities kultūros paži
nimu, ilgainiui sugebėjau 86 stulp'e- 
lių tekstui duoti 180 stulpelių papiluy- 
mų, o visai bibliografijai ligi 1910 m. 
2592-s stulpeliams tesuspėjau paskelb
ti 830 stulpelių papildymų. Atitinka
mai padidėjo ir musų žinios apie se
nuosius mūsų raštus, nes visi beveik 
papildymai pirmą kartą iškėlė dienos 
švieson daugybę nežinomų faktų. Ta
čiau ir ligi šiol tos medžiagos rinki
mas nėra baigtas, vis susiranda nau
jų duomenų ir žinių apie musų raš
tus, ir nei aš, nei kitas kas niekados 
negalės pasakyti, kad jau viskas yra 
žinoma. Taip yra pas mumis, taip 
pat yra ir svetur, nors panašus dar
bai ten buvo pradėti daug anksčiau 
ir buvo atliekami daugelio įvairių 
darbininkų, turinčių be to vis daug 
geresnes tam darbui materialines są
lygas. Kiekgi laimėtų mūsų tauta, jei 
aš bučiau ano kritiko paklausęs ir 
visiškai aną darbą metęs, ar jo pas
kelbimą bučiau atidėjęs ligi mirties? 
Gal būt aš taip ir būčiau pasielgęs, 
jei tuo laiku daugiau tokių kritikų 
atsirastų, tik. deja, daugumas mano 
vėlesnių kritikų iš „Žiburių", „Mū
sų Kelio", „Minties“ ir kt. anuo lai
ku dar be kelnių vaikščiojo, ar tik 
bepradėdavo elementorių studijuoti.

Po eilės metų, kitų spiriamas, ap
siėmiau redaguoti „Lietuviškąją En- 
cik'opediją". I jos bendradarbių eiles 
pavyko pritraukti apie 300 musų pa
jėgiausių mokslo ir kultūros daibi- 
ninkų. Buvo pradėtas sunkus ir atsa
kingas darbas. Tuo tarpu ir anie bu
simieji „kritikai“ kiek paaugo, kitas 
jų suspėjo ir gimnazijos porą klasių 
išeiti, ar net ir universiteto korido
riuose pasitrankyti, ir štai tuojau 
įvairiuose mūsų laikraštėliuose prasi
dėjo puolimai prieš Enciklopediją. 
Pulta daugiausia ne už tai, ko ten 
neįdėta, bet už išspausdintus straips
nius. Ir ypatingu smarkumu vyriau
sias redaktorius buvo atakuojamas 
už spausdinimą biografijų įvairių ne
žinomu, pradedančiųjų „rašeivų", 
pirmoj galvoje už biografijas Alek
sandravičiaus-Aleksandriškio, Boru
tos, Brazdžionio! Bet nors įvairūs 
gimnazistai ir toliau mūsų darbą pa
našiai „kritikavo“, mes savo darba 
varėme pirmyn, ir dabar niekam iš 
mūsų neatrodo, kad paskelbę mūsų 
pirmosios enciklopedijos beveik 
dešimtį tomų, mes būtumėm pakenkę 
mūsų tautai, juo labiau, kad nuo 
penktojo tomo įvedę papildymus se
niems tomams, galėjome koreguoti 
vieną kitą musų paskelbtą informa
ciją.

Lygiagreta ir toliau tirdamas lietu
višką knygą, registruodamas kiek
vieną be išimties lietuvišką raštą, 
nežiūrėdamas jo kokybės ir dydžio, 
ilgainiui vis labiau pradėjau domėti- 
ir tų raštų autoriais. Įsitikinau, kad

knygų ir negalima atitraukti nuo tų, 
kas jas rašė, nuo rašytojų (sekdamas 
dar 1905 m. „Vilniaus Žiniose" J. Jab
lonskio paskelbtą nuomonę, rašyto
jais laikiau kiekvieną, kas rašo .spau
dai, nors kai kurios rašytojų kate
gorijos ir bando tą vardą vien sau 
pasisavinti). Spausdinant žinias apie 
rašytojus pačioj bibliografijoje, ir ji 
pati be galo išsiplėstų ir patys au
toriai dingtų tarp daugybės kitos me
džiagos. Taigi teko žiniais apie juos 
išskirti į specialų darbą, irgi sekant 
atitinkamais svetimais pavyzdžiais. 
Tuo būdu iš bibliografijos išriedėjo 
mūsų biobibliografija. Lietuvoje ne
buvau suspėjęs nei daug medžiagos 
surinkti, nei išspausdinti, ir tik bu
vau pateikęs trumpą kitų rašytojų 
gimimo ir mirimo datų santrauką, 
vėliau vokiečių cenzūros uždraustam, 
B. Bradžionio redaguojamam „ Lite
ratūros almanachui“, taip pat ir 
„Bibliografijos Žinioms“. Tremtyje 
tą darbą tęsiau toliau, nors daug 
sunkesnėmis sąlygomis, nes man pa
čiam pavyko su savim pasiimti tik 
mažą medžiagos dalį, o Vokietijos 
bibliotekose nedaug ką tegalima su
rasti, nors ir čia kitiems mūsų se
niems rašytojams pavyko užtikti to
kią medžiagą, kokia Lietuvoje man 
nebuvo prieinama. Nenorėdamas, kad 
ir mūsų nenormalinėse gyvenimo ir 
darbo sąlygose ši rašytojų biografi
joms medžiagos rinkimas nutruktų, 
paskelbiau „Rašytojų kalendorių,, ti
kėdamasis, kad, kaip tai buvo ir su 
mano bibliografija, net šič galėsiu 
sulaslnėti naujos medžiagos. Čia įdė
jau trumputes žinutes tik apie tuos, 
kuriems turėjau gimimo ir mirimo, 
ar tik gimimo datas, tik vienam- 
kitam mirusiam tas datas apytikriai 
nustatydamas. Kadangi iš kelių 
tūkstančių man žinomų rašytojų pa
vardžių turėjau tas datas tik 1149 
asmenims, tai tiek ir tepaskelbiau

Išoriai kitam tas sąrašas gali atro
dyti ir neobjektingai sudarytas, nes. 
pavyzdžiui, iš to skaičiaus net 430. 
arba 37,4% yra įvairių tikybų kuni
gai ar buvę kunigai. Tai įvyko ne 
tik dėl to. kad ypač senojoj mūsų 
raštijoje daugiausia tik kunigai te
dirbo. bet ir dėl to, kad įvairiuose 
bažnytiniuose sąrašuose yra dažnai 
užfiksuojamos kunigų gimimo ir mi
rimo datos, taigi galima buvo tomis 
datomis pasinaudoti ir neturint jiems 
kitų šaltinių, kuomet daugelio rašy- 
tojų-pasauliečių datų negalima ir 
apytikriai nustatyti.

Lietuviška žvejo troba Kuršių Už
maryje. Juodkrantėje (19 amž., iš 

Virchowo)

Žiburiai

lyko, nei skaitytojams. Neeikvokit 
laiko redaktoriaus ir rinkėjų, kurie 
yra priversti jūsų recenzijas skai
tyti. Nesidenkii. pasirašydami sveti
momis slapyvardėmis. Nebūdami mo
terys, nelįskit į „moterų skyrių,, (aš 
per daug gerbiu moterį bendrai ir 
vi^a šeimos palaikymo našta, tiek
čia tremty, kur ant jos pečių guli 
visa seimos palaikymo mašta, tiek
kitur, kad patikėčiau, kad tokią
kvailą recenziją galėtų parašyti ko
kia moteris — greičiausiai koks su
vaikėjęs senbernis). Vietoje išskai
čiuoti pavardės be datų, duokite man 
nors vieną reikalingą gimimo datą, 
ypač musų moterų rašytojų, kurių 
kitos, deja, labai nemėgsta, kada jų 
gimimo datos yra skelbiamos ir kar
tais jas net pataiso (viena musų ra
šytoja pati man buvo enciklopedijai 
įteikusi savo autobiografiją, kurioje 
ji save pajaunino tik 10 metų). Ir 
nerašykite man apie trukumą rašy
tojų iš įvairių moterų laikraščių, nes 
juos aš daug geriau už jus pažįstu ir 
žinau ir tai, ko gal ir jūs nežinote, 
kad, pavyzdžiui kun. P. Januševičius, 
redaguodamas „Lietuvaitę“, po savo 
straipsniais pasirašydavo tikrais var
dais visų šv. Zitos draugijos narių 
kurių kitos pačios ir pasirašyti ne
mokėjo. Panašiai darė ir kiti moterų 
laikraščių redaktoriai (ne redaktorės).

Pačiam gi „recenzentui" (ne re- 
cenzentei), senu papratimu, kaipo jo 
buvęs profesorius ir viršininkas tar
nyboje, patariu—pirmiausia išnau
doti savo atliekamą laiką ne „kriti
kų" rašymui, bet įsigijimui brandos 
atestato, kuris jam čia bus lengviau 
pisiekiamas, kaip Lietuvoje, o pas
kiau ir universitetinio diplomo tuomet 
neteks Lietuvoje vargti amžinu lai
svuoju klausytoju — čia gi kokį sve
timą darbą sukompiliavus, galima 
net ir daktaro laipsnį gauti (dauge
lyje vokiškų universitetų sulig sena 
tradicija iš trijų svetimų disertacijų 
buvo galima visados parašyti ketvir
tą — dabar ta tradicija jau griūva, 
bet visgi dar yra tokių laimingų vie
tų, kur tai pasiekiama). O to pasie
kęs, pradėkit specializuotis kokioj 
jum artimesnėj srityje, pavyzdžiui, 
etnografijoj, tik jau ne kiritikoj, išė
mus gal tą atvejį, kada būsit reika
lingas pinigų, nes nėra lengvesnio 
darbo, kaip parašyti recenziją — kiek 
prisimenu, Tamistos amžiuje būda
mas, pirmą savo honorarą prieš 36 
metus gavau už panašią recenziją, 
kada „sukritikavau“ Bitės-Petkevi- 
čaitės knygutę Apie moterų klausi
mą, kuriame, prisipažinsiu, aš tuomet 
lygiai tiek pat nusimaniau, kiek Ta- 
mista, p. O. D., savo recenzuojamo j 
srityje. fe

Bet turiu prašymą ir prie Tamistos, 
pone Redaktoriau! Seniau žurnalisti
ka buvo perėmusi iš teismų prakti
kos vieną paprotį, net musų spaudos 
įstatymo ’ paremtą—kaip teisme pas
kutinis žodis priklauso ne kaltinto
jui, bet kaltinamai^, lygiai taip ir 
laikraštyje paskutinį žodį polemikoj 
turi ne puolantis, bet puolamas, taigi 
polemika gali Būti uždaryta ne tada, 
kada tai patinka ponui Redaktoriui, 
arba kada ginčas skaitytojams jau 
įkyrėjo, bet tada tik, kada puolamasis 
jau. atsakė, tuo tarpu polemikoje 
Girnius eontra Biržiška Tamista pa

Sį kalendorių man paskelbus ir 
jam paplitus („kritikai“ kiek susivė
lino, ir nežiūrint jų pastangų, jis vi
sas buvo išparduotas), jo tikslas bu
vo atsiektas. Skaitlingi mūsų kultū
ros darbininkai tremtyje ir Ameri
koje ir, pirmiausia mano darbo rė
mėjai, leidžiant bibliografiją Ir enci
klopediją, siuntė ir siunčia man daug 
vertingų pataisų ir papildymų, ypač 
naujesniems ir naujiems laikams. 
Daug medžiagos pavyko surasti ir 
literatūroje, nors, pavyzdžiui, ligi šiol 
gavau pasinaudoti tik dviems Liet. 
Enciklopedijos tomais (4 ir 5). Bet, 
žinoma, tai toli ne viskas, juo labiau, 
kad tas darbas niekados negali būti 
baigta^, vis naujiems asmenims pa
sirodant literatūros arenoje. Ligi šiol 
man pavyko surankioti žinias sii gi
mimo ir mirimo datomis, tik apie 504 
asmenims, kuriems datų neturėjau, 
kalendorių leisdamas. Naują jo leidi
mą paruošiu ne anksčiau, kaip tu
rėsiu visą 1000, jei ligi to laiko koks 
nors mano „kritikas“ nepaskelbs jo 
savo vardu, pridėjęs prie mano pas
kelbtos medžiagos dar porą desėtkų 
savo prletelių, vienminčių ir gim
nazijos draugų — su mano rašiniais 
jau panašių istorijų buvo.

Bet lygiai taip pat, kaip man pra
dėjus leisti bibliografiją ir enciklo
pediją, tuojau iškilo įvairūs „kriti
kai“ iš eksgimanzistų ir eksstudentų. 
Ir tai visai suprantama, nes nėra 
lengvesnio darbo, kaip rašyti tokio 
sąrašo kritiką. Tik reikia surasti vie
na kitą korektūros ar faktinę klaidą 
(o kur jų nebus, skelbiant žinias apie 
tūkstantį asmenų ir spausdinant jas 
vokiškoje spaustuvėje), surašyti eilę 
asmenų, kurių pavardžių nėra kalen
doriuje, pridėti nuo savęs kokis įta
rimas dėl autoriaus tendencijos, ne- 
objektingumo, ar nenusimanymo, ir 
straipsnis gatavas, o honoraras kiše- 
niuje (jei už tokias „recencijas“ ho
noraras nemokamas, tai jų autoriams 
aš reiškiu mano _ užjuojautą). Tiesa, 
jei man tektų būti tų „recenzentų ‘ 
vietoje, tai dar daug ką galėčiau 
tam neišmanėliui autoriui prikišti, 
pavyzdžiui, kodėl jis apie vieną ra
šytoją rašo tik dvi eilutes, apie kitą 
tris, penkias, o apie save net devy
nias eilutes parašė? Ar tai objektin- 
gumas? Seniau, Lietuvoje, tokios rū
šies recenzijos buvo dedamos gimna
zistų laikraštėliuose. Bet dabar pa
dėtis pasikeitė. Nuo to laiko, kada 
anot Valančiaus, UNRRA „kaulus 
pakratė“, ir nėra gajima sieksniniuose 
straipsniuose aprašinėti UNRRos pa
reigūnų „nuopelnų“ mūsų tremti
niams ar pusę laikraščio išmarginti 
tų pareigūnų atvaizdais, laikraščiai 
atsirado ant slenksčio literatūrinio 
bankroto — nėra apie ką rašyti. Lai
mė dar. kad atvažiavo svečiai iš 
Amerikos — visgi, kol jie apvažiuos 
visas mūsų stovyklas, kol nusifoto
grafuos su visais mūsų „veikėjais", 
tai tomis fotografijomis ir jų kelio
nių ir pasikalbėjimų aprašymais visgi 
dar galima žymią laikraščio dalį 
užimti. Bet to jau per maža Taigi 
ir tos gimnazistinės recenzijos su
randa sau vietos laikraščiuose pas
kelbiamos urbi et orbi, nors jų vertė 
lygiai toki pat, kaip ir anų unrinių 
panegirikų — nei vienas recenzentas 
ligi šiol nepateikė absoliučiai nei 
vienos datos tiems asmenims, kurių 
nepaminėjimą jis prikiša kalendoriui, 
o čia tik ir butų vienintelė nauda 
iš tų visų recenzijų, nes, kaip jau 
minėjau, kalendorius apėmė tik tuos 
asmenis, kuriems aš tas ar kitas da
tas turėjau. Ir iš tų 500 mano su
rinktų papildymų nėra nei vieno, 
kurį aš būčiau gavęs iš savo „kri
tikų“. Dėl to aš tiems ponams „kri
tikams“ turiu keletą pasiūlymų ir 
prašymų. Neeikvokit savo laiko, po
pieriaus ir rašalo kvailoms recenzi
joms. nes jos absoliučiai nieko ne
duoda nei autoriui recenzuojamo da
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sielgei kitaip — p. Girnius pirmas 
puolė ir jam Tamista palikai pasku
tinį žodį. Nenorėčiau, kad panašiai 
būtų ir šį kartą ir del to patarkit p. 
O .D. susilaikyti nuo tolimesnių iš
vedžiojimų, nes tuo mane priversit 
pastatyti visus taškus ant i, ko aš čia 
vengiau, ir, reikalui esant, kreiptis į 
kitus laikraščius, kurių yra ir už ri
bų Amerikos zonos savytarpės ado
racijos draugijos ribų. Bet, malonus 
Redaktoriau! ir kitiems savo bendra
darbiams patarkit paieškoti, be Bir
žiškos, kokią kitą temą recenzijoms 
ir kritikoms — aš pilnai suprantu 
jų norą užsidirbti porą skatikų laik
raštyje ir jų nesugebėjmą ką nors 
savarankiškai parašyti, bet visgi aš 
nesu kino žvaigždė ir nuolatine 
reklama spaudoje, ypač dažna „Ži
buriuose“, man visiškai nėra reika
linga. Tuo tarpu gi po kiekvieno pa
našaus straipsnio, kaip anas p. Gir
niaus ar šis, aš gaunu visą krūva 
laiškų, net iš visai man nepažįstamų 
asmenų, kuriuose reiškiama man 
užuojauta ir pasipiktinimas ir „Žibu
riais“ ir anais „kritikais", ir jie ver
čia mane gaišinti laiką atsakymams 
ir įtikinimams, kad ir „Žiburiai" nėra 
jau toks blogas laikraštis ir kad ir 
p. Girnius ir p. O. D. asmeniškai yra 
labai padorus žmonės, tik ir jie nori 
valgyti, taigi rašo, kad nors kiek 
to honoraro gauti (tik ir šį karta 
Tamista nenuskriauskit p. O. D. 
mačiau ji nesenai — smarkiai jau 
apdriskęs) ir kad pagaliau jie turi ir 
kitą, kilnesnį, tikslą — bene pavyks 
mane prispirti atlikti Velykinę išpa
žintį — tuomet ir mano raštai iš 
karto pasidarytų ir „objektingi“ ir 
„vertingi" ir kt.

Pagaliau dar vienas mažmožis — 
nors aš kadaise ir viešai prašiau, kad 
manęs netituluotų profesorių tie, kam 
aš profesorių nebuvau, tačiau lietu
vių tautoje, ypač santykiuose jau
nesnių su senesniais, yra i), sene 
nustatytos tam tikros mandagume 
formos, kurios Lietuvoje prigijo ir 
laikraščiuose, bet kažin kodėl yra 
pamirštos mūsų tremtinių spaudoje 
O skaitant p. O. D. „recenziją“, man 
atrodė, kad jis pamiršo, jog mes 
kartu su juom kiaulių neganėm — 
neturėdamas nieko prieš tą kilnią 
profesiją, aš tačiau neturėjau nieka
dos laimės ja verstis, taigi ir p. O. D 
tonas, išsilikęs jam iš tų jaunystės 
prisiminimų, man, kaip senam lie
tuviui, kaž kodėl labai rėžia ausį. 
Priminkit jam tai, pone Redaktoriau.

Naujų „Žiburių“ pamokslų belau
kiąs Vaclovas Biržiška

Redakcijos pastaba.
Normaliai tokio atsakymo mes ne

būtume spausdinę, nes jo maždaug 
pusė beveik nieko bendro neturi su 
įdėta recenzija, o tik kelia tuščias 
diskusijas su pačia redakcija. Sį at
sakymą spausdiname tik pagerbdami 
prof. Vaclovo Biržiškos žilą plauką

Nesileisdami į betikslius ginčus su 
prof. Vaclovu Biržiška dėl redakcijai 
jo padarytų priekaištų, norime tik 
pažymėti, kad kalbamos recenzijos 
autorius yra ne vyras, bet moteris, 
ir todėl visi prof. V. Biržiškos šiuo 
atžvilgiu spėliojimai eina pro salį. 
Prireikus, galėsim tai viešai įrodyti.

Tuo baigiame savo laikrašty visas 
šiuo klausimu diskusijas.

Rudenėjančioje gamtoje V. Račkausko nuotr.
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vėlio. Lietuvių tarybiniai rašyto
jai žino savo pikčiausius priešus 
— buržuazinį nacionalizmą ir reaK- 
cinį klerikalizmą, bet tie priešai 
paliekami ramybėje, mūsų litera
tūrinės kritikos nedemaskuojami, 
netriuškinami.

kalno. Aplink telkšo trys ežerai: 
jų pakrantėmis irgi stovėjo namai 
— ne namai, bet vasarnamiai, 
puošniau negu kuriam kitam kur
orte. Visur Luvo likę tik pelenų 
kupetėlės. Klaiku po karo buvo 
Zarasuose.

operacijų vagonai prastovėjo viš 
normos daugiau kaip 1.800.000 va- 
gonvalandžių. Ryšium su tuo ne
tekta vėl 20.000 vagonų papildomo 
pakrovimo.

Dėl apsileidimo daugiau kaip 
1.700 traukinių, turėjusių vežti ke-

Bacho sarkofagas 
rastas nesunaikintas

Vokiečių spauda praneša, kad 
Leipcige, nuvalius sunaikintos Jo- 
haniskirche griuvėsius, rūsy suras
tas garsiojo kompozitoriaus J. S. 
Bacho sarkofagas visai sveikas ir 
perkeltas į nesugriautą Tomo baž
nyčią.

Mirė garsus akių specialistas
Sulaukęs 55 m. amžiaus mirė 

Columbijos u-to biofizikos prof. 
S. Hecht, pagarsėjęs akių tyrinė
jimo darbais ir laikomas didžiau
siu šios srities specialistu pasau
lyje.

Šekspyro draugija. Draugija nu
mato leisti trimėnesinį Šekspyro 
žurnalą anglų kalba, kurį reda
guos Anglijoje gyvenąs šekspT- 
rologas Richard Tlatter.

Surasta nauja kometa
Hardvardo universiteto obser

vatorija praneša, kad vokiečių 
mokslininkas J. Reimuth surado 
naują kometą Pegaso žvaigždyno 
srityje.

— Autsrijos meno kūrinių parodą, 
suorganizuotą Vienos meno isto
rijos muziejaus Amsterdame, ap
lankė 116.000 asmenų.

Ypač blogi reikalai su jaunai
siais rašytojais, su kuriais beveik 
joks sistematingas darbas nedir
bamas. Konsultacijų ir patarimų 
pažadai pasiliko pažadais. Krašte 
auga gausios jaunos jėgos, bet 
mūsų tarybinių Rašytojų Sąjunga 
jų nežino, nemato ir nevadovauja 
joms. Todėl nenuostabu, kad daž
nai jaunesniems į vadovus pa
sišauna reakciniai klerikalai, bur
žuaziniai nacionalistai, užsimas
kavę kai kuriose mokyklose. Net 
mūsų aukštose mokyklose — uni
versitetuose jaunieji rašytojai daž
nai yra tuo ar kitu mastu veikiami 
reakcinių įtakų. „Pergalės" žur
nalas ir „Literatūros ir Meno" laik-

Dabar pats centras jau atsta
tytas. 18 naujų namų šviečia iš 
tolo. Čia įsikūrė įvairios įstaigos, 
kultūros centrai, kituose darbinin
kai ir tarnautojai gyvena.

Netvarka geležinkeliuose
Skųsdamasis kompartijai dėl 

susisiekimo suirimo Lietuvos Ge
ležinkelių valdybos viršininko re
ferentas N. Cudajev pripažino, kad 
vien tik per trumpą paskutinį lai
ką dėl neįvykdytos vagonų apy
vartos, geležinkeliai neteko apie 
60.000 vagonų papildomo pakro
vimo. Del nevykusių pakrovimo

leivius ir prekes, visai nevažiavo. 
Labai blogai prižiūrimi garvežiai, 
todėl jie labai dažnai genda ke
lionėje. Paskutiniu laiku jjarvežių 
kelionėje sugedo daugiau kaip 40.

V. Uždavinys ištremtas i Sibirą
JAV lietuvių spauda praneša, 

kad žinomas laikraštininkas ir ra
šytojas Vincas Uždavinys, antrą 
kartą užplūdus Lietuvą bolševi
kams gyvenęs Vilniuje ir tenai 
pasilikęs, 1945 m. spalių mėn. bu
vo išvežtas į Sibirą, Varkutos 
apylinkę, kur vienoje kasykloje 
dabar kasa anglis.

Atomo 'energiją pavyks suvaldyti
Iš Los Alamos atomo energijos 

komisija praneša, kad mokslinin
kai jau „apramino" atominę bom
bą, kitaip sakant, staigiai besiver
žiančią atomo energiją pažabojo 
pramonės tikslams.

Suskaldyto atomo energija pra
siverždavo nepaprastai didele jė
ga, iki šid josios negalėjo naudoti 
gamybos reikalams, bet dabar 
ir ši kliūtis nugalėta.

Atomo energijai buvo naudoja
mas uranijus, bet dabar jau skal
domi atomai plutonijaus pagalba, 
sako oficialus pranešimas.

Anksčiau buvo vartojami grei
tieji neutronai, bet dabar jau iš
mokta vartoti ir lėtuosius. Tatai 
duoda galimybės skaldymo proce
są žymiai sulėtinti ir palengvina 
proceso kontrolę.

Mažo plutonijaus kiekio užten
ka visam skaldymo procesui pra
dėti, sako komisija.

Surastas ligšiol nežinomas 
tarptautinės kalbos projektas 
Kaip praneša esperantininkų or

ganas „Amerika Esperantisto", ne 
pastaruoju laiku netikėtai Los An
geles, Kalifornijoje, rastas net jau 
ir išspausdintas 1829 metais pro
jektas tarptautinės kalbos. To pro
jekto veikalas yra ir ne visiškai 
mažas — 180 puslapių, o jo au
torius buvo koks tai James Rugg
les.

Komunistai Amerikos filmoj

Holivudo filmų artistas A. Men- 
jou tyrinėjimo komisijai pareiškė, 
kad Holivude esą mažiausia pusė 
tuzino' raudonųjų filmų bendrovių 
direktorių ir keletas tokių pat rau
donų artistų. Jų uždavinys, Men- 
jou nuomone, pagal jų Maskvos 
viešpačių norą panaudoti filmą 
Amerikos vyriausybei nuversti.

raštis, nors ir pagerino savo dar
bą, bet aštrios, principinės kriti
kos, meniškų apybraižų juose be
veik dar nėra. Rašytojų auklė
jimas ir auklėjimasis marksistine- 
leninine dvasia vyksta labai silp
nu mastu.“

Ta pati „Tiesa" paskelbė ir to
kią vieno jauno Lietuvos rašyto
jo aimaną,:

„Jau praėjo beveik pusantrų 
metų kai buvo įsteigta Lietuvos 
Tarybinių Rašytojų Sąjungos jau
nųjų rašytojų sekcija.

Kalbant apie ligšiolinį sekcijos 
darbą, reikia pasakyti kad ji nėra 
dar kaip reikiant išvysčius veiklos, 
nėra sukėlus tikro jaunųjų rašy
tojų kūrybinio sąjūdžio.

Kuo naujoji sekcijos valdyba 
gali pateisinti tokį fakta kad šie 
met ji nesurengė nei vieno litera
tūros vakaro nei Vilniuje, nei už

LIETUVIAI PASAULYJE

Emil Nolde 80 metų

Sulaukė 80 metų amžiaus vo
kiečių ękpresionistas E. Nolde, 
kuris Vokietijos ekpresionistų są
jūdy suvaidino tokį pat vaidmenį, 
kaip M. Liebermann impresioniz
mo. Remdamas sąjūdį, kuris at
metė akademines teorijas ir kūry
boj rėmėsi tik kūrvbine vidine vi
zija, Nolde parodė nepaprastą fan- ___ ____ ___ ____ w
tazijos jėgą bei grynai vidinį tur- jo ribų? Tai tiesiog apsileidimas, 
tingumą, kurdamas naujas formas Dabartiniu metu retas kuris iš

Lietuvos pranciškonai įsigijo 
namus

Didėjant Lietuvos Pranciškonų 
skaičiui Amerikoje ir kaskart pla- 
tėjant jų darbo laukui, jau senai 
buvo daromi planai pastatyti Gre
ene, Maine, didelį 50 kambarių 
vienuolyną, kuris būtų Lietuvos 
Pranciškonų Sv. Kazimiero Pro
vincijos viso veikimo centru. 
Kadangi šiuo metu dėl nepaprastai 
aukštų kainų jokios didesnės sta
tybos negalima pravesti, Tėvai 
Pranciškonai buvo priversti vien
uolyno patalpų ir koplyčios staty
bą atidėti tolimesniam laikui. Bet 
nebegalėdami sutilpti savo nedi
deliame 12 kambarių vienuolyne 
Mount St. Francis. Greene, Me., 
Lietuvos Pranciškonai rūpinosi įsi-

supta vandenimi —' Atlanto van
denyno ir didelės Kennebunk upės.

Negrai nori turėti savo radijo stotį
Chicagos negrai padavė prašy

mą Wasingtonui, kad jiems leistų 
įsteigti radijo stotį. Planuojama 
taip, kad negrai joje , būtų prane
šėjai, programų pildytojai, tvarky
tojai ir prižiūrėtojai.

Gaisras sunaikino didelės mene 
vertės freskas

Melke, Austrijoj, kilęs bažny
čios kopule gaisras sunaikino ne 
tik vieno žymiausių Austrijos 
baroko statybos meisterių J. 
Prandtauerio. statybos paminklą, 
bet buvo sunaikintos ir kopulą 
puošusios didelės meninės vertės 
J. M. Rottmayr ir A. Betucci su
kurtos freskos. Po gaisro konsta
tuota, kad freskos iš dalies ug
nies, iš dalies vandens gesinimo 
metu nepataisomai sužalotos.

Austrijoje įkurta Šekspyro 
draugija

Dalyvaujant Austrijos ministe- 
riui Dr. Hurdes, Vienoje įkurta

Flensburgo pabaitiečių jurų mokyčius navigacijos klasės pamoka.

ir vizijai suteikdamas įtikinamus vyresniųjų rašytojų 
pavidalus.

Remia Baltijos Universitetą
Spauda praneša, kad Columbia 

universitetas, New Yčrke, pasiun
tė Baltijos universitetui 500 anglų 
kalba mokslo knygų ir vadovėlių.

LIETUVOJE
Literatūra merdi

Apie literatūros padėtį Lietuvoje 
„Tiesa" liepos 10 d. nr. rašo:

„Tačiąu reikia pažymėti, jog 
tikro kūrybinio pakilimo, naujų 
žymesnių kūrinių liaudis reikiamu 
mastu vis dar nesulaukia iš mūsų 
rašytojų.

Lietuvių tarybinėje literatūroje 
proza vis dar tebėra silpna vieta. 
Iki šiol nesukurtas nė vienas ro
manas, maža rimtesnių apysakų. 
Nors mūsų poezija yra gau«=ecnė, 
joje dar trūksta gilaus idėjišku
mo, kovingumo, atskiruose vei-

atsilanko į 
sekcijos susirinkimus.

Silpnai padeda jauniesiems 
vyresnieji rašytojai."

Lietuvoje 20.000 agitatorių
Sovietinės Lietuvos spauda skel

bia, kad šiuo metu Lietuvoje vei
kia daugiau kaip 20.000 agitatorių, 
jų tarpe esą daug „aktyvistų".

Nedaug kas domisi Stalino 
biografija

„Tiesa" rugp. 14 d. rašo, kad 
LIETUVOJE šiuo metu veikia 744 
rateliai Lenino ir Stalino biografi
joms studijuoti, bet juose mokosi 
tik apie 14.000 asmenų.

kaluose dar gerokai jaučiama bur
žuazinės ideologijos įtaka.

Mūsų kritika nenuplėšė kaukių 
vakarietiško dekadentizmo, misti
cizmo ir klerikalizmo apaštalams, 
kaip Kossu-Aleksandriškis, Braz
džionis, ir jų pasekėjams. Mūsų 
kritika nesutriuškino buržuazinio 
nacionalizmo ideologinio palikimo, 
kuriuo persisunkusių knygų dar 
gana gausu mūsų krašte. Iš viso 
niūsų literatūrinė kritika dar be
veik nepradėjo savo darbo, o mo- ___ ___ _______ r
kyklose vis nesulaukiama tary- nesnės vietos — pakraščiai. VLas 
binio lietuvių literatūros vado- miestas ant vieno plataus ir aukšto

Zarasuose atstatyta tik 18 namų
Iš sovietinės spaudos matyti, 

kad Zarasai labai nukentėjo nuo 
karo, bet ligišiol beveik niekas 
neatstatyta. --„Tiesa" rugp. 19 d. 
apie Zarasus rašo: Karo metu Za
rasai nuėjo ugnimi, liko tik slė-

Į Nori kurti lietuviams 
apgyvendinti sąjungą

Žinomas lietuvis pramonininkas 
D. T. Mitchell Mačiulaitis, Ameri
can Radio Hardware Co. preziden
tas, Mount Veron, N. Y. nori 
steigti naują organizaciją, kuri rū
pintųsi lietuvių tremtinių reikalais 
ir į kurią būtų įtraukta taip pat 
kitatąučiai.

„Vienybės" reporteriui D. T. 
Mitchell, tarp kita ko, pareiškė:

,„Aš negaliu būti aklas ir kur 
čias tada, kai į mane kasdien krei
piasi pagalbos mano tautiečiai. 
Esamosios šalpos organizacijos, 
kaip BALF ir kitos, tesirūpina mū
sų tautiečių šelpimu. Geras daly
kas vienam kitam jų nusiųsti 
maisto ar drabužių. Bet tai neiš
sprendžia didžiosios problemos. 
Amžinai jų niekas nešelps. Paga
liau ir jie patys nenori būti am
žini elgetos. Tokiu būdu laikas 
pradėti galvoti apie jų ateitį. 
Šiuo reikalu aš esu kalbėjęs ne 
tik su lietuvių, bet ir amerikiečių 
visuomenės veikėjais. Visa eilė 
žymių Amerikos biznio, pramonės 
ir politikos žmonių man patarė 
steigti tokią organizaciją, kuri ga
lėtų lietuviams tremtiniams padėti 
atvykti į Ameriką, čia įsikurti ir 
būti vertais bei naudingais šio 
krašto piliečiais. Aš nusprendžiau 
imti iniciatyvos steigti tokią or
ganizaciją, kuri šia prasme ištiestų 
pagalbos ranką lietuviams trem
tiniams Europoje. Aš norėčiau, kad 
šiuo reikalu kuo plačiausiai at
silieptų mūsų veikėjai Amerikoje."

Tas žymus lietuvių kilmės pra- 
. monininkas, kurio radijo įmonė 

daro apie du mil. dolerių metinės 
apyvartos, matyt, rimtai yra pasi
ryžęs padėti savo vargstantiems 
tautiečiams. Jis tuo reikalu tariasi 
net su stambiomis amerikiečių fir
momis.

Nauja Lietuvos Vyčių vadovybė
Lietuvos Vyčių seimas buvo la

bai sėkmingas. Dalyvavo 125 at
stovai. Leonardas Simutis, Pranas 
Razvadauskas ir Antanas Mažei
ka už didelius nuopelnus organi
zacijai pakelti garbės nariais.

Lietuvos Vyčių Centro Valdy- 
bon išrinkti Juozas Boley (Bulevi- 
čius), pirmininku; Juozas Lola, ir 
Vincas Pavis, vicepirmininkas; 
Pranas Gudelis, iždininku; Eugeni
ja Karpiūtė, protokolų sekretore; 
Louise R. Totilaitė, finansų raš
tininke. Ritualo komisijon — adv. 
Antanas Young, ir Felicija Gren- 
delytė.

Seimas pageidavo, kad Kunigų 
Vienybė skirtų kun. Joną Jutke- 
vičių, Dvasios Vadu.

.gyti pastatytus namus, kurie būtų 
pakankamai dideli vienuolynui ir 
kurie mažiau kainuotų negu nau
jojo vienuolyno patalpų statyba.

Negalėdami kitose valstybėse 
savo vienuolynui rasti tinkamų 

amų, Tėvai Pjanciškonai nupir
ko prieinama kaina Campbell rū
mus Kennebunk, Maine..

Naujajame Sv. Antano vienuo
lyne netrukus apsigyvens apie 25 
pranciškonai kunigai. Jame taip 
pat bus įkurtas naujokynas jr ma
žoji pranciškonų seminarija" kurio
je bus ruošiami jaunuoliai misijų 
darbui tarp Amerikos ir Kanados 
lietuvių ir taip par ruošiami atei
ties darbams Lietuvoje. Į naująjį 
vienuolyną bus perkelta „Sv. Pran
ciškaus Varpelio" redakcija ir ad
ministracija, ir Amerikos Lietuvių 
Tretininkų S v. Kazimiero Provinci
jos centrinė raštinė. Jame taip pat 
gyvens Lietuvos Pranciškonų pro
vincijolas. 40 kambarių rūmai, 
yra ant pat Atlanto vandenyno
kranto, nepaprastai gražioje vieto- Spalių 19 d. Clevelande vietos 
je. Beveik visa nuosavybė yra ap-lietuviai minėjo 30 Metų darbo

Mirė Kun. Pranas Žekas
KANSAS CITY nigs. 18. Staiga 

mirė kunigas Pranciškus Žekas, 
lietuvių Sv. Kazimiero parapijos 
klebonas.

,Dirvos" redaktoriaus sukaktis
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jubiliejų, kai K. S. Karpius reda
guoja ir leidžia „Dirvos" savai
traštį.

Urugvajaus lietuviai dirba
Tarptautinės Vaikų Globos Są

jungos Pagelbinis Lietuvių Komi
tetas, pirmininkaujamas p. L. Grau
zinienes, veikia aktingai, susilauk- 
damas vis .didesnės tautiečių ir net 
kitataučių paramos. Šį tikrai kilnų 
darbą neatsisako paremti aukomis 
beveik visi, kas tik išgali: dar
bininkai, prekybininkai, amatinin
kai ir intelektualai. O paskutiniu 
laiku pradėjo pasirodyti ir tokių 
džiuginančių reiškinių, kaip są
žinės atbudimas nemažame Urug
vajaus lietuvių komunistų skai
čiuje.

Vaikučių globos darbą Urugva
jaus lietuvių kolonijoj daugiausia 
yra parėmę pp. Adelė ir Petras 
Žukeliai-Ziliai, kinoteatro „Cine 
Selecto" savininkai, .■ paskirdami 
vieno seanso įplaukas Tarptautinės 
Vaikų Globos Sąjungos Pagelbi- 
niam Lietuvių Komitetui.

Dail. K. Zeromskio 
paroda Madride

Vienas Madrido žurnalas gra
žiai paminėjo vietos menininkų 
dėmesį atkreipusį lietuvį K. Že
romskį, o Madrido dienraščiai pla
čiai ir labai palankiai atsiliepė 
apie suruoštą paveikslų parodą. 
Paroda įvyko Museo National de 
Art Modeme patalpose. Paroda 
per visą laiką buvo gausiai lanko- 
ma ir kritikai gražiai ją įvertino.

IŠVIETINTIEMS ASMENIMS TEI
KIAMA DIDŽIAUSIA DARBO 

PIRMENYBE
EUCOM iš Frankfurto praneša, 

kad DP asmenims, gaunantiems at
lyginimą Reichsmarkėmis, turi būti 
duodama darbo pirmenybė prieš 
kitus asmenis, dirbančius JAV pa- 
jėgoms ir kitoms leistoms agentū- 
loms.

Sis įsakymas tuo būdu yra prie
šingas ankstyvesniems įsakymams 
ir darbo pirmumo atžvilgiu Jung
tinių Tautų DP statomi pirmoje 
vietoje; juos seka priešo ir buvo 
šio priešo valstybių čiabuviai tar
nautojai, toliau iš kariuomenės pa
leisti asmens, US. civiliniai tarnau
tojai, dirbą EUCOM, sąjunginių ir 
neutralių kraštų civiliniai tarnau
tojai, kurie pagal veikiančius pot
varkius gali būti pakeisti ir paga
liau tik personalas, suverbuotas 
JAV. Ankstyvesniame potvarky 
pirmoje eilėje buvo iš kariuomenės 
paleisti asmens ir norį čia dirbti, 
antroje JAV civiliai tarnautojai, 
dirbą EUCOM ir tik trečioje vie
toje DP.

Pranešime nurodoma, kad pir
mumo revizija buvo padaryta ry
šium su naujaja politikos linija, 
kur JAV civiliniai tarnautojai bus 
samdomi tik tokiam darbui, kurį 
daugumo sumetimais ar dėl nepa

Greveno liet, jaunių krepš. „Žaibo“ komanda

BALFAs sėkmingai veikia
B ALF pajamos už rugpiūčio mė

nesį yra džiuginančios. Vien auko
mis centre gauta 23.880 dolerių. 
Didžiausios sumos gautos iš kolo
nijų, kur pravestos viešosios rink
liavos. Rugpiūčio mėnesį tremtinių 
gelbėjimui išleista 12.564,14 dole
rių. Didžiausia suma nuėjo stam
biausiai tremtinių grupei susispie
tusiai Vokietijoje ir Austrijoje, 
būtent, 7.590,14 dolerių.

Popiežiaus 
ordinas kun. A. Briškai

Lietuvių kolegijos Romoje įstei
gėją kun. A. Brišką popiežius Pijus 
XII apdovanojo ordinu „Pro Eccle- 
sia et Pontifice". Ordiną kun. A. 
Briškai įteikė kardinolas S. Stritch.

Kun. Briškos įsteigtoji kolegija 
sėkmingai veikia. Ligi šiol jau vie
nas kunigas gavo joje šventini
mus, keturi įsigijo doktoratus ir 
dešimtis teologijos licencijatą.

Amerikos darbininkai 
aukoja Lietuvos reikalams

Bruklino lietuvių siuvėjų komi
sijos pastangomis iš Amalgameitų 
Unijos New Yorko skyriaus Lietu
vos reikalams gauta 3.500 dolerių 
auka.

JAV lietuviai 
rūpinasi tremtinių jaunimu

BALFo vadovybė spalių mėn. 
paskyrė lietuvių tremtinių jaunimo 
paramos mėnesiu. Tuo reikalu 
BALFo vadovybė išleido atsišau
kimą į JAV lietuvius, ragindama 
dėti visas pastangas surinkti šį 
mėnesį daugiau išteklių tremtinių 
jaunimui remti.

kankamo pasiruošimo negalės at
likti vietinis personalas. Bet priešo 
ir buvusio priešo valstybių perso
nalas jokiu būdu negalės būti pa
naudotas ten, kur bus reikalinga 
JAV, sąjungininkų ar neutralaus 
krašto personalo priežiūra.

Sąjunginių ir neutralių kraštų 
įstaigose joks priešo, buvusio prie
šo kraštų ir DP asmens negalės 
naudotis tomis pirmumo teisėmis 
ir ši pirmenybė atitenka vietinių 
sąjunginių ar neutralių kraštų ci
viliniams tarnautojams.

(S & S, 47.10.15)

GIMIMŲ ŠEŠIS KARTUS DAU
GIAU NEGU MIRIMŲ

Tarptautinė Pabėgėlių Organiza
cija iš Bad Bruchenau praneša, kad 
Wurzburgo Military Poste apylin
kės stovyklose gimimų skaičius 
šešis kartus viršija mirimus.

Pagal IRO vyr. medicinos kari
ninko dr. M. Kozakievicz praneši
mą, bendras gyventojų prieauglis 
padidėjo 3,6%. Per paskutinius še
šis mėnesius gimė 582 ir mirė 98. 
sio gydytojo skaičiavimu, gyven
tojų prieauglis yra du kartus di
desnis negu JAV. (S&S, 47. 10. 14).

AUSTRALIJA PRIIMA IŠEIVIUS
Australų imigracijos ministeris 

Calwellis padarė pranešimą apie 

pasirengimus priimti iš Europos iš. 
vietintuosius asmenis. Ateiviai bū
tų vienam mėnesiui apgyvendinti 
priėmimo stovykloje, kuriose jie 
būtų supažindinami su Australijos 
gyvenimų. siuo laiku jiems bus 
parūpinamas darbas. Naujoji Aus
tralijon imigracija būtų lyg „krau
jo transfuzija", kurios Australija 
skubiai yra reikalinga. Naujųjų 
imigrantų dauguma yra specialis
tai darbininkai, kurie turėtų įsijung
ti į australų pramonę (NdF, 47. 10. 
17.)

550 LIETUVIŲ Į AUSTRALIJĄ
Mūsų bendradarbio iš Diepholz 

pranešimu, kad su pirmu transpor
tu į Australiją išvyksta 750 DP, jų 
tarpe 550 lietuvių; visi viengungiai 
vyrai, 18—40 metų amžiaus, sveiki 
ir darbingi. Pirmas transportas iš 
Bremerhaveno išplaukia spalio 
mėn. pabaigoje. Kada išplauks an
trasis dar nežinia.

BALF PROJEKTUOTAS PIRKTI 
KAIMAS JAU PARDUOTAS

Amerikos lietuvių ir tremtinių 
spaudoje daug buvo rašyta apie 
Quoddy kaimą Maine valstybėje, 
kurį nupirkti buvo sumanęs BALF

Dariaus ir Girėno darbo kuopos krepšinio komanda. Stovi V. Saladžius, 
B. Brazauskas, A. Laukaitis, L. Traška, B. Vijeikis, J. Likanderis, sėdi —

Masiulis.

„Receptas karui
Trys žinomieji britų dienraščiai 

savo vedamuosiuose komentavo 
buv. JAV užs. reikalų ministerio 
James Byrnes patarimą, nurodantį 
bėdos atvejuje prieš Rusiją pavar
to; i jėgą. Visi komentarai ypatin
gai aštriai atsiliepė apie šią 
knygą.

Londono „Times" nurodo, kad 
Byrnes knyga yra lyg koks re
ceptas karui. Tuo pačiu laikraštis 
pažymi, jog Byrnes, pasitraukęs 
iš atsakingos vietos ir galėdamas 
viešiau kalbėti, tebeturi tiek atsa_ 
komybės; todėl’ klaidinga būtų, jo 
pasiūlymus rimtai priimti.

„News Chronicle" rašo, kad 
Bymes, gaila, labai pavojingą kal
bą užvedė. „Daily Mirror", rašy
damas apie knygą, pažymi, kad 
Bymes laisvai ir viešai pasisako už 
karą su Rusija. Būtų buvę geriau 
nieko nerašyti, nes jis su savo pa
siūlymais niekur neras draugų. 
(W. K. 47.10.17)

Vengrijos-Jugoslavijos 
gynimosi sutartis

Vengrijos Užsienių reikalų minis
terija praneša, kad Jugoslavijos 
ir Vengrijos atstovai kalbėjosi 
apie abišalę gynimosi sutartį, kuri 
numatoma Tito atsilankymo proga 
Budapešte pasirašyti.

Gerai painformuoti Vengrijos 
sostinės sluoksniai praneša, kad 
greitu laiku Vengrija su Bulga
rija, Sovietų Sąjunga ir Rumuni
ja pasirašys panašias sutartis.

(NdF. 47. 10. 20) 

pirmininkas kun. dr. J. Končius ir 
ten pėrkelti Pabaltijo universitetą 
iš Pinnebergo. Federalinė to krašto 
valdžia, įsigijusi 232 akrus žemės 
ir pastačiusi 250 trobesių, norėjo 
ten įrengti galingą elektrinę. Tai 
elektros energijai norėjo panaudoti 
jūros potvynius, ir atoslūgius. Bet 
po karo, sudėjusi į šį projektą dau
giau negu 3.000.000 dolerių, valdžia 
paliko jį nebaigtą, kol pagaliau nu
tarė žemę su visais pastatais par
duoti.

Kai kam buvo kilusi mintis šį 
Quoddy kaimą pigia kaina nupirkti 
ir panaudoti naudingam tikslui. 
Vienas New Yorko prekybininkas 
Frank Cohen, norėjo šį kaimą nu
sipirkti tam, kad galėtų iš Europos 
atsigabenti 25.000 DP, čia įkurti 
įvairių amatų mokyklų ir jau pa
ruoštus amatininkus, galėtų išsiųsti 
į Pietų Amerikos kraštus, kurie 
pirks JAV mašinas.

Visi BALF ir kitų planai liko 
nerealizuoti, nes, kaip pranešama, 
šis kaimas jau parduodamas už 
aukščiausią pasiūlytą kainą, už 
105.555,55 dolerių medžio ir staty
bos medžiagų prekybos firmai 
GroBman & Sons, Bostone.

Brazilija nutraukia diplo
matinius santykius su

Sovietų Sąjunga
Brazilijos ambasadorius Mas

kvoje gavo iš savo vyriausybės 
parėdymą pranešti Sovietų vy- r_____ ______________
riausybei, kad Brazilija nutarė. jos Kariniai sluoksniai paneigia 
nutraukti diplomatinius santy- pranešimuS| kad tūkstančiai „tu- 

... Soviet,, s»i„nv» Brazi- pereiną per Sovietų sieną,
ir nurodė, kad stiprūs Persijos pa
truliai specialiai sudaryti saugoti 
bet kokį mėginimą pereiti sieną. 
Pranešama tiktai apie mažą skai
čių paskirų atsitikimų (NYHT, 47. 
10. 20).

kius su Sovietų Sąjunga. Brazi
lijos vyriausybė iki šio laiko dar 
negavo atsakymo į protesto notą, 
kurią Brazilija įteikė sovietams 
už sovietų spaudoje puolimus 
prieš Brazilijos prezidentą ir Bra
zilijos kariuomenę.

Reikalauja pasitraukti 
Darbo vyriausybę

Buvęs britų karo ministeris 
Lesli Hore-Belisha, kalbėdamas 
Laxton Hall mieste, pareiškė, kad 
komunistai, kurie prieš dvejus 
metus sudariusį ministerių kabi
netą pirmininką Atlee sveikino, 
kaip „darbo klasės laimėjimą“, 
šiuo metu duoda jam ir jo minis- 
teriams suprasti, jog jie iš savo 
užimamų vietų pasitrauktų. (NdF, 
47. 10. 17)

Rusai nepajėgūs vesti 
karo

Australijos gynybos ministeris 
Cyrul Chambers, kalbėdamas at
stovų rūmuose, pasakė, jog Britų 
imperijos generalinio štabo vir
šininkas Montgomery esąs nuo

monės, kad Rusijos pramoninis 
pajėgumas yra per menkas vesti 
daugelį metų trukantį karą. Kal
bėdamas kariuomenės biudžeto 
svarstymo posėdėiuose, jis pareiš
kė, jog opozicijos atstovai kalbą 
tokiu tonu, tartum karas turėtų 
prasidėti 24 vai. laikotarpy.

„Karas su kuo?“, klausė jis. 
„Australija niekada nenori karo 
su Amerika. Vokietija nebeturi 
pramoninio pajėgumo karui 
vesti“.

Kai Chambers kalbėjo apie Ru
sijos pramonės stovį, Liberalų 
partijos atstovas "thomas White 
įterpė: „Tai yra, viską reziuma
vus, jie nėra išgavę atominės 
bombos paslapties“.

Chambers atsakė: „Jei prasidės 
sekantis karas, kuriame bus nau
dojama atominė energija, reikš 
visos civilizacijos galą“. (S&S, 
47. 10. 17)

Vokiečių armija 
Sovietų Sąjungoje

„New York Times" savo spalių 
mėn. 16 d. numery, remdamasis 
oficialiais amerikiečių šaltiniais 
rašo, kad Sovietų Sąjungoje esanti 
sudaryta didesnė negu 100.000 vy
rų vokiečių armija. Si kariuome
nė, pasirašius Vokietijos taikos su
tartį ir atitraukus sąjungininkų 
kariuomenę, turėtų tarnauti. komu
nistinei vyriausybei.

Persai ištremia komunis
tus iš naftos sričių

Persijos vyriausybė, bijodama 
sovietų inspiruojamo sukilimo Azer- 
baidžiano naftos rajone, išgabena 
tūkstančius įtartinų komunistų, kad 
išvengtų penktosios kolonos su
darymo.

Įtariamieji suimami ir laikinai 
patalpinami daboklėse, kol iš še
šių vyrų sudarytas tribunolas nu
sprendžia, ar jie nemėgino nuversti 
vyriausybės.

Šiuo metu jau keturi tūkstančiai 
asmenų yra pergabenta į pietų 
Persiją ir patalpinti daboklėse nuo 
50 iki 100 asmenų kiekvienoje.
Komunistų medžioklė prasidėjo 
rugsėjo mėn. pradžioje. Policijos 
skaičiavimu dar 4.000 įtartinų pi
liečių šešių savaičių laikotarpy 
bus ištremta.

Policija ir kariuomenės daliniai 
patruliuoja įtartinose gatvėse ir 
apie surinkimo stovyklas FJaj Faraj 
mieste, aštuoniasdešimt mylių nuo 
Rusijos sienos. Pagal vyriausybės 
pareiškimą šių priemonių buvo 
griebtasi saugumo sumetimais, nes 
pasipiktinimas tarp Azerbaidžiano 
gyventojų padidėjo ypatingai po 
to, kai vyriausybė paleido keletą 
įtartinų komunistų simpatikų ir 
gavo pranešimų, kad jie papirki
nėja valdininkus.

Pglicija ir kariuomenė yra vi
siškai atsargi ir pasirengusi už
gniaužti Azerbaidžiano sukilimą, 
kurį gali paremti invazija iš Rusi-

Vokietijos 
rytų zona yra milžiniška 

komunizmo mokykla
Vokietijos sovietų zona, kaip^ iš 

patikimų vokiečių ir amerikiečių 
šaltinių pranešama, yra numatoma 
padaryti vokiečių komunistų auk
lėjimo stovykla, kurie su rusų pa
rama tikisi įsiskverbti į vakarų 
zonas ir galiausiai sau laimėti visą 
Vokietiją.

Marksistinės mokyklos, kurios 
supažindins vokiečius su komunistų 
pasaulėžiūra, kuriamos įvairaus 
dydžio ir formos, pradedant kaimo 
mokyklomis ir baigiant politinėmis 
universitetinio lygio aukštosiomis 
mokyklomis. Mokyklų tikslas pa
ruošti galimai didžiausią partijos 
veikėjų skaičių ir tuo pačiu laiku 
išauklėti „kovos kadrus", kurie, 
pagal SĖD vadovybės pranešimą,
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esą reikalingi programos įvykdy
mui. Antroje vietoje, po teoretiško 
marksistinės pasaulėžiūros apmo
kymo, klausytojai pagrindinai su
pažindinami su propogandos tak
tika.

Kai numatytoji programa pilnai 
bus įgyvendinta, kiekvienas SĖD 
narys bus pasiųstas į mažiausiai 
dviejų savaičių kursus.
„Karl-Marx-Schulė" Liebenwalde, 

į šiaurę nuo Berlyno, yra komu
nistų aukštoji mokykla, kuri api
ma politinio mokslinimosi galutinę 
stadiją. Mokykla gali priimti 160 
klausytojų, iš kurių 80 priimami

pagrindiniams šešių mėnesių lavi
nimosi kursams, likusieji 14 d. 
trumpalaikiams kursams. Darbiniu, 
kai ir aukštųjų mokyklų mokiniai, 
šiems kursams atrenkami pagal 
ypatingą atrankos sistema vietinių 
SĖD skyrių, gali būti ne jaunesni 
kaip 20 m. ir ne vyresni kaip 45 m. 
amžiaus.

Be partijos universiteto, yra 
apygardų ir apskričių mokyklų, 
kurios finansinę paramą, gauna iš 
SĖD. Vokiečių buv. kareiviai nu
rodo, kad daug buvusiųjų nacių 
„perauklėjimo tikslais” siunčiami 
į šias stoyklas. (W. K. 47, 10. 15.)

tuvlška daina aptilo. Garsių chorų, 
ansamblių, skambėjusių nuo Reino 
iki Baltijos, negirdėt!. Iš senojo Klein 
Wittensee choro liko tik nuotrupos, 
ypač vyrai jau dainuoja Didžioįo 
ežero pamiškėse, ar Temzės pau
piuose.

Reikėjo tiesiog džiaugtis mažųjų pa
sirodymu, kurie J. Beinoriaus rankoj 
buvo lyg užburti. Spindinčios jų 
akelės buvo įsmeigtos tik į dirigentą. 
Parinktos jiems dainelės skambėjo 
švelniai, lengvai. Vyresniųjų dainos 
buvo paruoštos su ypatingu kruopš
tumu. Pasijutom. lyg- esam panemu
nėse, tėvynes vieškeliuos. Cią pie- 
menėsių raliavimas, čia sesučių rau
dos, čia karo dinos, čia artojų su
tartinės; ypač pagaunančiai nuskam
bėjo, dar niekur negirdėta, dirigento 
sukurta: „Aš pro kaimo ulytėlę“, 
žodžiai K. Grigaitytės.

Jauname chore jaučiama disciplina, 
aiškus žodžių tarimas, laisvumas, dar
nus niuansavimas, galūnių skambu
mas iki pianissimo, dainoj įsigyveni
mas, tvirta dirigento ranka. Publika 
savo pasitenkinimą rodė didžiulėmis 
ovacijomis.

Augsburgo ateitininkų šventė
Spalių 18—19 d. d. Augsburgo atei

tininkai šventė trigubą šventę: 35 
ipetų ateitininkų veikimo, Augsburgo 
moksleivių ateitininkų kuopos vėlia
vos šventinimo ir tos kuopos šefo 
prof. Pr. Dovydaičio 60 metų gimimo 
sukaktį.

Šventė prasidėjo šeštadienio (X. 18) 
vakare pamaldomis Haunstetteno lie
tuvių kolonijos koplyčioje. Pamaldas 
laikė ir pamokslą ■ pasakė kun. Pik
turna. Po pamaldų buvo atgiedota 
Libera už visus ateitininkus ir visus- 
kitus lietuvius, žuvusius dėl tėvynės 
laisvės.

Antrąją dieną, sekmadienį, iškil
mingas pontifikalines Mišias laikė ir 
pamokslą pasakė J. E. vysk. V. Briz- 
gys. Prieš Mišias Jo Ekscelencija dar 
pašventino Augsburgo moksl. at-kų 
kuopos vėliavą, kurios kūmais buvo 
p. Sapokienė ir prof. Meškauskas. 
Per Mišias visi ateitininkai priėmė 
Švenčiausiąjį. Pamaldų metų giedojo 
solistai J. Seštakauskienė ir A. 
Paukštys.

Popiet Haunstetteno kolonijos sa
lėje įvyko iškilmingas aktas-akade- 
mija, kurią trumpu žodžiu atidarė 
Augsburgo moksl. ateitininkų kuopos 
pirmininkas A. Kasulaltls, į garbės 
prezidiumą pakviesdamas visą eilę 
garbingų svečių, tarp kurių J. E. 
vysk. Brizgį, J. Pr. Sv. Sosto Dele
gatą kan. Kapočių, Vyriausios At-kų 
Tarybos pirmininką prof. M. Ma-

kios veiklos. Naujajai valdybai lin
kime nepasekti anosios pėdomis o 
parodyti veiklos ir suburti visus 
visus Kemptene ir jo apylinkėse esan
čius mokytojus LMTS Kempteno 
skyriuje. . Iv.

Keturių chorų koncertas.
X/11 Klein Wittensee stovyklos gy

ventojai su nemažu skaičium svečių tu
rėjo malonią staigmeną pasiklausyti ke
turių chorų Klein Wittensee „Sima- 
no Daukanto" Gimnazijos mokinių 
koncerto. Dainavo mažųjų berniukų, 
bendras mažųjų, didesniųjų mer
gaičių ir bendras didesniųjų chorai. 
Chorus paruošė ir dirigavo gimnazi
jos mokytojas J. Beinoris. Koncertą 
paįvairino, mokyt. A. Paškevičienės 
paruošti, tautiniai šokiai.

Dėl šio koncerto ypač norisi pašl- 
sakyti. Šiuo metu anglų-'zonoj lie-

Brangius ALDUTĘ ANTA
NAITYTĘ ir JUOZĄ AN- 
KUDAVlClŲ, sukūrusius šei
mos židinį sveikiname ir 
linkime laimingos ateities 

Nitutė ir Mirutis Macke- 
vičiai

Mylimai motutei mirus, k.
ALFREDĄ BIELSKI

nuoširdžiai užjaučiame
Karlsruhės T. H. lietuviai 

studentai

MAGDALENAI ir LEONUI 
LENDRAICIAMS, jų sūnų- 
liui Vytukui tragiškai žu
vus, nuoširdžiausią užuo
jautą reiškia ir kaltu liūdi

L.R.K. Hanau Skyriaus 
Valdyba ir tarnautojai

Ponams MAGDALENAI ir 
LEONUI LENDRAICIAMS, jų 
mylimam Vytukui tragiškai 
žuvus, giliausią užuojautą 
reiškia

Hanau lietuvių stovyklos 
medicinos personalas

ceiną, Rygos vyskupijos kanclerį pre
latą Stukelį ir kt. Iškilmingo akto 
metu 30 Augsburgo ateitininkų davė 
ateitininkiškąjį pasižadėjimą. Prezi
diumo nariai savo sveikinimo žodyje 
linkėjo jauniesiems Federacijos na
riams nepalūžti kovoje už kilnias 
idėjas. Paskaitą apie prof. P. Dovy
daitį skaitė dr. A. šerkšnas.

Meninėje dalyje du dalykus klar
netu išpildė Ambrozaitis; Dainininkės 
Bičkienė ir Daugėlienė padainavo ke
letą duetų, o sol. Baranauskas porą 
arijų iš operų. Žiūrovus sužavėjo ir 
Henrikas Kačinskas savo užburian
čiomis deklamacijomis. Solistams
akomponavo muzikas J. Kačinskas.

Scenoje pasirodė ir moksleivės atei
tininkės su plastika.

Vakare įvyko bendra vakarienė, 
kurią savo apsilankymu pagerbė J. 
Ė. vyskupas Brizgys, J. Pr. kan. Ka
počius, Federacijos vadas prof. Dr. 
Maceina ir daug kitų garbingų sve
čių. A. K.

Kemptenas. Vietinės PC IRO vado
vybės parėdymu, didelei daliai ko
lonijoje dirbančiųjų nubraukiamas 
maisto priedas. Taip pat tiems as
menims, kuriems nutraukiamas dir
bančiųjų maistas, nebebus ateityje 
duodamos už darbą nė cigaretės. 
Tarp kitų paliesti ir gimnazijos.

Gražus lietuvių pasirodymas 
Bad Reichenhall

Spalių 5 d. Bad Reichenhall įvyko 
Pietų Rytų Bavarijos vokiečių tarp- 
klubinės pirmenybės, kuriose daly
vavo ir keletas musų lengvaatlečių, 
pasiekdami pažymėtinų rezultatų ir 
laimėdami 5 pirmas vietas ir 1 antrą. 
Z. Puzinauskas pakartojo Rosen- 
heime pasiektą rutulio stūmimo Lie
tuvos rekordą 14,86 m. Jis laimėjo ir 
disko metimą, pasiekęs 41,09 m. S. Ba
ranauskaitė laimėjo rutulio stūmimą, 
pasiekdama pažymėtiną pasekmę, 
12,00 m. Si jos pasekmė yra tik 14 cm. 
blogesnė už Lietuvos rekordą. S. Ba
ranauskaitė buvo pirmoji ir disko 
metime su 28,08 m. V. Adamkavičius

H. Surkevičius (P), Moleris (L), Sa
baliauskas (L), Sipavičius (L), Ado
mavičius (L), Morkūnas (P), Kun- 
čiunas (P), Antrame kėlinyje sužei
dus Galdiką, jį pakeitė Norvilaitis I 
(L).

Prieš šias rungtynes įvyko prieš- 
žaismis tarp transportininkų šoferių 
Vairo ir policijos ,.Funx.es kurios 
baigėsi pirmųjų naudai 4:2 (3:2).

X. 5 revanšinėse krepšinio rung
tynėse Lituanlca nugalėjo Gimnaziją 
48:36 (23:17). Taškai: Lituanicos — 
K. Miškinis 22. Aižinas 9, Pranckū- 
nas 8, Mičiulls 6. Pakalnis 3, Gimna
zijos — Slėnis 13, Raudys 8, Kavals- 
kis 7, Landsbergis H 4, H. Juknevi
čius 3.

pradžios mokyklos bei vaikų darže
lio mokytojai. Pagal PC IRO sam
protavimus. 25 mokiniams tereika- 
lingas vienas mokytojas. Kadangi 
Kempteno gimnazijoje tėra tik 130 
mokinių, tai, pagal jų išvedžiojimus, 
pilnai esą galima apsieiti su 5 moky
tojais. Vietinei pradžios mokyklai, 
jų supratimu, pakanką, 2 mokytojų, 
nes joje tėra tik 60 mokinių. Vienu 
žodžiu, darbas mūsų tremties moky
klose darosi vis sunkesnis. Gimnazi
ja. valkų darželis ir pradžios moky
kla parašė Vyr. IRO Vadovybei Hei
delberge raštą, kuriame pasisako 
prieš jųjų tokius planus ir prašo pa
likti senąją padėtį.

— „Gintaro“ kooperatyvas Kemp
tene metiniam apyskaitinlam susi
rinkime spalių 11 d. nemažą pelno 
dalį paskyrė gimnazijai, pradžios 
mokyklai, ..Dienos Naujienų" redak
cijai ir „Margio“ sporto klubui. Tai 
ne pirmas Jųjų sušelpimas kultūri
nių įstaigų Kemptene. Besikalbant 
su kolonijos gyventojais, dažnai 
tenka išgirsti nusiskundimų, kad 
„Gintaras“ ar tik ne per brangiai 
lupąs už įvairias būtino reikalingu
mo prekes. Kooperatyvo valdyba tu
rėtų į tai atkreipti dėmesį, nors šiaip 
„Gintaras“ yra tarsi kainų regulia
torius ir neleidžia joms kilti.

— Prieš kiek laiko buvo sušauktas 
Kemptene gyvenančių mokytojų su
sirinkimas LTM s-gos Kempteno 
skyriui steigti. Susirinkime daly
vavo per 30 mokytojų, kur buvo pa
sitartą pasiaiškinta įvairiais s-gos 
reikalais ir išrinkta skyriaus valdy
ba bei kontrolės komisija.. Valdybon 
įeina: J. Girdžiūnas. Vyt. Volertas 
ir Pročklenė, o kontrolės komlsijon 
—' Graužinis, Ališauskas ir Sumienė. 
Paminėtina, kad Mokytojų Draugija 
Kemptene buvo įsteigta dar 1945 me
tų vasarą tuometinio kolonijos švie
timo vadovo. A. Kairio iniciatyva, 
bet išrinktoji valdyba neparodė jo-

išplėšė pirmą vietą šuolyje į tolį, 
nušokdamas 6,62 m., gi 100 m. bėgime 
liko antruoju su 11,4 sek.

Kasselio sportas
Spalių 11 ir 12 d. d. Kasselyje viešė

jo Hanau gimnazija. Šeštadienį krep
šinio runtynėse hanaviškiai nugalėjo 
vietos gimnaziją 50:22 (27:7). Taškai: 
H. g. — Pilvelis 18, Balčiūnas 12, 
Kuncaitis 7, Grudzinskas 6, Dirvens- 
kas 3, Kalvaitis 2; K.g.—K. Miškinis
13, Slėnis 4, Landsbergis II 4, Rau
dys 1. ,

Sekmadienį svečiai tinklinio susiti
kime nugalėjo vietos gimnazistus 2:0 
ir krepšinio rungtynėse įveikė Li- 
tuanicą 45:31 (22:14). Jau antro kėlinio 
pradžioje Lituanica buvo netekusi 
trijų žaidėjų, kurie už baudas turėjo 
apleisti aikštę. Taškai: H.g.-Kalvaitis
14, Balčiūnas 12, Pilvelis 10, Gruzins- 
kas 6, Kuncaitis 3; Lituanicos — K. 
Miškinis 14, Mičiulls 8, Ralkevlčius 3, 
Pranckunas 2, Pakalnis 2, Landsber
gis II 1, Slėnis 1. Stalo teniso rung- 
nynėse tarp abiejų gimnazijų hana- 
viskiai išpiešė pergalę 6:3.

— Lituanicos boksininkai Dailidė ir 
Švilpa, X. 11 startuodami už Ober- 
zwehreno vokiečių komandą, rungty
nėse su GCttingeno vokiečiais abu 
laimėjo, savo priešininkus jau pir
mame rande paguldydami k. o.

K. Miškinis.
X. 4 Kasselyje įvyko naujai susi

dariusios Hesseno lietuvių rinkti
nės pirmosios rungtynės su vietos 
Jugoslavų vienuolike. Nors rinktinė 
ir turėjo didelę persvarą, tačiau liko 
neišnaudota visa eilė mirtinų pro
gų ir rungtynės baigėsi lygiomis 
2:2 (0:1). Įvarčiai Sipavičiaus ir sa
vižudis. Rinktinė buvo sudaryta iš 
Lituanicos ir Hanau Perkūno ko
mandų: Bagdonavičius (P). Volkas 
(L), Baltramonas (L), Galdikas (P),

Visi dalyviai maistu bei nakvyne 
bus aprūpinti, taip pat kelionės iš
laidos bus apmokėtos.

Jeigu atsirastų neaiškumų, rašyti 
šiuo adresu: Sporto Klubas „Litua
nica“.

16 Kassel-Oberzwehren, Lag. Mat- 
tenberg.

Sporto Klubo „Lituanica“ 
Valdyba.

PADĖKOS
Hanau Lietuvių Komitetui, pa

aukojusiam LT Baleto Teatrui
I. 500 RM, reiškiame nuoširdžią 
padėką.

Hanau lietuvių visuomenei, 
suaukojusiai LT Baleto Teatro 
reikalams 4.008 RM. ir „Geležinio 
Viko” Skautų Tuntui, šią sumą 
surinkusiam, nuoširdžiai dėko
jame. LT Baleto Teatras.

Rašytojai — poetei Alei Nakai- 
tei — Arbačiauskienei už paauko
tus ateitininkų akademiniam jau
nimui 500,— RM. iš pelno už iš
leistą poezijos knygą „Be Tavęs” 
nuoširdžiai dėkojame.

Liet. Kat. Stud. S—ga 
„Ateitis"

•„Žiburių" nr. kuris buvo paskir
tas kacetininkams, radau prane
šimą, kad •mano vyras Juozas, 
Stankaitis buvo nukankintas ka- 
cete. Aš šią be galo skaudžią ži
nią apie mano vyro mirtį sužino
jau tiktai perskaičius „Žiburius".

Aš nuoširdžiai dėkoju „Žiburi
ams", kad jie leido savo pusla
piuose dar labiau išryškinti mūsų 
vyrų, vaikų ir brolių nueitą kan
čios. kelią už geresnę mūsų krašto 
ateitį. Ypatingai dėkoju Tautinės 
Martyrologijos Skyriaus Vedėjui 
p. Rimašauskui už rūpestį ir 
pastangas surasti kokių nors žinių 
apie mano vyrą.

Su tikra pagarba 
Stankaitinė

Atsiusta paminėti
Pulgis Andriušis, Esperanto kalbos 

vadovėlis su žodynu, Mūsų Kelias, 
1947 m. 100 psl. Kaina RM. 4,—.

„Aldai“, mėnesinis kultūros žurna
las. 1947 m. rugsėjo mėn. Nr. 6. Tu
riny: A. Maceina — Socialinė Kris
taus misija, J. Aistis — (eilėraštis) 
Dr. A. Stanys — Mūsų praeities ver
tinimo klausimu, Henrikas Radaus
kas — Keturi eilėraščiai, Jonas Me- 
kas-Zmogus su šiaure akyse. Apie 
karalių sode, Alf. Jurskls — Fizinės 
aplinkos tikrovė, L. Dovydėnas — 
Kazys Binkis gyvenime, St. Pilka — 
Naujasis lietuviškas — ex-libris, Dr.
J. Kaųtrimas — Baltų kalbos ir tau
tos, Bern. Brazdžionis — Iš parnaso 
anapus Atlanto, Walt Whitman, 
Henry W. Longfellow. William Blake, 
Emily Dickinson, Robert Leo Frost, 
T. Sturge Moore eilėraščiai (Verti
mai A. Vaičiulaičio ir Bern. Braz
džionio).

VI. Prosčiūnaltė — Profesorius 
Vizgirdas (drama).

Taip pat platūs skyriai kultūros 
pasauly ir Mūsų buity.

Gairės, leidinys skautams vyčiams 
Nr. 3, 1947 m. rugpiūtls-rugsėjis.

Pranešimai

esant ir lubų bei grindų piešiniai, 
mast. 1:50, visų plane pažymėtų ir 
aiškinamajame rašte išvardintų įren
gimų objektų projektai 1:20 ir pa
talpos perspektyva.

b) AIŠKINAMASIS RASTAS. Jame 
autorius apibūdina patalpų paskirtį, 
motyvus dėl pasirinkto įrengimo ob
jektų sudėties bei paskirties, projek
tavimo principus, konstrukcijas, me
džiagas, spalvas bei naudojimą.

5.
Piešiniams naudojama formatai 

DIN 11 (22X 31), 10 (31X44) arba 9 
(44 X 62), o aiškinamajam raštui — ar
timas B 11. Piešiniai ir aprašymo la
pai privalo būti vienodo formato ir 
siunčiami sudėti papkėje.

6.
Išvardintus darbus pažymėti slapi- 

varde ir drauge su atskiru, uždaru 
voku irgi pažymėtu slapivarde pri
siųsti Juri Komisijai. Uždarame voke 
turi būti autoriaus vardas, pavardė 
ir adresas.

Konkursiniems darbams įvertinti 
Jury Komisiją sudaro:

Pirmininkas: Doc. Dr. Arch. RU
DOKAS Stasys (Schw. Gmūnd).

Nariai 1. Doc. Dipl. Inž. KRISCIU- 
KAITIS Kazys (Kempten),

Nariai 2. Prof. JONYNAS K, Vy
tautas (Freiburg),

Nariai 3. Inž. Arch. SVIPAS Vla
das (Dillingen),

Nariai 4. Depl. Inž. GALINIS Bro
nius (GleOen),

Nariai 5. L.T.B.C-ro V-bos skirtas 
atstovas.

8.
Už tinkamiausius darbus skiriamos 

šios premijos:
I premija 1800 RM.

II premija 1200 RM. 
III premija 800 RM.

9.
Terminas konkursiniams darnams 

įteikti nustatomas š. m. gruodžio 
mėn. 1 dienai arba turi būti įteikti 
į paštą iki nurodytos datos.

Juri Komisija laike 15 dienų skel
bia konkurso rezultatus. Projektus 
prisiųsti arba įteikti šiuo adresu:

Lietuviškojo buto įrengimo Jury 
Komisijai Hanau (16) DP. Litaul- 
sches Lager.

10.
L.I.T.C.ro V-ba pasilieka sau teisę 

pirkti Jury Komisijos siūlomus ne
premijuotus, bet vertingus darbus po 
400 RM. už kiekvlėną projektą.

Premijuoti ir nupirkti projektai 
pereina pilnon L.I.T.D-Jos Centro 
Valdybos nuosavybėn, kuri turės teisę 
juos naudoti spaudai ir parodoms.

PACIJENTŲ PRIĖMIMO REIKALU 
Į TB SANATORIJAS

Į gausius užklausimus apie priė
mimo galimybes į TB Sanatorijas 
Bietlghelme, Groflsachsenheime, Freu- 
dentalyje ir Vaihlngene pranešu: 1) 
priėmimo reikalu prašome kreiptis į 
Freudentalio sanatorijos direktorių 
Dr. Adamavlčlų; 2) ligoniai privalo 
turėti savo gydytojo siunčiamąjį 
raštą ir vietos IRO area sutikimą 
persikelti į kitą IRO area.

kun. J. Daklnevlčius.

Baigiama spaudinti J. MEŠKAUSKO 
paruoštas didelis medicinos veikalas 

ELEKTRO KORDIOGRAFIJOS 
PAGRINDAI 

su 83 piešiniais bei kordiogramomls. 
Įrišta su kietais viršeliais knyga kaš
tuoja 45 RM, studentams 35 RM.

Su užsakymais prašome kreiptis: 
„SUDAVIJA“.

Augsburg, Hochfeld, Baltic Camp. 
Knygų leidykla Sudavija.

Estų sporto šventė
Pereitų metų pavyzdžiu ir šiemet 

spalių 25—26 d. d. Augsburge įvyksta 
didelė estų sporto šventė, kurioje da
lyvaus daugelis sportininkų ne tik 
iš_ amerikiečių, bet iš anglų ir pran
cūzų zonų. Šios šventės pravedimas 
pavestas Augsburgo estų YMCAi o 
jos, vyriausiu vadovu yra paskirta 
Vyriausio Sporto Komiteto USA zo
noje sekretorius p. Kirhmann.

Šventė pradedama spalių 25 d. 9 
vai. krepšinio ir tinklinio rungty
nėmis. Šventės atidarymas įvyks tą 
pat dieną 13 vai. „Viktorijos" aikš
tėje, o po to prasidės lengvosios at
letikos varžybos.

Spalių 26 d. 9 vai. toliau tęsiamos 
krepšinio ir tinklinio žaidynės, o 13 
vai. lengvosios atletikos ir futbolo 
(Geisllngenas—Augsburgas rungtynės).

Tinklinio ir krepšinio žaidynės vyks 
Hochfeldo ir „Viktorijos“ aikštėse, o 
lengvoji atletika ir futbolas tik 
TGVA-Viktorijos stadione.

Esant palankiam varžyboms orui, 
laukiame gausaus dalyvių skaičiaus 
ir įvairiose žaidynėse stiprios tarpu- 
savės kovos. Rengėjai.

BOKSININKŲ DĖMESIUI
Kasselio sporto klubas „Lituanica“ 

lapkričio 7, 8 ir 9 d. d. Kasselyje, 
Mattenbergo stovykloje rengia trem
tyje esančių lietuvių visų svorių 
boksininkų bokso turnyrą.

Turnyras ruošiamas tremtyje esan
čių boksininkų lygiui pakelti bei 
išaiškinti pačius stipriausius, kad vė
liau būtų galima sudaryti reprezen
tacinį vienetą.

Turnyro nugalėtojams bus įteikti 
atatinkami diplomai.

Kartu kviečiami atsiliepti bokso ži
novai — teisėjai. Jeigu tokių atsirastų, 
prašome tuojau rašyti „Lituanica“ 
valdybai.

ARCHITEKTŪROS KONKURSAS
Rinkdama medžiaga busimajam Lie

tuvos atstatymui L.I.T.-Djos Centro 
V-ba skelbia lietuviškųjų butų vi
daus įrengimo eskizinių

PROJEKTŲ KONKURSĄ.
1.

Konkurso objektą sudaro lietuviš
kojo buto vienos pagrindinės patal
pos mieste ar vienos pagrindinės 
patalpos kaime vidaus įrengimo eski
ziniai projektai.

2.
Projektuojamos patalpos paskirtį 

konkurso dalyvis gali pasirinkti 
laisvai pav. gyvenamasis, svečių k., 
valgomasis, vaikų k. miegamasis, dar
bo k., virtuvė miesto ar kaimo name. 
Ypačiai kreiptinas dėmasys į patal
pos racionalų ir estetišką įvairių 
paskirčių sujungimą, pav. gyvena- 
masis-valgomasis, darbo k.-valgoma- 
sis, svečių k.-darbo k. ir 1.1.

3.
Projektuojamas įrengimas turi ati

tikti racionalumo, jaukumo ir sa
vitumo reikalavimus. Jis turi būti 
pagaminamas daugiausia iš vie
tinių medžiagų. Greta portatyvių 
įrengimo dalykų, kreiptinas dėmesys 
ir į stacionarius įrengimo dalykus, 
pav. sienines spintas, lentynas, kros
nis, duris, langus, kaminus, ir pan. 
Paliekama pilna laisvė kūrybiniai 
spręsti viso įrengimo objektų sudėtį, 
kritiškai žiūrint į baldų gamitūrų 
klausimą.

Konkursinio darbo sudėtis:
a) GRAFINE DALIS. Ją sudaro pa

talpos planas, visų sienų, o reikalui

Jau išėjo iš spaudos mūsų Didžiojo 
Rašytojo-Poeto JURGIO B A t T - 
rusaicio „Žemes pakopos". 
Užsakymus siųsti leidėjui J. Kapo
čiui, Stuttgart. Bad Cannstatt, Rin- 
gelgartenstr. 109/35.

Paieškojimai
P.C.I.R.O PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 

AROLSEN prie KASSELio ieško se
kančių asmenų:
PRABE Nochum, 18 metų, iš Kowno; 
PR AHL Petronėle, 24 metų, iš Berlin; 
PORTNOI Motele, 16 metų, iš Stutt- 

hof/Danzig;
PULDE Alie, 17 metų, iš Stutthof/ 

Danzig;
RATKELIS Vitautas, 23 metų, iš Pa

nevėžys;
RITAS Alexander, 16 metų, iš Kaunas;
RITAS Natalie, 21 metų, iš Kaunas;
RITAS Leon, 58 metų, iš Kaunas;
RONDER Simele, 15 metų, iš Stutt

hof/Danzig;
RONDER Jankele, 18 metų, iš Stutt- 

hof/Danzig.

Kai kurie mūsų tautiečiai ieško 
savo pažįstamų JAV-se, nors jaučia, 
kad tie ieškomieji yra atitrūkę nuo 
tenykštės lietuvių bendruomenės ir 
pritapę prie kitų tautybių bendruo
menių.

Tokių asmenų reikia ieškoti ne per 
mūsų kosulatus ar laikraščius, bet 
per atitinkamų bendruomenių įstai
gas čiais adresais:

lenkų: — per Nowy Swiat, Polish 
Daily. 374—2 Avenue, New York, 
N. Y., USA;

vokiečių: - per New Yorker Staats- 
Zeitung, 22 N. William Str., New 
York;

rasų: — Novoje Ruskoje Slovo, 243 
West 56 Str.. New York, N. Y., 
USA.;

ukrainiečių: - Svoboda, 81/83 Grand 
Street, Jersey dity, New Jersey, 
USA. LTB C/Kartoteka.
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Karo psichozė
Šiuo metu prašosi atsakomi ke

letas klausimų, kurie apsprendžia 
politinę pasaulio ateitį:

Kodėl sovietų atstovai JTO Vi
sumoje taip arogantiškai laikosi ir 
taip kandžiai plūstasi?

Kodėl komunizmo centrinė rado 
reikalinga dabar formaliai atgai
vinti kominterną ir paskelbti at
virą politinę kovą „kapitalistiniam 
Vakarų imperializmui?”

Kaip visa tai atsilieps tolimes
niems didžiųjų galybių santykiams 
ir kaip stovi taikos ar karo klausi
mas?

Pradėsim nuo paskutinio klau
simo.

Kominterno („kominformo”) at
gaivinimas didžiųjų galybių —

JTO visuotinio antrojo suvažiavimo 
pirmininkas Brazilijos atstovas Dr.

Oswaldo Aranha

JAV ir Sovietų S-gos santykių, 
be abejo, nepagerino. Jau, galima 
sakyti, vieningai konstatuojama, 
kad pasaulis galutinai suskilo į 
dvi stovyklas. Tačiau kartu pasi
girsta daugiau autoritetingų balsų, 
kad artimo karo pavojaus nėra. 
Mums atrodo, kad ir vienas, ir 
antras teigimas yra pagrįsti.

Kad viena prieš antrą sustoja 
antikomunistinė ir komunistinė 
stovyklos, įrodymų turim į valias. 
JAV kongresmenai, pavažinėję po 
Europą, grįžta namo aštriai nusi
teikę prieš sovietus ir jų komu-

Winstonas Churchillis, vykstąs | konservatorių partijos suvažiavimą, en
tuziastingai sveikinamas

nistines agentūras demokratiniuose 
Europos kraštuose. JAV atstovų 
rūmų biudžeto komisijos pirminin
kas Taberis Paryžiuj nesibaidė pa
sakyti, kad Stalinas esąs dar pa
vojingesnis ir už Hitlerį, tik „sli
desnis". Pačiose JAV prasidėjo 
tikra raudonųjų medžioklė ir guji- 
mas iš atsakingųjų valdinių vietų. 
Pietų Amerikoje Argentina, Brazi
lija ir Čilė veda derybas anti
komunistiniam paktui sudaryti, 
kuris, greičiausia, būtų išplėstas ff 
kitoms to kontinento ^valstybėms. 
Brazilija rengiantis nutraukti diplo
matinius santykius su Sovietų Są
junga.

Sovietų ir jų satelitų atstovai 
JTO Visumoje ir jos organuose su 
nemažėjančiu kovingumu puola 
JAV ir atmeta jų reforminius pa
siūlymus. Winstonas Churchillis 
pasisakė laikąs visiškai galimu 
dalyku, kad sovietai ir jų draugai 
galų gale iš JTQ pasitrauks. Ta
čiau tas pats Churchillis pabrėžė, 
jog ir tada dar netenką laukti vi
suotinės karo katastrofos. Britų 
delegacijos JTO Visumoj šefas 
McNeil Toronte, Kanadoj, irgi pa
sisakė esąs įsitikinęs, kad sovietai 
karo nenori ir nesirengia jo pra
dėti. Šveicarų laikraštis „Die Tat" 
vedamajame taip pat pasmerkia 
karo psichozę ir rimtai'įrodinėja, 
kad apie karą šiuo metu nesą 
pagrindo kalbėti.

Mūsų išmanymu, apie tiesioginę 
greito karo grėsmę šiuo metu ma
ža pagrindo kalbėti dėl to, kad su 
kominterno atgaivinimu įžengiame 
į aštraus politinio karo metą, 
į kurį abi stovyklos rengiasi mesti 
visas savo dispozicijoj turimas 
ne karo priemones ir jaučiasi 
likros tomis priemonėmis pasiek
siančios savo tikslų. Karo grėsmė 
pasidarys reali ir tiesioginė tada, 
kai ims aiškėti, kad viena kuri 
stovykla tą politinę kovą yra be- 
prakišanti.

Pasaulinė komunizmo centrinė 
kominterną atgaivino tam, kad 
užsitikrintų sąlyas tai politinei 
kovai laimėti. Komunistai tiki, kad 
suaktyvindami veikimą Vakarų 
Europos kraštuose jie galės su
griauti demokratinių vyriausybių 
kuriamus "ūkinio atkutimo planus 
ir pasinaudoti iš chaoso, kuris 
neišvengiamai ateis nepasisekus tų 
planų realizuoti.

J. Butėnas

Japonai, kurie, vykdant Japonijos ekspansinę ir užgrobimo politiką, buvo persikėlę į kitus kraštus, dabar vėl 
privalo grĮžti namo. Tai paliečia 8 mil. japonų, kurių 6 mil. jau yra grįžę. Gausiai apgyventą Japoniją tai 
stato prieš sunkią problemą. Jie sudaro */• dali ligšolinių Japonijos gyventojų, kuriems reikia surasti dar
bo ir duonos. Grlžtantiesiems leidžiama pasiimti tiek, kiek jie gali pakelti. Paveiksle matome grjžtančiuo.slus 

paskutiniame etape t stovyklą Japonijoje

„New York Times” diplomatinis 
korespondentas James Restonas 
duoda labai įdomų psichologinių 
kominterno atkūrimo motyvų pa
aiškinimą. Europiečiai iš savo 
ligšiolinės skaūdžios patirties ge
rai žino, kaip pavojinga užimti 
aiškią poziciją politinėje kovoje, 
kurioje viskas statoma ant kortos. 
Pralaimėjusioji pusė turi iš anksto 
skaitytis būsianti laimėjusios pu
sės keršto auka. Komunistai 
triukšmingai atgaivino kominterną 
šūkiu, kad reikia aiškiai pasirinkti 
tą ar antrą frontą. Jie nori sukurti 
visuotinę baimės psichologiją, kad 
masės žmonių, kad ir antikomu- 
nistiškai nusiteikusių, verčiau lįstų 
į užkampį ir tylėtų, bijodami žiau
raus komunistų keršto jų- laimė
jimo atveju. Tokiu būdu žymią 
dalį sau nepalankios visuomenes 
išgąsdinę ir nuvarę į neveikimą, 
komunistai turi šansų, sumobili
zavę dinamiškąsias savųjų kovo
tojų. jėgas ir pakinkę profesines 
sąjungas, sėkmingai susabotuoti 
savo kraštų ūkinį atsigavimą. O 
po to jau beliktų skinti politinius 
savo pasisekimo vaisius, kurie de
mokratine’, Europai reikštų mirtį.

Paraštėje galim priminti Chur- 
chillio aiškinimą, kad aršus sovie
tų delegatų laikymasis JTO galįs 
būti skirtas Sovietų S-gos vidaus 
rinkai — parodyti savo piliečiams, 
kad Sovietų S-gai gręsia naujos 
invazijos pavojus ir kad jo aki
vaizdoje gyventojai turi užmiršti 
sunkumus, daug ką pakęsti ir 
tėvynės vardan be prieštaravimų 
palaikyti vyriausybę.

Teisingai Restonas antikomu- 
nistiškai nusiteikusius europiečius 
palygina su antinacinės rezisten
cijos kovotojais praeito karo metu.
Tie kovotojai iš tylaus pogrindžio
teišėjo į aktingą kovą amerikie
čiams ir britams išlaipinus savo 
pajėgas Normandijoj. Ir demokra
tinė Europa teišdrįs^ktingai stoti 
į antikomunistinę kovą ir kūrybą, 
jeigu amerikiečiai angažuosis Eu
ropoje daugiau kuo kaip žodžiais. 
Tas angažavimasis turėtų būti ūki
nis, politinis bei diplomatinis ir 
galutinėj sąskaitoj taip pat karinis.

Po pasitarimo pas prezitentą 
Trumaną kuriame svarbiausieji 
JAV politikai ir diplomatai spalių 
14 d. aptarė bendrąją Europos pa
dėtį. JAV prekybos ministeris 
Harrimanas išdėstė keturių punktų 
programą kaip atsakymą į komin
terno paskelbtąją ofenzyvą. Toji 
programa kaip tik ir apima minė
tuosius sektorius.

Pirmiausia laukiamas, be abejo, 
ūkinis ir politinis JAV užsianga
žavimas. Atrodo, kad JAV kon
gresas ir visuomenė vis aiškiau ir 
palankiau tuo reikalu nusiteikia, 
ir JAV veiksmingos ūkinės pagal
bos Europai perspektyvos darosi 
po truputį šviesesnės. Tačiau su 
optimizmu .reikia būti labai atsar-

Amerikiečiai laukia, kad 
europiečiai „pasidarytų 

pas save namuose", kaip 
Press atstovui pareiškė 

iš Europoj buvusių kon-

giems. 
patys 
tvarką 
United 
vienas 
gresmonų, James P. Richards. O

Japu^ijos imperatorius, kuris japonų 
laikomas Saulės sūnum, vis labiau 
sužmoginamas. Paveiksle matome, 

kaip imperatorius aunasi batus

tos tvarkos čia neperdaugiausia, 
kaip matom iš Prancūzijos ir Itali- 
jos streikų ir bujojančios juodo-
sios rinkos. Toji netvarka baisiai 
kliudo sveiko ūkinio gyvenimo 
atstatymą ir baido amerikiečius 

Pasibaigus 16 valstybių konferencijai Paryžiuje, D. Britanijos užs. reik, 
min. Bevlnas pasirašo Europos ūkinės padėties pranešimą gauti paramai 

pagal Marschallo planą

investuoti savuosius milijardus į 
taikos biznį Europoje.

Šitokia netvarkos ir netikrumo 
atmosfera yra ir, atrodo, bus bū
dinga minėtajai Rytų — Vakarų 
politinei kovai, vykstančiai Va
karų Europos erdvėje. Tame chaose 
bus gal net sunku įžiūrėti, ar il
gainiui pradės nusverti tvarkos ir 
atkutimo veiksniai, ar pervers- 
minis gaivalas. Dėl to Harrimanas 
rado reikalinga pastebėti, kad 
„JAV turi būti stiprios, idant už
tikrintų savo saugmą, ir galėtų 
atlikti savo tarptautinius įsiparei
gojimus”. Ir Churchillis paakįno^ 
pasimokyti iš praeities patyrimų ir 
„imtis visų galimų gynimosi prie
monių". Dar aiškiau kalbėjo gen. 
Giraud, prancūzų . aukščiausios 
karo tarybos narys, amerikiečių 
klube Paryžiuje. Jis priminė kad 
Juodoji jūra nuo sovietų uostų 
ligi Turkijos krantų neplati, bet 
nuo Gibraltaro ligi Istambulo toli
mas kelias, o dar toliau nuo New 
Yorko ligi Gibraltaro. „Jūs turite 
oradėti veikiai, jeigu norite laiku 
būti kur reikia", kalbėjo prancūzų 
generolas.

Vsuotiniu sutarimu ateinanti 
žiema laikoma metu, kada vyks' 
toji komunistinių Rytų dr demo
kratinių Vakarų politinė kova dėl 
Europos. Toj kovoj, šiuo metu ne- 
rodančioj tiesioginio pavojaus 
ženklų, gali nelauktai atsirasti 
naujų duomenų, kurie perspekty
vas pakeistų. Su nemažu įtem
pimu, pvz., laukiama keturių užs. 
reik, ministerių konferencijos Lon
done lapkričio 25 d. — Šveicarų 
parlamente svarstant įstatymo pro
jektą maisto ir žaliavų atsargoms 
sudaryti įstatymo referentas paste
bėjo, jog šveicarų vyriausybė ne
mananti, kad kuri nors iš didžiųjų 
galybių puoselėtų karo užmanymų,
tačiau, sako, yra žinoma, kad kar
tais patrankos ima nei iš šio, nei 
iš to pačios šaudyti.
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