
Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šal|, 

Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali! 
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai.
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Mirusieji
Jūsų draugai mirė, kad jūs 
gyventumėt ir savo gyvenimu 
pasiektumet tai, ko jie nepa
siekė savo mirtimi.

(Iš senų išrašų)

Jau gilios senvės mūsų tėvų tė
vai, kurie tvirtai tikėjo, kad žmo
gaus siela vra nemirtinga, labai 
giliai buvo įsitikinę, jog mirusieji 
nenutraukia ryšio su likusiais pa
sauly jų artimaisiais. Mūsų tautos 
legendos daug pasakoja apie mi
rusiųjų ryšius su gyvaisiais. Ten 
mes skaitome ne kartą, kaip miru_ 
šioji motina sugrįžta pas savo naš
laičius vaikus ir nušluosto jų aša
ras, h galveles sušukuoja, apvelka 
juos baltais marškinėliais, skaito
me, kaip pavojaus atveju artimieji 
mirusieji ateina gyvųjų įspėti, 
kaip, pagaliau, prie mirštančiojo 
lovos susirenka anksčiau mirusieji 
giminaičiai ir draugai jo pasitikti 
ir nusivesti į anuos amžius.

Dėl to mūsų senoliai didžiai 
gerbė savo tėvų vėles, švęsdami 
jų atminimui šventes ir stengda
miesi joms taip pat padėti viskuo, 
kuo jie tik tarėsi galį mirusiųjų 
vėlėms pagelbėti-neleisdami išges- 
ti namų židiniui, kad tėvų vėlės 
turėtų kur pasišildyti, padėdami 
maisto ir gėralo, kad nealktų ir 
netrokštų, dėdami į kapą daiktus, 
kurių tarė mirusysis būsiąs reika
lingas vėlių pasaulyje.

Sis mirusiųjų kultas rodo, kad 
jau ir mūsų tolimi senoliai buvo 
supratę giliQ Ir teisingą mintį, jog 
tarp mirusiųjų ir gyvųjų yra tam
prus ir reikšmingas ryšys.

Šiandien, būdami krikščionys ir 
žymiai kultūringesni už mūsų se
nolius, mes ne tik negalime at
mesti jų tos idėjos, bet įžvelgiame 
ir jaučiame net daug gilesnius ir 
platesnius ryšius tarp mūsų pačių 
ir mūsų mirusiųjų.

Jau pati mūsų žmogiškoji širdis 
mus riša su brangiais mirusiaisiais. 
Balto smėlio kapuose po palinku
siais kryželiais ilsisi mūsų my
limieji. Mes pasiilgstame jų. Pa
siilgstame jų žvilgsnio, kuris mus 
paguosdavo, jų žodžių, kuriais 
mums patardavo ir mus raminda
vo, iu švelnių rankų, kurios mus 
nešiojo, mus glamonėjo ir glostė, 
šluostė mūsų ašaras, jų gerų šir
džių, kurios džiaugėsi ir liūdėjo 
kartu su mumis.

Bet ne mažiau mus riša su miru_ 
siaisiais ir dėkingumas jiems. Ką 
mes, gyvoji šios dienos karta, esa
me sukūrę viso to, kuo šiandien 
naudojamės, kas daro mus žmonė
mis, šio vardo vertais? Labai ma
ža. Beveik visa tai vra sukurta ir 
mums perduota buvusių kartų. Na_ 
mai ir keliai, dirvos ir pievos, kul
tūros įstaigos ir bažnyčios, moks
las ir menas, kalba, filosofija ir re
ligija. pagaliau mūsų moraliniai 
įsitikinimi ir pati mūsų asmenybė 
vra didžiąja dalimi mūsų mirusių
jų proto, širdies ir rankų padaras. 
Tr visa tai mes iš jų gavome ne 
kokių nors mainų keliu, davę už 
tai atitinkamų vertybių ekvivalen
tą. bet tik todėl, kad jie mus my
lėjo ir troško mums gero. O atsi
minkime. kad visa tai vra sukurta 
ir išsaugota neatlyžtamu minties

A. Gražiunas 

ir gyvieji 
įtempimu, atkakliu darbu, sunkia 
kova, kančiomis ir auka. Didi ir 
tauri jų meilė skatino juos kiek
vieną mus maitinančios žemės 
pėdą aplaistyti prakaitu, įtempti 
visas jėgas, kad mes turėtume kur 
gyventi, eiti mokslą, gėrėtis menu 
ir Dievą garbinti, skatino juos ko
voti, kentėt ir mirti, kad mes ga
lėtume gyventi laisvi ir žmogaus 
vertą gyvenimą. Kentėti, kovoti ir 
mirti net tuomet, kai jie aiškiai 

Kas aplankys šluos kapus ir kryžius vėlinių vakarą? Vyt. Anykščio nuotr.

matė, jog viso to vaisiais jie pasi
naudoti negalės, kad visa tai bus 
tik kitoms, gal net tolimoms, kar
toms ir nauda, ir džiaugsmas, ir 
palaima. Už visus tuos darbus ir 
aukas, už tas visas vertybes, ku
rios įprasmina ir taurina mūsų gy
venimą, gali nejausti dėkingumo 
tik visai sustingusios minties, iš- 
blėsusios sielos ir niekingos šir
dies žmogus. •

Bet tarp mūsų ir mirusiųjų ryšį 
sudaro netik tos iš jų paveldėtos 
konkrečios ar idealinės vertybės. 
Ne mažiau reikšmingą vaidmenį 
mūsų gyvenime vaidina ir mūsų 
mirusiųjų skatinantieji ir įpareigo- 
jantieji gvvenimo ir darbų bei žy
gių pavyzdžiai.

Kai mes galvojame apie mūsų 
mirusiuosius, prieš mūsų akis at
sistoja mūsų, tėvų ir senolių pil
nas kasdieninio, pilko, bet tauraus 
didvyriškumo gvvenimas, mūsų 
tautos didvyrių idealizmas ir žyg
darbiai, mūsų kovotojų nepalau
žiama valia, ištvermė, drąsa ir 
narsumas. Kas galėtų teigti, kad 
be šitų pavyzdžių mes įstengtume

nepailsdAmi ir nesuklysdami eiti 
tuo keliu, kuriuo mums sąžinė, 
garbė ir savo žmogiškosios vertės 
pajautimas liepia eiti. Mes visi 
esame stovėję prie kapų mūsų 
tautos žadintojų, knygnešių, sava
norių ir partizanų ir žinome, kaip 
tie kapai prabylą į mūsų širdis. 
Teisingai yra sakoma, jog miru
sieji garsiau kalba už gyvuosius. 
Iš tų kapų kylanti jėga pripildo 
mūsų sielas tauraus ryžto eiti jų 
prieglobsty besiilsinčių pėdomis ir 
lygiai taip garbingai atlikti savo 
pareigas, Kaip jie yra atlikę, lygiai 
taip aukotis, kaip jie aukojosi. Pa
galiau jų darbai mus ne tik ska
tina, bet ir įpareigoja. Naudoda

miesi buvusių kartų darbu, kovų 
ir aukos vaisiais, mes savaime tu
rime prisiimt ir pareigą busimo
sioms kartoms atliktų tai, ką bu
vusios kartos atliko mums, t. y. 
sao darbu, kovomis ir aukomis su
kurti joms ateitį, kurioje jos ga
lėtų gyventi laisvą ir žmogaus 
vertą gyvenimą. Mes turime tęsti 
ju pradėtą darbą ir tą laisvo, gai- 
bingo, tauraus ir giliausia prasme 
žmoniško gyvenimo viziją, kuriai 
realizuoti no tik dirbo praėjusios 
kartos, bet už kurią ir mirė dauge
lis pačių tauriausiųjų, turime pa- 

e versti tikrove.
Smurtas šiandien mums nelei

džia aplankyti mums brangių kapų 
ir savo mirusiuosius paminėti ir 

/pagerbti taip, kap reikalauja mū
sų tautos tradicijos, bet jie gyve
na mūsų širdyse, ir mes eisime 
ten, kur mus šaukia mūsų tėvų, 
brolių ir tautos didvyrių bei kan
kinių balsas. Mūsų brangiems mi
rusiesiems mes sakome liturgijos 
žodžius: — Tevedie Jus angelai į 
Rojų. O mes, gyvieji, einame vyk
dyti Jūsų testamento,

I A. S.

LT KULTŪROS TARYBA
Tarp daugelio aktualiųjų mūsų 

tremties klausimų kultūrinės veik
los klausimas yra vienas iš pačių 
svarbiausių. Mes daug praradome, 
tačiau negalime prarasti savo žmo
niškojo ir tautinio veido, negali
me prarasti to, kas mus skiria nuo 
kitų tautų, savojo lietuviškojo 
charakterio, savosios kultūros. Mes 
daugeliu atžvilgių neturime ne tik

minimalių veiklos sąlygų, bet ir 
laisvės. Tuo tarpu kultūrinės veik
los mums, ačiū Dievui, dar niekas 
nedraudžia. Veikimo sąlygos yra 
labai sunkios, kiekvienam užsimo
jimui realizuoti reikalinga milži
niškų pastangų ir eilės žmonių pa
siaukojimo, tačiau kultūrinė dirva 
mums~tėra likusi beveik vienintelė, 
kur dar galima šį tą nuveikti. Ir 
jei mes šiandieną po poros metų 
tremties apžvelgsime nueitą kelią 
tai pasigėrėti gauname vien savo 
kultūriniu gyvenimu, kurio kai ku
riuose baruose pasiękta neblogų 
vaisių.

Iki šiol visų mūsų kultūrinio 
gyvenimo sričių iš vieno centro 
reguliuojamas buvo tik švietimo 
darbas. Visa kita buvo dirbama 
nekoordinuotai, pavienių asmenų 
ar koletyvų, ne retai net užsimo- 
jančių dirbti tuos pačius darbus. 
Veiklos sąlygoms pagerinti, pla-

tesniems barams užimti, planams 
ruošti, kultūrinei veiklai koordi
nuoti ir daugeliui kitu uždavinių 
pastaruoju metu yra organizuoja
mos net dvi naujos institucijos — 
Kultūros Fondas ir LT Kultūros 
Taryba. Kultūros Fondas, atrodo, 
pasinešęs likti viso pasaulio lie
tuvių visuomenine organizacija, 
nors jo statutas dar tebėra nepas
kelbtas. Tiksliau tariant, jis dar
neegzistuoja. Tuo tarpu LT Kultū
ros Taryba Vfa grynai tremties 
institucija, Švietimo Valdybos pa
tariamasis organas kultūros reika
lams. Bent kiek pakeitus Šv, Val
dybos struktūrą, K. Tarybos vyk
domasis organas galėtų sutapti su 
josios atitinkamu skyriumi.

Kaip visa tai susitvarkys, šiuo 
metu dar sunkoka pasakyti. Tuo 
tarpu trečiajam savo posėdy (x24) 
K.T. yra priėmusi maždaug galu
tinę redakciją savo statuto (liko 
neišspręstas tik nuo jos nepriklau
sąs santykių su K. Fondu klausi
mas) ir pereina prie konkrečių 
darbų. •

O darbų paties gyvenimo jau 
yra iškelta visa eilė. Pirmiausia yra 
iškilęs reikalas suorganizuoti trem
tinių gyvenimo bei buities kilno
jamą parodą Amerikoje. Šiuo me
tu yra ruošiamas sistemingas jos 
planas, tiriamos sąlygos ir renka
mi eksponatai.

Antrasis artimiausias uždavinys, 
kurio KT taip pat jau ėmėsi, yra 
įvairiausių kultūrinių vertybių bei 
kūrinių dokumentacijos išsaugoji
mo ir atitinkamo archyvo suorga
nizavimo klausimas.

Yra numatyti žmonės-specialis- 
tai atitinkamo archyvo statutui pa
ruošti.

Kultūrinėje veikloje viena pir
mųjų sėkmės sąlygų yra organi
zuotumas. Jei K. Tarybai mūsų 
tremties kultūrininkų veržlumą pa
sieks įstatyti į tinkamas realaus 
kelio vėžes, jei pasiseks pasidary
ti rimtu koordinuojančiu veiksniu, 
pagaliau, jei kartu su K. Fondu 
pasiseks ir medžiaginius reikalus 
nors kiek aptvarkyti, jos vaidmuo 
bus labai reikšmingas.

K. Taryba šiuo tarpu dar nėra 
galutinai susiorganizavusi. Ji tebe
turi tik laikiną prezidumą, bet na
rių skaičius, berods, jau bus nu
sistovėjęs -— viso 14, ir Švietimo 
Valdybos atstovas. Aną 14 sudaro: 
visų meno šakų, profesūros, moky
tojų. dvasininkų, rašytojų, žurna
listų ir sporto atstovai. Visi yra 
deleguoti veikiančių atrankamų 
organizacijų arba pakviesti Švie
timo Valdybos specialistai, jei ati
tinkamos veikiančios organizacijos 
šiuo tarpu dar nėra.
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tiko su Churchillio linija ir maž
daug toks nutarimas dėl Lenkijos 
sienų buvo priimtas įtraukti į pro
tokolą.

„Trijų vyriausybių galvos laiko, 
kad rytinės Lenkijos sieųos eis 
Curzono linija su penkių-aštuonių 
kilometrų nukrypimais kai kuriose 
vietose Lenkijos naudai. Jie pri
pažįsta, kad Lenkija turi gauti žy
mias teritorijos sritis šiaurėje ir

LENKIJOS SIENŲ KLAUSIMAS 
JALTOS KONFERENCIJOJ 

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

Su reparacijų klausimu glaudžiai 
buvo susijusi Lenkijos sienų nu
statymo problema. Prezidentas Roo- 
seveltas, prasidedant diskusijoms,
pareiškę, joq Jungtinės Valstybės 
manančios, kad Lenkijos rytinė 
siena apskritai turi eiti taip vadi
nama Curzono linija. Jis tebesi 
laikąs nuomonės, kurią jis pareiškė 
Teherane, jog būtų pageidautina 
šios linijos pietinį galą taip pa
keisti, kad Lwowo miestas ir bent 
dalis naftos lauko įeitų į Lenkijos 
teritoriją.

Ministeris pirmininkas Churchil- 
lis pareiškė, jog jis parlamente pa
rėmė Cursono liniją, skaitant, kad 
Lwowas atitenka Sovietų Sąjungai. 
„Sovietų Sąjungos pretenzijos į šią 
sritį", kalbėjo jis, „yra pagrįstos 
ne jėga, bet teise". Bet jei Sovietų 
Sąjunga padarytų „didžiadvasišką 
gestą daug silpnesnei valstybei, 
kaip tai sugestijonavo prezidentas, 
S. Britanija, stebėtųsi ir pritartų 
šiai sovietų pozicijai.

Maršalas Stalinas į tai atsakė 
energingu pareiškimu. Jis pareiškė: 
„Curzono, Clemenceau ir tų ame
rikiečių, kurie dalyvavo 1918 ir 
1919 metų konferencijoj, kuri tada 
įvyko, rusai nebuvo pakviesti ir 
nedalyvavo. Leninas nebuvo suti
kęs su Curzono linija ... Dabar kai 
kurie žmonės nori, kad mes būtu
me mažesni rusai, negu buvo Cur_ 
zonas ir Clemenceau. Jūs norite 
padaryti mums gėdą. Ką pasakys 
gudai ir ukrainiečiai? Jie pasakys, 
kad Stalinas ir Molotovas yra žy
miai blogesni Rusijos gynėjai, ne
gu Curzonas ir Clemenceau. Aš 
negaliu su tuo sutikti ir į Maskvą 
grįžęs pasirodyti.

Šioj vietoj Stalinas kalbėdamas

atsistojo. Tai buvo vienintelis kar
tas per visą konferenciją, kada jis 
tokiu būdu pareiškė savo tokį di
delį susijaudinimą.

„Aš beveliju", kalbėjo jis toliau, 
„kad karas tęstųsi truputį ilgiau, 
nors tai mums kaštuoja kraujo, ir 
Lenkijai duoti kompensacijų Va
karuose vokiečių sąskaiton. Aš to 
laikysiuos ir prašysiu visus savo 
draugus mane paremti šiame rei
kale. Aš pasisakau už Lenkijos va
karinių sienų išplėtimą iki Neisses 
upės."

Churchillis abejojo išmintingumu 
Lenkijos vakarinių sienų išplėtimo 
iki Neisses. Jis sutiko, kad Lenki
jos vakarinės sienos būtų pastum
tos į buvusią Vokietijos teritoriją, 
tačiau jis nurodė, jog lenkiškai 
žąsei bus sunku suryti tiek daug 
vokiško maisto ir kad ji nudvės 
dėl nesuvirškinimo. Jis manė, kad, 
paėmus Rytprūsius ir Vakaruose 
plotą iki Oderio, bus reikalinga iš
kelti apie 6 milijonus vokiečių.

Stalinas protestavo, nurodyda
mas, kad šis skaičius bus daug ma- 
žesenis, nes „kur mūsų kariuomenė 
įeina, vokiečiai išbėga".

Churchillis jam priminė, kad tu
ri būti atsižvelgta „į tai, kur yra 
tie vokiečiai, kurie išbėga" ir pa
klausė: „Ar ten jiems bus pastogė, 
atsižvelgiant, kas beliko iš Vokie
tijos?"

Privačiai Churchillis man pasa
kė, kad sienos nustatymas prie 
Neisses upės reikštų apie 9 mil. 
Vokiečių perkėlimą. Jis pažymėjo, 
kad toks skaičius niekuomet ne
galėtų būti apr.orbuotas išlikusioj 
Vokietijoj.

Diskusijos buvo ilgos ir rimtos, 
bet pagaliau Stalinas principe su-

vakaruose. Jie jaučia, kad tautinės 
vienybės naujosios Lenkijos laiki
nosios vyriausybės nuomonė turi 
būti atsižvelgta dėl šitų sričių iš
plėtimo ir kad galutinis vakarinių 
Lenkijos sienų nustatymas turi bū
ti paliktas taikos konferencijai".

Ne tik Lenkijos sienos, bet ir 
pati Lenkija sudarė vieną iš svar
biausių klausimų visoj konferenci
joj. Šiam klausimui buvo sugaišta 
daugiau laiko kaip, bet kuriam gi
tara. Del argumentų įtikimumo
Rooseveltas užėmė daugiau arbitro 
negu gynėjo rolę, nors jis kaip ir 
ministeris pirmininkas Churchillis 
reikalavo sudaryti naują Lenkijos 
vyriausybę Varšuvoje.

Sovietų Sąjunga iš savo pusės 
norėjo toliau palaikyti Liublino 
vyriausybę. Stalinas buvo linkęs, 
kad būtų priimta keletas naujų as
menų, tačiau jis norėjo už_ 
sitikrinti, kad tie, kurie bus priim
ti, nepaveiks Sovietų Sąjungos 
kontrolės šios vyriausybės atžvil
giu.

Prezidentas pareiškė, kad jis 
remtų tokią Lenkijos vyriausybę, 
kuri išspręstų visus politinius skir
tumus, „sukurdama tautinės vie
nybės vyriausybę, vyriausybę, ku
ri reprezentuotų visas politines 
partijas". Jis pažymėjo, jog tokia 
vyriausybė būtų laikina, ir jos pir
moji pareiga būtų sudaryti nuola
tinę valdžią. Jis pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės nori, kad Len
kija būtų geruose santykiuose su 
Sovietų Sąjunga; jis jautė, jei kon
ferencija išspręstų Lenkijos klau
simą, tai tas prisidėtų prie pasau
lio taikos sudarymo palengvinimo.

Ministeris pirmininkas pareiškė: 
„Britanija paskelbė Vokietijai ka
rą, idant Lenkija būtų laisva ir 
suvereni. Kiekvienas žino, kokios 
baisios rizikos mes ėmėmės ir kiek 
betrūko, kad ji būtų mums kašta
vusi gyvybę ne tik kaip imperijai, 
bet ir kaip tautai. Mūsų interesas 
Lenkijos atžvilgiu yra garbės rei
kalas. Ištraukę kardą už Lenkiją 
prieš Hitlerio brutalių užpuolimą,

Vincas Kazokas
RUD

Jūsų gyvenimas dabar yra tarytum parkas rudenį, 
Kurin jūs bėgote kadais, svaiginami svajonių ir sapnų, 
Ir džiūgavot lyg pasakoj, suradę šalį lobių nuostabių... 
Dabar klausykite: štai, alkani varnai gyveniman jus budina.

šit lietūs užgesina jūs liepsnojantį svajonių turtą, 
Ir vėjas jūsų auksą, taptum dulkes, suverčia purvan.
O kai jūs stovite, lyg kūdikiai staiga pažadinti, nustebę ir apkurtę, 
Jus paliečia nematoma ranką, ir drėgnas šiurpas jus nupurto, — 
Tada, suklupę be jėgų, sušunkate: O Viešpatie! Aiman!

mes niekada nebūsime patenkinti 
sprendimu, kuris nesukurs Lenki
jos, kaip laisvos ir nepriklausomos, 
suverenios valstybės“.

Jis pakartojo prezidento pareikš
tą nuomonę, kad Lenkijai nebus 
„leista palaikyti nedraugiško nusi
statymo prieš Sovietų Sąjungos tai
ką ir saugumą“.

Churchillis iškalbingai nupiešė 
pavojų, kuris kyla dėl besitęsian
čio dviejų Lenkijos vyriausybių 
buvimo. Jis reikalavo, kad būtų 
numatyti laisvi rinkimai ir kad tuo 
pačiu metu galėtų būti numatytos 
efektyvios garantijos sovietų ka
riuomenės susisiekimo linijoms.

Stalinas su dideliu rimtumu at
sakė: „Rusų tautai Lenkijos klau
simas yra ne tik garbės klausimas,, 
bet ir saugumo klausimas. Istorijoj 
Lenkija buvo koridorius, per kurį 
priešas įėjo j Rusiją- Du kartus per 
paskutinius trisdešimt metų mūsų 
priešai vokiečiai perėjo per šį ko
ridorių. Todėl Rusijai rūpi, kad 
Lenkija būtų stipri ir galinga ir 
galėtų šio koridorio duris uždaryti 
pati savo jėgomis . . . Reikalinga, 
kad Lenkija būtų laisva ir nepri
klausoma. Sovietų valstybei tai nė
ra tiktai garbės, bet gyvybės klau
simas“.
Kiekvienose vėlesnėse diskusijose 
sovietų vyriausybė naudojo šį ar
gumentą pateisinti tam, ką ji Len
kijai padarė- Pagal jų supratimą 
draugiška vyriausybė yra vyriausy
bė, visiškai jų dominuojama. Liu
blino vyriausybė šį supratimą atiti
ko, ir Stalinas nenorėjo padaryti 
jokių pakeitimų su kitų partijų 
atstovais.

Vėliau aš diskutavau šiuo klausi
mu su Molotovu.. Aš negalėjau jo 
įtikinti, kad sovietų saugumas gali 
būti labiau užtikrintas turint Len
kijoj draugišką tautą negu vyriau
sybę, kuri yra draugiška tik todėl, 
kadangi ji yra Sovietų Sąjungos 
diktuojama.

Nesėkmingai aš įrodinėjau, kad 
vyriausybės sudaromos ir vėl išar
domos, o jei sovietų vyriausybės 
laikysena Lenkijoj laimės tautos 
draugiškumą, tai vyriausybės drau
giškumas bus užtikrintas.

Po pirmų diskusijų dėl Lenkijos 
prezidentas Rooseveltas parašė Sta
linui laišką siūlydamas, kad Varšu
vos ir Londono vyriausybių dele
gatai ir kęletos Lenkijos politinių 
partijų, kurios nebuvo atstovauja
mos šiose vyriausybėse, atstovai 
susitiktų apsvarstyti naujos Lenki
jos vyriausybės sudarymą. Sis laiš
kas sudarė bazę tolimesnėms dis
kusijoms.

Konferencijos dalyviai ginčijosi 
dėl prezidento pasiūlymo keletą 
dienų. Pagaliau jie sutiko su de
klaracija, kurioj tarp kitko buvo 
numatyta: „Laikinoji vyriausybė, 
kuri dabar veikia Lenkijoj bus re
organizuota platesniu demokratiniu 
pagrindu, įtraukiant į ją demokra
tinius vadus iš pačios Lenkijos ir 
lenkų užsieny. Si naujoji vyriausy
bė tada vadinsis Tautinės Vienybės 
Laikinoji Lenkijos Vyriausybė-“

Buvo sudaryta komisija iš Molo
tovo, Harrimano ir sir Archibald 
Clark Kerro pasitarti pirmiausia 
Maskvoj su Liublino vyriausybės 
nariais, demokratiniais vadais iš 
pačios Lenkijos ir iš užsienio dėl 
vyriausybės reorganizavimo pagal 
nurodytas sąlygas.

Deklaracija įpareigojo Laikinąją 
Vyriausybę pravesti, ^aiP galima 
greičiau, laisvus rinkimus visuotino 
ir slapto balsavimo tvarka.

Kai konferencija artinosi prie to, 
ką mes laikėme susitarimu šiame 
sunkiame klausime, prez. Roosevel
tas paklausė: „Už kiek laiko jūs 
pravesite laisvus rinkimus?“ — „Už 
mėnesio laiko“, atsakė Molotovas. 
Rinkimai, kurie pagal mūsų pavyz
dį nebuvo „laisvi", iš tikro įvyko 
po dvidešimt trijų mėnesių, 1947 m. 
sausio mėn. 19 d.

posė- 
vysk.

Ateitininkų šventė 
kairės | dešinę: 1.

mpks-
metų.leivių ateitininkų

4. apačioje iš kairės 
certuoja ateitininkų

džio metu. 6. garbės 
V. Brizgys.

spalio 18—19 d. d. Augsburge. Viršuje iš 
J. E. vysk. V. Brizgys atvyksta j 
bažnyčią pamaldų. 2. Augsburgo 

vėliavos pašentinimas. 3. pamaldų
į dešinę solistas St. Baranauskas kon- 
koncerte Haunstettene, akomp.
5. dalis kuopos narių iškilmingo 
prezidiumo dalis. 7. kalba J. E.
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Persija naujuju įvykiu akivaizdoje
jos delsimo priežastys — sukili- sai. Ambasadorius Ivan Sadkikov 
mas šiaurinėje Persijoje — ir per- buvo pašauktas Maskvon ir grą- 
sai ketvirtą kartą susilaiko nuo žintas Teherartan gavęs įsakymą 
sutarties ratifikavimo. Quavam iš- veikti. Pasiėmęs su savim sutarties 
leido įsakymą — atidėti parlameų- dokumentą ir daužydamas stalą 
to rinkimus. reikalavo jį ratifikuoti. Ir kai Ga

niojo komiteto sekretorius dr. Hus
sein Khadili sako, kad jei kada 
iš viso bus sudaryta arabų vyri
ausybė, tai ji bus provizorinė eg- 
zilinė vyriausybė, atstovaujanti 
yisus Palestinos arabus, ne tik

Š. m.. spalių 22 d. Persijos par
lamentas 102 balsais prieš du at
metė premjero Quavam Es Salta- 
neh pasirašytą naftos sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Ryšium sb tuo 
Quavam pareiškė: „Atsisakymas 
nuo sutarties iš parlamento pu
sės nieko gero Persijai neduos. 
Šiuo klausimu mes neprivalėjome 
skubėti."

Rezuliucijoje, kuri buvo pasiū
lyta balsuoti, pareiškiama:

1. Quavam, pasirašydamas su
tartį, turėjo gerų norų, bet parla
mentas laiko ją niekinga ir nega
liojančia,

2. naftos koncesijų suteikimas 
užsieniečiams ar jų dalyvavimas 
kaip dalininkų yra uždraustas,

3. Persijos vyriausybė turi ieš
koti naftos šiaurinėje Persijoje ir 
apie tai pranešti parlamentui,

4. jei ten naftos bus atrasta, 
Persijos yvriausybė gali svarstyti 
jos pardavimo klausimą Rusijai,

5. Persijos vyriausybė pradės de
rėtis su Anglo-Iranian Oil Com
pany dėl didesnio pelno procento 
Persijai.

Premjeras priminė savo vizitą 
Maskvoje, kur jis maršalui Stali
nui pareiškęs, jog jis atvykęs „su
stiprinti santykius tarp Persijos ir 
Rusijos". Jis prašęs maršalo Sta
lino parėdymo evakuoti rusų ka
riuomenę iš Persijos ir padėti Per
sijai „išspręsti Azerbeidžiano pro
blemą".

Toliau Quavam papasakojo, kaip 
rusų valdovas tuoj pradėjo kalbėti 
apie naftą. Jam buvo atsakyta, kad 
Persijos konstitucija ir 1945 m. 
Mosadegk įstatymas draudžia jam 
derėtis naftos klausimais.

Quavam taip pat perskaitė tarp 
jo ir Rusijos vyriausybės pasi
keistus dokumentus, liečiančiūs 
Azerbeidžiano problemą, ir Rusijos 
kariuomenės evakuaciją iš Persi
jos.

Jis parskaitė ir Rusijos vyriau
sybės laišką, kuriame Persija kal
tinama ir vadinama — „Rusijos 
priešu", nes Persija 1937 m. sutei
kė naftos koncesiją American 
Standort Oil Bendrovei šiaurinėje 
Persijoje ir atsisakė duoti jos Ru
sijai, kai ji 1944 m. prašė.

Laiške rašoma: „Rusijos kariuo
menė nebus evakuota iš Persijos 
pagal 1921 m. sutartį tol, kol ne
bus duotos garantijos dėl Persijos 
darugiškos laikysenos".

Quavam, norėdamas išlaikyti Per
sijos nepriklausomybę, buvo pri
verstas vesti draugiškas derybas 
su Azerbeidžiano demokratais, ku
riuos rusai įvairiausiais būdais rė
mė.

„1946 m. naftos sutartis buvo 
Rusijos spaudimo išdava", pareiš
kė Quavam. Jis sakė, kad šią sa
vaitę Rusijos ambasadorius Tehe
rane Ivan Sadkikov įteikė naują 
susitarimo dokumentą, pagrįsta 
1946 m. sutartimi, ir reikalavo pa
sirašyti. Quavam betgi pareiškęs, 
kad jis negaus pasirašyti sutarties, 
kol šiuo reikalu nebus painfor
muotas parlamentas.

Si sutartis turi įdomią' praeitį. 
Iš jos galima matyti visos persų 
valstybės vyrų pastangos, kaip 
nors išvengti šios sutarties patvir
tinimo ir kartu išvengti tarpvalsty
binių santykių paaštrėjimo. Kiek 
didesnis šių santykių pertempimas 
galėtų būti naujo konflikto prad- 
džia, nes juk nafta -taip lengvai 
įsiliepsnoja.

Gal šis naftos klausimas būtų 
išsisprendęs ir nuosaikesniu būdu, 
jei turtingosiomis Persijos vers
mėmis nesidomėtu ir kitos didžio
sios pasaulio pajėgos — JAV ir 
D. Britanija.

Neseniai JAV senato naftos ko
misija pareiškė, kad nors Amerika 
ir galinga esanti, bet ji sekančiam 
karui vesti turinti per maža naf
tos. Pasaulinės naftos atsargos 
mažėjančios. Pusė viso . pasaulio 
naftos esanti Viduriniuose Rytuose.

Persija daugiau kaip prieš ket
verius metus pranešė Rusijai, kad

ji dar turinti palaukti, kol bus ga
lima jai tiekti naftos. Stalinas 1943 
m. pasiuntė Persijon savo asme
ninį pasiuntinį drauga Kaftaradzi. 
Persai giliai atsiduso ir pranešė 
atstovui: „Iki karo galo niekam 
jokių naftos koncesijų" Rusai bu
vo nepatenkinti. Besibaigiant ka
rui, kai Rusijos kariuomenė atsto
vėjo tik 25 mylios nuo sostinės 
vartų, Stalino įgaliotiniai vėl pra
šė kiek naftos. Bet čia persai antrą 
kartą susilaikė. Persija išleido nau
ją įstatymą, draudžiantį kam nors 
suteikti naftos koncesijų tol, kol

Sukilėlių vadas Pisavari per sie
ną pabėgo į Rusiją. Ir dabar rei
kalai neišėjo Rusijos naudai.

^Naftos sutartis su Rusija tu
rėjo būti ratifikuota ne vėliau, 
kaip 1946 m. lapkričio bet atėjo 
ir gruodis, kol šiaurinėje Persijoje 
vėl įsiviešpatavo ramybė.

Ir taip iki šių metų liepos mėn. 
parlamentas nesusirinko. Jo ‘esi ja 
buvo vis atidedama dėl karščių, 
dėl derliaus nuėmimo, dėl narių 
parlamento kredencialų patikrini
mo. Tai galima pavadinti susilai
kymu Nr. 5.

Bet šiuo momentu supyko ir ru-

vam ambasadoriui pareiškė, kad ši 
sutartis yra įtraukta į parlamento 
darbų tvarką ir reikia palaukti ei
lės, Sadkikov pagrasino, sakyda
mas, kad Persijos — „reakcionie
riai" bus atsakingi už atsisakymą 
duoti Rusijai naftos.

Maskva pradėjo per radio pulti 
„Persijos valdovus, palaikomus 
užsienio, kurie jau nuo pereitų me
tų vidurio apmokina reakcionie
riškas pajėgas' ir jas nukreipia 
prieš demokratus." Taigi „Daily 
Mail" pavaizduota Persijos padėtis 
nepavydėtina. Persija atsistojo 
prieš rimtą pavoju.

Moterų Kongreso Paryžiuje atidarymo metu skaito sveikirtimą M-me Tsaldaris (Graikija) stovi M-me Malla- 
terre Sellier, greta jos M-me Paul Ramadier (Prancūzija) ir M-me Jeanne Picard.

arabų bet ir žydų srityse. Dabar 
Palestinoj vyksta arabų mitingai, 
kurių tikslas aptarti UNSCOP pro
testo priemones ir sudaryti poli
tinius komitetus. Arabų kaimų gy
ventojai yra pasiruošę kariauti ir 
tik laukia įsakymo pradėti.

Arabų rezistencijos, efektyvumas 
ir patvarumas iš dalies priklausys 
nuo pagalbos iš šalies. Palestinos 
arabams į talką eina ir kiti ara
biškieji kraštai, organizuodami 
specialius savanorių dalinius ir 
siųsdami į Palestinos pasienį. Jų 
tikslas — lemiamu momentu, bri
tams pasitraukiant iš Palestinos, 
padėti vietos arabams paimti visos 
Palestinos valdžią į savo rankas. 
Vis dėlto britų ir amerikiečių 
kariniai ekspertai abejoja, ar ara
bai įstengs pravesti karines oper
acijas reikiamu efektyvumu ir rei
kiamos apimties. Nežiūrėdami 
griežto arabų nusistatymo, žydų 
sionistų vadai Palestinoje ’ tvirtai 
tiki, kad Palestinos žydų bendruo
menė yra valstybės įkūrimo išva
karėse. Žydų tautinės institucijos 
jau ima veikti kaip suvereninės 
vyriausybės organai. Jų kalbėto
jai pareiškė, kad žydų valstybė 
tikrai bus įkurta, jei pašalinės jė
gos leis jiems vieniems laisvai 
veikti.

Kai kurie arabai neoficialiai pri
pažįsta, kad pradžioje žydai gali 
laimėti. Kiti pesimistai pranašau
ja žydų valstybę išsilaikysiant 
apie 10 metų, kol sutelktos arabų 
karinės pajėgos įstengs ją nu
galėti.

Sionistų nuomone, dinamiška 
žydų bendruomenė negyvens nei 
politiniame vakume, nei mufčio 
Haj Amin ei Husseino ir jo ben
drų valdžioje. Kai tik rasis proga, 
žydų valdžia dalį Palestinos paims 
į savo, rankas. •

Žydų valstybės išsilaikymas pri
klausys svarbiausia nuo trijų fak
torių: 1) pačių žydų ir jų tautie
čių užsienyje pajėgumo, 2) arabų 
opozicijos stiprumo ir 3) Jung
tinių Tautų pagalbos efektyvumo.

svetima kariuomenė bus persų že
mėje.

Bet anktyvą 1946 m. pavasarį, 
kai britų ir JAV kariuomenė pa
sitraukė ir rusai dar pasiliko, per
sai pasijuto netikri, kas bus. Kaip 
jie susitvarkys su rusais? Vieni 
buvo nuomonės, kad reikia užimti 
tvirtą poziciją Saugumo Taryboje, 
kiti galvojo, kad vienintelis būdas 
rusus atsikratyti — derėtis su jais, 
visai nepranešant Saugumo Tary
bai. Laikantis antrosios nuomonės, 
Persijos min. pirmininkas, malonus, 
lankstus, turtingas žemės savinin
kas, pasirašė sutartį, pagal kurią 
rusai gavo tai, ko jie norėjo.

Turėjo būti įkurta Rusijos-Persi- 
jos naftos b-vė, kurioje rusai gau
tų 51 % akcijų. Pagal sutartį rusai 
šią kontrolę gautų 25 metams. „Bet 
ar tai nesulaužomas įstatymas, 
draudžiantis duoti naftos koncesi
jų, kol užsieniečių kariuomenė te
bėra persų žemėje?" buvo klausia
ma. Pincas Firouz, vyriausybės 
vardu pareiškė: „Ne, juk tai nėra 
koncesija, tai yra tik susitarimas 
sudaryti b-vę.”

„Bet kodėl apie tai nepranešama 
Saugumo Tarybai?"

Tas pats princas, kuris neseniai 
atšaukiant iš ambasadoriaus parei
gų Maskvoje, atsisakė grįžti Persi
jon, pareiškė: „Tai yra du kraštus 
liečiantieji dalykai".

Bet Quavam nenustojo vilties 
rasti išeitį. Buvo pareikšta rusams, 
kad susitarimas negalįs tol įsiga
lioti, kol jis nebus parlamento ra
tifikuotas. O parlamento rinkimų 
negalima esą, pravesti, nes rusų 
kariuomenė tebėra Persijoje.

Taip persai trečią kartą nustu
mia nuo savęs bėdą.

Bet, štai, 1946 m. gegužės 9 9d. 
pranešama, kad visa jų kariuo
menė iš Persijos atitraukta.

Bet šiuo momentu susidaro nau-

H. B.

Palestinos dalybos
Palestinos klausimas, ištisus mė

nesius stambiomis antraštėmis mir- 
gėjęs viso pasaulio laikraščių skil
tyse, šiuo metu įėjo į naują fazę. 
Dviem didiesiem — JAV ir SSSR 
— susitarus dėl Palestinos pada
linimo į žydų ir arabų valstybes, 
politikai lengviau atsiduso., tikė- 
dajniesi suradę saliamonišką to 
painaus klausimo sprendimą. Kaip 
tą sprendimą seksis realizuoti, pa
rodys ateitis.

Britai, kuriems šis klausimas tu
rėtų labiausiai rūpėti, laikosi pa
syviai-ir, nusiplovę rankas, pavedė 
savo mandato likimą Jungtinių 
Tautų valiai. Nuolatinė žydų tero
ristų akcija, grasinimai ir žudy
mai kraštą pavertė neramumų vul
kanu, kuris Britanijai, turinčiai 
tiek daug pokarinių sunkumų, 
įgriso iki gyvo kaulo, ir dabar 
vienas Palestinos vardas anglą jau 
veikia erzinančiai.

Didžiausias britų ir žydų santy
kių įtempimas prasidėjo liepos 
mėn., kai britai nuteisė mirti 3 žy
dų teroristus. Atsilygindami žydai 
pakorė 2 britų karius nuošalioje 
giraitėję ir raštu apie tai pranešė 
britų valdžios organams. Tas įvy
kis anglų kantrybę išsėmė iki to
kio laipsnio, kad šie Tel Avive 
surengė pogromą, kuris savo žiau
rumu prilygo 1936—39 m. arabų 
maištui. Santykiai, kurie po to su
sidarė tarp vadovaujančiųjų ir val
domųjų paskatino britus greičiau 
iškopti iš tos įkyrios klampynės. 
Daugelis stebėtojų yra linkę dėl 
susidariusios padėties britus besą
lygiškai išteisinti. Tačiau jau 
anksčiau pati britų spauda kritika
vo britų valdžios pareigūnų veiklą

Palestinoje, sakydama, kad britų 
administracijos pareigūnai lindėjo 
užsidarę savo tvirtovėmis pavers
tuose rūmuose, spygliuotų vielų už
tvaromis apsaugotuose rajonuose. 
Jie neturėjo nei fizinio, nei dvasi
nio ryšio su kraštu, kurį jie val
dė.

Taip pat britai pradžioj parodė 
visišką nesugebėjimą kovoti su 
pogrindžio rezistėncija. Jie tikė
josi išvalysią kraštą nuo teroristų, 
pasitelkę stiprius, gerai ginkluo
tus kariuomenės dalinius. Tačiau 
jie vėliau turėjo įsitikinti, kad at
viros kovos būdas prieš pasislė
pusį priešą yra visai netinkamas. 
Jei jie būtų tai supratę anksčiau, 
jų reikalas gal nebūtų buvęs taip 
skandalingai praloštas.

Jungtinėms tautoms pasiėmus šį 
reikalą tvarkyti, visa sunkumų 
našta nuo Britanijos pečių nus
linko ant Jungtinių Tautų.

Pačių Palestinos gyventojų nuo
monės dėl padalinimo griežtai 
skiriasi. Žydai su padalinimu su
tinka. Aišku, jų tikslas yra sukurti 
valstybę, apimančią visą Pa
lestinos teritoriją, tačiau šiuo mo
mentu jie mano, kad šis tas yra 
geriau, negu niekas. Visai kito
kios nuomonės yra arabai. Jie pa
siryžę. visomis jėgomis priešintis 
Palestinos padalinimui. Padalini
mą jie laiko neteisingu, nes ara
bams skiriama teritorija yra ne
derlinga ir neturtinga. Didžiausieji 
pramonės centrai lieka žydams 
skirtoje teritorijoje. Jie abejoja, 
ar atsirastų bent vienas atsakin
gas arabų vadas, kuris imtųsi su
daryti vyriausybę šiai skurdžiai 
teritorijai valdyti. Arabų aukštes-

Nepaisant to, kad maža, vos 
600.000, žydų bendruomenė gyve
na salose, išmėtytose po nedrau
gingą arabų jūrą, žydai rodo di
deli pasitikėjimą savimi. Iš tikrų
jų Palestinos žydai organizaciniu 
atžvilgiu pralenkia arabus. Tuo 
tarpu, kai arabai dar nėra baigę 
organizuoti karinę apsaugą prieš 
sionizmą, žydai jau yra kariniais 
pagrindais suorganizavę slaptą 
tautinę miliciją — Haganah ir 
baigia organizuoti administracinį 
aparatą, kuris, atėjus lemiamam 
momentui, perims valdžios funk
cijas.

Sionistų saugumo valdininkai 
sako, kad jei į Palestiną iš kai
myninių kraštų įžygiuotų net tris 
kartus daugiau arabų, negu per 
1936 ir 1939 m. sukilimus, ir tai 
jie visai neišsigąstų.

Žydai pramato savo valstybės 
įkūrimo tris galimybes: 1) Jei UN
SCOP planas būtų priimtas, jie 
nori Palestinos žydų teritorijoje 
tuojau sudaryti laikiną arabų ir 
žydų vyriausybę, 2) jei Jungtinės 
Tautos galutinai nesusitartų, o bri
tai Palestiną evakuotų, jie taip 
pat tikisi sudaryti vyriausybę, 3) 
trečiuoju atveju britai galėtų eva
kuoti Palestiną, atsisakydami per
duoti žydams valdžią.

I Turėdami galvoj trečiąjį atvejį, 
žydai jau dabar kreipiasi į britų 
valdžios organus, prašydami leisti 
jiems pradėti valstybės kūrimą.

Iki šiol tačiau nežinia, kam bri
tai perduos politinę ir karinę ga
lią, pasitraukdami iš Palestinos. 
JAV pasiūlyta tarptautinė sava
norių policija daugeliui atrodo 
nepraktiška. Taip pat neatrodo, 
kad britai ir amerikiečiai leistų 
Sovietų pajėgoms sudaryti Pales
tinoje komunizmo prietiltį į Vi- 
duriniuosius Rytus. Sovietai gi 
suinteresuoti britų išstūmimu iš 
Vid. Rytų ir nenorės, kad JAV 
užimtų jų vietą.
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Jonas Aleksandrlškis — Aistis

J. Brazaitis

TĖVYNĖS IR PAVASARIO PASAKOS 
POEZIJA

Kelios mintys ties J. Aisčic „Nemuno ilgesiu“

Kai vokiečių okupacijos metais 
pateko J Lietuvą J. Kuosos Alek- 
sandriškio naujo eilėraščių rin
kinio „Be tėvynės brangios“ ran
kraštis, jo nuorašai iš rankų į ran
kas ėjo kaip didelė šventenybė. 
Senieji, vyresnieji ir jo kartos 
poetai naująjį rinkinį skaitė su 
džiaugsmu, komentavo su meile, o 
jaunesnieji jautė nepaprastą gar
bę padeklamuoti naują to poeto 
kurinį ir laimę, jei turėjo progos 
visą ar nors dalį rankraščio nu
sirašyti. Iš rinkinio nemaža dalis 
eilėraščių tuojau pasklido spaudo
je? vienas kitas rankraščio eg
zempliorius kartu su brangiausiais 
tremtinio ar pabėgėlio daiktais 
pateko ir į Vakarus.

Knygos spausdinti cenzūra ne
leido. Ji ėjo tautoje iš lūpų į lū
pas. Vienas jaunosios kartos poe
tų rado progos ir būdų išspaus
dinti periodikoje tikrai nuoširdžią 
ir pilną gilaus supratimo recenzi
ją. Kas nebuvo galima išspausdin
ti, išleisti atskira knyga, tą norė
jome išsaugoti savo širdyse, į 
laisvės dienas išnešti savo ranko
mis ... Visi ryšiai su plačiuoju pa
sauliu buvo nutraukti, ir mes nė 
žinot nežinojome, kad tojb Jono 
Aiščio knyga Amerikoje A. Vai
čiulaičio rūpesčiu atspausta be
veik prieš dvejus metus. Į Europą 
ji pateko Amerikos kario kore
spondento kuprinėje, ir sunku iš
reikšti tas jausmas, kokiuo teko 
pirmą kartą paimti į rankas pir
mąją naują lietuvišką knygą po 
ką tik praėjusių mirties metų.

Su šia knyga į mūsų parnasą 
atėjo naujas literatūros vardas — 
Aistis, senas, istorinis, prasmingas. 
Su tuo vardu į ankstyvojo jau
nuoliškai originalaus vardo Jono 
Kossu kūrybą naujas aspektas: 
iš egoistinės lyrikos pasukimas į 
objektyviąją, A. Vaičiulaičio žo
džiais tariant, iš asmens sielvarto 
į tėvų žemę, brangią ir amžiną 
Lietuvą, kurios tragedija ir išken
tėti vargai jam yra vertesni už 
didžiausius pasaulio turtus. Ra
dome mes tame rinkinyje ir „seno
jo" poeto, mums labai gerai pa
žįstamo ir mūsų didžiai įvertinto 
kūrinių, kurie liudijo poętą, esant 
dar daugiau pažengusį ir sukūru
sį tokių dalykų, kaip’ Kelionė, 

kurie visuomet paliks jo kūrybos 
viršūnėje.

Šių metų pavasarį Amerikoje 
vėl pasirodė naujas Jono Aisčio 
poezijos rinkinys, vardu „Nemuno 
ilgesys". Šis rinkinys dar tebėra 
ano, ankstesniojo, patriotiniam 
ženkle, tačiau tas patriotizmas iš 
bendro, plataus, abstraktaus per
eina pamažu į konkretų, asmeninį, 
galėtume pasakyti „siaurą" patrio
tizmą. Rinkinio eilėraščiai sudėti 
ne be jokio paskirstymo, kaip „Be 
tėvynės brangios", o turi du sky
rius: Nemuno ilgesys ir Nuaidėju- 
sios dienos, kurių vienas turi dau
giau patriotinį, visuomeninį at
spalvį, antrojo gi temos sukasi 
apie amžinuosius žmogaus žemės 
kelius, apie skausmą ir džiaugs
mą, apie ilgesį ir meilę, apie žmo
gaus vietą visatoje ir apie kas
dienybę. Žymią dalį čia užima 
„gamtos" eilėraščiai. Garbingo at
minimo kritikas Jakštas galėtų su
skaičiuoti, kiek jų skirta pava
sariui ir kiek žiemai, jis gal smar
kiai užsirūstintų neradęs rudens 
motyvų (pats kadaise jam pagar
binti išleidęs Rudens aidus), bet 
užtat labai patenkintas jis būtų 
radęs kūrinių, apdainuojančių rytą 
ir. dieną, vakarą ir naktį.

Ne tik kiekvienas poetas, bet ir 
kiekvienas laikotarpis turi savo 
minčių reiškimo būdą, savas poe
tines priemones. Beje, ir savo 
forma. Yra tokių poezijos formų, 
griežčiau tariant, rėmų, kuriuose 
savo individualybę pareikšti, jų (tų 
rėmų) nesulaužius, nepaprastai 
sunku. Tai sonetai. Bet poetai vis 
ir vis prie jų grįžo, nežiūrint, ko
kių literatūros srovių ir kokių ir 
kiek „formų“ metų bėgyje būtų iš 
mados išėję.

Sonetus rašė ne vien didieji 
literatūros genijai, . kaip Dantė, 
Šekspyras, Servantesas. Ak, kaip 
didžiai suniekinti buvo šio „liūd
no ritieriaus" sonetai, ir kaip be 
galo jis troško jais pelnyti sau 
laurų vainiką, sonetų daugybę 
pridėjęs net į Dono Kichoto ro
maną ... Literatūros pasauly žino
mi net dailininkų Rafaelio ir Buo- 
narotti sonetai. Ir nors vokiečiai 
(kaip ir anglai) labai pavydi ispa
nams bei italams ju kalbos muzi
kalumo, soneto riešuto jie nepalei

džia nė šiandien, po to, kai Rilkė, 
nugalėjęs jų ritmo gramozdiškumą 
ir rimų nesklandumą, sukūrė ne 
vieną aukštos meninės vertės so
netą (nekalbant jau apie Eliza- 
betos Browning, gal talentingiau- 
sios anglų sonetų kūrėjos ver
timus į vokiečių kalbą). ' 
' Sonetui nepakanka „įkvėpimo". 
Jis reikalauja didelio formos val
dymo ir ne mažesnės disciplinos. 
Ir virš viso to, žinoma, talento. 
Lietuviškojo soneto amžiuš siekia 
bene Aušros laikus, ir, būtent, už
kliūva už Vištelio, davusio pir
mąjį „modemišką" mūsų poezijoj 
sonetą. Maironis šią formą valdė, 
bet plačiau nepropogavo. Didžiau
sią duoklę jai, kaip žinome, yra 
atidavęs M. Gustaitis, čia išvers
damas garsiuosius Mickevičiaus 
„Krimo sonetus", čia vėliau išleis
damas visą originalių sonetų rin
kinį (Varpeliai). Neatmenų, ar 
bent vieną sonetą yra parašęs žy
miausias pomaironinės kartos poe
tas Putinas, neteko pastebėti, kad 
būtų tos formos ėmęsi vėlesnieji 
autoriai, taip pat puikūs eilėdaros 
meisteriai, kaip Inčiūra, Neris, Ra
dauskas. Soneto imtis išdrįso 
vienas talentingiausių pačių jau
nųjų — Vyt. Mačernis, sunkiai 
grūmęsis su jo forma, bet užgrie
bęs jo dvasią.

Jeigu anksčiau sonetas tebuvo 
tik paviršutinė eilėraščio foima, 
tai šiais laikais būtų galima įma- 
tyti ir gilesnę tos formos prasmę; 
kai pasaulyje viešpatauja chaosas, 
kai viskas griaunama iš pamatų, 
kai žmogaus dvasia net labiausiai 
diktatūriniuose kraštuose yra pil
na viską plėšiančios jėgos, o pate
kusi į laisvę ji blaškosi ir griūva, 
kaip tik tuo metu žmogus kūrėjas 
ieško kokių nors „tvirtesnių" for
mų, kurios tas atsipalaidavusias 
jėgas ir tą chaotišką laiko ir žmo
gaus dvasią apvaldytų.

Sonetais rašomos net spitatijos, 
kaip pav. įrašas amerikiečių karių 
kapų koplyčioje.

Geriausieji Jono Aisčio sonetai 
yra nugalėję formalinius sunku
mus, ir jie yra naujas to poeto 
turtas jo nemirštamos vertės kūry
boje. Iš pirmesniojo rinkinio čia 
būtinai norėtųsi paminėti Sv. Se
bastijoną, Platanai, Draugams... 
Nemunio ilgesio didesniąją dalį 
užima sonetai. Jeigu rinkinio per
lais laikyčiau Serenadą, Drau
gystę, Vai, nedvelk, tai ne dėl to, 
kad jų eilučių skaičius yra neri
botas. Ne visada kad .ir talentin
giausiam autoriui pavyksta visas 
kūrinys išlaikyti vienoje aukštu
moje, taip, kaip ir ne visas kal
nas yra viršūnė. (Tas pats tektų 
pasakyti kalbant ir apskritai apie 
to ar kito autoriaus kūrybą; ir 
kur jo kūrybos viršūnė yra, pa
rodo dažniausiai tik laikas) Pava
saris, Pavasarėjant, Rytys, Skaus
mas, Kūčios, Ir vanduo akmenyse, 
ir kiti vienokio ar kitokio turinio, 
vienokios ar kitokios nuotaikos 
sonetai yra ne tik „pagal taisyk
les" parašyti, bet ir su gausiais 
poezijos perlais dalykai. Juose 
mirgėte mirga skaidraus grožio 
puokštės, gilių minčių krislai, sti
listinių puošmenų turtingumas ir 
kalbos tik Jono Aisčio talento 
vertas skambumas. Ir juo daugiau 
kartų tuos kūrinius skaitai, juo 
daugiau vienų ar kitų paslapčių 
tau jie atskleidžia. Tai ne dirbti 
nės gėlės, 1kurios niekad neturėjo 
kvapo ir akį patraukia tik iš pir
mo žvilgsnio, tai amžnai gyvi žie
dai, kurių nepakanda jokios laiko 
šalnos.

Tik paklausykime keletos sone
tų pirmųjų eilučių:

Pavasaris spindi, ir teka grio
veliais 

Džiaugsmingai klegėdama pasaka 
jo... (66 psl.)

Taip tai nuostabiai pakvimpa kar
tais žemė, 

Nors pavasaris dar miega pum
puruos ...(67)

Būna tokie skaudūs saulėleidžiai 
kartais — 

Nei ašara skaidrūs, jautrūs nei 
styga... (68)

Vidurnakčio tylos vargonai gaudė 
Kažkokį gedulingą maršą už lan

gų... (69)
Ir taip toliau ir taip toliau.

Anksčiau Joną Aistį (Kuosą 
Aleksandriškį) pažinome kaip di
delį estetą, nematytu iki tol sub
tilumu pajutusį lietuviško žodžio 
muzikalumą ir vaizdo plastiką. Da
bar tą muzikalumą poetas iškelia 
iki fortissime. Tai yra tikri žo
džio jautrumo stebuklai, ir tai te
tinka tik jam vienam:

Paskutinį saldų snūdį snaudė 
rytas —

Nei žolytė, nei lapelis nejudėjo — 
Vortinkliukuose raselės apvalytės 

(mūsų pabr.)
Gijeles įtempusios vos 'tekabė-

jo ... (65 psl.)

Tik specialaus žurnalo užda
vinys būtų rinkti visos kitos sti
listinės priemonės, lyginti su tuo, 
ką autorius yra jau anksčiau var

tojęs ir ką jis šiandieną duoda 
nauja. Bet jau vien be jokio pa
rinkimo cituotosios eilutės „išduo
da" mums labai gerai pažįstamą 
Joną Kossu-Aleksandravičių, apie 
kurį kadais net dialektinio ma
terializmo kritikai’ yra kalbėję, 
kaip pastačiusį estetinę poezijos, 
sieną, per kurią ilgai ir daug kam 
sunku bus perkopti. Pats laikas 
atėjo tam tvirtinimui į pagalbą, ir 
visi po jo „gimę" jauni autoriai 
plakasi anapus „sienos”. Ir ne tik 
čia, tremtyje, bet ir pačioje tė
vynėje. Štai gyvi liudininkai, žo
džiai iš „Tiesos" (Nr. 160, 47. VII_ 
10): „Mūsų kritika nenuplėšė kau
kių vakarietiško dekadentizmo, 
misticizmo ir klerikalizmo apašta
lams, kaip Kossu-Aleksandriškis. _ 
„Šis kaltinimas yra reikšmingas- 
dvejopai: jis rodo, kad tas auto
rius tėvynėje tebėra dar popu
liarus; bet ir ne vien tai; Aisčio 
„kovingoji", šių dienų poezija ten 
yra nepasiekiama; Aleksandriškio 
stiprybė anksčiau buvo jo este-

JONAS AISTIS

IR VANDUO AKMENYSE
Ir vanduo akmenyse, ir vejėlis šile 
Nepaliauja kalbėt stebuklingai. 
Tai tik mano, tik mano jau tokia dalia. 
Kad tau kalbinti žodžio pristinga.

O atsimenu kartą — epušėlė žalia 
Visais lapais prašneko džiaugsminga, 

Jog pasenusi liepa, rymojus šalia 
Atsiduso giliai, sielvartingai... >

O tėvyne, brangi, kad galėčiau 
Taip švelniai tave šiandien paguosti. 
Kad galėčiau prabilti jaunyste žalia,

Kaip vanduo akmenyse, kaip vėjelis šile, 
Kad galėčiau tau veidą nušluostyt 
Ir iš laiko išvesti erškėčių...

VAI, NEDVELK...
Vai, nedvelk, nedvelk, vėjeli, 
Vyšnių žiede, vai, nešelk, 
Ir nukrėsdamas žiedelį 
Mano džiaugsmo neprikelk...

Vai, nejudinki lapelių, 
Te šis vakaras kvapnus. 
Lyg aukas, į dangų kelia 
Mano džiaugsmą ir sapnus ...

Te balta, šalta, bejausmė 
Nusišypso pilnatis — 
Teužmiega mano džiaugsmas. 
Teužmiega ši naktis . ..

DRAUGYSTE
O jeigu kartais, po daugio metų, 
Sueisim vėl- mieli draugai. 
Ir mūsų gretos jau bus praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai, 
Tik širdis viena, ilgesio pilna. 
Skausmo kupina; pasiliks jauna.

Ir mes kalbėsim, lyg tik prieš dieną 
Likimas būt išskyręs mus— ♦
Draugus minėsim visus, kaip vieną, 
Ir pilnus sąmojaus, linksmus, — 
Nes širdis viena, ilgesio pilna. 
Skausmo kupina, pasiliks jauna.

Te metai žeidžia, te metai gydo, 
Te vienas mirksnis žudo mus — 
Tad nenuplėškim rytojui šydo, 
Jis tik netikras įdomus,— 
Vis širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna.

Atėjom siekt, klajoti, klysti — 
Išėjus grįžti arba ne, 
Težydi žemėj šventa draugystė, 
Tegul tyčiojas nežinia. 
Vis širdis viena, ilgesio pilna. 
Skausmo kupina, pasiliks jauna.

Tai jeigu kartais, po daugio metų, 
Sueisim vėL mieli draugai. 
Ir mūsų gretos jau bus praretę, 
Ir pasikeitę mūs veidai.
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna.
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tinėse vertybėse; ergo: tas verty
bes dar nepavyko paminti po 
kojų.

Nors kai kas ir norėtų save ir 
kitus įtikinti, kad poetas stovi 
kryžkelėj, taip nėra. Poetas tebėra 
ištikimas ir savo estetikai ir 
tebeina savuoju keliu. Jis tik yra 
žymiai labiau išryškinęs savo 
poezijos tematiką, o ypač iškėlęs 
patriotinį motyvą, kuriuo poeziją 
rašyti yra nepaprastai sunku, ir po 
šitomis temomis, jei taip galima 
pasakyti, yra suklupę ir pasau
liniai talentai. Poeto misijos Aistis 
ir dabar kitaip nevaizduoja, kaip 
ją iki šiol buvo vaizdavęs. Pakan
ka tik paskaityti jo du sonetus 
Poetui, kad pamatytum, jog jis 
neskiria poetui nei publicisto, nei. 
propagandisto, nei herojaus už
davinio. Jis ir šiandieną skelbia ne 
ką kita, kaip vienatvę, kančią, 
sutrupintas svajones ir bejausmę 
tylumą ir šaltį, net tuo metu, kai, 
rodos, akmenys tūrėtų kalbėti. Ir 
kaip tik čia autorius ir randa visą 
poeto atsiskleidimo didybę, tik čia 
jis dainuoja jo laisvę ir jo galią 
„nykiam laukų žiedely įregėti 
tiesą", išplėšti iš nakties nasrų 
gyvybės ugnį, prabilti ir traškiu 
griausmu, ir pavasario vandens 
čiurlenimu..

Brangūs Lietuvės sūnūs ir mie
los sesės ir broliai lietuviai, kas 
mums šiandieną yra brangiausia 
pasauly, jei ne tėvynė? Jonas Ais
tis yra vienas iš nedaugelio poetų, 
kuris tėvynę, kaip ir mes visi, lai
ko didžiausiu turtu* pasauly. Kaip 
brangūs perlai iš vandenyno gel
mės, įaip šviesūs ir brangūs tėviš
kės ir jaunystės dienų atminimų 
vaizdai iškyla Aisčio eilėraš
čiuos, kaip Gimtinė, Regėte regiu, 
Gegužinės, Kaunas . . . Tėvynė 
gyva ir jo gamtos posmuose. Dau
gelį kartų aš kartojau, ir vis su 
nauju jausmu, ir niekad negalėsiu 
užmiršti jo klasiškųjų Draugystės 
posmų:

O jeigu kartais, po daugio metų, 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos jau bus praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai, 
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks 'jauna.

(17)
Kai poetas pasiekia tos apoteo

zės, kad gali dainuoti:
„Bet aš džiaugsmų viršukalnėm 

einu. \
Ir man vistiek — gyvent ar 

mirti”, mirtį jis jau yra nugalėjęs 
„nečionykščio džiaugsmo nuosta
bia gėla" (67), ir šiame chaose jis 
gali sakyti, kad jo pasauly „pilna 
ir gausu, Nebeužgęstančiųjų sau
lių, Ir nesapnuojamų dausų". (70) 
Tokį pasaulį poetas duoda ir 
mums.

Stasys Pilka

Sestame aukšte atsitinka 
neblogi dalykai

Hanau lietuvių vaįdintojų 
sambūrio „Atžalynas" naują 
premjerą (A. Gehri „6 aukš
te", 9 pav. pjesė) pamačius.

Yra, atrodo, pats laikas padaryti 
mažą mūsų kultūrinių per pasta
ruosius dviejus metus įvykių ir 
siekimų balansą. O jei nebūtų jau 
visiškai per drąsu, tai kai kurių 
vertybių kainos ir vertės klau
simą gal reikėtų kitokiomis etike
tėmis papuošti, dalykų į medvilnę 
nededant, bet jų spinduliavimo 
tamsiais skudurais irgi nepriden
giant. Žvilgsnio sau netemdykim, 
akių tyčia neprimerkim. Ir nebijo
kim pasidžiaugti! Nors tasai dži
augsmas ateitų iš netikėtos pusės, 
nors dėlto kiek kartu gomury pa
sidarytų (iš apsivylimo, nusivy
limo ar del bergždžių kita linkme 
lūkesčių). Ir kaip ten bebūtu pasi
darykime drąsesni: džiaugtis ga
lima ir reikia. O jei būsime visiš
kai nuoširdūs, tai ir delnų nepa- 
gailėsim. -Ir ne tik- tam, kad pa
reigą atlikus.

Mėgėjų mūsų teatras Vokieti
joje ir vienas tos produkcijos 
spektaklis — šio rašinio tema. Dar 
nesenai — vokiečių okupacijos 
metu — piestu stojusi lietuviško 
mėgėju teatro puiki, šviesi, švari 
tradicija reiškiasi (lygiai džiugi
nančiai, lygiai gaivalingai) ir šių 
dienų sutemose.

Jei mes skaitome: kiekviename 
pačiame nejaukiausiame žemės 
kampelyje, pačiu rekordiniu tempu 
jaunimas sudaro chorą, šokėjų 
grupę, parodas surengia — mus 
tai nestebina, prie to jau esame 
pripratę. Kitaip rodos ir būti ne
gali. Kad iš to jaunimo yra susi
darę ansambliai; tai irgi švelniai 
pakutena mūsų ambiciją. Reikaliu
kas, kuriam pritariam. Ir kad tas 
jaunimas keliose vietose yra suor_ 
ganizavęs tikrus, pačia gerąja to 
žodžio prasme jaunus teatrus — 
mums yra taip pat žinoma. Bet 
šiuo atveju gal esame kiek santū
resni, rezervuoti: kad tik su tuo 
savo entuziazmu neišsišoktumėm, 
kad tik prieš laiką neatsargus žo
dis iš lūpų išsprūstųl

Bet lietuviškas mėgėjų teatras 
Vokietijoje yra reiškinys, kurio 
negalima nei nuslėpti, nei nutylėti, 
betxpriešingai, kuriuo galima kiek 
susižavėti, kurio negalima bijoti 
ir kuriam kiek daugiau šilumos 
galėtumėm parodyti, nes čia įvyko 
maži stebuklai; pilkoje kasdieny
bėje, rūsčiose būties sąlygose jau

nimas ne tik kad save pateisino, 
bet ir įrodė, kad norus turint ir 
meilės tatrui nestingant lietuviš
kus gerus spektaklius paruošti 
vistik galima. -

Ir pastarasis „Atžalyno" „Šešta
me aukšte" ir Kasselio Ip. Tvir- 

„Antrą kartą išvietintas Iš dali. J. Kaminsko meno parodos

buto studijos „Žmogus, kurį *už- 
mušiau“ spektakliai tai įrodo ir tą 
miomonę patvirtina.

Šią paskutiniąją savo premjerą 
„Atžalynas" šiom dienom rodė iš
vykoj į Mūncheną. Gan rezervuo
tiems žiūrovams (pirmas, prieš šią 
auditoriją pasirodymas). Scenoje, 
kurioje netilpo dekoracijos, kur 
neįmanoma buvo įvykdyti šviesos 
montažo.

Ir vistik spektaklis — teatraliniu 
terminu šnekant — „daėjo". Jį rei-

kia laikyti nusisekusiu. Nežiūrint, 
kad nevisur pasisekė iššaukti 
prancūziškumo atmosferą, nepai
sant, kad keletai vaidintojų nepa
sisekė savo vaidmenį nugalėti, 
neužmirštant, kad spektaklis buvo 
perskubiai išleistas-visdelto ‘ tai 
yra geras spektaklis. Originalus,
šviežias, su meile paruoštas ir su 
nemažesniu užsidegimū ir atsakin
gumo jausmu rodomas. Ir todėl ši 
gera repertuaro pjesė ir jos nuo
širdus interpretavimas žiūrovą ne 
tik nuteikia, bet ir patraukia. Ir 
todėl visumoje pasilieka malonus, 
šiltas įspūdis. 

Sceniniai „šeštame aukšte“ 
spektaklį paruošė Vytautas Valiu
kas. Apipavidalinimą darė dail. 
Kostas Jezerskas. Jų ben
dras šio spektaklio pagim
dymo darbas iki šiol spaudoje bu
vo gan blankiai atžymėtas. Neryš
kiai ir ne iš esmės.

V. Valiukas režisūroje pradėjo 
reikštis tik Vokietijoje. Tai, be
rods, iš viso tėra tik jo trečiasis 
(ir vis „Atžalyno" sambūry) pas
tatymas. Režisūra jam-naujoje sri
tyje jėgų bandymas, pirmieji Vyt. 
Valiuko žingsniai. Pirmučiausia Jis

pasirodo kaipo puikus spektaklio 
organizatorius. Drąsus, ištvermin
gas, sumanymą privedąs iki nu
matyto tikslo. Kaipo režisierius ir
K. Binkio „Atžalyno" ir S. Sant- 
varo „Žvejų" inscenizavimuose V. 
Valiukas eina anksčiau matytų ar 
pergyventų pastatymų keliu. Be 
didesnės asmeninės iniciatyvos, 
nevengdamas įprastų planiruočių, 
savos ryškesnės veikalo interpre
tacijos nesurasdamas ar neparody_ 
damas. Bet pradedančiam ką nors 
sekti nėra nei nuodėmė nei nusi
žengimas. Šiaip gi Vyt. Valiukas 
turi nemažai daviniu režisūrinį 
darbą dirbti — aiškių ir neginčy
tinų.

Galimas dalykas, kad ir šiam 
pastatymui mintį ar pavyzdį davė , 
kur nors vokiečių scenoje matytas, 
dažnai. pastaruoju metu statomas 
veikalas. (Taip manyti lyg ir ska
tina Ernst Simon intermedi
joms teikoma šlagerinė muzika. 
Nelabai gero skonio, bet aiškaus 
vokiško žanro.) Bet Vyt Valiukas 
kaipo režisierius šiame spektaklyje 
pasirodo jau savaimingiau. Puikus 
intermedijų ritmas, visos „laiptų 
scenos” spektaklio finalas-geriau- 
sieji „Šeštame aukšte" momentai. 
Ir tai yra aiškus režisieriaus nuo
pelnas.

Kostas Jezerskas visu pirma yra 
tikras teatro žmogus. Kaipo daili
ninkui darbas scenoje jam pati ti
kriausioji veiklos arena. Sėkmingai 
pradėjęs Šiaulių Teatre, pastarųjų 
dviejų metų bėgyje jis dekoravo 
„Atžalyno" statytus šešius įvaraus 
turinio ir stiliaus veikalus. Dėka 
jo „Atžalyns" tapo pačia pirmau
jančia, spektaklio apipavidalinimų 
psigirti galinčia (ir ne tik mėgėjų) 
trupe. Jis eina šalia V.Andriušio ir
L. Vilimo, bet produkcija juos žy
miai pralenkia. Pralenkia gal ir 
naujų kelių ieškojimu, nes pats sau 
sudarė tam sąlygas. (Hanau pui
kios mūsų sąlygose scenos įrengi
mas yra K. Jezerskio pasiryžimo 
vaisius). Jei į,Atžalynas" turi patį 
geriausį apšvietimą, gausingesnes 
dekoracijas, turtingesnę butaforiją, 
kostiumus, rekvizitą tai ir čia mes 
pajusime to paties dailininko tea
trinį patyrimą, jo sceniškąjį pulsą, 
jo inspiraciją ir talką.

A. Gehri veikalui „Šeštame aukš_ 
te" K. Jeezersko scenovaizdis pu
siau tapybinis, pusiau plastinis — 
yra lietuviškai scenai naujoviškas 
ir parodo jo autorių nesustingusį. 
Tai yra gal vienas iš pačių geriau
sių dailininko sceninių darbų. Iš
laikytas, skoningas.

Spektaklis pradedamas interme
dija. Tasai tarpveiksminis atskirus 
paveikslus jungiantis lengvo žanro 
dainų ir muzikos šiupinys žiūrovui 
leidžia nepastebėti trumpos ar kiek 
ilgesnės pertraukėlės, duoda gali
mumą pakeisti scenovaizdį, ir kas 
svarbiausia, suriša į vieną bendrą 
vaizdą, sumezga visus spektaklio

A. Gražiunas 

flKlERŠTAsJ 
(Pabaiga)

Penkiaūsis net apstulbo ir, išpū
tęs akis, atsigręžė į Ievą: ar rais
tinis jai pasakė, kad jis su reikalu 
atėjo? Jam šmėkštelėjo galvoj, kad 
Ieva jo reikalą jau žino, ir toks 
nesmagus jausmas jį musmelkė, 
jog net po liežuviu karšta pasi
darė.

— O iš kur žinai, kad aš su rei
kalu atėjau? — neiškentė jis.

— Kodėl gi nežinosiu, — atšovė 
Ieva: — tik kvailys be reikalo per 
kiemus eina. Jei atėjai tai su rei
kalu.

Penkiaūsiui širdis atitoko. Jis 
pamatė, jog Ieva nieko nežino ir 
tik spėja, kad jis su reikalu atė
jęs, nes šiaip Juozutės kiemo jis 
neužkliūdavo.

— Tai ko gi mušies, jei žinai, 
kad su reikalu atėjau, — sumi- 
auzgė priekaištingai dabar jis, pa
siimdamas numuštą nuo galvos 
kepurę. — Tavo šuniuko aš neį- 
kandau.

— O jis tau uodegos ant) liežu
vio nepasidėjo, kad turėtum už 
ką jį vaikyti, — vėl pašiaušė ke
terą vis dar neatližusi Ieva, pasi

sukdama eiti į trobą. — Tu jo dar 
nelakinai, tai ir jievaikyk.

— Uodegos ant liežuvio nepasi
dėjo, bet štai kelines beveik su
draskė, — dar spyrėsi Penkiaūsis, 
stovėdamas vidury kiemo ir nesu
sigriebdamas, ką čia daryti. Norėjo 
sukti jau pro vartus, bet susilai
kė. Be niekur nieko išeiti iš kiemo 
dabar buvo* nei šis nei tas. Būtų 
išrodę, lyg jis iš tikrųjų kaip koks 
kvailys su durelėm įbėgo į sveti
mą kiemą tik šuniuko pagainioti. 
Dabar jau reikėjo dėtis su reikalu 
atėjusiu, nors savo tikrojo rei
kalo nė už pinigus nebūtų pasisa
kęs. Tad nekreipdamas dėmesio, 
kad, kervindamas per kiemą, Juo. 
zutė vis dar ant jo ūžė, net gra
sindamas savo gumbuotąja lazda, 
pasuko paskui Ievą į trobą.

Ieva dėl jo priekaištų vėl buvo 
beišverčianti gerklę šaukti, bet, 
įžengdama į pirkią, pamatė, kad 
lipa iš puodo verdama putra, ir 
šoko jos maišyti.

Įėjęs vidun, Penkiaūsis pasidėjo 
kepure Ir atsisėdo ant suolo, gal
vodamas, kol Ieva puodą maišė, 
kokį čia reikalą prasimanyti. Pa
matęs pastalėj savo uodegą be- 
gaudantį kačiuką, jis nutarė ir sa
kytis. jog girdėjęs jų katę su 
kačiukais esant ir atėjęs pa
prašyti, kad ir jam vieną paau
gintų, — jo rainis visai nusenęs 
ir nebelipąs daugiau nuo kros
nies. Nesmagiai jausdamasis ir

norėdamas kaip nors pradėti šne
ką, jis pasilenkė prie kačiuko.

— Kic, kic, kic ... — pašaukė 
jis besiraičiojantį rainiuką, siek
damas pirštu pakutenti jam paau
sį. — Gražus kačiukas . . .

Bet tuo tarpu atsisuko Ieva, lai_ 
kydama rankoje garuojantį samtį 
ir tokiu mažai ką gero žadančiu 
veidu, kad Penkiaūsis atsitiesė ir 
bailiai atitraukė nuo kačiuko ran
ką. Jam pasirodė, kad ta laumė 
rengiasi vėl paleisti nasrus ar net 
pradėti ir samčiu jį šventinti.

Bet Ieva tik ilgokai pasižiūrėjo 
į ii

— Tai atėjai. — tarė ji pagaliau. 
— Pasirodo Cvekas nemelavo.

Penkiaūsis išsižiojo, lyg į gal
vą smogtas. Kreivas Cvekas? Nė 
sapne jis nebuvo sapnavęs, kad 
Cveko pėdos čia nebuvo dar spė- 
jusios atšalti.

Nors Penkiaūsis ir pastatė jam 
pusbutelį, Cvekas ne juokais ant 
jo įtūžo: tasai plepalas pats nieko 
sugalvot neįstengė, bet kai Cve
kas jį privedė lyg aklą prie tvoros 
ir, pratrynęs akis, parodė, kur ro
pės auga, staiga jis pasidarė toks 
didelis, kad pradėjo kelti uodegą 
zylįpt. Cvekas aiškiai matė, kad 

Penkiaūsis pasišovęs jo patarimu 
pasinaudoti, bet ne tik pats ne
prašė Cveko, kad su juo kartu 
nueitų pas Ievą atsiklausti ar bent 
šiaip tą reikalą pauostinėtų, bet 
dėjosi negirdįs, kai ir pats Cvekas 

apie tai užsiminė. To Cvekui buvo 
jau per daufl — jam net širdis su_ 
virė, kad toks Dievo užmirštas 
čėkšla pučiasi kaip didelė nauda 
ir ne tik ačiū kaip reikiant už 
gerą žodį nepasako, bet, gali sa
kyti, net kitą nieku laiko ir . jam 
per nosį braukia.

— Na gi pažiūrėsim, ar šuniu
kas nepakylėtas ant girnų užlips, 
— nusprendė sau Cvekas. — Ar 
tik neįkiš gudrioji višta uodegos 
dilgynan. Tu, vyreli, nori man il
gas ausis prikabinti, bet mes dar 
pažiūrėsim, kuris iš mūsų šieną 
ėsime.

Po poros dienų Cvekas, eidamas 
pro Juozutės kiemą, sustojo ties 
vartais.

— Ar gaidį skerdi, kad nuo tri
ukšmo net namai skamba, — už
kalbino jis kieme kažko bešūkau
jančią Ievą.

— Jau paskerdžiau. Visą jau ir 
nupešiau, — skersa akim dėbtelė
jusi. atšovė ji seniui. — Liko tik 
uodega nepešta. Apsiimk nušie
nauti, tai jaknas gausi.

Senis matė, kad Ieva šiandien 
palaidais apivarais, bet tai jam 
net patiko.

— Manau ir be manęs bus kam 
nušienauti: greitai, man rodos, tu
rėsi savo šienautoją, — atsikirto 
jis.

Ieva net galvą pakėlė.
— Kokį šienautoją?

— Pati gal geriau už mane ži
nai, — posteringavo senis. — Aš 
tai tik puse ausies girdėjau. Sako, 
kad šiom dienom piršliai atidun
dės. O gal jau ir buvo?

Ieva nemėgo, kad jai kas apie 
piršlius kalbėtų. Kai apie juos kas 
tik užsimindavo, jai išrodė, kad 
nori iš jos pasijuokti.

Tu rūpinkis sau karstui lentų, o 
ne apie kieno piršlybas, — supy
kusi atžėrė ji. Lavonu dvoki ir dar 
rūpiniesi svetimais reikalais.

— Nėra ko tau, Ievute, pykti,
— nesidavė iš vagos išmušamas 
Cvekas. — Ką girdėjau, tai ir sa
kau. Nenori — galiu nekalbėti.

Matydama, kad senis tikrai bus 
ką girdėjęs, Ieva susidomėjo.

— Tai ką gi jau taip girdėjai?
Ką sakau, tą ir girdėjau. Visas 

sodžius kaip būgnan muša, kad 
bus tavo su Penkiaūsiu vestuvės,
— rietė kaip tikrą tiesą Cvekas.

— Su Penkiaūsiu? — lyg netikė
dama, kad gerai nugirdo, pakarto
jo Ieva.

— Taigi, su juo, — patvirtino 
Cvekas, — nors aš ir netikiu. Kur, 
sakau, Ieva eis už tokio Ivg iš po 
šv. Mykolo kojų išsprukusio.

Tasai iš po šv. Mvkolo kojų bi- 
auriu snukiu ir baisiai išsišiepęs 
velnias, kuri Seirijų bažnyčioje, 
kojom pamynęs, niurkė arkange
las Mykolas.

Ievai pikta pasidarė, kad kažin
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paveikslus. Tas daineles pamatiniai 
pildo trijulė (J. Cižikaitė, A. Kur- 
auskas ir St. Paketūra), bet prie 
dainavimo procedūros prisideda ir 
dauguma vaidintojų. Muzikaliai, 
disciplinuotai, su aiškiu pasnyzi- 
mu. Atlikdami ši neįprastą uždavi
nį netgi su tam tikru žavėsiu, vei
kalui bando suteikti prancūzišku- 
mo atspalvį. Ir jau iš šių interme
dijų galima pastebėti, kiek „Atža
lyno" sambūris per tuos savo pe- 
kiasdešimtį spektaklių yra paaugęs 
ir subrendęs.

Psichologinę veikalo pusę ir re
žisieriui ir vaidintojams pavyko iš
ryškinti kiek silpniau, viskas, kas 
darosi laiptų aikštelėje, prie durų, 
bet ne tai, kas įvyksta tuose dvie
juose kambariuose, kur vyksta rai
šos megaitės drama. Ir tos dramos 
priežastingumas tos išorinės scenos 
veikalo interepretacijoje yra la
biau vykusios ir išieškotos. Pada
rytoji vieno paveikslo kupiūra 
žiūrovo nepajuntama, spektakliui 
nekenkia. Silpnesnis yra Jonval’io 
kambaryje vykstantis veiksmas, 
ypač to personažo santykiuose su 
pilkąja dama (L. Valiukaite) ir 
reakcijos dėl poelgio su Edviga 
momentais.

Vaidintojų tarpe „Šeštame aukš
te" stipriau pasirodo moterys: Ir, 
Nivinskaitė, G. Lumbienė, B. Di- 
kinienė ir E. Vilutienė. Ypač 
pastaroji. Moterys, atrodo, gy
venimą stebėti ir parodyti su
geba stipriau. Ir čia mažas vai
dintojams patarimas: stebėkite 
įvairiaspalvį gyvenimą, nes geriau
sioji vaidintojui mokykla yra pat
sai gyvenimas visokiuose jo reiš
kiniuose, o ypač žmogaus, įvairaus 
žmogaus, gyvo žmogaus stebėjime.

Iš „Atžalyno" vyrų šia linkme 
spektaklyje stipriausias yra tylioje 
praeinančio žmogaus rolėje A. 
Kurauskas. Įtikinantį prancūzą su
geba parodyti ir A. Žygas, tik 
jam patartina pesistengti „vaidin
ti", bet tik veiksmu gyventi: klau
syti, matyti, kas aplinkui įvyksta 
ir savo vaizde į tai reaguoti. Be 
anksčiau išvardintų atmintyje pa
silieka A. Minelga ir S. Ga
šlūnas (gydytojas) — nuošir
džiai dirbą, šilti ir jautrūs J. Ke- 
lečiui ir ST. Petkui savo vaid
menis išryškinti nepavyko. (Su 
jais mažai buvo dirbta, nes abiems 
pagalba yra ypač reikalinga.) Toks 
yra spektaklio įvertinimas. Spek
taklis. kuriame jaučiasi ir matoma 
pažanga, kuriame nepaslepiapiai 
prasiveržia graži jo dalyvių teatrui 
meilė. Meilė, kurios šilumą pa
junta ir žiūrovas.

Kažkas yra prakalbėjęs apie pje
sės amorališkumą. Bauginimai ir 
priekaištai neturi jokio pagrindo. 
Pagrindinė veikalo idėja ir jos 
spektaklyje atskleidimas to teigi
mo nepatvirtina.

„Atžalynas" gimė ir augo me
keno neraginamas, mažai, o gal ir 
visiškai neglobojamas, bent nele
pinamas. Visas spektaklių pajamas 
jis investvo į teatro inventorių, į 
tobulėjimą. Tuo būdu jis ne tik 
kad išlaikė, bet gal net ir sukūrė 
naują gero mėgėjiško teatro tra
diciją. Jo dalyviai brendo repeti
cijose ir realiam darbe. Savoje sce
noje ir išvykų metu spektakliuose. 
Tų spektaklių buvo tik penkiasde
šimt! Palyginus, labai nedaug. Bet 
toji praktika daugeliu atvejų at
stojo studijinį darbą. Teko mokytis 
iš klaidų su žiūrovu betarpiškame 
santykiavimo procese. Tos pastan
gos, tie nedrąsūs pirmieji bandy
mai, tas kritiškas savęs vertinimas 
atnešė, pirmąjį, mažą progresą, pa
žangą, kuriai scenos darbe nėra 
galo, ir kurią pagimdo tik darbas 
bei tam darbui visiškas atsidavi
mas.

Darosi kiek liūdną net nuo vie
nos minties, kad tam jaunatviškam 
entuziazmui galės būti užversti, 
užkirsti keliai, kad ir šis gerų sce
nos mėgėjų, lygiai ir kiti panašūs 
sambūriai turės išsiskirstyti, išsi
blaškyti, iširti. Bet graži intencija 
tų jaunuolių iš šešto aukšto palė
pių ir iš rūsių, iš tų niūriu viete
lių, kur jiems tekdavo prisiglausti 
ir skersvėjuose auginti, kad pas
kui viešumon išnešus lietuviškos 

Spalių mėn. 19 d. Kempteno liet, stovyklos jaunimo būrelis miesto teatro salėje suruošė fortepiono muzikinę 
popietę. 14 naujųjų muzikos mėgėjų parodė, kad, ir belangėse barakėlių patalpose dirbant, galima pasiekti 
džiuginančių pasekmių Pasirodymas, kuriam pasiryžusiai vadovauja p. J. Ko lupailienė^ tapo suruoštas šios forte
piono klasės metinių proga. Atliekant programą, talkininkavo dainininkės Kaukoriutė ir Eitutienė ir smuiki
ninkė Žiaugrienė. K. Daugėlos nuotr.

scenos šilumą - tasai pasiryžimas ir 
toji energija nedings ir nepranyks, 
nes rūsiuose ir šeštame aukšte 
įvykdavo neblogi, nė tik šiandien 
paminėti verti dalykai.

P. S. „Atžalynas" išleido kelias 
skoningas savo spektaklių program 
mas ir net atskirus leidinius. Tie 
leidiniai dažniausiai spausdinti 
trim kalbom. Vertimai yra labai 
netikslūs ir blogi. Pv, Producer

ŠV. TĖVAS RAGENA VEIKTI
— BUS tai jėgos, tikrai — tai

kingos jėgos parodymas! — pa
sakė kardinolas Salotti, kai prieš 
du mėnesius paskelbė didįjį „Ka
talikų Vyrų Sąjungos" (L'Unione 
Uomini Cattolici) suvažiavimą, ku
ris turėjo įvykti pirmąją rugsėjo 
savaitę Romoje, pagerbiant, italų 
Vyrų Katalikų Akcijos 25 metų 
sukaktį.

Šiandien, kada suvažiavimo die
nos praėjo, galima sakyti, kad tai 
buvo tikėjimo didi manifestacija, 
prieš kurią nublunka daugelis Ro
mos iškilmių.

Komunistų spauda minėtąjį su
važiavimą pavadino „šventųjų me
tų generaline repeticija", apvilk- 
dama jį'teatrališkumo skraiste. Ta

yra ne režisierius, bet anteprene- 
rius. Decorator nėra scenos daili
ninkas. Inspičientas nėra assistant 
producer. Ir' į vokiečių kalbą ver
čiant- adniinistratorių vargu ar 
reikėtų pavadinti, Intendant. Teks
tų vertimuose pasitaiko dar dides
niu klaidų bei netikslumų. Kartais 
net visiškai juokingų. Bet šiaip 
leidiniai yra ir puošnūs ir gerai 
fiksuoja nuveiktą darbą.

čiau tie, kurie suvažiavime daly
vavo. visur tematė gilų susiklau
symą, broliškumą, šeimos nuotaiką, 
kur viskas plaukia iš širdies.

Zinias apie italų Katalikų Vyrų 
suvažiavimą imu iš vieno Vati
kano korespondento, kuris pra
džioje pastebi: „Užtikrinu skaity
tojus, kad tie žodžiai nieko neper
deda, kad tiksliai vaizduoja tik
rovę, ne svajas".

„Motorizuoti vyskupai" ir 
komunistų trukdymas

ROMOJE Katalikų Vyrų suva
žiavime dalyvavo 50 000 Katalikų 
Akcijos narių. Kitątiek sudarė de
legatų giminės ir pažįstami. Žiūrint 
dalyvių socialinės sudėties, 65%

vyrų buvo valstiečių, 15% darbi
ninkų iri20% inteligentų. Prie da
bartinių susisiekimo sąlygų ke
lionė nuo Triesto iki Sirakūzų į 
Romą labai sunki, juoba, kad ge
ležinkeliečiai komunistai kaip beį
manydami stengėsi sutrukdyti pi
ligrimų traukinius. Ta proga norė
tųsi juos paklausti: ar tai buvo 
trukdymų generalinė repeticija 
prieš Šventuosius Metus?

Dėl šitų trukdymų 1500 Ankono 
Katalikų Akcijos narių galėjo pa
siekti Romą tik rugsėjo 8 dieną, 
kai suvažiavimas buvo pasibaigęs. 
Nusiminusius Marche provincijos 
delegatus nuramino šv. Tėvas, 
priėmęs juos specialioje audijen- 
cijoje Castel Gandolfe. Dijecezijos 
gyventojai atkeliavo į Romą su 
savo vyskupais ir kleru sunkveži
mių ir autobusų kolonomis. Iš to 
Romoje kilo „motorizuotų vys
kupų" vardas.

Visa ta žmonių masė prisiglaudė 
vienuolynuose ir vienuolynų insti
tutuose, maža dalis-privačiuose 
butuose, likę 25 000 — palapinėse, 
kurios buvo .įrengtos apie šv. Ka
liksto katakombas.

„Vogliamo Cristo ch’e nostro re!"
KAIMYNINĖJE palapinėje įsi

kūrė 16 piemonto kalniečių, vienos 
šeimos narių: keturios kartos — 
nuo 78 — mečio prosenelio iki 11 
metų, provaikaičio.

— Nenorėjo manęs paimti, — 
juokiasi saule įdegęs Umbertino. 
— Sakė, kad esu per mažas ir 
nesu Akcijos narys. Bet atsakiau: 
jeigu Gešustesso (pats Jėzus) 
kvietė pas save vaikus, taį juo 
labiau savo dalyvavimu nesupy
kinsiu Il Papa (šv. Tėvo).

Umbertino tėvas, neturtingas 
kalnietis, dalyvavo sovietų fronte 
„Torino" divizijos šauliu. Kovo
damas prie Dono, pateko j nelais
vę, iš kurios grįžo prieš 10 inė- 
nesių amputuota koja, be dantų ir 
„didvyrių" nahaikomis sukapotu 
veidu.

— Sugrįžus į tėvynę, — pasa
koja, — Udine dvarelyje pasitiko 
mus komunistai su raudonomis 
vėliavomis ir šūkiais sovietų gar
bei. Sunku buvo susivaldyti. Arti
miausiam kerėplai smogiau kumš
čiu į tarpuakį; iš užpakalio už tai 
kažin kas dūrė man durklu . . .

— Dar du mėnesiai ligoninėje, 
dar viena žaizda, tačiau dar skau
desnė, nes tautiečio ranka ir į 
pečius . . . Tačiau tai jau jų 
paprotys: šūvis į sprandą arba 
peilis į pečius. Atsivilkau dabar į 
Romą, kad kartu su šeima padė
kočiau Dievui už tai, kad išvedė 
mane iš sovietų nelaisvės ir iš
gelbėjo iš šėtono rankų.

— Trokštu taipgi pamatyti iš 
arti šv. Tėvą, išgirsti jo balsą ir

kam parūpo ją vesdinti ir net 
spręsti už ko verta ar neverta jai 
tekėti. Be to, jai pasirodė, kad ta
sai ant vartų nosį pakabinęs pe- 
lėsys, tur būti, tik iš didelio smal
sumo ir atšvykšdino čia šniukš
tinėti ir žodžio traukti, kad turėtų 
ką ant liežuvio po kaimą nešioti.

— Be reikalo tik šiuo j at liežu
viais žemę, dar užmins kas, — už- 
sišiurkštė ji. — Jei norėsiu, tai 
eisiu ir už Penkiaūsio ir pas nieką 
nesiklausiu. Neprašytiems nėra ko 
rūpintis kitų reikalais.

— Na, man tai visai nerūpi, — 
dėjosi Cvekas visai tuo nesidomįs.
— Išėjo iš kalbos, tai ir pasakiau. 
Nei tu tekėsi už ' Penkiaū
sio, nei yra kas čia kalbėti. Kas 
už tokio sutvėrimo gali tekėti.

— O kodėl negali už jo niekas 
tekėti? Ar jis ne žmogus? O gal, 
ir aš tekėsiu, ką tu žinai, — dar 
daugiau ėmė šiauštis Ieva, maty
dama, kad Cvekas nori ją ir pa
mokyti.

— Eik, eik, nepasakojusi juokų!
— suniekinamai mostelėjo Cve
kas. Kur jau tu tekėsi. Gražiausia
— kalnas ištekės už kiškio! Ir 
vaikščiotume i su tokiu vyru kaip 
margoji su veršiuku. O dar ir jo 
galvoj ne smegens, bet šukės ir 
akmens-niekam daugiau netinka, 
tik šunims gainioti. Žinoma, jei 
nori apsijuokti, tai gali tekėti.

Dėl tokio jgs su kalnu ir net 
karve palyginimo Ieva visai už
sikūrė, % . 

— Be reikalo nesirūpink, kaip 
kas atrodytų. Atsirado, matai, mo. 
kytojas, pradės jis čia-man pasa
koti, kas kalnas, kas klonis. Be 
tavo pamokslų žinau, kas man da
ryti. Jei norėsiu,_ tai ir už Pen
kiaūsio tekėsiu, už tavo bobą vis 
tiek jis dar geresnis vyras bus. 
Taip ir pasakyk visom ten liežu
vius iškabinusiom kalėm — kai tik 
Penkiausis ateis, tai ir einam už
sakų. O dabar eik ir nuo vartų ne. 
lojęs, — jau visai piktai šūktelėjo 
ji ant senio ir nuėjo į tvartą.

— Žiūrėk, žiūrėk, pragaro kros
nis užsikūrė. Ar nereiks iš Aly
taus pašaukt gaisrininkus, kad už. 
gesintų, — supyko dabar jau ir 
Cvekas. — Aš kaip su žmogumi 
kalbu, o ji ragais velėnas drasko. 
Tekėk nors už vienašnirpšlio, ar 
man ne vis tiek.

Jis spiovė ir apsisukęs nukiūti
no, labai nepatenkintas, kad tasai 
pašnekesys taip nuėjo. Ne tiek ant 
Ievos jis pyko, kad jį apkoliojo 
ir lyg kokį piemenį nuo vartų nu
vijo, kiek ant savęs paties, kad 
taip neatsargiai brūkštelėjo Ievai 
prieš plauką ir visą reikalą pats 
sugadeno: norėjo Penkiaūsiui iš
virti gailaus šarmo, o pats jo gavo 
pilnas akis.

Ievą Cveko kalba gerokai įsiu
tino. Pyko ji ir ant Penkiaūsio, 
kuris, tur būt,, kokių niekų pri- 
pliopė, ir ant tų, kurie sodžiuje 
ant leižuvio ją nešioja, bet dau
giausia ant Kreivo Cveko, kuris

kaip koks šuo svetimas kertes 
uostinėja ir neprašytas su savo 
pamokslais į akis lenda.

— Atsirado, matai, mokytojas! 
— burbuliavo ji pati sau, įpratusi, 
nuolat viena namuose būdama, 
garsiai galvoti. — Pamokys, kad 
man Penkiausis netinka. O gal ir 
tinka. >

Pykdama, ji gailėjosi, kad tam 
senam kukurbezdžiui daugiau kaip 
reikiant lieužkepė, ir jai knietėjo 
ką nors dar padaryt, kas jam per 
nosį pabrauktų, nors ir už paties 
Penkiaūsio ištekėt, nuo ko jis taip 
stengėsi ją atgrėsti.

Ir iš tikrųjų ji pradėjo galvoti 
apie Penkiaūsį. Pikta ji buvo ant 
jo. Aišku, reikėtų jam ištrinkti 
galvą, už liežuvį. Bet daugiau pa
galvojus, ne toks jau blogas jis 
Ievai išrodė. Kas, kad jis toks 
gervės vaikas, bet ką blogo apie 
jį niekas nepasakys. Vyras jis gal 
geresnis būtų kaip kuris kitas. 
Taip pagalvojusi, ji nebūtų galė
jusi ir pasakyti, ar nesusigundytų 
už jo tekėti, jei Penkiausis iš ti
krųjų ateitų pasipiršti.

Dabar štai Penkiausis sėdėjo jos 
pirkioj. Pamačius jį šuniuką gai
niojam, Ievai iš naujo buvo širdis 
užvirsusi, ir ji iššluostė jam ražu 
ausis. Bet dabar pati gerai neži
nojo, ar čia jam pilt už apykaklės 
už kvailus plepalus, ar leistis į tai
kias kalbas.

— Tai čia Cvekas buvo? — atsi-

gaudamas iš nustebimo prašneko 
pagaliau Penkiausis. — Ar apie 
mane kalbėjo? . . .

— O kaip gi, buvo, — atsakė 
Ieva, dar vis neaps’sprendusi, kaip 
laikytis. — Atėjo pamokvt, kad 
neičiau už tavęs. Sako, kad tu prie 
manęs kaip kiškis prie kalno.

— O tai šuns užpentis! — pasi
piktino Penkiausis. — O man jis 
pusę dienos kalbėjo, kad eičiau 
pas tave atsiklausti.

— Ak šitaip?! — nustebo dabar 
jau Ieva. Ji negalėjo suprasti, ko
dėl Cvekas taip darė, bet aiškiai 
matė, kad jis kokią šunybe yra 
sugalvojęs. Matyt jis kaž kodėl 
sumanė sukliudyti jos su Penkiaū- 
siu vedybas. Dabar jai paaiškėjo, 
kodėl jis taip ir Penkiaūsį niekino.

Tai supratusi, Ieva tik gailėjosi, 
kad vietoj Penkiaūsio neiššukavo 
Cyekui kuodo. Ne, tokiam bjau
rybei lik dantis išmaišyti rado, mat, 
gudruolis kg už nosies vedžoti!

— Na, gerai, — sušuko ji, smar
kiai pasukusi putroj samtį ir grės
mingai jį pakračiusL — Tegul tik 
sutiksiu aš tą mėšlinį vieversį, pa- 
čyruos jis... O tu, — kreipėsi ji į 
bailiai žiūrintį, kas iš viso to bus,, 
Penkiaūsį, — ateik ketvirtadienį 

•ir eisim užsakų. Ne jiems mane 
pamokyt, ką aš turiu daryti.

Penkiausis nežinojo, ar tikėt sa
vo ausimis, ar ne. Juk jis nė pu
sės žodžio dar apie tai neužsiminė 
ir užsimini nesirengė. Bet Ieva, 

matyt buvo nusprendusi, jog ir be 
to žodžio viskas jau aišku.

Ak, kaip gailėjosi Penkiausis, 
kad jis nesuspėjo anksčiau kačiu
ko paprašyti. Taip dailiai jis būtų 
iš visos šios painavos išsikilpojęs! 
Dabar jis nebeatsiminė nei lauke
lio, iš kurio pasėliai kaip dūmas 
kyla, nei tų jaučio inksto didumo 
pupų. Jis tik tebejautė, kad dega 
jo nuražuotos ausys, matė grės
mingai kratančią samtį Ievą, ir 
jam svilo padai nert iš čia ir dau
giau nepasidodyt. Bet Ievai pasa
kyt, kad jis ne piršlėmis atėjo ir 
pirštis neketina, jam mintis nekilo. 
Jau geriau eiti užsakų! Jis jautė, 
kad perdaug stipri kilpa jam ant 
kalo užsinėrė, ir net spurdėti ne
bandė.

Sumišęs ir prislėgtas, jis atsi
kėlė eit namo — jau vakaras esąs, 
ir jis turįs skubėti, nes namuos 
nieko nelikę.

— Tai tik nesivėluok ketvirta
dienį ateit, — dar priminė išeinan
čiam Ieva.

Penkiausis neaiškiai suburbulia
vo pasistengsiąs ir išėjo. Kieme 
šuniukas vėl kibo jam į kulnus, 
bet jis nė neatsigrįžo.
Siulkino smulkus lietus. Penkiau
sis, įtraukęs galvą į apykaklę ir 
kicendamas smulkiais žingsneliais, 
spiaudėsi lyg šunų užpultas šeškas 
ir keikė Kreivą Cveką visais 
keiksmais, kokius jis tik mokėjo.
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tautų atstovai; paskui juos ėjo ap
linkinių parapijų, vietinių katali
kiškų oraganizacijų ir Romos pa
rapijų tikintieji.

Eisena, 5 mylių ilgumo, slinko 
nuostabiu tvarkingumu 3 valandas. 
Buvo nešama 12 000 vėliavų. 18 vai. 
minia iki kraštų perpildė ne tik 
šv. Petro Aikštę, bet taipgi Rusti- 
cucci aikštę, visą via della Con
ciliazione iki Tiberio, šv. Angelo 
pilį ir kaimyninę Borghi su šali
gatviais. Žmonių skruzdėlynas juo
davo visuose languose, balkonuose 
ant stogų ir artimesniųjų. Apytik
riai tą dieną prie Vatikano susi
rinko apie 300 000 žmonių

18.30 vai. minia šv. Petro Aikš
tėje pradeda kalbėti Tėve mūsų ir 
Tikiu; dar akimirksnis ir kurtinąs 
šauksmas — „Via ii Papa!” — 
skelbia šv. Tėvo pasirodymą. Jis 
su palydovais išeina iš didžiosios 
audijencijų salės šono ir pamažu 
artinasi - prie bazilikos laiptų, kur 
ant purpurinio kilimo pastatytas 
sostas. Baltasis Pijus XII, nešamas 
ant „sedia gestatoria", plaukia 
žmonių jūromis, laimindamas visus 
taip gerai pažįstamu plačiu rankos 
mostu. Staiga minia nutyla: tai šv. 
Tėvas, atsisėdęs soste, davė žeklą, 
kad nori kalbėti.

„Išmušė veiksmo valanda”
DIDŽIOJI šv. kalba, ne kartą 

pertraukiama entuzijastiško šauks
mo, kartais įgaudavo toną ir cha
rakterį nuoširdaus pasikalbėjimo 
su tikinčiųjų miniomis. '

— Pareigos, apie kurias neseniai 
kalbėjome, — pasakė šv. Tėvas,— 
atsistoja šiandien jūsų akivaizdoje 
kaip taip svarbūs reikalai, kad 
sunku būtų sau įsvaizduoti svar
besnius. Kiekviena tų pareigų — 
o jų yra neamža — šaukiasi jūsų, 
ir reikalauja sąžiningai išpildyti, 
neretai net tikrai didvyriškomis 
pastangomis. Nėra laiko gaišti. 
Mąstymų ir projektų laikas praėjo,
— išmušė veiksmo valanda. Ar 
esatę pasirengę?

Minia vienu galingu talsu at
sakė:

Si, si! — Taip, taip!
— Priešingi frontai — tęsė Pi

jus XII X religiniame ir moralinia
me lauke įsibrėžia vis aiškiau: yra 
tai mėginimo valanda.

— Kristaus vardu — už mūsų 
Bažnyčią ir Popiežių — stojame į 
kovą! — atsakė minia.

Sv. Tėvas kalbėjo toliau:
— Sunki kova už pirmenybę, 

apie kurią kalbėjo šv. Povilas, 
prasidėjo. Atėjo didžiausio įtem
pimo valanda. Net trumpas aki
mirksnis gali nusverti laimėjimą .. 
Dalyvaukite tose idealiose są
jungose taip, kad laimėtumėte 
puikiausią pergalės' palmę ...

— Sv. Tėve, net kankinio palmę!
— audringai šaukė minia.

Toliau Pijus XII nustatė Kat. 
Akcijos nariams tolimesnės veik
los gaires, suvesdamas jas į šias 
penkias mintis:

1) Ugdyti tautoje religinę kul
tūrą, kovoti su ignorancija ir „re
liginio gyvenimo anemija".

2) Švęsti šventadienius ir sek- 
madienii|s, kurie šiandien dažnai, 
deja, tampa „nuodėmės dienomis".

3) Ginti krikščioniškos šeimos 
vienumą ir nesuardomumą išori-

pasisemti čia naujų jėgų kovai. 
Perche oggi la nostra speranza, la 
nostra forza e salvezza e solo Lui, 
II Papai (nes šiandien mūsų vil
tis, mūsų jėga ir pagalba yra tik
tai jis, šv. Tėvas).

Vakare, kitoje palapinių pusėje, 
atsitiktinai atsidūriau Triesto- 
Sicilijos bendruomenėje. Rimtas 
Monreale nuo Palermo burmistras 
pasakojo italų būreliui apie pir
mųjų krikščionių kančias, rodė 
vietų, kur, pagal padavimus, mirė 
šv. Sebastijonas, kalbėjo apie po
žemio labirintus, slepiančius ligi 
šios dienos Amžinojo Miesto 
krikščionių kapus. Nuoširdus pa
sakojimas, katakombų artuma, su
sitelkę klausytojų veidai, — visa 
tai nuteikė mistiškai, nešė į tuos 
laikus, kada tame pačiame krosny
je, kata kumba, į rytus nuo Porta 
Capena, rinkosi sutemose, kad 
klausytųsi Petro pamokymu . . .

Tylą pertraukė linksmas, triestie- 
tiškai nutęsiamas balsas:

— Na taip, bet ponus pagonis 
(signori barbari) pralenkė jų šių 
laikų pasekėjai. Reikėjo matyti, 
su kokia neapykanta ir sadizmu 
„likvidavo” katalikų dvasininkus 
ir mus, katalikus, Triesto, Fiume 
ir Žara apylinkėse! Iš 30 000 mūsų 
dijecezijos žmonių neteko gyvy
bių arti 4000. Likusieji nukankinti 
pūva „foibach'uose" (Karšo kalnų 
urvuose) arba laukia savo eilės. 
Dar vikriau tokie reikalai tvar
komi Slovėnijoje ir toliau rytuose.

— Altroche Tiberio e Nerone 
(ką ten Tiberijus ir Neronas): di
letantai! Ne, ponai! Šiandien su 
Antikristu, tur būt, negalima ko
voti vien malda ir nusižeminimu. 
Reikia veiksmų. Staigių ir ener
gingų!

Visuose kraštuose giedojo savo 
himnus. Toli, net už Quo Vadis 
koplyčios, skambėjo liguriečių 
himnas:

Vogliamo Dio ch'e nostro Padre, 
Vogliamo Cristo ch’e nostro Re! 
Mes norime Dievo, mūsų Tėvo; 

norime Kristaus, mūsų Karaliaus!

Nuo Colosseum iki Vatikano
ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 6, nusta

čius Katalikų Akcijos Vyrų Są
jungos programą, Karakalli šven
tovės griuvėsiuose atlaikytos šv. 
Mišios, kurių metu suvažiavimo 
dalyviai su min. pirmininku De 
Gasperi ir 6 ministeriais priekyje, 
priėmė bendrą šv. Komuniją. Pra
dėtosios ceremonijos nuo 23.30 vai. 
tęsėsi iki 3 vai. ryto.

Sekančią dieną Roma pergy
veno didžiąją dieną — „šv. Tėvo 
dieną,” — kuri ilgai pasiliks at
mintyje.

15 vai. Colosseum aikštėje suju
dėjo milžiniška tikinčiųjų eisena, 
nusidriekusi per Piazza Venezia, 
Corso Vittorio Emanuela ir via 
della Conciliazione iki šv. Petro 
Aikštės. Nuo šauniausių pagoniš
kosios Romos pastatų griuvėsių, 
atpirktų krikščionių kankinių krau
ju, iki dižiausios krikščionybės ir 
katolicizmo šventyklos.

Skautų, motociklistų ir dvirati
ninkų dalinių lydimos, ėjo visų 
Italijos provincijų, prancūzų, ispa
nų, belgų, olandų, portugalų, mal
tiečių katalikų delegacijos, viso 20 

Studenčių skaučių sąskrydis Hanau. Nuotraukoje dalyvės su ' LSS vado
vybe. ■ a-s nūdtf.

niame ir jos išvidiniame gyvenime.
4) Kovoti dėl socijalinio teisin

gumo ir teisingo gėrybių paskirs
tymo.

5) Siekti sukurti ir sustiprinti 
tarpusavio atsakingumo už bendrą 
gėrį jausmą ir lojalumą vienetų 
ir tautų santykiuose.

Pabrėžęs, jog katalikų pareiga 
yra ne tik ginti tikėjimą, bet ko
voti, kad daugiau sielų būtų lai
mima, nes „kas pasitenkina tiktai 
defensyva, tas viską praranda”.— 
Pijus XII perėjo prie šių laikų 
Bažnyčios ir religijos persekiojimo:

— Nemirštanti Bažnyčios jau
nystė apsireiškia ypatingai kentė
jimuose. Juk ji yra „kraujo numy
lėtinė". Kraujuje auga jos vaikai, 
jos kunigai, — juodinami, kali
nami, kankinami, žudomi. Kas ga
lėjo pagalvoti, kad šiame dvide- 
šimtąme amžiuje — po tokios ci
vilizacijos pažangos ir po tiekos 
laisvės užtikrinimų — bus galimos 
tokios gausios priespaudos, tokie
gausūs persekiojimai ir prievarta
vimas? Bet Bažnyčia yra neišgąs
dinta. Bažnyčia trokšta būti Nu
mylėtinė kraujuje ir skausme, kad 
įspaustų savyje Dieviškojo Numy
lėtinio atvaizdą, kad kentėtų, ko
votų ir triumfuotų kartu su Juo!

Kviesdamas palaikyti taiką ir 
laimindamas Urbi et Orbi, Miestą 
ir Pasaulį, baigė šv. Tėvas savo 
kalbą Italijos katalikams, o taip 
pat visam krikščioniškajam pasau
liui. '

Baigiant
DIDINGA katalikų manifestacija 

Kristaus Vietininko akivaizdoje 
turi didelės reikšmės. Ne kartą

LIETUVOJE
Biržų apskr. pramonės veikla
Liepos 18 d. nr. „Tiesa" rašo:
„Biržų apskrities pramonės kom

binatas turi 41 gamybinę bei bui
tinio aptarnavimo įmonę. Iš jų 
gamybos planus įvyKUo tik dvi: 
.Sirvėno' lentpiūvė ir mechaninė 
dirbtuvė. Kitos įmonės savo darbo 
planus nuolat žlugdo. Esanti Salo
čiuose drabužių siuvykla II-jo ket
virčio plano įvykdė tik 4 procen
tus. Parovėjus kalkinė metinio kal
kių gamybos plano įvykdė tik 8 
procentus. Per pirmąjį pusmetį pra
monės kombinatas įvykdė tik tre
čiąją metinio darbų plano dalį. 
Dauguma įmonių dirba su nuosto
liu.

Nežiūrint į tai, kad darbo planai 
sistemingai sužlugdomi, nei pra
monės kombinato vadovybė, nei 
apskrities vykdomojo komiteto va
dovai nesiima priemonių padėčiai 
ištaisyti. Pramonės kombinate ir jo 
įmonėse pašlijusi darbo drausmė, 
užleista apskaita, įmonių darbas 
nekontroliuojamas, užteršti kadrai. 
Papilio kalkinė gamybos planą 
sužlugdė todėl, kad trūksta kuro. 
Skirtas kalkių gamybai kuras bu
vo išparduotas privatiems asme
nims, o esančios pagamintos miške 
malkos kalkių degimui iš miško 
neišvežamos.

Niekam galvą neskauda, kad 
pramonės kombinato 3 plytinės ne
gamina plytų. Plytų gaminimo agre
gatai palikti be priežiūros, mašinų 
detalės baigiamos išgrobstyti.

Biržų „Vilties" malūnas jau išti
sus metus neveikia, nes neturi, 
malkų.

Malūno vedėjas Laptjev nesirū
pina malūno reikalais, o’šis didžiu
lis malūnas daug pasitarnautų 
valstiečiams malant grūdus.

Pramonės kombinato vadovai, 
priimdami atsakingoms pareigoms 
tarnautojus, visiškai jų nepatikri
na. Į įmones įsibrovė visokie suk
čiai bei socialistinio turto grobsty- 
tojai.

Papilės valsčiaus Kraštų malūno 
vedėju buvo priimtas tūlas Nakti
nis, kuris iš daugelio įstaigų už 
visokias šunybes buvo išvytas. 
Naktinis padirbėjęs malūne, po ku
rio laiko pranešė pramonės kom
binatui, kad malūnui reikalingai, 
remontas; Tačiau iš vadovybės

Augsburgo — Haunstetteuo lietuvių stovykloje veikia Mažulaičio vadovau
jami siuvimo kursai. Nuotraukoje — kursantai pamokos metu.

V. Račkausko nuotr.

praeityje žmonija stovėjo prieš di
delius uždavinius, bet niekuomet 
taip nesuprato jų turinio ir reikš
mės kaip šiandien.

Šiandien žmonės — tie, kurie 
gina Bažnyčią ir tie, kurie kovoja 
prieš Bažnyčią, — pilnai supranta, 
kur eina ir ko nori.

„Išmušė veiksmo valanda! — 
pasakė Pijus XII. Tai pažymi, jog 
Bažnyčia yra pasirengusi kovai, 
kuri ryt po ryt išsiverš... taipgi 
ir Italijoje.

Šitoje šviesoje įr šv. Tėvo pasi
keitimas laiškais su prez. Trumanu 
pasidaro dar iškalbingesnis.

J. Kuzmickis 

niekas nepasiteiravo nei koks re
montas reikalingas, nei kiek jis 
kaštuos, kiek laiko įmonė neveiks 
ir t.t. Vėliau paaiškėjo, kad ma
lūnui joks remontas nebuvo rei
kalingas. Jis visą laiką veikė ir

Tik Naktinis ėmė iš valstiečių 
už kiekvieno centnerio grūdų su- 
malimą 30 rublių ir dėjosi pinigus

Buvę Baltijos Universiteto lietuviai 
studentai prie sukrauto „Kordo“ (1,2 
x M x 2,4) m. gaudami už tai 3,5 dol. 
Šią normą jie padaro per pusdieni- 
Jie rašo, kad geram miške Jie pada
rytų dvigubai, bet esą, i gerus miškus 

kanadiečiai siunčią tik savo 
vietinius darbininkus.

į kišenę. Taip Naktinis „remonta
vo" malūną daugiau kaip 3 mė
nesius.

Tokiu pramonės kombinato va
dovybės apsileidimu pasinaudojo 
ir daugiau sukčių. Vabalninko ma
lūno vedėjas Janonis buvo nuslė
pęs nuo įskaitos net 2 dirbtuves.

Už audinių nudažymą ir už pū
ko 1 metro nukirpimą Janonis iš 
valstiečio imdavo 40 rublių ir tuos 
pinigus pasisavindavo,, niekur jų 
neužpajamuodamaš.

Tuo būdu jis surinko nemažiau 
kaip 100 tūkstančių rublių. Be to, 
surinktus iš valstiečių grūdus, kaip 
biralinę rinkliavą; jis pardavinėjo

spekuliantams. Janonis dar ir šian
dieną nepatrauktas atsakomybėn.

Pramonės kombinatas plataus 
vartojimo prekių gamybos neiš
vysto. Šiemet turėjo būti įsteigta 
molinių indų dirbtuvė, ratams te
palo, muilo gaminimo įmonės, bet 
jos liko tiktai popieriuje."

Dronovų darbai
„Tiesa" rugp. 1 d. ar. rašo:
„Komunistas Dronov yra Joniš

kio MTS direktorius. Jis net buvo 
skaitomas geru direktorium. Dar 
daugiau: jis pateko į garbės lentą. 
Jo vadovaujama MTS , (mašinų 
traktorių stotis) „įvykdė" pavasa
rio darbų planą 205%. Bet tai bu- 
♦o negirdėta apgavystė. Dronov 
pasistengė nurašyti reikalingus re
monto, bet naudojimui tinkamus 
traktorius. Po nurašymo traktorių 
liko 4. Jiems Dronov ir gavo pla
ną. O planas buvo įvykdytas ne 
4, bet 9 traktoriais, tačiau apie tai 
Dronovas nutylėjo ir per tokią 
apgavystę pateko į garbės lentą.

Su nieku nesiskaitydamas Dro
nov ėmė keitinėti MANP vedėjus, 
parinkdamas į jų vietas „gerus pa
žįstamus." Skaisgirio MANP nuo 
1945 metų pasikeitė 6 vedėjai, kai 
kuriuose kituose punktuose irgi 
panašiai. To rezultate mašinų — 
arklių nuomojimo punktai neįvyk
do savo planų.

Prarasdamas partinę sąžinę, Dro
nov nuvažiuoja į netoliese esan
tį kaimą, sugriauna ųeprižiūrimus 
trobesius ir sukūrena. Joniškio 
MTS iš valstybės gavo didele na- 
ramą inventoriumi ir gyvuliais. 
Dalis gaunamo turto nebuvo užpa- 
jamuota. Ją Dronov išpardavė ir 
pinigus pasisavino.

Iš MTS dingo 6 arkliai, 2 tely
čios, 8 kiaulės, jau nekalbant an!e 
smulkesnius 'gyvulius ir paukščius. 
Nežinomais keliais nuėjo -laug st?- 
tybinės medžiagos ir malkų, javų.

Dronov perdaug užimtas „savais 
reikalais," kad galėtų pagalvoti 
apie darbininkų bei tarnautojų 
būvio gerinimą. Darbininkams 
dažnai laiku neišmokamas atlygi
nimas.

Atėjo derliaus nuėmimas, o ma
šinos dar ne visoss atremontuotos, 
nes laiku nepasirūpinta anglimis. 
Atremontuotų mašinų komisija ne
priėmė, jų remonto kokybė abejo
tina. Sutartys derliaus nuėmimui 
su darbo valstiečiais beveik nesu
daromos.

Skaityklos be laikraščių
Zarasų apskrityje veikia 71 klu

bas — skaitykla, bet masinis — 
kultūrinis darbas juose visiškai 
nedirbamas. 1947 metų antram pu
smečiui nė viename klube-skaity- 
kloje, išskyrus Dusetų valsčių, 
neužprenumeruotas nė vienas lai
kraštis. („Tiesa" liepos 19 d.)

Dėstytojai iš Maskvos
Lietuvos TSR Švietimo Ministe

rijai prašant, iš Maskvos ir kitų 
miestų atvyko dirbti į vidurines ir 
aukštąsias mokslo įstaigas daugiau 
kaip 80 profesorių ir dėstytojų.

(„Tiesa" liepos 20 d.)
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Pabaltiečių futbolo žaidynės Augsburge. Šias žaidynes'(almėjo latviai, nugalėję lietuvius 2:0 (1:0) Ir estus 1:0 (0:0). Antrąją vietą laimėjo estai, 
su lietuviais sužaidę 0:0, ir trečioji atiteko lietuviams. Viršuje — kairėje, matome parade žygiuojančias pabaltiečių futbolo komandas. Pirmieji eina 
lietuviai, antrieji estai ir tretieji latviai. Viršuje — dešinėje, momentas iš rungtynių lietuvių — estų. Mūsiškio Numgaudo šūv| puikiai likviduoja 
estų vartininkas. Apačioje — kairėje — lietuvių komanda, kuri žaidė prieš estus. Dešinėje — momentas prie estų vartų. Adomavičius kovoja dėl 
kamuolio su estų vartininku. . Kraucs ir Epnerio nuotr.

LIETUVIAI PASAULYJE
Kanados lietuviai padės naujai 

atvykstantiems
Montreale susitvėrė laikinis ko

mitetas, kuris susideda iš kun. J. 
Bobino, A. Norkeliūno. A. Navike- 
vičiaus ir A. Matulio. Šio komiteto 
tikslas — rūpintis lietuviais trem
tiniais, atvykstančiais iš Europos.

Trumpoj ateity manoma sušaukti 
masinį Montreal© lietuvių mitingą, 
kad išrinktų pastovų komitetą, ku
ris galėtų tęsti pradėtą darbą kol 
bus reikalinga. Dabar, kuomet pra
deda atvykti daugiau lietuvių Ka- 
nadon, taipgi ir Montrealin, nori
ma tinkamai pasiruošti, kad nau
jai atvykstantiems būtų galima su
teikti reikalingą pagalbą.

Buvusių tremtinių draugija 
Detroite

Įsisteigė Detroite Lietuvių Buv. 
Tremtinių Draugija.

Savo vyriausiu tikslu organizaci
ja turi:

1. Burti visus į šią apylinkę nau
jai atvykstančius lietuvius tremti
nius j vieną veikimo vienetą;

2. Energingai ir bendrai veikti 
tikrųjų amerikiečių lietuvių orga- 
nizazcijų tarpe, kad padėjus ir pa
lengvinus jų vedamą kovą Lietu
vos Nepriklausomybei atstatyti ir 
tremtinius iš vargo ir skurdo gel
bėti.

MEDŽIOJANT ŽUVO DAILIN. 
B. ANELAUSKAS

Skaudus smūgis sukrėtė Argenti
nos lietuvių koloniją, dailininkui 
Broniui Anelauskui žuvus laike me
džioklės Punto del Indio, prie Chas- 
comus. Lipant per spygliuotų vielų 
tvorą, užsikabino ir iššovė šautu
vas abiem šūviais stačiai prie ausies 
galvon įr užgesino šio jauno meni
ninko, vos 32 metus amžiaus su
laukusio, gyvybę, Svarbiausias dar
bas, kuriam paskutinius metus dai
lininkas pasišventė, tai raštų kūri
mas naujoms moterų madoms.

ONOS K. AKSOMAITIENES 
VISUOMENINES VEIKLOS 

45 METŲ SUKAKTIS
JAV lietuvė- — Ona Klara Žilins

kaitė Aksomaitienė šiemet mini 45 
metų sukaktį visuomeninio veiki
mo tarp lietuvių ir kitataučių lie
tuvybės naudai. Taipgi suėjo 32

metai, kaip rašinėja lietuvių ir 
anglų laikraščiams.

Ona KI. Aksomaitienė yra gimus 
Plymouth, o augus Chicago, ište
kėjo Detroite, kur dabar gyvena 
33 metai. Ona Žilinskaitė, buvo pir. 
-mutinė lietuvaitė Detroite, kuri 
turėjo savo Real Estate biznį: Jau 
tada ji rašinėjo „Katalikui“ ir jį 
platino.

Aksomaitienė, lankydama Šv. Jur
gio lietuvių parapijos mokyklą Chi
cago, priklausė prie jaunamečių 
bažnytinio choro. Vėliau persikėlė 
į suaugusių chorą. Ji taipgi priklausė 
prie „Birutės“ choro.

Chicagoje ji ėjo „Lithuanian 
Clerks Association“ centro vice 
pirmininkės pareigas. Šioje drau
gijoje tuomet priklausė beveik visi 
Chicagos biznieriai, daktarai, ad
vokatai.

Vėliau Ona su tėvais išvyko į 
Springfield. Tuomet ten dar nebu
vo lietuvių kat. bažnyčios. Akso
maitienė darbu ir aukų rinkimu 
daug pasidarbavo ir padėjo lietu
viams ir kun. Fr. Hickey suorgani
zuoti lietuvių parapiją ir įsigyti 
liet. St. Vincent de Paul bažnyčią. 
Vėliau Ona buvo viena iš pirmųjų 
chorisčių toje bažnyčioje.

Ona Kl. Aksomaitienė yra gavus 
daug įvairių dovanų, ir pagyrimo 
laiškų nuo kitataučių už jos nu
veiktus darbus.

PCIRO — NAUJO JI VILTIS VISŲ 
PASAULIO PABĖGĖLIŲ

Spalių 21 d. Ženevoje prasidėjo 
Tarptautinės Pabėgėlių Organiza
cijos Paruošiamosios komisijos po
sėdis. Jame bus svarstomi pabė
gėlių ir išvietintųjų asmenų įkur
dinimo reikalai. Trijų mėnesių lai
kotarpyje numatoma įkurdinti 
60 000 pabėgėlių Argentinoje, Au
stralijoje, Belgijoje, Brazilijoje, 
Kanadoje, Čilėje, Prancūzijoje, 
Olandijoje, Siaurės Afrikoje, Peru 
ir Venecueloje. Be to, įkurdipimas 
bus tęsiamas D. Britanijoje, kuri 
iki šiol jau priėmė 20 000 asmenų, 
įkurdinimo programa vykdoma tie
sioginėje Britų Darbo Ministerijos 
kontrolėje. Didžioji Britanija nu
mato kas mėnesį primti po 2000 
asmenų. Pusę jų, PCIRO perkėlimą 
apmokant, paims savanoriškos or
ganizacijos. Įvairūs kraštai yra 
pareiškę norą priimti viso 332 000 
pabėgėlių imigrantų. Manoma, kad 
savanorių nepritruks.

Sis į įvairius kraštus imigrantų 
įsileidimas pilnai problemos neiš
sprendžia. Todėl šiame posėdy ir 
bus svarstomi klausimai, susiję su 
didesnio pabėgėlių kiekio įsilei
dimu į kitus kraštus.

Prieš antrąjį pasaulinį karą Eu

ropoje ir Azijąje buvo 500 000 pa
bėgėlių, kuriems buvo reikalinga 
tarptautinė parama.

Apie 12 mil. žmonių, daugiausia 
išgabentų prievartos darbams iš 
Rytų ir Vakarų Europos į Vokie
tiją, sudarė šio karo išvietintuo- 
sius. Karui pasibaigus, dauguma jų 
sugrįžo namo. Liko tik apie 
1 000 000. Kai kurie iš jų visai be 
pilietybės ir be tėvynės, kiti atsi
sako grįžti todėl, kad yra politiš
kai priešingai nusistatę prieš val
džias, šiuo metu esančias jų tėvy
nėse. Beveik visi yra kilę iš Rusi
jos, Pabaltijo valstybių, Lenkijos 
ir Jugoslavijos ir šiandien jų dau
guma gyvena britų, amerikiečių ir 
prancūzų zonose.

^Nedidelės grupės yra išmėčiotos 
po kitus kraštus. Dešimtys tūks
tančių lenkų iš Lenkijos rytinių 
sričių rusų buvo evakuoti per Ru
siją į viduriniuosius Rytus dar 
praėjusio karo pradžioje. Dauge
lis jų ten ir liko. Šio karo pabai
goje keletas tūkstančių jugoslavų 
dėl priešingo politinio nusistaty
mo prieš dabartinę vyriausybę 
išvyko iš savo krašto.

Visas darbas, kurį anksčiau dir
bo įvairios tarptautinės organiza
cijos, pagaliau buvo PCIRO cen
tralizuotas. PCIRO turi sutikimą 

iš 35 agentūrų. Rugpiūčio pabai
goje ji buvo atsakinga už 639 000 
asmenų, gyvenančių stovyklose ir 
už jos ribų.

Grįžtantiems namo buvo duo
dama 90 dienų maisto davinys iš 
Vokietijos ir Austrijos vakarinių 
zonų karinių išteklių. (C.D.M. 47. 
10. 21)

VOKIEČIAI REIKALAUJA JIEMS 
PERDUOTI DP STOVYKLŲ 

KONTROLĘ
Dalyvaujant valstybės komisarui 

Auerbach, Bavarijos parlamento 
socialinės politikos komisija svars

Vaizdai iš pabaltiečių futbolo žaidynių Augsburge. Viršuje — visų trijų 
komandų kapitonus sveikina žaidynes atidaręs amerikietis. Apačioje — 
žiūrovai seka lietuvių — latvių rungtynes. E. Epnerio nuotr.

tė padėtį Kaltenherbergo Mun- 
chen-Freimann DP stovykoje ir ją 
apibudino kaip nepakenčiamą. Ko
misija pasisakė prieš išlaisvintų 
žydų centrinio komiteto ameri
kiečių zonoje laišką generolui 
Clay ir prieš jame pareikštą pro
testą dėl komiteto nutarimo pra
šyti karinės valdžios, kad ati
duotų užimtuosius viensėdžius.

Atstovai įvertino sunkią žydų 
padėtį ir nurodė, kad užsieniečiai 
kurie iš dalines aktyviai rėmė 
Hitlerį, visada mėgino susiaurinti 
Bavarijos gyventojų teises ir kelti 
nerimą. Dr. Auerbach posėdžio 
metu pareiškė, kad didelė -klaida 
esanti, jog DP nesą įjungti į dar
bus. Jis reikalavo, kad Bavarijos 
valstybei būtų suteikta teisė kon
troliuoti DP stovyklas, nes ji juos 
turinti ir maitinti. (Schw. Ldztg. 
47, 10. 24)

LENKAI GRĮŽTA NAMO
PCIRO iš Heidelbergo praneša, 

kad spalių 17 d. į Lenkiją išvyko 
610 DP lenkų. Transportas susi
dėjo iš 487 DP iš repatrijacijos 
centro Augsburge ir iš 123 lenkų 
kalinių, kuriems buvo ’eista <«»žli 
anksčiau, nebaigus atlikti visas 
nustatytas bausmes. (S an S, 47, 
10. 19) ’ '

IMIGRACIJOS GALIMYBES 
AUSTRALIJON

Čia patiekiama trumpa Australi
jos imigracijos departamento in
formacija.

1. Australijai reikalinga gyven
tojų. Jį ieško įvairioms darbo sri-
tims darbininkų.

2. Imigrantų atranką vykdo spe
ciali australų antrankes komisija. 
Priimti asmens į Australiją vyksta 
nemokamai. Australijos vyriausy-
bė atvykusioms imigrantams parū
pina patalpas ir darbą. Kadangi 
Australijoje jaučiamas didelis butų 
trūkumas, pirmiausia priimami ne
vedę vyrai ir netekėjusios mote
rys arba vedę vyrai, kurie dabar 
sutinka išvykti be šeimų ar gi
minių. 1

3. Šiuo metu labiausiai reikalin
gi tokie darbininkai, kurie yra pa
siryžę dirbti šiose darbo srityse: 

moterys — bendrus namų apy
vokos darbus ligoninėse ir įmo
nėse, įvairiausius paprastus ir 
kiek specialius darbus skalbyklose 
ir fabrikuose;

vyrai — paprastus ir kiek spe-
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cialius įvairios rūšies darbus įmo
nėse, įskaitant metalų pramonę, 
bendruosius žemės ūkio darbus ir 
paprastus bei kiek specialius dar
bus geležinkeliuose pylimų staty
bos, irigacijos ir elektrofikacijos.

4. Australijos vyriausybė kiek
vienam imigrantui garantuoja dar
bą mažiausiai vieneriems metams 
ir duos tas pačias pragyvenimo 
sąlygas ir atlyginimą, kokį gauna 
ir australai darbininkai, dirbdami 
tokį pat darbą. Jiems bus lei
džiama, kaip ir Australijos pilie
čiams, stoti į profesines sąjungas.

5. Kiekvienas Australijon atvy
kęs ir išgyvenęs ten tris mėnesius 
imigrantas turi teisę prašyti savo 
šeimos narius ar gimines atsikelti 
į Australiją. Jei imigrantas visiš
kai patenkinamai laikės ir gali 
jam priklausomus asmenis priimti 
bei juos išlaikyti, Australijos vy
riausybė yra pasiryžusi tokiems 
asmenims leisti įvažiuoti ir apmo
kėti kelionės išlaidas.

6. Atvykęs imigrantas naudojasi 
Tarptautinės Pabėgėlių Organiza
cijos apsauga, taip pat visomis 
teisėmis ir pirmenybėmis, kurios 
numatytos užsieniečiams.

7. Išgyvenęs penkerius metus, 
imigrantas gali prašyti briti^ pilie
tybės. Jei prašymas patenkintas, 
jis naudojasi visomis teisėmis ir 
privilegijomis, kaip kiekvienas 
britų pilietis.

8. Australijos darbininkų gyve
nimas yra aukšto lygio ir bendros 
gyvenimo sąlygos puikios. Nespe- 
cialistas darbininkas per savąitę 
uždirba ne mažiau kaip 5,5 svarų. 
Atlyginimai nustatyti visoms pro
fesijoms ir jie visada derinami 
prie bendro pragyvenimo išlaidų 
aukščio. Įvairiose Australijos sri
tyse tėra maži atlyginimų skirtu
mai.

9. Atvykęs imigrantas naudojasi 
darbo atlyginimo teise sužeidimų 
ir negalėjimo dirbti atveju. Socia
linio draudimo atžvilgiu Australija 
stovi pažangiausių pasaulio valsty
bių tarpe.

10. Imigrantas, priimtas pagal 
Australijon įvažiavimo planą, turi 
pasižadėti, kad dirbs jam surastą 
darbą ne mažiau kaip vienerius 
metus. Be Imigracijos departamen
to sutikimo jis negali keisti savo 
verslo. Praslinkus vieneriems me
tams ir nustačius, kad jo elgesys 
buvo patėnkinamas, suteikiama 
jam teisė visam laikui pasilikti 
Australijoje.

TIKRINS PROFESINĮ 
PASIRUOŠIMĄ

Emigracijai iš Vokietijos pagrei
tinti ir susidaryti pilnesniam vaiz
dui apie išvietintųjų asmenų pro
fesinį pasiruošimą, kuris būtinai 
reikalingas vykdant planingą emi
graciją, PCIRO nutarė sudaryti 
specialistų komisiją, kurios už
davinys bus suteikti galimybės 
šiems asmenims ir toliau savo 
profesijose specializuotis, patikrin
ti jų sugebėjimus ir sugrupuoti 
įvairių specialybių asmenis. Šiam 
reikalui kiekviename rajone bus 
sudaryti iš visų tautybių atstovų 
komitetai. Be to, sudaryta dešimt 
įvairių profesijų patikrinimo ko
misijų — 1. administracijos, 2. ka
syklų ir cheminės pramonės, 3. 
statybos, 4. žemes ūkio, miškų ir 
žemės ūkio produktų pramonės, 5. 
sanitarinės ir sveikatos tarnybos, 
6. susisiekimo, transporto ir tie
kimo, 7. specialių verslų, 8. laisvų 
profesijų ir menininkų, 9. metalo 
apdirbimo ir 10. įvairių kitų pro
fesijų.

Patikrinimo metu išvietintieji 
asmens turės atlikti visą eilę 
praktikos darbų ir išlaikyti egza
minus žodžiu ir. raštu. Be to, bus 
patikrinti ir jau turimieji pažymė
jimai. Patikrinimai bus atliekami 
prisilaikant vokiečių amatų rūmų, 
profesinių sąjungų, universitetų ir 
technikos mokyklų nuostatų. Išlai
kiusieji egzaminus asmens bus sug
rupuoti į: 1. meisterius ir specia
listus, 2. antros rūsies specialistus, 
3. mokinius ir padėjėjus ir 4. pa- 
gelbinius darbininkus. Kiekvienas 
DP, išlaikęs egzaminus, gaus pažy
mėjimą.

Partizanai rusų zonoje
Vienas buv. lenkų vyriausybės 

narys, dabar gyvenąs tremtyje, pa
sakoja apie 50 000 prieškomunisti- 
nių partizanų, kovojančių prieš 
sovietų armiją rusų okupuotoje 
Vokietijos zonoje. Jiems vadovau
jąs ukrainietis Bandera, už kurio 
galvą rusai paskyrė pasakišką 
premiją. Sis lenkas papasakojo 
fantastiškų istorijų apie kovas ru
sų zonoje. V.liau partizanų dalis 
atskilo ir įsibrovė į amerikiečių 
zoną sudarydami amerikiečių poli
cijai sunkią problemą. (S & S, 47, 
10. 1)

Karas gali prasidėti 
šviesos greičiu

JAV gynybos ministeris, James 
Forrestal, kalbėdamas New York 
Herai Tribune metinių sukaktuvių 
proga Waldotf-Astorijoje pareiškė: 
„Kadangi kol kas nenumatoma su
daryti pasaulinės vyriausybės, 
JAV turi laikyti aukščiausio lygio 
karinę pajėgą, kuri būtų pajėgi

ANGLIJA SIŪLO MOTERIMS 
DARBO

Šiuo metu Anglijai skubiai rei
kalinga nemažas skaičius moterų, 
galinčių dirbti medvilnės, vilnos, 
dirbtino šilko ir kt. pramonėje. 
Namaža išvietintųjų moterų galėtų 
gauti darbo taip pat namų apy
vokoje, ligoninėse ir vaikų prie
žiūros privačiose šeimose.

Norinčios vykti moterys nemo
komai pervežamos į Angliją. Kol 
jos gaus darbą, bus patalpintos 
stovyklose, gaus nemokamą aprū
pinimą ir įvairioms išlaidoms po 
5 šilingus kas savaitę.

Išvietintieji asmens D. Britani
joje gauna tokį pat atlyginimą ir 
dirba tokiomis pat sąlygomis kaip 
ir anglų darbininkai.

Savaitinis paprastų moterų atly-

Užsienietės moterys gauna to
kias pat drabužių korteles kaip ir 
vietinės darbininkės. Punktų skai
čius svyruoja periodais. Šiuo me
tu duodama metams 50 punktų. 
Kaip pavyzdį galima nurodyti š.m. 
liepos mėn, kai už porą moteriškų 
batelių reikėjo atiduoti 7 ir už vil
nonę suknelę 11 punktų.

Užsienietės moterys naudojasi 
tomis pat socialinio draudimo, be
darbės, susirgimų, nelaimingų at
sitikimų teisėmis kaip ir anglų 
darbininkės.

Atvykusiomsz moterims be darbo 
Ministerijos leidimo negalima pa
sirinkti darbo. Darbovietę keisti 
leidžiama taip pat tik su šios 
įstaigos sutikimu.

Pakietų gali pasiimti tik tiek, 
kiek gali .pati panešti.

Iš lietuvių lengv. atletikos pirmenybių Rosenheime. Vyrų 100 mtr. finalo 
pradmė. Iš kairės | dešinę: Nakutavičius, Adamkavičius. Pr. Žemaitis, V. 
Žemaitis ir Supronas. K. Kiaunės nuotr.

ginimas siekia nuo 50—65 šilingų. 
Visoje eilėje pramonės šakų atly
ginimas mokamas už akordinį 
darbą.

Darbo savaitė 40—48 valandos. 
Moterys, dirbančios namų apy
vokoje, ligoninėse ar panašiose 
darbo sąlygose gauna mažiausiai 
64 šilingus per savaitę. Iš šios su
mos už maistą, patalpas ir skalbi
nius atskaitoma 23 šilingai.

Anglijon atvykusios moterys Ap
gyvendinamos stovyklose arba 
bendrose patalpose, bet darbinin
kėms nedraudžiama apsigyventi ir 
privačiuose butuose, jei jų galima 
gauti netoli nuo darbovietės. Gy
venančios stovyklose už maistą ir 
patalpas moka po 25 šilingus per 
savaitę. Už šiuos pinigus gauna 
kasdien du kartus valgyti. Sek
madieniais duodama tris kartus 
valgyti. Broliai Vytautas ir Pranas Žemaičiai kovoja dėl pirmos vietos 200 mtr. bė

gime. (Iš lengvosios atletikos pirmenybių Rosenheime) K. Kiaunės nuotr.

naujam galimam karui, galinčiam 
prasidėti šviesos greičiu.

Tvirtindamas, kad Rusija laikosi 
vienos vyriausybės idėjos, o JAV 
kitos, Forrestal mano, jog „geriau 
gyventi dviejuose pasauliuose, ne
gu prievarta priimti būdus, kurie 
yra priešingi mūsų nuomonei ir 
musų sistemai". Neminėdamas ato
minės bombos, jis perspėjo, jog 
pasitikėti kokiu vienu gynybos 
būdu būtų per daug pavojinga ir 
pareiškė, kad „saugumo negalima 
nupirkti rykštėmis" (NYHT, 47. 
10. 23)

Eisenhoweris už 
visuotinę karo tarnybą 
Gen. Dwight D. Eisenhower sa

ko, jog visuotinis karinis apmoky
mas yra svarbus Amerikos demo
kratijos politikos punktas, apsi
draudžiant nuo karo nelaimių.

Stabo viršininkas savo pareiš
kimą davė, pradedant akciją, ku
rios uždavinys paruošti gyvento
jus visuotiniam kariniam apmoky
mui, kurio įstatymas, kaip karinė 

valdžia mano, bus priimtas nau
jojoje Kongreso sesijoje.

Generolas Eisenhower pareiškė, 
kad visuotinio karinio apmokymo 
reikalas yra logiška taikos metui 
sudarytų rinktinių tarnybų atsto
vų dalyvavusių kare, kreipimosi 
išdhva. Jis tai pavadino teisingu 
metodu, paruošiant gyventojus sa
vo asmeninei apsaugai ir atsa
komybei. (NYHT, 47, 10. 23)

Rusai mano, kad 
ginkluotas konfliktas 

neišvengiamas
Prekybos ministeris W. Averell 

Harriman, pareiškė, kad Rusija, 
tuoj pasibaigus karui su Japonija, 
tęsė žodinį JAV puolimą ir kad 
„komunistai yra įsitikinę, jog ne
bus galima išvengti ginkluoto kon
flikto".

Harriman, kalbėdamas pietinių 
sričių gubernatoriams metinėje 
konferencijoje, pasaldė: „Tai mums 
yra nepriirhtina. Aš esu įsitikinęs, 
jog mes galime išlaikyti taiką, ir 
jau dabar esame pasiryžę panau
doti visas mūsų pastangas padėti 
laisviesiems žmonėms išlaikyti jų 
laisvę . . ."

„Su mūsų pagalba, visi laisvi 
kraštai gali būti gyvas įrodymas, 
kad geriausios žmonijos dvasinės 
ir materialinės viltys gali būti 
įgyvendintos tik laisvųjų demo
kratinių institucijų pagalba".

(NYHT, 47, 10. 23)

Vokietijoje 
pasilieka karinė valdžia
Amerikos planas karines val

džias Europoje ir Tolimuosiuose

Rytuose pakeisti civilinėmis val
džiomis pagal Amerikos užsienių 
reikalų ministerijos pranešimą ati
dėtas neribotam laikui. Sis prane
šimas padarytas ryšium su gen. 
Clay išvykimu iš Vašingtono, kur 
jis kartu su britų atstovais kalbė
josi dėl britų zonos okupacinių iš
laidų. Užsienių reikalų ministerijos 
kalbėtojas pareiškė, jog to plano 
atidėjimas nieko bendro neturįs su 
dabartine pasaulio padėtimi, o 
padarytas tik dėl administracinių 
priežasčių.

Užsienių reikalų ministeris Mar- 
shallis pasiūlymą karinę valdžią 
pakeisti civiline valdžia buvo pa
daręs dar tebebūdamas štabo vir
šininku, bet pasiūlymas tuometinio 
užs. reikalų min. Byrnes buvo at
mestas. (NdF, 47, 10. 24)

JAV nepasitraukia 
iš Korėjos

JAV užsienio reikalų ministerija 
paskelbė notos turinį Sovietų Są
jungai. Notoje atmetamas sovietų 
pasiūlymas tuojau atitraukti so
vietų ir amerikiečių karines pajė
gas iš Korėjos.

Notoje, kurią perdavė JAV už
sienių min. pavaduotojas Robert 
Lovelt Sovietų užsienio reikalų 
min. Molotovui, pareiškiama, .jog 
JAV yra nuomonės, kad Korėjos 
klausimas dabar nebegalįs būti 
dviejų valstybių išspręstas, nes jis 
jau perduotas svarstyti Jungtinėms 
Tautoms. (NdF, 47, 10. 24)

„Aišku, prieš 
Sovietų Sąjungą"

Sovietų atstovas Andrėj Višins
kis JT politinėje komisijoje iškėlė 
klausimą, kas yra atsakingas už 
grėsmingą karo kurstymą. „Ar tai 
nėra tokie ponai kaip Fulton- ir 
amerikoniškas monopolis", šaukė 
Višinskis, „kurie duodcl Amerikos 

. užsienio politikai naują kryptį- 
psichopatai, paranojikai, šizofreni- 
kai, arkiniekšai, kuriuos apsėdo 
pasiutusios idėjos".

Višinskis, pradėjęs ,',generalinį 
antpuolį prieš karo kurstytojus 
Jungtinėse Tautose“, ypatingai 
puolė buv. užs. reikalų min. Ja-, 
mes Byrnes, dabartinį gynybos 
min. James Forrestal ir prekybos 
ministerį Averell Hariman. Jis 
tvirtino, kad ir Marshallio planas 
turįs tikslą Vokietiją paversti 
tvirtove prieš komunizmą.

„Churchillis", tėsę toliau Višins
kis, „nori kaip ir anksčiau užkurti 
naują karą. Jis manąs, jog JAV 
ir Vakarų demokratiniai kraštai šį 
tvirtą frontą parems". Prieš ką vi
sa tai yra nukreiptą? Aišku, prieš 
Sovietų Sąjungą ir Rytų Europos 
demokratijas!" (W. K. 47, 10. 23)

Saukiama nepaprasta jav
KONGRESO SESIJA

Po pasitarimo su vadovaujan
čiais kongreso nariais šių metų 
spalių 23 d. prezid. Trumanas 
pranešė, kad bus šaukiama š. m. 
lapkričio 17 d. nepaprasta kon
greso sesija aptarti pagalbos tie
kimą užsieniui. Atstovų rūmų kal
bėtojas Joseph Martin pareiškė, • 
kad kongresas pirmiausia svarstys 
greitos pagelbos suteikimą Pran
cūzijai, Italijai ir Austrijai. Taip
pat bus kalbama ir JAV okupa
cinių zonų Vokietijoje, Japonijoje 
ir Korėjoje klausimai. Kongresui 
bus duota proga pasikalbėti ir apie 
tą vaidmenį, kurį yra pasiėmusi 
JAV Europos atstatymo programos 
vykdyme. Be užsienio politinės 
komisijos lapkričio 10 d. susirinks 
ir bankų bei valiutos komisija, 
kuri svarstys JAV kainų klausimą.

Spalio 24 d. prezid. Trumanas 
savo kalboje į amerikiečių tautą 
nurodė priežastis, kodėl ši kon
greso sesija šaukiama.

EUROPAI RFTKALINGA 
PASKOLŲ

Pagal atsakingų JAV įstaigų 
įvertinimus iki sekančių metų ba
landžio mėn. reikalinga daugiau, 
negu 1 mil. dolerių Prancūzijai. 
Italijai, Austrijai ir okupuotoms 
sritims paremti. Prancūzijai bus 
reikalinga mažiausiai 357 mil. dol. 
Italijai 285 mil. dol., Austrijai nuo 
20—30 mil. dolerių. Kiek sieks Vo
kietijos, Japonijos ir Korėjos oku
pacinės išlaidos, šiuo metu dar 
tiksliai negalima pasakyti. Per 
kelioliką savaičių buvo pranešta 
apie 400 mil. dolerių išlaidų. Iš 
šitos sumos apie 270 mil. dolerių 
išleista vakarinėms Vokietijos 
okupuotoms zonoms.

PREZIDENTO TRUMANO KALBA
Savo radijo kalboje į amerikie

čių tautą prez. Trumanas pareiškė: 
„Po Japonijos kapituliacijos mes 
nuolatos siekiame dviejų tikslų: 
taikos ir gerovės; gerovės visai 
mūsų tautai ir taikos visam pa
sauliui. Mūsų krašto gerovei gre
sia infliacija. Badas ir šaltis graso 
pasaulio taikai. Šitos kliūtys turi 
būti greitu ir drąsiu veikimu nu
galėtos."

„Mūsų ūkio padėtis neduoda 
pilnutinio vaizdo. Nors gamyba jr 
aukšta, kainos greit kyla. Kainų 
pakilimas visoms prekėms šiuo 
metu siekia 23%. Pragyvenimo iš
laidos paskutiniųjų trijų mėnesių 
laikotarpyje pakilo daugiau negu 
60%".

„Bet vesdami sveiką politiką, 
mes galime išlaikyti mūsų gy
venimo standartą ir įvykdyti pa
galbos programą užsieniui".

„Kai kongresas susirinks, aš 
pasiūlysiu programą kovai prieš 
infliaciją, aukštas kainas ir dideles 
pragyvenimo išlaidas".

Antroji Kongreso specialios 
sesijos sušaukimo priežastis yra 
užsienyje gyvenančių žmonių ba-
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do, šalčio i/ kančių problema. Mū
sų užsienio politika buvo, yra ir 
pasiliks laisviems žmonėms ir 
laisvoms tautoms padėti iš karo 
sunaikinimų atsigauti ir ęnt savo 
kojų atsistoti, kad jie galėtų ir 
mums padėti, kuriant tvirtą ir pat
varią taiką. Yra nesąmonė tvir
tinti, kad .mes siekiame viešpa
tauti kitoms tautoms. Mes tikime 
į laisvę ir darysime viską, kas tik 
galima, kad laisvus žmones ir 
laisvas vyriausybes visame pasau
lyje paremti galėtume."

Toliau prez., kalbėdamas apie 
Europos kraštų sunkią ūkinę ir 
finansinę būklę, nurodo: „Prancū
zijos ir Italijos finansiniai rezer
vai importo reikalams, naudojami 
nuo pat šio karo pabaigos, yra be
veik visiškai išsemti. Kylančios 
kainos JAV ir kituose kraštuose, 
iš kurių jie turėjo pirkti, jų liku
siųjų fondų pirkimo galią dar la
biau sumažino."

„Prancūzija savo minimalius 
pareikalavimus turimomis atsar
gomis galės patenkinti tik iki šių 
metų gulo. Naujuosius metus gi 
turės pradėti be finansinių prie
monių apmokėti gyvybiškai svar
bius importus. Prancūzams iki 
ateinančių metų kovo -31 d. rei
kalinga 357 mil. dolerių. Italija 
jau net iki šių metų pabaigos ne
begali išsiversti. Ji iki šių metų 
galo būtinai turi gauti 142 mil. 
dolerių 1948 metų pirmajam ket
virčiui jai bus reikalinga papil
domai 143 mil. dolerių."

„Todėl yra lengva suprasti, kad 
kongreso atitinkamų priemonių 
griebimasis negalėjo būti atidėtas 
iki sausio mėn. Lapkričio 17 d. 
kongreso susaukimas jokiu būdu 
nesumažina reikalo savanorišką 
programą maisto produktų taupy
mui įgyvendinti."

Mielus idėjos draugus 
AUGUSTINAVlClŲ PIJŲ ir 
Vaitkevičiūtę Genovaitę, su
kūrusius šeimos židinį, svei
kiname ir linkime geros 
ateities!

Baltijos Un-to Stud.At-kai

Stud. ONUTĘ SAVICKAITĘ 
ir amerikietį lietuvį Vladą 
Vaitkų, sukūrusius ateitinin- 
kišką šeimą, nuoširdžiai 
sveikina.

Hanau Studentai 
Ateitininkai

ŽAIDYNĖS AUGSBURGE 
MENKO SPORTO ŽENKLE

Šiais metais, latviams ir estams 
atsisakius ruošti įprastinę įvairią pro
gramą, Baltijos tautų Olimpiadai teko 
pasitenkinti tik futbolo žaidynėms, 
kurių metu įvyko ir lietuvių stalo 
teniso varžybos.

Kalbant apie šias tiek futbolo, tiek 
stalo teniso varžybas, tenka pasakyti, 
kad lauktų aukšto lygio varžybų taip 
ir nesulaukėm. Jeigu stalo teniso var
žybos, be menkų išimčių, davė ir 
šviesių akimirkų, tai futbolas tiek sa
vo pasekmėm, tiek žaidimo lygiu 
(prieš latvius) bei tarpusaviais žaidikų 
santykiais prieš varžybas bei jų metu 
reprezentavo save juodžiausiom spal
vom.

Šios žinutės tikslas nėra gilintis į 
priežastis, kurios neleido sulipdyti ge
ros rinktinės, kuriai kaip tik šiais 
metais buvo teikiama ypatingai daug 
vilčių. Viena tėra aišku, kad visai 
eilei mūsų futbolininkų trūksta pagar
bos jausmo savo partneriams bei pa
garbos pačiam futbolui, kaip populia
riam kovos žaidimui. Musų „senieji'* 
nenori pripažinti „jaunųjų“, tuo tar
pu „jaunieji“ deda visas pastangas, 
kad aikštėj vyrautų vien jie.

Taigi ir šiemet, dar prieš žaidynes, 
buvo aiškiai matomas pasiskirstymas 
dviem, deja, kraštutinėm grupėm. 
Vien tokia padėtis iš anksto leido 
spėti, kad vienuolikės sustatymas su
darys daug vargo. Augsburgas, deja, 

„Aš džiaugiuosi pozityviu ameri
kiečių tautos atsiliepimu į tautinę 
taupymo programą. Mes galime 
nieko neveikti' ir laukti, iki 
priespauda dar labiau įsigalės ir 
mūsų gyvenimo standartas dar la
biau nukris ir daug bedarbių atsi
durs gatvėje". „Kiti demokratiniai 
kraštai praras viltis ir taps to- 
talistinių antpuolių" lengvomis 
aukomis. Tai būtų silpnumo ir 
bailumo kelias. Antras išeities ke
lias yra tinkamu laiku ir tinkamų 
priemonių panaudojimas. Čia glū
di mūsų jėga, vedanti pasaulį į 
taiką ir gerovę. Su pasiryžimu ir 
sujungtomis pastangomis šio tikslo 
pasieksime" baigė prezidentas.

Mielam prieteliui VYTAU
TUI ŠULAIČIUI mirus, liū
dinčiai jo šeimai, tėveliams, 
broliams ir giminėms didžios 
širdgėlos valandoje reiš
kiame giMą užuojautą ir 
kartu liūdime.

Antanas Brokevičius 
Laimutis Švalkus

Staiga mirusiam L. R. Kry
žiaus Stuttgarto Skyriaus 
vicepirmininkui pulk. JONUI 
LAURINAIČIUI, daug padė
jusiam Stuttgarto apl. išskir
tiesiems, gilią užuojautą 
reiškiame Poniai Onai Lau
rinaitienei.
L.T.B. Stuttgarto Apylinkės 

Išskirtųjų Poskyris

Kolegai stud. med. JUR
GIUI VOLODKAL mylimam 
tėveliui mirus, reiškiame gi
lią užuojautą

Studentai medikai:
E. Gedgaudas, St. Jankus, 
G. Kondrotaitė, St. Kerpytė, 
M. Misevičiūtė, D. Stankai

ty tė, K. Šukys, J. Šalna

Dėl brangaus sūnelio Kari
buto mirties skaudžią šird
gėlą pergyvenančius p. p. 
Mariją ir Alfonsą Končius 
nuoširdžiai užjaučia

LTB Stuttgarto Apylinkės 
Išskirtųjų Poskyris 

negali pasigirti futbolo „specias“, o 
kviestiesiems neatvykus, visa bėda 
krito ant „Dainavos“ vadovybės pečių.

Lietuvai — Latviai 0:2 (0:1)
Lietuviai: Perkūnas: Bačinskas, Ki

tas; Sadauskas, Tėvelis, Baltramonai- 
tis; Kevalaitis, piplys, Birgėla, Lan- 
gevičius, Astromskas.

Nėra abejonės, kad latviai (pagrinde 
senieji „Vilkai“: Bebris, Petersons, 
Seibelis (!). Lauks. Laumanis) buvo 
geresni. Neatydus mūsų dengimas lei
do jų saugams, o ypač vidurio saugui 
Petersons užtikrintai valdyti aikštės 
vidurį ir diktuoti žaidimą. Nenuosta
bu, kad bent 10 min. mūsų komanda 
gynėsi. Latviai sukūrė eilę gerų pro
gų, bet jų išnaudoti nesugebėjo. Abu 
kritę įvarčiai buvo atsitiktini ir jų 
galėjo prie didesnio gynikų ir valti
ninko atidumo ir nebūti.

Antrą kėlinį pakeistas sąstatas: vie
toj Birgėlos įėjo Adomavičius, o vie
toj Astromsko—Jeršovas. Deja, ir 
antrą kėlenį žaidimo taip ir nematėm. 
Adomavičius latviams įvarė baimės.

Rungtynės buvo labai žemo lygio ir 
savo klase tepriminė vidutinias B kla
sės rungtynes Lietuvoje, s

Po rungtynių teliko galvoti, kokio 
gi sąstato rinktinė galėtų bent pado
riai sužaisti prieš estus.

Šį klausimą apsiėmė spręsti, deja, 
tik paskutiniąją dieną atvykęs N. Ce-

rėkas. Atrodo, kad tinkamai painfor
muotas apie žaidikų nuotaikas, N. Ce- 
rėkas turėjo pasirinkti „arba — arba“ 
ir pasirinko „senuosius“.

Lietuviai — Estai 0:0 (0:0)
Lietuviai: Perkūnas (Ilk. Paukštys); 

Baziliauskas, Pilkauskas; Sadauskas, 
Bačinskas, Simutis; Kevalaitis, Num- 
gaudas, Adomavičius, Jeršovas, Baltra- 
monaitis.

Si ekipa nors laimėjimo ir neatnešė, 
bet bent žaidė. Visa nelaimė, kaip 
amžinai, puolimas pamiršo, kur var
tai. Veik visą rungtynių laiką žaidi
mas vyko estų pusėje, bet eilės progų 
liko neišnaudotos. Progų turėjo kiek
vienas puolikas. Antrą kėlinį estai, 
tesiekdami tik lygitįjų (kurių užteko 
antrai vietai), sutraukė bent 7 žaidi- 
kus gyniman ir čia dviguba siena 
gynė savo vartuš. Kur nepajėgė jie — 
padėjo jų puikus vartininkas Reek 
bei mūsų puolikų nesugebėjimas.

Žiūrovams šios rungtynės buvo ner
vų bandymas, nes laimėjimas buvo 
lauktas ir pagal žaidimą kiekvieną 
minutę visi laukė įvarčio. Ir nenuos
tabu, kąd paskutinėse minutėse, kai 
musų gynikai taip pat virto „puoli
kais", nevienas mūsų sporto entu
ziastų pradėjo linkėti komandai pra
laimėjimo. „Tepamoko juųs bent 
estai, kaip išnaudoti vieną vienintelę 
progą per kėlinį!“

Ir vietinė vokiečių spauda, pami
nėjus rungtynes ir gerą lietuvių žai
dimą, turėjo pridėti pastabą „bet lie
tuvių puolikai pamiršo kur priešo 
vartai“.

Taip musų vienuolikei teko pasiten
kinti paskutiniaja vieta, tilo tarpu 2 . . 
Tuo tarpu, kai tikėjomės net mūsų 
laimėjimo . . .

Apsivylė futbolo žaidimu tiek eili
niai žiūrovai, rengėjai, tiek patys 
sportininkai, kurie tikiuos, suprato, 
kad futbolas tai žaidimas, reikalai au- 
jąs ne 11 paskių žaidikų, bet vienuo
likės, kuri dar prieš rungtynes turi 
būti tvirta viduj tvirta kovos dva
sia, tarpusavio sugyvenimu bei pa
garba vienas kitam.

Kokia komanda konkrečiai galėtų 
atstovauti musų futbolui? Atrodo, 
bene paprasčiausias atsakymas: gyni
mas aiškus ir nesunkiai sustatomas; 
luo tarpu geriausiai sužaistų vienos 
kurios stovyklos susižaidęs puolimas, 
negu šiaip penki puolėjai, nenorį, ar 
net negalį viens kito suprasti.

Latviai — Estai 1:9 (0:0)
Pirmąjį kėlinį estai buvo visiškai 

lygus priešas latviams ir jų greitas 
puolimas (vidurio puolikas Kirsik!) 
sukurė daug rimtų pavojų Lazdinš 
šventovei. Antrame kėliny išryškėjo 
latvių persvara, bet jų puolimas 
(Seibels) tik vieną progą tesugebėjo 
išnaudoti.

Apsivylusią futbolo varžybom publi
ką bent truputį prablaivė stalo teni
so varžybos, kurios, kad ir kuklioj 
barako salėj, suteikė kelias malonias 
valandas, net ir kurių metu futbolo 
paliktas slogutis slėgė karštuosius en
tuziastus.

Stalo teniso varžybos
Siame pajėgiausių amerikiečių zo

nos stalo tenisininkų turnyre dalyva
vo: Adomavičius (Kasselis), Raškaus
kas (Muenchenas), Garunkštis (Muen- 
chenas). Gerulaitis (Augsburgas), Mei
lus (Schw. Grnūnd), Januškis (Hąnau), 
Žilinskas (Ingolstadtas), Andriulis III 
(Kemptenas), Vailokaitis (Mūnchenas), 
Tėvelis (Augsburgas) ir Zdanavičius 
(Heidelbergas).

Taigi, v atvyko visi pajėgiausi ame
rikiečių zonos sportininkai. Varžybų 
tikslas — išaiškinti geriausius tenisi
ninkus rungtynėms su vokiečiais ir 
tuo pačiu tęsti Oberleningeno pradė
tąją stalo teniso varžybų tradiciją.

Vyr. varžybų vadovą K. Baroną 
tenka pagirti už punktualumą ir gerą 
varžybų tvarką. Beje, jam darbą 
ypatingai „palengvino“ patys varžybų 
dalyviai, kurie atidavė eilę rungčių 
be žaidimo. Jeigu bent dalinai patei
sinamas Gerulaitis, atidavęs 3 kovas 
bž. (sužeistas pirštas), tai visai ne
pateisinamas Vailokaičio (viena par
tija), Adomavičius (3 partijos) bei Tė
velio (net 5 partijos b. ž.) elgesys. Sis 
faktas ir tebuvo vienintelis varžybų 
šešėlis.

Pats žaidimo lygis, deja, reikia pri
pažinti. yra smukęs. Bene, karštoji 
šių metų vasara bus didžiausias kalti
ninkas. Aiškus formos smukimas jau
čiamas pas Gerulaiti, Adomavičių, Tė
velį. Veik visos partijos buvo sukovo- 
tos labai i^žtingai ir kietai. Iš tokių 
kietų partijų paminėtinos Garunkštis
— Andriulis 2:1, Garunkštis — Januš
kis 2:1.

Gražiausia partiją sulošė Meilus — 
Gerulaitis 2:1.

Varžybų lairhėtojas paaiškėjo pasku
tinėje partijoje, susitikus be pralai
mėjimų žengusiems Garunkščiui ir 
Meilui. Meilus laimi pirmą setą ir 
antrame vedė 17:13, 19:16. 20:19, bet 
pralaimėjo netik šį setą, bet ir par
tiją.

Tuo būdu laimėtojais tapo: 1. Ga
runkštis 10 tšk., 2. Meilus 9 t§k., 3. 
Zdanavičius 7 tšk., 4. Andriulis III 6 tšk.

MTV Muęnchen — Lietuvių rinktinė 
’ 4:5

Vokietijos 1947 m. komandinis meis
teris MTV Muenchen gerai mums pa
žįstamas vienetas ir senas priešas — 
du kartu žaista. Vieną kartą laimėta 
5:4, o antrą kartą pralaimėta ta pa
čia pasekme.

Taigi, šį kartą su įtempimu laukta 
Šios kovos, kurios metu futbolo pra
laimėjimų prislėgti žiūrovai atsigavo
— mūsų pergalė neabejota nei vieną 
minutę ir po 7 partijų laimėtojas bu
vo aiškus. Šiuo rugtynių metu žiūro
vai labai aktyviai įsijungė i kovas ir 
galų gale pagyveno laimėjimo 
džiaugsmu.

Rungtynių pradžioje svečius, apsi
lankiusius sausakimšai pripildytam 
barake pasveikino stovyklos gerbūvio 
karininkas p. Gedvilas ir apdovanojo 
mūsų valstybiniu herbu. Vokiečių 

vardu padėkojo Dr. Rosinus, pabrėž
damas musų stalo tenisininkų stipru
mą ir jų norą kuo dažniau su mumis 
rungtyniauti.

MTV Muenchen eilėse trūko Mau- 
ritzo, tuo tarpu mūsų Andriulis III 
neatvyko.

Techniškos rungtynių pasekmės: 
Vailokaitis — Riemann 3 : 0 
Januškis — Schriefer 1 : 3 
Meilus — Garunkštis —

Than — Strikner 3 : 2 
Zdanavičius — Seltmann 3 : 0 
Gerulaitis — Dr. Rosinus 1 : 3 
Zdanavičius — Januškis — 

Riemann — Seltmann 3 : 0 
Meilus — Strikner 3 : 0 
Gerulaitis — Vailokaitis — 

Dr. Rosinus — Schriefer 0 : 3 
Garunkštis — Than 2 : 3 

Bendra rungtynių pasekmė 5 : 4 mū
sų naudai. ’

Baigiant tenka palinkėti vyr. sporto 
komitetui, o ypač futbolo vadovui su
sirūpinti ateinančiu sezonu ir neu
žmiršti per žiemą. Atrodo, kad yra 
eilė priemonių (stovyklų pirmenybės, 
žaidynės tarp atskirų zonos sričių) 
pasiektų geresnio žaidimo lygio ir su
daryti tikrai pajėgią rinktinę. Bet 
kartu būtina, kad ir žaidikai jaustųsi 
esą sportininkai tikrąja to žodžio 
prasme. Va.

Pasibaigė fizinio auklėjimo 
darbuotoju kursai Grafe™ 

aschau stovykloje
Mūsų tremties gyvenime buvo ir 

yra įvairių kursų. Iki šio laiko tik 
fizinio auklėjimo sritis buvo apleista 
ir niekas nesistengė ja susirūpinti, š. 
m. pavasarį kai kuriems musų fizinio 
auklėjimo darbuotojams kilo mintis 
suorganizuoti tokius kursus, kuriuose 
galėtų pasitobulinti kūno kultūros 
mokytojai ir kurie galėtų paruošti 
sporto instruktorius. Šių kursų rei
kalingumu niekas nesuabejojo, tik 
kilo klausimas,’kaip ir kur bus tokia 
stovykla suruošta. Ir, štai, apie rug- 
piučio pabaigą laikraščiuose skaitėm, 
žinią, kad minėtieji kursai prasideda 
rugsėjo 22 d. Kursantų registraciją, 
susitarusi su Z. Puzinausku, kuris 
yra f aklinasis šių kursų įsteigėjas, 
pravedė Mūncheno Sporto Apygarda. 
Buvo laukiama didelio kursantų ant
plūdžio. Numatyta buvo priimti 100 
asmenų: 60 vyrų ir 40 moterų. Tačiau 
pasirodė, kad ir šiais kursais susido
mėjimas nebuvo didelis — nesuva
žiavo net nė pusė numatytojo skai
čiaus.

PRANEŠIMAI
Matydami musų tautodailės reikšmę 

lietuvių reikalų populiarinimo darbe, 
ypatingai svetimtaučių tarpe dr norė
dami surasti tremtiniams tam tikra 
pragyvenimo šaltinį, įsteigėme lietu
vių tautodailės dirbiniams gaminti ir 
platinti dirbtuvę, pavadintą „Tauto
dailė“, Lithuanian D. P. Gift Works
hop.

Po pusmečio pradinio ’ darbo išdrį
stame su savo dirbiniais išeiti į pla
tesnę viešumą.

Atliekame visus medžio, kartono, 
marmuro, odos ir gipso darbus: gami
name visokius dovanom ir reprezen
tacijai tinkamus dirbinius, k. a.: įvai
rius kraičių skrynių modelius, įvai
raus formato bei paskirties dėžutes, 
drožinėtas, dažytas, poliruotas, inkru
stuotas ir degintas, įvairius rėmelius, 
braižybai raidynus ir trikampius; 
įvairius foto albumus, foto-trezorus, 
užrašų ir poezijos knygeles, biuvarus, 
svečių knygas ir kitoTcius specialios 
knygryšystės dirbinius; įvairaus de
koratyvinio turinio irėmuotas natūra
laus marmuro plokštes; visus odos 
dirbinius (išskyrus avalinę ir rubus), 
albumus, foto-trezorus, užrašų kny
gutės; įvairaus turinio gipso dirbi
nius, bronzuotus, poliruotus ir kt.

Suinteresuotus asmenis mielu noru 
painformuotumėm plačiau/

Priimame bendruomenių ir pavienų 
asmenų užsakymus.

Duodame eksponatus parodoms ir 
mugėms.

Ieškome platintojų, kuriems duoda
me tam tikra provizija.

šiuo kreipiamės į Tamstas prašy
dami mus paremti, duodant užsaky
mus, rekomenduojant mūsų dirbtuvę 
kitiems, bei nurodant mums įstaigas 
bei asmenis tinkamus platinimo dar
bui. Pageidaujami būtų, turį tame 
darbe patyrimo, kaip stovyklų spau
dos kioskai, kooperatyvai ir pan.

Tautodailė Lithuanian D. P. Gift 
Werkshop (13a) Rebdorf b. .Eich- 
stštt (Bayern).

Gimnazijų p. p. Lotinistams
Yra išleista ir dar galima gauti Pau

liaus Leono-Leonavičiaus „Lotyniš
kai — lietuviškų žodynų“, turinčių 
apie 6300 žodžių. Vieno egz. kaina RM 
15.—. Užsakymus siųsti adresu: (23) 
Oldenburg i. Old. DP Camp „Unterm 
Berg".

„Litanistams žinotina“
Prof. dr. A. Salio „Lietuvių kalbos 

tarmės" kaina RM. 26,— Užsisakoma, 
kartu siunčiant pinigus, ne Tunkuno 
vardu, bet Litauisches Komitee, Spau
dos Skyrius, (14b) Tūbingen, Karstr. 11.

Gauti laiškai:
1) Reginai Klimaitytei ir
2) Adelei Liudvinavičiūtei.
Atsiimti Lietuvos Raud. Kryžiaus 

Vyr. Valdyboj Reutlingen, Leder- 
str. 94.

Elena Černiauskaitė, dukt. Silve
stro, kil. iš Netiesų km., Merkinės

Suvažiavę kursantai vietoje jau ra
do kai kuriuos lektorius atvykusius, 
kiti atvažiavo keletą dienų vėliau. 
Kaip ir buvo numatyta, kursai pra
sidėjo rugsėjo 22 d. ir baigėsi spalių 
17 d. Kursuose dėstė Z. Puzinauskas, 
Br. Keturakis, J. Jašinskas, D. Nas
vytytė ir V. Norkus. Siems lekto
riams teko dirbti ir už kitus, kurie 
buvo sutikę šiuose kursuose dėstyti, 
bet neatvyko. Kursuose buvo išeita 
visa numatyta programa, išskyrus 
plaukymą ir futbolą. Trūkstant lek
torių. kai kurie dalykai buvo išeiti 
tik apgraibomis. Kursantai buvo su
pažindinti su fizinio auklėjimo isto
rija. nuo senovės graikų laikų iki 
šių dienų moderniųjų fizinio auklė
jimo linkmių ir naujųjų pasaulinių 
jaunimo sąjūdžių. Tarp kitų dalykų 
buvo išeita ir metodika, bei ritimlnė 
gimnastika, žodžiu visa tai, kas įeina 
į žmogaus fizinį auklėjimą ir spor
tinio gyvenimo organizavimą.

Kas gi daugiausia domėjosi šiais 
kurdais? Trumpai tariant žmonės, ku
riems rūpi mūsų tautiečių fizinis pa
jėgumas ir kurie nori išjudinti musų 
sportinį gyvenimą iš dabartinio nes
veiko miego. Šiuose kursuose buvo 
taip pat ir iš kai kurių gim
nazijų kūno kultūros mokytojai, no
rėję pagilinti savo turimas žinias. 
Šiuos žmones reikia tik sveikinti ir 
palinkėti tolimesniame darbe sėkmės. 
O ar daug jų buvo? — Anaiptol, tik 
7. O kur kiti?

Šie kursai buvo suruošti su Švieti
mo Valdybos pritarimu ir vis dėlto 
nei gimnazijų vadovybės nei paga
liau mūsų Tautiniai Komitetai, nea
trodo, kad butų rimtai į šį reikalą 
žiūrėję. Ar nebūtų buvę gera, jei iš 
kiekvienos stovyklos butų atvykę 
nors po vieną atstovą? Juk ne pas
laptis. kad musų sportinis gyvenimas 
reikalingas reformų. Kursuose buvo 
dėstoma taip pat ir sportinio gyve
nimo organizavimas. Reikia manyti, 
kad žmonės, kurie lankė kursus pa
naudos savo žinias pairusiems reika
lams sutvarkyti.

Kursų metu buvo pravestos disku
sijos tema: „Fizinio auklėjimo užda
viniai tremtyje ir laisvojoje Tėvynė
je“. Čia buvo išdiskutuoti visi su fi
ziniu auklėjimu susiję klausimai. Be- 
diskutuojant buvo prieita vieningos 
nuomonės, kad reikia sušaukti musų 
fizinio auklėjimo darbuotojų suvažia
vimą, kurio tikslas būtų išrinkti vy
riausiąjį sporto komitetą ir nustatyti 
gaires tolimesniam fiz. aukl. gyveni
mui.

Šiuo metu kursantai grįžo į sav® 
stovyklas, kuriose, reikia manyti, 
pradės dirbti pozityvų ir naudingą 
darbą. Linkime, ryžtingumo ir sėk
mės! P. M.

par., prašoma skubiai pranešti savo 
adresą L. R. K. Vyr. Valdybai.

Į Freudental b. Stuttgart sanatori
ją (IRO area 1002, Ludwigsburg) pri
imami vyrai, sergą atvira ir uždara 
plaučių džiova tik iš amerikiečių zo
nos. Veda gydytojai specialistai. Lie
tuviška virtuvė ir tvarka. Daromos 
operacijos pagal reikalą gretimoje 
sanatorijoj prityrusio plaučių chirur
go. Iš kitų distriktų gali kreiptis, jei 
gaus sutikimą iš savo area medical 
officer. Direktorius.

Lietuvių transporto b-vė siunčia į 
visus kraštus maisto siuntinius:

1. siuntinys
2 sv. cukraus
1 sv. kavos
1 sv. mėsos kons.
1 sv. manų kruopų
’/» sv. kiaušinių milt.
»/» sv. Nestle kakao
1% sV. taukų dėž.
1 dėž. kond. pieno
12 oz. dėž. bekono
1 gab. muilo

11 svarų —7,— dol. 
siuntinys
5 sv. cukraus
2 sv. kavos
2 sv. mėsos kons. 
2% sv. taukų dėž.
1 sv. ryžių
1 sv. manų kruopų 
>/» sv. Nestle kakao 
’/s Bordens šokolad. 
27 oz. dėž. bekono
2 dėž. kond. pieno 
2 gab. muilo

21 svar. —10,— dol.
siuntinys

2 sv. cukraus
2 sv. kavos
2 sv. miltų
2% sv. taukų dėž.
1 sv; mėsos konser.

11 svarų —5,50 dol.
Rašyti: Sea-Gull Schipping Co. 
560 Grand Str.

Brooklyn, N. Y.

Paieškojimai
Ona KUKANAUŽIENE — ViCiUTE 

ieško brolio B, Kasanavičiaus, pra
šau pranešti J. Stravinskui (24a) 
Stade Pulverweg D. P. Camp.

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

sekančius asmenis;
PAPROCKIENE Birutė;
PAPROCKAS Vaslavas Dr.;
PAPECKIENE Ona, 4 metų, iŠ Ma

rijampolės;
RACEVICIENE Josefa, 60 metų;
RACIŪTE Kastanzlja, 24 metų; t 
RAČIUS Antanas, 22 metų; 
RADISCHAT Albert, 36 metų;
ROSENSTEIN Josel, 16 metų, iš 

Stutthof;
ROSENSTEIN Shleima, 14 metų, iš 

KZ Stutthof;
SHADOW,Meilech, 14 metų, iš KZ 

Stutthof.
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„ŽIBURIŲ" PRIEDAS MOTERIMS / RED. P. JANUTIENE

Tafybu Lietuvos
Moterų „Protestas“

(ištrauka iš „VIENYBES" 47.9.19d.)
Tiesiog šlykštu ir biauru skai

tyti vadinamąjį Tarybų Lietuvos 
moterų protestą, atspausdintą lie
tuviškų bolševikų „Laisvėje”, kur 
jos pasisako ir protestuoja prieš 
neseniai įvykusį tarptautinį mo-

Žiaurumai ir DP problema Moterų 
Taikos Kongrese Paryžiuje

dėlė šalininkė Argentinon laisvo 
DP įvažiavimo. Bet kongrese turė
jo balsą tik delegatės, tos, ku
rioms ši problema svetima — ne
drįso jos kelti, o ponios Ashby 
nebuvo ir šis raštas nebuvo bal
suotas.

Šūkiu „Moteris ir taika", buvo 
drąsiai ir objektyviai paliesti du 
skaudžiausi klausimai:

a) Organizuoti, nesiliaują nekal
tų žmonių žudymai ir per
sekiojimai.

b) Displaced Persons problema.
Šiuo atveju tenka su didele pa

garba minėti dviejų anglių pavar
des: tai p. Corbert Ashby ir kuni
gaikštienė Athol, atvykusi specia
liai iš Anglijos pranešimui „Žiau
rumas, virtęs sistema!" padaryti.

P. Ashby kalbėdama apie tarp
tautinius organizmus sakė, „Man, 
kaip anglei, miela čia pabrėžti, 
kad mes pirmieji pasiryžom su
siaurinti savo patogumus, net 
maistą, kad galėtume kitiems pa
dėti. Anglija kad ir mažiau reika
linga darbo rankų, kaip kitos de
mokratinės valstybės, ir labiau 
nei jos karo paliesta, drąsiai iš
tiesė ranką nelaimingiesiems DP, 
leisdama masiškai atvykti į Ang
liją ir tapti jos kuklių galimumų 
ribose — kukliais bet naudingais 
laisvos bendruomenes nariais." 
Čia pat ragino kitų demokratinių 
valstybių atstoves visa daryti, kad 
jų vyriausybės, nedelsdamos, tvar
kytų šią skaudžią problemą.

• Kunigaikštienė Athol pritrenkė 
kongreso dalyves savo gausios 
medžiagos baisumu, žavėjo visas 
savo drąsa ir savo pasišventimu 
tam reikalui, apie kurį dar taip 
neseniai tarptautiniuose suvažia
vimuose buvo tik patylomis 
šnabždama.

Po jos pranešimo visos kitos 
problemos lyg nubluko, lyg tapo 
antraeilėmis ir tik jos dėka kon
greso pirmoji rezoliucija yra —■■ 
Against Cruelty —.

Tiesa, buvo keliamas balsas’kad 
pirmoji rezoliucija būtų skirta vai
kams, jų maitinimui, priežiūrai, 
auklėjimui; bet diskusijose paaiš
kėjo, * kad šis kongresas, kaip ir 
visa žmonija, turi visų pirma rū
pintis, kad žmogus būtų žmogumi, 
o ne objektu žiauriausiems eks
perimentams ir pasityčiojimui.

Svarbiausias gana ilgos rezoliu
cijos punktas buvo:

„— Kankinimai, ištrėmimai, pri
verstiniai darbai turi būti panai
kinti.”

„— Teismo procedūra, kalinimo 
įstaigos — turi būti tarptautinės 
kontrolės žinioje."

Rezoliucija, kaip „kultūringų 
žmonių" kūrinys, nemini autorių, 
nors visiems žinoma, kad kalbama 
apie padėtį už „geležines tvoros".

Šitokią rezoliuciją malonu buvo 
girdėti, bet žinant, kaip buvo leis
ta žiaurumų autoriams vis naujas 
žemes užimti, tokie protestai at
rodo lyg būtų maišymas svetimam 
ir dargi neprieinamam katile; ga
lima tačiau džiaugtis galvojant 
apie tolimesnę ateitį ir vertinant 
protestą kaipo moralinį pasiruo
šimą dar vienam Nuerenbergo tipo 
teismui.

Kai paskutinę minutę buvo pas
tebėta, kad dėl DP nėra priimta 
jokia rezoliucija, prezidiumui bu
vo patiektas šitokio turinio raštas:

„— Tarptautinių konfliktų atve
ju DP esančių Vokietijoje padėtis 
būtų viena tragiškiausių. Tik to
dėl, kad jie myli savo tėvynę la
biau už viską, jie būtų taip aiškiai 
kunigaikštienės Athol pranešime 
pavaizduotų žiaurumų aukos."

„— Todėl šis kongresas prašo
mas priimti rezoliuciją:

„— Kad Women's World Fel- 
lowschip komitetas kreiptųsi į 
tarptautinius orgaųizmus prašy
damas kuo greičiausia tvarkyti 
šią skaudžią problemą."
„— Kad čia esančios atstovės 
per savo organizacijas prašytų 
savo vyriausybių, kad jos pa
dėtų DP apleisti Vokietiją ir 
pasiekti demokratines valstybes." 
Pirmininkavo žymi Argentinos 

socialiste, p. Morea de Justo, di-

Reik tikėtis, kad praleidusios 
tokią puikią progą pakelti balsą 
švento reikalo vardan, lietuvės 
moterys kitu kart pasiruošusios iš 
anksto ir turėdamos tinkamas 
atstoves sugebės ne tik gerai in
formuoti apie tai, kas šiandien jau 
daug kam rūpi, bet ir tinkamai 
pasirodyti ir tarptautinėje arenoje 
— imponuoti taip, kaip ten esti 
su kitų mažų valstybių moterimis.

J. D. N.

Tarpautinis Moterų Kongresas Paryžiuje
1947 m. rugsėjo

Šis Kongresas buvo ruošiamas 
tarptautinio prancūzių moterų ju
dėjimo iniciatyva „Entente Mon- 
diale pour la Paix". Kongreso po
sėdžiai vyko U.N.E.S.O. salėse.

žvarbiausieji Kongreso progra
mos punktai buvo šie:

I. Ekonominės problemos — 1) 
tarptautinė maitinimosi padėtis 2) 
Tarptautinė pagalba vaikams.

II. Socialinės problemos — Į) 
Moters vaidmuo, kaip motinos ir 
kaip darbininkės, šeimoje ir už 
šeimos ribų 2) Vaikų teisės.

III. Taikos problemos — 1) Tarp
tautinės organizacijos — U.N.O, 
IRO, UNESCO, FAO etc... 2) Sa
vitarpinė tarptautinė pagelba 3) 
Mėsių informacija ir žurnalistų 
atsakomybė 4) Tendencingos isto
rinių faktų interpretacijos pada
riniai

IV. Taikos sąlygų problemos — 
1) Pietų Amerikoje padėtis 2) Ar
timuose ir tolimuose Rytuose pa
dėtis 3) Organizuotas žiaurūmas- 
pavojus taikai.

V. Moterų atsakomybė tarptau
tiniuos reikaluos 1) Pilietinis auk- 
klėjimas 2) Konstruktyvinis femi
nizmas.

Šio kongfeso garbės pirmininkė 
buvo Mme Vincent AURIOL 
(Prancūzijos Respublikos Prezi
dento žmona), o pirmininke — 
Mme Georges Bidault (Prancūzijos 
Užs. reik. Ministerio žmona). Fak
tiškai kongresui pirmininkavo 
Mme Jeanne PICARD (vadė gau
sios Prancūzių moterų darbininkių 
organizacijos) ir Mme MALA- 
TERRE-SELLIER. Kongreso ati
daryme dalyvavo Mme Paul RA- 
MADIER (Prane. Ministerio Pir
mininko žmona).

Kongresą sveikino UNO Gene
ralinis Sekretorius, Mme Bidault, 
Mrs Roosevelt bei tarptautinės 
moterų organizacijos ir UNESCO 
Direktorius.

Šiame kongrese „La Femme et 
la Paix" dalyvavo 48 tautų dele
gacijos. Reikia pastebėti, kad kon
grese nedalyvavo Sovietų Rusijos, 
Bulgarijos, Jugoslavijos • ir Lenki
jos moterų delegacijos, nežiūrint 
kad šių kraštų moterys buvo 
kviestos kongrese dalyvauti. Iš 
Baltijos tautų kongrese tedalyvavo 
Lietuva, kuriai atstoyavo p. O. 
BACKIENE Lietuvių Šalpos Drau
gijos Prancūzijoje Valdybos Vice
pirmininkė. Lietuva buvo įtraukta 
į dalyvavusių kongrese kraštų są
rašą ir Lietuvos atstovė dalyvavo 
balsavimuos, kada šalys nomina
liai buvo kviečiamos balsuoti. Lie
tuvos atstovei ' komisijų posė
džiuose buvo pareikšta ypatingų 
simpatijų mūsų tautos ir tautiečių 
kenčiančių atžvilgiu.
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Kongreso nuotaika buvo’ vie
ninga ir jauki, nors kiek liečia 
Sov. Rusiją ir ryšium su ja tarp
tautinę padėtį-buvo vengiama kal
bėti bei opesnius klausimus liesti. 
Drąsiausiai kongrese opiaisiais 
klausimais pasisakė Duchesse d' 
ATHOL savo pranešime „Organi
zuotas žiaurumas — pavojus tai
kai”.

Eleonora Rooseveltienė. Ji JAV dele
gacijos paskirta atsakyti į Višinskio 
kaltinimus kad JAV spauda varo karo 

propogandą

drausta visomis formomis: kan
kinimas, ištrėmimas, išvežimai, 
priverstiniai darbai, koncentracijos 
stovyklos, nežmoniškas traktavi
mas kiekvieno kalinio arba kiek
vieno asmens dėl politinių, rasinių 
arba religinių motyvų. Dėl to kon
gresas siūlo sekančias kontrolės 
priemones: 1) Teisę visoms au
koms ir nežmoniškai traktuo
jamiems kreiptis į Tarptautinį 
Teismą priklausantį Jungtinėms 
Tautoms, 2) Įsteigti tarptautinę 
kontrolę nacionaliniams teismams 
ir kalinimų administracijoms kiek
viename krašte, 3) Sudaryti tarp
tautinės kontrolės pajėgas, kurios 
verstų nepasiduodančias vyriausy
bes šių direktyyų laikytis.

II. Kiekviena moteris turi veikti 
taikos labui ne tik savo namų 
aplinkumoje, bet ir visur viešu
moje; ji turi padėti sukurti taikos 
pasaulį. Todėl 1) visos moterys 
turi įsijungti į darbą lengvinant 
socialines ir ekonomines sąlygas; 
2) prisidėti prie kovos už visišką 
piliečių lygybę; 3) reikia paveikti 
tuos kraštus, kur moterys neturi 
balsavimo teisės, kad tai būtų pa
galiau joms suteikta; 4) paprašyti 
UNO veikti ta linkme; 5) moterys 
turi pasisakyti visais svarbiausiais 
politikos ir ekonomikos klausimais 
ir panaudoti savo balsavimo teisę 
kurti taikai; 6) kiekviena moteris 
turi aktyviai pasireikšti taikos 
linkme savo vietinėse organizaci
jose; 7) reikia glaudžiai bendra
darbiauti su visomis organizacijo
mis, kurios dirba pasaulio taikai.

III. Dar buvo pareikšta rezoliu
cija dėl vaikų auklėjimo taikos 
linkme.

terų kongresą Paryžiuje. Tame 
kongrese, kaip žinoma, dalyvavo 
lietuvės moterys, atsidūrusios trem
tyje.

Visai nenuostabu, kad tarybinės 
Lietuvos moterų kraujas užvirė. 
Jos labiausiai siunta todėl, kad į 
kongresą nebuvo jos kviestos ir 
apie bolševizmą kongrese kalbėta, 
kaip apie žmonijos nelaimę. Be to, 
lietuvei moteriai kongrese buvo 
skirta daug dėmesio ir sielotasi 
josios vargais.

Bolševikių protestą pasirašė 
„rinktinės" tarybinės Lietuvos mo
terys, kaip antai, sena persimetėlė 
Liunė Janušytė, buvusi Lietuvos 
Aido bendradarbė, tautinio pado
rumo netekusios ir smetoniniais 
laikais iškilusios artistės Kyman
taitė, Jackevičiūtė, Staškevičiūtė, 
keletas „deputačių" ir panašių in- 
validžių.

Kai skaitai tą protestą, nenori 
tikėti, jog tai galėjo iš viso mo
teris jį parašyti, nes kiekviename 
sakinyje kyšo biauri bolševikinė 
propaganda _ir išsireiškimo būdai. 
Jos, pav. rašo: „Tai, vadinasi, tos 
lietuvės moterys, dalyvavusios 
kongrese ne moterys, bet plėšrūs 
žvėrys, kuriom maža kraujo jūrų, 
užjiejusių pasaulį per paskutinį 
karą“. O toliau jos gieda tokią 
raudoną gaidą: „Mums, tarybinėms 
Lietuvos moterims, gėda, kad šitie 
moterų pavidalo žvėrys, pasau
linės reakcijos tarnai, drįsta save 
vadinti lietuvėmis . . ."

Be abejo, tokį raštą tegali para
šyti tiktai tos, kurios savo tautai 
yra mirusios dūšios ir net suž- 
vėrėjusiomis vadintis nevertos. Tai 
žemiausio laipsnio kreatūros.

Is moteru pasaulio

, Visų kraštų delegates priėmė 
HOTEL de VILLE Paryžiaus Miesto 
Tarybos Pirmininkas, ir delegatės 
svetimšalės, jų tarpe ir Lietuvos, 
pasirasė į Aukso Knygą.

Kongreso užsibrėžtiems planams 
bei uždaviniams vykdyti buvo iš
rinktas Vykdomasis Tarptautinis 
Komitetas iš 16 tautų atstovių 
būtent: Anglijos, Argentinos, Bel
gijos, Čekoslovakijos, Egipto, Grai
kijos, Italijos, J. Amer. Valstybių 
Kinijos, Liberijos, Olandijos, Nor
vegijos, Suomijos, Prancūzijos, 
Turkijos ir Vengrijos. Vykdomojo 
Tarptautinio Komiteto Centras 
lieka Paryžiuje ligi sekančio kon
greso. Komiteto pirmininke išrink
ta prancūzė Mme PICARD.

TARPTAUT. MOTERŲ TAIKOS 
KONGRESO REZOLIUCIJOS

I. Tarpt. M. Taikos sąjunga, kaip 
visu klasių (luomų) demokratinė 
organizacija — be politinių parti
jų, rasių ar religijų skirtumo, skel
bia, kad —

žmogaus asmens teisės turi būti 
apsaugotos.

Kongresas siūlo visoms pasaulio 
moterų organizacijoms ir visoms 
moterims, dalyvaujančioms poli
tiniam gyvenime, daryti įtakos sa
vo vyriausybėms, . kad būtų už

LIETUVAITĖ PIRMININKE
Advokatė Zuzana Puišiūtė - Šal- 

nienė, kaip praneša „A. L. Balsas“, 
JAV — bėse, Massachussetts valsti
joje, yra išrinkta aukštuosius moks
lus baigusių moterų klubų sąjungos 
pirmininke.

Išrinkimas lietuvaitės advokatės 
tokioms garbingoms pareigoms — 
teikia garbų viso pasaulio lietuviams,

JAV-bėse profesiniai ir komer
ciniai moterų klubai kiekvienoje 
valstijoje turi savo bendrus susi
vienijimus. Vieno tokių susivieni
jimų pirmininke dabar ir yra mūsų 
tautietė.

M. ZINKEVIČIŪTĖS GASTROLES
Žymi baletinio meno šokėja, kau

nietė, kuri yra ištekėjusi už Esti
jos Žvaigždžių Baleto artisto Wal
ter Lundmano, šiuo metu gastro
liuoja Argentinoje Buenos Airėse. 
Ten ji aplankė Lietuvių Klubą ir 
svečiavosi lietuvių šeimose. Iš Ar
gentinos jie išvyksta su gastrolė
mis į kitus Pietų Amerikos teatrus.

LIETUVAITE NEW YORKO 
MIESTO OPEROJE

Pagal naują rugpiūčio mėnesyje 
sudarytą sutartį (kontraktą) Ame
rikos lietuvė Barbora Drangelienė 
pradėjo dainuoti New Yorko Mies
to Operoje.

SUSIORGANIZAVO URUGVA
JAUS LIETUVES

Urugvajuje nuo seniau veikia 
Tarptautinė Vaikams Globoti Są
junga, kurios garbės pirmininke 
yra Respubjikos Prezidento žmona 
Ponia Berreta. Prie šios sąjungos 
Komiteto neseniai įsikūrė ir Urug
vajaus Lietuvių Moterų Subkomi- 
tetas, kurio sąstatas yra šitoks: 
Laimutė Elena Graužinienė — pir
mininkė, Mikalina Cieslinskienė—

sekretorė, tiuda Miniauskienė — 
iždininkė ir Alba Grigaitė — rei
kalų vedėja.

Sis lietuvių moterų Subkomitetas 
yra paskelbęs ugningą atsiša'uki- 
mą j Urugvajaus lietuvius, ragin
damas aukoti mažiesiems lietuviu
kams — tremtiniams. Pr. Al.

Literatūros laureatė
„Minties“ redakcija, norėdama 

atžymėti sukaktuvinius lietuviškos 
knygos metus š- m. birželio mėn. 
buvo paskelbusi literatūros kon
kursą geriausiai novelei, kurioje 
būtų pavaizduota lietuvių kova už 
laisvę arba būdingas tremties gy
venimas. Buvo paskirtos 3 premi
jos. Jury komisiją sudarė Liet. Tr. 
Rašyt. Dr-jos 2 ir' „Minties“ re
dakcijos 2 atstovai.

Pirmųjų dviejų premijų visai 
neskirta, nes visiškai tobulų no
velių nerasta. Paskirta tik trečioji 
premija (1000 RM), kuri teko dar 
nepagarsėjusiai rašytojai.

Laimei Šeštokienei.
Konkurse dalyvavo 19 autorių su 

savo kūriniais, ir iš jų geriausiai 
pasirodė moteris.

S. m. spalių 26 d. Memmingene 
ruošiamos premijos įteikimo iškil
mės.

Olandijos karalienė
Olandijos karalienė Vilhelminė, 

einanti 68 metus, sveikatos sumeti
mais visas faktines valdžios parei
gas perleidžia dukteriai, sosto įpė
dinei Julijanai. Tačiau jos sveikata 
nėra ypatingai susilpnėjusi, tik ji 
nori turėti daugiau poilsio ir ra
mybės.

Pasikėsinimas prieš Peronienę
Suimta keletas asmenų, kurie 

įtariami rengę sąmokslą prieš kai 
kuriuos Argentinos žymius asmenis, 
kurių tarpe turėjo būti ir Ieva Pe- 
ron, populiarioji prezidento žmona.
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Du kryžiaus karo frontai
Sako, kad į JTO posėdžius sau

sakimšai prisirenka klausytojų — 
nebe tiek iš politinio intereso, 
kiek iš smalsumo pasiklausyti, ko
kius sąmojo* perlus barsto didieji 
atominės gadynės diplomatai. Re
kordininkas, be abejo, yra Višins
kis. Reporteriai su pasigardžiavimu 
perduoda, pav. tokį pasažą iš jo 
debatų su vienu britų diplomatų:

Višinskis: „Tamstą užpuolė
haliucinacijos! Kodėl Tamsta ne
pairai adrenalino ar kurio kito 
vaisto nervams nuraminti?" 
y Britiškasis oponentas: „Kiek aš 
išmanau, adrenalinas nervus kaip 
tik erzina. Jeigu jūs ligi šiol var
todavo! adrenaliną, tai aš patar
čiau verčiau išgerti bromido".

Tačiau mus būtų daugiau sūdo-, 
minęs, sakysim, šis apgailėtiną 
tylą sudrumstęs pasažas iš JAV 
atstovo Johnsono kalbos JTO po
litinėj komisijoj spalių 13 d. Jo 
kandi ironija krenta į akis:

„Aš noriu pareikšti didžią pa
garbą Sovietų Sąjungai. Man yra 
žinomi trys maži Baltiios kraštai, 
kuriuose kadaise klestėjo demo
kratija. Šiandien iš ten negirdėti 
nė garso. Aš sveikinu sovietus, 
kurie tuos kraštus taip pacifi- 
kavo."

Rytų bloko atstovai JTO pakėlė 
baisų triukšmą dėl buvusio JAV 
valstybės sekretoriaus Byrnes 
knygos „Speaking Frankly" (At
virai kalbant), kurioje jis siūlo,

Naujasis Bavarijos karinis guberna
torius Murray D. van Wagoner. Jis 
anksčiau buvo Michigano štato guber

natoriumi

Vilniaus radijas pranešė, kad š. m. spalių 16 d. Vilniuje nuo 
širdies priepuolio staiga mirė ir spalių 18 d. palaidotas

PROF. DR. BALYS SRUOGA, 
poetas, dramaturgas, literatūros kritikas, vienas Lietuvių Rašy
tojų Draugijos steigėjų, Vytauto D. Universiteto ir Vilniaus 
Universiteto profesorius, Stutthofo KZ kankinys.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Valdyba reiškia nuo
širdžią užuojautą velionies žmonai ir dukteriai ir drauge su 
jomis giliai liūdi dėl per anksti mus palikusio neužmirštamo 
„Milžino paurtksmės" kūrėjo.

S. m. lapkričio 16—18 d. skelbiamos rašytojų tremtinių ge
dulo dienomis. Kolegos rašytojai ir LTB komitetai kviečiami 
tomis dienomis surengti Balio Sruogos minėjimus.

Liet. Rašytojų Tremtinių Draugijos Valdyba

Žymusis JAV žurnalistas Walter Lippmann, kurio (domus straipsniai daž
nai spausdinami. „New York Herald Tribune."

jeigu reikėtų, sovietus išguiti iš 
Rytų Vokietijos net karinėmis 
priemonėmis. Tokių žodžių išsi
gando net Londonas su Paryžium. 
Vašingtono reporteriai betgi taria
si sužinoję, kad sovietai patys 
rengiasi iš Vokietijos pasitraukti,

J. Butėnas

JTO yra nutarusi JAV pasistatyti sau atskirus rumus. Paveiksle matome vieną jų projektą. Tai puikus dango
raižiai iš stiklo ir šviesaus marmuro

tikriau ketina Londono konferenci
joj ar kuria kita proga anglosak
sams pasiūlyti okupacines pajėgas 
atitraukti iš visų Vokietijos zonų. 
Dėl Korėjos, atsimenam, tokį pa
siūlymą jie jau yra pateikę. Bet 
amerikiečiai, atrodo, tą meškerę 
yra pastebėję ir apsvarstę, kuo 
tai pasibaigtų. Amerikiečiams pasi
traukus iš Pietų Korėjos ją tuoj 
nusiaubtų „tautinė" Siaurės Korė
jos raudonoji armija. Vokietijų 
galėtų tuojau užimti garsiosios 
maršalo Paulaus „laisvosios Vo
kietijos" daliniai, apie kurių slap
tą paskirtį paskutiniais mėnesiais 
buvo sensacingai rašoma.

Kas bebūtų kalbama, siūloma ar 
manevruojama, iš esmės reikalas 
vistiek eina apie pagrindinę šio 
meto problemą — Europos užval
dymą.

» * *
Prieš bandymus Europą užval

dyti Vokietijos fronto sektoriuje 
bus kovojama Londono konferen
cijoj. Jai nebandom užbėgti už 
akių. Bet paskutinėmis savaitėmis 
pati laisvoji Europa turėjo progos 
tuo klausimu tarti savo žodį ir jį 
tarė. Kalbam apie savivaldybių 
rinkimus Italijoj ir Prancūzijoj 
pagrindiniuose laisvosios Vakarų 
Europos fronto sektoriuose. Tokie 
pat rinkimai įvyko ir Norvegijoj. 
Nors šis kraštas toli gražu ne 
toks reikšmingas kaip du pirmieji, 
bet ir jame pasireiškė tos pačios 
tendencijos. Vieni tas tendencijas 
apgailestauja ir net smerkia, kiti 
joms rodo supratimo. Kiekvienu 
atveju jos vaizduoja pačios Euro
pos nusiteikimus ir gal net nusi
statymą didžiojo jos ateities klau
simo akivaizdoje.

Tos tendencijos yra — pirma, 
visur nuleistas stabdis tolimes
niam komunizmo plėtimuisi. Jis 
ryškiausiai Norvegijoj, kur komu
nistai gavo 20 proc. mažiau kaip 
1945 m.' rinkimuose. Italijoj ir 
Prancūzijoj jie, aplamai, išlaikė 
savąsias pozicijas, vietomis už
registruodami • nedidelį nutrupė- 
jimą. Bet jie jau nebesiplečia — 
visuomenė, taip sakant, to ingre
dient© jau prisisotinusi. Antra, 
nuosaikusis vidurio elementas vi
sur susilpnėjo aiškių antikomuni
stinių sąjūdžių naudai, kurie susi
organizavo, apjungdami visą eilę 
smulkesnių politinių sambūrių 
(Italijoje).

* ♦ *

Prancūzija teikia vi^os Europos 
politinio skerspiūvio vaizdą. Jos 
politinės problemos yra visos 
Europos problemos ir rūpesčiai.

Imdami apskritas rinkimų duo
menų procentų skaitlines turim: 
du absoliučiai priešiškus blokus, 
kurie sudaro 70% (komunistai 30, 
de Gaulle RPF 40) ir vidurį, turin
tį 30 proc. (socialistai 20, MRP 10).

Tam socialistų ir MRP viduriui 
su savo 30 proc. tautos palaiky
mo tenka vyriausybėje balansuoti 
tarp tų dviejų blokų, einančių šū
kiu, kad vidurio kelias nebeįmano
mas ir kad reikia pasirinkti tą ar 
antrą stovyklą. Socialistai tuo 
taqju yra atsisakę eiti ligi kraštu
tinio galo su savo komunistiniais 
klasės broliais, bet jie smerkia ir 
gen. de Gaulle RPF, kur esąs susi
metęs ir reakcinis bei fašistinis 

elementas. Rezistencinė MRP prie 
de Gaulle sambūrio atsisakė dėtis 
iš dalies tais pačiais motyvais, 
norėdama sėsti į vieną (anti
komunistinį) suolą su socialiniais 
konservatoriais ir politiniais susi- 
tepėliais. Bet MRP lyderis Schu- 
manas „L'Aube" nurodo ir kitą 
motyvą: „reakcinio", jei ne „fa
šistinio". RPF susidarymas galįs 
pastūmėti socialistus vis dėlto 
glaustis prie komunistų ir sudaryti 
marksistinį bloką. Spalių 15 d. 
nuosaikusis Leonas Blumas sušuko 
socialistų mitinge Velodrome 
d'Hiver Paryžiuje: Rytoj respu
blikinės laisvės gali atsidurti pa
vojuj. Štai dėl ko mes, socialistai,

Specialus Anglijos karaliaus leidimas 
princesės Elizabietos ir Įeit. Monn- 

bateen vedyboms.

atsisakom sudeginti visus tiltus 
su komunistais, kad ir kokių klai
dų yra padarę jų vadai.“ Į tai 
MRP lyderis sako: marksistų koali
cija (pagal savivaldybių rinkimų 
duomenis) turėtų kad ir vos vieno 
kito procento persvarą prieš ne- 
marksistus, ir reikėtų skaitytis su 
naujo „liaudies fronto" vyriausybe 
komunistams vadovaujant. Ką tai 
reikštų Prancūzijai ir Europai, ne
sunku vaizduotis. Jeigu gi de 
Gaulle RPF prie to nenorėtų pri
leisti — gresia realus pilietinio 
karo paVojus.

Britų publicistas Alexander Clif- 
ord rašo, jog prancūzų pilieti

niam karui išvengti dar yra daug 
būdų; bet praeituose rinkimuose 

Britų rakietinis lėktuvas, skrendąs greičiau už garsą, kybo po „Mos
quito" lėktuvu, nuo kurio Jis pastariosiomis dienomis buvo septynių 
myUų aukšty ė paleistas viršum Atlanto. Kairėje matyti „Mosquito** pi
lotas ir žvalgas. Bandymu buvo norėta ištirti kokios reakcijos susidaro, 
lėktuvui skrendant greičiau už garšą. Bandomasis rakietinis lėktuvas 
skrido be žmogaus ir po tam tikro laiko nukrito | Atlantą. Bandymas 

laikomas pavykusiu.

buvę padėti pilietinio karo pagrin
dai. Nes esmėj nei komunistai, 
nei de Gaulle RPF nėra politiniai 
sambūriai, bet du kryžiaus karo 
frontai, kiekvienas turįs savo 
mistiką ir savo fanatizmą. Pažįstan- 
tiems komunistinį fanatizmą ne
sunku suprasti ir antikomunistinės 
kovos mistiką. Jai vaidenasi di
džiosios vertybės, ir visi „realūs" 
bei „racionalūs" nuosaikiojo vi
durio argumentai bei samprota
vimai jai atrodo arba bailaus ir 
trumparegio oportunizmo padik
tuoti, arba gilesniosios tikrovės 
neišmanymo pagimdyti.

Prancūzijoj dabar vienas iš svar
biausių klausimų yra tasai, kurį, 
anot „L'Ordre", pareiškęs vienas 
iš paties de Gaulle RPF deputatų. 
Tai, būtent, klausimas, ar de 
Gaulle, kurio sąjūdžio antikomu
nistinė ir „prancūziška" mistika 
atnešė jam rinkiminį laimėjimą, su
gebės jį realiai politiškai išnau
doti. Politiškai nevientisam, labai 
margam sambūriui tai be galo 
didelis uždavinys, juoba, kad prieš 
jį sovi vieningas, vieną politinę 
mintį ir valią reiškiąs komunistinis 
frontas. O tų dviejų kryžiaus 
frontų susitikimas Prancūzijoj sle
pia . savy ir europinius, o gal ir 
visuotinius atgarsius.

Dingo Mikolaičikas
Po žinomų lenkų veikėjų suėmi

mų, spalių mėn. 26 d. Varšuvos 
radijas pranešė, kad dingo Lenki
jos ūkininkų partijos vadas Miko
laičikas. Su' juo dingusi jo žmona 
ir dar 7 partijos nariai. Pagai Var
šuvos radiją, yra manoma, kad jie 
pabėgo į užsienį.

Kaip yra žinoma, jau prieš kurį 
laiką Lenkijos ūkininkų partijoj 
susidarė kairysis sparnas, kuris 
reikalavo, kad Mikolaičikas pasi
trauktų iš partijos lyderio parei
gų. Tas partijos skilimas kasdien 
vis didėjo. Pastaruoju metu Lenki
jos ukininkq partijos kairysis 
sparnas veikė visai savarankiškai 
ir todėl, paskelbus apie Mikolai- 
čiko dingimą,vakar jie užėmė Miko- 
laičiko partijos centrą ir jų organo 
„Gazeta Ludowa" redakciją. Nau
jose rankose išėjusi „Gazeta Lu
dowa" rašo, kad Mikolaičikas gė
dingai paliko lenkų tautą.
Trumanas reikalauja priimti DP 

į JAV
Prezidentas Trumanas, savo nau

jai spalių mėn. 26 d. pasakytoje 
Vašingtone kalboje reikalavo bū
tinai DP priimti į JAV.
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