
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai 
Prispausti vergijos žemyn galvas 

lenkia, 
O dvasioje keikia; didi ne tironai. 
Kurie reikia garbint, nors jie vi

siems kenkia.
V. Kudirka
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Laiškas is Amerikos (3) Vladas Juodeika

AMERIKA LIKIMO KRYŽKELĖJE
Gyvename didelį vertybių per

kainojimo laikotarpį. Senasis am
žius griūva, naujasis ieško kelių 
prasimušti į istorinę sceną. Gyvy
bės ir mirties kova prasidėjo. Bar
bariškas rytų despotizmas šiandien 
graso paskandinti žmoniją kraujo 
jūroje ir sunaikinti dviejų tūk
stančių metų Vakarų civilizaciją.

Kai griuvo Romos imperija, jau 
buvo krikščionybė, kuri paėmė 
nešti civilizacijos žibintą. Vakarų 
Europa ištikimai per ilgus amžius 
nešė šitą žibintą ir juo švietė ker 
lią visoms tautoms. Nejučiomis 
visas pasaulis pasijuto įjungtas į 
krikščioniškos Vakarų civilizaci
jos gaivinančią įtaką.Vakarųcivili- 
zacija virto sinonimu pasaulio ci
vilizacijos. Visa žmonija pasidarė 
nelyginant viena milžiniška ben
druomenė. Pasaulis pasidarė be 
ribų ir sienų: visur galėjai keli
auti, visur prekiauti. Laisvoji pre
kyba pavertė pasaulį vientisu 
ūkiniu organizmu.

Modernioji istorija, savo plates
ne prasme, yra nuolat augančios 
pasaulinės organizacijos istorija. 
Buvo dėta gražių pastangų įvesti 
žmonijos santykius į labiau ra
cionalią santvarką suvienyti vi
sas į bendrą sutartinę bei jiašalin- 
ti ginklo grėsmę.

150 metų laikotarpis prieš I-jį 
pasaulinį karą atrodo buvęs 
vienas laimingiausių žmonijos 
istorijoje. Jis padarė milžinišką 
pažangą, išvystant racionalinę 
santvarką bei individualinę laisvę, 
ir pakėlė materialinę gerovę ligi 
nepasiekiamų aukštumų. Bet, deja, 
tas gražus pasaulinis rūmas buvo 
statomas ant smėlio pagrindo. Jis 
neturėjo tvirtesnio moralinio pa
grindo. Žmonija, apsvaigusi aistrin
gu tikėjimu į progresą, užmiršo 
sąvo tikrąjį pašaukimą šioje 
žemėja. Susidarė bedugnė tarp 
blizgančios materialinės civili
zacijos ir žmogaus tuštumos. 
Toje bedugnėje ir paskandino 
žmoniją du pastarieji pasauliniai 
karai.

Nespėjo išsisklaidyti antrojo 
karo dūmai ir užgyti padarytos 
žaizdos, jau trečiasis karas yra 
prasidėjęs. Tiesa, jis tuo tarpu 
dar tėra „šaltas” karas. Niekas bet 
gi negali užtikrinti, kad jis rytoj 
nepavirs į „karštą".

Žmonija šiandien priėjo liepto 
galą. Arba ji turi eiti ir toliau tuo 
pat keliu į visišką civilizacijos ir 
savęs pačios išnaikinimą, arba ji 
turi pasukti į naujus horizontus, 
sukurti naują dar šviesesnę civili
zaciją, paremtą meilės ir pasitikė
jimo pagrindais. Arba — arba. Vi
durio kelio jau nebėra.

Kyla likiminis klausimas, ar 
žmonija dar turi moralinių jėgų 
atsikelti? Kuri tauta yra šiandien 
likimo skirta vesti žmoniją į nau
jus laimėjimus?

Nėra abejonės, rytų destrukcijos 
jėgos yra galingos. Jos turi per 
tris dešimtis metų išdirbtą rafi

nuotą pavergimo techniką ir pa
klusniai veikiantį valstybinės ma
šinerijos aparatą. Tačiau jos vis 
dėlto dar yra menkos, - palyginus 
su tuo milžinišku moralinių ir ma
terialinių jėgų išteklium, kuris yra 
kitoje pusėje. Tiesa, pastarieji du 
karai žymiai - susilpnino Europą 
moraliai ir ypač materialiai. Euro
pa jaučiasi šiandien pavargusi. 
Jai reikalingas laikas savo ekono
mijai atstatyti. Viena yra tikra, 
kad atsinaujinusi Europa dar vai
dins ateityje didelį vaidmenį žmo
nijos civilizacijoje. Bet gi dar yra 
galingas Naujojo Pasaulio kon
tinentas.

Nenuostabu, kad šiandien pa
saulio akys krypsta į Ameriką, į 
Jungtines Valstybes. 'Visi žiūri su 
viltim ir pasitikėjimu, kad šitoji 
jaunoji ir galingoji Amerikos tau
ta imtųsi vadovo pareigų pakriku
siam pasauliui tvarkyti, kad ji 
pasiimtų pareigą gelbėti Vakarų 
civilizaciją, kad neštų josios ži
bintą į naujus laimingesės ir švie
sesnės civilizacijos laimėjimus. 
Jau taip likimo yra lemta, kad 
kam duodama galia ir turtai, tam 
taip pat užkraunama ir didelė pa
reiga bei atsakomybė. Bet ar 
Amerika yra pribrendusi toms 
naujoms pareigoms, ar ji tam yra 
pasiruošusi? Atrodo, kad atsaky
mas turėtų būti teigiamas.

Amerika yra jauna tauta, ener
ginga, tik pradeda pilnai pražysti. 
Jos moraliniai ištekliai dar tebėra 
dideli, galima sakyti, dar nepra
dėti naudoti. Jos turtai yra be
galiniai. Amerika yra kraštas, kur 
galėtų gyventi aukštame stan
darte net ir 2 milijardai žmonių, 
t. y. visa žmonija. Amerikos vi
dinė moralė dar tebėra, galima 
sakyti, nepaliesta. Kai daugelis 
Europos tautų pakriko ir nusto
jo noro dirbti, tai Amerikoje ma
tome priešingą reiškinį: čia dirba 
šiandien 60 milijonų žmonių. Jie 
kelia savo gyvenimo standartą 
ligi didžiausių aukštumų, drauge 
ištiesdami duosnią ranką ir ki
toms tautoms.

Amerika jau du kartu ištiesė 
ranką Europai. Per pirmąjį pasau
linį karą Amerika išgelbėjo Euro
pą nuo kaizerinės Vokietijos pa
vergimo. Šianfe kare nuo hitler
inės. Amerikos kariai du kartus 
grįžo laimėję karą, bet jų tėvai 
politikai abu kartu pralaimėjo tai
ką. Ir tai vis dėl to, kad vadai 
nesuprato įvykių logikos bei isto
rinės atsakomybės už juos. Tiesa, 
Prezidentas Vilsonas turėjo kilnų 
norą duoti žmonijai pastovios tai
kos pagrindus. Bet, deja, Versalio 
taikos Tigrui ir tigriukams labiau 
rūpėjo ne taika, bet taikos vai
siai. Amerika buvo reikalinga Eu
ropai tik tiek, kiek gavo iš jos 
kareivių ir municijos. Antra ver
tus, ir čia, Amerikoje, didžiojo

prezidento taikos darbas nebuvo 
suprastas. Dar blogiau. Jis buvo 
sukompromituotas partinių dema
gogų ir rivalizacijos visai palaido
tas. Neatsirado vyras, kuris čia 
tęstų jojo darbą. Amerika vėl už
sidarė savo izoliacijos kiaute,

TELESFORAS . VALIUS Iliustracija (Medžio rėžinys)

palikdama Europą lr pasaulį jų pa
čių likimui. Neįdomu buvo jai 
kištis į pasenusios Europos vidu
jinius nesusipratimus. Neturėjo ji 
ir politine intereso, nes Amerika 
jautėsi pakankamai saugi. Atlan
tas ją vis tebesaugojo.

Bet istorija nestovi vietoje. 
Užsiliepsnojo antras pasaulinis 
karas. Iš tikrųjų jis tėra tik pir
mojo tęsinys ir neišspręstų pro
blemų logiškas padarinys. Vėl 
milijonai amerikiečių turėjo pers
krosti Atlantą ir gelbėti senąjį 
pasaulį. Šį kartą Amerikos liki
mas buvo tampriai susietas su 
Europos likimu. Vėl buvo kariau
jama už visų tautų-mažų ir dide
lių — laisvę, už tai kad šis karas

būtų paskutinis, už tai, kad būtų 
pagaliau sukurti pastovios taikos 
pagrindai, kad visame pasaulyje 
klestėtų tikėjimo ir politinė lais
vė, laisvė nuo baimės ir skurdo. 
Vargu bau ką gražesnio galima 
sugalvoti.

Grįžo laimėtojai iš karo. Bet
nuliūdę, be džiaugsmo. Jie pama
tė, kad tie kilnūs principai, del 
kurių jie kariavo, liko vadų ir 
politikų paminti po kojomis, 
vienam iš sąjungininkų pasitei
kiant. Ir tai vis dėl valios bei pa
siryžimo stokos, del dvasinės

matymo aiškios įvykių raidos. Del 
to rezultatai yra labai liūdni.

Po pirmoji pasaulinio karo 15 
tautų atgavo savo laisvę ir ne
priklausomybę. Po šio karo 150 
milijonų laisvų žmonių neteko 
laisvės; jie atiduoti vieno są
jungininko despotiškam siautėji
mui. Ir tam tikslui dar reikėjo pa
guldyti 300.000 jaunų Amerikos 
gyvybių... Ar ne likimo ironija?

Pasaulio tąutos šiandien pa
grįstai klausia, kaip ilgai tai tę
sis? Kiek laiko dar vis bus išda 
vikiškai aukojami Amerikos prin
cipai, dėl kurių visos tautos 
kariavo? Ar dar ilgai tironijos 
grėsmė kabos viršum visų tautų, 
neišskiriant nė Amerikos. Bet kaip

menkystės bei nesubrendimo di
deliems uždaviniams, del nepra- 
viskas turi pradžią ir pabaigą, taip 
ir ligšiolinei menkystės politikai 
ateina galas. Amerika pagaliau 
prabudo ir praregėjo. Pamatė, kad- 
ir ji pati yra ant bedugnės krašto. 
Amerika pagaliau suprato padė-
ties tragiškumą ir savo istorinių 
uždavinių likiminį atsakingumą. 
Ši Didžioji Respublika jau įsisiū
bavo, plačioji visuomenė įvertino 
įvykių logiką, ir šios bangos jau 
niekas nebesulaikys. Visuomenė 
suprato, kad, gindama laisvę ir 
teisę pasaulyje, ji tuo pačiu gina 
ir savo pačios laisvę bei saugumą. 
Ji suprato taip pat, kad Europos 
šelpimas nėra vien tik jos duos- 
numo bei labdarybės darbas. Ji 
jau žino, kad juo daugiau ji šian
dien pagelbės maistu Europai, tuo 
mažiau jai reikės rytoj investuoti 
gyvybių.

Gali Maskvos prokuroras prasi
manyti visokių triukų. Gali jis so
dinti į kaltinamųjų suolą Tru- 
maną, Maršalį, ir kitus, gali jis 
versti juos „prisipažinti kaltais", 
kaip jam tai lengvai pavyko 
Maskvoje. Bet tuo pačiu jis tik 
atidengia savo begėdiškus kėslus 
ir prikala save prie gėdos stulpo. 
Gali jis net bandyti pakeisti toną 
ir kalbėti sirenų balsais (sovietai 
dažnai kaitalioja metodus),- gali 
jis paleisti būrį taikos karvelių, 
bet niekas jau daugiau nebepati
kės jo žodžių nuoširdumu. Demo
kratija pakantri. Ji lėta, kol išsi
judina. Bet zsykį jai išsijudinus, 
parafrazuojant su Maironiu, ga
lime pasakyti, jau niekas nebe
sulaikys naujo kilimo, nors jį pas
veikint kai kam ir baisu. Pasta
rieji vyriausybės žygiai tam duo
da visiškai pateisinamų vilčių.

Demoniškos Rytų galybės mo
bilizuoja savo jėgas lemtingai ko
vai. Jos ryžtasi bandyti pavergti 
pasaulį savo valdžiai. Bet ir prie
šingoji pusė nesnaudžia. Ji supra
to pavojaus baisumą ir taip pat 
ruošiasi žūtbūtinei kovai. Pasau
lis atsistoja prieš dilemą: arba jis 
bus paskandintas savo civilizaci
jos griuvėsiuose ir pateks mažos 
pasaulinių ^conspiratorių gaujos 
vergijon, arba išeis į naują skais
tesnį ir kilnesnį laikotarpį.

Šių dviejų jėgų kovoje Ameri
ka, gal ir prieš savo norą atsi
dūrė likiminėje kryžkelėje. Ameri
ka pasidarė šiandien pasaulio vil
tis. Tik ji viena, ryžtingai vado
vaudama, gali ilgiems amžiams 
pašalinti gresiantį pavojų iš pa
saulio. Tik Amerika gali duoti pa
sauliui laisvę, nes ji, pati turi jos 
gausiai. Tik ji gali nušviesti ke
lius į geresnę politinę santvarką, 
nes ji pati yęa tos santvarkos 
spindintis pavyzdys. Tik jos va
dovybėje pasaulis gali išbristi iš 
chaoso ir įžengti į naują gražes
nio savitarpio santykiavimo laiko
tarpį.

„Tauta, kuri suskaldė atomą, 
turi šiandien kilnią pareigą su
vienyti žmoniją" (Aranha).
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pasitenkintų vien savo nuomonės 
pareiškimu, bet jis klysta. Kinija, 
o taip pat ir Egiptas reikalaus 
klausimų išsprendimo. Egiptas ne
sitenkins malonumu pareikšti sa
vo nuomonę, kad Suezo kanalas

Belgijos ikurdinimo komisijos
. * v

atsisaukimas

CHURCHILLIS IR STALINAS
APIE SAUGUMO TARYBA

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

1943 metų spalių mėn. JAV už
sienių reikalų ministeris Cordell 
Hull nusivežė į Maskvą pirmąjį 
planą, kuris virto Dumbarton Oak- 
so planu Jungtinėms Tautoms or
ganizuoti. Tiek jis, tiek preziden
tas tikėjo, kad, karui tebevykstant, 
daug lengviau bus susitarti dėl 
plano taikai organizuoti. Ir kokie 
tiesūs jie buvo!

1944 m. rudenį, baigiantis Dum
barton Oaks konferencijai, vienin
telis ginčijamas dalykas buvo 
Saugumo Tarybos balsavimo for
mulė. Sovietų delegacija reikala
vo, kad visi Saugume Tarybos nu
tarimai būtų priimami vienu balsu, 
kiek tai liečia didžiuosius sąjungi
ninkus. Mes sutikome, kad visi 
nutarimai dėl karinių pajėgų vei
kimo būtų priimama vienu balsu, 
tačiau mes nemanėme, kad veto 
teisė bus pritaikyta visus dalykus 
sprendžiant.

Vėliau mes sugalvojom kompro
misinę formulę, kurią tikėjomės 
sovietus tikrai priimsiant, ir gruo
džio 5 d. prezidentas ją pasiuntė 
tiesiog maršalui Stalinui. Tuo pat 
metu valstybės departamentas pa
ruošė ir pasiuntė Sovietų ir Britų 
atstovybėms Vašingtone ilgus pre
zidento pasiūlymo paaiškinimus.

Antrąją konferencijos dieną mi
nisteris Stettinius formaliai pra
nešė, mūsų pasiūlymą, o preziden
tas paprašė pritarimo. Prezidentas 
bazavo planą Teherano sutartimi, 
kurioje trijų vyriausybių galvos 
buvo pareiškę: „Mes pripažįstame, 
kad mes ir visos Jungtinės Tautos 
esame atsakomingi už taiką, pa
remtą daugumos pasaulio žmonių 
gera valia ir daugeliui busimųjų 
kartų užtikrinančią saugų gyve
nimą".

Nesutarimai išryškėjo 1947 metų 
pavasarį Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos posėdyje Sovietų ir 
Britų atstovų diskusijų dėl veto 
teisės ir jos ryšio su atominės 
energijos kontrole metu. Veto tei
sei likus labiausiai ginčijamu ka
zusu Jungtinių Tautų struktūroje, 
gal bus įdomu čia patiekti keletą 
nuomonių dėl veto, pareikštų Jal
tos konferencijoje.

Kadangi JAV, būdamos plano 
autorius, turėjo aiškų nusitatymą, 
nuomonių pasikeitimas įvyko iš
skirtinai tik tarp ministerio pirm. 
Churchillio ir maršalo Stalino.

Min. pirmininko žodžiai: .Pasau

lio taika priklauso nuo trijų di
džiųjų pastovios draugystės, tačiau 
Jo Didenybės vyriausybė jaučia, 
kad mūsų pasirinktoji pozicija bū
tų visais atžvilgiais klaidinga, jei 
mes siektume valdyti pasaulį, kai 
mes norime tarnauti pasauliui ir 
apsaugoti jo gyventojų mases nuo 
kartą jau įvykusių baisenybių pa
sikartojimo. Mes turėtume nusta
tytose ribose leisti kuo plačiausiai 
pasireikšti pasaulio opinijai. Mes, 
pav., turėtum turėti teisę patiekti 
savo argumentus prieš kinų argu
mentus Hongkongo byloje. Be 
abejo _ iš mūsų negalėtų būti 
pareilauta grąžinti Kinijai Hon
kongą jeigu mes patys nesi- 
jaustume privalą tai pada
ryti. Antra vertus, man atrodo bū
tų neteisinga, jei Kinija negalėtų 
savo pretenzijų pilnai pareikšti. 
Taip pat, jeigu Egiptas, kaip buvo 
numatyta, iškeltų klausimą dėl 
Britų įtakos Suezo kanale, aš su
tikčiau su visa plane numatyta 
bylos procedūra. Aš tai daryčiau 
be baimės, nes 3 paragrafas ap
saugo britų teises. Bet jei mes pa
sirinktume veto teisę, tai to 3 pa
ragrafo g^a žlugtų. Aš manau, p. 
prezidente, jei Argentina pareikš
tų pretenzijas JAV, pastarosios 
nesipriešintų paskutiniuose pen
kiuose paragrafuose numatytai 
procedūrai ir nevetuotų nutarimo. 
Tačiau JAV galėtų pareikšti savo 
priešingą nuomonę dėl 3 paragra
fe numatomų priemonių.

Jo Didenybės vyriausybė nenu
mato jokio pavojaus, pritardama 
JAV pasiūlymui. Mes stovim už 
tai, kad trys didieji netaptų viso 
pasaulio valdovais, nepalikdami 
mažiesiems net teisių ginti savo 
reikalus. Mums esant galingiems, 
būtų neteisinga paneigti kitų tei
ses”.

Stalinas: „Aš norėčiau gauti šį 
dokumentą ir atidžiau panagrinėti, 
nes tik pasiklausius jo skaitant, 
sunku padaryti išvadas'. Aš manau, 
kad Dumbarton Oak nutarimas tu
ri tikslą ne tik užtikrinti kiekvie
nai tautai teisę laisvai reikštis sa
vo nuomonę, bet ir reikalauti 
klausimo sprendimo. Aš esu tikras, 
jog nė vienas iš čia esančiųjų ne-, 
siginčys dėl kiekvieno organiza
cijos nario teisių pareikšti savo 
nuomonę." •

„P. Churchillis mano, kad Kinija, 
iškėlusi klausimą dėl Hongkongo,

turėtų būti grąžintas Egiptui. Jis 
reikalaus galutinio problemos iš
sprendimo. Dėl to čia dalykas yra 
daug reikšmingenis, negu tik nuo
monės pareiškimas. Taip pat aš 
norėčiau paklausti p. Churchillį, 
kokia jėga pretenduoja į domina
vimą pasaulyje. Aš esu tikras, kad 
D. Britanija nesiekia dominavimo. 
Dėl JAV aš esu tos pat nuomo
nės, taigi tos dvi jėgos iškrenta iš 
įtartinųjų skaičiaus."

P. Churchillis: „Ar leisite man 
atsakyti?"

Maršalas Stalinas: Aš tuoj bai
giu. Kada gi didžiosios jėgos pri
ims tokį planą, kuris pajėgs at
remti visus priekaištus dėl jų no
ro dominuoti pasaulyje? Aš pa
studijuosiu šį dokumentą. Šiuo 
metu man. dar nėra visai aišku.

PCIRO informacijos skyriaus vir
šininkas Heidelberge Mr. Suther
land Denlinger šį atsišaukimą pra
šė paskelbti visuose išleidžiamuose 
DP leidiniuose amerikiečių zonoje.

Belgijos planas įkurdinti pabė
gėlius ir DP Belgijoje, amerikiečių 
įstaigų, IGGR ir IRO dėka, gerai 
sekėsi. Nuo 1947 m. balandžio 
mėn. 10 d., t. y. nuo šios progra
mos pradžios 54 transportai su 
22.000 DP ir pabėgėlių peržengė 
Belgijos sieną. Sis skaičius sudaro 
maždaug pusę visų DP, kurie šiais 
metais iš amerikiečių zonos buvo 
įkurdinti. Atsižvelgiant į tai, kad 
belgų vyriausybė tikisi ir tolimes
nio bei didesnio darbininkų iš Vo
kietijos antplūdžio, ji iš savo pu-

J. E. Vilkaviškio Vyskupas Antanas Karosas, kuris pagal Vatikano radio 
pranešimą mirė š. m. liepos mėn. 7 d. Marijampolėje (žiur „Žiburių“ 

Nr. 32 (91)

Vysk. A. Karoso pastatydinu VilkaviSkio Kunigų Seminarija.

Aš manau, kad tai yra rimtesnis 
klausimas, negu valstybės teisė 
pareikšti savo nuomonę arba ku
rios nors didžiosios jėgos tenden
cija dominuoti pasaulyje."

Ministeris pirmininkas: „Aš ti
kiu, kad tarp čia reprezentuojamų 
valstybių vadų mes galime jaustis 
saugiai. Bet šie vadai negyvens 
juk amžinai. Po dešimties metų 
mūsų gali nebebūti. Jaunoji karta 
neturės karo baisybių patyrimo ir, 
gal būt, užmirš tai, ką mes pergy
venome. Aš norėčiau užtikrinti 
taiką mažiausia bent 50 metų. Mes 
turim dabar išdirbti tokį planą, 
kuris sudarytų būsimoms kartoms 
kuo daugiausia kliūčių tarpusavio 
peštynėms".

Maršalas: „Aš manau, kad mū
sų uždavinys yra užtikrinti mūsų 
vienybę ateity, ir dėl to mes tu
rime sudaryti tokią sutartį, kuri 
geriausiai pasitarnautų šiam tiks
lui. Ateities pavojus slypi gali
mybėje konfliktų tarp mūsų pačių. 
Jei mes būsime vieningi, tai pa
vojus iš Vokietijos pusės bus ne
didelis. Mes turime sukurti sąly
gas tokiai padėčiai, kurioje trys 
mūsų atstovaujamos jėgos ir Ki
nija ..."

Ministeris pirmininkas: „— ir 
Prancūzija".

Maršalas: „Taip, ir mes bendrai 
laikysime frontą. Aš turiu atsi
prašyti konferenciją. Aš buvau la
bai užverstas kitais reikalais ir 
neturėjau progos šį klausimą deta
liai išnagrinėti."

„Mes esame kaltinami kreipią 
per didelį dėmesį į balsavimo pro
cedūrą. Mes ir esame kalti. Mes 
skiriame daug reikšmės balsavi
mui. Visos problemos yra spren
džiamos balsavimo keliu, ir mus 
domina nutarimai, o ne diskusijos.

Ministeris pirm: „Aš sakyčiau 
„ne“. Aš norėčiau turėti teisę pa
sakyti, kad Pasaulio Saugumo Or
ganizacijos nariai negalėtų veikti 
prieš mus, jei mes patys nebūtu
me įsitikinę reikalo teisingumu." 
Mano Maskvos kolegos negali už
miršti 1939 m. įvykių, kuomet ru- 
sų-suomių karo metų D. Britanija 
ir Prancūzija nukreipė prieš mus 
Tautų Sąjungą ir eventualiai mus 
izoliavo."

Prezidentas: „Maršalas yra pil
nai patenkinamas, gaudamas pa
kankamai laiko išnagrinėti pasiū- 
lymą."

Aš buvau sujaudintas, aiškiai 
matydamas, kad Stalinas neatkrei
pė dėmesio ar net neskaitė mūsų 
pasiūlymo dėl balsavimo Saugumo 
Taryboje, nors jis buvo pasiųstas 
jam gruodžio 5 d. Dabar buvo va
sario 6 d., ir man atrodė, kad jei 
per tas 63 dienas jis nesusipažino 
su dalyku, tai matyti, jis nebuvo 
labai susidomėjęs Jungtinių Tautų 
Organizacija. Vėliau mano susirū
pinimas neišnyko, nors kitos die
nos posėdyje Molotovas pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga priima mūsų 
pasiūlymą, kuris vėliau toj pačioj 
formoj buvo priimtas San Fran- 
criške.

sės padarė viską, kad tremtiniai 
nebeturėtų ilgiau stovyklose laukti.

Kaip pasakyta, masinės emigra
cijos į Belgiją rezultatai buvo geri. 
Daugelis persikėlusiųjų įsijungė į. 
naująjį gyvenimą ir nugalėjo pra
džioje pasitaikiusius sunkumus. 
Belgijos darbininkai pilnai įvėrtino 
DP darbininkus ir užsitarnavo iš 
jų pagarbą.

Neseniai Hanau susirinkę DP at
stovai patvirtino, kad didžiausias 
procentas Belgijoje įsikūrusių dar
bininkų anglies kasyklose savo 
naujuoju gyvenimu yra patenkinti. 
Visos įstaigos, kurios dalyvauja, 
perkeliant DP, yra vieningos nuo
monės, kad pirmąsias sunkiąsias 
dienas reikia stengtis visokiais bū
dais palengvinti, kol emigrantas iš 
tikrųjų taps Belgijos gyventojų da
limi. Čia taikomas pagrindinis 
principas, pagal kurį kiekvienas 
pabėgėlis turi pas pačias teises, 
kaip ir kiekvienas užsienietis, ku
ris žino, jog jo užnugaryje yra 
konsulatas. IRO deda visas pas
tangas, kad kiekvienas pabėgėlis 
gautų visas teisines privilegijas. 
Tam reikalui IRO įkūrė specialią 
administracijos įstaigą, kurios už
davinys rūpintis šiuos pagrindinius 
dėsnius įgyvendinti.

Kas penktam anglies kasyklų 
rajone IRO įkurs savo įstaigas, 
kuriose kiekvienas naujas darbi
ninkas savo gimtąja kalba galės 
išsiaiškinti svarbius ir jam rūpi
mus klausimus. Šias įstaigas rems 
belgų vyriausybė ir, kiek bus tai 
galima, visus klausimus stengsis 
išspręsti. Jei bus reikalo, visi tose 
įstaigose neišspręsti reikalai bus 
perduoti į centrinę IRO įstaigą 
Briuselyje. Ši įstaiga turi teisę vi
sus klausimus betarpiškai patiekti 
belgų vyriausybei.

Yra manoma, kad šis planas pa
šalins iš kelio daugelį nesusipra
timų ir tiems asmenims, kurie rei
kalauja, kad būtų grąžinami į Vo
kietiją.

Belgijos vyriausybė dar kartą, 
nori pažymėti, kad viskas, kas ir 
kokioje srityje galima padaryti, 
bus padaryta, kad gyvenimo sąly
gos išvietintiems asmenims • ir jų 
šeimoms būtų pagerintos. Naujieji 
darbininkai vis įgyja daugiau prak
tikos ir jų atlyginimai didėja. Al
gos jau dabar yra prašokusios 
nustatytąsias vidutines normas. Ir 
Belgijos vyriausybė ir IRO atkrei
pia dėmesį į visus naujųjų darbi
ninkų atstovų patiektus pamatuo
tus pageidavimus ir yra pasiryžę 
abipusio supratimo dėka sunkumus 
nugalėti. YMCA nori įvykdyti lab
daros programą išvietintiems as
menims ir surengti sporto žaidynių 
bei kultūrinių pasirodymų.

Nežiūrint į visą šitą, paskiri as
mens yra paskleidę įvairiausių 
prasimanymų apie gyvenimo ir 
darbo sąlygas Belgijoje. Blogos 
valibs propagandistai yra įsisk
verbę tarp DP ir mėgina sutruk
dyti jų normalią darbo eigą. Kad 
ir išyietintieji asmens Vokietijos 
amerikiečių zonoje gautų tikslių ir 
neklaidingų informacijų apie gy
venimą Belgijoje, į amerikiečių 
zoną atvyks iš visų tautinių gru
pių, įsikūrusių Belgijoje, atstovų 
delegacija. Šie žmonės papasakos 
iš savo pačių patyrimo apie nau
jai įsikūrusiųjų gyvenimą Bel
gijoje.

Belgija teikia jums naujų vilčių 
Angliakasių darbas yra sunkus, 
bet gerai apmokamas. Belgijos 
vyriausybė daro viską, kas jos ga
lioje yra, kad pagerintų darbo 
sąlygas. Apgyvendinimas kaskart 
įgauna aukštesnį lygį. Išeinant Iš 
jūsų pačių reikalų, dar prieš šią 
žiemą įsikųrkite Belgijoje. Belgija 
turi pakankamai maisto ir kuro 
reikalai užtikrinti, nes angliakasiai 
gauna nemokamai anglių.

Jūs esate kelyje į laisvą ir nor
malų gyvenimą. Jūsų laukia lai
minga ateitis laisvoje ir draugiš
koje šalyje.
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Sovietu Rusijos pasirengimai
S. nj. spalių mėn. savaitinis žur

nalas „Times" praneša apie vieną 
tylų pabėgėlį, šiuo metu apsisto
jusį Paryžiuje. Pagal paplitusius 
gandus šis pabėgėlis esąs gen. lt. 
Gulišvili, buvęs Austrijos rusų zo
nos saugumo skyriaus viršininkas. 
Prieš tris savaites JAV laikraščių 
sąjunga pranešė, kad gen. lt. Gu
lišvili iš tikrųjų esąs Sovietų ge
nerolas Caparadze ir išspausdino 
jo pranešimą apie Rusijos karinius 
planus. Čia patiekiame to prane
šimo kai kurias ištraukas.

Raudonosios Armijos generali
nio štabo pagrindiniai skyriai (ad
ministracinis bei organizacinis ir 
mobilizacinis) 1948 m. sausio mėn. 
1 d. dispozicijoje turės 120 rusų 
ir 30 specialių divizijų, sudarytų 
iš satelitinių kraštų. Šis kiekis bus 
dvigubai didesnis, negu paprastai 
būdavo Rusijos okupuotose kraš
tuose.

Tokių būdu Sovietų Sąjungos 
taikos meto kariuomenę sudarys 
1 800 000 vyrų.

Šios 120 „namų" divizijos pas
kirstytos į šešias armijas. Armijos 
išdėstytos tokiose vietose, kur 
Sovietų Sąjunga numato, kad atei- 
nančiame kare susidarys frontai 
ir reikės kovoti, būtent Šiaurės 
Armija su centru Leningrade, Va
karų Armija grupuojama apie 
Minską, Pietų Armija apie Odesą, 
Kaukazo Armija su centru Tiflise, 
Turkestano Armija — apie Taš
kentą ir Frunzę, Tolimųjų Rytų 
Armija — apie Čitą ir Vladivosto
ką. Šiaurės Armijai vadovauja 
maršalas Klementas E. Vorošilo- 
vas, Vakarų marš. Konstantinas 
Rokossovskis, Pietų — marš. Jur
gis K. Žukovas, Kaukazo — marš. 
Ivanas Bagramianas, Turkestano — 
marš — Senionas K. Timošenko; 
FoEmųjų Rytų — marš. Rodion Y. 
Malinovskis.

Iš 1 800 000 vyrų 800 000 vyrų 
sumobilizuoti ir laikas nuo laiko 
pakeičiami naujokais, bet 1 000 000 
vyrų, kaip profesionalai kariai 
pasilieka kariuomenėje visą savo 
gyvenimą.

Šešios šių „namų" armijų visa
dos yra parengty ir atlieka ad
ministracinį bei policinį darbą.

Viena iš parindinių Sovietų Ar
mijos taisyklių yra vienalytinė 
kariškoji' doktrina, pagal kurią vi
si karo vedimo būdai ir naudo
jamos taktinės bei strateginės 
priemonės ir priešo užnugary yra 
Raudonosios Armijos dispozicijoje.

Šį principą naudojant, pasie
kiama trijų tikslų: didelės karinės 
pajėgos gali būti oro keliu išlai
pintos žemėje ir tuo būdų pasiekti 
tolimiausius priešo užnugarius, jos 
gali sunaikinti gyvybinės reikš
mės pramoninius centrus ir užimti 
strateginius punktus, šios pajėgos 
gali sudaryti ir pilietiniam karui 
užuomazgą.

Pirmosios atominės bombos 
įmonės

Kalbant apie atominę bombą, 
laiko klausimas daugiausia rūpes
čių sukelia aukštajai Sovietų ka

Iš Uetuvių gyvenimo Anglijoje, š.m. rugsėjo mėn. 13 d. Hostel'yje, 
Horsforth’e buvo Įspūdingai paminėta Tautos šventė. Nuotraukoje — 

šokėjai, kurie atliko programą.

rinei vadovybei. Rusijai žinių apie 
atominę bombą netrūksta, bet dėl 
jos žemo pramonės lygio, ji dar 
negali jos pagaminti. Sovietų Są
junga jau pradėjo statyti pirmą
sias tris įmones atominėms bom
boms gaminti. Jos statomos Rytų 
Sibire ir bus perduotos bombų 
gamybai per 12—18 mėnesių.

Tokį pat, jei nedidesni, rūpestį 
Sovietų generaliniam štabui kelia 
baimė, kad amerikiečiai yra atra
dę būdus neutralizuoti naftą ir ją 
padaryti netinkamą naudoti. Visa 
tai esą galima padaryti bombar
duojant atominėmis bombomis naf
tos versmes, esančias netoli jūros. O 
Sovietų naftos laukai kaip tik ir 
yra prie jūros, ypatingai palys 
svarbiausieji apie Baku. Jei Baku 
išteklius paverstų nenaudotinais, 
nebebūtų galima kalbėti apie trijų 
matavimų karą, nes jis, kaip ži
nome, pareikalauja milžiniškų naf
tos kiekių.

Šiam pavojui išvengti Sovietų 
generalinis štabas pradėjo dideles 
statybas ant Kaspijės kranto. Jie 
įrengia milžiniškas metalines už
dangas, panašias į Faradėjaus nar
velius, kurios turėtų naftos lau
kus apsaugoti nuo radioaktyvaus 
veikimo.

Rakietų gamyba daro pažangą
Jei rusai dar nėra taip toli pa- 

žengę, kaip jie norėtų, atominių 
bombų gamyboje, tai jie yra pa
darę. didelę pažangą rakietinių 
bombų pramonėje. Jie visą dėmesį 
yra sukoncentravę į tolimų nuoto
lių puolimus su automatiškai vai
ruojamaisiais, bepiločiais ginklais. 
Pranešama apie ypatingai paten
kinamus rezultatus bandymų sto
tyje Sibire, netoli Kamčatkos pu
siasalio.

Šiomis rakietomis galimą patai
kyti į objektus, esančius už 900— 
13 000 mylių trijų-šešių mylių tiks
lumu. Aukštoji Sovietų karinė va
dovybė stengiasi karą kuo toliau 
nustumti, nes yra įsitikinusi, kad 
tuo pačiu padidina jo laimėjimo 
galimybes. Kremlius daro visa, 
kad karas būtų atidėtas. Bet iš 
tikrųjų reikalas kitaip atrodo. Ru
sijos valdovai jau dabar yra pa
ruošę karo planus. Visų tokį įsiti
kinimą patvirtina ir Raudonosios 
Armijos generalinio štabo planai. 
Sprendžiamieji kariniai veiksmai 
greičiausiai įvyks Tolimuose Ry
tuose.

Kodėl Rusija neisstos is JTO
Niekas, neišskiriant nė pono 

Winston Churchill ir aukštųjų mū
sų valstybės Departamento parei
gūnų, nežino, koks bus Sovietų 
artimiausias politinis manevras.

P. Churchill per Londono radiją 
sakė: „Gali būti, kad Sovietų val
džia ir jos komunistinės penk
tosios kolonos kituose kraštuose 
kurią dieną išstos iš JTO. Tada 
galutinai atsiskirtų du pasauliai ir 
mes turėtume gailėtis, kad to su
silaukėm."

„Tačiau, jei vienas šių pasaulių 
bus daug stipresnis už kitą ir jei 
jis stengsis išlaikyti taiką, mes ne
turėtume pagrindo manyti, kad 
šioji dviejų pasaulių sistema bū
tinai veda prie karo."

Kitais žodžiais tariant, p. Chur
chill visai nebijo rusų išstojimo iš 
JTO. Jo nuomone, rusų išstojimas 
tik izoliuotų Sovietų pasaulį ir 
palengvintų jo ekspansijos kon
trolę.

Spaudos pranešimai iš Vašing
tono rodo, kad mūsų politikai 
priėjo prie tos pačios išvados. C. 
D. Sulzberger „New York Times“ 
rašo, kad Vašingtono politikai, 
kurie prieš kelis mėnesius neti
kėjo rusų išstojimu iš JTO, da
bar laiko tai visai galimu dalyku.

Jie daro* net prielaidą, kad Ju
goslavija pirmoji gali išstoti iš 
JTO, o Rusijos laikysena priklau
sys nuo pasaulio reakcijos į šį 
Jugoslavijos „bandymo balioną". 
Sovietai tokiu atveju galį suor
ganizuoti savo „pasaulinę organi
zaciją", pavadindami ją gal būt 
„Jungtinėm Demokratinėm Tau
tom".

Tačiau gerai informuoti Europos 
delegacijų prie JTO nariai mano, 
kad mintys apie rusų išstojimą iš 
JTO yra tik svajonės tų, kurie 
yra suinteresuoti atsikratyti So
vietų obstrukcipnizmo.

Jie sako, kad rusų užsienio 
politika nesivadovauja jausmais, 
o yra vedama šaltai ir apgalvotai 
ir sovietų vadai žino, kiek jie 
nustotų, atsisakydami savo vietų 
Saugumo Taryboje.

Kol sovietai galės vartoti savo 
veto teisę Saugumo Taryboje, jie 
gali būti tikri, kad jokių legalių 
priemonių nebus imtasi nei prieš 
juos, nei prieš jų satelitus.

Jei Rusija pasitrauktų iš JTO, 
pasaulinė organizacija, rusų nuo
mone, taptų 50 tautų antisovietinė 
koalicija. Rusai ne tik netektų 
priemonės skleisti savo nuomonę 
plačiame pasaulyje, bet būtų pa
tys susikūrę tai, ko jie taip šir
dingai troško išvengti per ištisus 
30 metų.

Yra žinoma sena diplomatijos 
taisyklė, kad kiekviena valstybė 
turi trukdyti jos stiprių priešų 
koalicijos susidarymą. Bismarkas, 
įkūręs Vokietijos Imperiją krau
ju ir kardu, savo Atminimuose 
rašo, kad sapnuose kentėjęs „koa
licijos košmarą".

Leninas taip pat bijojo kapi
talistinių tautų agresyvios koalici
jos prieš jauną Sovietų Sąjungą. 
Norėdamas suardyti „kapitalis
tinį bloką", Rusija 1922 pasirašė 
Rapallo sutartį su Vokietija. Toji

Trijų fazių karas
Sovietų generalinis štabas nu

mato, jog trečias pasaulinis karas 
prieš Vakarus gali būti padalytas 
į tris pagrindinius tarpsnius.

Pirmasis uždavinys — greita Va
karų Europos okupacija. Tai gali 
būti įvykdyta panaudojant šiuo 
metu turimą taikos meto kariuo
menę. Visos operacijos neužtruk
tų ilgiau, kaip trys savaitės.

Antroji fazė apimtų greitą ofen
zyvą prieš Iberijos pusiasalį ir- 
persikėlimą per Viduržemio Jūrą 
į Šiaurinę Afriką. Tuo pačiu metu 
būtų vykdomi puolimai per Per
siją, Iraką ir Siriją. Šių puolimų 
galutinis tikslas — Suezo kanalas.

Antroji karo fazė, pagal Rau
donosios Armijos galvoseną, gali 
būti sėkmingai užbaigta per tris 
mėnesius.

Tokiu būdu Viduržemio regijo- 
nas būtų neutralizuotas ir, prade
dant trečiąją fazę, Sovietai turėtų 
saugotis tik antpuolio iš Britų sa
lų. Šimtas ar maždaug tiek divi
zijų būtų pakankamas skaičius 
nuo to gintis. 50 divizijų galėtų 
būti sudaryta iš bulgarų, jugosla
vų ir čekoslovakų.

Kinija — pergalės raktas
Visos geriausios rusų pajėgos 

turėtų būti nukreiptos į Tolimuo
sius Rytus, kur Kinijoje prasidės 
sprendžiamieji mūšiai. Šiam rei
kalui sovietai turės mažiausiai 300 
divizijų. Į jas dar įsilietų Knijos 
komunistų armijos. Pagal Sovietų 
apskaičiavimus, karas Azijoje tu
rėtų baigtis per dvejus metus. Kai 
Kinija būtų nugalėta, JAV būtų 
pasiūlyta kompromisinė taika, lai
kantis pasaulio padalinimo į dvi 
zonas principo: rusams atitektų 
visa Europa (išskyrus Angliją), 
Artimieji ir Vidurinieji Rytai, Ši
aurės Afrika ir Kiniją, Amerikos 
įtakai paliktų Indija, Indokinija, 
Indonezija, Pietų Amerika, Brita
nija ir jos kolonijos bei Japonija.

Rusų dėmesys nėra sukoncen
truotas į atominę bombą. Rusijos 
pramonės išsisklaidymas po milži
niškus Sovietų Sąjungos plotus 
įgalina juos šio ginklo nebijoti. 
Bet iš kitos pusės, Sovietų Są
junga jaučia, kad pasigaminus 
atomines bombas gali pasidaryti 
tokia pat padėtis be išeities, kaip 
pereitame kare dėl nuodingųjų 
dujų panaudojimo.

Sovietų generalinis štabas skai
tosi tik su viena galimybe, kad 
Rusija vieną dieną gali likti be 
naftos. Ir tik daugiausia dėl tos, 
ne dėl kitų priežasčių, ji su di
džiausiu atsargumu rengiasi su
tikti galimą konfliktą.

Lietuviai Kanadoje. Tolimuose miškuose taip pat Įvyko Tautos šven
tės minėjimai. Viršuje — vėliavos pakėlimas. Apačioje — giedamas 

Tautos himnas. Viduryje — mūsų tautiečiai ruošiasi darbui.

„kapitalistinio bloko" skaldymo 
politika dominavo visoje SSSR 
politinėje veikloje.

Kai Hitleris išstojo iš Tautų Są
jungos, Sovietai įstojo į jąj Tuo 
būdu jie tikėjosi išlaikyti pasaulį 
padalintą į fašistų ir demokratų 
stovyklas. Po Mūncheno sutarties 
sovietams pasirodė, kad Vakarų 
Europos tautos yra palankios Hit
leriui. Kremlius tą draugystę 
norėjo bet kokia kaina išardyti.

Pokarinė padėtis Rusijai teikė 
mažai galimybių tęsti savo seną
ją politiką. Pradžioje Stalinas 
bandė sudaryti su JAV bendrą 
frontą prieš D/ Britaniją, bet tam 
žygiui nepasisekus, Maskva nu
tarė, jog yra rimtas pavojus ga
limos koalicijos prieš SSSR.

Paskutinė rusų viltis išvengti 
nepageidaujamos situacijos — pa
silikti Jungtinėse Tautose ir lauk
ti, kol „kapitalistiniame pasauyje" 
iškils nauji antagonizmai.

Slogiausia politika, rusų nuo
mone, būtų susilpninti savo po
zicijas JTO, leidžiant išstoti iš or
ganizacijos bet kuriam savo sa
telitui. Šiuo metu rusai kaip tik 
visais būdais stengiasi įvesti į 
JTO organizaciją naujus savo sa
telitus — Bulgariją, Albaniją, Ru
muniją ir Vengriją. (Daily Mail)
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Zenonas Nomelka Sv. Lauryno bažnyčioje Kemptene savo vargonų rečitalio metu K. Daugėlos nuotr.

Dietrich Ralle

Karo belaisviai Rusijoje

GRAFIKOS 
PARODA

Kaip jau anksčiau buvo spau
doje minėta, Gottingeno miesto 
(anglų zonoje) Meno Galerijos 
pastangomis buvo suruošta 5 pa- 
baltiečių grafikų paroda, kuri tę
sėsi visą rugsėjo mėnesį. Joje 
dalyvavo tremtyje esą keturi gra
fikai (Augius, Petravičius, Ratas, 
Valius) ir estų žinoma asmenybė
— Wiiralt’as, išstatę apie 100 gra
viūrų.

Šiuo žestu Gottingeno Meno 
Galerija supažindino plačiąją Uni
versitetų miesto visuomenę da
linai su Pabaltijos grafikos dar
bais. Tuo pačiu atskleidė taip be 
galo didelį skirtumą tarp Vokie
tijos ir Lietuvos grafikos folkloro 
dvasios. •

Gottingeno miesto visuomenei 
buvo proga pajusti savišką kūrė
jų pajėgumą ir kartu susipažinti 
su Pabaltiečių kūrybine buitim. 
Apie Pabaltijį čionykštė visuomenė 
žinojo tik iš politinio taško, kad 
tai mažytė valstybėlė iki savo 
paskutinio atodūsio kariaujauti už 
savo Nepriklausomybę ir besiran
danti tarp dviejų didžiųjų Euro
pos galiūnų.

Nors ši paroda ir neapima visų 
grafikų, esančių tremtyje darbus 
ir gal neduoda pilno komplekso, 
kuri galėtų išryškinti bendra pa
jėgiųjų grafikų darbų paroda, bet 
vis dėlto ji atskleidžia vieną chą- 
rekteringą lietuviškumo išraišką.

Reikia sveikinti dar ir tai, kad 
buvo padarytas žingsnis į lietuvių
— estų suartėjimą. Gal čia ir pri
puolamas atseikimas, bet nešąs 
naują idėją — Pabaltiečių vieny
bės siekti ne tik politikoje, bet 
ir dvasinėje srityje — mene. Duo
dame vokiečių meno kritikų pasi
sakymus tilpusius vokiečių spau
doje apie mūsų grafikos ket
veriukę.

Iš parodos katalogo „Euro- 
paische Graphik” tilpusio Ch. D. 
straipsnio „Lietuvių medžio rai
žiniai”:

„Kam yra tekę neužmirštamai 
susipažinti su margomis Lietuvos 
spalvomis, jos žibančiai vilnijan
čia jūra, jos plačiu, judriu dan
gumi, su kraštu, kuris yra sutapęs 
su žvejų ir ūkininkų gyvenimu 
tarp Nemuno ir Baltijos jūros, tas 
turi -sveikinti keturių žymiausių 
lietuvių jaunesniosios kartos me
džio raižytojų, Pauliaus Augiaus, 
Petravičiaus, Rato ir Valiaus, 
kūrybą, širdingai džiaugdamasis 
šita intensyviau atsikartojančia 
stipria išgyvenimų sfera. Kas spal
vų menininkams reiškia be abe
jonės sunkų užsimojimą,turint ome
nyje tapybinės tikrovės gausybę 
(mes žinome Kuršių Neringos pa
vyzdį, šios padairos tapybiškai ir 
dvasiškai tiesiog neaprėpiamo vei-

GOTTINGENE
do, su kuriuo- dvasiškai glaudžiai 
yra susijusi keturių grafikų tė
vynės erdvė), tas būdingai ir vy
kusiai čia pasakoma dramating'a 
medžio rėžinio kalba, jo savai
mingu dėsningumu:

Mes jaučiame Lietuvos padairos 
fluidą, lietuvių tautos esmę iš jos 
gyvenimo, jos papročių, jos'pada
vimų ir pasakų pilnos praeities, 
jaučiamą jos sapnus. Žmogus ir 
gamta čia sudaro neatskiriamą ir 
lemtingą derinį. Sunkaus gyveni
mo pažinimas ir nusigręžimas vi
dujinis į aukštesnį pasaulį, pilna 
įtampų, vaidinių, simoo’.ių ir pavi
dalų pažįstamose apribose, yra 
šios būties ir šio malonaus meno 
sparnai. Jo natūralumas yra toks 

SAPNAS
Vincas Kazokas

Jr aš jaučiu: ateina kažikas ir savo ranką 
Štai uždeda švelniai man ant akių.
Tada jos nori atsiveri ir galios nebetenka, 

zTada aš noriu verkt ir ašaros išsenka, 
Ir šitą valandą aš juo tik juo tikiu.

Nes atima jis man skaudžiai skurdžias svajones, 
Ir daiktus, dvasią slegiančius, ir svetimas mintis, 
Ir išveda jisai į begaliniai nuostabią keliohę, 
Parodydamas man belaikius augalus ir žmones, 
Kurių nebekankina baimė, praradimas ir mirtis.

O kaip atrodo baisiai šis pasaulis menkas, 
Ir pats gyvenimas savam žaisme toksai grubus!
Ir kai širdis iš alpulio jau sąmonės netenka, 
Virpėdamas aš spaudžiu prie akių jo ranką 
Ir trokštu šičia niekad niekad nenubust/

pat stiprus, kaip ir jo sutapimas 
su tamsiai šviesia lietuvių tautinio 
temperamento melancholija.

Per šias sritis keliaudamas sve- 
timiškis — jei tik norės įsijausti 
— žiūrėdamas šiuos kūrinius, įgys 
nepaprastai daug naudos tiek 
žinojimo, tiek meniniu atžvilgiu. 
Kartu paėmus, būdamos vidu
jiškai perdėm vieningos, šios ke
turios kūrėjų asmenybės pavieniui 
atskleidžia gausų asmeninio sti
liaus ir vaizduotės įvalriopumą. 
Išskyrus jauniausią iš jų tarpo, 
Valių, jie jau anksti pradėjo 
ieškoti ir rado sąlytį su vakarų 
Europos kultūra. Kad jų kūriniai 
yra taip intensyviai susiję su Pa
baltijo erdve, tat įrodo jos ma
gine, plačiai siekiančia spinduliuo
jančiąja jėga, itin pasireiškiančia 

tuo metu, kada gimtojo krašto to
lumas atvėrė visas kūrybingojo 
ilgesio galias.”

„Hannoversche Presse” rašo 
Hans Boulboulle: i,Kitų keturių 
dailininkų medžio rėžinių serijos 
yra artimesnės tautiškumui, ar
čiausiai Pauliaus Augiaus, kuris 
savo iliustracijomis (Žalčio Pasa
ka) pasirodo kaip talentingas iliu
stratorius kuriąs fabulą stipriai 
ir jaudinamai, taip pat ir Teles
foras Valius tėvynės ir žvejo tra
gedijos paveikslais. Vaclovas Ra
tas savo geriausias jėgas semia 
iš liaudies. Viktoras Petravičius 
tarp jų yra ekstatikas. Kai kurie 
iš jo „Atsiminimų" yra jaudiną 
skausmo dokumentai. Atrodo, 
tarytum jis būtų savo paveikslfls 
■išplėšęs iš medžio kruvinomis ran
komis. Bet net ir jaudinamiau- 
siuose paveiksluose (Pabėgėliai, 
Tremtiniai) meninė kūrybinė ga
lia aptvardo skausmą. Be abejo 

dėl to, kad Petravičiaus sielą 
nekliudomai tebegaivina šildanti 
tėvynės dvasia.”

„Hannoversche Neueste Nach- 
richten" rašo Reimer Hollmann: 
„Lietuvos meistrų medžio rėžiniai 
yra dar labiau suaugę su pabal
tiečių vidinių pasauliu. Paulius 
Augius yra vaizduote apdovanotas 
pasakų iliustratorius, Vaclovas 
Ratas stilizuoja legendų medžiagą 
vinjetiška forma. Telesforas Va
lius pagrindu ima daugiausia for
malųjį elementą ir rodo lietuviš
kos gimtinės vaizdus iškylan
čiomis, dažnai paprastomis har- 
moningomos formomis. Viktoras 
Petravičius mitinius mistinius 
vaizdus kuria dažnai eksplozyviš- 
kai judriomis raiškos priemonė
mis."

Autorius prieš pat kapi
tuliaciją arti Berlyno pa
kliuvo į rusų nelaisvę. Per 
Saganą ir Oppelną buvo 
nugabentas į Rusijos gilu
mą. Jo tenykščiai patyrimai 
sudaro šio rašinio turinį, 
kurio tikslas — ne propa
gandą varyti ar ką kaltinti, 
bet paaiškinti vokiečių karo 
belaisvių likimą: Rusijoje ir 
supažindinti skaitytoją su 
rusų tautos charakteriu, 
juoba, kad rusų darbininkas 
turi paklusti tokiems pat 
principams kaip ir vokiečių 
belaisvis. Straipsnis išpaus- 
dintas Koblenze išeinan- 

- čiame laikraštyje „Rheini- 
scher Merkur" (Nr. 26, 1947. 
VII. 19).

Apie keturiolika dienų trukusiu 
geležinkelio transportu nugabeno 
mus, sugrūstus į gyvulinius vago
nus, 1945 m. gegužės mėn. iš Op- 
pelno į Vladimirą.

Mes skersai pervažiavome Len
kiją ir vakarinę Rusiją. Gaila, vi
sos vagono kiaurynės buvo lento
mis užkaltos be dviejų, bet šios 
buvo dar susiaurintos ir apsaugo
tos spygliuota viela, nors vos 
būtų buvę galima iškišti galvą. 
Taigi mes nedaug matėme sričių, 
kurias pervažiavome, nes vargu 
buvo prie kiaurymės stovėti ant 
pirštų galų su mūsų valgiu — 
litro sriubos ir 2—3 riekėmis duo
nos kasdien. Vis dėlto kartkartė
mis sužinodavome bent vietovę, 
kurioje būdavome. Ir per Maskvą 
važiavome, bet sostinę pergyve
nome, taip sakant, tik iš užpaka
linės pusės. Iš geležinkelio per
spektyvos jį, kaip ir visi dideli 
miestai, nepadarė jokio labai ver
to įspūdžio.

Dar niekados aš nesu buvęs 
taip kūniškai nelaisvas ir „sugau
tas", kaip per tas keturiolika die_ 
nų vagone. Alkis, troškulys, neį
manomos sanitarinės sąlygos (iš 
vieno šono buvo apie 30 cm di
dumo skarda aptaisyta skylė me
dinėje sienoje, pro kurią kiek
vienam reikdavo atlikti savo rei
kalą; už metro nuo jos į dešinę 

Lietuviu Dramos Studijos Kasselyje dailininkas Vyt. Adamkeviėius (kairė
je) ir režisierius Ip. Tvirbutas (dešinėje)

ir kairę jau gulėjo artimiausieji 
drauge buvę belaisviai, — turėjo 
tenai gulėti, nes vietos nebebu
vo), baisus ankštumas, negalė
jimas nė pasijudinti, kito neuž- 
kliudžius,. purvas, nuolatinė prie- 
tema-visa tai bet ką galėjo įva
ryti į nusiminimą. Aš aiškiai atsi
menu, kaip vieną rytą, kada visi 
dar miegojo, stovėjau prie „lan
go” ir žiūrėjau į puikų mišką, 
kur giedojo paukščiai ir pate
kanti saulė metė švelnią .rausvą 
šviesą. Tą akimirką mane pagavo 
toks laisvės troškimas, jog ko 
mieliausiai bučiau iššokęs iš 
einančio traukinio.

Atvykę į Vladimirą, pirmąkart 
susipažinome su rumunų sargy
biniais kareiviais, kurie ateity tu
rėjo būti mūsų padydovai Dau
giausia tai buvo Stalingrado ko
votojai, kurie ginkluotais „kon
vojais” buvo pastatyti prie savo 
buvusių draugų vokiečių. Jų prie
žiūroje dabar rėpliojo ištisa vo
kiečių masė iš vagonų, svirduliuo
dami ir mirkčiodami prieš dienos 
švesą, prekių stotyje susitvarkyti 
dešimtinėmis. Čia paskui po gero 
laiko pasirodė visokie pareigūnai 
ir pareigūnės. Šios parangos tiks
las buvo išrinkti „specialistus", 
kaip šveisuotojus, tekintojus, šo
ferius, technikos braižytojus ir kt. 
Rusijoje specialistas-kiekvienas, 
kas šiek tiek neapkiautęs kurioj 
nors profesijoj, tegu jis būtų sodi
ninkas ar kūrikas.

Po suskirstymo, kur aš-mano 
džiaugsmui-kartu pasilikau su sa
vo geruoju sielvarto draugu Al
bertu, trumpa kelionė geležin
keliu, nebežinau, ar ji truko aštuo- 
nias valandas ar dvi dienas, taip 
jau labai buvome netekę laiko pa. 
jautimo-nunešė mus į Kurlovą, į 
mūsų paskirties vietą. Tenai mes, 
išbadėję ir išsekę, kaip buvome, 
tuojau gavome vilkti rąstus iš sto
ties į stovyklą.

Stovykla prašoko mūsų natūra
liai be galo įtemptus lūkesčius. Ji 
buvo viename stiklo fabrike („StL 
klašukių fabriku" pavadino ją be
laisviai, nes 50% gamybos buvo 
atmatos), turėjo savo virtuvę su
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M. Vaitkus šios abi pastarosios kategorijos ne-

AUŠROS DRAUGUI
Būties pavasario tyrasis aukso drauge, 
prieš amžius Viešpaties paskirtas man iš daugii, 
gyvenimo aušroj man meilę dovanojęs, — 
kodėl gi dulkėmis ją apnešė rytojus, 
ir jos švelni gėlė užsiskleidė taip baugiai? 
Būtie^payasario kaip palmė lieknas drauge, 
ką duočiau aš, kad vėl pražystų ji!

lietė musų, naujųjų. Į jas įtrauk
tam tapti skirta tik tam, kas ilgiau 
prabūna Rusijos belaisvių stovy
kloje. Kurlovo stovykloje nebuvo 
nė vieno distrofiko, nes čia buvo 
„gera stovykla", kurios gydytojas 
buvo iš tikrųjų tikras medikas ir 
įmanomai sąžiningas, nors viduria
vimą visados aiškindavo grybų 
smaguriavimu ir susirgimus rimtais 
tepripažindavo tik turint daugiau 
kaip 38* karščib.

Aš buvau paskirtas į II darbo

Petrui Sestakaųskui 50 metu

Bet, dvelkus rudeniui, tu išvykai anapus — 
ir, skiria mus šitai mįslingai kurčias kapas ... 
Ir vakaro viens antram nebtarsim niekados, 
iki trimitas trenks, ir žemė suraudos...
O rodos, buvome vienan žiedan suaugę ... 
Gyvenimo aušros užgesęs tolyj drauge, 
Ką duočiau aš, kad dar sušvistų ji!

grupę, taigi tinkami visiems dar
bam^, nes tarp II ir I kategorijos 
praktiškai nebuvo daroma jokio 
skirtumo. Tačiau iš karto turėjau 
laimės: įėjau į grupę, kuri dirbo 
kelio statyboje. Albertui taip pat 
pavyko būti priskirtam prie šios 
grupės. Tas darbo grupes rusai va
dino brigadomis. Brigada susidėjo 
iš dešimties belaisvių, iš kurių

Tur būt, šiandieniniame, skur
džiame bei pilkame mūsų tremties 
gyvenime nėra didesnio pasiauko
jimo- ir pasišventimo reikalaujan
čio darbo kaip DP stovyklų admi
nistracinis — vadovaujamasis dak- 
bas. Lietuvių tremtinių stovyklų 
komitetuose turime nemažai asme
nų, kurie nežiūrėdami šių dažnai 
nedėkingų pareigų kantriai, są
žiningai ir ryžtingai neša tautinės 
bendruomenės jiems uždėtas pa
reigas.

valgomąja patalpa ir didelę mie
gamąją kadaise buvusioje fabriko 
salėje. Dalis gulimųjų narų turėjo 
net čiužinius (žinoma,' be jokių 

apklotų) pirmoj vietoj, suprantamas 
daiktas, pareigūnams, kurių ir čia 
buvo (kuopų ’ vadai, raštininkai, 
vertėjai, virėjai ir kt.). Deja, mie
gamoji salė buvo per maža, sto
vyklos įgulos daliai reikėjo mie
goti kieme pastatytoje palapinėje. 
Kiemas buvo labai mažas, gal vi
dutinio vištidės kiemo dydžio, ir 
aptvertas aukšta lentine tvora, ku
rios viename kampe stovėjo sar
gybos bokštas.

Valgis pagal darbo procentus
Visų pirma mes, naujieji atei

viai, turėjome pasiduoti krėtimui 
(kelintasis/ gi buvo po paėmimo 
nelaisvėn?), kuris betgi nieko dau
giau pažymėtino negalėjo iškelti 
aikštėn. Paskui vėl ėjo nuutėlini- 
mas, susijęs su „plaukų-kirpimu",

t. y. galva ir visos kūno dalys, 
kur apskirtai auga plaukai, buvo 
palaisvintos nuo tos neapkenčia
mos blogybės — beje, tai buvo 
vienintele „higieniškoji" priemo
nė, kuri vėliau vis reguliariai bū- 
davo pakartojama.

Pagaliau buvo gydytojo apžiū
rėjimas. Adomo kostiumais mes 
žygiavome pro gydytoją, kuris 
paskui, destis kurio kokia kūno 
konstitucija. tepliojo cheminiu 
pieštuku krūtinėje I, II arba III. 
Tuo būdu atliktas priskyrimas prie 
darbo kategorijos. Be to, dar yra 
kategorijos IV ir V, aplamai va
dinamos „o. k." arba „distrofiku". 
Ką iš tikrųjų reiškia „o. k.", nega
lėjau ištirti. Karčiai iš savęs pasi- 
tyčodami, „o. k." vyrai kartais pa
sivadindavo „ohne Kraft" (bejė
giais), tuo būdu maždaug pataiky
dami ne pro šalį. „Distrofikai" bu
vo daugiausia dėl ligos visiškai 
sumenkėją ir nedarbingieji. Bet

vienas buvo ’ brigados vadas. „Bri- 
gadierius" buvo .atsakingas už sa
vo brigados darbą.

Man atrodo, reikalinga čia porą 
žodžių pridurti apie rusų darbo 
sistemą, kurią taikė ir karo belais
viams. Pagal ją kiękvianos rūšies 
darbui esti norma, kurią kasdien 
reikia atlikti. Jei nepasiekia šimta- 
procentnio darbo našumo, tai dat. 
bininkas tatai pamato ne tik iš al
gos, bet ir iš maisto davinio. Fi
nansinė pusė mums, belaisviams, 
nerūpėjo, nes negaudavome nė 
vieno rublio, bet maisto priedo pa
žadais susigundydavo kai kurie 
pasiekti darbo spartos, kuri ir nor
maliomis aplinkybėmis būtų dariu
si didelę garbę, tuo tarpu kai 
tiems, v kurie tai spartai nebuvo 
priaugę, nepašykštėdavo grąsių 
žodžių.

Tuščias daiktas galvoti, ar tie 
belaisvių skyrimo darbui metodai 
derinasi su Genevos konvencijos 
nuostatais, nes rusai jos nėra pasi
rašę. Elgesyje su belaisviais jie ne
daro jokio skirtumo tarp tautybių,

Lietuvių Dramos Studijos pastatymas Mr. Rostand „Žmogus, kur| užmu
šiau“. Scena iš prologo. Režisierius — Ip. Tvirbutas

ginklo rūšių, tarnybinių laipsnių, 
sanitarijos personalo. Kas darbin
gas, turi dirbti, ir iš belaisvių rei
kalaujama vienodo našumo, vieno
dos darbo normos, kaip ir iš rusų 
civilinių darbininkų, be užmokes
čio, be atitinkamų darbo drabužių, 
net be galimuiho reguliariai pasi
keisti baltiniais, visiškai neatsiž
velgiant į karo belaisvio kūno ir 
sielos būseną.

Rušų darbininkas pripratęs prie 
tos „normos” sąvokos, bet ji mums 
buvo visiškai svetima- Tajai pasi
reiškė tuojau pirmąją dieną, kai 
mes nerodėme jokio didelio palin
kimo dirbti labai produktingai ir 
skubiai statyti kelią. Sargybinis 
rumunas paaiškino mus, jog mes 
turėtume dirbti, kad atliktume nor
mą. Kada aš jam atsakiau, jog mes 
visiškai neturime to kėslo ir jog 
mums tai gali būti visiškai- vis 
tiek, paaiškėjo, kad ir rumunai, 
„konvojų'* kareiviai, galėtų pasma-

Vienas iš tokių asmeųų yra — 
Petras Šeštakauskas, kuris š. m. 
lapkričio mėn 1 d. minėjo savo 50 
metų sukaktį.

Petras Šeštakauskas, gimęs 1897 
m. lapkričio mėn. 1 d. Zarasų 
krašte, savo jaunystę, kaip ir ne
maža ano meto lietuvių praleido 
Rusijoje, Petrapilyje, kur laisvo
mis nuo darbo valandomis, lankė 
suaugusiųjų gimnaziją, 1918 me
tais grįžęs į savo tėviškę, buvo 
išrinktas gimtojo valsčiaus tary
bos pirmininku. 1919 metais akty
viai įsijungia į Lietuvos kariuome
nę. Krašto apsaugos ministeriui 
1921 m. pavedus gen. Nagevičiui 
organizuoti Kaune Karo Muziejų,

P. Šeštakauską matome kaip ener
gingą ir veiklų gen. Nagevičiaus, 
Karo Muziejaus viršininko, pava
duotoją. Darbo buvo daug. Muzie
jaus reikalais P. S. net penkis 
kartus buvo nuvykęs į SSSR, kur 
su bolševikais tarėsi dėl senoje 

, Vilniaus Karo Muziejaus ekspo
natų atgavimo.

1940 meįais, bolševikams okupa
vus Lietuvą, tų pačių metų lap
kričio mėn. P. S, buvo atleistas iš 
Lietuvos kariuomenės, oet paliktas 
Karo Muziejuje senovės ginklų 
skyriaus gedėju.

Dirbdamas Vytauto Didžioje 
Muziejuje Šeštakauskas karu stu
dijavo ię Vytauto D. Universitete 
istoriją.

Dirbdamas muziejuje, P. Šešta
kauskas parašė dvi studijines bro
šiūras „Šarvus" ir „Senovės 
šaunamuosius ginklus". Šiais ir 
panašiais klausimais P. Š. rašė ir 
nepriklausomos Lietuvos perijodi- 
nėje spaudoje: Lietuvos Aide, XX. 
Amžiuje, Karde, Kary, ir kitoj 
spaudoj.

1944 metai P. Šeštakauską su 
kitais lietuviais nubloškė į Vokie-, 
tiją, kur iš pradžių Saksonijoje ir 
vėliau Turingijoje praleido karo 
audras. 1945 metais liepos mėn. 
amerikiečiams perleidžiant Turin- 
giją. sovietams, Turingijos lietu
viai buvo perkelti į - amerikiečių 
zoną. Su viena lietuvių grupe ir 
P. Šeštakauskas buvo atk,eltas į 
Augsburgą-Hochfeldą, kur netru
kus buvo išrinktas pirmuoju lie
tuvių komiteto Hochfelde pirmi
ninku. P. Šeštakauskas iš septynių 
komiteto kadencijų keturiose bu
vo jo pirmininkų. Petras Šešta
kauskas, kaip dabartinis Hochfel- 
do stovyklos lietuvių grupės va
dovas aktyviai dalyvauja ir pade
da visomis galimomis priemonėmis 
lietuvių mokslinimosi, kultūrinėms 
ir sporto institucijoms.

Iškilus „Žiburių" leidimo klau
simui, P. Šeštakauskas aktyviai 
rėmė jų pasirodymą ir vėliau jię 
pasiliko nuoširdus jų rėmėjas ir 
bendradarbis. A. D.

Vaižgantas

Aggiejevo galas
(Iš „Pragiedrulių“)

Štai, vieną šeštadienio popietę 
ateina Jokūbas dviem šautuvais 
nešinas, tik be Šeikio, ir rūsčiai 
trumpai sako:

— Kaip bežiūrint, aukis naginė- 
n»is: reiks balos bristi!

— Ar pablūdai? Gana man tavo 
kielių ir genių! — nustebo Taučius

— Genys geniui nelygu. Tik tu 
per ilgai nemandragalvok, kad sa
kau! z

Aleksys susiprato, kas nepapras
ta atsitikus. Buvo vyras, draugu 
kliovėsi. Tai vikriai apsitaisė so
dietiškai, šautuvą persimetęs per 
petį, tylomis nužingsniavo paskui 
tylintį draugą.

Niaura buvo baisus. Tokio jo 
rūstaus Aleksys dar nebuvo matęs, 
ypač iš tikrųjų einant medžioti.. 
Sučiauptomis lūpomis, surauktais 
antakiais žengė jis, nesidairydamas 
į šalis, per visas dvi valandas, kol 
priėjo kryžkelę.

— Tu dabar eisi dešiniuoju ligi 
Piliakalnio, kur 'mūsų inkilas. Per 
Viliukio kalnelį įbrisi į pelkes ir

eisi išilgai jų, paukšėdamas iš šau
tuvo, kielę ne kielę genį ne genį,, 
nors patį velnią debesuos. Ne re
čiau, kaip kas 7 — 10 minučių. Aš 
eisiu kairiuoju ir pradėsiu nuo 
Įvodų Aikštės, už penkių kilometrų 
nuo tavęs. Eik į mano šūvius.

Ir išnyko už kalnelio, dar spar
čiau vienas pats žengdamas.

Plakančia širdimi Aleksys aki
mis nulydėjo draugą ir paslaptį. 
Jis norėjo ir bijojo atspėti^ ką, 
juodų dabar daro.

Buvo jau arti sekmos, kai Alek
sys pirmą šūvį paleido Valiulyje, 
ir skardas nudundėjo po visą apy
linkę. Ir pasileido bristi pačiu vi
duriu balos, klimpdamas kai kur 
ligi kėlų. Jokio gyvo daikto nebu
vo matyti. Vis dėlto drioksėjo jis 
kas dešimt minučių aukštyn. Jam 
pritarė krūmai, kalnai ir tarpu
kalnės.

Jau nukeliavo bent pustrečio 
kilometro tokios vargios kelionės. 
Kojos jam ėmė nuo rūdžių drėg
mės degti. Pravertė visą valandą, 
jei ne daugiau, ir vis negirdėjo 
‘šūvių iš antro galo. Dar brido bent 
pusvalandį, kol išgirdo pirmą toli
mą šūvį, paskui antrą ir trečią 
suktomis. Paskui vėl ten nutilo.

Aleksiui tuoj pasidarė linksmiau, 
kaip pasibaigus nežiniai, lyg ūmai 
iš spėjamojo kelio išėjus į tikrąjį.

Štai, skersai balą atpūšloja du 
pusberniai jam kelio atkirsti.

Aleksys net nusigando. Ko jie? 
'Ką jiems dabar parodys, tiek šau
dęs pliekęs, nieko tinklelyje ne
turėdamas? Dar kartą žvilgterėjo 
akyliau ir net šautuvas jam iškri
to: stačiai į jį sparčiu žingsniu 
žengė Sauliukas sų Lauruku, iš 
tolo jam mojuodami.pasveikinimą.

— O judu kuri nelaboji atvedė į 
šias balas ir dar į pavakarę?

— Kaip tai — „nelaboji“? Mudu 
atsekėme tavo šūviais. Dabar sa
kyk, kur vesies?

Aleksys dar labiau nustebo. Tai 
jis — kvieslys? Ir atsakė:

— Ne daugiau ir aš nežinau. Ei
kime į aną balsą.

— Ten Niaura? — paklausė Sau
liukas.

— Niaura. Tik iš kur tai žinai?
— Kaip gi nežinosiu, kad jis kas 

šeštadienis taip „medžioja“ mus į 
vieną krūvą.

— Šitaip? Tai būsiu pakliuvęs į 
slaptą apylinkės susirinkimą. Niau
ros čia veikiama, o aš to nežinau ...

Saulei jau sėdant, tai vienur, tai 
kitur, pasirodė vyriškių. Žinoma, 
iš darbo namo grižta, kur gi dau
giau. Vieni tiesiai per balas, kiti 
jų pakraščiu.

— Gana, nebepykšėk. Jau aišku: 
Niaura šaudo vis toje pat vietoje

guriauti maisto priedais; jeigu mes 
pasiektume daugiau kaip 100% 
net kuopos vadas (dešimtis briga
dų yra kuopa) ir pagaliau taip pat 
stoyklos vadas su savo štabu, jei 
daugumas stovyklos gyventojų at_ 
liks savo normą.

Kuopų vadai, stovyklos vadas ir 
kiti pareigūnai buvo belaisviai, 
kurie, jau ilgiau prabuvę Rusijoje, 
mokėjo šiek tiek rusiškai ir sto
vyklų komendanto ruso akyse tu
rėjo gerą vardą. Dažnai čia turėta

ir mūsų laukia Įvodų Aikštėje, 
taupubalyje. Nebėra reikalo beb- 
risti,'eikime sausuma, — tarė Lau
rukas.

Aleksys nebuvo supratęs Niaurą 
vis vietoje pykšint.

Vos tik draugai išklampojo į sau
sumą, štai iš už kalnelio apinasriu 
nešinas naktigonis eina, nė he- 
Ižvilgsi, ramiai sau niūniuodamas: 
tu—tu—tu, tu— tu—tu—. tu—tu—tu, 
— vis tą pačią vientisą melodiją-

Laurukas, nė nežvilgterėjęs, už
sikrėtė ta ęačia melodija ir ėmė 
niūniuoti: tu—tū—tu, tu—tu—tu. 
Nuo jo užsikrėtė Sauliukas ir pri
tarė: tu—tu—tu, tu—tu—tu. Kum
štelėjo Aleksį ir jam liepė’

— Sakyk: tu—tu—tu. tu—tu—tu ...
Taučius paklausė. Iš trijų susi

darė šokia tokia sutartinė,' diso
nansų harmonija ar kaip.

Sutiktasai nusijuokė ir ūmai at
sigręžęs pasveikino:

— Labas vakaras ūkui ir kvepui!
— Labas, labas, untuli!
— Iš kur gavote kul^uką?
— Tai spaudalio draugas.
Lyg į tą sutartinę, iš krūmo iš

sinėrė dar vienas vaikinas niūniuo
damas ar aiduodamas: tu—tu—tu, 
tu—tu—tu.

— Į aikštę, tutinai!
Pamojo pirmasis ir vėl sugrįžo 

už kalnelio.

reikalo su sileziečiais (daugiausia 
iš Aukšt. Silezijos), kurie ne kartą_ 
gaila, kad tai reikia konstatuoti- 
biauriu būdu prisitaisydavo prie 
rusų pagal žinomąjį motto. „Aukš
tai lenkis, žemai spausk?"

Kai rusų dešimtininkas, kurio • 
vadovaujami turėjome dirbti, taip 
pat buvo pastebėjęs, jog dirbame 
„plocho", ir, gal būt, turėtume mir.

. ti badu jeigu būtume maitinami 
pagal tą darbo našumą, mes nuta
rėme atsikratyti savo santūrumo.

— Sargyba — kontrolius — kelia- 
rodys, — paaiškino Aleksio draugai.

— Aš nieko nesuprantu. Kokia 
čia kalba jūs susišnekate? — ne
beiškentė Taučius.

— Tai tokie mūsų sutarties pa- 
roliai. Me sudarome „Tutinu Drau
giją“, visi tie, kurie į „Saulėgrą
žas“ dar nepateko ar nenorėjo pa
tekti, kad ten kunigai dalyvauja. 
„Bičiuoliai“ taip pat skyrium lai
kosi. Tai nauji Lietuvos Žpdžia 
ieškotojai. Dar yra „Papartininkų“ 
paslapčių žiedo ieškotojų; dar 
„Žaltvykščiai“, kurie naktimis vai
dinasi. Kiekviena kitaip susidariusi, 
nors tuo pat tikslu. Dabar imame 
ryšius mėgsti tarp jų. Tu atsto
vausi Saulėgrąžas, Niaura — Bi- 
čiuolius, — šnekėjo Sauliukas, ma
tyti, buvęs ir pereitame susirinki
me . ir kituose.

— Šitaip! — beištarė Taučius, vis 
labiau domėdamasis ir drauge lyg 
^įsižeidęs, kad Niaura, tiek daug 
laiko skyrium dirbdamas — „me
džiodamas“, ' kasdien su juo lauke 
susitikdamas, nė mint apie taį 
neužsiminė.

Štai ir Aikštė. Ji buvo nedide
liame alksnių krūmokšlyje, kalna- 
galyje į balas taip, kad įeiti ten 
tegalėjai iš vieno šono. Kaip tik 
ten stovėjo sargyba. Jos uždavinys 
buvo ne neleisti nežinančių pa-
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Juozas Mikštas

PRIKELIANT PRAEITI
Iš laiko dulkių savo praeitį prikėlęs, 

.Bandau pažvelgt į jos neramų veidą. 
Pro sali slekant buvusių dienų šešėliams, 
Girdžiu vis tolstantį jų liūdną aidą.

Ir kas gi man iš mano praeities beliko? — 
Atodūsiai prisiminimų tylūs . . .
Širdis dar vis tebesapnuoja sapną nykų, 
Gyvenime taip daug kuo nusivylus.

Iš laiko dulkių savo praeitį prikėlęs, 
•4r pats save dar pamatyti noriu.

Dabar jau vysta visos mano džiaugsmo gėlės.
Kuo reiks papuošt gyvenimo altorių? /

vintui. tiek nepalankiai jis laikėsi 
mūsų siūlomųjų patobulinimų at
žvilgiu. „Kelio statyba", mat, ėjo 
tokiu būdu, kad į pravėžas buvo 
dėliojami važiavimo linkme ma
žesni rąstai. Paskui su „nasilkami" 
(tam tikrais neštuvais) būdavo pri- 
nešama smėlio ir užberiama. Tuo
met kelias vėl atrodė be priekaiš
to. Bet požemis tenai laibai drėg
nas — visa miško sritis yra kiau
rai pelkėta —, taip kad pataisy
mas neilgai tetvėrė, ypač liūtims 
užėjus. Sunkvežimiai (90% ameri
kiečių kilmės) ir traktoriai su sun
kiais sienojų vežimais išspausdavo 
į šalį pravėžose po smėliu ’gulin
čius rąstus, ir kaip mat vėl atsi- ’ 
rasdavo klampynė, kuri jau ir Ru
sioje vargu begalėjo reikalauti

i vadinama keliu.
mas dalykas ne kokybė, bfet kie- Dėl to mes patarėme savo de- 
kybė. šimtininkui statyti klotinį pylimą

Kiek palankus rodydavosi mūsų (Knūppeldamm), ir jam — „paža- 
dešimtininkas procentų apskaičia- luistą" — aiškiai viską išdėstėme.

VĖLINIU A SARO S
A. Radžius

šį vakarą gyvieji eis į mirusiųjų miestus,
o mirusieji kelsis iš savų namų.
Tarp kryžių ir tarp antkapių silpnai nušviestų 
Klajodami jie nematys vieni kitų.
Jie susirinks prie susimąsčiusio akmens liūdnumo sode, 
Ir kris ant jųjų spinduliai nublankusios aušros.
Jiezneregės vieni kitų, bet jaus, jie nekalbės nė žodžio, 
Jų mintys bėgančių dienų prasmės ieškos.
Jų šviesios ašaros nuplaus dulkėtus veidus
It karštas kraujas iš akių sruvens,
Ant jų akių spindės, tarytum Penkios žaizdos,
Prie Vėlinių šviesos, prie susimąsčiusio akmens . . .

Vėliau mes su savo dešimtininku i 
puikiai manydavomės. Jis visados 1 
pripažindavo mūsų gerus norus, ir 
jei nepakakdavd visiškai darbo < 
našumo, mes jam normą galėdavo. 

. me užvaryti dainavimu, kadangi 
jis buvo didelis vokiečių karinių 
dainų bičiulis. Tuo būdu 105% mes 
dažnai gaudavome žygyje atgal į 
stovyklą, kai dainuodavome mūšų 
žygio dainą.

Už tuos 105% tada kasdien iš. 
tikrųjų būdavo maisto priedo 
— 200 g. duonos ir kiek „kaša". Be 
to, iš pradžios kai kuris mūsiškių 
dar galėdavo kokias smulkmenas, 
kurias buvo išgelbėję per visus 
krėtimus, kaip pav. adatas ir se
ges, sagas, pieštukus, kišeninius 
peilius, išsikeisti su civiliniais gy
ventojais į duoną arba kiaušinius. 
Didelis kursas buvo fotografijų 
ypač rusų jaunuomenei. Kai kas 
čia buvusios draugės paveikslą ar 
kokį paveiksluotą atviruką pavers
davo dviem kiaušiniais. Svarbiau
sias dalykas buvo, kad tikra foto
grafija, o kas nufotografuota, tai 
paauguoliams būdavo

Normaliąją mitybą 
kart per dieną po ’/t' 
(dažniausiai skystos, 
ir 600 g. duonos. Rusų duona su
keldavo mums daug rūpesčio ir iš 
dalies pilvo skundų. Buvo ji labai 
juoda ir drėgna, jog tie 600 g. 
vargu būtų atitikę 300 g. mūsų 
duonos, be to, dažnai tikrai abe
jotinos kokybės, su ištisais kuku
rūzų grūdais, blakėmis ir pasagvi. 
niais prie „Kaša" — paprastai ne 
kas kita, kaip tyrė (sorinė tyrė, 
bulvinė, žirninė). Rusams tai deli
katesas, ypač saldi „kaša", kadangi 
jie, be sriubos ir duonos, beveiK 
nieko daugiau nė nežino. Duono 
užtepimas ar sumuštinis, dešra, sū
ris, marmeladas, aplamai mūsų su
pratimu pusiyčiai ir pietūs-neži- 
nomi. Paprastas žmogus taip pat 
neturi porcelano indų, šakučių ir 
peilio, o tik skardinį puodą ir me
dinį šaukštą. Valgant jam lemia-

nesvarbu.
sudarė tris- 
litro sriubos 
piktadilgių)

Mr. Rostand „Žmogus, kurj užmušiau**. Scena iš pirmojo veiksmo; iš kai
rės į dešinę Luise — L. Rutkauskaitė. Angelika — G. Kudokaitė, Mar
ce! —A. Mekas ir Holderlin — St. Poškus. Lietuvių Dramos Studijos Kas- 

selyje pastatymas. Režisierius — Ip. Tvirbutas

sielos slogučio — jis turėjo jauną 
žmoną ir au vaikus, apie Kariuos 
nieko nežinojo — ir tuo jis sugė
dindavo mus, jaunuolius, kai mes 
kartais norėdavome nusiminti.

Medžiai krauti buvo tikrai va r-, 
ginąs darbas, vis viena, ar turėda
vome reikalo su metriniais ar il
giniais medžiais. Metriniai medžiai 
būdavo sunkvežimiais išvežami iš 
miško ir išmetami sukrovimo vie
toje, kur jie gulėdavo pakrikomis 
krūvomis, ir tada „per rankas" rei_

Bet, užuot susižavėjęs, jis parodė 
ilgą veidą ir manė, jok tokia kelio 
statybos rūšis atimsianti perdaug 
laiko. Čia nebūsią galima niekada 
atlikti normos, ir statybos inspek
torius paskui būsiąs piktas dėl ma
žo pataisytų kilometrų skaičiaus. 
Taip pat, kad klotinis pylimas bus 
daug atsparesnis ir patvaresnis, iš 
to jis nematė naudos; nes ką gi 
jis turėsiąs daryti, jeigu paskui vi
sas kelias iš karto būtų vienerius 
ar dvejus metus nebereikalingas 
taisymo, he? O mes tada eitume kėjo sukrauti eilėmis į vagonus, 
gal miškan dirbti ar medžių kirsti, ,xs-x J 1 *-
kas esą nepalyginamai sunkesni ir 
daugiau pastangų reikalaują dar
bi. Dėl tokįų ir panašių akylių ir 
utilitarinių samprotavimų atsisa
kyta nuo klotinio pylimo statymo, 
visiems pritariant.

Vis dėl to Albertas ir aš gavome 
pažinti taip pat miško darbą. Ga
lėjo būti praėję gal jau keturios 
savaitės palaimingo darbo kelio 
statyboje, kada f mes abudu viens 
po kito susirgome: viduriavimas! 
Mūsų gydytojas, žinoma, nustatė, 
kad mes apsivalgę grybų, nors jų 
nė karto nebuvome nė. lietę. Aš 
turėjau karščio ir gavau eiti į li
gonine; Albertas mažiau turėjo 
laimės, jam po trijų dienų vėl. rei
kėjo stoti darban. Vadinamoje, li
goninėje susipažinau su dviem sa
nitarais, puikiais žmonėmis. — Abu 
jie buvo medicinos studentai ir įsi
tikinę katalikai. Pasikalbėjimas su 
jais buvo tikrai patrauklus, ir daž
nai. mes įsileisdavome į filosofi
nius pasiaiškinimus.

Deja, aš per tą ligoninėj buvimą 
’ — lygiai kaip ir Albertas — pate

kau į kitą brigadą ir tuo būdu bu
vau pašalintas iš kelio statybos. 
Tai juoba buvo nemalonu, kada 
mes buvome puikiai vienas kitą 
supratę su „brigados vadu“. Jis 

, nieku būdu nesijautė esąs vadas, 
net nesiskėryčiojo, būdamas vari- 
nėtojas, kaip mažne visi brigadie. 

. riai. Turėjo jis žymią dalį sauso 
hamburgisko humoro, nesurizgusią 
nuotaiką ir nuostabų gajumą. Man 
tekdavo visados iš naujo stebėtis 
šito vyro vitališkumu, nepaisant jo

Ilginiai medžiai, daugiausia šešia- 
metriai rąstai, būdavo virvėmis už
traukiami į vagonus, kurių dauge
lis JAV kilmės, ir tenai supleištuo- 
jami. Kas prie to darbo pasiek
davo 110%, žinodavo, ką padaręs. 
Dažnai, kada nebūdavome atlikę 
normos, turėdavome .dirbti iki 2® 
vai. ir ilgiau,. taip pat sekmadie
niais. Norėčiau dar priminti, jog į 
tuos darbus įtraukiamos taip pat 
moterys, net prie tirpinimo kros
nies stiklo fabrike ir garvežių kū
rikais, mes matydavome moterų. Ir 
tarp mūsų stovyklos sargybinių 
kareivių, buvo viena moteris! Mū
sų supratimu, tokia moterų rūšis 
vargu beturi ką moteriška. Elgesiu 
jos vos besiskyrė nuo vyrų, o šal
tesniu .laiku ir drabužiais. Tačiau 
miela man prisiminti rusų ūkinin
kes," kurios, tiesiant kelią, dažnai 
mums šūktelėdavo gerų linkėjimų 
ir greito grįžimo namo, kai, saulė
grąžas kramsnodamos, basos, arba 
.vyžuotos su ryšuliu ant nugaros 
tekšlendavo per klampynę.

,,Drausmė“ ir „mokymas“
Taip ėjo belaisvio gyvenimas am

žinu vienodumu, be jokios atmainos, 
be dvasinio akstino, nežinant jam, kas 
dėjosi pasaulyje. Beja.'-buvo komisa
ras, kuris globojo stovyklą, bet jis 
nė žodžio nemokėjo vokiškai, ir dau
giau jis neprabilo, kaip tik tai, kad 
kartą, kai stovyklos (gula buvo išsi
rikiavusi, per vertėją paklausė, ar 
kuris belaisvis dar neturįs kokio pū
kuotojo rankšluosčio arba sidabrinio 
šaukšto-ne šakutės ir peilio, tik šauk
što.

Stovyklos įgula išsirikiavusi? —- kai 
kas nustebęs paklaus savęs. Taip, sto
vykloje vyravo tvarka, karinė tvarka, 
..disciplina“! Kas vakarą ir kas rytą 
būdavo patikrinimas. Tada išsirikiuo

rolių, tik nuvilioti juos kitur, ap
simetus bendrakeleiviu.

Papartininkus ir Žaltvykščius tu
rėjo atvesti Tutinai, kaip Saulė
grąžą Taučių pravedė pro sargybą 
Sauliukas su Lauruku.
.Viduryje Aikštės sėdėjo Niaura, 

kelius sisiėmęs ir galvą paknabi.- 
nęs. Nė nežvilgterėjo į ateinan
čius, kurie čia pat sėdos, šakalė
lius trumpai laužydami nedidelei 
be dūmų ugnelei, kad jos iš tolo 
nebūtų matyti, o čia ji apšildytų 
vėsią naktį ir palinksmintų su
temus. 1

Saulė nusėdo, labai raudonai nu
sidažius. Buvo kruvina ir lyg visą 
gamtą kruvino, lyg ką negera pra
našaudama.

— Apylinkė tesusirinks už valan
dos, kai iš darbų parėję pavaka
rieniaus. §e tau duonos su sviestu 
ir sūriu. Mudu vakarienės negau
sime.

Padavė Niaura Taučiui gerą maz
gą buterbrodų, išsiėmęs iš obš- 
rinio šaulio krepšio, kur turėjo 
gulėti jo nukautieji laukiniai. Ska
nūs buvo buterbrodai, nors spran
gūs su sūriu, kai nėra kuo užlieti. 
Tiek kelio atėjus, tiek balų „iš- 
medžiojus“, jie tirpte tirpo jaunų 
vyrų burnose.

Kiek kandęs, per abu žandus te- 
bekramtydamas ir kąsnius tebevo- 
tulodamas, Niaura ėmė apšviesti 
savo draugą.

— Zinai jau mūsų sutartį?
— Žinau.
— Tai penkiachordė skudučių su

tartinė. Čionykščiai lietuviai mėg
sta skifdučiuoti — tūtuoti. Tam rei
kia penkių žmonių, visi pučia po 
vieną įvairaus ilgumo vamzdelį. 
Jie vadinas: untulis, ūkas, kvepas, 
kuldukas ir spaudalė. Visi pučia 
po tris „tū“, tik penkeriopa akcen- 
tacija ar patęsimu. Šitaip:

tū—tū—tū (visus ilgai), 
tū—tu—tu (pirmą pratęsiant), 
tu—tu—iū (paskutinį pratęsiant), 
tu—tū—tu (vidurinį pratęsiant).
Labai lengva atminti. Kiekvienas 

naujas narys turi sudaryti naują 
penkiachordę. Mes tai vadiname — 
putinais arba Dobilais Penkiala
piais, pagal sutartinę dainą: „Tu, 
dobil — penkialapi, dobilėl — pen
kialapi“.

Ištirti, ar nužiūrėtasai asmuo jau 
pridera ar dar nepridera į penkia
lapį, niūniuoja savąją melodiją - 
Tutinas turi tau atsakyti savąją 
melodija. Jei neatsako, reiškia dar 
nieko nežino, ,dar ne mūsų. Tu 
įeisi į manąjį penkialapį ir būsi 
ketvirtasai — kuldukas, su galiniu 
akcentu; tu1—tu—tū. Už išdavimą 
paslapties, nors tikrajam savo tė
vui, — mirtis. To būtų perdaug. 
Tik kad ir išdavėjas galabija ir 
ne vieną, tik ištisą eilę. Uždaviniai 
ir tikslai tie .patys, kaip ir Saulė
grąžų:- raštų skleidimas. Lietuvos

Žodžio ieškojimas, kaip Sauliukas 
sako, susipratimo kėlimas, prieš
taravimas rusų administracijai, gy
nimas visų pilietinių teisių, įdrąsi- 
nimas piliečių, kad jie mokėtų ir 
norėtų stoti už jas.

— Sutinki su tokia pakraipa?
— Sutinku! — atsakė tuojau šišo 

pagautas Taučius.
Ir pridūrė:
— Tai labai įdomu. Būsime, kaip 

airišiai, įsimylėję savo paslaptis. 
Tik kur vykdomasis jūsų‘ar,’ da
bar, mūsų komitetas? Kas gi mir
timi baus?

— To dar nėra. Bet bus. To ne-’ 
galima plačiai svarstyti. Tai per 
didklė paslaptis, kad žinotų visi, 
nors ir saviškiai.

Jaunuomenė neužtruko. Kitas gal 
nė nevakarienavęs galvatrūkčiais 
atbėgo į Aikštę. Prietemoje jau 
buvo apie 20, kai iš vienos ir iš 

^antros pusės pasirodė dar po ke
turis: po du Papartininkus ir Žalt
vykščius ir po du jų vadus Tuti
nus. Tuojau iš atvykusių keturių 
sudaryta nauja Taučiaus penkiulė, 
atseit, jie j įtraukti į vieną bendrą 
šeimyną, ir imta tartis apie bend
ruosius dalykus. Būtent, apie tai, 
dėl ko šį kartą susirinkta, Žalt- 
vykščiams pareikalavus.

Balso tad pirmasis paprašė nau
jas untulis ar kvepas, Žaltvykščių 
atstovas. Kas jis toks buvo, niekas 
nežinojo. Jis buvo ne to krašto,

svieto paręjūnas, meistras Rimo- 
rius. To buvo gana. Tutinai nebe
turėjo savo tikrųjų vardų ir pa
vardžių, tik pravardes.

— Kaimynėliai! — tarė jis žemai
tiškai. — Mes, Žaltvykščiąi, ne- 
beiškentėm nepasiskundę Tūti - 
nams ir kitoms organizacijoms. Kol 
policija tedarkė mūsų vienų darbą, 
kol tesuiminėjo vienus Žaltvykš
čius, tol mes tylėjome. Policija dar 
nežinojo mūsų organizacijos, bet 
jau nuvokia čia dirbant didelį dar
bą. Suėmė beveik visus keliaujan
čius lietuviškų raštų nešiotojus: 
Kvedarų Jurgi, Meištų Johą, Kle
boną (tokia pavardę). Jie sėdi ka
lėjime ir bus išsiųsti į Rusiją. Vis 
dėlto jie savo darbą padirbo: mū
sų apylinkė tirštai aprūpinta kny- 
gomis ir laikraščiais. Kaip bus to
liau? Į suimtųjų vietą stos kiti 
Žaltvykščiai ir priiminės laikraš
čiams prenumeratą. Tik ir tas 
darbas nueis niekais, jei taip bus, 
kaip yra, jei policija jausis tokia 
laisva, kaip dabar, kad yra, ne tik 
persekioti užsienių literatūrą, bet 
ir savavaliauti. Kaip suvaldyti po
liciją? §ito klausimo pastatyti mes 
čia atėjome. O kaip maskoliai ėmė 
pas mus elgtis, štai jums pavyz
dys. Per §v. Onos atlaidus, didžiau
sius mūsų apylinkėje, kada visi 
žmdnės kūliu išvirsta į bažnyčią, 
o namie bepalieka seneliai ir vai
kučiai, naujas antstolis Tarakan

Stakonovič Vagėjas, dideliu būriu 
policistų, urednikų^ir šimtininkų 

•vedinąs apniko N. sodžių krėsti.
Seniai dreba, vaikai klykia. Manė 
galvažudžiai apnikę, kada nieko 
vyresniųjų nėra namie. Maskoliai 
ėmė ■senius mušti, škūravoti, kur 
raktai. O klėčių, skrynių ir spintų 
raktus globoja, tai jūs patys žino
te, vieni patys šeimininkai ir arba 
juos pasiima, važiuodami, ■ arba 
paslepia jiems vieniems težinomose 
vietose. Negavę raktų, ėmė kirvius, 
dalbas, ėmė savavališkai laužyti 
duris ir skrynias. Nebeliko nei 
vienų nepagadintų durų, nei vie
nos skrynios ar spintos, kurios tik 
buvo užrakintos. Vieni patys, be 
jokių „poniatųj'ų“, tam tikrų asi
stentų liudytojų, išjodė visus pa
galėlius, išlaipiojo ir išlandžiojo 
visas palėpes, visus čiukurus, iš
graibė visus šelmenis, išrausė vi
sas peludės, klojimų šalines. Na, 

.ir laimėjo gi! Iš dešimties kiemų 
du pūdus „bumagos“ maldaknygių, 
elementorių, kalendorių, šiaipjau 
knygelių ir Tilžės laikraščių. Vienų 
„Tėvynės Sargų“ 30 svarų, „Ap
žvalgos“ 10 svarių „Varpo“ du svarus 
„ūkininko“ ,5 svarus. Iš N. buvo 
aprūpinami ir kiti sodžiai. Susta
tė tarytum protokolus, pasakė ta
rytum dabar visus ūkininkus iš
siusią | Sibirą. Tik to nepadarys. 
Nei jie vardų užrašė, nei atsako
mųjų kaltininkų ieškojo, (b. d.)
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Liunė Sutema
ISEJIMAŠ

Greitai bus tamsu, visai tamsu.
Aš matau, kaip blanksta nuo tavų akių 
skaudžiai suvirpėję spinduliai, 
tartum nuo trapiųjų porceliano vazų 
paliestos lietaus grubiųjų pirštų 
mažos karalaitės ir vėduoklių spindintys tinklai, 
į kuriuos jau niekad nebekris žiedai, 
tartum krištoliniai dideli vorai —
Greitai bus tamsu, visai tamsu. » N 
Ir prie durų, neseniai dar pravertų, 
niekas neliūdės trapiųjų spindulių — 
Greitai bus tamsu, visai tamsu.

davo visa stovyklos įgula kuopomis, 
pagal komandą išsiskaičiuodavo, o 
paskui kuopų vadai raportuodavo są
statą stovyklos vadui: „Ramiai! Akis 
dešinėn ...!“ Po trumpesnio ar ilges
nio laukimo tada pasirodydavo rusų 
puskarininkis, kuriam vėl raportuo
davo stovyklos vadas: „Ramiai, akis 
dešinėn! Pranešu ponui puskarinin
kiui!“ Raportuotajam skaičiui pati
krinti rusų karininkas skaičiuodavo 
iš naujo, praeidamas rikes iš prie
šakio ir kiekvienam pirmoj eilėj sto
vinčiam vyrui bakstelėdamas į kru
tinę,, kad neapsiskaičiuotų. Taip pat 
kelyje iš stovyklos ir į stovyklą, pa
gal potvarkį, reikėdavo laikytis ka
rinės tvarkos, einant į koją ir su žy
gio daina.

Bet tai visiškai nieko bendra netu
rėjo su militarizmu, tai butd reikalo 
tik su „disciplina,“ — taip aiškino 
mums vėliau musų dvasios globėja, 
buvusioji vokietė, kuri vieną dieną 
išniro paviršiuje. Ji buvo vyriausioji 
instruktorė Vladimiro rajono belais
vių stovykloms. Vladimire butą vadi
namosios pagrindinės stovyklos Nr. 
190, kuriai priklausė apie 30 šalutinių 
stovyklų (sprendžiu iš to, kad aš bu
vau vėliau stovykloje 190/29). Kadangi 
jai buvo pavestas tų 30 stovyklų dva
sinis globojimas, tai galima maždaug 
įsivaizduoti jo intensyvumą. Jos ga
lėjai laukti pasirodant tik gal kas 
trys mėnesiai, nuošalesnėse stovyklo
se dar* nė to. Bet didžiausią įspūdi 
daugumai belaisvių ir Kurlovo gyven
tojų, be abejo, paliko ne toji dama 
su savo jau per daug permatomomis 
frazėmis ir tokiomis pat, dar ir su- 
plyšųslomis, kojinėmis, bet pagrindi
nės stovyklos jazzo kapela iš dvyli
kos vyrų. Si buvo sudaryta vien iš 
karo belaisvių, gerai penima ir gerai 
aprengta — su kaklaraiščiais, baltomis 
apykaklėmis, išsilaidžiusi —, priešin
gai mums, purviniems žvirbliams, o 
još nariai elgėsi taip pat labai įnorin
gai ir nedraugiškai. Jie laikėsi iš tolo, 
nebebuvo iokie paprastieji belaisviai. 
Tiktai su italų dramatiniu tenoru, 
vienu karininku iš Mussolinio Rusijos 
armijos, galėjau šiek tiek suartėti, 
kadangi su juo mokėjau susikalbėti 
jo gimtąją kalba.

Kapela vieną kartą surengė „mar
gąją popietę“ Kurlovo kine, dideliame 
mediniame barake, kuris margai buvo 
iškabinėtas Lenino ir Stalino paveiks
lais. šukių juostomis, vėliavomis ir 
sovietinėmis žvaigždėmis. Vietiniai 
gyventojai buvo sužavėti, nors, tokie 
jazzo garsai, kaip „Panama“ arba 
„Juodoji pantera“, be abejo, pirmą

gamybos visiems gyventojams, turė
siąs būti įvykdytas perėjimas f inte
gralinį komunizmą. Perdėm ortodok
siškieji komunistai, beje, mums aiš
kindavo, kad demokratija ir laisvė 
(Vakarų prasme) esą buržuazijos prie
tarai bei prasimanymas.

Kadangi instruktoriai yra atsakin
gi ir už belaisvių stovyklos darbo na
šumo pakėlimą mūsų globėja ir čia 
bandydavo sudaryti pagrindus. Išei
dama .iš mums svetimos sovietinių 
žmohių darbo etikos, ji prieidavo įsi
tikinimo. jog kiekvienas karo belais
vis esąs įpareigotas ne tik dirbti, bet 
net daugiau dirbti už rusų darbininką 
ir didžiuotis, kad tuo budu gali ben
dradarbiauti vokiečių pridirbto nuo
stolio atlyginimui. Esą ketinama ge
riausius darbininkas, kaipo „repara
cijų didvyrius", pirmiau paleisti iš 
nelaisvės, nes juose — ir tik juose 
matoma tikroji garantija demokrati
nei vokiečių valstybei ir ypatinga 
vertė skiriama antifašistams, kurių 
lojalumu įsitikinta, leisti sugrįžti į 
Vokietiją, kol savo belaisvius paleis 
Vakarų galybės. Paskui ji skatino 
„juodojoj lentoj“ gėdinti tas darbo 
brigadas, kurios būtų neatlikusios rei
kalaujamų 100%, taip pat iškabinti 
karikatūras ir pajuokos eiliavimus tų

Būvis raišio stovykloje
Kai vis aiškiau mačiau, kuo čia 

kvepėjo (Albertas, kuris turėjo geres
nę uoslę, mane seniai buvo įspėjęs), 
nepadariau iš savo širdies galvažu
džio landynės.

Karčiai turėjau už tai atgailoti, kai 
artimiausia proga buvau perkeltas į 
vieną skurdžiausių raisto stovyklų. 
Už tą ,,baudžiamąjį" perkėlimą ypač 
dėkui turiu sakyti „aktyvo vedėjui“ 
vokiečiui, sileziečiui iš Aukšt. Silezi
jos, kuris blauriu budu veikė kaip 
žmogaus nusistatymo šnipinėtojas ir 
įdavikas.

Kelionė į raisto stovyklą, buvo ne
tolima. Bet normalaus pločio geležin
keliu tegalėjome pasinaudoti tik iki 
Guso. Paskutinį kelio galą turėda
vome sukarti siauruoju raisto geležin
keliu, kuris nesilaikė jokio tvarka
raščio. Nėjo į tenai ir joks viešas ke
lias.

Padėtis toje stovykloje buvo nea
prašoma. Barakai buvo gal kadaise 
buvusieji svirnai, giliai nusmegusiu 
stogu, mebliuoti dviaukščiais ir tri
aukščiais narais, be čiužinių, be ap
klotų. Nebuvo kur apsiplauti, bet ir 
jokio laisvalaikio, per kurį kokį kar
tą būtum galėjęs pats apsiprausti ar 
savo baltinius prasiskalbti bent juo
dame raisto vandenyje. 4 t'al. ryto 
žadindavo, dažnai mums vos belik
davo laiko sriūbtelėti šaukštą skystos 
sriubelės, o tada jau: „Stoti į eilę 
darban!“

Suvargęs išsekusių žmogystų būrys 
diena’ po dienos patekom išeidavo į 
raistą darban, kad tiktai temstant su
grįžtų į stovyklą. Mes nebežinojome 
jokio sekmadienio, jokios pakaitos, 
jokių diskusijų, jokių vilčių, jokio 
džiaugsmo. Joks juokas, joks juoka
vimo žodis neslskardendavo šioje sto
vykloje. Gyventa dar tiktai dėl duo
nos gabald, kurį gaudavai vakare; dėl 
miego, panašaus į mirtį, kuriame pras
megdavai naktį. Purvais apstyrusi, 
blakių ir utėlių ėdama, su baltiniais, 
kurie palengva išskydo nuo prakaito 
ir purvo, taip gyveno įgula, kurioje 
buvo italų ir gerokai per šimtą ven
grų, be jokio pramatymo, kad nors 
kiek pagerėtų būvis.

MEDALIS
Už ką tu didvyriu tapai.
Už ką nurudusią milinę puošia 

brilljamaii
St. Santvara*

Jis puošnus ir kruopščiai padarytas, '
Slegia širdį ir suvargusią krūtinę . . .
Tau prisimena miglotas sausio rytas.
Apkasai, lėktuvai ir kautynės.

Puolei tu, draugai ir jie ten puolė'—
Tavo priešai vienmečiai vaikinai —
Jie. palikę motinas ir brolius.
Ir mergaites akimis kaip linas.

Sniegas, purvas, kietos kovos virė.
Sprogo bombos, sviediniai ir minos.
Tau pavyko: daug paklojai vyrų.
Daug bernelių nesulauks merginos.

Ir už tai pasipuošei medaliais
/ Jis drąsiai ir sumaniai ten kovės / • • .
Žvelki, kryžiai vien po visą šalį, 
O po jais gyvieji kažko stovi.

KAIP KOMUNISTAI UŽVALDĖ
ALBANIJA

Pagal „Readers Digest" (Oct. 147) spaudai paruoš^ M

kartą skambėjo jų ausiai.
Vyr. instruktorė kasvakar per tris

dienas stovykloje skaitė pasaulėžiū
rinio pobūdžio politines paskaitas. 
Paskui tatai vėl tris mėnesius turėjo 
būti užmesta. Atgarsis irienkai teuž- 
degdavo. Ji nebemokėjo kalbėti į 
savo klausytojų vokiečių širdis. Try
likos metų nebuvimas Vokietijoje bu
vo atitolinęs ją nuo vokiečių galvo
senos ir surusino ne tik iš viršaus. Be 
to, jos argumentai ir priekaištų atrė
mimai — gale visados eidavo laisvos 
diskusijos — dažnai būdavo per daug 
primityvūs. Sunku gi apie ką nors 
kalbėti, ko įsakmiai nežinai, ir dar 
klausytojams, kurie su temą, deja, 
savo pastebėjimu bei patyrimu kur 
kas daugiau susipažinę.

Nagrinėti čia smulkmenas prašoktų 
šio pranešimo apybraižas. Tik tiek 
tebūnie pasakyta, kad ji mums, kai 
nurodydavome, jog dabartinio būvio 
Rusijoje negalima būtų pavadinti ko
munizmu, atsakydavo, kad komuniz
mas esąs idealinis būvis; dabartinė 
sistema Rusijoje nė nekelianti reika
lavimo tokiam pavadinimui, bet tik
tai vaizduojanti socialistinę fazę, iš 
kurios tik tada, kai visiškai pakaksią

Lietuvaitės išpildžiusios tautinių so kių ir dainų programą Tautos Šven
tės minėjimo proga Hostel'yje, Horsforth'e Anglijoj. Minėjime da-
lyvavo anglų laikraščių korespondentai, kurie savo laikraščiuose pla

čiai ir gražiai aprašė visą šventės eigą.

belaisvių, kurie įgarsėję kaip ypatin
gai prasti darbininkai. Su tais pasiū
lymais betgi Ji maža susilaukė meilės 
iš antrosios pusės. Vokiškoji stovy
klos vadovybė nusprendė tik pada
ryti tam tikrus atskirų brigadų darbo 
našumo grafinius pavaizdavimus.

Kadangi ^aug kas skųsdavosi dėl 
visiškos dvasinės izoliacijos ir dėl ži
nių stokos stovykloje, vyr. instruk
torė įsteigė antifašistinį „aktyvą", 
kuris turėjo būti aprūpintas brošiū
romis ir laikraščiais. Tačiau mes vė
liau tegaudavome tik nacionalinio ko
miteto „Freies Deutschland" tuo pat 
vardu leidžiamąjį laikraštį, kuris, 
pav., kuo gyviausiai sveikino faktą, 
kad rytinės Vokietijos provincijos 
buvo priskirtos lenkų administracijai. 
Iš Intereso aš prisidėjau prie to ak
tyvo. Bet kas pasako A, turi sakyti 
ir B, t. y. kas buvo antifašistas, sa
vaime suprantama, turėjo būti ir bol
ševikas. Ir ne tik tai: jei buvo inte
ligentas ir rastas tinkamu, jis turėjo 
duotis brukamas į kurią nors belais
vių lavinimo mokyklą.

Mityba \buvo skurdi: triskart per 
dieną '/» litro drumzlino sultinio, ku
rio padugnėmis plaukiodavo keli bu
roku piausniai ar soros grūdeliai. Ke
turias savaites duodavo burokų piaus- 
nių sriubą per dienų dienas, kol būdavo 
suvartoti burokų piausniai. Paskui 
keturias savaites per dienų dienas 
duodavo kukuruzų sriubą, kol nebe
likdavo kukuruzų, paskui keturias 
savaites sorų ir taip toliau. Mėsa ir 
bulvės buvo pasakiškos sąvokos. .Šio
je stovykloje nebuvo ir jokių valgo
mųjų indų, bet kiekvienas’ turėdavo 
amerikinės kįlmės konservų, dėžutę 
(visos Rusijos konservų dėžutės, gal 
būt, atėję iš užjūrio), ir kas turelo 
tik mažą dėžutę tegaudavo tik ket
virtadalį litro tos sriubos. Ničevo!

. Badas ir liga
Mityba gerėtų, jeigu mes atliktume 

normą# — taip buvo sakoma. Bet 
norma durpių darbui buvo nustatyta 
tokia didelė,’ jog jau iš anksto ne
buvo vilties norėti pasiekti 100%. Be 
to. mes turėjome dešimtininką’ mo
terį. kuri buvo ir už popiežių popie- 
žiškesnė, be to, „aitvaras“, baisi šlyk
štynė. Už jos gyvybę dažnai aš nė 
aguonos grūdo nebūčiąu davęs, jei 
mūsų nebūtų sergėjęs „konvoj.“ Di
desniam darbo našumui pirmoj vietoj 
sąlyga, be abejo, butų buvusi pakan
kama ir geresnė mityba. Tačiau Ją 
būtume turėję gauti tik už didesnį 
darbo našumą. Circulus vitiosus . . .

Niekas nesistebės. Jeigu susirgimų 
baisiu mastu daugėjo. Salia odos li
gų (ekzemos. vočių, niežų) vis labiau 
įsivyravo į kraujaligę panašūs vidu
riavimai, bado vandenligė, avitami- 
nozė širdies sutrikimas. Iš karto ap
lamai nebuvo jokio gydytojo stovy
kloje, paskui pasirodė rusė „gydyto
ja“, kuri keturis semestrus buvo 
studijavusi medicinos ir tiriamojo 
sveikatos- būklę mėgdavo ^nustatyti 
žnaibymu į sėdynę.

Prasidedant žieniai, rugsėjo mėn. 
gale, ir didėjant šalčiui, ėmė įsigalėti 
persišaldymo, o ypač viduriavimo su
sirgimų. Kadangi savo reikalo atlikti 
tekdavo sukarti apie 50 m. nuo ba
rako, kur paskui aštrus šaltas vėjas, 
taip sakant, pūsdavo į vidurius.

(Dus daugiau)

Albanija yra maža kalnuota šalis, 
esanti tarp Graikijos ir Jugoslavijos 
rytiniame Adrijos jūros pakraštyje. 
Toji šalis nebūtų svarbi, jei Adrija 
nebūtų butelio pavidalo su Albanija 
kaip tiktai prie ąngos. Kas kontruo- 
liuoja šią mažą šalį, tas gali paversti 
'Adriją savo privačiu ežeru ir taip 
pat turi pirmenybių į Viduržemio 
jūrą. Dėl to Sovietų vyriausybė tuo 
tarpu, kai amerikiečiai rūpinosi di
desnėmis problemomis, tyliai ir už
valdė Albaniją. Tas buvo padaryta 
taip švariai“, kad šis įvykis turėtų 
būti studijuojamas kaip pavyzdis. 
kas gali atsitikti visam nekomunisti
niam pasauliui, jei jis nesusipras. 
Kai Mussolinis 1939 metais užėmė Al
baniją, komunistai buvo pati ma
žiausioji grupė tarp tų, kurie pasi
traukė į kalnus ginti savo tėvynės. 
Jų vadas Enver Hoxha, buvęs mo
kytojas. buvo gabus žmogus, bet ne 
pranašesnis nei kitų grupių lyderiai. 
Niekas negalėjo tikėtis, kad po še- 
šerių metų šie komunistai laikys. 
Albaniją savo geležiniame kumštyje.

Keturi dalykai padėjo jiems tai 
pasiekti:

1) Priklausomumas Sovietų Sąjun
gai ir. partijos diktatūros idėja. Ki
tos partijos buvo vieningai nusistatę 
išvyti lauk italus ir išvaduoti šąli. 
Komunistai gi naudojo kovą prieš 
italus krašto valdžios į savo partijos 
rankas pagrobimui ir sovietams.

2) Ekspertai ir politiniai bei kari
niai sovietų agentai.

3) Nėsilaikymas jokių moralės prin
cipų. Visi jų darbai subordinuoti 
vienam tikslui: pasauliniam komu
nizmui. *

4) USA gėrybių dovanos per 
UNRRA. kurias komunistai naudojo 
savo finansams stiprinti ir paramai 
iš badaujančių ūkininkų gauti.

Jie neleido* veltui laiko, versdami 
albanus į komunizmą. Yra neįma
noma paversti tuos išdidžius indivi
dualius ūkininkus totalistinio tikė
jimo šalininkais nei per šešerls nei 
per tūkstantį metų bet komunistai 
sudarė „nekomunistinę" organizaci
ją, -kuri galėtų laimėti tautos prita
rimą. Tai buvo patriotinis visų libe
ralinių partijų susivienijimas prieš 
fašistus, vadinamasis Tautinis Išsi
vadavimo Frontas. Tikrasis komu
nistų tikslas, sudarant šią koaliciją, 
yra atidengtas viename informaci
niame laiškę partijos nariams: „Drau
gai, Jūs gerai žinote, kad anglo-saksų 
įnašas šiame kare yra nežymus, pa
lyginus su Sovietų Sąjungos . . . 
Koks yra mūsų nusistatymas Didžio
sios Britanijos ir USA atžvilgiu? Mes 
galime matyti, kaip tos dvi šalys 
bando remti reakcionierišką sąjūdį 
prieš Tautinį Išsivadavimo Frontą. 
Mes turime visuomet žiūrėti į Mas
kvą ir viską spręsti pagal Sovietų 
Sąjungą. Sovietų politika turi būti

mūsų visų priimta kaip nepakei
čiama -fr neklaidinga. Mes turime po
puliarinti sovietus . . .“

Neabejotina, kad jie populiarino 
Sovietus ir .patraukė daugelį žmonių, 
maniusių, Kad Sovietų Sąjunga yra 
kažkas daugiau kaip demokratija. Si 
propagandos taktika buvo pagelbima 
žmogžudysčių. Mustafa Gjiniši, libe
ralas, kuris suprato tikrus komu
nistų tikslus, buvo nušautas iš už
pakalio vienų kautynių su Mussolinio 
fašistais metu. „Likvidacijos“ poli
tika buvo jų panaudota jau nuo pa,t 
pradžios.

Tuo budu komunistai paėmė Tau
tinio Išsivadavimd Fronto kontrolę, 
ir laikinoji vyriausybė buvo sudary
ta 1944 metais. Komunistų vadas 
Enver Hoxha tapo minlsteriu' pirmi
ninku. Hoxhos vyriausybė paskelbė 
„Teisių Deklaraciją“, garantuojančią 
visiems piliečiams „lygias teises 
prieš įstatymus, religijos laisvę, su
sirinkimų, žodžio ir spaudos laisvę, 
privačios nuosavybės teisę, privačios 
iniciatyvos ekpnominiame gyvenime 
laisvę, asmens laisvę, moterų lygybę, 
rinkimų teisę, slaptą balsavimą'! 
ir t.t.

Sis dokumentas šiandien Albani
joje jau užmirštas, netgi pavojinga 
apie jį viešai kalbėti. Jei jums tenka ‘ 
kalbėtis su komunistu privačiai, jis 
jums be jokios gėdos išaiškins šį 
„užmiršimą“,

„Norint Albanijoje peršokti nuo 
feodalinės sistemos į aukštesnę so
vietinę sistemą, buvo reikalingos dvi 
revoliucijos: pirmoji buržuazinė ir 
antroji proletarinė.

Teisių Deklaracija buvo buržuazinė 
revoliucija, bet toji jau praėjo. Da
bar mes įžengiame į naują erą.“

Toji „buržuazinė revoliucija“ nors 
ji truko ne daugiau kaip vieną mi
nutę po to, kai Hoxha paėmė val
džią, atliko savo paskirtį. Jos „Tei
sių Deklaracija" suklaidino ne tik
tai albanus, bet taip pat Angliją ir 
Ameriką. Tos šalys pažadėjo jo vy
riausybę pripažinti, jam pravedus 
„laisvus ir nesuklastotus“ rinkimus. 
Rinkimai buvo tikrai laisvi — bent 
taip manė devyni iš vienuolikos ko
respondentų. bet „Demokratinis Fron
tas" (kuris pakeitė „Tautinio Išsiva
davimo Frontą") buvo vienintelė' 
partija ir nebuvo jokios opozicinės 
partijos sąrašo. Komunistai gavo 95% 
balsų ... . Šalis buvo dabar paruošta 
naujam valdovui.

Steigiamasis seimas susirinko Tira
noje. 1946 met. sąusio 10 d. o sausio 
11 d. atvyko Dimitri Cuvakin, So
vietų minlsteris Albanijai. Jis įsitaisė 
buvusioje Italijos generalgubernato
riaus rezidencijoje. Visa Albanijos 
transformavimo eiga vyko taip: buvo 
Respublika“, kurios konstitucija buvo 
lygiai tpkia pat, kaip Tito Jugosla
vijos, kuri, savo keliu, yra Stalino

Kempteno lietuvių DP stovykloje, artinantis gan žiauriai Alguvos žiemai, 
didžiai aktualus kuro klausimas. Vaizdelyje — malkų gavimas

* P. Urbučlo nuotr.
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. Vyrų DP sergančių atvira ir uždara plaučių džiova, ligoninė Freuden- 
talyje prie Stuttgarto. Šiai ligoninei vadovauja prityrę specialistai

Rusijos kopija. Enver Hoxha, komu
nistų vadas, tapo ministeriu pirmi
ninku, krašto apsaugos ministeriu ir 
kariuomenės vyriausiuoju vadu.

Koci Xoxe (tarti Zoze), prieš tai 
nežinomas žmogus, pasidarė vidaus 
reikalų ministeris ir policijos šefas. 
Kokoši, liberalas, kuris laikinojoje 
vyriausybėje buvo švietimo ministe
ris, buvo kartu’ su daugeliu kitų su
šaudytas kaip „liaudies" priešas.

Žemė, įmonės ir fabrikai buvo 
vyriausybės *konfiskuoti. Krautuvės 
buvo uždarytos -ir prekės paimtos, 
kad vėliau, sumažėjusiame kiekyje, 
pasirodytų vyriausybės krautuvėse, 
kur tiktai partijos nariai galėjo že
momis kainomis jas pirkti. Dideli 
kiekiai gėrybių buvo nusiųsti Jugo
slavijon ir netgi Sovietų Sajungon 
kaip „dovanos“ arba kaip užmokes
tis už ginklus ir municiją.

Po viso to Albanija atrodė kaip 
gedulo šalis. Senos kavinės kadaise 
gyvoje sostinėje buvo uždarytos kaip 
„reakcijos lizdai“. Jų vietoje dabar 
yra komsomolo, komunistų moterų, 
vyriausybės narių klubai, kur klas
tingi demagogai varo „naujos eros“ 
propagandą ir puola „Amerikos re
akcininkus“.

Sovietų ir Jugoslavų armijų kari
ninkai Ir „patarėjai“ užplūdo kraštą. 
Albanai, įtariami priešingumu reži
mui. buvo išvaryti iš savo namų, kad 
pasidarytų vietos tiems sąjunginin
kams.

Pradedant armija, slaptąja policija 
bei finansų ministerija, kiekvienas 
departamentas buvo aprūpintas „ko
misarais“. Tie komisarai darė viską, 
ką jie norėjo. Jie siuntė varį, alyvą, 
odas į Sovietų Sąjungą ir Jugosla
viją, palikdami albanus UNRRAi.

Su Jugoslavija buvo pasirašyta 
ekonominė sutartis, panaikinusi mui
tų sienas ir jungianti abiejų -šalių 
ekonominį gyvenimą. Kita sutartis 
įjungė Albaniją į Jugoslavijos 5 me
tų planą. Jugoslavija taip pat pla
nuoja ir finansuoja strateginius ke
lius, geležinkelių linijas ir laivyno 
bazes, pristato medžiagas ir specia
listus.

Trumpai tariant, Albanija tapo Ju
goslavijos marionete, taip kaip pas
taroji yra Sovietų Sąjungos iškamša.

Armija buvo padidinta iki 60.000— 
100.000 karių (iš 1 mil. gyventojų) ir 
aprūpinta Sovietų ar paimta vokie
čių amunicija ir ginklais.
Knygnai ir bibliotekos buvo „pati
krintos“, nieko nepaliekant, išskyrus 
sovietinę literatūrą, kurios buvo 
daugybė iš Maskvos atsiųsta. Kinai 
buvo nacionalizuoti, ir tiktai So
vietų filmos yra rodomos. Laikraš
čiai duoda tiktai Sovietų Tasso ir 

Jurgis Šlapikas

Is amatu praeities
1. Sąvoka ir rūšys.

Amatais technikos prasme vadina
ma žaliavos apdirbimą. Verslo pras
me amatai yra smulki pramonės 
forma, kur gamyba vyksta ne savo 
reikalams, bet vartotojui, dažniausiai 
patiems užsakiusiems, o jei parduoti- 
tai tik aprėžtam vartotojų skaičiui- 
tos pačios vietos arba jos artimiau
sių apylinkių gyventojams. Tuo budu 
šie yra svarbiausieji amatų požy
miai: p) pagamintas produktas eina 
tiesiog vartotojui be tarpininkų, 
b) gamyba ne plačiajai rinkai, bet 
vietiniams vartotojams ir c) smulki 
gamyba ir kartu maža apyvarta,

Amatai skirstomi į šias rūšis: 
a) samdomajį-kuomet amatininkas 
dirba vartotojui iš jo paties, medžia-

2. Amatų istoriniąi bruožai.
Amatai, kaip žaliavos apdirbimas, 

atsirado gilioje senovėje šeimos 
ūkyje. Vėliau, amatai, kaip verslas, 
vis labiau virsta darbu kitiems. Ama
tai iškyla ir pradeda klestėti viduri-5 
niais amžiais ir susitelkia miestuose 
bei miesteliuose. Rusijoj amatai ne
turėjo tokio vaidmens, kaip vaka
ruose. Rytuose nebuvo tinkamų sąly
gų amatams plėstis miestuose. Jie 

_ v,-. jy, bujojo daugiausiai kaimuose . . .
gos ir gaminamasis produktas nepri- Vidurinių amžių amatų dirbtuvėj 
klauso amatininkui ir b) parduoda- vedėjas buvo meisteris, o Jo bendra- 
mąjį-kada amatininkas produktus darbiai-meisterio padėjėjai, gizeliai ir 
gamina iš savo medžiagos ir paga- mokiniai. Gizeliai nesudarė atskiros 
mintasis produktas priklauso pačiam darbo žmonių profesinės grupės, nes 
amatininkui, tik po to parduodamas kiekvienas jų rengdavosi būti meis- 
pačiam vartotojui be jokių tarpi- teriu. Jie buvo tik pasirengimo į 
ninku. meisterius laikotarpyje. Tik vlduri-

Dar amatai būna skirstomi pa- niais amžiais, kuomet pradėta var
gai darbo vietą: a) darbas dirbamas žyti meisterių parengimą, per ilges- 
savo namuose ir b) darbas dirbamas nį laiką susidarydavo didesnis gize- 
kltur, ne savo namuose. Šiuo atveju 11U skaičius ir jie turėdavo savų in- 
amatininkas kviečiamas į vartotojo tefesų kovoje dėl_ meisterio vardo 
namus ir dirba jo užsakymu, kaip įgijimo ir tuo būdu susidarydavo 
dažnai Lietuvos kaimuose dirbdavo priešingumai tarp meisterių ir gize- 
siuvėjai, važinėdami nuo ūkininko Hų. Gizeliai virto lyg ir paskira ama
las ūkininką arba mūrininkąi, sta- tininkų kasta.
lial ir kiti eidavo dirbti į kitų na- Viduriniais amžiais amatai turėjo 
mus , c) darbas dirbamas atskiroje cechinę organizaciją. Cechai buvo 
nuo amatininko buto dirbtuvėje — amatininkų sambūriai pagal profesi-

Jugoslavijos Tanjugo agentūrų žini
as. Išimtis yra daroma tiktai tada, 
kai britų ar amerikiečių agentūros 
praneša kokį inicidentą, kenkiantį jų 
pačių šaliai.

Sistematinis likvidavimas antiko
munistinių demokratų buvo vykdo
mas pagal Maskvos „teismų" pa
vyzdį. Tikri išdavikai bei kvislingai 
ir nekalti žmonės buvo teisiami kar
tu. tuo visa supainiojant, kad stebė
tojui būtų sunkiau tiesą atskirti. Taip 
pat grupės visai nekaltų žmonių bu
vo teisiamos ir pasmerkiamos. Pas
merktieji mirti jau sekančią dieną 
sušaudomi. Nuteistieji kalėti yra si
unčiami į koncentracijos stovyklas 
mirti lėtesne ir skausmingesne mir
timi.

Mokyklų sistema buvo pertvarkyta 
pagal totalistinį pavyzdį. Anglų kai 
bos dėstymas buvo panaikintas, ne
patikimi mokytojai atleisti, o pati
kimieji pasiųsti Maskvon „mokytis". 
Tikybos mokymas uždraustas. Ke 
liavimas užsienin, išskyrus. Sovietų 
Sąjungą ir satelitinius Balkanų kraš
tus, praktiškai negalimas. Tai buvo 
sunkus smūgis apie 200 albanų ame
rikiečių, kuriems buvo neleista iš
vykti į Jungtines Amerikos Valsty
bes.

UNRRA tiekimai, 28.000.000 dolerių 
vertės, buvo parduodami aukštomis 
kainomis arba siunčiami Į Jugosla
viją ar Sovietų Sąjungą arba dali
nami atitinkamais momentais, norint 
gauti tautos pritarimą. Maistininkai 
ir prekybininkai turėjo mokėti už 
gautas prekes, o po to. už 10 dienų, 
jų krautuvės buvo nacionalizuotos.

Tokios „operacijos“ įgalino vyriau
sybę laikyti didelę armiją Graikijos 
pasienyje, kur ji padeda kelti 
chaosą, kad pavergtų Graikiją So
vietų doniinavimui.

To perijodo metu USA susilaikė 
nuo Hoxhos vyriausybės pripažinimo. 
1946 metų lapkričio mėnesį USA mi
sija išvyko ir USA atstovybė buvo 
uždaryta. USA ir Anglija dabar ne
turi jokių diplomatinių atstovų Alba
nijoje.

1946 metų liepos mėn. sovietizacijos 
apvainikavimui komunistai įvedė 
naują valiutą. Šioji valiuta yra su
rišta su Jugoslavijos dinaru. Kas įdo
miausia, kad nors Albanijos Liaudies 
Respublika buvo įkurta 1946 metų 
sausio mėn., pinigai buvo atspaus
dinti Maskvoj 8 mėn. anksčiau prieš 
šį „palaimintą įvykį" ir datuoti 1945 
m. gegužės 15 d.

Taigi, kaip matpme, yra pagrindo 
laikyti Albanijos užvaldymą šaltai 
paruoštu ir pravestu triuku.

Tegul likusis pasaulis tuo 
susidomi!

prekyvietėje, žymesnėje gatvėje, ka
me dirbtuvė paverčiama ir parduo
tuve. Toks yra teoretinis amato api
budinimas. Gyvenime gerai žinome 
kas yra amatai ir kas amatininkai.

„cechen“ - tvarkyti, 
Cecho pagrindinis

nio darbo rūšį. Pavyždžiui, batsiuvių, 
siuvėjų ir 1.1, cechai. Žodis cechas 
pareina iš vidurinių amžių vokiečių 
kalbos žodžio ---- ’---- “ '----- ’ 1,1
rengti, ruošti. _____ ______
tikslas-reguliuoti darbą savo viduje 
ir monopolizuoti jį netolimoje aplin
koje. Sis tikslas pasiekiamas verčiant 
amatininkus dėtis į atitinkamą vie
tos cechą. Nelaisvų amatininkų są
junga yra tipinga vidurinių amžių 
smulkios pramonės organizacija, su- 
«-ikūrusi’ dvyliktame amžiuje. Nuo 
tryliktojo amžiaus cechų organizacija 
išsiplečia visuose Europos kraštuose. 
Cechų vidutinė tvarka buvo nusta
toma įstatų, kuriuos tvirtindavo 
miestų valdybos, ir griežtų tradicijų, 
kurios susidarė iš cechų dorovinių, . 
bendruomeninių ir teisinių uždavinių. 
Cechai sudarydavo bažnytines broli
jas. Cechų nariai buvo skirstomi į 
mokinius, gizelius ir meisterius. Iš 
vieno laipsnio į kitą buvo galima pe
reiti tik po keletos metų mokymosi 
rr išlaikius egzaminus. Nuo XV-jo 
amžiaus cechų dalyvių skaičius išaugo 
ir pradėta daugiau reikalauti žinių ir 
egzaminai pasidarė gana rimti. 1562 
metų Anglijos amatų įstatymas nu
matė septynerių metų mokymąsi, 
Vokietijoje nuo XVI-Jo amžiaus gi
zeliai privalėjo 3—5 metus „keliauti“ 
svetimuose kraštuose ir tuo budu gi
liai susipąžinti su kitų kraštų meis
terių technika. XVII-me amžiuje. 
prasidėjo cechų nykimo laikai ir jau 1 
meisteriams buvo nustatoma gizelių : 
skaičius. Atsirado lyg ir amžinas gi
zelių luomas. Gizeliai neturėdavo tei- 1 
sės vesti, nors dažniausiai šis niiosta- : 
tas buvo laužomas. Cechų politika ; 
siekė patikrinti kiekvienam cecho na- I 
riui’ pragyvenimą ir išlaikyti ūkinę I 
jo narių lygybę. Cechų valdybos ] 
griežtai tvarkė ir prižiūrėjo prekių 1 
kokybę, mokinių skaičių, _ techniką, 
įrankius, darbą, žaliavos rūšį ir pre- ; 
kės kainą. Kaina turėjo būti „tefsin- ; 
ga“, kaip reikalavo viduramžių baž- ; 
nyčia. Draudžiama buvo pardavinėti ! 
svetimas, ne savo pagamintas, pre- . 
kės, dirbti kitų meisterių sąskaiton, . 
kredituoti prekėmis. Pirkėjui buvo 
garantuota aukšta prekių kokybė. Ce
chų išorinė politika buvo grynai mo- . 
nopolistinė. Miestų valdybos cechams , 
perleisdavo pramonės policiją. Jiems ; 
konkuruodavo vienuolynai, kurie sa- . 
vo žemėse steigdavo pramonės įmo- ' 
nes, ir neorganizuoti kaimų amati- ' 
ninkai. Cechams konkuruodavo ir ( 
miestų pirkliai, kurie griaudavo ce- , 
chų monopolį parsigabendami piges- j 
nių prekių iš kitur. Kilo ir tarpusavė , 
cechų ekonominė kova. Jos kildavo 1 
daugiausiai dėl darbo organizacijos. ; 
Šiais laikais amatai skirstomi pagal ■ 
darbą, viduramžiais-skirstoma pagal , 
profesijas: iš vienos gamybos šakos . 
išaugdavo daugybė savarankiškų ' 
amatų. Iš kalvio amato atsirado kele
tas amatų: vinių, pasagų, katilų, pei- J 
lių. šarvų- ir kitokių cechų, kurių , 
kiekvienam buvo leidžiama gaminti . 
tik vieną arba visai mažai įvairių 
prekių. Cechų kovos dėl savo nepri- ! 
klausomybės ir politinių teisių prasi- ” 
dėjo XIV-e amžiuje. Pajūrių mies- i 
tuose patricijams pavykdavo savo ■ 
galią išlaikyti, kituose miestuose lai- j 
mėdavo amatininkai ir visa miestų 
tvarka buvo organizuojama cechų i 
principais ir tik cechų nariai turė- < 
davo pilietines teises. Todėl kiekvie- i 
nas miestietis turėdavo prisidėti prie j 
kurio nors cecho, kad išlaikyti pilie- < 
tines teises. Prisidėdavo net advoka- ’ 
tąi, neturtingi bajorai, menininkai ir t 
t. t. XVI—XVII amžiuose, išsiplėtus , 
pasaulinei prekybai, cechai nustojo <

Lietuviai boksininkai: (iŠ kairės | dešinę) v. Markevičius J. Morozevičius 
ir J. Dundzys DP sporto šventėje Mūnchene išsikovojo savo svoriuose mei

sterių titulus. .

Kasselio lietuvių buv. sporto'klūbo „Neris“ bokso komanda (šiuo metu „Li- 
tuanica“) iš kairės į dešinę: J. Dailidė R. Tram pas (komandos vadovas), 
A. Artičkonis, B. Širvaitis, V. Ališauskas ir V. Švilpa. V. Sulaičio nuotr.

ankstyvesnės bendruomeninėj dva
sios. Cechams tvarkyti išleistieji įsta
tymai jų neišgelbėjo. Narių lygybė 
cechuose nebuvo išlaikyta: vdenl pa
sidarė prekybininkais, kiti virto eili
niais darbininkais. Kai kur cechai 
perėjo importierių arba eksportierių 
priklausomybėn. Cechai neteko savo 
politinės reikšmės ir virto valstybės 
pramoninės policijos organizacijomis. 
Cechų evoliucija anksčiausiai baigėsi 
Anglijoje • (1562 m.). Juridinė pramo
nės laisvė 1791 metais įvesta Prancū
zijoje. 1810 metais — Prūsijoje. 1814 
metais — Anglijoje, 1846 — Švedijoje, 
1862 — Danijoje, 1871 — Vokietijoje. 
Bet 1897 metų įstatymu Reiche cechai 
buvo atgaivinti, nors ir daug pakeista 
forma.

Lietuvoje cechai vystėsi kaip ir 
Vakaruose, bet atsirado žymiai vė
liau kartu su čion perkelta Magde
burgo ir Kulmo teise. XV—XVI am
žiuose cechai sudarė savo organiza
ciją ir pasiekė aukščiausią išsivysty
mo laipsnį. Cecho tvarkytojais buvo 
cechmeistras, raktininkas, iždininkas, 
raštininkas, altoriaus seniūnas, stali
ninkas iš senesniųjų cecho brolių. Iš 
mokinių tapdavo gizeliais, iš gizelių- 
meistrais. Gizelių skaičius ribotas. Gi
zelių „kelionės" trukdavo 1—3 metus. 
Vėliau meisterių titulas pasidarė pavel
dimas ir gizelių perėjimas į meisterius 
pasunkėjo. Gizeliai virto samdiniais 
— barbininkąis ir dalis jų pasidarė 
„partačiais" tJ y. amatininkais be 
cecho. Cechus suardė bajorų, vienuo- 
lynių, bažnyčių „jurzdikos“ savo iš
plėsta konkurencija. XVII amžiaus 
pabaigoje iš kaimų į miestus plaukią 
amatininkai galutinai cechus suardė. 
1799 metų rusų įstatymu .cechai Lie
tuvoje buvo atgaivinti, bet praktiškai 

'jie virto vien amatininkų egzaminų 
komisijomis. __ _ ___ ._____ ,__ __________ .

Vidurinių amžių cechas apėmė visas'sto masinę .gamybą bei organizuotą 
amatininko gyvenimo sritis: vieno ------ -------------------- ...
cecho amatininkai gyveno kartu, vie
noje gatvėje, cechas rūpinosi ir reli
giniais amatininko reikalais — bažny
čioje kiekvienas cechas turėjo savo 
vietą ir vėliavas. Cechas buvo ama
tininkų sąjunga su savo politiniais ir 
ekonominiais uždaviniais. Cechai vers
davo prisidėti kiekvieną, kuris dirbo

tam tikroje vietoje vienodą darbą. 
Cechai rūpinosi išlaikyti narių lygybę 
ir neleido kuriam nors meistrui su
kaupti didesnį kapitalą. Gimstąs ka
pitalizmas pražudė cechus, ypač ku
omet atsirado mašinos. Cechų žlugi-* 
mas ėjo keliais ruožais: 1) cechų vi
duje atsiradus prekybininkams, 2) at
siradus cechų konkurencijai ir vie
niems iškilus aukščiau kitų, 3) cechų 
pasidarymas priklausomais nuo im- 
portininkų, 4) cechams pasidarius prik
lausomais nuo eksportininkų ir 5) ce
chams užleidus savo gamybą fabri
kams. Žlugus amatininkų cechams 
amatai virto smulkia tautos ūkio šaka 
ir nustojo savosios monopolinės reikš
mės.

Amato svarbiausias požymis yra jo 
gaminių pardavimo rajono ribotumas 
ir amatai gyvuoja, jei: a) esama pak
lausų tokiems daiktams, kurie ten
kina vartotojų individualinius ar sko
nio reikalavimus ir b) esama ribotų 
paklausų tam tikriems gaminiams. 
Pirmoji sąlyga paaiškina pastovumą 
siuvėjų, modisčių ir p., antroji — so
džiaus amatininkų darbo teigiamu
mus, kurie nuo konkurencijos apsau
goti ribotų paklausų ir artimų kai
myniškų santykių su užsakytojais. To
dėl amatai daudiausiai išsilaikė so
džiuose ir miesteliuose, kame sunkiau 
pasiekia naujųjų pramonės formų 
konkurencija. Amatai nyksta spau
džiant aukštesnėms gamybos form
oms, o dideliuose miestuose juos 
žlugdo didieji magazinai. Miestuose 
amatininkas nesugeba nusisamdyti 
brangaus buto, kuris butų patogus 
lankytis vartotojams. Vartotojai mėg
sta reikalingus daiktus pirktis vienoje 
vietoje, negu juos užsakinėti atski
riems amatininkams. Gyvenimo ko
voje dėl būvio amatininkai telkiasi į 
arteles kooperatiniais pagrindais ir vy- 

paskirstymą vartotojams ir tuo budu 
išvengia didžiosios pramonės ir pre
kybos smogiančios konkurencijos. Bet 
•ir tai paskutiniais laikais didmies
čiuose amatininkai daugiausiai ver
čiasi tik sugedusių daiktų taisymu, 
bet ne naujų prekių gamyba.

Lietuvoje amatai atsirado drhuge 
su miestais XIV-jo amžiaus pirmoje 
pusėje. Amatininkais buvo daugiau
siai iš Vokietijos atklydę svetimša
liai. Amatai organizavosi cechais ir 
jų teisės buvo specialinių privilegijų 
saugomos. Cechai ėjo lietuvėj imo 
linkme. Kauno peilininkų cechas 
XVII-me amžiuje buvo vien iš vokie
čių amatininkų, o jau XVIII-jo am
žiaus pradžioje savo eilėse turėjo dau
gumą narių lietuvių. XVIII-jo amži
aus pabaigoje Lietuvos paiždininkas 
Tizenhauzas buvo įtaisęs Gardine pir
mąją amatų mokyklą, kurioje mokėsi 
300 berniukų ir 100 mergaičių, bet 
neatleisti iš baudžiavos jie virto tik 
eiliniais 4arbininkais- Tizenhauzui žu
vus, pirmoji amatų mokykla iširo. 
Cechai Lietuvoj buvo ir rusų valdy
mo laikais, bet XIX amžiaus pabai
goje žuvo dėl aukščiau minėtų prie
žasčių.

Nepriklausomoje Lietuvoje amatai 
turėjo neribotą laisvę. Jais kiek rū
pindavosi vietos savivaldybės ir pre
kybos bei pramonės rūmai. Mokes
čių inspektoriai stengdavosi išreika
lauti pagrindinius ir apyvartos mo
kesčius. Bolševikmetyje amatininkai 
buvo prievarta telkiami į darbo ar
teles ir jų įrankiai bei medžiagos bu
vo korfcentruojami į didesnius vieno
dos branžės vienetus. Amatininkai 
virto tikrais valstybės tarnautojais, 
bet ne laisvais gamintojais arba dar
bų atlikėjais. Tremtyje amatais men
kai rūpinamasi.

Amatai tautos ūkyje turi labai di
delės reikšmės ir kultūringose valsty
bėse labai ir labai skatinami. Amati
ninkai naudojasi didele pagarba_ ir 
savo darbo įvertinimu, jų gerbūvis 
būna gana aukštas. Jie ir savo apy
linkei daug ir gana naudingai pasi
tarnauja.

Lietuviai turėtų į amatus kreipti 
didesnio dėmesio. Daugiau ir gerai jų 
mokytis, o išmokus savo darbe pa
siekti gerų rezultatų. Atkursimoje 
Lietuvoje amatai ir amatininkai bus 
pirmose eilėse. Sūnklose tremties są
lygose amatai vienintėlis tinkamo iš
silaikymo šaltinis. Todėl, ne tik pa
vieniai tremtiniai tesirūpina amatų 
išmokti, bet visos tremtinių organi
zacijos privalowskatinti naujų specia
lybių įsigijimą, organizuoti pavyzdin
gus amatų mokymo kursus ir moky
klas bei jų darbą sistemingai kon
troliuoti, kad vėliau nebūtų pagrinde 
kaltinti, kaip praeityje savęs ir kitų 
laiku šia tautos gyvenimo 'taip svar
bia šaka tinkamai ir laiku nepasirū
pinus.
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Vienos bęrniukų choras vyks 
į JAV

Garsiojo Vienos berniukų choro 
grupė 1948—49 metų koncertų se
zonui pirmą kartą nuo 1938 m 
vyks koncertuoti į JAV

. Įsteigta H. Heinės premija
Berlyne įvykusio Vokietijos ra

šytojų t kongreso metu nutarta 
įsteigti 10 000 markių dydžio li
teratūrinę H. Heinės vardo pre
miją.

Nušvilpė Sacha Guitry
Žinomą prancūzų rašytoją ir ak

torių Sacha Guitry, karo metu 
draugavusį su vokiečiais Paryžiaus 
publika nušvilpė, kai jis norėjo 
EHte teatre skaityti paskaitą.

Richard Strauss Londone
Pirmą kartą po devynerių metų 

jau 83 metų amž. sulaukęs R. 
Strauss vėl dirigavo Londono Al- 
bert-Hallėje koncertui. Garsusis 
dirigentas sausakimšai pripildžiu- 
sios salę publikos buvo sutiktas 
didelėmis ovacijomis.

Kino žvaigždės prieš Kongreso
\ komisiją

Prieš Ameriką nukreiptai veik
lai tirti komisija pradėjo tyrinėti 
komunistų įtaką filmų pramonėje 
Hollywoode. Liudininkais pašaukti 
žinomi aktoriai G. Cooper, A 
Menjoų, C. Hepburne, M. Loy, ga
mybos vadovai J. Warner ir L. B. 
Mayer ir kt. Eilė kino žvaigždžių 
bandė viename kino magazine 
protestuoti prieš ši tyrinėjimą, bet 
A. Menjou pareiškia, kad Hollv- 
woodas yra viena komunistiniu 
celių griaunamajai jų veiklai JAV

Lietuva nauiojoje šveicarų 
enciklopedijoje

Dar tebespausdinamoį šveicarų 
Enciklopedijoj Lietuvai paskirtos 
8 skiltys (4 psl.); įdėtos 6 iliustra
cijos. Tekstą parengė prof. J. Ere
tas. Trumpa istorinė apžvalga at
vesta ligi naujausiųjų laikų. Pami
nėtas pogrindinis veikimas prieš 
abi okupacijas ir masinis . lietuvių 
pasitraukimas į užsienius.

Daugiau kaip trys skiltys paskir
tos lietuvių kalbai, literatūrai ir 
menui. Lietuvių meno ir muzikos 
apžvalgos pradedamos nuo liaudies 
dirbinių ir liaudies melodijų ir 
privedamos ligi naujausiųjų laikų.

Pearl Buck apie sovietus
Žinoma Amerikos rašytoja Pearl 

Buck ligi šiol įvairiomis progomis 
išeidavo viešai su „sovietu - drau
gais,“ gindama Maskvą ir teisinda-. 
ma jos politiką. Neseniai tačiau 
žurnale „Look“ pasirodė jos raši
nys, kuriame ji kalba apie bolševi
ku diktatūra visai prastai.

Pearl Buck vadina dabartinę Ru
sijos valdžią žiauria ir despotiš- 
kiausia už visas valdžias, kurias 
Rusija yra turėjusi. Ji pripažįsta, 
kad Rusijoje nėra laisvės, ir kalti
na jos valdovus nužudžius milijo
nus žmonių, vykdant savo fantas
tiškus planus. •

Suskaldė lengvesnių elementų 
atomus

Berkeley universiteto mokslinin
kai jau pajėgė suskaldyti lengves
nių elementų atomus. Iki šio meto 
buvo skaldomi tiktai uranijaus ir 
plutonijaus atomai, o dabar jau 
skaldomi švino ir bizmuto atomai. 
Skaldymo darbams vadovaująs dr. 
Isadore Perlman tvirtina, kad nau
jų elementų skaldymas atnešė daug 
šviesos visoje atomo energijos pro
blemoje.

Milijonas dolerių knygynui
84 metų North End milijonierus, 

kuris gatvėse pardavinėjo obuolius 
ir slyvas, paliko milijoną dolerių 
Bostono miesto knygynui.

Tuo milionierum yra Jonas De- 
ferrari, italas. Jis' yra nevedęs ir 
per 60 metų pats sau gaminosi val-

gius. Jis niekad neturėjo telepho
ne, nei radio, nei automobilio. Be- 
pardavinėdamas vaisius gatvėse su
taupė milijonus. Jis paaukojo mi
lijoną dolerių Bostono knygynui, 
kad jo vardu įsteigtų fondą, kuris 
išaugtų į. trijų milijonų fondą. Tai 
didžiausia auka Bostono miestui 
per 300 metų.

Jis norįs pagelbėti Bostono vai
kinams ir mergaitėms ir mano, jog 
tokia dovana jiems būsianti nau
dingiausia.

Baigė aukštuosius mokslus
Neseniai Karlsruhės Fridericianos- 

Aukštojoje Technikos Mokykloje iš
laikė baigiamuosius egzaminus ir 
gavo dipluomuoto chemiko vardą 
Juozas Grabauskas ir Vytau
tas B r i z g y s. Be to, rugpiūčio 
mėn. toje pačioje .mokykloje, pa
rašęs diplominį darbą ir išlaikęs 
baigiamuosius egzaminus, gavo di
plomuoto geodezijos inžinieriaus 
vardą Juozas Jasinevičius.

Visi trys baigusieji yra stud, atei
tininkų „Grandies“ korporacijos 
nariai.

Viename „lietuviškiausių“ JAV-bių miestelių, Pittstone, Pa., (apie 20»/» visų gyventojų) gyvenanti lietuvių šeima. 
Jos galva iš Lietuvos išvyko 1896 m. Pradžioje vargo, dabar turi nuosavus namus; dukterys baigusios koledžius, 
tarnauja Įvairiose naftos bendrovėse Sūnus lanko mokyklą. Visa šeima uoliai remia BALF*ą yra pasiuntę ke
letą affidevitų. Plačiai skaito JAV lietuvių spaudą. O taip pat prenumeruoja ir gausią mūsų spaudą tremtyje.

S. P. Shacochius, Pittston, Pa. nuotr.

Dipl. inž. A. Juozapavičius 
gavo daktaro laipsnį

Neseniai Karlsruhės Aukštojoje 
Technikos Mokykloje dipl. inž. An
tanas Juozapavičius, parašęs 
dizertaciją tema: „Beitrag zur Be- 
rechnung der Druck- und Ge- 
schwindigkeitsverteilung an Git- 
terprofilen“ ir išlaikęs doktoranto 
egzaminus gavo inžinerijos daktaro 
laipsnį.

Dr. A. Juozapavičius gimė 1916.11. 
16. Lietuvoje, 1935 m. baigė Pane
vėžio gimnaziją ir tų pačių metų 
rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo 
universiteto Technikos fakultetą 
Kaune, kurį baigė 1940 m. įgyda
mas diplomuoto mechanikos inži
nieriaus vardą. Netrukus buvo 
pakviestas į tą patį fakultetą asi
stentu ir vėliau skaitė „Siurblių ir 
ventiliatorių“ kursą.

Minėjos vokiečių Aukštosios Tech
nikos Mokyklos profesūra dr. A. 
Juozapavičiaus darbu yra labai su
sidomėjusi ir pasiryžusi sudaryti 
sąlygas jo prieitoms teoretiškoms 
išvadoms praktiškai patikrinti la
boratorijoje. Tam reikia specialių 
įrengimų, kurių šiuo metu smar
kiai nuo karo nukentėjusi moky
kla neturi.

Dr. A. Juozapavičius yra stud, 
ateitininkų korp! „Grandis“ filis
teris.

Žiburiai

Reikalauja pasiruošti 
karui

Finansininkas ir prezidento pa
tarėjas Bernard M. Baruch pareiš
kė, kad JAV yra perdaug įsigili
nusios į „šaltąjį karą", kuris kas 
kart darosi vis karštesnis.

Barucho pasiūlytoji „minimalė 
programa" apima visų Amerikos 
karinių, ūkinių ir dvasinių pajė
gų mobilizaciją, įskaitant ir visuo
tinį karinį parengimą „dirbti ar 
kovoti".

Sis planas nurodo darbą ir vy
rams ir moterims,. paliečia kainų 
rėguliavimą, nurodo būdus, kaip 
išvengti nešvaraus pasipelnymo iš 
karo ir infliacijos.

Finansininkas pabrėžė, kad an
trasis pasaulines karas iš JAV pa
reikalavo veltui tūkstančius gyvy- 
nių, bilijonus dolerių ir mėnesius 
laiko todėl, kad „mūsų kojos klu
po ir linko, nes mes nemokėjom 

teisingai panaudoti metodus, kurie 
mums buvo aiškiai nurodyti".

„Mes ne demobilizavomės, bet 
bėgom ir sunykome kariniais, ūki
niais ir dvasiniais atžvilgiais."

Baruch, nurodęs praeito karo 
klaidas, patarė iš tų klaidų pasi
mokyti, vadovaujant galimam tre
čiajam pasauliniam karui. (S&S, 
47,10.25)

19 milijonų vyrų po 
ginklu

Ženjuosiuose Rūmuose buvo nu
rodytas susitikimo reikalas tarp 
min. pirm. Atllee ir Stalino, kurie 
„paskelbtų karą karui“.

Susitikimą pasiūlė darbietis El
lis Smith debatų dėl karaliaus pa
sakytos kalbos metu. Pagal jį „mi
nisterial pirmininkai galėtų įnešti 
didelį įnašą, palengvinant tarptau
tinę padėtį ir ūkinę situaciją, at
liekant tokius pat susitarimus su 
Rusijos atstovais, kaip kad buvo 
padaryta su kitų kraštų reprezen
tantais".

Žemųjų Rūmų liberalų vadas 
Clement Davies sako, kad šiuo 
metu yra 19 mil. vyrų po ginklu 
ir kad 40 tautų per metus išlei
džiančios 32 milijardus pasiruoši
mui karui tai yra 10 milijardų 
daugiau negu 1938 metais išleis

davo savo ginkluotoms pajėgoms 
Vokietija, Italija ir Japonija. (S&S, 
47,10.25)

JAV karo laivynas 
didžiausias pasaulyje
Prez. Trumanas, kalbėdamas lai

vyno dienos proga, nurodė, jog 
JAV, jei norima išlaikyti taiką, 
turi turėti stiprią karinę pajėgą. 
Laivyno dienos šventė esanti ypa
tingos reikšmės diena ir įrodanti, 
jog amerikiečiai supranta jūros 
pajėgų vaidmenį pasaulio pasto
vumui išlaikyti. JAV, būdama pa
saulinė galybė, esanti įpareigota 
netik teisingą ir pastovią taiką 
įgyvendinti, bet ir ją išlaikyti.

Gynybos min. James Forrestal 
laivyno dienūs proga pareiškė, 
kad, nežiūrint į po antrojo pasau
linio karo įvykdytą demobilizaci
ją JAV laivynas vis tiek pasi
lieka didžiausias pasaulyje. (NdF, 
47,10.28)

UŽ DP ĮSILEIDIMĄ Į JAV
Šiaurinėse JAV-se susikūrė dide

lis sąjūdis, reikalaująs į šiuos 
kraštus įsileisti DP, kurie papil
dytų smarkiai išretėjusias vietos 
ūkininkų ir žemės ūkio darbinin
kų eiles. Prie šio sąjūdžio mielai 
prisidedanti ir Alaska, nes joje 
yra manoma, kad jos 91.000 gy
ventojų, kurių dar 1 : 3 sudaro es
kimai ir indėnai nepajėgs atlaikyti 
galimo karinio užpuolimo. Šiaurės 
Dėkotos gubernatorius Mr. Aandahl 
siūlo vien į šią valstybę priimti 
200.000 benamių pabėgėlių. Sąjū
džiui Dėkotoje priklauso apie 
100.000 narių. Jam vadovauja vie
nas katalikų kunigas.

Oregono valstybėje laikraščio 
,^,The Portland Oregonian“ leidėjas 
Mr. Parrish, kuris taip pat yra 
šiaurės vakarų valstybių komiteto 
reikalaujančio į JAV įsileisti pa
gal Strattono bilių 400 000 DP, pir
mininkas remdamasis eile faktų, 
pareiškė, kad Alaskoje ir kitose 
šiaurinėse JAV valstybėse DP bū

9 psi.

Turimieji ginklai gali ' 
sunaikinti visą gyvybę 

žemėje
„Jei ir pašalintume atomines 

bombas nuo žemės paviršiaus, dar 
yra pakankamai „absoliutinių 
ginklų kai kurių valstybių arse
naluose, kurie yra pajėgūs sunai
kinti likusias žmonių bei gyvulių 
gyvybes apskritai gyvybės pėdsa
kus ant ženfės," rašo buvęs karo 
metu JAV laivymo saugumo virši
ninko pavaduotojas admirolas El
lis M. Zacharias Jungtinių Tautų 
žurnale.

Šiuo metu iš JAV laivyno pasi
traukęs admirolas pareiškė, kad 
jis nedrįstąs pranašauti apie visas 
nelaimes, kurios ištikrųjų dabar 
ateinančios.

„Tokių ginklų yra”, pasakė jis, 
„jie kaip tik šiuo metu gamina
mi". Jų monopolio JAV neturi. 
Yra žinoma, kad kai kurios tautos 
tikrai jų turi, juos gaminasi ir 
tobulina". «

Autorius, suminėjęs cheminius, 
biologinius ir klimatologinius ab
soliutinius ginklus, pareiškė, kad 
nei protu nei jokiais sąrašais ne
galima nustatyti visų tos rūsies 
ginklų.

Jis toliau nurodo, kad bakteri
niam karui ruošėsi, darė tyrinė
jimus ir patobulinimus Vokietija 
ir Japonija iš vienos pusės ir JAV, 
Britanija ir Kanada iš kitos pusės. 
Jis priminė ta proga ir memoran
dumą, įteiktą JT-visumos susirin
kimui š. m. rugsėjo men. Siame 
memorandume Amerikos mokslo 
darbuotojų sąjunga konstatavo 
kad, pav. vienas botulinus toxino 
gramas gali sunaikinti 7 jnil. 
žmonių.

„Bet tai tėra tik nuodas", rašo 
toliau admirolas Zacharias, „kuris 
yra žymiai menkesnio pajėgumo, 
negu žinomosios užkrečiamosios 
medžiagos, kurios pačios prie tam 
tikrų sąlygų dauginasi, kaip pav. 
psittocosis virus, kurio vieno kub. 
milimetro kiekio pakanka išžudyti 
20 mil. žmonių.

Apie šios rūšies ginklus mažai 
tegirdime iš oovietų Sąjungos, bet 
laikas nuo laiko gaunamos žinios 
atkreipia dėmesį į Sovietų pastan
gas ištobulinti rakietas.

Admirolas savo straipsnyje rašo, 
kad Rusija dedanti milžiniškų pas
tangų pasigaminti atominių bom
bų ir kad ji čia „nebus reikalinga 
JAV pagalbos".

Britai daro didelę pažangą vai-* 
ruojamųjų rakietų gamyboje ir 
tęsia tyrinėjimus visos eilės povan
deninių ginklų srityje. Gaminant 
povandeninius ginklus, jiems daug 
padedą Italijos mokslininkai, tęs
dami savo pradėtus tyrinėjimus 
dar prieš Italijos kapituliaciją. 
(NYHT,. 47,10.29)

tų nepaprastai naudingi. Norėda
mas su šiuo reikalu geriau susi
pažinti, lapkričio mėnesį jis vyks
ta į Europą.

ANGLIJA JAU PRIĖMĖ 
16.000 TREMTINU/

Ministeris Mayhew Atstovų Rū
muose pranešė, kad anglų zonoje 
Vokietijoje šiuo metu yra 246.000 
DP. Jų tarpe 113.000 lenkų, 4Q.500 
latvių, 20.206 lietuvių, 10.800 estų,
14.900 jugoslavų, 3.000 rumunų,
2.900 vengrų ir 40.000 be pilietybės.

Taip vadinamos „Westward Ho“ 
akcijos išdavoje į D. Britaniją jau 
atvažiavo 16.0000 tremtinių. Nedi
delis skaičius tremtinių iš anglų 
zonos emigravo į Kanadą. Į šiuos 
kraštus emigruoti kandidatų yra 
pakankamai .

PER DIDELĖS IRO ALGOS
IRO konferencijoje paskutiniame 

posėdyje prancūzų atstovas Leon 
de Rosen kritikavo IRO biudžetą,

9
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.tvirtindamas, kad IRO tarnauto
jams yra mokomos per didelės 
algos, kai tuo tarpu DP tarpe yra 
pakankamai tam darbui tinkančių 
rinktinių žmonių, kurie yra išlai
komi kaip ir visi kiti.

Kalbėdamas šiuo reikalu toliau 
Leon de Rosen nurodė, kad perso
nalui apmokėti yra skirta 10 mil. 
dolerių ir' dar numatyta 1 mil. 
dolerių rezervo suma, kurią IRO 
yra gavusi iš kraštų, kurie yra 
priversti savo gyventojams uždėti 
naujus mokesčius.

SVARSTO EMIGRACIJOS 
KLAUSIMĄ

Vykstančiame IRO suvažiavime 
prancūzų atstovas pažymėjo, kad 
pabėgėlių išlaikymas esąs per bran
gus. US ir prancūzų zonoj DP iš
laikyti dienai kainuoja po 35 cen
tus, o britų zonoje — 29 c. DP 
gauną po 2015 kalorijų. Jis pasiū
lė ir Italijoj DP davinį sumažinti 
iš 2400 į 2015 kalorijų. Be to, pran
cūzų delegacija pasiūlė šelpti is
panų respublikonus ir Nanseno pa
bėgėlius (pirmojo karo pabėgėlius). 
Dr. R. L. Coigny pranešė apie de
damas pastangas aprūpinti darbu 
3.000 gail. seserų ir 2000 gydytojų, 
kurie šiuo metu yra IRO globoje.

IRO gen. sekretorius W. H. Tiek 
papildė šį jo pareiškimą, praneš
damas, jog yra sudarytos tam tik
ros komisijos, kurios prašo įvai
rias vyriausybes atsisakyti kai ku
rių reikalavimų ir pas save pri
imti pilnai kvalifikuotus gydytojus 
ir gail. seseris.

Kitame posėdyje Gvatemala pa
sipriešino britų planui apgyven
dinti britų Hondūre tam. tikrą 
skaičių DP.

Brazilijos atstovas pareiškė, kad 
DP Brazilijoje negali tikėtis ge
resnių darbo sąlygų už tas, kokias 
turi vietiniai darbininkai.

Tuo tarpu, W. H. Tuck manymu, 
šis darbo sąlygų klausimas turįs 
būti vispusiškai išnagrinėtas.

Nustatyta, kad į Australiją, P. 
Ameriką, Kanadą ir N. Zelandiją 
per mėnesį išvažiuoja apie 1000 
žmonių, kurių kelionė atseina apie 
250.000 dolerių mėnesiui.

Prancūzų atstovas pasiūlė pa
vienį emigravimą susiaurinti kaip

Geriausi lietuvių lengvaatlečiai tremtyje. Kiekvienas iš jų šiais metais yra 
pasiekę naują Lietuvos rekordą. Iš kairės į dešinę: A. Kernius (šuolio į 
tol|), Z. Puzinauskas (rutulio stūmimo) ir Br. Keturakis (1 anglų mylios ir 
3000 mtr. ėjimo). K. Kiaunės nuotr.

LIETUVIAI PASAULYJE
Amerikos lietuvių katalikų organiza

cijų vadų suvažiavimas
A. L. R. K. Federacijos centro 

valdybos nutarimu, šaukiamas Ame
rikos lietuvių katalikų .organizacijų 
vadų suvažiavimas New Yorke.

I ši suvažiavimą yra kviečiami visų 
lietuvių katalikų centralinių organi
zacijų pirmininkai ir sekretoriai arba 
jų įgaliotiniai, Federacijos apskričių 
pirmininkai ir sekretoriai, visi Fede
racijos centro valdybos nariai ir lie
tuvių katalikų laikraščių redaktoriai.

Aukščiau suminėtieji sudaro Ame
rikos Lietuvių R. K. Federacijos Ta
rybą, kuri paprastai renkasi bent 
vieną kartą metuose pasitarti pači
ais svarbiausiais ir aktualiausiais 
klausimais.

Federacijos Tarybos darbotvarkėj 
numatyta ne tik vidujiniai centro ir 
organizacijų reikalai, bet bus pasi
tarta Liet. Kultūrinio Instituto, Cen- 
tralinio Knygyno ir Archyvo veiklos, 
praplėtimo klausimu, apie kultūrin o 
žurnalo — ,,N. Aušros" leidimą ir, 
apie spaudos stiprinimą. Be to, suva
žiavimui rūpės pasvarstyti ir didieji 
Lietuvai laisvinti ir tremtiniams 
šelpti darbai. 

per brangų, atsižvelgiant į turimą 
kapitalą. Jo nuomone, šią šalpą 
būtų galimą vykdyti, jeigu būtų 
likviduotas turimas turtas ne pini
gais, bet auksu, kaip pav., buv. 
KZ aukų daiktai — auksiniai dan
tys, laikrodžiai, porcigarai ir t. t.

TIKRINAMOS IRO IŠLAIDOS
IRO posodyje gen. sekretoriatas 

išreiškė pageidavimą, kad organi
zacijoj atstovaujamos tautos duo
tų daugiau pinigų ir priimtų di
desnius imigrantų skaičius.

Atsakydamas į tai, JAV atstovas 
G. Mr. Warren pažymėjo, kad JAV 
apmoka 45% visų Europos pabėgėlių 
išlaikymo iąlaidų ir daugiau neno
rinčios pinigų duoti, kol neįsiti
kins, kaip šie pinigai yra sunau
dojami.

IRO konferencijoje Mr. Warren 
supažindino dalyvius su komisijos 
išlaidų biudžeto skaičiais. Jis nu
rodė, kad iki 1948. VI. 30 d. JAV- 
bės apmoka 39% visų išlaidų or
ganizacijos ir Ženevos vyr. būsti
nės reikalams. Tai sudarys 18.746.000 
dolerių sumą.

Vykdomosios komisijos sekreto
rius Sir A. Rucker pranešė, kad 
šią sumą manoma sumažinti iki 5 
mil. dolerių. Mr. Wąrren paprašė 
paaiškinti, kodėl tokios didelės su
mos numatytos personalo išlaidoms 
ir kas tai per sumos 15 mil. do
lerių sumos perteklius administra
ciniams reikalams.

Kanados misija verbuoja 
Austrijos DP

I Austriją atvyko dvi kanadiečių 
misijos, kurių uždavinys yra tartis 
su Tarptautine Pabėgėlių Organi
zacija dėl DP ir pabėgėlių atran
kos į Kanadą.

Viena komisija, kuriai vadovau
ja Max Well Edward Enken iš 
Ontario, sudaryta iš darbdavių, 
profesinių sąjungų ir Kanados 
darbo ministerijos atstovų išsirinks 
95t) tekstilės darbininkų, kurių 
pusė žydai. Šie asmens į Kanadą 
bus pergabenti PCIRO išnomuotais 
laivais kartu su šeimomis. Pirma
sis transportas numatomas išleisti 
gruodžio mėn. Atvykusieji darbi
ninkai bus PCIRO atstovų priimti 
ir galės tuoj pradėti darbą.

Prasidėsiąs šeimų vežimas | Angliją 
Rugsėjo mėn. gale Darbo Minister! 

jos atstovai išskrido Britų zonon 
sutvarkyti jau atvykusių Anglijon 
darbininkų šeimų klausimą. Darbo 
Ministerijos pareikšta, kad kol bus 
šeimoms butai prirengti, jau dabar 
kai kas galima būtų padaryti: pvz., 
tie darbininkai, kurie patys randa 
šeimoms butus. Jau dabar gali savo 
šeimas parsigabenti. «

Dėl visų kitų še’mų pargabenimo 
Darbo Ministerija dar vis negali na- 
rodytl tikslios datos, išskyrus pareiš
kimą „taip greitai kaip tik bus įma
noma" ir kad ,,dedamos pastangos, 
kad tas įvyktų galimai greičiau."

Paskutiniomis žiniomis iš Vokieti
jos Darbo Ministerijos atstovas Britų 
zonoje paskelbė, kad šeimų vežimas 
Anglijon netrukus prasidės.

Darbui pakeisti reikia leidimo
Daugeliui Pabaltijo mergaičių ir 

moterų atvykusių darbams ligoni
nėse pereitą rudenį, baigiasi jau jų 
pasirašytos metinės sutartys. Darbo 
Ministerijos gauta tokių paaiškinimų 
kad visos gali atnaujinti savo sutar
tis. Kurios, dėl įvairių priežasčių ne
norėtų toliau tęstį darbą ligoninėse, 
turi pačios susirasti sau vietą kitose

šakose. Bet kiekvienu atveju jos pri
valo gauti savo persikėlimui kiton 
vieton ar kitan darban Darbo Mi
nisterijos sutikimą. V-sa ši a broce- 
dura yra reikalinga ypač todėl, kad 
panaši tvarka taikoma ir visiems D. 
Britanijos gyventojams, įsigalėjus 
darbo kontrolės įstatymui.

Anglijos darbo ministeris lankėsi 
lietuvių stovyklose

Lankydamas į Angliją atvykusių 
savanorių darbininkų pereinamąsias 
stovyklas, spalių 12 d. Childs Ercall 
hostelį vizitavo Didžiosios Britanijos 
Darbo Ministeris Mr. Isacs.

Aukšto svečio garbei paskubomis 
buvo suorganizuotas koncertas, kurio 
programą iš pildė pabaltlečiai ir 
ukrainiečiai Stovyklas kino salėje 
per koncerto pertrauką p. Ministeris 
pasakė trumpą kalbą. Pasveikinęs 
susirinkusiuosius, palinkėjo būti lai
mingiems ir jaustis lais viems.

„2inau, kad daugelis Jūsų“ — kal
bėjo Mr. Isacs, „palikome šeimos na
rius Vokietijoje. Juos galėsite atsi
gabenti į čia tuojau, ir tai labai 
greitai".

„Kai esate Anglijoje, esate drau
giškame krašte" — kalbėjo toliau — 
„Vyriausybė padės kiekvienu atveju 
ir visur“.

Nuoširdžią savo kalbą užbaigė lin
kėjimu. „Mano draugai, linkiu jums 
daug laimės!“

Ministerio žodžius palydėjo Karštas 
rankų plojimas.

Ta pačia proga p. Ministeris ap
lankė ir gyvenamas patalpas.

P. Leonas.

Urugvajaus lietuvių veikla
—Aibė Gumbaragis Urugvajaus Lie

tuvių Tarybos vardu kreipėsį į UN 
posėdžius vykstantį Urugvajaus de
legatą A. Jejera prašydamas1 iškelti 
Lietuvos laisvės klausimą tame tarp
tautiniame tautų susibūrime.

— Vytiečių jaunintas, minėdamas 
savo veikimo dviejų metų sukaktį, 
suvaidino „Du Broliu". Alba Grigaitė 
ir P. Kanapls dainavo solo. Ed. Grė- 
bliunas padeklamavo.

Lengv. atletikos pirmenjhiės Rosen- 
heime. Br. Keturakis, pralenkęs visu 
ratu jaunį Procutą, pasiekia naują 
vienos mylios anglų ėjime Lietuvos 
rekordą. K. Kiaunės nuotr.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTE
Hanau lietuvių stovykloje spalių 

26 d. buvo iškilmingai atšvęsta Kris
taus Karaliaus šventė. Šventė buvo 
pradėta iškilmingu vėliavos pakėlimu 
stovyklos kryžiaus aikštelėje, į kurią 
susirinko stovyklos gyventojai, mo
kyklos ir organizacijos.

Prie vėliavos pakėlimo žodį tarė 
gimnazijos direktorius Maldelkis. Tuoj 
po vėliavos pakėlimo stovyklos ko
plyčioje įvyko iškilmingos pamaldos, 
kurias atlaikė gimnazijos kapelionas 
kun. L. Jankauskas. Pamokslo m tu 
kun. Jankauskas iškėlė Kristaus Ka
raliaus /ventės prasmę ir ragino ti
kinčiuosius sekti Kristaus mokslu ir 
įgyvendinti Kristaus paskelbtas idė
jas, kurios žmonijai neša tikrąją gy
venimo prasmę ir gėrį žemėje.

14 vai. erdvioje armijos salėje įvyko 
iškilmingas šventės minėj imas-akade- 
mija, kuri buvo pradėta „Dainavos" 
ansamblio malda. Po to žodį tarė sto
vyklos klebonas kun. Aloyzas Klimas.

Ta proga doc. A. Benderius skaitė 
šventei pritaikintą paskaitą, kurioje 
buvo plačiai paliesta Kristaus mokslo 
ir žemėje įsiviešpataujančio blogio jė
gos. Prelegantas nurodė, kad bet 
koks ateizmas, o ypač komunizmas, 
šiandien pasaulį nori pajungti savo 
tikslams, visai nuvertindamas žmo
gų. dėl ko žmonijoje įsiviešpatauja 
nesantaika ir skurdas. Tik Kristaus 
skelbtomis tiesomis vadovaujantis, 
galima sukurti žmonijai gėrį ir ramų 
gyvenimą, tuo pačiu įgyvendinant pa
saulyje ir amžiną taiką.

Po šios turiningos paskaitos buvo 
Jneninė dalis, kurią išpildė prof. Mo- 
tiekaitis, pagrodamas smuiku sollo. 
Solio pagiedojo taip pat. po porą gies
mių Meta Pruul (estė) ir Janis Gar
bers (latvis). Akomponavo Alfreds 
Gabers (latvis). Protarpiais meninę 
dalį paįvairino Goceitaitė ir Baužins- 
kaitė, padeklamuodamos Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių.

Be to, Kristaus Karaliaus šventės 
dieną ateitininkai turėjo dar savo ats
kirą akademiją, kurioje mok. Kudir
ka savo paskaitoje ’aunimui pareiš
kė daug gražių minčių.

Kristaus Karaliaus dieną stovyklos 
namai buvo papuošti tautinėmis vė
liavomis ir ši diena stovykloje oraė j o 
gražaus susikaupimo ženkle. ’

J. J. Vargūnas

Schwaeb. Gmūnd
Spalių 26 d. Schwaeb. Gmūnd Lie

tuvių Tremtinių bendruomenės stovy
kloje buvo iškilmingai atšvęsta ir 
gražiai paminėta Kristaus Karaliaus 
šventė. Stovyklos koplyčios altorius 
ir pati koplytėlė stovyklos kapeliono 
kun. P. Karaliaus rūpesčiu ir stovy
klos bendruomenės pastangomis buvo 
gausiai papuošta gyvomis gėlėmis ir 
apstatyta žalumynais.

9 vai. ryto pirmąsias šv. mišias at
laikė stovyklos kapelionas kun. P. 
Karalius. 10 vai. iškilmingos pamal
dos. Jas atlaikė kun. Bartašius. Per 
mišias buvo bendra šv. Komunija. 
Šiai šventei pritaikinta pamokslą pa
sakė dr. kun. Gutauskas. Iškilmingųjų 
pamaldų metu giedojo vietinis vyrų 
choras, šios stovyklos bendruomenė 
ne tik rūpestingai papuošė savo Am
žinojo Karaliaus Kristaus namus, bet 
ir pati Jam pagerbti gausiai pamal

— Montevideo lietuviai ir urugva
jiečiai intelektualai sukūrė tų tautų 
draugingumo ir kultūrinio bendra
darbiavimo demokratinę organizaciją 
„Uruguay-Lituanla“.

Laikiną valdybą sudaro: pirm. J. 
P. Martinez Bersetche, vice: F. šaci- 
kauskas ir J. C. Schauritch, sekt. A. 
Gumbaragis. ižd. J. A. Barrios, vald. 
nariai: V. Palumbo, J. Siaurusevlčius 
ir M. A. Sanchez.

dose dalyvavo ir priėmė šv. Komuni
ja. Ypač džiugu paminėti, kad skait
lingai šv. Komunija priėmė inteligen
tija ir mokyklinė jaumuomenė. Pa
maldų metu buvo rinkliava> Šv. Sosto 
III misijos naudai,. prie kurios ben
druomenė, jausdama savo pareigą 
bažnyčiai, gausiai pagal savo išgales 
prisidėjo.

15 vai. po pietų šios šventės proga 
įvyko stovyklos salėje iškilmingas po
sėdis, kurį atidarė p. Biknaitis. šio 
posėdžio prezidiumą sudarė stovyklos 
direktorius, stovyklos komiteto atsto
vai, gimnazijos vicedirektorius, gai
lestingų seserų mokyklos direktorius 
ir pradž. mokyklos atstovai iš moky
tojų ir mokinių tarpo. Įžanginį žodį 
i susirinkusius tarė stovyklos kape
lionas kun. Karalius. Tos dienos iš
kilmėms pritaikintą paskaitą skaitė 
dr. Grinius.

Vietinis „Sietyno“ ansamblis sugie
dojo „Apsaugok Aukščiausias“ ir ke
letą kitų giesmių. Meninę programos 
dalį atliko gimnazijos, pradžios mo
kyklos ir vaikų darželio mokiniai. 
Stovyklos visuomenė paminėjime 
gausiai dalyvavo. V. Pavasakys

Pabaltijo Universitete
Kristaus Valdovo šventė čia ypač 

gražiai buvo paminėta. Mišių metu 
daug studentų ėjo Komunijos, gi tuoj 
po pietų buvo suruošta graži akade
mija. Mažoji salė buvo papuošta Lie
tuvos bei Vatikano spalvomis ir di
deliu Kristaus Valdovo paveikslu. 
Dienos tema paskaitą skaitė prof. 
Graurogkas. o po jos sekė graži muzl- 
kinė-literaturinė programa. Ypač ma
loniai visus nuteikė septyniametis 
prof. Valterio sūnus, paskaitęs ištrau
ką iš Kristaus gyvenimo apie Jo pri
sirišimą prie mažutėlių.

Vėlų vakarą, spalio mėn. pamaldų 
metu, studentija maldavo Kristų Val
dovą. kad galima! greičiau ateitų Jojo 
karalystė ir mūsų brangioje Tėvy
nėje!

Ta proga, reikiai pažymėti, kad vi
są, spalio mėn. universiteto koply
čioje kas vakaras vyko Rožinio pa
maldos, kurios buvo studentijos ir 
profesorių aktyviai lankomos. As.

Weiden
WeidenieCiai lietuviai iškilmingai 

atšventė Kristaus Karaliaus šventę. 
Iškilmės pradėtos pamaldomis gra
žiai išpuoštoje stovyklos bažnytė
lėje. Per pirmąsias šv. Mišias darniai 
giedojo progimnazijos mokinių cho
ras, o per sumą-parapijos choras. 
Gražiai skambėjo Kristaus Karaliaus 
ir Vyrų Apaštalavimo himnai.

Po pamaldų stovyklos salėje vyko 
iškilmingas minėjimas, kurį suruošė 
susiorganizavę ateitininkai sendrau
giai. Įspūdingą žodį tarė kun. dek. 
A. Spurgis, o labai įdomią ir turinin
gą paskaitą skaitė p. St. Rauckinas.

Atitinkančią dienos reikšmei meni
nę dalį pradėjo progimnazijos moki
nių choras, sugiedojęs kelias giesmes. 
Solo Beethoveno „Sanctus“ gražiai 
atliko p. P. Palys; p. E. Blažys smul
ku pagrojo bažnytinės muzikos kū
rinėlių o į pagaigą, vyrų kvartetas, 
vedamas p. Palio, darniai sugiedojo 
Siniaus ir paties Palio komponuotus 
tikrai nuotaikingus, švelnius ir

skambius dalykėlius, kaip „Tremti
nio malda“ ir kt.

Po minėjimo katalikai aptarė dar 
ir savo aktualiuosius reikalus.

L. E—tas.

Goettingen. ~
Goettingeno lietuvių stovyklai ap

mažėjus, atsikėlė per 80 blomb^r- 
giečių ir arti dviejų šimtų peiniškių. 
Dabar čia gyvena 508 lietuviai (estų 
apie 500 ir latvių daugiau kaip 300).

Patalpos-keturlų aukštų mūro ka
reivinės. Atvažiavusiųjų žymi dalis 
apgyvendinta estų ir latvių blokuose. 
Kambariuose gyvena po 8 asmenis; 
skiriama maždaug 4 mtr. kiekvienam 
asmeniui.

Komendantas dlpl. inž. R. painfor
mavo, kad baigus vienos kareivinės 
remontą, būsią įsteigtos amatų dirb
tuvės. Dalis mašinų esą jau >'iut'a. 
Dirbtuvėmis susidomėjimas didelis. 
Jau dabar DP A. C. S. mieste turi 
modernią krautuvę stovyklų dirbtu
vių gaminiams darduoti; ten veikia 
radio remonto skyrius, foto ir kt.

Su kuru daugiau negu bloga. Elek
tra normuota. Jau dabar šeimoms su 
mažais vaikais kuro klausimas su
daro daug rūpesčių. Atsivežtos atsar
gos tirpsta grejčiau, negu manė.

Negausiam bury lietuvių kultūri
niai reikalai negalėjo būti aukštam 
lygy. Trejetą vakarų parepetavę, jau
nieji sudarė bažnytinio choro užuo
mazgą. Kristaus Karaliaus šventės 
išvakarėse-atgailos ir permaldavimo 
pamaldose-stovykloj buvo lyg ir ge
neralinė repeticija. Nors nedrąsiai, 
per lietuvių pamaldas Sv. Mykolo, 
bažnyčioje Kristaus Karaliaus šven
tės dieną giedojo bažnytines gies
mes. Jei entuziazmas neišbės ir vy( 
resnieji parems, reikia manyti sudary- 
sim tą židinėlį, kurs reikale galėtų 
propaguoti lietuvišką giesmę, vėliau 
ir dainą.

Po pamaldų 15 vai. Kristaus Kara
liaus garbei buvo surengta akade
mija.
Veikia 4 skyr, mokykla, vaikų dar
želis. Komitetui ir administracijai 
daug rūpesčių sudaro neturėjimas 
tinkamų patalpų.

Įsteigta 5 klasių gimnazija. Moks
las prasidėjo 10. 27. pamaldomis. Da
lyvavo mokykla ir gausus visuome
nės būrys. Pirmus žingsnius lydi 
įvairūs nepritekliai. Vienok reikia 
manyti, kad mokytojų, ypatingai 
gimnazijos direktoriaus, komiteto ir 
komendanto pastangomis visi sun
kumai palaipsniui bus nugalėti.

Lankėsi „Atžalynas“
Spalių 21—22 dienomis Mūnchene 

Freimanno ifet. kolonijoj lankėsi Ha
nau liet. „Atžalyno“ teatras. Suvai
dino St. Santvaro „Žvejus“ ir pran
cūzų rašytojo A. Gehri „6-me 
aukšte" 9 pav. piešę. Atžaliniečlai 
tiek sugebėjo užimponuoti žiūrovus, 
kad ne tik lietuvių, bet ir kitataučių 
tarpe paliko stiprų įspūdi.

' V. Venckus.

Dillingenas.
Kaip žinome, beveik kiekviena di

desnė DP lietuvių stovykla anksčiau 
ar vėliau ėmėsi leisti savo informa
cinius dieninius biuletenius. Vienas 
pirmųjų yra Dillingeno „Dienos Ži
nios“. neseniai atšventusios 500 nu
merio jubiliejų.

Dillingeno biuletenis yra gražiai 
redaguojamas bei išleidžiamas ir 
kasdien savo skaitytojams suteikia 
plačią pasaulio ir vietos kroniką, 
anot jo 500 numerio, siekdamas su
pažindinti • savo skaitytojus su kas
dieniais pasaulio įvykiais, kad juos 
paruoštų ateinančių dienų galimiems 
netikėtumams. .Pradžioje Dillinge- 
ne" Dienos „Žinios“ buvo sieninės o 
tik vėliau persiformavo į vienlapį 
rotatorinį dienraštuką.

Augsburgas.
- Senajam komitetui pabaigus savo 

kadenciją, spalio 26 d. į naują ko
mitetą buvo išrinkti P. Šeštakauskas, 
N. NaujoKas, J. Butkus, P. Zičkus, 
V. Ancevičius, A. Mažeika ir J. Šir
vaitis.

— Praėjusį pirmadienį,, DP ligoni- 
nėje-Sevatius Stift prasidėjo nauji 
7 savaičių slaugių kursai.

Gražus bendruomenės supratimas
Atėmus dirbančiojo priedą, mūsų 

stovyklos gimnazijos mokytojai Ir 
mokiniai atsidūrė nepavydėtinoje bū
klėje. Buvusi nelengva besimoksli- 
nančiojo padėtis, šiuo IRO žygiu aar 
pasunkinta. Ruošiant pamokas, dau
giausia laiko atima protinis darbas, 
pareikalaudamas ne tik dvasinio, bet 
ir fizinio patvarumo, juo labiau, kad 
visą dieną dirbant, nelieka laiko ap
sirūpinti sJfvo medžiaginiais reika
lais.

Šioje būklėje atsidūrę, Scheinfeldo 
gimnazijos mokiniai našlaičiai, ptr 
vietos informacinį ..Žinių“ dienraštį 
jautriu žodžiu kreipėsi į stovyklos 
visuomenę, prašydami sušelpti nors 
duona. Į mokinių atsišaukimą buvo 
gyvai reaguota, ir jau sekančią dieną 
Jautresnės širdies scheJhfeidišKia. 
atskubėjo pagalbon.

Sis gražus šalpos darbas ir toliau 
nerodo tendencijos mažėti, nes atsi
randa daugiau pasiturinčiųjų, kurie 
nesitenkina vien kukliąją duonos pa
šalpa. Tuo stovyklos moksleivija 
(bendrabutyje gyvenanti) pajuto vi
sos bendruomenės globos šilimą ir su 
giliu dėkingumu savo, tautiečiams, 
nesirūpindami kasdienine duona, gali 
pasišvęsti mokslui. Sim.

Gimnazijos tiečiokų pasirodymes
Kempteno lietuvių gimnazijos III 

klasės auklėtojas mokyt. V.. Voler- 
tas sugalvojo ir įvykdė originalią 
mintį. Jis parašė veikalėlį „Piktoji 
laumė“, kuriame turėjo progos pasi
rodyti visi Jo klasės auklėtiniai —- 
viso apie 30 mokinių. Spalių 24 d. 
prieš gausius žiūrovus Kempteno
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miesto teatre jauni aktoriai su dide
liu temperamentu suvaidino „Piktąją 
laumę“. Veikalėlio šūkis - pasauliui 
reikia gerų širdžių. Vaidinimas jau
niems žiūrovams paliko dideli Įspūdį.

Trečiokams patalkininkavo moki
niai Veleckytė ir Gylys. Kostiumai 
ir grimas pagaminti mokinių ir jų 
tėvų.

Mokyt. V. Volertas šiuo kūrinėliu 
pasiekė gražaus pedagoginio tikslo.

— Kempteno „Maironio" Vardo Lie
tuvių Gimnazijos VII klasės moki
niai, talkininkaujant IV ir V klasėms, 
surengė neturtingiems mokiniams 
šelpti vakarą, pana vykusiai suvai
dino Ant. Gustaičio vieno veiksmo 
vaizdelį — „Sekminių Vainikas“.

— Spalių 25 d. buvo užbaigtas šių 
mokslo metų antrasis ketvirtis vietos 
gimnazijoje. Trečiasis Ketvirtis pra
dedamas lapkričio 4 d. Nemaža para
mos neturtingieji gimnazijos moki
niai susilaukia iš vietos Raudonojo 
Kryžiaus, kuris kas mėnesį skiria iki 
14 gana nemažų pašalpų mokiniams. 
Lalks nuo laiko po nemažą sumą ski
ria gimnazijos mokiniams ir vietos 
lietuvių kooperatyvas „Gintaras“. Iv.

Mūsų mielus collegas • 
ONUTĘ SAVICKAITĘ ir 
VLADĄ VAITKŲ, sukū
rusius lietuvišką šeimos 
židinį, nuoširdžiai sveiki
name ir linkime laimingo 
gyvenimo.

Heidelbergo Lietuvių 
Studentų 

Dr-ja „Lituanica"

PADĖKA
Ponui Direktoriui cerniauskui Jo

nui už paaukotus RM 500,— Stu
dentų Ateitinikų Sąjungai nuošir
džiai dėkojame.

Heidelbergo R. K. sky
riaus pirmininkui p. A. 
KONCEI, jo sūneliui mi
rus, gilią užuojautą reiš
kia.

Heidelbergo Lietuvių 
Studentų 

Dr-ja „Lituanica"

x Liet. Kat. Stud. S-ga 
„ATEITIS"

Rašytojai poetei Alei. Nakaitei 
— Arbačiauskienei už paaukotus 
Lietuvių Socialdemokratiniam Jau
nimui RM. 500.— iš pelno už iš
leistą poezijos knygą „Be Tavęs" 
nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvių Socialdemokratinis 
Jaunimas

Kolegai med. cand.
JURGIUI VOLODKAI, 

liūdinčiam dėl savo my
limo tėvelio mirties, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 
Mūncheno Ludw.-Max Univ.

Liet. Stud. Valdyba *

Musu sporto reikalai 
Londono olimpiados fone
Pasaulio sportinės spaudos skiltyse 

komentuojama būsimoji Londono 
olimpiada. Vokiečių spaudoje tenka 
užtikti nusiskundimų, kad jie nega
lėsią joje dalyvauti. Visų kraštų 
sportininkai intensyviai ruošiasi ko
voms žalioje vejoje, bėgimo takuose, 
bokso ringuose, plaukymo baseinuose 
ir krepšinio salėse. Amerikiečiai ne
seniai savo jėgas išbandė, gastroliuo
dami Europoje, o taip pat buvo už
sukę į Skandinaviją, tą lengvaatlečių 
„pabaisų“ uolą. Eilėje valstybių su
daromos olimpinės komandos, kurios 
gins savo kraštų tautines spalvas 
1948. m. Londone. Žodžiu —visi dir 
ba! O mes?

Prieš keletą savaičių' su džiaugsmu 
skaitėme „Žiburių“ (Nr. 100, 47.10.11) 
vedamąjį, kuriame p. Argus straips
nyje „Londono Olimpiadai besiarti
nant" komentuoja mūsų sportinius 
reikalus, susijusius su Londono olim
piada ir siūlo neatidėliojamai pradėti 
veikti, kad musų sportininkai turėtų 
galimybės joje greta kitų tautų da
lyvauti. Idėja džiuginanti ir norisi 
sušukti, kad greičiau imtumės kon
kretaus darbo, nes, kaip p. Argus 
sako „Žinoma, negalima žinoti, ko
kie rezultatai bus šių pastangų, ta
čiau nieko nedaryti būtų mūsų di
džiausias apsileidimas“. Atrodo, kad 
visas reikalas ir be komentarų aiš
kus: Imkime ir pradėkime dirbti! 
Tačiau kyla klausimas, kas šį reikalą 
pradės tvarkyti. Visiškai teisingai p. 
Argus pastebi, kad šio reikalo tvar
kymas yra musų Vyriausiojo Sporto 
Komiteto kompetencijoje. Bet čia ir 
yra tas „šuva pakastas“. Su apgai
lestavimu tenka konstatuoti, kad mes 
tremtyje šiuo metu neturime. Vyr. 
Sporto Komiteto, kurio • uždavinys 
būtų tvarkyti ne tik olimpinius rei
kalus, bet kuris turėtų koordinuoti 
ir mūsų vidaus sportinį gyvenimą. 
Manau, kad šio teigimo niekas ne
ginčys, nes iki šiam laikui, turėkime 
drąsos prisipažinti, pas mus buvo 
palaida bala. Daugelis tų sportinin
kų, kurie pereitais metais Baltijos

Tautų Olimpiados Augsburge metu 
išrinko minėtąjį Vyrx Sporto Koml- 
tėtą, nustebę paklaus, kur gi jis 
dingo. Ogi štai! Prisiminkim krep
šinio žaidynes Landshute. Šių žaidy
nių metu buvo suvažiavę Mūncheno 
apygardos sporto klubų atstovai ir 
atsakingi krepšinio komandų vado
vai, kuriems Augsburge išrinktojo 
Vyr. Sporto Komiteto pirmininkas p. 
L. Baltrūnas su apgailestavimu pa
reiškė, kad minėtas Vyr. Sporto Ko
mitetas daugiau nebeegzistuoja, „sa
vo planų ir tikslų nerealizavo“ ir to
dėl jis (p. L. Baltrūnas) esąs kreipę
sis į LTB Vyr. Komitetą, prašyda
mas kad šis perimtų mūsų sportinio 
gyvenimo tvarkymą į savo rankas. 
Šiuo reikalu jau buvo kartą rašyta 
„Žiburiuose“ (Nr. 27 (86); 47.7.5). Kuo 
tas reikalas baigėsi, iki šiam laikui 
neaišku. Aišku tik tiek, kad nėra 
atitinkamo organo musų sporto rei
kalams tvarkyti. Ne šio straipsnio 
tikslas yrd gilintis į priežastis, dėl 
kurių Vyr. Sporto Komitetas iširo. 
Bet, kad nieko nebuvo nudirbta, yra 
faktas! TieŠa, p. V. Bakūnas buvo 
paruošęs sporto st&tutą ir jį perda
vęs Vyr. Sporto Komiteto pirminin
kui, kad pastarasis peržiūrėjęs per
duotų jį atitinkamiems organams pat
virtinti. • Tuo, kaip atrodo, viskas ir 
pasibaigt. Ar perduotas, ar ne-nekal- 
bėsim. Iš viso to peršasi išvada, kad 
kuo greičiausiai tokį komitetą rei
kia sudaryti. O tam jau yra ir 
užuomazga.

Fizinio auklėjimo kursų Grafen- 
aschau proga buvo sudaryta iš žino
mų sportininkų komisija, kurios tiks
las galimai greičiau sušaukti visose 
zonose esančių fizinio auklėjimo dar
buotojų suvažiavimą, kuris turi įvyk
ti arba Augsburge arba Kamptene. 
Kiek žinoma, suvažiavime pirmu punk
tu bus Vyr. Sporto Komiteto rinkimai. 
Taip pat tarp kitų fizinio auklėjimo 
reikalų, atrodo galės būti iškeltas ir 
olimpinės komandos sudėties, lėšų ir 
propogandinio leidinio klausimas. Lė
šų klausimas, atrodo, irgi nebus sun
kiai išsprendžiamas, nes juk visi 
esame aukoję tuo metu, kai mūsų 
reprezentacinė „Šarūno“ krepšinio 
komanda rengėsi vykti į Europos 
krepšinio pirmenybes Ženevoje. Rei
kia manyti, kad lėšų buvo surinkta

Collegėms - doktorantei 
Vandai SRUOGIENEI ir 
stud.phil. DALIAI SRUO- 
GALTEI, netekusioms 
brangaus vyro ir tėvelio 
prof. BALIO SRUOGOS 
gilią užuojautą reiškia ii. 
kartu liūdi

Bonnos universiteto 
lietuviai studentai.

Pranešame giminėms ir 
pažįstamiems, kad š. m. spa
lio mėn. 21 d. 5 vai 40 min. 
po sunkios operacijos mirė 
jnūsų brangus vyras, sūnus 
ir brolis

VYTAUTAS SULAITIS
Palaidotas Kassėl - Ober- 
zwehren kapuose.

Nuliūdusi Šulaičių šeima

nemažai Ir jos ■ šiuo metu ypatingai 
pravers. . Dėl propagandinio leidinio 
išleidimo, manau, reikėtų tartis su 
mūsų laikraščių redakcijomis ir, Jei
gu bus gerų norų ir tinkamo reikalo 
supratimo tai dirbant bendromis Jė
gomis, atsiras ir popieriaus ir viso 
kito.

Pagaliau dar vienas reikalas. Ku
riose sporto šakose mes galėtume 
Londono olimpiadoje dalyvauti? P. 
Argus, svarstydamas savo straipsnyje 
šį klausimą, teigia, kad geriausia ga
lėtume reprezentuotis krepšinyje, 
stalo tenise, lengvojoje atletikoje ir 
bokse. Mano nuomone, negalime su 
visais pasiūlymais sutikti. Norėdami 
kalbėti apie mūsų sportininkų pajė
gumą, nesusidarykime netikro vaizdo 
ir savęs neapgaudinėklmė. Nors pa
viršium pažiūrėkime, kas ir kur gali 
mus atitinkamai reprezentuoti.

Atidžiai sekant' mūsų sportininkų 
pasirodymus ir žinant jų pasiektas 
pasekmes atskirose sporto šakose, 
galime neabejoti tik dėl krepšinio. 
Su juo galime drąsiai gastroliuoti 
Europoje ir skinti laurus, bet . . . 
kartu reikia ir stipriai padirbėti. Bū
kime'atviri! Kas sekė krepšinio 
žaidynes Byreuthe ir Kemptene, tas 
ne visai gali būti patenkintas mūsų 
krepšinio lygiu. Tiesa, turime krep
šininkų net trims ar keturiems tikrai 
puikiems vienetams. Bet atrodo, kad 
kai kurios komandos per maža dir
ba. Ir tai yra visiškai tiesa ką pat
virtina susitikimai su latvių Wuerz- 
burgo YMCA. Rezultatai nors mums 
palankūs, bet . . . reikia • dirbti. An
tra stalo tenisas. Deja, tenka paste
bėti, kad pasaulio olimpiadose nėra 
tokios varžybos. Stalo teniso pasauli
nės pirmenybės vykdomos atskirai. 
Trečia-lengvoji atletika. Atvirai kal
bant, šiuo metu (nekalbu, kas bus 
vėliau) mes teturime vieną lengvaat
letį, kuris yra peržengęs olimpinio 
minimumo pasekmę. Tai yra A. Ker
nius šuolyje į tolį su’ su 7.27 mtr. 
Atrodo, kad netolimoje ateityje ir 
Z. Puzinauskas peržengs rutulio 
stūmimo ribą. Šiuo metu jo pasekmė 
14,86 mtr. jau yra gera, bet pasau
linėje olimpiadoje dar neleidžiama 
su tokia pasekme startuoti. Laukiame 
ir linkime Z. Puzlnauskui sėkmės. 
Ketvirta — boksas. Apie šią šaką nie
ko negalime kalbėti, nes neturime 
nė vieno boksininko, kuris galėtų 
kam nors iš olimpiadose dalyvaujan- 

. čių sudaryti rūpesčių. Reikia pri
pažinti, kad boksininkų turime gana 
gerų, bet tik ne pasaulio olimpia
doms. Jų pajėgumu galima buvo įsi
tikinti stebint visą eilę rugtynių 
prieš vokiečius ir kitus užsieniečius. 
Tai štai, koki mūsų kai kurie spor
tiniai reikalai, besiruošiant Londono 
olimpiadai.

Rašydamas šį straipsnelį, neturėjau 
tendencijos ką nors nepagrįstai pulti 
ar kam prikaišioti. Stengiausi sure
gistruoti tik faktus ir pasidalinti 
mintimis su sporto entuziastais ir 
bičiuliais. Viena yra aišku-tiek krep
šinyje, tiek lengvojoje atletikoje 
mūsų vyrai, jeigu dirbs, pasieks pui
kių pasekmių! Baigiant, norisi palin
kėti, kad greičiau būtų, sudarytas 
atininkamas organas, kuris tvarkytų 
mūsų reikalus tiek užsienyje, tiek 
čia Vokietijoje.

Visiems sportininkams palinkėti 
daug sėkmės, ruošiantis olimpiadai. 
Turėkime vilties, kad mūsų lūkesčiai 
išsipildys! P. M.

PRADĖTAS 1947 m. LIETUVIŲ KREP
ŠINIO PIRMENYBIŲ II-sis RATAS
Po pusantro mėnesio pertraukos 

spalių 25—26 d. d. WUrzburge turnyru 
buvo pradėtas krepšinio pirmenybių 
II rato „L“-kl. varžybos, kuriose da
lyvauja 8 komandos. Si kartą tarp 
senųjų pirmenybių dalyvių matome 
ir dvi. nauias komandas Kempteno 
MARGĮ ir Dillingeno SAKALĄ.

Jei I rato pirmenybių varžybose 
daugiausia matėma aikštėse mums iš 
seniau oažistamus krepšininkų vei
dus. tai šį rata pradedant, tenka 
konstatuoti ir kartų pasidžiaugti, 
kad dauguma* komandų į savo sąsta
tus yra įliejusios jauno kraujo. Wūrz- 
burgo varžybose galima buvo pasi
džiaugti. matant aikštėse puikų prie
auglį. Ypač maloniai nustebino Kemp
teno MARGIO jaunieji mokinukai Ei- 
denas ir Laukaitis, kurie puikiai su
gebėto savo žaidimu prisiderinti prie 
senųlų krepšinio vilkų bei patys in
dividualiai nasireikšdami neblogais 
krepšių medžiotojais. Taip pat kelio
lika jaunių matėme ir kitose koman
dose. Tai nuopelnas mūsų senųjų krep
šininkų, kurie čia tremtyje savo dar
bu yra išugdę puikų prieauglį, prade
dantį žengti pirmuosius tvirtesnius 
žingsnius. prisidėdami prie mūsų 
krepšinio pažangos.

Taip pat tenka paminėti, kad šį 
kartą KOVO eilėse matėme mūsų se
ną krepšinio internacionalą ANDRU
LI I, kuris, išeivijoje visą laiką ste
bėjęs mūsų krepšininkų žygius, vieną 
karta apsisprendė. Klek teko patirti, 
ANDRULIS I žada vėl aktyviai Įsi
jungti į krepšininkų eiles. Taigi, tek
tų jam palinkėti sėkmės.

Wdrzburgo varžybdse buvo sužais
tos 8 pirm, rungtynės šiomis pasek
mėmis:

Tūb. VYTIS-SAKALAS 22:20 (13:9), 
PERKŪNAS-LTTUANICA 43:26(20:16), 
MARGIS-Wūrzb. VYTIS 41:20(12:10), 
KOVAS-LITUANICA 75:25 (33:10), 
MARGIS-PERKŪNAS 56:20 (24:16), 
Wūrzb. VYTIS-LITUANICA 49:33 
(27:10). KOVAS-Tūb. VYTIS 44:23 
(19:7) ir Wūrzb. VYTIS-SAKALAS 
31:30 (12:14).
WOrzburge turnyrui suorganizuoti 

daug darbo padėjo vietos lietffvių 
„Vyties“ sporto klubo valdyba, spor
tininkai bei vietos lietuvių kolonijos 

sportos bičiuliai, dėl ko turnyras 
praėjo sklandžiai ir šventiškoje nuo
taikoje.

Sekantis pirmenybių turnyras, pa
gal Vyr. Krepšinio Komiteto pakeistą 
tvarkaraštį, įvyks š. m. lapkričio, 
22—23 d. d. Scheinfelde susitinkant:

22 d. KOVAS—PERKŪNAS
LITU AN IC A—M ARGI S 
/KOVAS—Wūrzb. VYTIS 
G6t. YMCA—SAKALAS 
LITUANICA—Tūb. VYTIS 
SAKALAS—PERKŪNAS 
Gdt. YMCA—MARGIS

23 d. Tūb. VYTIS—Gdt. YMCA
MARGIS—SAKALAS 
PERKŪNAS—Gdt. YMCA 
LITUANICA—WUrzb. VYTIS

* PERKŪNAS—Tūb. VYTIS
SAKALAS—LITUANICA 
KOVAS—MARGIS

Paskutinysis turnyras įvyks Š. m. 
gruodžio 7 d. Kemptene, kuriuo ir 
bus užbaigtos 1947 m. lietuviu išeivių 
krepšinio pirmenybės tremtyje. J.

SOVIETŲ FUTBOLININKŲ 
GASTROLES

Sovietų futbolas daugeliui dar ir 
dabar tebėra paslaptis. Po pernykš
čių metų sensacingų pasekmių An
glijoje Maskvos „Dinamo“ ir šių me
tų Sov. Sąjungos meisterio ZDKA 
gastrolės Švedijoje bei Čekoslova
kijoje iš anksto užimponavo tų kraš
tų futboliškąją visuomenę. Nenuosta
bu, kad stadionai iš anksto buvo 
išparduoti iki paskutinės vietos ir 
marios žiūrovų liko „ąžuolyne".

Sovietai savo reikalavimais abe
juose kraštuose sukėlė suprantamo 
ir pateisinamo pasipiktinimo bei aš
trios kritikos. Jų pagrindinis reika
lavimas — savas teisėjas gastrolėse 
bus iššaukęs, bene, aštriausios kriti
kos. Pasaulio futbolo istorijai neži
nomas toks įvykis, kad svečiai 
atvyktų su savu teisėju. Je'eu 
jau ne to krašto teisėjas, tai bent 
neutralus tikrai turėtų sovietus pa
tenkinti. Bet . . . sovietų sąlygos 
buvo nepakeičiamos.

Maža to. sovietai pareikalavo lei
dimo per visą rungtynių laiką pa
keisti du žaidiku ir vartininką, nors 
Jie ir nebūtų matomai sužeisti. Tai
gi, praktiškai sovietai turi galimybę 
žaisti su 14 žaidikų. Sis reikalavimas 
švedų spaudos komentaruose rado 
naują , futbolinio ledo ritulio“ 
epitetą. Tiek švedai, tiek čekai nuo 
šios „privilegijos“ atsisakė.

Atrodo, kad tik noras turėti tas 
komandas tiek čekus, o ypač, švedus 
privertė sutikti su tais reikalavimais. 
Bet švedų spauda įsakmiai reika
lauja šį reikalą perduoti FIFA'i. Sov. 
Sąjunga, juo labiau būdama FIFA'os 
narys, turėtų prisiderinti prie tarp
tautinių taisyklių. Spaudos pravesta 
kompanija tikrumoje konkrečių re
zultatų nepasiekė, tik padidino so
vietų futbolininkų populiarumą.

Stokholme Jau aštuonias dienas 
prieš rungtynes atvyko „Dinamo“ 
„avangardas“: komandos kapitonas, 
treneris, taip plačiai apkalbėtas tei
sėjas bei vyriausybės atstovas. Pen
kioms dienom, savo maistu aosirū- 
plnę, dinamiečiai „okupavo“ Rasun- 
da stadioną, kuriame pravedė treni
ruotes („už geležinės uždangos, pil
noj to žodžio prasmėj“). Aišku, kad 
komanda atvyko geriausiai pasiruo
šusi ir į antras rungtynes stojo tik 
po penkių dienų pertraukos. Nuo 
siūlomų, geriausiom finansinėm są
lygom gastrolių Danijoje rusai atsi
sakė. motyvuodami iš anksto nuo
vargiu bei kelionės sunkumais (tarp 
kitko, lėktuvu!)

Kiek liečia žaidimą, tai švedu ir 
čekų nuomonės truputį skiriasi. Šve
dai sakosi matę tikrai labai aukštos 
klasės žaidimą. Rusai turį visus gero 
futbolo davinius: sviedinio valdymą, 
greitumą, tikslius ilgus padavimus 
ir, svarbiausia, ištvermę. Ištvermė ir 
padėjo „Dinamo“ laimėti p<rma®ias 
rungtynes prieš švedų „NorkOptng“ 
aukšta pasekme — 5 — 1. Rungtynių 
pradžioje švedai buvo visai lygūs, o 
gal net ir geresni: Švedai ve** i—n 
bet „Dinamo“ puskairis Blurskof 
(bene geriausias žaidėjas aikštėj) 
persveria 2 — 1 „Dinamo“ naudai. 
Švedai visiškai perėmė iniaciatyvą ir 
tik rusų vartininkas Chomitč išgel
bėjo padėtį. Panašus vaizdas tęsėsi 
lyg 20 min. iki galo. Tada paaiškėjo 
rusų dižioji stiprybė — ištvermė. 
Paskutinios minutės buvo’ aiškioj 
„Dinamo“ persvaroj. Per paskutinias 
7 žaidimo minutes „Dinamo" trim 
įvarčiais pasiekė taip aukštos perga
lės. Bendrai, švedų kritika „Dina
mo“ žaidimu buvo sužavėta ir Jų fi
nišu nustebinta lygiai, kaip ir 50 000 
žiūrovų.

ZDKA gastrolės Prahoje čekų taip 
nesužavėjo. Tiesa, rungtynės praėjo 
perpildytam stadione, bet čekai daug 
daugiau žavėjos savo „Sparta“, kuri 
nors ir pralaimėjo (1—2), bet grei
čiau buvo verta pergalės. Jeigu pir
mame kėlinyje (0—1) ZDKA dar tu
rėjo ir ilgesnį laiką persvaros, tai 
antras kėlinys praėjo visiškam čekų 
klasės ženkle. Vien ZDKA vartinin
kas laikė kiekvieną sunkiausią ka
muolį ir tuo „išnešė“ pergalę. .Čekų 
radio komentatorius gan grąsiai pra
našavo tolimesnėse gastrolėse čekų 
pergales. Va.

Kempteniečiai šachmatininkai laimėjo 
prieš Kempteno vokiečius — 8,5 : 3,5

Kempteniečiai šachmatininkai jau 
ketvirtą kartą susitinka su Kemp
teno vokiečių geriausiais šach
matininkais. Iš šių keturių susitikimų 
lietuviai yra laimėję tris kartus, o 
vieną vokiečiai. Pažymėtina, kad 
kempteniečių vokiečių tarpe yra 
gana stiprių šachmatinikų, — iš jų 
keturi yra net Vokietijos Šachmatų 
Lygos _,A“ klasės žaidėjai. Taigi 
kempteniečianjs lietuviams, norint 
prieš Juos laimėti, reikėjo gerokai 
pasitempti.
• Spalių 25 d. įvyko tarp Kempteno 

lietuvių ir vokiečių šachmatininkų 
ketvirtasis susitikimas. Didele pers
vara laimėjo šį kartą lietuviai. Buvo 
žaidžiama 12 lentų. Vokiečiams tal
kininkavo vienas rusas, o lietuviams 
—vienas etst'as. Lietuviams taškų pel
nė: po vieną tašką — Kazakevičius, 
Paškevičius, Matusevičius, Guobys, 
Sirutis, Adomaitis, Mockevičius, pra
laimėjo — Stanevičius ir Šerėnas.

Muenchenas. Neseniai susikūrusi 
Muencheno Lietuvių Sporto Klubo 
„Gintaras“ handballo (rankinio) ko
manda, iki šiol turėjo dvejas rung
tynes (laimėta prieš Funk Karei
vines 7:3, ir vietos latvius 11:4). S. m. 
spalio mėn. 26 d. (sekmadienį) susi
tiko su Muencheno Landesliga žai
džiančioje vokiečių MTV 79 hand
ballo komanda. Rungtynes nors ir 
nevisai mokėdami žaidimo taisykles, 
lengvai ir užtikrintai laimėjo „Gin
taras" rezultatu 4:1 (1:1). '

Ypatingai gerai sužaidė gynimas, 
kariam talkininkavo pusiaukraštiniai, 
laiku spėdami užimti pozicijas. Tuo 
iįbdu prieš zoninį dengimą vokiečiai 
buvo bejėgiai, nors demonstravo 
įvairių blokų ir kitas kombinacijas. 
Imant domėn kad, handballas yra 
vokiečių tautinis žaidimas, šitas lai
mėjimas, prieš palyginus stiprią vo
kiečių komandą, yra įrodymas kad, 
lietuviai netik krepšinyje bet ir ki
tose sporto šakose gali skinti per
gales.

Komandoje žaidė: Perkūnas, Da- 
nusas. Naras, Kavaliauskas Kiaunė 
Laugalis, Martinkus, Kasperąltis, Si
maitis, Petrauskas ir Salemonas. 
^varčiai: Kiaunė — 1 Martinkus — 1, 
Simaitis — 1 ir Kasperaitis — 1.

VL—is

Įvairios žinios
•• Garmlsch-Partenklrcheno olim

piniam ledo stadione savo pasiruoši
mus pradėjo sveicariečių bei čekų 
ledo ritulio rinktinės. Geriausias šių 
metų Europos tenisininkas čekas 
Drobny turėjo nutraukti gastroles 
Meksikoje ir keisti raketę į ledo ri
tulio lazdą. Drobny yra čekų pir
mojo puolimo penketuko vidurio 
puolikas.
•• Kanadiečių pranašumas ledo ri

tuly neabejotinas. Eilė Europos kraš
tų vėl stiprina savo eiles kanadiečių 
žaidikais. Štai, sezono atidarymo 
prog», lapkričio men. 1—2 d. d. Pra
hoje viešėjo Sveicariečių kombinuota 
HC Arosa bei Racing Club Paris. 
(HC Arosa — Sparta Praka 5— 2 ir 
RC Paris — Prahos rinktinė 8 — 3). 
Žinant čekų pajėgumą (Europos 
meisteris!) rezultatai kalba už save.

•• Lapkritis gausus tarpvalstybi
nėm rungtynėm. Jau lapkr.. 2 d. se
rija prasidėjo Ženevoje susitikimu 
Šveicarija — Belgija 4 — 0. Lapkričio 
9 d. austrai laukia Vienoje sunkaus 
egzamino — Italijos rinktinės. Įdo
mu. kad austrai jau iš anksto pra
našauja pralaimėjimą ir sakosi te- 
norį parodyti gerą Vienos futbolo 
„valsą“. Toliau seka: lapkr. 12 d. 
Londone Anglija — Irlandija, lapkr. 
23 d. Lisabonoj Portugalija — Pran
cūzija. Su dideliu susidomėjimu lau
kiama Anglijos — Švedijos rungty
nių (lapkr. 26 d. Londone). Švedai 
Anglijoje, po pernykščių metų gast
rolių turi ypatingai gerą vardą ir 
atskiriems švedų žaidikams anglai 
buvo įvaržę astronomiškas sumas. 
Gruodžio mėn. 14 d italai Bari 
melste priims čekoslovakų rinktinę.

Pranešimai
Lietuviškojo buto vidaus įren

gimo konkurso projektų įteikimo 
terminas nukeliamas į š. m. gruo
džio mėn. 31 d.

L. Inž. Trem. D—jos Centro 
Valdyba

1. Visi, kas dar neatsiskaitė už 
„Inžinieriaus Kelio" žurnalą, pra
šome pinigus siųsti šiuo adresu:

„Inž. Kelio" administracija 
Augsburg-Hochfeld, 
Kollmannstr, 7.

2. Dar galima gauti „Inž. Kelio" 
Nr. 5-6 Ir 1

3. Greitu laiku išeis „Inžinieri
aus Kelio" Nr. 8. Užsisakyti 1. 
punkte nurodytu adresu.

„Inž. Kelio" Administracija

Paieškojimai
Teodora, Stefa ir Vytas Mašalai, gyv. 

b. Gampp. Zūrich 47, Albisriederstr. 
327, Schweiz ieško kun. Krasausko, 
Aldonos Satkutės ir jos motinos.

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSELIO ieško se

kančių asmenų:
Lewin Esher, gim. 1908, iš Auschwitz; 
LEWIN Hirsch, gim. 1900, iš Kaunas; 
LEWIN Judes, gim. 1908, iš Ausch

witz;
ROMS Eva, gim. 30. 3. 1937, iš Memel;
ROMS Hans, gim. 8. 7. 1929, iš Me

mel;
RUTSTEINAS A. gim. 1881, iš Ky

bartai;
SCHARFANOWITZ Simą, gim. 1930, 

iš Stutthof;
SKUČAS Joseph, gim. 1895, iš In- 

sterburg;
SKUČAS Petronela, gim. 1890, iš In

st erbur g;
SKUČAS Toni, gim. 1920, iš Inster- 

burg.
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J. Butėnas

ATVIRAI KALBANT
Šią Byrnes knygos antraštę drįs- 

tam paskolinti, nes manom, kad 
pagaliau ateina laikas, kada gali
ma kalbėti tiesiai ir atvirai, ne- 
beslapstant už miglotų užuominų 
ir puse burnos pasakomų žodžių 
tiesos, kokių mes šventai tikime 
ją esant. Be abejo atvirumas įpa
reigoja tą žodį apgalvoti ir tarti 
su visu atsakingumo suvokimu.

Vargiai ar įmanoma tarptautinę 
padėtį nusakyti trumpiau ir tiks
liau, kaip tat yra padaręs buv. ru
munų užsienių reikalų ministeris, 
Grigore Gafencu, kuris „Daily 
Mail" rašo:

„Būtų kvaila vaizduotis, kad įti
kinimo priemonėmis įmanoma su
derinti laisvųjų Vakarų tautų troš
kimus su pagrindinėmis Rytų Eu
ropos valdovų idėjomis. Rytų ideo
logija neprileidžia jokių korhpro- 
misų.

Lygiai kvaila būtų tikėti, kad 
padėtis, kokia ji yra, gali trukti 
be galo ir kad du griežtai vienas 
antram priešingi pasauliai paga
liau ras būdų ir priemonių taikin
gai sugyventi. Tokiais laikais kaip 
nūdieniai, kada viskas juda, pasi
dalinimas tėra įžanga į galutines 
išaiškinamąsias grumtynes. Pasau
lis neišvengiamai eina į vieną 
visuotinę santvarką.. Jeigu Vaka
rų sistema per ilgai lūkuriuos, or
ganizuodama savąsias gynybos ir 
kovos priemones, toji visuotinė 
santvarka bus įdėta į geležinius 
Rytų tipo rėmus.

Su Gafencaus išvada negalima 
nesutikti, ypačiai po to, kai vėl 
į dienos šviesą išlindęs kominter- 
nas atskleidė savo diriguotojų 
siekimus. Amerikiečių žurnalistas 
Drew Pearson iš britų žvalgybos 
šaltinių „Washington Post" prane
ša, kad Maskvos politbiuras po 

Ręmontuojama Kristaus Karsto bažnyčia Jeruzalėje. Remontas vykdomas 
britų valdžios Palestinoj rūpesčiu

ilgų svarstymų rugsėjo m. nusis
tatęs kominterninio „šaltojo karo" 
priemonėmis per 12 mėnesių už
valdyti visą Europą. Reikia many
ti, kad tie paaiškėję Maskvos sie
kimai iššaukė JAV reakciją, kuri 
Vokietijos sektoriuje pasireiškė

Stanislovas Mikolaičlkas, Lenkijos 
ūkininkų-partijos vadas, neseniai pa

bėgęs iš LeAkijos

gen. Clay spalių 28 d. pranešimu, 
kad, anot Associated Press, JAV 
karinė valdžia Vokietijoje prade
danti „naują agresinę politiką 
amerikietiniams laisvės principams 
ginti ir pulti tiems, į kuriuos mes 
(amerikiečiai) netikim". Gen. Clay 
pridūrė: „Mes tikrai netikim į ko
munizmą, bet kuriame pavidale 
bei formoj . . . Mes stengiamės 
išaiškinti, kodėl mes į jį netikim".

Sunku būtų patikėti, kad atsa-

Naujasis JAV tautinės gynybos Štabas. Iš kairės į dešinę: Eugene M. Zuckert — oro laivyno virš, pavaduoto
jas, Arthur S. Barrows — oro laivyno pasekretorius ir Cornelius Vanderbilt Withney — oro laivyno virš, pava

duotojas .

kymas į komintemo ofenzyvą 
apsiribotų platoniniais aiškinimais 
vokiečiams bei europiečiams apš
viesti.

Šiandien demokratiniame pasau
lyje nė vienas blaivus žmogus ne
beturi iliuzijų dėl Kremliaus po
tentatų žodžio vertės. Jų veiksmų 
viršum demokratinio pasaulio pa
kabintas Damoklo kardas jau at
vėrė akis. Belieka rūstusis Gafen
caus rezervas: jeigu Vakarai per 
ilgai lūkuriuos ...

Tas Vakarų lūkuriavimas ir yra 
toji korta, kuria kominterno diri- 
guotojai lošia didįjį pasaulio liki
mo pokerį. Minėtojo Pearsono in
formacija, Molotovas užtikrinęs 
politbiūrą, jog JAV kongresas ne- 
siryšiąs skirti milijardų Europai 
gelbėti ir paskum jai atstatyti, 
jeigu jam atrodys, kad toji ope
racija gali privesti prie karo su 
Sovietų S-ga. Molotovas taip pat 
užtikrinęs, kad sovietu propagan
da keleriopai nustelbianti ameri- 
kietinę išgąsdysianti JAV kongre
są, palaikysianti europiečiuose 
baimę ir įtempimą, tuo būdu pa
versianti niekais Marshallo planą 
ir pribrandinsianti Europos suso- 
vietinimą.

Tai, deja, ne tušti samprotavi
mai. Buvusio JAV valstybės pase- 
kretorio Summer Welles liudijimu, 
vienas žymus prancūzas paskuti- 
niosiom dienom jam pasakęs: 
„Prancūzai ypatingai bijo, kad 
amerikiečiai negalės jų apginti 
nuo pavojų, -kylančių Europos de
mokratijos padangėj. Visa atmos
fera užnuodyta pesimizmo". Pačių 
prancūzų spauda būdingai paaiš
kina vieną, rodos, atsitiktinį reiš
kinį. Spalių 28 d. prancūzų polici
jai Paryžiuje teko grumtis su ko
munistų minia, norėjusia smurtu 
išardyti sovietų pavergtų tautų at
stovų mitingą Wagramo salėj (Ja
me kalbėjo ir buvęs Kauno un-to 
prof. J. Matore). Tie patys polici
ninkai betgi brutaliai apdaužė ir 
laikraščių bei agentūrų foto repor
terius, filmavusius tas riaušes, ir 
išspardė jų kameras. „Le Monde" 
rašė — ar tik ne tam, kad neliktų 
fotografinių dokumentų policijos 
antikomunistinių veiksmų, kurie 
„padėčiai pasikeitus", skaudžiai 
atsilieptų".

Baimė ir netikrumas!
Baimė ir netikrumas, kaip Mask

va ir apskaičiavo, neleidžia Euro
pai ramiai dirbti ir atsigauti. Pakri
kusios Europos netikrumas gąs
dina JAV investuoti į ją milijar
dus jos ūkiui atstatyti, politinei 
padėčiai stabilizuoti ir JAV sau
gumui laiduoti. Užburtas ratas!

Iš jo teišeinama drąsiais mostais. 
„New York Times” diplomatinis 
korespondentas James Restonas 
pranešė, jog valstybės departa
mente plačiai manoma, kad neblo
ga būtų prieš komintemą suorga
nizuoti demokratinį ar taikos in
ternacionalą. Jis pareikalautų ne 
tik ūkinės, bet ir politinės JAV 
intervencijos ten, kur didžiausia 
sovietų grėsmė. Valstybės depar
tamento vyrai vengią apie tai kal
bėti ir pykstą ant reporterių, kurie 

apie tai praneša. Tačiau jie jau 
sutinka, kad saugumo ir taikos su
metimai tokia dviguba — ne tik 
ūkinė, bet ir politinė — JAV in
tervencija būtina.

Ji, be abejo, nebūtų populiari 
daug kur Europoj, kur senasis val
stybės suverenumo kultas stipres
nis už, Rytų pavojaus įvertinimą. 
Ir kominterno propaganda ati
dengtų prieš ją pragarišką puoli
mo ugnį. Tačiau ji padrąsintų de
mokratines Europos jėgas, įgalintų

Art. Rytuose kyla
v 

vaiduokliškos armijos
Art. Rytuose, ypač Palestinoje, 

Sirijoje ir Egypte, plačiai kalba
ma apie slaptų armijų organizavi- 
mąsi. Saugumo Taryboje iškelta 
Anglijos-Egipto byla egiptiečius 
apvylė, ir tai paskatino slaptų ar
mijų kūrimąsi Egypte.

Karšti nacionalistinių pažiūrų, 
jaunuoliai sumanė organizuoti ar

18 m t. Benigna Goerdeler, buvusio 
Leipzigo burmistro duktė atvyksta 
mokytis į JAV Briarclic Junior Col
lege. Jos tėvas 19449 m. už sąmokslą

■ prieš Hitlerį buvo sušaudytas.

miją, kuri turės išvaryti britus iš 
Egipto, ir nutarė prašyti Rusijos, 
kuri Lake Successe Gromyko lū
pomis pareiškė savo draugiškumą 
Egyptui, tą armiją apginkluoti.

Apie šios organizacijos susifor
mavimą kol kas dar nėra žinių, 
tačiau Kairo spauda praneša, kad 
organizacija, pasivadinusi „Nilo 
Slėnio Išlaisvinimo Sąjunga," nu
tarė mobilizuoti „Išlaisvinimo ba- 

ūkinį atsigavimų ir politinę stabi
lizaciją. Dar daugiau: jeigu sovie
tai savo drąsiame pokery blefuo
ja, tai toks pat drąsus (bet, žinoma 
taktingas) JAV išstojimas priver
stų padėti kortas ant stalo, išaiš
kintų blefą ir įgalintų sveiką, tei
singą taiką — jau be to partnerio, 
kuris ligi šiol visus gąsdina ir pa
saulio atmosferą nuodija.

Bet tai dar tik parengties ir 
svarstymų, ne vykdymo stadijoj. 
Didysis rezervas tebegalioja.

talionus“ visame Egipte ir jau pra
dėjo savo karių apmokymą.

Tame pačiame pranešime sako
ma, kad „batalionai" 1 mėn. laiko 
'bus lavinami fiziškai ir vartoti 
ginklus.

Įtempta padėtis Palestinoje pas
katino ir ten slaptųjų armijų orga
nizavimą.

Vyriausias Palestinos Arabų Ko
mitetas neseniai paskelbė perspė
jimą, kad bet koks Šventosios 
Žemės padalinimas sukeltų gaisrą 
Vid. Rytuose. Saudi Arabijos Emi- 
ras Feisal, atvykęs į Ameriką, 
viešai pareiškė, kad UNSCOP pla
no priėmimas privestų prie karo.

Jeruzalės ex-muftis Haj Amin ei 
Husseini, gyvenantis ir vedantis 
aktyvią politiką Egypte, inspek
tavo Palestinos arabų armijos da
linius Hajjada ir’ Fetuva, kurių 
tikslas pasįpriešinti žydų valsty
bės įkūrimui Palestinoje. Tam tik
ruose Kairo sluoksniuose Oziz ei 
Masry Pasha ir Fauzy ei Kavakjy 
yra minimi kaip gabūs vadai ara
bų rezistencijos, siekiančios apsau
goti Palestiną nuo sionistų.

Pranešime sakoma, kad Fawzy 
ei Kavakjy prie Damasko vykdo 
arabų armijų apmokymą. Ši ar
mija susidedanti iš 50.000 vyrų, 
kuriuos apmoko iš karinės tarny
bos pasitraukę įvairių arabų kraš
tų karininkai.

Yra sudarytas ir planas tai ar
mijai finansuoti ir’ aprūpinti gink
lais. Daugumas jų kontrabandos 
keliu atgabenama per Art. Rytus 
iš slaptųjų ginklų sandėlių Vaka
rų Dykumos fronte.

Nėra abejonės, kad Art. Rytų 
kraštai, nors ir turi savo viduj 
įvairių problemų, vienu atžvilgiu 
yra visi vieningi. Jie pasiryžę iš
laikyti visą Palestiną arabams. Bet 
koks mėginimas padalyti Palesti
ną iššauktų arabų pasipriešinimą, 
kuris būtų, jei ne fiziškai, tai bent 
morališkai, remiamas visų Art. 
sluoksniuose paskutiniu laiku įsi
vyravo nuomonė, kad praplėsta, 
perorganizuota ir apginkluota ar
mija bus skirta ne Suezo kanalui 
ginti, bet išvaryti žydams iš Pa- 
lęstinos. (Daily Mail, X. 23)
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