
M

[r mano Tėvynė reali, turi savo vietą 
pasaulyje, iš kurios jos niekas- nete
sės išstumti. Gali ją smaugti priešai 
ar broliai apsikabinę, tik visiškai už
smaugti negali, kol nebus visai tautai 
nukapotos galvos. Ligi tik atsignlauš 
smaugėjo rankos, tauta žiobtelės gim
tojo kvapo ir sušuks: tebesu gyva!

Tumas — Vaižgantas
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roi ėst mort-vive le roi! At- 
palaidojome senąją vyriau- 
tremtinių bendruomenės va- 

...................... Ta

Le 
seit, 
siąją 
dovybę ir išsirinkome naują, 
proga jau yra kalbama ir bus dar 
kalbama įvairiais klausimais. Ta 
proga, peržvelgus nuveiktuosius 
darbus, pasimokius iš klaidų, bus 
sudarinėjami ateities veiklos pla
nai bei gairės. Ta proga norima 
čia priminti, gal kai kam ir labai 
jau įgrisusį, tremtinių dramos tea
tro reikalą, kuris, kaip tas pames
tinukas, klaidžioja, nesurasdamas 
nei tėtučio, nei mamytės . . .

Nenoriu čia analizuoti buvusios 
tremtinių bendruomenės vadovy
bės veiklos. Taip pat nenoriu jos 
kritikuoti. Esu įsitikinęs, o ir kon
kretūs darbo rezultatai rodo, kad 
buvusioji tremtinių bendruomenės 
vadovybė įvairiausiose srityse yra 
nuveikusi daug ir labai reikšmin
gų darbų. Tačiau, tegu man bū
na atleista drąsa ir tegu aš nebū
nu įtartas pikta valia, reikia su
tikti, kad kultūrinio, ypač teatri
nio, tremtinių gyvenimo organiza
vime, švelniai tariant, trūko ir 
plano, ir gairių, ir tikslo. Teatri
nis tremtinių gyvenimas buvo pa
liktas visiškoj ' savivaldoj, kuri 
neišėjo į naudą patiems teatri
niams kolektyvams, o tuo pačiu 
ir visai tremtinių bendruomenei, 
kuriai juk, pačiu pirmuoju planu, 
toji veikla ir skiriama. Tąjį liūd
ną teigimą iliustruoja du numirė
liai, kurie, kad ir su dideliu entu
ziazmu užsimoję, neįstengė vieni 
patys, be tremtinių bendruomenės 
vadovybės pagalbos, išsikapstyti 
iš trėmtinių gyvenimą slegiančių 
varžtų ir nelygioje kovoje turėjo 
paguldyti savo jaunas galvas. Tai 
Lietuvių Tremtinių Opera ir „Ait
varo" Dramos Teatras. Ir vienas 
ir antras kolektyvas, savo darbą 
gražiai pradėjęs, užsirekomenda
vęs, šiandieną jau yra praeities 
dalykai.

Visu smarkumu siaučiant emi
gracinei maliarijai ir daug kam 
nieku kitu nebesiinteresuojant, 
lik- „ar veža" ir „kur veža", gal 
apie tokius daiktus, kaip teatras, 
nebėra reikalo ir kalbėti? Labai 
liūdnas būtų dalykas, jeigu šį . 
klausimą tektų atsakyti teigiamai. 
Ačiū Die, emigracinė maliarija, kaip 
visos kitos epidemijos, praeis ir, 
reikia manyti, ankščiau ar vėliau 
mes prieisime prie planingos emi
gracijos, kurioj, jei būsime iš 
anksto susiorganizavę, savo vie
telę ras ir teatras ir kitokios kul
tūrinės institucijos. Toji viltis ir 
leidžia čia gadinti popierį bei 
spaustuvės dažus. Toji viltis ir 
gundo kreiptis į naująją tremtinių 
bendruomenės vadovybę, kuri, gal 
turėdama noro bei energijos, iš
spręstų klausimą, jau treti metai 
nerandantį, kuntapliškai tariant, 
išėjimo. Juk epidemijos metu nu
byrės tik patys neramiausieji, o 
tremtinių masė pajudės viena ar 
kita kryptimi tik tuomet, kai šis 
klausimas, bus sprendžiamas vi
suotinai. '

Pasižiūrėję atgal, į tremtininkiš- 
ko' gyvenimo kad ir trumpą, bet

labai reikšmingą praeitį, mes 
skaudama širdimi turime prisipa
žinti gerokai suklydę: perdaug šo
kome, perdaug dainavome, o per- 
mažai mokėmės, nes šiandieną, 
kaip gyvenimo patirtis rodo, labai 
praverstų batsiuvio, šaltkalvio, 
elektrotechniko ar kitokio specia
listo galva ir nagai. Tačiau nėra 
ko ant praeities pamazgas pilstyti,

A. Rūkas vaidino ir nieko kito nedarė bei 
apie nieką kita nesvajojo? Liūd
niausias reikalas yra tas, kad 
didžiuliame tokių žmonių būryje, 
be daugumos atsitiktinai meno sri- 
tin patekusių, yra gerokas skai
čius jaunuolių, šiam darbui tikrai 
gabių, kurių sužalojimas būtų 
nuostolis ne tik jiems patiems, bet 
ir visai visuomenei, pagaliau ir 
mūsų tautai. Kaip tas reikalas 
spręsti, yra vienas iš labai rimtų 
naujosios tremtinių vadodybės 
kultūrinės srities uždavinių.

Palikime kol kas kitokias tea
trinio meno apraiškas ir grįžkime
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prie dramos, kuria ir straipsneliones kas buvo — buvo, nebesugrą- , 
žinsi, o jeikia žiūrėti į ateitį. Pra- antraštėje pasižymėjome, ir pakal- 
eitis čia prisiminta tik dėl to, kad, bėkime konkrečiau. Palaidoję vi- 
eidami į ateitį, norime-nenorime, šokius numirėlius, šiandieną mes 
esame priversti nešti ir praeities turime tremtyje vieną profesinį. 
palikimą, kuris nepavydėtinas. ” * ‘ T'~* 

Tiek meninių kolektyvų, kiek 
mes turėjome ir dar šiandieną te
beturime, jokia, kad ir pati pla- 
ningiausioji, emigracija, net ir 
grįžimas į laisvus namus nuo su
turimo neišgelbės. Vadinasi, dau
gelis jų buvo ir yra tik laikino 
pereinamojo -pobūdžio, daugelis 
jų, atėjus tam tikram momentui, 
turės pasalti — na, pažaidėm ir 
pakaks, dabar eikim kito darbo 
dirbti. Pasakyti lengva. O kas bus 
su žmonėmis? Kas bus su tais, ku
rie dvejis metus šoko, dainavo ar

Lietuvių Dramos Teatrą, gyvenan
tį Augsburge ir, kiek žinoma, ne
šantį sunkią ir medžiaginę ir dva
sinę naštą. Hanau stovykloje tu
rime mėgėjų kolektyvą „Atža
lyną", savo gausiais darbais įro- 
džiusį didelį gajumą ir jėgą. Reži
sierius Ipolitas Tvirbutas Kasselio 
stovykloje turi studiją, savo pas
kutiniuoju spektaklių įrodžiusią 
taip pat nemažą subrendimo laips
nį. Mūsų dramos teatrų aktorės Z. 
Arlauskaitė ir A. Gustaitienė, vie
na Ingolstadte, kita Ravensburge, 
taip pat turi studijas, mėgėjų bū- 

relius, ruošia spektaklius, kurie 
labai dažnai šiltais žodžiais paly
dimi, nuskamba mūsų periodikoje. 
Be paminėtųjų kolektyvų, reiškia, 
organizuotų vienetų, turime dar ir 
pavienių profesionalų aktorių, a la 
Stasys Pilka, kurie, paskirai gy
vendami, niekur nepritapę, kaip iš
manydami leidžia savo tremtinio 
dienas. Kad dar būtų ryškiau, su- 
veskime į cifras-penki (5) pasižy
mėję dramos kolektyvai plius pa
vieniai profesionalai stumbrai ar 
zubrai. Tai tik drama! O kiek šo
kančių kolektyvų? Kiek dainuo
jančių? Kiek ir šokančių ir dai
nuojančių ir vaidinančių? Akys 
raibsta. Ir ne vienas nemenininkas 
dipukas jau yra mane paklausęs- 
ar neperdaug?

Ne, neperdaug. Tik negerai. O 
negerai, kad visi tie kolektyvai 
yra išdygę kaip grybai po lietaus
— kaip pakliuvo, kur kokia sėk
lelė nukrito. Ir augą jie taip pat 
nelaistomi, neravėjami, nekarpomi
— kaip miškinė obelis galūlauky. 
Tokios obelys dažnai labai šako
tos ir lapuotos išauga, bet jų vai
siai visuomet būna mažiukai ir 
rūgštūs. Nekokie vaisiai ir mūsų 
dramos kolektyvų. Bet tai kiek
vienam aišku ir suprantama, ir 
mūsų kolektyvai dėl to nekalti: 
vienam pajėgiam, galinčiam pla
čiai dirbti ir reprezentuoti, ne', 
auginti lietuvių dramos meno lyg
menį teatrui jėgą mes turime pa
kankamai. Tačiau kai tos jėgos 
suskaldomos net į penkias grupes, 
kai dalis jų klajoja vienišos, nie
kur nepritapdamos, o tuo pačiu 
bendram kūrybos darban neįjung
tos, aišku savaime, didesnių dar
bo rezultatų ir laukti neturime 
teisės. Tuo labiau, kad nei piršto 
nepajudinome jiems padėti.

Profesiopalai dramos' aktoriai, 
lur būt, turėdami savo darbe dau
giau patyrimo, tokią nenormalią 
ir kenksmingą būklę, gal, pirmieji 
suprato ir patys, niekeno nepade
dami, mėgino ją gelbėti bei tai
syti. Prisiminkime dideles pastan
gas Augsburgo Lietuvių Dramos 
Teatro ir amžinos atminties „Ait
varo" susijungti ir suburti vieną, 
bet pajėgesnį kolektyvą. Tos pas
tangos rado net didelį ir teigiamą 
atgarsį mūsų visuomenėje ir mūsų 
spaudoje. Beja, pastangos nuėjo 
vėjais dėl‘kliūčių, kurios nugalė- 
tinos ne eilinio dipuko rankomis 
ar galva. Susijungimas neįvyko, 
ir antrasis partneris numirė, iš
leisdamas net keturis savo narius 
i Anglijos fabrikus kitokio dar
belio- dirbti. Bet tai irgi praeitis.

Dėl to, kas toliau bus rašoma 
apie ateitį, prašau išlikusius gyvus 
kolektivus nepykti. (Augsburgo 
Lietuvių Dramos Teatrą neprašau, 
nes jie tikrai nepyks).

Minėjau, kad visi kolektyvai 
anksčiau ar vėliau turės pasakyti 
„pažaidėm ir užteks". Kad, tai 
sūdnai dienai atėjus, neatsidur
tume visiškoje baloje, reikėtų jau 
dabar susirūpinti ir įvykiams už
bėgti už akių. Čia didelį darbą 
padaryti naujoji tremtinių ben
druomenės vadovybė, atlikdama 
tai, ko jos pirmtakūnė neįstengė 
ar nenorėję: reikia visas stiprią
sias jėgas iš visų dramos kolek
tyvų išrinkti, sumedžioti pavienius 
zubrus ir juos suburti apie Lietu
vių Dramos Teatrą Augsburge;

reikia vieną lietuvių dramos tea
trą įteisinti, padarant jį juridine 
tremtinių bendruomenės institu
cija; reikia suorganizuoti autorite
tingą dramos teatro administra
ciją ir meninį vadovavimą; reikia 
surasti kūrybiniam dramos teatro 
darbui lėšų. Visi šitie darbai yra 
galimi atlikti, tik reikia noro ir 
gilaus reikalo supratimo. Vienin
telė dižioji kliūtis prie dabartinio 
zonų užtvėrimo dipukų pasauliui 
yra aktorių surinkimas Augsburge. 
Gal būt, perkelti aktorius iš Ang
lų ir prancūzų zonų ir nepavyks. 
Tačiau dėl to nereikia nulęisti 
ranką Daugumas kolektyvų ir 
daugumas profesionalų aktorių 
yra amerikiečių zonoje. Jeigu tuos 
darbus atliksime ir tik tos vienos 
zonos ribose (o kad tai galima — 
rodo dažna praktika kitais atve
jais), bus padarytas didelis daly
kas: lietuvių tremtinių masė turės 
vieną pajėgų dramos teatrą, kuris, 
išgvvenes visokias emigracijos pai
niavas, vieną gražią dieną sugrįš 
tėvynėn su savo repertuaru.

Vytautas Jaunius
Fizinio

auklėjimo 
klausimu

Tauta, kuri veda nenutrūksta
mą kovą už savo agzistenciją, tu
ri būti atspari tiek fiziškai tiek 
dvasiškai. Geografinė Lietuvos 
padėtis nebuvo palanki kūrybin
gai dar neišeikvojusiai savo gy
vybinio potencialo tautai išsis
kleisti visame savo žydėjime, nes 
nuolatiniai pavojai, nuolatinė ko
va reikalavo įtempti jėgas, ve
dant kovą su kasdienine grėsme 
netekti savos valstybinės nepri
klausomybės, nutausti ir kitais 
pavojais.

Tačiau fiziškai ir dvasiškai at
spari Lietuvių tauta galėjo pa
kelti šias sunkias sąlygas, atlai- 
kyti sunknus bandymus ir šian
dien pademonstruoti aukštą kul
tūrinio bei tautinio susipratimo 
lygi-

Šiam dideliam lietuvių tautos 
atsparumui išugdyti dideli įnašą 
turi padaręs fizinis auklėjimas. 
Ši mūsų visuomenei gal mažai 
pažįstama mokslo šaka suvaidino, 
nors ne visai sistematingai, tačiau 
didelį vaidmenį.

Neaišku yra kodėl atgavus ne
priklausomą gyvenimą fizinio 
auklėjimo kelias lietuvių tautoje 
buvo erškėčiais klotas. Lietuvių 
visuomenė buvo abejinga pirmie
siems fizinio auklėjimo darbuoto
jų žingsniams, nes jos, visuo
menės eilėse buvo vadovaujan
čių asmenų, kurie irgi skeptiš
kai žiūrėjo į šios atskiros auklė
jimo šakos darbą. Ši pažiūra ti
kriausiai susidarė ir todėl, kad 
gyvenimas dar nebuvo išstūmęs 
fizinio auklėjimo į pirmutines ei
les, kas šiandien jau pilnai pa
saulyje yra įsivyravę. Jei kiek
viena tauta, ugdydama savąją 
kartą, nori ją visapusiškai išau
klėti, tad kodėl gi išskirti ir nu
stumti į antrąją eilę fizinį auklė
jimą, kyris yra integralinė ben
drojo auklėjimo dalis. Nepažini
mas iš esmės tikrojo reikalo galė
jo privesti prie abejingumo. Ta
čiau nors ir sunku prisipažinti,
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bet šis abejingumas liko iki šių tų žvilgterti toliau ir susirūpinti sunkių mūsų tremties metų, kada - ..................................fiziniam auklėjimui, pažengusiam tiek daug moksliniam ir visuomeniniam pasaulyje į priekį, įrodžiusiam neabejojamą savąją vertę, rodomas toks pat menkas dalyko supratimas.Sunkus šių dienų gyvenimas reikalauja visiško jėgų įtempimo tarp moraliniai pakrikusio pasaulio, išlaikant savas dvasines bei tautines vertybes. Tad laiko sąlygos reikalauja iš mūsų vieną kartą ant visados padaryti posūkį išvengiant senų klaidų lietuviško jaunimo auklėjime.Saukiamasis tad fizinio auklėjimo darbuotojų suvažiavimas turės didelį ir atsakomingą uždavinį: nustatyti gaires tolimesniam fizinio auklėjimo darbui. Darbo nemažai. Teks paliesti svarbius klausimus, kaip fizinio auklėjimo pamokų sutvarkymas tremties mokykloje, sporto klubų santykių suderinimas su mokykla- ir visuomene ir, svarbiausia, tai vyriausios fizinio auklėjimo darbą tvarkančios institucijos įsteigimą.Paskutinio Lietuvos laisvinimo veiksnių esančių Europoje ir užjūryje konferencijos rezoliucijoje yra aiškiai užakcentuota, kad sąlygos daugiau įgalina stiprinti informaciją apie Lietuvą ir lietuvius, ypatingai tuose kraštuose, kurie teigiamai gali lemti pasaulio taigi ir mūsų tėvynės likimą, tiek atitinkama spauda, tiek meniniais bei sportiniais pasirodymais. Šis laisvinimo veiksnių pripažinimas sporto reikšmės mus įpareigoja susitvarkyti viduje. Vyriausios tvarkančios mūsų fizinio auklėjimo reikalų institucijos reikalingumas yra neabejotinas, nes kai tuo tarpu mūsų kaimynai latviai ir estai šiuo atžvilgiu yra toli mus pralenkę. Naujosios institucijos atsiradimas leis mums sutvarkyti savo santykius su tarptautinėmis panašios paskirties institucijomis, suderins bendradarbiavimą su pasauliniais jaunimo sąjūdžiais. Šis paskutinis klausimas yra ypač aktualus ir reik tikėtis, suvažiavime bus dar tinkamai išdiskutuotas. Iš degamų reikalų tenka laikyti ir specialios spaudos kurie žygiuodami iš šiaurės, buvo būtinumą. Vos griuvus totalitari- pasiekę Šiaulius ir Radviliškį. Laimam režimui, lietuvių bendruo- kas nuo laiko pietų kaimynas ne- rtienė apsirūpino gausinga- trem- duodavo ramybės, o vėliau savo ties spauda. Prabėgo dveji metai, aktyvumą išvystė iki to, kad iš- tačiau pasigendame atitinkamos plėšė sostinę — Vilnių ir visą Ry- spaudos, kurioje išgvildentu- tų Lietuvą.me visus klausimus. Trūkumas ge jį„ sunkumų pradžioje gan specialaus laikraščio gal ir yra Ugą laiką krašto laisvę varžė vo- didžiausias stabdis fizinio auklė- - • • - — -•jimo darbe. Negalint tinkamai paskleisti fizinio auklėjimo idėjos visuomenėje, susilaukiame iš jos nepamatuotų priekaištų, net spaudoj, ir dar tokių, kad sportuodami ir šokdami sustiprėsime fK ziškai, kas taip svarbu bus mums tik emigracijoj. Skaudus išsireiškimas, į kurį niekas nereaguoja. Šiuo atveju vertėtų prisiminti Amerikos prezidento A. Linkolno pasakytus žodžius, kad plunksna yra stipresnė nei kardas.atrodo, kad prie geriausių norų . rasime būdų ir kelių pasiimti šį

ateitimi? Šios srities darbuotojų teturim vos kelis, nežinia ar leis aplinkybės jiems dirbti grįžus laisvon Lietuvon. Šiai spragai

užpildyti turėtumėm susirūpinti iš anksto Jei tikime į laisvos Lietuvos prisikėlimą, tai nepabijokime pakelti ir laikinus vargus. Mūsų pareiga būtų pasiryžėliams suteikti minimalią pa- gelbą jų pasiruošimo darbe, nes ju patyrimas ir žinios reikalingos bus ateities Lietuvai.Suvažiavimo dalyvių pareiga ir bus išspręsti visus šiuos, klausimus, kaip su pagelba apvaldyto kūno prieiti prie stipraus ir atsparaus lietuviško charakterio suformavimo, išugdant jaunimą, fiziniai sveiką, patvarų, drąsų, stiprios valios ir tolerantingą.

pasirūpino mūsų kariuomenės likučius — lietuvių korpą atkelti į Varėnos, Pabradės ir kitus miškus, nes bijojo sukilimo ir pasipriešinimo.Vokiečių okupacijos metu karinio pasipriešinimo mintis buvo dar labiau sustiprėjusi. Greta poli-
tinio priešinimosi okupantui buvo daromi atitinkami ir kariniai pasirengimai. Nepalankios aplinkybės neleido ne tik realizuoti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, bet nebuvo galima sėkmingai išvystyti ir kovos už Lietuvos laisvę

K. D.RAUDONOSIOS REPLES J. D.SPAUDŽIA ČEKOSLOVAKIJA

Lietuvos kariuomenės manevrai Gaidžiūnų paligone.

LAPKRIČIO 23-ji
tie, kurie dabar iš- paskutiniai. Replės ir mūsų laukia tak kaip ir vengrų bei

nekliudė Fierlingeriui karo metu vėl nuvažiuoti pasiuntiniu į tą pačią Maskva ir taip susibičiuliauti su Kremliaus vyrais, 'kad prezidento Benešo iššauktais į Londoną (kur tada buvo egzilinė vyriausybė) pranešimo padaryti įžūliai atsakė neturįs laiko. Užtat tuoj po karo Fierlingeris labai tiko į pirmuosius nremjerus, nors po rinkimų, kuriuose komunistai surinko 40% balsų, jis tą postą turėjo užleisti komunistui Gottwal- dui. Dabartinę padėtį čekas patikėtinis minėtajam Boutelleau šiaip nusakė:Tikroj valdžia yra Gottwaldo ir komunistų rankose. Kariuomenės reikalus tvarko gen. Svoboda, per karą vadovavęs Sovietuose buvusiam čekoslovakų korpusui. Veik be išimties visi karininkai, buvę Vakaruose, nustumti į šalį; į atsakingąsias vietas teskiriami tik Sovietų Sąjungoj buvę ir ten „išbandyti" karininkai. Ypatingai „parinkti" žmonės skiriami į antrąjį skyrių ir į žvalgybą. Informacijosmetų lapkričio mėn. 23 d.šiųsueina 29 metai, kai buvo sukurta Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė. Si šventė mums, esantiems tremty, yra svarbi ir brangintina. Ji mums primena Lietuvos valstybės atstatymo laikus ir parodo, kokiose sunkiose sąlygose tuomet buvo dirbta ir kovota.Pasaulis šiuo metu yra chaotiškoj padėy. Bet jeigu mes gerai prisiminsime Nepriklausomybės kovų laikus, tai turėsime pripažinti, kad chaoso, neaiškumų ir pavojų mūsų tėvynėj anuo metu buvo nemažiau, negu mes dabar čia turime pakelti.Bolševikai veržėsi mūsų tėvynėn. Ir buvo metas, kada jie buvo pasiekę net Telšius, Kėdainius, Jezną ir Alytų. Atstumus juos, kiek toliau atsirado naujas priešas taip vadinami bermontininkai,

Teisingai apie kariuomenę yra pasakęs gen. Raštikis: „Be svyravimų galime tvirtinti, kad be kariuomenės nebūtume turėję ne tik didesnės, bet iš viso jokios pažangos, nes tada visas mūsų nepriklausomo gyvenimo •pirmasis laikotarpis būtų trukęs ne 22 metus, o žymiai trumpiau".Okupavus kraštų, užgeso Lietuvos nepriklausomybė, ištirpo ir Lietuvos kariuomenė.Kai kas daro priekaištų, kad ji pirmosios bolševikų invazijos metu kapituliavo, neiššovus nė garbės šūvio. Tai faktas. Bet reikia nepamiršti, kad ji elgėsi pagal savo vyriausios vadovybės ir krašto vyriausybės įsakymą. Todėl ir šis priekaištas negali turėti pateisinamo pagrindo.Ne taip jau lengva buvo bolševikams mūsų kariuomenę likvi-

Prahos gatvės pilnos elegantiškų automobilių, prabanginiuose hote- liuose rengiami puošnūs priėmimai, koncertų salės prikimštos dailiai apsirengusios publikos. Žmonių veidai pilni ir žvalūs — nematyti nei alkio, nei išsekimo ženklų. Tokį vaizdą Čekoslovakijoje atrado prancūzų žurnalistas Gėrard Boutelleau. Tačiau jis ir tame pirmu pažvelgimu palaimintos gerovės krašte pastebėjo mums pernelyg gerai pažįstamą reiškinį: besišneką žmonės staiga nutyla svetimam žmogui prisiartinant... Ir Monsieur Boutelleau bičiulis čekas, su juo išvykstančiu atsisveikindamas, jam sakąs — „Ligi ne- bepasimatymo!" Nustebusio prancūzo paprašytas paaiškinti jis'atsakęs:— Žinote, vyksta, jau susispaudžia, pats likimas lenkų . . .• Rezignacijos nuotaikas iš Prahos praneša ir „New York Herald 1 Tribune" bendradarbis Joseph Al- sop: tuo metu, kai austrai sovietų 5 okupuotoj Vienoj prisiekinėja ligi ' paskutinio kraujo lašo kovosią dėl savo krašto nepriklausomybės, čekai Prahoj, kur galima sakyti nematyti nė vienos sovietų uniformos, palinguoją galvas: „Ką mes galim padaryti?"Čekų rezignacijai ir net defetizmui būdingas atsimintinasis jų atsisakymas dalyvauti Paryžiaus 16- kos konferencijoj Marshallio pasiūlymui svarstyti. G. Boutelleau Prahoj išsiaiškino, jog Maskva čekoslovakų vyriausybei dar nebuvo nė žodžio pasakiusi dėl jos sutikimo minimojoje konferencijoje dalyvauti, tačiau pats Prahos kabinetas, iš savo pasiuntinio Maskvoj sužinojęs, kad sovietai prieš tą konferenciją nusistatę, susirinkęs visais balsais nutarę savo

Pranas Kozulis
Žmogus ir aušraŠirdis per amžius daužos Ir vėtroj supasi javai, O mylimosios akys graudžios Pro girių sutemas melsvas, Lyg tekanti aušra, pažvelgia.Aš apiplyšęs ir nuelgęsDėl tos aušros einu ugnin.Aš nežinau, kur mano kelias baigias. Tiktai, kol tu šioj žemėj gyveni, Man nebaisus tamsiausias vargas.

Be šių sunkumų pradžioje gankiškoji okupacija. Krašte siautėjo įvairūs agitatoriai, demoralizavo visuomenę ir trukdė dirbti bei organizuotis. Tačiau neatsižvelgdama šių rodos nenugalimų kliūčių, Lietuvos visuomenė sugebėjo sukurti valstybės ir savivaldybių organus ir suorganizuoti savo ginkluotą pajėgą — Lietuvos kariuomenę. O kas gi sudarė tą Lietuvos kariuomenę? Lietuvos kai- a mo žaliasis jaunimas ir mokslei- Tad v*ia- Blogai ginkluoti, blogai aprengti, ir neretai jaunų ir neprityrusių, bet pasiaukojusių vadų - ginklą į savas rankas ir tinkamai vadovaujami, kilnios dvasios ve- išaiškinti fizinio auklėjimo pas- dįni, jie ėjo kovon ir ties Pane- kirtį ir reikšmę, išsklaidant vi- vėžiu, Turmontu, Radviliškiu, Sir- suomenėje nuo seno susidariusią vintais ir Giedraičiais įrodė visam klaidingą pažiūrą. pasauliui, kad Lietuvių tauta dau-Baigiant tektų dar pasiūlyti su- 9iau n.ebenori vergauti.važiavimo dalyviams atkreipti Tačiau ne vien nepnklaūsomy- dėmesį į busimųjų fizinio auklė- b®s kovų laikais Lietuvos kariuo- jimo darbuotųjų paruošimą. Šis menė egzistavo. Ji lydėjo visą mu- klausimas yra gyvybiniai mums sų nepriklausomo gyvenimo lai- svarbus. Gyvenant tremtyje kiek- kotarpį, budėdama krašto sargy- vienas stengiamės išmokti ko boję. Ji ruošė karių atsargas ir b,u- nors praktiško, mokytis svetimas vo ta didžioji lietuvybės mokykla, kalbas, studijuoti praktiškus da- kuri tęsė šeimoje ir pradžios mo- lykus. Tikslas aiškus. Su prak- kykloje pradėtą darbą, mokydama tiškų dalyko pažinimu emigraci- kaimo jaunimą ne vien tik grynai jos atvejy turėsim pelnytą duoną, kariškų dalykų, bet plėtė jo ben- Tačiau ar mes amžiams atitrūko- drą išsilavinimą, mokė tėvynės me nuo tautos kūno? Ar nevertė- meilės ir pasiaukojimo.

Rebdorfo lietuviai pabaigtuvių dieną prie malkų transporto
J. Gaidžio nuotr.duoti. Daug yra faktų, rodančių gražų mūsų karių pasipriešinimą okupanto užmačioms. Pav. mažai kam žinomas 9 p. p. didvyriškas pasielgimas Švenčionėliuose. Nežiūrint visų grąsinimų, gausių mitingų ir agitacijos net iš Maskvos atgabentų agentų, uniformuoti Suvalkijos lygumų sūnūs trumpai, bet griežtai pasisakė „Mes esame Lietuvos kariai ir esame pasiryžę už tėvynės laisvę savo gyvybes paaukoti: nenorime ir nebalsuosime už mūsų tėvynės prijungimą prie Sovietų Sąjungos". Taip pat pradėdami vykdyti garsiuosius birželio mėn. vežimus, bolševikai

ankstybesnį nutarimą atšaukti ir konferencijoje nedalyvauti...Beje, toji vyriausybė perdėm komunistinė, jeigu priskaitysim ir Fierlingerio socialistus, kurie to savo lyderio dėka ištikimai laikosi komunisto premjero Gottwaldo linijos. Alsopas sako, kad net pačių socialistų tarpe Fierlingeris nemėgstamas, — jo praeitis jį daro nemažiau nesimpatišką kaip ir dabartis. Prieš karą jis buvo Čekoslovakijos pasiuntinys Maskvoj. Iš ten jį sovietai be ceremonijų išprašė anais gražiaisiais Stalino — Hitlerio bičiulystės laikais. Tačiau anas akibrokštas

ministeris yra komunistas, ištikimai kartojęs visa, ką gauna iš Maskvos. Komunistas Nosekas, buvęs angliakasys, yra • vidaus reikalų ministeris. Masaryko, Ripkos ir kitų nekomunistų ministerių, lygiai kaip ir tautinių socialstų ar krikščionių partijų tikroji įtaka labai menka. „Tautinis blokas", kuriuo remiasi vyriausybė, iš tikrųjų pasidaręs komunistinė stovykla. Jeigu pusiausvira kažkokiu stebuklu dar laikosi, tai tik prezidento Benešo dėka. Tačiau vienas asmuo savo pečiais padėties neatlaikys.Ir „NYHT" bendradarbis atiduoda pagarba Benešo patriotizmui ir jo pastangoms gelbėti Čekoslovakiją. Tačiau įtemptas darbas savo kraštui iščiulpė jo jėgas; jis jau nebegalįs kaip reikiant kalbėti, sakoma, kad jį ištikęs paralyžius. Tačiau kad ir ligos patale būdamas jis atvirai žėręs į akis teisybę Fierlingeriui, kuris buvo pas jį atsibrovęs pranešti, jog Maskvos pageidavimu socialistai pasiskelbę einą išvien su komunistais. Benešąs jam drožęs, kad nuo šiol jis _ nebevertas doro čeko vardo ir kad tepasisaugą tie, kurie kėsinasi prieš Čekoslovakijos laisvę. Į tai Fierlingeris burbtelėjęs, kad čekų masės geruoju ar jėga pačios pra- i siskinsiančios sau kelią, ir išėjęs.Prancūzų žurnalistas susidaręs -'ūdi, kad ligi ateinančių rinkimų ir čekoslovakų komunistai, ir tie, kurie stovi jiems už nugaros, vengsią incidentų, ir Čekoslovakijos laisvės minimumas gal šiaip taip ligi tol išsilaikysiąs. Alsopas sako, kad galį būti šiek tiek laisvės vilčių, jeigu socialistai nusodins Fierlingerį, jeigu Benešui pasiseks išlaikyti savo įtaką ir jeigu antikomunistinės partijos • susivienys. Tačiau du iš tų „jeigu" esą labai netikri.
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7M paruošiamosios komisijos ketvirtoji konferencija
Šių metų spalio mėn. 21—31 die

nomis įvyko ketvirtoji IRO orga
nizacijos paruošiamosios komisijos 
konferencija, kurioje lietuvių trem
tinius atstovavo Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Vyr. Valdybos pirm* 
dr. Domas Jasaitis. Dr. D. Jasaitis, 
vos grįžęs iš konferencijos, malo
niai sutiko painformuoti „Žiburių” 
bendradarbį apie konferencijos 
eigą, o taip pat pasidalinti savo 
įspūdžiais apie kelionę Šveicari
jon.

Pirmiausia dr. D. Jasaitis pasi
džiaugė, kad tremtinių atstovų 
dalyvavimas IRO konferencijose 
darosi kaskart svaresnis ir oficia
lesnis. Jeigu pirmosiose konferen
cijose tremtinių atstovai dalyvavo 
tik publikos tarpe be jokių tei
sių ir niekieno nepastebimi, tai 
šioje konferencijose jiems jau bu
vo rezervuotos specialios vietos ir 
duota teisė daryti prezidiumui pa
reiškimus raštu bei pasisakyti ats
kirais klausimais. Atrodo, kad IRO 
orqanizacija pradeda vis daugiau 
suprasti tremtinių nuomones bei 
jų svarbą sprendžiant jų prob
lemas ir, reikia manyti, kad atei
tyje mūsų atstovai galės vis dau
giau pareikšti savo sumanymų bei 
pageidavimų IRO planavimo ir or
ganizavimo reikaluose, liečian
čiuose DP.

Pati konferencija vyko Žene
voje. buv, Tautų Sąjungos rūmuo
se. Šiuose rūmuose yra įsikūręs ir 
pats paruošiamosios komisijos se
kretoriatas bei jo įstaigos ir tuo 
būdu apmirė rūmai vėl pulsuoja 
nvvu avvenimu ir dalinai primena 
savo vidujiniu judėjimu tuos lai
kus, kada čia buvo sprendžiamos 
pagrindinės pasaulio problemos ir 
suvažiuodavo garsiausi pasaulio 
vyrai, o jų tarpe ir Lietuvos atsto
vai.

Konferencijoje dalyvavo dau
guma IRO konstituciją pasirašiu
siu narių. Tačiau pats IRO organi
zacijos suorganizavimas nėra ga
lutinai baiatas ir jos darbai turi 
paruošiamąjį pobūdį. Nors IRO 
statutą ir yra. pasirašę reikiamas 
skaičius valstybių, tačiau šiuos 
parašus ratifikavo vos dvylika 
valstybių (dvyliktoji savo ratifi
kavimą pranešė šios konferencijos 
metu) ir tuo būdu trūksta dar trijų 
valstybių galutino prisidėjimo. Ta
čiau reikia manyti, kad neužilgo 
atsiras dar tos trvs trūkstamos 
valstybės ir IRO darbas įeis į nor
malias vėžes. i

Svarbiausios šioj konferencijoj 
paliestos problemos buvo: 1) trem
tinių repatrijacija, 2) ju readopta- 
cija, 3) eminraciios problema ir 4) 
oroanizaciniai-finansiniai reikalai.

Svarstant repatriacijos proble
mas. IRO gen. sekretorius W. 
Tuck savo pranešime pabrėžė, kad 
reoatriacija nors ir lėtu tempu, bet 
vis dėlto vyksta ir reikia manyti, 
kad dar daugelis tremtinių ilgai

niui apsispręs sugrįžti į savo kili
mo vietas. Daugiausia manoma, 
kad repatrijuos jugoslavų ir lenkų 
tautybės tremtinių. Diskusijose 
dauguma atstovų pasisakė labai 
skeptiškai dėl repatrijacijos sėk
mingumo, manydami, kad jau da
bar liko daugiausia aiškiai apsis
prendę DP, ir tuo būdu repatri
jacija yra daugiau teorinio pobū
džio dalykas, o tremtinių probel- 
mos išsprendimui tenka ieškoti ki
tų būdų. Kai kurie atstovai pa
reiškė, kad repatrijacijos reikalu 
pabaltiečiai vra visai išskirtinoj 
padėtyje dėl jų kraštų politinių 
sąlygų. Taip pat manoma, kad po 
Mykolaičiko pabėgimo ir lenkų 
repatrijacija galinti sumažėti. Nu
tarta ir toliau repatrijuojantiems 
duoti 90 dienų maisto davinį. Dau
giausia rūpesčio IRO organizacijai 
sukelia tremtinių repatrijavimas iš 
Tolimųjų ir Viduriniųjų Rytų 
kraštų, kur susiduriama su nenu
galimais transporto sunkumais.

Tremtinių readoptavimu supran
tamas jų pritaikymas esamoms gy
venimo sąlygoms ir panaudojimas 
jų profesinių gabumų bei išsi
mokslinimo. Sprendžiant šią prob
lemą, daugiausia turėta galvoje 
intelektualinės pajėgos ir specia
listai. Intelektualais čia supran
tama visi asmens, turį akademinį 
išsilavinimą, o specialistais turima 
galvoje tie, kurių specialybės- 
sugebėjimai prilygsta akademinio 
išsilavinimo lygiui. Šių asmenų 
panaudojimui spręsti ir jų naudin
giausioms emigracijos sąlygoms 
tirti sudarytas specialus komitetas. 
Šis komitetas pirmoj eilėj rūpinasi 
ištirti, kiek tiksliai šių žmonių 
tremtinių tarpe yra. Tam reikalui 
artimiausiu laiku bus renkamos 
žinios.

IRO organizacija skaito, kad 
realiausias DP likimo sutvarkymas 
yra jų emigracija. Todėl šiam rei
kalui yra paruošti milžiniški pla
nai, pagal kuriuos metų būvyje 
projektuojama iš Europos išvežti 
ir paskiruose kraštuose apgyven
dinti 320 000 asjnenų.

Iki šiol emigracija vyko indivi
dualiniu ir masiniu keliu. Indivi
dualiniu būdu, kada pats tremti
nys susiranda sau galimybės emi
gruoti į kurį nors kraštą ir ten 
įsikurti. Emigruojant šiuo būdu, 
IRO apmokėdavo kelionės išlaidas. 
IRO gen. sekretorius siūlė tau
pumo sumetimais ateityje apmo
kėti tik 50% kelionės išlaidų, ta
čiau konferencija pasiūlė šį klau
simą peržiūrėti ir toliau taip pat 
apmokėti visą 100% kelionės iš
laidų.

Masinė emigracija vykdoma tuo 
būdu, kad IRO sudaro sutartis šu 
atskirais kraštais dėl tam tikro 
tremtinių skaičiaus priėmimo ir 
tremtinius išveža. Iki šiol šias su
tartis sudaro veik visos IRO na
riais esančios valstybės, išskyrus

JAV ir Anglija, nes JAV vyriau
sybę varžo specialūs įstatymai, o 
Anglijos vyriausybė yra numa
čiusi DP emigracijos reikalus tvar
kyti be IRO tarpininkavimo.

Didžiausią kliūtį masinei emi
gracijai pagyvinti sudaro trans
porto priemonių trūkumas. Šiuo

Zarasų gimnazijos rūmai A—s nuotr.

metu IRO emigracijos ir repatri
jacijos reikalams turi vos 3 nedi
delius laivus. Jeigu transporto 
klausimo nepavyks palankiau sut
varkyti, IRO galės tik nedidelę 
dalį savo užsimoto plano įvykdyti. 
IRO gen. sekretorius nusiskundė, 
kad transporto firmos labai neno
riai išnuomoja žmonių pervežimui 
laivus.

Be transporto sunkumų IRO or
ganizacijai sudaro labai daug rū
pesčio ir tremtinių įkurdinimo rei
kalai atskiruose kraštuose. Pasi
taikė atvejų, kad atskiros valsty
bės nesilaikė su IRO organizacija 
sudarytų sutarčių, ir tremtiniai 
patekdavo į labai blogas sąlygas. 
Tremtinių įkurdinimui tvarkyti ir 
jų teisinei būklei prižiūrėti IRO 
nutarė steigti visuose kraštuose, į 
kuriuos vyksta emigracija, savo 
delegatūras. Kai kuriuose kraš
tuose panašios delegatūros jau ir 
dabar veikia.

Sprendžiant emigracijos reika
lus,'buvo aštriai pasisakyta prieš 
didesnių nacionalinių grupių su
darymą atskiruose kraštuose. Ta
čiau buvo nutarta tremtinius emi
gruoti ir įkurdinti nedidelėmis 
tautinėmis grupėmis po 10—30 
šeimų vienoje vietoje.

Netolimoje ateityje galima lauk
ti didesnės emigracijos į Kanadą, 
kuri yra pasiryžusi artimiausiu lai
ku įsileisti 120 000 tremtinių ir 
tam reikalui pati daro pastangų 
parūpinti transporto priemones. Ka-

nada numato įsileisti pirmoj eilėj 
žemės ūkiui tinkamus žmones.

Indivudualiai emigracijai remti 
IRO nutarė prašyti atskirų vals
tybių vyriausybes atpiginti įvažia
vimo vizas, kurios šiuo metu yra 
labai brangios.

Be to, emigracijos reikalams yra 
nutarta visus tremtinius aprūpinti 
specialiais pasais. Šie pasai arti
miausiu laiku bus visiems trem
tiniams išduoti. Jie suteiks ir dar 
kai kurių lengvatų tremtinių gy
venime.

Dr. D. Jasaitis užklausė JAV

atstovą dėl Strattono biliaus pri
ėmimo. Astovas pareiškė, kad 
Amerikoj yra kilę abejonių dėl jo 
praktiško naudingumo, nes juo 
emigracija bazuojama atskirų 
kraštų neišnaudotomis kvotomis. 
Todėl daugelio senatorių tarpe yra 
kilusi mintis jį patobulinti arba 
pakeisti. Tačiau dėl to gali užsi
tęsti jo priėmimas. Strattono siū
lomas projektas būtų ypatingai 
nenaudingas mums baltiečiams. 
Mes sudarydami 23% visų DP ga
lėtumėm proporcingai labai mažai 
pasinaudoti.

Konferencija priėmė piniginę są
matą 129 mil. dol. metams. Di
džiausia suma tenka tremtinių iš
laikymui. Nutarta palaikyti trem
tinių maitinimo norma 2015 kai. 
asmeniui dienai ir tas kaštuoja 
Vokietijos amerikiečių ir pran
cūzų zonose po 35 cent., anglų zo
noj 29 et., o Austrijoje 15 et.

Įkurdinimo reikalams numatyta 
18 mil. dol., tačiau konferencija 
nutarė šią sumą pagal reikalą di
dinti.

Aplamai atrodo, kad dėl lėšų 
stokos IRO darbas ir planų vyk
dymas nesusitrukdys. . IRO pini
ginę sąmatą priėmė iki 1948 m. 
liepos 1 d., tačiau IRO numato gy
vuoti dar trejus metus. Manoma, 
kad per šį laiką tremtinių proble
mą payks galutinai išsręsti.

Kalbant apie bendrą IRO orga
nizaciją ir jos tarnautojus, dr. D. 
Jasaitis pabrėžė,' kad pačioje or

ganizacijoje dabar vyrauja labai 
humaniška nuotaika ir vedama 
mums palanki linija. Jeigu kyla 
kai kurių nesusipratimų, tai dau
giausia susiduriant su technišku 
IRO personalu, kurio didelė dalis 
yra perimta iš buv. UNRRA-os. 
Patys IRO narių delegacijų daly
viai daugiausia yra labai idealis
tiškai nusiteikę, tik. kiek blogiau, 
kad dauguma jų DP gyvenimą ir 
bendrąją būklę pažįsta tik teore
tiškai.

Prie IRO centro yra įregistruo
tos 35 įvairios šalpos ir labdaros 
organizacijos, kurios yra sudariu
sios savo bendrą komitetą. Į šį 
komitetą įeina taip pat ir Popie
žiaus atstovas. Šių organizacijų 
tikslas arčiau prieiti prie specia
lių DP problemų sprendimo ir net 
prie atskirų DP asmenų grupių 
(vaikų, ligonių, invalidų ir p.) spe
cialios globos. IRO numato atei
tyje šioms organizacijoms ir jų 
komitetui pavesti vis daugiau už
davinių. Šiuo metu daromi žygiai 
ir Lietuvos Raudonąjį Kryžių už
registruoti į šių organizacijų tarpą. 
Tam reikalui gauta kai kurių pa
tikrinimų.

Konferencijos metu dr. D. Jasai
tis buvo priimtas IRO .paruošia
mosios komisijos pirmininko Pon- 
sot ir turėjo ilgesnį pasikalbė
jimą įvairiais mūsų reikalais. Pa
sikalbėjimo metu buvo įteikta 
įvairiais klausimais atitinkami raš
tai. Ponsot pabrėžė, kad ir ateityje 
IRO numato artimai bendradar
biauti su pačiais DP atstovais ir 
kreipti dėmesį į jų pageidavimus.

Skryningo reikalu konferencijos 
metu buvo pareikšta, kad šis pati
krinimas nieko bendro neturi su 
UNRRA darytais skryningais, o 
yra atliekamas grynai formalios 
registracijos ir emigracijos reika
lams. Jeigu dėl atskirų pareigūnų 
vykdymo metodų jis įgautų mums 
žalingą formą, tektų tuojau pra
nešti, nurodant konkrečius faktus.

Baigdamas pasikalbėjimą LRK 
vyr. vald. pirmininkas dr. D. Ja
saitis pasidžiaugė, kad visos kon
ferencijos metu jis labai solidariai 
ir gražiai bendradarbiavo su lat
viu atstovu.

Šios kelionės metu dr. D. Jasai
tis lankėsi Tarptautiniam Raudo
najam Kryžiuje ir kitų tarptau
tinių šalpos organizacijų cen
truose. Visose šiose organizaci
jose jis buvo maloniai priimtas ir 
rado pilną mūsų reikąlų supratimą 
bei moralinę paramą. Kai kurios 
organizacijos pasižadėjo mus ir 
materialiai paremti.

Kita IRO paruošiamosios komi
sijos konferencija įvyks 1949 m. 
sausio 29 d.

Įėjimas į IRO organizacijos dar
bų svarstymą ir pirmieji ledai pra
laužti, dabar visi turime ruoštis ir 
budėti, kad tai būtų pilnai išnau
dota mūsų tremtinių gyvybinių 
reikalų gynimui ir jų padėties ge
rinimui, o tam reikia daug visų 
nuoširdaus darbo ir deramo iš 
anksto pasiruošimo baigė savo 
įspūdžius pasakoti dr. D. Jasaitis.

Sm.
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Izidorius Vasyutinas

Rimti koncertai ir paprasti 
klausytojai

Mokslas ir išsilavinimas daug reiš
kia. Bet kiekviename žmoguje yra 
dar įgimti instinktai, kurie papras
tų žmonių yra daug stipresni, ne
sugadinti, civilizuoto gyvenimo ne- 
susilpninti. Siems instinktams ge
riausiu penu kaip ,tik gali būti 
rimtas koncertas, kuriame atlieka
mi veikalai atvaizduoja giliausius 
žmonijos išgyvenimus, piešia aukš
čiausius idealus.

Rekomendacijos lengvosios mu
zikos paprastiems žmonėms yra 
nesupratimas žmogaus prigimties. 
Lengvoji muzika istoriškai atsiran
da drauge su žmogaus išsigimimu, 
sulėkštėjimu. Civilizacijos pesuge— 
bėjimas duoti visiems žmonėms 
pakankamas socialines sąlygas pa
gimdė didmiesčių padugnių sluoks
nius. Įstumtų į nežmoniškas egzis
tencijos sąlygas žmonių atrofuoja
si visi normalaus, sveiko, gamti
nio žmogaus instinktai. Jų kūryba 
yra lengvoji muzika. Ar reikia dar 
įrodinėti, kad mūsų sveikam kai
miečiui lengvoji muzika yra iš es
mės svetima?

Paulius Jurkus

Filosofas
Put, put, būtie, prieik arčiau, 
Tavęs dar niekad nemačiau!
Koks snapas, plunksnos, kokios kojos. 
Ir kaip sparnai kilnojas?

Girdžiu, kaip giedi tu skardžiai,
Kaip tieji vakaro gaidžiai,
Dienom, naktim prie mano lango. 
Trukdai kitiems gyvenimą taip brangų.

Put put. put put, prieik, atlėk,
I mano stalą pažiūrėk!
Juk išminties grudai manieji brandūs, — 
Tokie tik pas mane terandąs.

Tik per mane surasi tu save, 
Prie mano stalo tujen pasipuoši! 
Put put! Pagausiu aš tave. 
Ir pirmas tavo paslaptis visiems atvošlu!
Put put, būtie, prieik arčiau. 
Tavęs dar niekad nemačiau!

Pro langą išskrenda gaidys!
Plačiai sparnais pamojęs. 
Jis uždeda dulkėtas kojas 
Ant lapų išminties;
Kaip riteris pilies, 
Jis damą apgina širdies, — 
Ir savo draskančiu snapu 
Suplėšo popieriaus lapus.

Kalbant apie rimtų koncertų ne
populiarumą mūsų visuomenės 
tarpe, pirmon eilėn atsistoja in
strumentalistų koncertai, o ypatin
gai fortepijono. Tas iš dalies sa
vaime suprantama. Koks sunkus 
bei nesuprantamas bebūtų vokali
nis koncertas, jame vis dar lieka 
žodžiai, kurie ir nemuzikaliajam 
klausytojui yra suprantami. Instru- 
mentaliniame koncerte žodžiai ne
turi ką sakyti. Nuo pradžios ligi 
galo vien garsai, muzika. Bet ir 
formos atžvilgiu vokaliniame kon
certe yra žymiai paprasčiau. Dai
na ir arija — tai pagrindinės vo
kalinės formos, kurios ir trumpos 
ir nesudėtingos. Kitaip instrumen- 
talinėje muzikoje. Esti ir čia tų 
pačių trumpųjų formų, bet pirme
nybė duodama didesnėms, kompli- 
kuotesnėms formoms: suita, sona
ta, koncertas, varijacijos, fuga, to- 
kata, pasakalija (čiakona), tai sva
riausios instrumentalinės muzikos 
formos, kurios sudaro kiekvieno 
koncertanto programos pagrindą. 
Kiekviena tokių formų ir laiko at
žvilgiu pareikalauja nuo 10 iki 20 
ir daugiau minučių. Tai jokiu bū
du negalima lyginti su 3-8 minu
čių vokaline forma, kuri jau vien 
dėl trumpumo savaime yra su
prantamesnė.

Atrodytų gal ir teisingi nusi
skundimai tokių koncertų sunku
mu, jų palyginimas su ‘paskaito
mis universitete, kurių juk negali 
klausyti neparuošti tam žmonės.

Taip ir ne! Taip, kiekvienas rim
tas koncertas yra universiteto pa
skaita. Dar daugiau. Kiekvienas 
koncertas yra atskira doktoranto 
disertacija, atskira knyga, kuri 
rašoma, kuriai ruošiamasi pusme
čiais, metais kartais. Ruošiamasi iš 
visos širdies, su visu sugebėjimu, 
su visu įsitikinimu savo sukurto 
pasaulio kilnumu, grožiu, ideališ- 
kumu bei techninio atlikimo tobu
lumu. Visa tai pagauti ir suprasti 
arba įvertinti tikrai reikia univer
sitetinio arba, tiksliau sakant, mu
zikinio išsiauklėjimo išsimokslini
mo:

Bet koncertai nėra vien tam, kad 
juos kritikuotume. Nėra būtina 
koncerte suprasti viską iki smulk

menų. Juk ir knygą skaitant ne 
viskas visų vienodai suprantama, 
suvokiama. Vienam įdomi temati
ka, kitam formos, stilius, žodingu
mas, atskiri išsireiškimai. O dėl 
pagrindinių idėjų, ypatingai dide
liuose veikaluose, amžiais nesuta
riama ir vis kas nors nauja suran
dama.

Jei taip vyksta su knygomis, 
kurias kiekvienas juk gali pas
kaityti, tai su muzika tas yra dar 
sunkiau. Ir čia galima susirasti 
įvairiausių momentų: tematikos, 
formos, stiliaus, harmonijos, ritmo, 
atlikimo ir — svarbiausia — nuo
taikos. Nuotaika yra muzikoje pa
grindinis elementas, kuris lygiai 
visiems yra prieinamas ir supran
tamas. Nuotaika yra instinktyviai 
pagaunama, be jokio išsimokslini
mo ir pasiruošimo, kaip kad ma
žas vaikais instinktyviai pajunta 
gerą jo atžvilgiu ar blogą sutinka
mo žmogaus nusiteikimą. Paklaus
kime neparuošto klausytojo, kuris 
pirmą kartą bus patekęs į gerą 
koncertą. Jis neabejotinai pasakys, 
kad jam nebuvo nuobodu, prie
šingai įdomu. Kažką jis jautė, 
kažką išgyveno, nors to ir nemo
kės paaiškinti. Bet ir nereikia. 
Jeigu jis pasidarys nuolatinis klau
sytojas, jam tatai pasidarys sa
vaime aišku. O ilgainiui jam pa
rups ir sužinoti šį bei tą, kas toks 
buvo Bachas, Mozartas, Beethove- 
nas, Brahmsas, kas tai yra sonata, 
simfonija. Jis pradės orientuotis 
atskiruose instrumentuose bei jų 
tembruose. Pagaliau pradės skirti 
atskirų epochų bei kompozitorių 
stilius, atlikimo tobulumo- laips
nius, darys palyginimus, ir neju
čiomis pasijus nemaža suprantąs, 
nusivokiąs. O jei jis prisivers pa
siskaityti vieno kito muziko bio
grafiją, kurią nors išsamesnę mu
zikos istoriją, susidarys net pavo
jus, kad laikys save dideliu muzi
kos žinovu.

Tokiu būdu, atrodo, kiekvieną 
koncertą, kad ir rimčiausią, gali 
lankyti absoliučiai visi, kad ir pa
prasčiausi žmonės. Dargi norėtųsi 
pabrėžti, kad kaip tik paprastiems 
žmonėms rekomenduotini tik rim- 
čiausieji koncertai. Ir štai dėl ko. 

Bet yra antra medalio pusė. 
Lengvąją muziką, su maža išimti
mi, kultivuoja nepriaugę kompozi
toriai. Nė vienas muzikos genijus 
nesileido į lengvąjį žanrą. O jei 
šiandieną randame nemaža talentų 
šio žanro tarnyboje, galima be ap
sirikimo tvirtinti, kad ne iš gryno 
pašaukimo, o vien dėl medžiaginių 
sumetimų.

Tenkindami žmogaus žemuosius 
polinkius, jie turi didelio populia
rumo. Nė kieno kito, tik jų sėja
mos nuomonės, dėl jų pačių inte
resų, kad rimti koncertai tik mu
zikams.

Todėl reikia konstatuoti, koks 
didelis moralinis nuostolis mūsų 
visuomenei, jei tokie koncertai, 
kaip pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus nebuvo pakankamai užpildy
ti. Argi mes jau nenorime nieko 
gražesnio pasirinkti, kad ir in
stinktyviai? Argi bijome papuošti 
savo vidaus gyvenimą idealiuoju 
koncerto išgyvenimu? Ir tu, Lie
tuvos artojau, argi bijai, kad tau 
geram koncerte gali pasivaidenti 
gimtųjų laukų vizijos, kad instru
mentų garsai sužadins tavyje 
brangiųjų miškų ošimo prisimini
mus? O, nebijok šių brangių mo
mentų, džiaukię jais ir neskubėk į 
prakeiktųjų didmiesčių bedugnes, 
kurios tave'žada svaiginti lengvą
ja muzika ir ... išsigimimu.

STASYS LIEPA (J. Penčylos piešinys)

Andrius Jogaudas

NIAURIU TREMTIES DIENU 
TRUBADŪRAS

Vienas iš vertų pažymėti nūdie
nėj buityj mūsų vokalinį meną re
prezentuojančių asmenybių, vie
nas iš tų mūsų tremtiniškos bui
ties trubadūrų, savo įdvasintą ir 
galinga daina guodžiąs benamių 
lietuvių širdis nuo pat atsiradimo 
po svetimu dangum dienos,— yra 
operos solistas Stasys Liepas. Tik 
1944 m. spalių męnesį vienas pas
kutinių atsisveikinęs su Gimtąja 
Žemele, karo audrų nublokštas į 
tolimąją Vieną, kad ir būdamas 
čia pajungtas eiliniu Hausarbei- 
teriu vienoje ligoninėje, širdyj 
užslėpęs nešiojo brangiausią savo 
Jurtą — gaivališką meno meilę ir 
subtilų dainos ilgesį. Netgi neįp
rastinė ir fiziškai varginanti kas
dienė Hausarbeiter'io „mankšta" 
neįstengė pažaboti jo dainos po
lėkio. Jo dainos ilgesys jau čia iš
siliejo jautriomis religinėmis gies
mėmis, daug karių skardenusiomis 
istorinės Karlskirche’s erdviuosius 
skliautus, lygiai kaip ir veržliomis 
dainomis, aidėjusiomis garsiųjų

Vienos Koncertų Rūmų Šuberto^ 
salėje.

Vos nuaidėjus paskutiniams ka
ro šūviams ir prancūzų kariuome
nei užėmus šią sritį, dainininkas, 
kartu su muz. P. Armonu ir Z. 
Nomeika, jau gegužės 18 d. Van- 
geno bažnyčioje, o gegužės 31 d. 
vietinėj katedroj duoda įspūdin
gus bažnytinės muzikos koncertus. 
Kiek vėliau, atsikėlęs gyventi į 
Ravensburgą, visiškai įsijungia į 
bendruomenės kultūrinį gyvenimą, 
ilgainiui tapdamas rimčiausiu ir 
vieninteliu čionykščių lietuvių 
meno reprezentantu. Susibūrus 
gražiam bei pajėgiam Ravens- 
burgo lietuvių dainos bei tautinių 
šokių sambūriui, su juo bei vienas 
dažnai koncertuoja ne tik vietoje, 
bet ir toli už jos ribų.’

St. Liepas šiuo metu yra ne tik 
vienintelis pirmaeilis lietuviško
sios dainos reprezentantas Ra
vensburge, bet ir visoj prancūzų 
okupuotos Vokietijos zonoje.

Suėjo treji metai, kai operos so
listas St. Liepas savo dainos meną 
pajungė lietuvių tremtinių kultū
rinei tarnybai. Per tą laiką jis 
koncertavo per pusantro šimto 
kartų, visur palikdamas savo, kaip 
pirmaeilio menininko, ryškius pėd
sakus įvairiose vakarty bei pietų 
Vokietijos vietose. Su Ravens- 
burgo lietuvių dainų bei šokių 
Sambūriu koncertavo Ravens- 
burge, Tettnange, Lindau, Van- 
gene, Kresbrone, Biberache, Rot- 
veilyj, Tiubingene, Memmingene, 
Kemptene ir kitur, su „Čiurlioniu" 
— Vienoje, Ravensburge ir Van- 
gene; su Viesbadeno tautiniu 
Ansambliu, o taip pat su italų te
noru B. Marchetto Viesbadene; su 
Jonušo „Dainava" Frankfurte a.M.; 
su pianistu virtuozu Andrium Ku
previčium Vienoj, Ravensburge, 
ir Biberache; savo solinius dainų 
ir arijų rečitalius davė Miunchene, 
Regensburge, Augsburge, Tiubin
gene, Stuttgarte, Niurtingene. 
Kirchheime ir Oberleningene. Dai
nininko koncertų grandinėje ryš
kią vietą užima jo dalyvavimas 
solistų pasirodyme Pabaltijo Tautų 
Meno ir Kultūros Festivalyje Son- 
gau 1946. VI. 1 ir 2 d. d. koncer
tuose, kurių pasisekimui ir jo 
įdėtas taip pat žymus indėlis. Pa
čiu paskutiniuoju laiku jis su lat
vių operos dainininke Velta. Ozols 
su užtarnautu pasisekimu koncer
tavo Ravensburge (IX. 14) bei Tiu
bingene (X.16). Minėtos vietovės 
yra dalis jo koncertinių pasiro
dymų grandinėje, kuriuose jis gar
sino lietuvįšką dainą.

Dainininko, kaip ir ~ kiekvieno 
kito menininko, vieši pasirodymai, 
matuojami ne tuo, kur ir kiek 
kartų, bet kaip brandžiai jis pasi
rodė. Kūrybiniai laimėjimai vertin-
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tini ne kiekybės, bet kokybės 
principu. Todėl ir suminėjimas 
įvairių vietovių, kur St Liepui 
teko koncertuoti, dar nenusako tų 
koncertų meninio pasisekimo bei 
lygio. Sį kartą mums svarbu pa
tirti,, ką sako apie mūsų daininin
ko pasirodymus tie, kuriems jis 
dainavo, žodžiu, jo buvusieji klau
sytojai bei muzikos kritikai.

Pažvelkim, kaip jį įvertino pran
cūzų kariuomenės atstovai, ku
riems dainininkui teko nuolat 
koncertuoti. Prancūzų okupacinio 
dalinio „Regiment de Choc d'In- 
fanterie Aeroportėe", anksčiau bu
vusio Ravensburge, vadas Colonel 
Gambiez savo 1945 m. gruodžio 
6 d. padėkos rašte, skirtame St. 
Liepui, rašo: „Ponas St. Liepas yra 
davęs daugiau, kaip 40 koncertų 
Ravensburgo įgulos ir apskrities 
karinėms grupėms, savo talentą 
taip pat mielai pajungdamas ir 
prancūzų visuomenės tarnybai, 
koncertuodamas vaikų poilsio ko
lonijoms, „Tourisme — Travail" 
dirbantiesiems ir t. t. Tie koncer
tai, būdami aukštos meninės ver
tės, tiek dėl jų vykusio progra
mos sudarymo, tiek dėl labai gero 
skonio ir tikro talento, kuris reiš
kėsi kūrinius išpildant, iš tiesų bu
vo kokybiniais spektakliais, ku
riuos visi: — tiek karininkai bei 
dalinių kareiviai, tiek vaikai bei 
darbininkai, — visada sutikdavo 
su džiaugsmu." ■

Panašaus įvertinimo susiraukė 
St. Liepas iš buvusią' UNRRA’os 
Ravensburgo Skyriaus Direktori
aus, kapt. Massip. už kelius kon
certus įvairių tautų DP. Atestaci
joje, skirtoje St. Liepui 1947. III. 
26 d. minėtas kapit. Massip taip 
rašo: „Operos solistas St. Liepas, 
sprendžiant iš jo aukštos meninės 
vertės koncertų, kuriuos jis davė, 
yra artistas, toli peržengęs meni
nio vidutiniškumo ribą, turįs visas 
kvalifikacijas vokalinei muzikai 
reprezentuoti kaip viešuose kon
certuose, taip ir operoje bet ku
riame Vakarų Europos krašte.”

Tokie ir panašūs specialūs dai
nininko įvertinimai, tai nėra kokie 
įprastiniai kurtuazijos pareiškimai. 
Prancūzų Armijos aukštesniojoje 
karininkijoje nereta sutikti asme
nų, kurie išsimokslinimu bei kul
tūriniu lygiu priklauso prie inte- 
ligentinio tos tautos elito. Jiems 
dainos ir muzikos menas nėra 
„terra incognita", bet artimai ir 
gerai pažįstama sritis, taigi ir į jų 
pareiškimus meno klausimais rei
kia žiūrėti kaip į nusimanančių 
žmonių nuomones.

Dainininkas St Liepas yra susi
laukęs labai gražių įvertinimų ir 
iš vokiečių muzikos bei meno kri
tikų pusės. Apgailestaujame, kad 
mes po ranka neturime visų re
cenzijų ir tegalime pasinaudoti 
vieno kito laikraščio atsiliepimais 
apie mūsų dainininką. Pav., Piet
vakarių Vokietijos dienraštis „Sūd-

Kurier“, leidžiamas žymiam meno 
bei kultūros centre, Konstancoje, 
rašydamas apie St. Liepo koncertą 
Ravensburge, savo 1945. XIII. 18 d. 
laidoje, rašo:

„Vilniaus operos baritonas Sta
sys Liepas entuziastingai nuteikė 
publiką, ypač Toreodoro daina iš 
operos „Carmen", savo gražaus 
balso apvaliu stiprumu ir raiškiu 
sceniniu temperamentu".

Kitas vokiečių laikraštis „Schwa-

meno paviršių išplaukė neatsitikti
nai ir ne turtingų dėdžių ar tetų 
naremtas, bet savo gabumąis, pri
gimties jam. dovanoto gražaus bal
so, o taip pat ilgo bei kruopštaus 
darbo ir didelės meilės savo pro
fesiniam pašaukimui dėka. Gyven
damas sunkias tremtinio dienas, 
kurios artistiniam darbui yra ypač 
sunkios ir nenormalios, turimų ga
limybių ribose vis tebetobulina sa
vo balsą, atsidėjęs dirba plėsda-

bische Zeitung", vertindamas ope
ros solisto St. Liepo ir pianisto vir
tuozo Andriaus Kuprevičiaus bend
rą koncertą Biberache 1947. VI. 17 
d. laidoje taip apie jį rašo:

„Įsiterpęs tarp fortepiono solo. 
Vilniaus operos solistas St. Liepas 
dainavo J. Gruodžio ir Fr. Schu- 
berto dainas bei Mozarto, Gounod 
ir Rossini operų arijas. Daininin
kas turi nepaprastą balsinę me- 
džiadą, kurią jis moka įspūdingai 
valdyti. Entuziazmo pagauti klau
sytojai išprašė taipogi ir iš jo prie
do. Abu menininkai susilaukė di
delio pasiekimo ir buvo pagerbti 
puikiomis gėlių dovanomis."

St. Liepas nepriklauso tai meni
ninkų kategorijai, kurie, pirmo pa
sisekimo apsvaiginti, užmiega ra
miu miegu „ant trumpalaikių ap
gaulingų laurų" ir, praradę meninį 
budrumą, nė patys nepastebėdami 
pradeda žengti atgal. St. Liepas į

mas savo repertuarą..
Dainininko St. Liepos gyvenimas 

toli gražu ne rožėmis nuklotas. Ki
lęs iš visai neturtingos darbininkų 
šeimos, ąavomis jėgomis baigęs 
gimnaziją ir vis verčiamas tarnau
ti, kad užsidirbtų kasdieninės duo
nos kąsnį, jis tik didelio pasiryži
mo dėka vienu ir tuo pat laiku ga
lėjo baigti teisių mokslus V. D. 
Universitete ir dainavimą Valsty
bės Konservatorijoje Kaune. Kie
tos dalios ir vargo kelią gyvenime 
eidamas, gerai įsisąmonino, kad 
norint pasiekti kiekvienoj pasi
rink toj darbo srityj, juo labiau 
mene, didesnio ar mažesnio tobu
lumo vienų gabumų neužtenka, 
įgimtų gabumų bei talento tarny
bon turi būti pajungtas nuolatinis, 
kietas, nuoširdžia meile ir pasiau
kojimu menui pagrįstas darbas. Ir 
tikrai, tik tiems atrodo, skirta gi
liau siektelti į slaptingojo meno

J. DOBKEVICIOTE-PAUKSTIENE „Moters portretas“ (aliejus)
E. Jakaičio nuotr.

M. Vaitkus

Žavesio menuo
Kaip rojaus sapnas banga atsklendžia, 
dausosna grįžtant senam balandžiui, 
ir lieja kvapą, kaip medų saldų.

„Stebuklais aukšta svaigus gegužis,“ — 
manTcužda miškas, švelniai suūžęs ... 
„Marijos mėnuo!“ — paukšteliai alda.

Taip, žengia, tvaska gegulės mėnuo, 
giesmių gėlėtų paskleidęs maldą, 

kuri srovena kvapsnin kas dieną 
pas Grožio Gėlę, kur širdis.valdo ...

gelmes, kurie turi valios pasirinkti 
sau kietą šūkį: meno vardan auko
tis iki visiško savo asmens atsiža
dėjimo, jo dėliai mokėti atsisakyti 
daugio gyvenimiškų vilionių, ma
lonumų ir patogumų. Šitą tiesą, su
darančią kiekvieno menininko pro

DAINŲ IR ARIJU VAKARAS 
TUEBINGENE

Spalio 16 d. Tuebingene įvyko 
uždaras dainų — arijų vakaras. 
Dainavo Velta Ozols — Liepojaus 
operos sopranas ir Stasys Liepas 
— Vilniaus operos baritonas.Akom- 
ponavo muz. A. Kučiūnas.

Programa buvo padalinta į dvi 
dalis: pirmą dalį sudarė lietuvių 
ir latvių kompozitoriai, į antrą 
dalį įėjo klasikai ir operos.

Tokia proga, kai du solistai kon
certuoja, yra paprastai įtraukiami 
ir duetai, kurių, atrodo, operų 
pasaulyje baritonams ir sopranams 
netrūksta.

Sudarant programą, reikia at
kreipti dėmesį į eigos tvarką: kla
sikus ir arijas negalima sugrūsti, 
į vieną dalį. Šiuo atveju operų 
arijos turėtų sudaryti atskirą dalį.

Skoningai sudaryta programa 
sudaro dėkingus rėmus koncertui.

Velta Ozols turi minkštą in- 
strumentalinio charakterio balsą, 
kuris atrodo, yra daugiau linkęs 
būti mezzo, negu sopranu. Dai
nininkės pažymėtinas geras bruo
žas yra tas, kad ji, būdama operos 
solistė, neužsimiršo iki koncerto

• os pasilikti kultūringos kon- 
certantės rėmuose, kas publikai 
darė gero įspūdžio.

Muzikaliai plačia cantilena nus
kambėjo G. Faure „Lopšinė". L. 
Gamtos „Šventoji naktis" ir J. 
Medinš „Aš einu su tavimi" liko 
pozityvaus subtilumo rėmuose.

Deja, jos panaudotus pianissi- 
mus norėtųsi išgirsti daugiau už
baigtus. Bissui padainuota „Pas- 
vartyk, antele" nuskambėjo ma
loniai ir be priekaištų.

Operų arijos dėl kai kurių dai

greso pagrindinį ramstį, operos so
listas St. Liepas sąmoningai jaučia 
ir tais principais grindžia savo 
žmogaus ir menininko kelią. Mes 
neabejojam, jog tuo keliu eidamas, 
dainininkas pasiekę dar geresnių 
rezultatų.

navimo techniškų trūkumų nus
kambėjo netaip įspūdingai, kaip 
klasikai ir dainos. Suglaudus: 
Velta Ozols, nors jauna daininin
kė, daro rimtos kultūringos meni
ninkės įspūdį.

Stasys Liepa turi malonaus tem
bro operinį balsą. Lietuviškos dai
nos ir klasikai leidžia apie St Liepą 
daug kalbėti.

Iš klasikų dainavimo yra at
pažįstami dainininkai, kuriems yra 
statomi reikalavimai: skonis, kul
tūra, technika, susivaldymas!

Skonis apima dalykų pasirin
kimą pagal savo balso charakterį- 
Kultūros sąvokoje glūdi tinkamas 
kompozitoriaus dvasinių niuansų 
supratimas ir jų atkūrimas. Tech
nika sudaro balsinės priemonės 
tiems niuansams išreikšti. Susi
valdymas reikalauja užmiršti 
operos dainininko aistras.

Koncerto podiumui operiniai
efektai yra svetimi.

Operų arijose St. Liepui pavyko 
daugiau pasireikšti, negu dainų ir 
klasikų dalyje. Kunigaikščio Igo
rio arija ir „Sevilijos Kirpėjo” 
cavatina buvo tinkamai pasirinkti 

lainininko charakterį.
Jos reikalauja didelės balso ska

lės ir dramatiško išpildymo. So
listo turimas „forte" čia kaip tik 
tiko ir klausytojams paliko gero 
įspūdžio.

Tačiau bissui duota Eskamillo 
arija iš op. „Carmen" buvo leng
vai forsuota — pertempta.
. Baigiant, norėtųsi pasakyti, kad 
panašaus pobūdžio koncertus pa- 
geidautumėm viešai išgirsti.

Septimas

Vaižgantas

Aggiejevo galas
(Iš „Pragiedrulių") 

(Tęsinys)

Tuo tarpu Žaltvykštis atkišo 
degtinės bonką, rado arbatinę di
džiulę stiklinę; tuo pačiu krepšiu 
išsukę vidų ir, pilnutėlę pripylęs 
padavė seniui į antrą ranką. Ir 
tai, matyt, buvo priprasta: stikli
nė visai pasislėpė sugniaužtoje sau
joje. Siurbtelėjo lyg iš rankos 
vieną kartą, siurbtelėjo antrą. Sve
čiai laukia, kada gi jis pradės ger
ti; tik Žaltvykštis jau atsiėmė iš 
rankos dyka! Kur dingo visa deg
tinė, taip ir nepamatė studentai.

Užtat duoną senis kramtė ilgai, 
retai kąsdamas, žiobčiodamas, pas
pringdamas, pakosėdamas. Burzdu- 
lis buvo toks senas, jog tik pri- 
sityręs archeologas, ant kaulų, 
kaip prieštvaninį diplodoką, bebū
tų atspėjęs, kiek jam metų

Kol svečiai, paragavę degtinės 
‘(šiuo kartu ir Niauta atsigėrė), 
gardžiai pavalgė lašinių, pavalgė 

ir senis. Nei sveikas, nei dėkui 
vėl apvirto ant krosnies, vėl išsi
žiojo ir vėl kaklo duobėje ėmė 
šusti bulbių katilėlis.

— Dabar miegos bent dvi die
nas, kol užteks jam viduriuose 
kuro. Galime drąsiai kalbėtis, lyg 
nieko čia nebūtų. Tamsta, Niaura, 
negirdomis praleidai vieną suma
nymą, — pradėjo Žaltvykštis.

— Labai gerai girdėjau. Tik į 
tokius sumanymus per susirinkimą 
neatsakoma, paaiškino Niaura.

— Gal dabar atsakysime vieni 
trys? Argi Aggiejevui veltui pra
leisime tais, ką bloga jis yra jau 
padaręs ir dabar ketina padaryti? 
Jis pasielgė jau ne kaip policijos, 
kad ir rusų, tarnas, tik kaip ti
kriausias chuliganas. Argi nebus 
kas jį suvaldo, Icaip pasiutusį bu
lių? Tokį arba nušauk, arba jis 
tave subadys. Judu esate vienin
teliai šiame krašte nusimaną tau
tos atstovai, tai ant jūsų gula at
sakymas už tai, kas dar blogiau 
bus padaryta liaudžiai,

Žaltvykštis valgė duoną su la
šiniais, žebėjo trupinius iš saujos, 
košė žodžius tuo pat šaltu, rodės, 
visai bejausmiu rimtumu, kaip ir 
pirma susirinkime, lyg ragindamas 
nebetikusį šunį pakarti, nuliekamą 
jautį paplauti, oželių pamedžioti 

ar kokį kitą menkniekį padaryti. 
Įspūdžio ir dabar buvo tokio pat 
didelio: abu studentus išpylė šal
tas prakaitas, širdys plakė, kaip 
kūjais kalė. Abiem tebuvo viena 
mintis: kad tik nepaklaustų kas 
Aggiejevui padaryti?

Abudu lietuviai šviesuoliai ne
kentė policijos viršininko, nei ma
tyti jo nematę, hei nepažinę. Ne
kentė idėjiškai, tai stipriai, kaip 
kad nekenčiama kūniškai, asme
niškai. Abu viena jam tevelijo, 
kad jį kuo veikiausiai kurs per
kūnas nutrenktų ar kiaura žemė 
prarytų. Tačiau, jei būtų kas pa
siūlęs, kad juodu pabūtų tuo per
kūnu, už jokias pasaulio gėrybes 
ir jo idėjas nebūtų sutikę. Juodu 
nė iš toli nebuvo anarchistai.

Aleksys nė nesivaizdavo, kaip 
jis imtų šautuvą, lyg kielei ar ge
niui, žmogui nudėti. Už kielę ir 
genį graužė sąžinė; bet už žmogų, 
kad ir tokį galviją, kaip Aggieje- 
vas, negyvai užgraužtų.

Niaura, tiesa, seniai jau šaudo 
rusus pedagogus, liubrikus, valdi
ninkus; ir tai tik savo vaizduotė
je, zuikių, lapių pavidale. Bet kad 
gale jo šautuvo atsistotų žmogys
tė, kad ir visų didžiausias žmoni
jos skriaudėjas, tikrų tikriausiai 
rankos jam nulėptų. Niaura, nors

sunkenybių: kubilaičio šaldytos 
grietinės ar kitko.

Mokėjo žmonės atspėti, kodėl ir 
tuodu garbingus ir pelningus savo 
užsiėmimus bus-pametęs: iš jody- 
tojų buvęs pavarytas, kad nevi- 
suomet kojomis bepavaldęs: iš 
grietininkų taip pat pavarytas, kad 
ne visuomet nuvaldęs kubilaitį ant 
galvos ir visai nebegalėjęs pra
gertu savo balsu išrėkti: „meario- 
žyny cherioš"! Tam patvirtinti vėl 
buvo gyvo dokumento. Aggiejevas 
visoje gubernijoje buvo garsi val
dininko retenybė: neėmė paprikų 
ir į kiekvieną pasiūlymą atsaky
davo:

— Seamamu deariože, Sierioža..
Žmonės tačiau žinojo, taip 

Aggiejevą atsakant vien į pakiša
mą menkniekį. Į didesnį kyšį jis 
atsakydavo trumpiau:

— Cherešios.
Italas pasakytų:
— Jei ir ne visai tikra, užtat ge

rai sumanyta. Si non e vero, be
ne travato.

Moka lietuviai „bene travare" 
tiems, kurių neapveža. Tad ir pa
vardė Aggiejev jų ištarime pavir
to: Vagėju, tyčiomis ar tautiniu 
būdu jirieš balsiąją pradžioje žo
džio pridedant „V", kaip iš „oras" 
žemaičiai pasidaro: „vorės" o iš

niršo ant visuomenės tvarkos ir 
jos tvarkytojų, tačiau niekaip ne
galėjo prisiversti lygiai nekęsti 
atskirų žmonių. Kitas kita nekęsti 
antstolio, kas kita — Aggiejevo, 
kurį tam tikra visuomenės tvarka 
padarė.

Štai, ką studentai žinojo, apie 
šį naują Vaduvų krašte veikėją 
„zapadninką“. Anstolis Aggiejevas 
buvo tiek tamsios praeities žmo
gus, kiek šviesios ateities valdi
ninkas. Iš praeities žmonės viena 
težinojo tikra, būtent, * jį buvus 
vienoje Lietuvos gimnazijoje pė
deliu, destis, vaikų nekenčiamu 
policistu. Pavarytas už girtavimą, 
kad vaikų nepavaldo, iš ten išsi
nešė jų maloningai perdirbtą savo 
vardą: Mitrofan Stepanovič į Ta- 
rakan Stakanovič. Tuo vieninteliu 
gyvuoju dokumentu baigiasi tikro
ji Aggiejevo gyvenimo istorija.

Ddbar prasideda mitų gadynė. 
Nesuvaldomi žmonių liežuviai vėl 
ieško gyvųjų praeities dokumentų. 
Matydami, kaip policiątas antinu 
kėsoja kreivomis kojomis, spėjo 
jį ilgai buvus kieno arklių jody
tojo, bereiteriu. Girdi, kaip balnas 
iškėlė šakumą, taip dabar jis ir 
storą, visiškai trumpą ir pilną 
kraujo sprandą, spėjo tai pasida
rius nuo nešiojimo ant galvos
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Sovietai ir atominė paslaptis
Trumpas Molotovo užsiminimas, 

kad sovietai jau žiną atominės 
bombos paslaptį, visame pasaulyje 
sukėlė sujudimą ir susijaudinimą. 
Vieni tą paskelbimą laiko diplo
matiniu blefu, kiti sako, kad so
vietai tą paslaptį galį žinoti, bet 
kad jie tikrausiai neturį priemo-
nių bombai pagaminti. Prancūzų 
savaitraštis „Carrefour" tuo pi
kantišku klausimu įsidėjo prane
šimą, kurio autorius yra William 
Van Narvig. Laikraštis jį reko
menduoja kaip ilgus metus Sovie
tų S-goj gyvenusį žmogų, buvusį 
artimą Svemiko, Ždanovo, Ščer
bakovo ir kitų Kremliaus didžiųjų 
draugą, kuris dar paskutiniais lai
kais turėjęs su Maskvos vyrais in
tymių ryšių. Štai tas jo praneši
mas:

Hirošimos bomba sudavė skaudų 
smūgį raudonosios armijos nenu
galimumo dogmai. Dar 1945 m. 
rugsėjo m. sovietai skubiai įrengė 
dvi atominių tyrinėjimų laborato
rijas Alaghezo kalno pašlaitėje, 
Kaukaze, 4000 metrų aukšty. Pats 
Stalinas, atostogaudamas Sočyj, 
kelissyk jas buvo aplankęs.

Tų pačių 1945 m. spalių m. so
vietai užėmė Jachymovo urani- 
jaus kasyklas netoli Karlsbado, 
Čekoslovakijoje. Dėl to susijau
dinusiam pasauliui nuraminti Če
koslovakijos užs. reik, ministeris 
Masarykas 1946 m. sausio 17 d. 
patikino JTO Visumą, kad nė vie
nas jo krašto uranijaus gramas 
nenueis naikinimo tikslams.

1945 m. rudenį sovietai prikal
bėjo britų mokslininką Dr. Allan 
Nunn May suteikti jiems kai ku
rių atominių informacijų. Mokslo 
vyrui tat kaštavo 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo. Maždaug 
tuo pačiu metu sovietai itin suin
tensyvino savo šnipinėjimą Kana
doje, pavesdami savo agentams 
išgauti Geigerio detektorių, su ku
riuo galima nustatyti uranijaus 
klodus žemėj. 1946 m. prasidėjo 
spartus uranijaus ieškojimas Jab- 
lonoi kalnuose, Sibire, ir Altajuj, 
Krašt. Mongolijoj.

Vokiečių mokslinis rašytojas Dr. 
Westphallis pernai pareiškė, kad 
sovietų mokslininkai dar nepriaugę 
dirbti atominių tyrinėjimų darbą 
Karui prasidėjus jie teturėję du 
ciklotronus ir visiškai neturį di
džiųjų mokslinių tradicijų. Be kit
ko, tai nevisiškai tikslu: prieš 80 
metų rusų mokslininkas Mendele
jevas nustatė atoirHnio svorio len
telę ir stipriai pastūmėjo atomi
nius tyrinėjimus. 1945 m. spalių 
m. britų Žem. Rūmuose kapitonas 
Blackbumas pareiškę: „Sovietų

mokslininkai, ypačiai Kapica ir 
Liepinskis, nuo 1935 m. dirba 
Charkovo fizikos institute ir gali 
būti pažengę net toliau už mus". 
Kapica, Cambridge universiteto 
absolventas, sakoma, yra padaręs 
atominių atradimų dar prieš karui 
prasidedant, o nuo 1939 m. jis ty-
rinėjo kosminius spindulius. Po 
Hiroshimos bombos Dr. Kapica, 
prof. Joffe ir kiti sovietų moksli
ninkai gavo įsakymą atsidėti tik 
atominiams tyrinėjimams. Prie jų 
prisidėjo sovietų mobilizuotieji vo
kiečių mokslininkai, kaip prof. 
Max Steenbeck, Dr. Gustav Hertz 
ir prof. Fritz Wollmer, visi dirbę 
atominėse vokiečių laboratorijose 
karo metu. Visi tie mokslininkai 
buvo įkurdinti viename turistų 
hotelyje prie Juodųjų jūrų. Už ke
leto kilometrų buvo apgyvendinta 
kita vokiečių mokslininkų grupė, 
vadovaujama prof. Manfred von 
Ardenne ir jo artimiausių bendra
darbių Dr. Karl Bernhardt ir Dr. 
Kurt Mie.

Be Alaghezo kalno laboratorijų 
tokios pat dabar jau yra į pietus 
nuo Bijsko ir Vitimo upės srityje, 
į šiaurę nuo Čitos; abi Sibire. Ta
čiau sovietai dar neturi ir neatro
do kad pradėtų statyti ką nors 
panašu į amerikiečių Oak Ridge 
atominį miestą.

Didysis atominių darbų projek
tas, kuriam Maskvos valstybinė 
plano komisija davė pirmenybę 
prieš bet kuriuos kitus pramonės 
ar mokslo projektus, yra reikalin
gas milžiniškos elektros jėgainės, 
kuri galėtų pagaminti pakankamai 
ebergijos. Oak Ridge darbus įga
lino nuostabioji Tennessee klonio 
jėgainė. Sovietai tolygaus elektros 
energijos šaltinio neturi. Didžioji 
Dniepro užtvanka, kurią 1941 m. 
sugriovė besitraukdamas Budion- 
nyj, savo prieškarinį kapacitatą 
tepasieks anksčiausiai po 18 me
nesių. „Volgos hidroelektrinis pla
nas" dar tik popieriuj. Sibiro kal
nų kriokliams panaudoti reikės 
mažiausia kelių metų.

Dėl tos priežasties sovietų fabri
kai dar keletą metų negalės paga
minti atominės bombos, nebent 
sovietų mokslininkai atrastų naują 
būdą atominei energijai atpalai
duoti. Dabar tai daroma bombar
duojant mineralą milžinišką galin
gumo elektros jėga. Tačiau nėra 
nė mažiausios abejonės, kad vieną 
gražią dieną sovietai atominę 
bombą turės, ir tai yra kelių metų 
klausimas.

Taip pat aišku, kad pasigaminę 
atominę bombą sovietai ją svaidys 
supersoninių raketų principu. Tai

sovietai jau dabar rūpestingai stu
dijuoja.

Vokiečiai savo V ginklus pa
naudojo prieš sovietus Leningrado 
apgulimo metu. Jiems besitrau
kiant, į sovietų rankas 1944 m. 
lapkričio m. pateko eksperimen
tinė V ginklų pozicija Oranien-
baume, prie Kronštato. Tada so
vietai pirmąsyk susipažino su V 
ginklais.

Įsiveržę į Vokietiją, sovietai 
skubėjo užimti dvi vietas, kur vo
kiečiai darė svarbiausius raketi
nių ginklų bandymus: Usedomo 
salą prie Pomeranijos ir danų 
Bomholmo salą. Sovietai savuo
sius tyrinėjimus sutelkė Usedome 
ir, vokiečiu mokslininkų padedami, 
ėmė bandyti tolimo lėkimo rake
tas. Atsimenam, 1946 m. vasarą 
virš Švedijos ėmė skraidyti pas
laptingi šviesuoliai. Tai buvo ra
ketos, iŠ Usedomo svaidomos į 

nitzbergeno sritį. Nuotolis tarp 
Usedomo ir Spitzbergeno yra kaip 
nuo Lietuvos ligi Anglijos.

Kristaus Karaliaus minėjimo dieną Rebdorfe artistų mėgėjų grupė su
vaidino keturių veiksmų veikalą „Kryžkelėje“. J. Gaidžio nuotr.

Tuo pačiu metu sovietai pradėjo 
bandyti anįgarsinių (supersoninių) 
raketų svaidymo aparatus, įreng
tus povandeniniuose laivuose.

Karui baigiantis vokiečiai turėjo 
vieną naujo tipo povandeninį lai
vą, paženklintą „XXVI". Varomas 
garinės turbinos (ligi tol nenaudo
jamos povand. laivuose), jis galė
jo daryti po vandeniu 25 mazgus. 
Jis galėjo likti pasinėręs neribotą 
laiką, neiškildamas net baterijų 
prikrauti. Sąjungininkų laivyno 
sluoksniai sutinka, kad jeigu vo
kiečiai 1943 m. būtų turėję pakan
kamą tokių laivų skaičių, karo 
eiga būtų galėjusi būti kitokia.

1945 m. balandžio m. užėmę

J. B. Stettiną sovietai didžiuliuose Vul-
kan-Werke dokuose rado praktiš
kai jau baigtus du tokius „XXVI". 
Vieną gražią dieną tie du povan
deniniai laivai dingo iš Stettino.

Praeitų metų vasarą norvegų 
žvalgyba gavo keistą pranešimą. 
Žvejai Arktikos vandenyse į šiau
rę nuo Norvegijos pastebėjo du 
kažkokius nematyto tipo laivus. 
Buvo aišku, kad tai povandeniniai 
laivai, bet visiškai aerodinamiški 
ir su labai žemu bokšteliu. Apra
šymas visiškai atitiko „XXVI", bet 
juose buvo naujas dalykas: nuo
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Kaina, uz kuria Rusija istojo i 
kara pries Japonija

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

Vėliau aš susidūriau dar su vie
nu Jaltos nutarimu. Tai buvo 
„slapčiausias“ nutarimas, kuria
me už dalyvavimą kare su japo
nais Sovietų Sąjungai buvo nu
matyta pavesti Kurilų salas. Taip 
pat buvo nutarta Rusijai grąžinti 

buvusias teises, kurių po 1904 m. 
japonų užpuolimo ji buvo nete
kusi. Tos teisės buvo šios: 1. pie
tinio Sachalino grąžinimas, 2. Dai- 
reno uosto sutarptautinimas, 3. 
Port Arthuro išnuomojimas Rusi
jos laivyno bazėms ir 4. bendras 
Rusų-Kinų naudojimasis Rytų 
Kinijos geležinkeliais. JAV priva
lėjo paveikti Kiniją, kad pasta
roji sutiktų su jos teritoriją lie
čiančiu nutarimu. Aš apie šį nu
tarimą nežinojau dėl visai su
prantamos priežasties. Tuo metu 
ne aš buvau Valstybės Sekreto
rium, bet p. Stettinius.

Dėl Vašingtone iškilusių pro
blemų prezidentas norėjo, kad aš

tilto užpakaly bokštelio kyšojo
įrengimas, visiškai panašus į ra
ketų svaidomąją rampą.

Iš visko atrodo, kad toji rampą 
skirta svaidyti raketoms to paties 
tipo, kurios per šverdiją iš Use- 
domo lėkė Spitzbergeno link. Iš 
povandeninio laivo paleistos jos, 
be abejo, tiek toli nenulėks, tačiau 
povandeninių laivų flotilija vis 
dėlto gali paleisti visiškai gražų 
atominių bombų kiekį į busimojo 
priešo pakraščių miestus ir sukelti 
juose neapsakomą paniką, — jei
gu ten dar liks kam nusigąsti.

sugrįščiau su admirolu King, ku
ris ruošėsi išvykti vasario 10 d. 
Mes manėme, kad konferencija 
baigsis tą patį vakarą, ir prezi
dentas kitą dieną išvyks. Bet tą 
dieną Stalinas paprašė prezidentą 
palikti dar vienai dienai. Jis sakė, 
kad darbui užbaigti buvę per
maža laiko ir jis dar norįs aptarti 
kai kuriuos svarbius dalykus. 
Prezidentas sutiko. Nutarimas dėl 
Kurilų salų buvo padarytas ne 
prie konferencijos stalo, o Trijų 
Didžiųjų privataus pasitarimo 
metu ir vasario 11 d. tuo reikalu 
buvo pasirašyti protokolai. Jei aš 
tą dieną būčiau buvęs Jaltoje, ti
kriausiai būčiau apie tai suži
nojęs.

Grįžęs prezidentas man apie tai 
visai neminėjo, ir protokolas bu
vo laikomas užrakintas viename 
Baltųjų Rūmų seife. Vasarą aš 
sužinojau, kad prezidentas Roo- 
seveltas apsiėmė įkalbėti Kiniją 
sutikti su nutarimais, liečiančiais 
Port Arthurą, Daireną ir geležin
kelius. Tačiau, tik tapęs Valsty
bės sekretorium, po kurio laiko 
aš. Maskvos gandų paskatintas, 
ėmiau teirautis ir sužinojau ti
krąjį nutarimą. Aš pranešiau apie 
tai prez. Trumąnui, o jis paprašė 
admirolą Leahy šiuos dokumen
tus perduoti Valstybės Depar
tamentui.

Vertinant šią prezidento Roo
sevelt© pasirašytą Pacifiko sutar
tį, reikia priminti aplinkybes, ku
riose tie pažadai buvo duoti. Tai 
įvyko šešioms savaitėms praslin
kus’ nuo rimtos vokiečių kontra
takos Vakarų fronte. Nors ir ry
tuose ir vakaruose aliantai darė 
pažangą, tačiau nei prezidentas 
nei kitas kas tuo metu nežinojo, 
kaip ilgai dar vokiečiai išsilaikys 
ir kiek nuostolių mums teks pa
kelti, kol jie kapituliuos. Jaltoje 
drauge su prezidentu buvo ir vyr.

„uogos" aukštaičiai turi: „vuogą". 
Pagaliau, ruso vardas ir pavardė, 
kaip tikrieji: Mitrofan Stepanovič 
Aggiejev, taip ir pataisytieji, ly
giai lietuviams neištariami nepa- 
springus. Tad noromis nenoromis 
turėjo savo gyvenimo vadą vadin
ti saviškiai: mūsų Vagėjas.

Kaip toliau ėjo Vagėjo karjera, 
kur jis pateko slaptosios policijos 
bendradarbiu, už kokius nuopel
nus paskui atsirado viešosios po
licijos atsakingoje vietoje, — apie 
visa tai nė mitai nieko nebesako, 
o vargu ar beatmena ar atminti 
benori ir pats karžygys. Bene ga
na to, jog vienur kitur padirbėjęs, 
liesas sublogęs, kaip mūkelė, pa
juodėlis skurdžius Aggiejevas iš- 
sišėrė pasidarė storas, ne pilvu: 
tam buvo dar per jaunas, tik 
sprandų ir visais kitais galais.

Mažutė jo galvelė nebesiskyrė 
ųuo sprando, kaip kuoka lazdos 
gale, tik buvo nukamienė. Iš prie
šakio žiūrint, tai buvo tikra Go
golio pašiepta žmogystė-ridikas 
lapais žemyn, šaknimis auštyn: pa- 
liai krūtinę tiesėsi didelė šakota 
ruda barzda, o viršūnė baigėsi sta
čiais, kaip šepečio, mišrios spal
vos plaukais. Visa tai reiškė, kaip

sau nori, ar nieko nesulaužomą 
energiją, ar beprotišką atkaklumą.

Ne riebus, tik visa storas, kaip 
vienas, ne tarp medžių augęs neiš" 
tekinis ąžuolas ar šv. Bamardo 
šuo, tikrai, rodės, juoba tinkąs 
maišams uoste nešioti, ne raštinė
je plunksnele vedžioti. Užtat vie
nu savo pavidalu kiekvieną smel
kė, iš tolo šaukė: neužkliūk, įplė- 
šiu! jei pridėsime jog degtinės be
gėrė tik prieš valgant, valgydamas 
ir pavalgius, tai suprąsime jį ne
galėjus nenulenkti paties guberna
toriaus, kurs, pagaliau, jį įspėjo 
ir pats jam pasiūlė savo sugulovę; 
tiesa, jau su vaiku buvusią, vis 
dėlto dar labai gražią, švelnią, 
lipšnią ir labai poniškai elgtis mo
kančią merginą Idaliją Kallikstov- 
ną Verygaitę, Lenkų ar Lietuvos 
bajoraitę.

Vagėjas savo žmoną įsimylėjo 
visu savo sunkiu kūnu. Džiaugės 
ja namie, džiaugės kiekvienam 
svetur, girdamas ponišką jos deli- 
katnumą ir aukštą išlavinimą; 
ypač, kad buvo paties gubernijos 
viršininko „giminaitė", kurios tat 
garbės atšvaita blizgino ir jį patį. 
Kaip pažangiojo rašytojo rašte ga
lima buvo skaityti tarp eilučių;

taip tarp šio policisto žodžių an
trą prasmę:

— Nepamirškite mane esant pa
ties gubernatoriaus giminę! Mano 
žodis jam sveria: aš bet ką dabar 
galiu be duonos suėsti, o guber
natoriaus žodis man sveria; aš jo 
užtariamas, ne šiemet, tai kitąmet 
galiu pačiu sprauninku patapti!

Ar bus taip, ar nebus, vis dėlto 
galimumo nusimanymas darė Ag- 
giejevą dar rimtesnį ar atkaklesnį 
savo pasielgimuose; dar aiškiau 
visas jo stomuo reiškė: neprisitik 
— įplėšiu! Kiekvienų Naujųjų Me
tų dabar Aggiejevas laukė ne taip, 
kaip visi — kad tai naujos gady
nės pradžia, tik kad jie valdinin
kams skelbia pakylėjimus tarny
boje.

Žaltvykštis labai gerai numanė, 
kas darosi tyrose tų jaunikaičių 
širdyse. Tai tik ranka pamojo.

— Et, maniau, kad jūs vyrai, ne 
virbalai. O čia seilių esama, dau
giau nieko. Ypaš to nelaukiau iš 
Niauros, su kuriuo sudarėme tokią 
puikią ir smarkią Tutinu organi
zaciją. Bepiga jums kariauti ir vi
sokias revoliucijas kelti iš už tvo
ros, svetimomis rankomis. Pamė
gintumėte patys eiti į prūsus, iš 
Prūsų į Gudus (Lietuvą), iš Gudų 

vėl į Prūsus, nuolat, kaip šunų, 
žandarų, policistų, liubrikų apnikti: 
patys pradėtumėte, kaip šernai, 
čiaukšėti, putotis ir taikyti, kaip 
čia paverkiau užkabinus iltimi ir 
artimajam paleidus žarnas. Aš jū
sų nė neperšu budeliais: tuo tarpu 
tenkinkitės badydami savo priešus 
plunksnomis ir aštriais liežuviais 
per mitingus: pats gyvenimas 
įterps į jūsų saują ginklą. Jūs su
galvokite man tik būdą kaip Ag- 
giejeva vieną patį įsiviliojus į ši
tą, štai, tabakinę. Daugiau nieko.

Draugai, lyg jiems būtų kas 
gerklę užsmaugęs ir į tai neatsakė 
nieko. Jiems pasidarė be galo ne
bepatogu sėdėti trobelėje su gun
dytoju. Tad abu kartu pakilo ir, 
nieko neatsakydami, ištiesė rankas 
Žaltvykščiui.

Šis apsimetė jų tylą priimąs už 
sutikimą ir atsisveikino:

— Tad per dvi savaites. Diena 
dienon būsiu šioje skrabutėje nuo 
2 vai. po pietų ir ligi auštant. Pas
kui gausiu grįžti atgal, iš kur atė
jęs čionai tik tam laikui. Ir be to 
jis pratyso bev^jk ligi metų, jums 
gi bepadedant organizuotis. Rei
kia, kad nors darbą apkepurėti 
kas padėtų.

Svirtis svyrė ant vartelių — 
Užsisvyrė ant rūtelių.
Prašiau tėvą svirties keltų — 
Man tėvelis nepadėjo,— 
Prašiau brolius svirties keltų. i

Ėmė Žaltvykštis niūniuoti ale
gorišką dainą, išlydėdamas savo 
svečius.

Abu draugai per daug buvo su
sirūpinę ir susisieloję, kad bebūtų 
atminę medžioklę ir perkūno ože
lius. Kaip išėjo iš Tošynės, taip 
ir šovė akies tiesumu pro Juo
džiaus Kelmą ir Morkaus, Valero 
tėvo, kapą takeliu ir atsidūrė ties 
Liežuviu, tuo drebulių purvų pa
versmiu, perskystu pereiti, per
piečių peršokti. Tad apsisuko at
gal į krūmą, aplink šaltinį į kelią 
per tiltelį, kur Juodžiaus dvasia 
tebesergsti amžių sargybą: per 
slėnį, kur Piliakalnio tebedaboja 
Valiulio dvasia, ir namo.

Tą dieną abu vyrukai pramie
gojo kiaurai ligi pietų, nė pusry
čių nesikeldami. Miegojo pe- 
ramiai, svaitėdami, burzdėdami ne
suprantamus žodžius, šokinėdami 
iš miego. Net namiškiai ėmė ne
berimti ir per nevalią pritąsė juos 
bent kad pietų pavalgytų.

(Bus daugiau)

6



1947. XI. 22. Nr. 47 (106) Žiburiai 7 psi.
kariuomenės štabas, kuris gerai žinojo padėt).Aišku, kad sutartis didele dalimi buvo karinis nutarimas. Karo vadai jau ruošė Japonijos invazijos planą. Jie be abejo patiekė prezidentui savo apskaičiavimus, kiek tokia invazija pareikalautų gyvybių Rusijai dalyvaujant kare ir kiek jai nedalyvaujant. Jie, aišku, norėjo, kad Rusija priverstų japonus sukoncentruoti dalį kariuomenės šiau- rėjė. Bet, kadangi Stalinas žinojo apie mūsų ruošiamą invazijos planą, jis žinojo, kad mums reikalingos jo armijos. Dėl to jis galėjo daugiau reikalauti. Ponas Stalinas niekad nėra kuklus savo reikalavimuose.Negalime smerkti prez. Roose- veltą nė už sutarties laikymą paslapty. Rusija buvo pasirašiusi su japonais sutartį, dėl ko mes negalėjome skelbti, jog ji ruošiasi su jais kariauti. Be to, rusų karinė jėga tada buvo sukoncentruota Vakarų fronte. Sutarties paskelbimas būtų paskatinęs japonų kariuomenės sukoncentravimą prie Rusijos sienos būsimai invazijari. Mūsų visų interesai reikalavo leisti rusams perkelti kariuomenę iš Europos fronto praslinkus 90 dienų po Vokietijos kapituliacijos. Dėl to suprantama, kad tiek maršalas Stalinas, tiek prezidentas Roose vėl tas norėjo tai palikti paslapty.Konferencijai baigiantis, maršalas Stalinas surengė pietus. Tuo metu spauda, remdamasis vieno dalyvio amerikiečio pasakojimų, skelbė, kad buvo pakelti 45 tostai. Nors aš tikiu, kad jų tiek ir buvo, tačiau, nepaaiškinus visų aplinkybių, atrodytų, kad pietus buvo tik proga pasigerti. Iš tikrųjų kiekvieną tostą svečiai užgerdavo tik gurkšneliu vyno, o daugelis tostų buvo net neužger- ta. Pietūs tęsėsi 4 valandas. 45 gurkšniai vyno per 4 valandas nė vieno iš dalyvių neapsvaigino. Kiek tai liečia mane, aš vyno negeriu.Kai sriuba buvo paduota, aš pastebėjau, kad netoli manęs sėdintis p. Višinskis į savo degtinės stikliuką įpylė vandens. Kadangi degtinė yra vandens spalvos, aš nutariau tą pat padaryti. Pasi

Rebdorfo ateitininkų kuopanaudodamas proga, kai visi atsistojo pakelti tostą, aš įpyliau į savo stikliuką vandens. Tai nebuvo labai patrauklu, bet aš žinau visa, kas dėjosi pietų metu.Į kai kuriuos JAV pranešimus apie Sovietų valdininkų girtuokliavimą aš norėčiau atsakyti, kad su kuriais iš jų man teko susitikti, visi buvo labai nuosaikūs. Aš niekad nesu matęs bent kiek įsigėrusio sovietų atstovo viešoje kompanijoje.Maršalas kėlė labai nuoširdžius tostus į Churchillį ir ypatingai nuoširdžius į prezidento sveikatą, vadindamas jį svarbiausiuoju meisteriu tokių pabūklų, kurie paskatino viso pasaulio mobilizaciją prieš Hitlerį.Minist^ris pirmininkas pakėlė tostą į maršalą Staliną „galingą vadą galingos tautos, kuri išvijo tironus iš savo žemės“. Prezidentas džiaugėsi vienybe, charakteringu bruožu trijų didžiųjų valstybių santykiuose, ir išreiškė viltį, kad ji ir ateity pasiliks. 

Mane sudomino viena Stalino mintis: .„Nesunku išlaikyti vienybę karo metu, kuomet yra aiškus bendras tikslas nugalėti priešą. Sunkiausias uždavinys ją išlaikyti po karo, kai skirtingi interesai skiria sąjungininkų kelius. Mūsų pareiga stengtis taikos metu palaikyti tokius gerus santykius, kokie jie buvo karo metu.“Aš tvirtinu jo pranašystės teisingumą ir pritariu jo nuomonei.Kai buvo pakelti tostai mūsų karo vadų ir visų sausumos, jūrų ir oro karžygių garbei, aš pasiūliau pakelt) tostą už mūsų kraštų garbinguosius piliečius-ūkių ir fabrikų darbininkus-kurie nedėvejo uniformas, tačiau savo darbu įgalino mūsų laimėjimus. Maršalas pakilo iš vietos ir atėjo sumušti su manim stiklais. Iš tikrųjų jis yra labai malonus žmogus.
Žmonės Įugoslavjjos kai - 
nuošė ir Lenkijos miškuose
Prancūzų žurnalistui Jean Rozack 

pavyko sueiti į kontaktą su Lenki
jos ir Jugoslavijos rezistencinio ju
dėjimo žmonėmis, kuriuos jis va
dina savo straipsny „Beviltiškieji“ 
(Les desperades), spausdintas sa- 
vaitrašty CARREFOUR, 1947 m. spa
lio 8 d.), šių žmonių likimas yra 
kietas ir sunkus. Jiems nėra kelio 
atgal. Čia pluoštelis ano prancūzų 
žurnalisto įspūdžių.

Vert.Jugoslavijos „četnikai" kovos Ugi paskuUnio— Mes neturime kovotojų perdaug, — kalbėjo 16 metų partizanė Nadja, kurią aš mačiau prie kulkosvaidžio: — mes negalime sau leisti luksuso praretinti savų eiles.Dabar aš atsidūriau, rašo toliau minėtasis žurnalistas, regione kuris yra kontroliuojamas maršalo Tito dalinių. Ir šie žmonės, kurių tarpe aš dabar esu, yra naujosios Belgrado valdžios priešas Nr. 1. Jie visi turi tiktai vieną dievą — Michailovičių, tą, kurį serbų kai

J. Gaidžio nuotr.miečiai pavadino „Jėzumi’1 ir kuris prisiekė nešioti barzdą, kol nesugrįš karalius Petras ir neuždarysiąs Tito šalininkų už grotų.Stovykla, į kurią aš patekau, buvo įrengta prie akmenuoto ir duobėto kelio. Patys „četnikai” gyvena labai primityviai. Stovyklos šefas, anksčiau buvęs generolas ir vienas iš Michailovičiaus artimųjų, man kalbėjo: — Mūsų kova yra šventa. Mes tikime, kad vieną dieną jugoslavų tauta sukils prieš apgaviką Tito. Mes kovojame beviltiškai, tačiau mes mieliau mirsime, negu vergausime.Aš pažvelgiu į šiuos vyrus ir moteris, mažytėmis grupėmis sugulusius ant žemės. Jų rūbų kilmė yra visiškai neaiški: jų marškiniai yra sudriskę, o jų kelnės yra sulipdytos iš daugybės spalvotų lopinių. Jie visi, kaip ir Michailo- vičius, nešioja juodas bardzdas ir yra prisiekę nesiskųsti, kol Jugoslavija bus Tito rankose. Sis jų pažymys neleidžia jiems rodytis miestuose ir miesteliuose.

Jaltos konferencijos nutarimai buvo paskelbti vasario 12 d. Londone, Maskvoj ir Vašingtone. Visos sąjunginėj valstybės atsiliepė palankiai, o Amerikos viešoji opinija entuziastingai. Filadelfijos „Record“ pavadino konferenciją didžiausiuoju JT karo meto laimėjimu. „NewYork Herald Tribune“ rašė, kad konferencija patiekė dar vieną sąjungininkų vienybės stiprybės ir nusistatymų tvirtumo įrodymą. „Time Magazine“ pabrėžė: „Visos abejonės dėl Trijų Didžiųjų sugebėjimo bendradarbiauti tiek karo, tiek taikos metu, atrodo, galutinai išsisklaidė“. Be abejo anglų-sovie- tų-amerikiečių santykių banga tada buvo pakilusi iki kulminacinio punkto. Bet prezidentas Roose veltas atsigulė į Amerikos žemę kaip tik tuo metu, kai ta banga buvo pradedanti slūgti.

Mano dėmesį atkreipė moterys, kurios yra labai jaunos. Jos vilki tais pačiais drabužiais, tokiom pat skurdžiom kelnėm kaip ir vyrai. Vien tik plaukai, ilgi ir tankūs, skiria jas nuo kitų četnikų.Aš panorėjau aplankyti kitas sukilėlių stovyklas. Tarpininkaujant generolui, kuris vadinosi Konstantinas Simanovičius, aš galėjau netrukdomas susitikti su kitų stovyklų žmonėmis.Savo kelionę aš pradėjau Kroatijoje ir atvykau netoli Zagrebo esančio miestelio Stimovič, kuris yra Tito dalinių žinioje, tačiau apylinkės kaimai yra grynai četnikų rankose.Vėliau aš aplankiau stovyklas Serbijoje ir Bosnijoje. Visur vyrai ir moterys nešioja ant krūtinės prie širdies Kristaus paveikslą, o krūtinės dešinėie — Michailovičiaus, kaip kankinio.Kiekvieną rytą, vos atsikėlus, pirmiausiai gryname ore atlaikomos mišios, kurių metu pasklinda kalnuose graudi barzdotų vyrų giesmė. Po to vyksta karinis apmokymas ir manievrai, tačiau be šaudmenų.—*JCaip matote, mes neturime perdaug šaudmenų, kad galėtume juos tuščiai eikvoti, — paaiškino man vyrai.— Tai iš kur gaunate ginklų? — paklausiau.— Iš Tito kareivių.Ir jie pradėjo juoktis. Tačiau šis juokas man buvo skauds, nes jutau, koksai šių sukilėlių gyvenimas yra tragiškas.(Četnikų skaičius nėra didelis — maždaug 75 ligi 100 tūkstančių. Kokiu būdu jie išminta, šie žmonės, pasklidę po įvairius krašto kampus? Laimei, četnikai savo tarpe turi piemenų, kurie yra kalnuose su savo bandomis. Laikas nuo laiko užmušamas vienas kitas avinas ir iškepamas ant laužo.Šioje kurčioje kovoje, apie kurią neduodama jokių komunikatų, yra ir tragiškų epizodų. Štai vienas iš tokių.Jau daugiau kaip 15 dienų Tito policija laiko apsupus netoli Sarajevo 50 četnikų. Apie pasidavimą nėra jokios kalbos. Išbaigę šaudmenis, vyrai susigrupavo į keturkampį, laukdami atakos, nešančios jiems mirtį. Tito kariai artėjo. Tačiau juos pasitiko naujas siurprizas: į juos pasipylė liepsnos, kurias sudarė ne kas kita, kaip benzino buteliai, kuriuos sukilėliai panaudojo kaip granatas. Kova buvo žiauri. Iš penkiasdešimties apsuptųjų 49 buvo užmušti vietoje, o paskutinysis turėjo patekti į nelaisvę. Tačiau, prieš pasiduodamas, jis japonų samurajaus pavyzdžiu išsitraukęs peilį įsmeigė sau į vidurius, traukdamas iš apačios į viršų.

Četnikai viską perka kraujo kaina. Kartais jie suorganizuoja priešpuolius. Jie užpuola vieną kitą miestelį, nuginkluoja vyriausybės dalinius, prisigrobia miltų, mėsos ir grūdų. Tada jie vėl pasitraukia į kalnus, kur jie laukia dienos, kada, jų įsitikinimu, įjos į Belgradą ant balto žirgo Jugoslavijos karaliaus Aleksandro sūnus.

Rebdorfo lietuvių stovyklos komiteto pirmasis posėdis J. Gaidžio nuotr.Aš mačiau disciplinuotus N.S.Z. daliniusAš norėjau patekti apylinkėn į pietus nuo Lenkijos, kur Karpatų kalnai šią šalį skiria nuo Čekoslovakijos. Netoliese į rytus, kitoje Kurzono linijos pusėje prasideda sovietinė Ukraina. Aš norėjau vietoje pamatyti „banderoviečius" arba „bulbovcus“, sias pusiau kariškas ukrainiečių organizacijas, terorizuojančias apylinkę, kurioje Varšuvos vyrausybės galia yra žemiau nulio. Šios „baltosios” bandos taip siaučia pasienyje, kad slovakai visu pasieniu turėjo išstatyti sargybas. Kovos vyksta šiam visam „kampe", kur kryžiuojasi trijų valstybių sienos. Vieni sako, kad tai antikomunistinės bandos, kiti man tvirtino, kad „bulbovcai" yra išskirtinai sovietų karininkų žinioje ir kad lenkų kariuomenė ir policija prieš juos yra bejėgė. Dar kiti teigė, kad šie ukrainiečiai, pakliuvę į lenkų rankas, būdavę įvairiai traktuojami. Aš patsai norėjau įsitikinti, kur yra tiesa.Tačiau, man pareiškus savo sumanymą vienam N.S.Z. (lenkų antikomunistinė organizacija) karininkui, jis man pasakė:— Kvailystė. Gyvas jūs nesugrįšite atgal. Šie žmonės nėra patriotai, kurie kovotų už vieną idealą, kaip mes, bet paprasčiausi banditai. Jie užpuola lenkų miestelius, juos išplėšia ir degina. Kaimiečiai bėga į miestus, o dėl to šiandie yra sunaikinta apie 700 ūkių. Malūnai, mokyklos, ligoninės — viskas sunaikinta. Tvirtinama, kad šių bandų vadai yra baisiosios rusų „saugumo" policijos žinioje.Bulbovcai vieno kaimo seniūnui pareiškę: „Mes reikalaujame ligi tos ir tos dienos tiek ir tiek zlotų. Jei suma nebus laiku surinkta, tai „remiantis mūsų principu" kaimas bus sudegintas". Kiekvienas, kuris iš jūsų pusės bandytų mūsų veiklai priešintis, bus žiauriai nubaustas". Žinodamas tokius faktus, aš nusprendžiau pasilikti su slaptosios N.S.Z. armijos vyrais.— Kurį rajoną norėtumėt aplankyti? — paklausė manęs vadovas. — Pagrindiniai mūsų partizanų daliniai yra Starogardo apylinkėje, 45 km nuo Danzigo. Pareitais metais jie turėjo šį miestą užėmę, tačiau turėjo pasitraukti. Kiti pagrindiniai centrai yra išdėstyti: 1) Balstogės rajone, kur, nežiūrint vyriausybės dalinių pastangų, talkininkaujant net ir rusams, kurių siena yra netoli (I), mūsų žmonės atsilaikė. Jie pasirodo, išsklaido priešo pajėgas ir vėl pasitraukia į miško tankynę. 2) Mes turime užėmę stiprias pozicijas pietuose prie Liublino, kur Zamosėje išlaisvinome 900 politinių kalinių. Taip pat stiprios pajėgos yra tarp Kiel

cų ir Krokuvos. Ten taip pat kovojama miškuose. Daugybė jaunų vyrų prisideda prie mūsų.Aš pasirinkau pietryčių rajoną ir akis į akį susidūnau su vienu iš dviejų didžiųjų vadų, kurie kovoja prieš Varšuvos vyriausybę. Aplink jį spietėsi tikra disciplinuota kariuomenė, kurios visi vyrai ant krūtines nešioja §v. Pane- 

ies paveikslą ir trikampiškus antpečius. Vadas man aiškino:— Mes turime ne tik šią armiją, kurią jūs žinote N.S.Z. vardu, bet yra taip pat W.I.N. (nepriklausomybės ir laisvės daliniai), savo drausme panašūs į mūsiškius. O.N.R. grupė, sudaryta daugiausia iš Varšuvos studentų, yra mažesnės svarbos.— Bet kodėl šios visos grupės nesusijungia?— Žinote, kiekviena grupė turi savo charakterį ir savus uždavinius. Tačiau visi drauge siekiame grąžinti savo kraštui laisvę.— Ar galiu pasiteirauti, kiek yra jūsiškių skaičiais?— Mes patys apsiriktume, patiekdami jums tikslius duomenis, kadangi kasdien mūsų skaičius keičiasi. Yra įvairiausių tvirtinimų. Buvo kalbama, kad šis skaičius prašoka milijoną. Bet aš sakau, kad tai perdėta. Tačiau ir pagal Varšuvos statistiką jums nedaug kas paaiškės. Pagal pareitais metais padarytą prezidento Bieruto pareiškimą mūsiškių esą apie 15 000 Siems 15 000 žmonių jo vyriausybė paskelbė dvi amnestijas, kurios nedavė norimų rezultatų: iš šių 15 000 žmonių Varšuva tvirtino, kad 55 277 mūsų organizacijos nariai, pasinaudodami amnestija, prisistatė vyriausybei. Varšuvos tvirtinimu, buvo daugiau kaip 50 000 kitų „banditų" vyriausybės kalėjimuose. Laikas nuo laiko pranešama, kad 12 000 mūsiškių yra suimta, šimtai teroristinių bandų likviduota ir t. t. Tikriausiai galite sakyti, kad mūsiškių yra geras šimtas tūkstančių ir kad mūsų vadovybė yra puiki. Mūsų judėjimas nėra iš tokių, kuris naudojasi visokiom priemonėm, atsimenant generolą Swierczewskį. Reikia pasakyti, kad Varšuvos sovietų triumfo diena dar toli.— Kokios nuomonės esate apie žydus?— Aš užtikrinu, kad mes esame visiškai tolerantiški visoms mažumoms, kurios yra Lenkijoje. Mūsų kariai nėra palietę nė plauko nė vienam žydui ir nėra dalyvavę Kielcų pogrome. Mes kasdien vis daugiau ir daugiau įgyjame palankumo tautoje. Rinkiminė apgavystė Lenkijoje, kaip ir neseniai Vengrijoje arba Bulgarijoje, daugeliui svyruojančių patrijotų atvėrė akis.Bet ar nėra per kietas jūsų dalinių gyvenimas?— Iš tiesų, jis yra kietas, nes, kaip matote, mūsų kariai žiemą miškuose neturi kareivinių, aprūpintų centraliniu šildymu. Tačiau krašto palankumas padaro tai, kad dalinių maitinimas yra beveik kasdien pakankamas, net ir labiausiai apleistuose rajonuose. Atsiminkite, užbaigdamas pasikalbėjimą pabrėžė organizacijos vadas: Lenkijos baltasis aras niekad, aš kartoju — niekad nesiduos patupdomas į Maskvos narvą! Vertė V. K.
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LIETUVOJE
šių metų duoklės

Rugpiūčio 23 d. „Tiesoje“ pa
skelbtas „Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos“ nutarimas, kiek grūdų 
šiemet Lietuvos ūkininkai turi 
atiduoti. »

Biržų, Joniškio, Kėdainių, Ku
piškio, Mariampolės, Prienų, Ro
kiškio, Šiaulių ir Panevėžio ap
skričių ūkininkai, turintieji žemės 
daugau kaip 1 ha iki 10 ha, turi 
duoti po 60 kg. grūdų nuo kiek
vieno hektaro ariamos žemės (įs
kaitant daržus ir dirvonus); ūki
ninkai turintieji nuo 10 iki 15 ha
— po 75 kg, nuo 15 iki 20 ha — 
po 95 kg. nuo 20 iki 25 ha — po 
120 kg, ir daugiau kaip 25 ha — 
po 160 kg.

Alytaus, Vilkaviškio, Klaipė
dos, Kaišiadorių, Kauno, Kretin
gos, Mažeikių, Pagėgių, Raseinių, 
Tauragės, Telšių, Ukmergės, Ute
nos, Šakių ir Šilutės apskričių 
ūkininkai turintieji nuo 1 iki 10 
ha — po 45 kg nuo ha, 10—15 ha
— po 60 kg, 15—20 ha — po 80 kg, 
20—25 ha — po J 05 kg, daugiau 
kaip 25 ha — po 140 kg.

Vilniaus, Zarasų, Lazdijų, Šven
čionių, Trakų ir Varėnos apskričių 
ūkininkai: 1—10 ha — po 35 kg 
nuo ha, 10—15 ha — po 50 kg, 
15—20 ha — po 60 kg, 20—25 ha
— po 80 kg, daugiau kaip 25 ha
— po 110 kg.

Žemės ūkio Kooperacijos drau
gijos po 40 kg. nuo kiekvieno vie
šai naudojamo ariamos žemės 
hektaro.

60% grūdų prievolės turi būti 
atiduota rugiais, kviečais, žirniais, 
lęšiukais arba pupelėmis.

Rugpiūčio mėnesyje turi būti 
atiduota 15% bendrojo prievolių 
dydžio, rugsėjo — 30%, spalio
— 40%, lapkričio — 15%.

Neatidavusiems duoklių graso
ma bausmėmis: „Individualiniai 
valstiečių ūkiai ir žemės ūkio ko^

NAUJASIS 
IRO PATIKRINIMAS

PCIRO amerikiečių zonos vyr. 
būstinės viešosios informacijos 
skyrius iŠ Heidelbergo praneša, 
kad visoje amerikiečių okupuo
toje Vokietijos zonoje tuojau pra
sideda visų šios zonos DP asme
nų, gaunančių PCIRO aprūpini
mą perregistravimas.

Šį pranešimą paskelbė š. m. 
lapkričio mėn. 6 d. Heidelbergo 
PCIRO aprūpinimo skyriaus virš
ininkas A. C. Dunn. Naujasis 
perregistravimas paliečia visus 
išvietintuosius asmenis, kurie ir 
ateity norės gauti Pabėgėlių Or
ganizacijos paramą. Perregistra
vimas turi taip pat tikslą su
rinkti tikslias statistines žinias

Prie Klaipėdos

protingam pabėgėlių ir išvietin- 
tųjų asmenų problemos išspren
dimui.

Naujieji perregistravimo klau
simų lapai apima ir visas žinias, 
reikalingas kitų valstybių vyriau
sybėms, norinčioms, išvietintuoius 
asmenis ir pabėgėlius savo kraš
tuose naujai įkurdinti

Tuo atveju, kaT išvietintieji as
mens bus atrasti tinkami IRO glo
bai, patikrinimo komisijos kalbė
sis su šeimų galvomis dėl repa

operacijos, neatlikę savo grūdų 
pristatymo valstybei prievolių šio 
nutarimo nustatytais kalendori
niais erminais, yra liaudies tei
smo baudžiami pinigine bauda, 
kurios dydis yra dukart didesnis 
už laiku nepristatytų grūdų ver
tę, apskaičiuojant turgaus kaina.

Nepareinamai nuo to, laiku ne
atliktą metinės grūdų pristatymo 
prievolės dalį išieško iš neprie- 
mokininko neginčo tvarka Paruo
šų Ministerijos organai.

Esant sunkinančioms aplinky
bėms — suokalbis, vengimas ati
duoti nepristatytą pagal prievoles, 
teismo sprendimą ir 1.1, grūdų 
dalį — nusikaltę asmenys trau
kiami baudžiamon atsakomybėn 
pagal įstatymus.“

Darbininkų sąlygos
„Tiesa“ Nr. 1216 talpina me

chaniko S. Cemyšiaus pareiškimą 
Vilniaus priemiesčio darbininkų 
'susirinkime, kur nusiskundžiama, 
kad darbininkų sveikatingumo 
apsauga kas kart eina blogyn:

..— Kombinatas nemažas, 
darbininku šimtai. O medicininės 
pagalbos nėra jokios visoje įmo
nėje. Susižeisi pirštą ar įsidrėksi 
odą, nėra nei jodo, nei tvarsčio 
žaizdai aprišti. Tiesiog patikėti 
sunku, kad nė viename ceche 
(skyriuje) nėra net vaistinėlės ar 
būtiniausių vaistų. Ligi šiol buvo 
bent medicinos sesuo. Jinai su
teikdavo pirmąją pagalbą. Dabar 
jos nėra. Kombinate po darbo nė
ra kur nusiprausti, apsirengti. 
Reikia pagalvoti apie prausyklą, 
dušą, drabužinę, apie pirtį. Mies
telio pirtis jau seniai neveikia. 
Kur gi darbininkui nusiprausti? 
Tokiam kombinatui, kaip mūsiš
kis, nesunku ir savą pirtį įsi
rengti. — Ir dar: kur dingsta 
muilo davinys, skirtas mechani
kams, šoferiams ir t. t... —“ 

triacijos arba naujojo, įkurdini
mo. Kai bus nustatyta, kad išvie
tintieji asmens tolimesnei IRO 
globai netinkami, jie bus įjungti 
į vokiečių ūkį.

Naująją patikrinimo programą 
stovyklose vykdys atatinkamų 
Are Team Welfare Officer.

Ginčams spręsti numatytos ape
liacinės įstaigos.

DAR TIKTAI 70,14% IRO ĮNAŠŲ
Iki šio laiko į Tarptautinę Pa

bėgėlių Organizaciją nariais įstoti 
pareiškė norą 20 kraštų. Vienuo
lika (vienuoliktasis kraštas yra 
Dominikonų Respublika) pereito 
mėn. gale ratifikavo savo įsipa
reigojimus. Tuo būdu 70,14% IRO 
biudžeto jau užtikrinta. Kad IRO 
galėtų pradėti pilnai veikti, rei
kia 75% visų pasišadėtų įnašų.

DĖL DP PABĖGĖLIŲ 
ĮKURDINIMO

Ženevoje nuo spalio mėn. 21 d. 
iki lapkričio 1 d. posėdžiavo Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos 
Paruošiamoji komisija. Tai buvo 
ketvirtasis posėdis nuo IRO įsi
kūrimo dienos. Šiame posėdy 
daug kalbėta apie DP asmenų 
įkurdinimą. Charakteringesnius 
paskirų kraštų atstovų pasisaky
mus čia trumpai patiekiame.

Brazilijos atstovos pranešė apie 
galimybes įsikurti šiame krašte. 
Jis nurodė, kad 1920 m. Brazilija 
teturėjo tik 20 mil. gyventojų, 
šiandien ji skaičiuoja beveik 48 
mil.. Dideli plotai krašto viduje 
dar gali būti ekplotuoti. Sąlygos, 
kuriose emigrantas pripratęs prie 
lengvesnio ir patogesnuo gyveni
mo, turės čia gyventi, tikrai atro
dys svetimas. Bet jei DP priimtų 
naująsias gyvenimo sąlygas, gaV 
lėtų sukurti ateitą, kuri pralenktų 
jo viltis.

Prancūzijos atstovas pareiškė, 

kad jo vyriausybė vieton 8.000 
leido įvažiuoti 16.000 žydų Pran- 
cūzijon kaip transitiniam kraš
tam Prancūzų vyriausybė numato 
sudaryti naujas sutartis su IRO, 
kad galėtų gauti darbininkų Tu- 
nisui ir Marokui.

Olandija š. m. spalio mėn. 22 d. 
Ženevoje pasirašė su IRO ir britų 
vyriausybės atstovais susitarimą, 
pagal kurį 3.000 pabėgėlių iš bri
tų zonos bus priimti į Olandijos 

New Yorko mero atstovas Bennett įteikia auką lietuviams Urbono nuotr.

anglių kasyklas. Šis susitarimas 
yra vertas dėmesio dėl savo po
būdžio ir dvasios, kurioje jis pa
sirašytas. Čia trumpai suminėsim 
charakteringesnius bruožus. Emi
gruoti Olandijon gali paprasti 
darbininkai ir specialistai. Rei
kalaujama, kad pabėgėliai nie
kada ir niekur nebūtų dirbę su 
nacionalsocializmu ir priklausytų 
IRO nustatytojo statuto asmenų 
grupei. Imigrantas naudosis vi
somis teisėmis ir laisvėmis, ku
riomis naudojasi ir Olandijos už
sieniečiai darbininkai. Be per
traukos išgyvenę 5 m. Olandijoje, 
galės prašyti Olandijos pilietybės. 
Socialinio apdraudimo dabarti
niai ir busimieji įstatymai jiems 
bus pritaikomi palankiausia pras
me. Darbo, gyvenimo sąlygų, at
lyginimų ir nedarbo atžvilgiu jie 
bus traktuojami kaip Olandijos 
piliečiai. Tuo atvejų, jei išvietin
tieji asmens, atrinkti specialiam 
darbui, pasirodytų netinkami, 
Olandijos vyriausybė padės atras
ti tinkamiausį pagal jų pasiruo
šimą darbą. Kalbant apie apsau
gos teisę, reikia nepamiršti, kad 
PCIRO pasiima už tai visą atsa- 
kymybę.

Italijos atstovas pranešė, kad š. 
m. spalių mėn. 24 d. Romoje tarp 
Italijos vyriausybės ir Paruošia
mosios IRO komisijos pasirašy
tas susitarimas, liečiantis pabėgė
lių ir išvietintųjų asmenų Itali
joje aprūpinimą. Pagal šį susita
rimą Italijoje bus išlaikomi 32.500 
neitališkos kilmės pabėgėliai ir 
išvietintieji asmens. Tam reika
lui sudarytasis komitetas yra įga
liotas bendrai su Italijos vyriau
sybė veikti, sprendžiant tų asmenų 
aprūpinimo, repatrijacijos, įkur
dinimo ir išvietintųjų asmenų bei 
pabėgėlių stovyklų administraci
nio klausimus. Šiai programai 
įgyvendinti Italijos vyriausybė 
yra pažadėjusi visą eilę paleng
vinimų.

DP GYDYTOJŲ IR GAILEST. 
SEfSERŲ DIPLOMŲ PRIPAŽINI

MO REIKALU
Ketvirtoje PCIRO konferenci

joje Ženevoje padarė pranešimą 
ir IRO sveikatos reikalams direk
torius. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad 700 stovyklų gyventojų ten
ka vienas DP gydytojas. Tuo tar
pu yra milžiniškų plotų pasauly,

ypatingai Pietinėje ir Vidurinėje 
Amerikoje, taip pat kai kuriose 
Kanados dalyse ir daugely Rytų 
kraštų, kur gydytojų skaičius, pa
lyginus su gyventojų skaičiumi, 
yra visai nepatenkinamas, būtų 
galima vietinius gyventojus aprū
pinti medicinos pagalba. Dėl tų 
priežasčių bus patikrinti gydyto
jų ir gailestintųjų seserų diplo
mai. Numatoma 2.000 gydytojų ir 
3.000 gailestintųjų seserų, gyve-

nančių Europos išvietintųjų as- 
men stovyklose, profesinį pasi
ruošimą panaudoti naudingam 
darbui. Taip pat numatoma su 
kitų šalpos organizacijų pagalba 
suorganizuoti kursus, kuriuose 
gydytojai ir gailestingosios sese
rys galėtų atnaujinti savo pro
fesines žinais, nes daugelis savo 
profesinio darbo negalėjo dirbti. 
Nors PCIRO išduotieji gailestin
gosioms seserims pažymėjimai ir 
yra daugelio šios profesijos orga
nizacijų pripažinti, bet valstybi
nės gydytojų organizacijos šio ti
tulo, ypatingai užsienietiems, ne
rodo noro pripažinti.

Paruošiamosios Komisijos vyk
domasis sekretorius pranešė, kad 
šiuo metu Pasaulinė svęikatos or
ganizacija rūpinasi susitarti su 
paskirų kraštų vyriausybėmis, 
kurios pabėgėlių ir išvietintųjų 
asmenų diplomus pripažintų ly
giaverčiais jų kraštuose išduo
tiems diplomams. -

IRO GAUNA AUKSO
IRO Paruošiamoji komisija iš 

amerikiečių okupacinių įstaigų 
Vokietijoje gavo maždaug 3 mil. 
dolerių vertės aukso. Be to vy
riausybė dar šį mėn. prieš pa

Rusai bando atominę 
bombą?

Maskvos korespondentas Pary
žiaus vakarinėje „L’Intransigeant“ 
laidoje praneša, kad 1947 m. bir
želio 15 d. 10 vai. Sovietų viena
me nuošaliame Sibiro rajone 
susprogdinusi bandomąją atomi
nę bombą. Korespondento prane
šimas iš Maskvos perduotas per 
Pragą Paryžiui.

Korespondentas tvirtina, jog 
bandymas atliktas 280 sovietų 
atominės bombų žinovų netoli 
nuo Įrkutsko.maždaug 80 km į

baigą • perduos IRO Vokietijoje 
rastą gabalinį auksą. Ir prancūzų 
vyriausybė deda pastangas atras
ti prancūzų zonoje paslėptą gaba
linį į pinigus neišlietą auksą.

PCIRO PRADEDA DARBĄ 
AUSTRIJOS BRITŲ ZONOJE 
Tarp Tarptautinės Pabėgėlių 

Organizacijos Paruošiamosios ko
misijos ir britų karinių įstaigų 
Austrijoje pasirašytas susitari
mas, liečianti? komisijos darbą 
Austrijos zonoje. PCIRO vardu 
pasirašė gen. sekretorius William 
Hall Tuck ir britų karo belaisvių 
ir DP spyriaus viršininkas pulk. 
C. G. C. Wade.

Šios naujos sutarties tikslas yra 
visus išvietintus asmenis ir pabė
gėlius, kurie naudojasi PCIRO 
globa, kaip galima greičiau re
patrijuoti arba įkurdinti naujuose 
kraštuose.

PCIRO prižiūrint, britų įstai
goms pavedama vadovybė ir kon
trolė visų stovyklų ir surinkimo 
punktų. Susidariusias išlaidas, 
betvarkant šiuos reikalus, apmo
kės PCIRO* britų įstaigoms ster
lingų svarais. (WK. 47. 11. 12.)

DP našlaičiai lietuviai JAV
JAV Lietuvių Našlaičių Komi

tetui tenka globoti iš Europos at
vežtus viso 36 našlaičius: 15 b'er 
niūkų ir 21 mergaitę.

Beveik visi našlaičiai sulaukę 16 
metų, patys užsidirba pragyveni
mą. Bet, pagal valstybės įstatymus, 
šie našlaičiai vistiek bits globo
jami iki 21 m. amžiaus.

Dvi gabios 18 metų mergaitės 
laimėjo stipendijas į kolegijas. Du 
berniukai, dirbdami sunkiai per va
sarą, savo pinigais grįžo atgal į 
Marianapolio Kolegiją baigti high 
school mokslo. Du vaikai dirba 
pas lietuvį ūkininką, keletas pas 
siuvėjus, viena 18 m. mergaitė jau 
rengiasi ištekėti už vieno jauno 
Amerikos lietuvio.

Apie šių našlaičių elgesį JAV 
lietuviai atsiliepia, jog reikia tik 
stebėtis, kad šie mūsų našlaičiai, 
išgyvenę tokį nepastovų, išblašky
tą gyvenimą Europoj, išliko tokie 
normalūs berniukai ir mergaitės. 
Jų elgesys visais atvejais yra pa
dorus ir mandagus.

Lietuvių Našlaičių K-tas savo 
darbe turėjo daug pagalbos iš 
žmonių, kurie tikrai širdingai pri
sidėjo prie globojimo ir aukų rin
kimo. K-to narės savo įvairiuose 
miestuose rengė našlaičių naudai 
pramogas. Kitos narės stengiasi 
surasti šeimas, kurios globotų vy
resnio amžiaus berniukus arba 
mergaites.

Lietuvių Našlaičių K-to pirmi
ninkė p. Vera Količienė rimtai su
sirūpinus visų našlaičių likimu ir 
daug yra prisidėjus ne tik darbu, 
bet ir savo pinigais, šešioms mer
gaitėms Pittsburghe išlaikyti.

Gelbsti tremtinius
LIETUVIŲ „Care and Relief 

Club" Waterburg, Ct. vis rūpinasi 
siuntiniais išvietintiems lietuviams 
Europoje. Šio klubelio moterys, ži
noma, prisidedant ir vyrams, bend
rai pasiunčia po 15 pakietų į sa
vaitę.

pietus nuo Baikalo ežero ir maž
daug 185 km. į šiaurę nuo Mon
golų sienos.

Korespondentas, kurio pavardė 
nurodoma kaip John Griggs, pra
neša, kad sprogimas buvo jaučia
mas 30 km. spinduliu.

Bomba svėrusi apie 6 kg., bet 
veikimas buvęs tobulas. Specia
listai, dalyvavę bandymfiose, bir
želio mėn. gale sugrįžę Maskvon 
ir didžiausioje paslapty paruošę 
bandymo pranešimą. Pranešime 
suminėti ir vokiečių mokslinin
kai, kurie šiuo metu dirbą Sovie
tų Sąjungoje atominės bombos 
tobulinime. Čia minimos pavar-

8
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dės dr. Gustav Hertz, ciklotronų 
kūrėjo, dr. Robert Doepel, fiziko 
iš Leipzigo, dr. Ludwig Bebilo- 
gua, buvusio fizikos prof. Heizen
bergo asistento ir prof. Thiessen, 
dirbusio Kaiser-Wilhelm-Insti- 
tute Berlyne. Kaip vadovaujan
tieji sovietų mokslininkai dabar
tiniame atominės bombos tyrinė
jime nurodomi prof. Joffe, prof. 
Fjurov, K. Petzak ir prof. Kseši- 
šansky.

Atominės bombos bandymuose 
dalyvavo Andrėj „Ždanov, kaip 
asmeninis Stalino atstovas, kuris 
kuriant Kominterną suvaidinęs 
vadovaujantį vaidmenį be to, 
maršalas Klementi Vorošilov, so
vietų ministerių tarybos pirmi
ninko pavaduotojas Ivan Bagra
myan ir sovietų atomo tyrinėjimo 
pirmininkas Serge Vassilov.

Nurodžius, kad sovietai atomi
nės bombos pagaminimo atžvil
giu yra atsilikę penkeriais metais 
nuo amerikiečių, pranešime sa
koma: „Nors sovietai ir yra ati
dengę paslaptį, kaip pagaminti 
atominę bombą, bet šiuo metu 
neturi nei mažiausių galimybių 
pradėti jų masinę gamybą.“

Sis „L'Intrasigeant“ praneši
mas amerikiečių žinovų buvo la
bai skeptiškai sutiktas. Pagal 
Reuterio pranešimą, amerikiečių 
mokslininkams, dirbantiems prie 
atominės bombos paruošiamųjų 
darbų, šis Paryžiaus pranešimas 
sukėlęs tik juoko. Jie pareiškė, 
kad šiame pranešime yra pagrin
dinių prieštaravimų. Amerikos 
atomo mokslininkų sąjungos pir
mininkas Higginbotham nurodė, 
kad JAV visose pasaulio dalysė 
turi registravimo aparatų, kurie, 
sprogus atominei bombai ir dėl to 
susidariusio radioaktyvumo, be 
abejonės būtų atžymėję. Toliau 
mokslininkas pareiškė, kad pra
nešime nurodytas bombos 6 kg. 
svoris yra negalimas. Ji turi bū

c&tuvių IvcnitjniųsžSS:--
M* spaudojpasiwaf^ius

NIEKINIMO KELIU
Nedrįsdamas tiesiogiai atsakyti 

į mano pastabas dėl „Mūsų Kelio“ 
sroviškumo („Žib." Nr. 41 (100), 
kurį D. Penikas taip stengėsi pa
neigti savo straipsny „Dviejų me
tų sukaktį minint ir šimtąjį numerį 
išleidžiant" („M. K." Nr. 100), 
„Mūsų Kelias" pasirinko „Žiburių“ 
niekinimo ir asmeninio puolimo 
kelią, manydamas tuo susilpninti 
ir tų pastabų vertę. Pirmąja tam 
proga panaudojo „Žiburių" dviejų 
metų sukaktį, kurią atžymėjo sa
vo straipsniu „Periodinės spaudos

„Ciurlionies“ ansamblio sportininkės 
ir sportininkai

sukaktis" („M. K." Nr. 46(106), pa
sirašytu K. Galmino.

Nesileidžiant plačiau į ginčą, 
dėl šiame „M. K." straipsny išdės
tytų tvirtinimų reikia pareikšti:

1. Apgailestautina yra, kad „Mū
sų kelias" neskiria informacinio 
laikraščio nuo kitokio pobūdžio 
laikraščio. „Žiburiai" niekada ne
sistengė būti pirmoj eilėj informa
ciniu laikraščiu ir juo nėra. Todėl 
visi „Mūsų Kelio" tvirtinimai apie 
„j” informacinės pusės šlubavimą" 
ir p. tinka kaip tik „Mūsų Keliui", 
o ne „Žiburiams".

2. Redakcijos asmeninės sudėties 
pasikeitimas yra paprastai laiko
mas natūraliu dalyku ir dėlto nie
kas nesistebi.’ Jei „Mūsų Kelias" 
nori kažką stebėtino matyti „Žibu

ti žymiai sunkesnė. Higginbotham 
pabrėžė, jog ir karinės JAV la
boratorijos atomams tirti yra žy
miai tobulesnės negu Sovietų Są
jungos. (NdF, 47. 11. 13, WK, 11. 
12).

„Komunistai nori visą 
pasaulį paversti vergais"

Ginklų paliaubų šventės prcga 
San Franziske pasakė kalbą šeš
tosios amerikiečių armijos vadas 
ir buvęs JAV karinis komisaras 
Austrijoje gen. Merk Clark, nu
rodydamas, kad komunistai daro 
visą laiką didžiausių pastangų vi
sas pasaulio tautos paversti ver
gais^

Generolas Clark savo kalboje 
išvadžiojo: „Šiandie, praslinkus 
daugiau, negu dviems metams 
nuo sėkmingos mūsų ilgos kovos 
pabaigos prieš nacizmą ir fašiz
mą, vėl matome besiveržiančią 
propagandą per pasaulį su pra
gaištinga ideologija. Si ideologija 
yra komunizmas“.

„Mūsų kraštas, trokšdamas 
pastovios taikos, ieško visų liku
sių valstybių paramos. Mes žino
me betgi, kad stipriausia garanti
ja sėkmingam JT darbui yra stip
ri ir galinga Amerika“ (WK. 47. 
11. 12).

Ūkininkų streikas 
Rusijoje

Ankaros radio žiniomis Rusijos 
ūkininkai pradėjo dalinį streiką, 
atsakydami pristatyti valstybei 
javų derlių.

Žinių Balkanų tautoms laidoje 
Ankaros radio pranešė, kad, ne
žiūrint neseniai padaryto sovietų 
užsienio reikalų ministerio Molo
tovo pranešimo apie užtikrintą 
Rusijos vidaus padėtį, ūkininkai 
krašte esą labai nepatenkinti 
(S&S, 47. 11. 10).

rių" redakcijos sudėties pasikeiti
me, tai reikia priminti, kad ir iš 
„Mūsų Kelio" „dėl neaiškių prie
žasčių iš oficialaus redakcijos sąs
tato išbrauktas" A. Musteikis, ir 
dabar nuo kurio laiko vyr. redak
torium pasirašinėja D. Penikas, o 
redaktorium A. Laikūnas. Jei „Mū- 
£ų Kelias" šiame pasikeitime mato 
ką nors laikraštį žeminančio, tai 
ar čia nėra teisinga ana 'žemaičių 
patarlė: „Kuo pats kvep, tuo ir 
kitą tep"..

3. „Mūsų Kėlias" minimame 
straipsny rašo: „Stengdamasis laik
raštį padaryti aktualesniu ir gy
vesniu, J. Vitėnas dažnai prakti
kuoja nepkgrįstai kibti" ... ir t. t. 
Kiekvienas sąžiningas skaitytojas 
galėjo pastebėti, kad „Žiburiuose" 
nebuvo nė vieno tokio straipsnio, 
pasirašyto J. Vitėno. Todėl šis 
„Mūsų Kelio" tvirtinimas yra pa
prastas, asmeniui taikomas šmeiž
tas, ir dėl to visos „Mūsų Kelio" 
pastabos apie nesilaikymą „žurna
listinės etikos ir kolegiškumo prin
cipų" ir nesudarymą „garbės nei 
laikraščiui nei redaktoriui" pirmoj 
eilėj kaip tik tąikintinos pačiam 
„Mūsų Keliui".

Apskritai reikia apgailestauti, 
kad „Mūsų Kelias" neišsilaiko gar
bingo ginčo ribose, o griebiasi nie
kinimo ir asmeninio puolimo. Tai 
juo labiau apgailestautina, kadan
gi šiandien ir taip yra tų, kurie 
mus nori matyti suniekintus ir nie
kam vertus.

A. Dūda

Aviras laiškas
Redakcijai

Malonus Pone Redaktoriau,
Kažkoks ponas viename iš mū

sų laikraščių sumanė Tamstą „pa
kritikuoti“ ir pamokyti kaip 
Tamsta turi laikraštį redaguoti. 
Nors aš to pono nepažįstu ir jo 
kaip mokytojo kvalifikacijų ne

žinau, tačiau, sprendžiant iš jo 
išmintingų žodžių, galima matyti, 
kad tai bus vienas iš tų kiauši
nių, kuris panoro vištą pamokyti.

Keliose vietose bardamasis jis 
vis užsimena apie informaciją, 
patardamas Jūsų laikraščiui pa
sidaryti mėgiamam ir „informa
cine dalimi“. Ką reiškia ta „in
formacinė dalis“? Turbūt norima, 
kad Jūsų laikšraštis dėtų daugiau 
visokių žinių žinelių, lengvo žan
ro skaitymėlių, kaip dabar daž
nai pasitaiko, labai skystų ir ba
nalių, bet tinkamų „plačiajai“ vi
suomenei, nenorinčiai ar nepajė
giančiai skaityti ilgesnių straips
nių kultūriniais klausimais. Kad 

Rebdorfo lietuvių tautinių žaidimų mažosios žaidėjos J. Gaidžio nuotr.

liaudžiai reikia lengvesnio pasi
skaitymo, sutinku, bet tam ir da
bar skiriama, rodos, daugiau ne
gu 50% mūsų spaudos. Galgi tad 
galima pageidauti ir šviesuomenei 
bent vieno savaitraščio ir ne bū
tinai informacinio pobūdžio. „Ži
buriai“ yra, sakyčiau, vidurys 
tarp informacinio laikraščio ir 
žurnalo. Ir toks jis, drįstu tvir
tinti, daugumai Jūsų skaitytojų 
kaip tik ir patinka, tokio mums 
ir reikia. Jeigu kas turi kitokį 
skonį, tai jis gali rasti sau tin
kamos lektūros kitur. Bet bartis, 
kad ne visi yra tokio skonio, ga
li nebent žmogus, turįs labai sa
votišką skonį ir labai savotišką 
„žurnalistinės etikos“ supratimą.

Dėl to mano (ir ne vien mano), 
kaip „Žiburių“ skaitytojo nuo pat 
pirmojo numerio, karštas prašy
mas: palikite laikraštį tokį, koks 
jis yra, tobulinkite jį ta pačia 
kryptimi, bet nepaverskite „in
formaciniu“ laikraščiu, nes tų in
formacijų, kartojamų kiekviena
me laikraštyje, turime iki valiai, 
bet vien jomis vienomis sotus 
negi būsi.

Su tikra pagarba L. Dambriunas

Pastabos del
p. J. Griniaus straipsnelio 
„Pedagogika, inžinieriai

ir gastrolieriai"
(„Žiburiai“, 1947. IX. 13, Nr. 37)

Pono J. Griniaus pareikšti prie
kaištai visai inžinierių korporaci
jai nėra teisingi ir žemina mūsų 
inžinierių vardą, ypač nerimta 
straipsnelio antraštė ir palaidi ar
gumentai.

Inžinieriai nesiveržė į gimnazi
jos mokytojus Lietuvoje, nesiver

žia ir tremtyje. Neteko girdėti, kad 
dėl inžinierių netektų darbo gim
nazijos mokytojas. Įvairių specia
lybių mokytojų trūkumas vertė in
žinierius imtis mokytojo darbo. Į 
gimnazijas jie atėjo gimnazijų va
dovybių kviečiami ir Švietimo Va
dybos tvirtinami. Inžinieriai dirba 
nuo gimnazijų tremtyje įsikūrimo, 
taigi, nuo tada, kai mokytojai jo
kių privilegijų neturėjo.

Jei gimnazijos vadovas pasiro
dytų netinkamas, tai neteisinga 
visa kaltę suversti jo titului: in
žinierius ar kitas. Dažnai ir hu
manitaras ar diplomuotas pedado- 
gas pasirodo tai vietai netinkamas, 

bet būtų nerimta visus šios spe
cialybės asmenis pasmerkti. Yra 
pakankamai pavyzdžių, kai inži
nieriai sėkmingai vadovavo ar va
dovauja gimnazijai, yra pakanka
mai pavyzdžių, kai ir pripažinti 
pedagogai visiškai blogai atlieka 
šį darbą. Turime Bendruomenės 
Švietimo Valdybą, kuri sprendžia 
apie gimnazijos vadovų tinkamu
mą ir mokytojų sugebėjimą ir ne
reikalingos pastangos užimti spau
dos skiltis asmeniškomis ar nu
girstomis nuomonėmis. Jei tretie
siems moksio metams tremtyje 
įpusėjus, gimnazijoje būtų netin
kamas mokytojas-inžinierius, tai 
atsakomybė tenka gimnazijų vado
vams, bet ne inžinierių korporaci
jai.

Per metinį Lietuvos Inžinierių 
Tremtinių Drauoijos suvažiavimą š. 
m. gegužės mėn. Švietimo Valdy
bos ir kitų vadovaujančių veiks
nių atstovai pareiškė padėką už 
inžinierių prisidėjimą prie gimna
zijų, kaip ir viso švietimo darbo.

Inžinieriai imasi įvairių darbų, 
kuriuos sugeba atlikti, ir juos dir
ba mūsų bendruomenės labui bend
rų siekimų vedami.

Mus taip pat stebina, kad p. 
„Žiburių" Redaktorius akceptavo 
tokią („Pedagogika, inžinieriai ir 
gastrolieriai") straipsnelio antraštę. 
Liet. Inžinierių Tremtinių Draugijos 

Centro Valdyba

DEL RECENZIJOS „KALBĖKIM 
ISPANIŠKAI“

„Tėviškės G&rso“ š. m. 97 numeryje 
tilpo mano paruoštos ispaniškai lietu
viškų pasikalbėjimų knygelės „KAL
BĖK ISPANIŠKAI“ rececnzija, para
šyta asmens, prisidengusio VI. Vr. 
inicijalais.

Recenzentas, iškoneveikęs knygelę, 
pati autorių apšaukė lupikautoju ir 
rekomendavo vyti lauk iš musų, tar
po kartu su visais leidiniais. Aš visai 
nerasčiau reikalo atsakyti i VI. Vr. 
priekaištus, bet laikau savo pareiga, 
painformuoti visuomenę, jog VI. Vr. 
savo pseudorecenzijoj daug kur pra
silenkė su tiesa.

VI. Vr. prasilenkia su tiesa, tvirtin
damas, kad autorius yra ir leidėjas. 
Taip pat VI. Vr. prasilenkia su tiesa, 
tvirtindamas, kad autorius, ruošda
mas minėtą knygelę bei ispaniškai 
lietuvišką žodyną ir kitas knygas, 
vadovavosi merkantilistiškais sumeti
mais. >

Geriau įsižiūrėjęs, VI. Vr. pamatys, 
kad autorius ir leidėjas yra ne tas 
pats asmuo, o dėl pasipelnymo ne
gali būti ir kalbos, turint galvoje, 
kad daugiau 50% leidinio kainos rei
kia skirti spausdinimui ir popieriui, 
daugiau 20% — platintojams ir ekspe
dicijai, nebeminint visų kitų išlaidų, 
Susijusių su važinėjimu išleidimo rei
kalais i kitame mieste esančią spaus
tuvę. Iš to lengva pamatyti, kas liks 
autoriaus honorarui ir leidėjui už 
triūsą. Ne pelnas rūpėjo autoriui ir 
leidėjui, bet tik noras padėti tiems 
tautiečiams, kurie pasirengę emigruoti 
į Pietų Amerikos kraštus ir kuriems 
ispanų kalbos žodynai bei kita lite

ratūra buvo daugiau negu reikalingi 
ir kurios iki šiol nieks nepasistengė 
paruošti ką nors tinkamesnio.

VI. Vr. prasilenkia su tiesa, tvir
tindamas, kad leidinėly trūksta kir
čių ženklų. Jie yra visur, kur tai 
reikalinga, išskyrus raidę „i“J* kurios 
spaustuvė neturėjo, .taip pat kaip ne
turėjo atvirkščio klaustuko ženklo. 
Taigi šie trukumai, o taip pat ir 
kai kurios korektūros klaidos įsibro
vė ne dėl autoriaus kaltės.

VI. Vr. prasilenkia su tiesa ir tvir
tindamas. kad aš knygelės prakal- 
bėlėj rašau, jog minėtos knygelės 
tikslas pramokinti ispanų kalbos. 
Geriau įsižiūrėjęs, VI. Vr. pamatys, 
kad šios, kaip aš pavadinau, labai 
kuklios knygelės tikslas yra padėti 
susikalbėti pačiais būtiniausiais kas
dienio gyvenimo reikalais ir kaipo 
tokia ji pilnai pateisina savo raison 
d’ etre ir daugiau iš jos nieks nerei
kalauja ir rėikalauti negali. Kalbai 
pramokti yra ruošiami žodynai ir 
vadovėlis, kuriuos parašyti autorius 
buvo primygtinai prašomas tų, kam 
netrukus teks atsidurti ispaniškai 

' kalbančioj aplinkoj. Juos ruošiant 
autorius sutiko ir nugalėjo daug 
kliūčių, nes vietoje visai nebuvo rei
kalingos literitūros (net WUrzburgo 
universiteto romanlstikos seminare 
nebuvo nė vieno ispanų kalbos žo
dyno). Todėl VI. Vr. pikti šūkavimai 
labai nustebino autorių, bet dar dau
giau nustebino faktas, kad VI. Vr. 
savo „recenziją" sugebėjo išspaus
dinti š. m. lapkričio 6 dienos „Tėviš
kės Garse", nors kalbamos knygutės 
laidą buvo pasiųsta į paštą iš ekspe
dicijos tik š. m. lapkričio 8 dieną. 
Matyt, VI. Vr. jau iš anksčiau buvo 
pasigaminęs savo kritiką, tik ją be
rašydamas pamiršo, kad gera recen
zija turi būti kultūringa ir iš recen
zento reikalauja be erudicijos dar 
etikos ir visiško ne šališkumo. Auto
rius dėl savo darbų nenusipelno to 
dergimo, kokiu jį apipylė VI. Vr., 
turint galvoj visų emigruojančių į 
Pietų Amerika reikalus, o taip pat 
suprantant, kaip sunku stovyklinio 
gyvenimo sąlygose (net kartais ne
turint stalo) ką nors parašyti ir iš
leisti. Ir tokiose sąlygose buvo dirb
ta tik iš įsitikinimo, kad ir kalbama 
knygelė ir netrukus iš skaudos iš
einą žodynai kiekvienam gali pra
versti ir būti labai naudingi, turint 
galvoje eventualią emigraciją į Pie
tų Amerikos kraštus.

Valentinas G-s.-'

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Antrasis anglų zonos studentų 

atstovų suvažiavimas
Pabaltijo Universitete, lapkričio 8—9 

d. d. vyko visos anglų zonos liet, 
studentų atstovų suvažiavimas. Čia 
atvyko atstovai veik iš visų zonos 
universitetų. Buvo aptarti aktualūs 
studentų reikalai. Ypač didelio rū
pesčio studentams kelia maisto nor
mų sumažinimas t. y. lengvai dir
bančiojo priedo atėmimas: Dabar 
studentai gauna teoretiškai vokišką 
maisto davinį 1550 kai., gi tikrumoje 
kalorijų skaičius vos persirita per 
tūkstantį. Visą suvažiavimo metą te
galėjo būti konstatuoti tik liūdni 
faktai, liečią visas studentų gyvenimo 
sąlygas. Visai priešingi rezultatai 
mokslinėje, darbo srityje. Tenka tik 
stebėtis, kad tokiomis sąlygomis yra 
jau užbaigusių savo studijas, įgyta 
keletas doktoratų, visa eilė laiko 
valstybinius egzaminus, gi didžiausias 
skaičius jau yra įpusėjęs savo stu
dijose ar net likę mažiau, kaip pusė 
darbo. Naujojon_ zonos atstovybėn 
išrinkti: V. Šarūnas, B. Baškys, P. 
Launikaitis, K. Ostrauskas ir V. Pe
trauskas.

Suvažiavimo dalyviai dalyvavo bend
rose Mišiose Universiteto bažnyčioje 
bei muzik. literat. vakare ir pabaigai 
buvo pakviesti prie stiklo alaus.

Aplamai, suvažiavimas praėjo vie
ningoje darbo nuotaikoje, visapusiš
ko susipratimo ženkle. As

Augsburgas. Sekmadienį, lapkričio 
16 d., Augsburgo lietuviai įspūdingai 
paminėjo a. a. prof. B. Sruogą. Mi
nėjimas buvo pradėtas gedulingomis 
pamaldomis Hochfeldo bažnyčioje, ku
rių metu pritaikintą pamokslą pasa
kė kun. dr. J. Matusas. Vakare, gau
siai dalyvaujant stovyklos gyvento
jams, L. Komiteto pirm. P. Šešta
kauskas, atidaręs minėjimą, pakvietė

Bendraminčius 
stud, pharm.

STASĮ EITAVICIŲ 
ir stud. phil.

IRENĄ LADIGAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką šei
mos židinį, sveikina ir linki 
gražiausių metų.

Bonnos U-to studentai 
ateitininkai

Idėjos Collegą
med. GEDIMINĄ BYLAITĮ 

ir stud. phil.
DALIĄ SRUOGAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį, sveikina ir linki gra
žiausios kloties.

Bonnos U-to studentai 
ateitininkai
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10 psi. Žiburiai 1947. XI. 22. Nr. 47 (106)

susirinkusius velioni pagerbti susi
kaupimo minute.Po to paskaitą skai
tė „Žiburių" red. A. Gražiūnas ir at
siminimų pluoštą iš bendro Golgotos 
kelio po Vokietijos kalėjimus su ve
lioniu papasakojo akt. J. Palubins
kas. Meninę dalį gražiai išpildė so
listai. J. Krištolaitytė ir A. Paukš
tys, kurie, akomponuojami muz. Jer. 
Kačinsko, padainavo keletą lietuviš
kų dainų. Akt. Henrikas Kačinskas 
padeklamavo iš „Milžino paunksmės" 
porą Jogailos monologų fr lyrikos.

Po ūkanotu tėvynės dan
gumi užmerkus akis tauriam 
lietuviui, didžiam dramatur
gui

BALIUI SRUQGAI, 
liūdesio valandoje Vandą 
Sruogienę ir Dalią Sruogaitę 
širdingai užjaučia ir kartu 
liūdi
Liet. Dramos Teatras Tremty

Mirus teisininkui
JULIJONUI BAREIŠAI, 

reiškiame nuoširdžią užuo
jautą liūdinčiai dukrai Va
lerijai Gamziukienei ir gi
minėms.

L.T.B. Augsburgo Apylinkės 
Komitetas

Žvilgsnis į 1947 metų Europos ir pa
saulio lengvąją atletiką

Beveik visose Europos valstybėse 
šiemetinis lengvosios atletikos sezo
nas baigėsi. Dar vienur kitur Pietų 
Europos kraštuose įvyks vietinio po
būdžio rungtynės, tačiau lengvosios 
atletikos „tvirtovės" — Siaurės Euro
pos kraštai — oficialiai sezoną baigė 
spalio mėn. gale.

Kokie buvo 1947 metai Europos ir 
pasaulio lengvaatletams?

Tenka pažymėti, kad tik vienas 
sportas iš visų gyvenimo sričių taip 
greit pakilo iš karo griuvėsių, (o kai 
kuriose šakose pasiekė prieškarinio 
lygio) nors treniravimuisi truko, gal 
būt. tūkstančių kalorijų ar papras
čiausių įrankių.

1947 m. Europos lengvaatletams bu
vo lyg priešolimpinis egzaminas, ku
ri jie ir išlaikė.*Per pravestas tarp
tautines rungtynes 60 kartų pagerin
ta krašto rekordai, kurių daugiausia 
tenka Prancūzijai (10 rekord) ir Če
koslovakijai — 9.

Karo nepaliesta Švedija. Europos 
lengvosios atletikos valstybė „Nr. 1," 
1947 metais pirmavimo iš savo rankų 
neišleido. Jai ant kulnų lipa karo 
nuniokiota Suomija toliau Prancū
zija ir naujai kylanti lengvosios at
letikos „žvaigždė" — Čekoslovakija. 
Apie šią pastarąją tenka pažymėti 
štai kas. Lengvosios atletikos lygis 
Čekoslovakijoje iki 1939 metų buvo 
ne aukštesnis už Lietuvos, tačiau kai 
kurių žmonių sumanumo dėka ne
apsiribota vien tiek futbolu, gimnas
tika ir ledo rituliu, bet lygiai, ipoti- 
niškai globota ir kitos sporto šakos. 
Ir štai ką mes šiandien matome. Če
kija sporte priskaitoma prie stipriau
sių valstybių ne tik Europoje, bet ir 
pasaulyje. Zatopeko ir Kalinos var
dai plačiai linksniuojami visų pasau
lio laikraščių. Geras pavyzdys „len
ciūgėlių" ir krepšinio kraštui!

1947 metais pasiekta trys nauji pa
saulio rekordai (4X1500 mtr, 4X800 
mtr. — švedų, ir 30000 metr. suomio 
Hietanen) ir vienas neoficialus ru
tulio stūmimo rekordas (esto Lipp 
—16,73 mtr). Be to, 1500 mtr. bėgime 
švedas Strand pakartojo savo tautie
čio Haegg rekordą (3:43 0 min.)

Geriausios pasekmės pasiekta 1500 
mtr. bėgime, kur penki Europos bė
gikai prabėgo šią distanciją mažiau, 
kaip per 3:49,0 min., o taip pat abie
jose ilgose distancijose (5000 ir 10000 
metrų). Silpnos yra pasekmės 400 mtr. 
bėgime, trlšuolyje, šuolyje su kartimi.

Pasaulinė lengvosios atletikos ap
žvalga be amerikiečių yra neįmano
ma. Pradedant pastaraisiais Olimpia
dos žaidimais USA sportininkai leng
vojoje atletikoje laimėdavo daugiau
siai aukso, sidabro ir bronzos meda
liu.

šiemetinė jų, nors nedidelė, eks
pedicija viešėjo Europoje, Įrodydama, 
kad sportų karalienė — lengvoji at
letika — priklauso tik JAV sporti
ninkams. Prieš dvejus metus mažai 
kam pažįstamos Fitch. Gordien (dis- 
kininkai), Me Kenley, Dillard (bėgi
kai) pavardės šiemet mušė Europos 
lengvaatletus. O kas bus dar po me
tų — 1948 metais Londono Olimpia
doje.?

Amerikiečių mėgiamose 100 mtr 
200 mtr., 400 mtr., abejuose bėgimuose

S. m. lapkričio mėn. 9 d., 
mirus
ANTANINAI BARONIENEI, 
jos sūnui Kaziui Baronui, 
dukrai Genovaitei Tely- 
čėnienei ir giminėms, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

L.T.B. Augsburgo Apylinkės 
Komitetas

Liūdinčią dėl tėvelio mir
ties solistę

JUZĘ KRIŠTOLAITYTĘ 
ir jos artimuosius nuošir
džiai užjaučiame

J. Šeštakauskienė, 
St. Baranauskas, 
Jer. Kačinskas ir 
A. Paukštys.

Poniai PAULINAI VILKAI- 
TIENEI, Jūratei ir Rimui, 
jų mylimam vyrui ir tėveliui 
mirus, reiškiame gilią užuo
jautą

V. ir J. PaUečiai

per kliūtis, mėtymuose (disko ir ru
tulio) 1947 metais europiečių mažu
mos buvo kiek panašios pasekmės 
pasiektos. Visiškai arti pasaulio re
kordų žvaigždėtos vėliavos sportinin
kai buvo 100, 200, 400 metr. bėgimuo
se šuolyje i tolį ir disko metime.

Iki 1948 mejų Olimpiados apie JAV 
sportininkus išgirsime dar daugiau. 
Tiesa, amerikiečiams trūksta dešimt- 
kovlninko, tačiau reik tikėtis, kad 
naujas Glen Morris bus greit „pa
krikštytas".

Geriausios 1947 metų pasekmės? 
Sunku pasakyti, tačiau daugumos 
nuomonė — tai amerikiečio Gordien 
disko metimas (54 40 mtr.) Strando 
1500 mtr. bėgimas (3:43,0 min.) ir Za
topeko (čekas) 5000 mtr. pasekmė — 
14:08,2 min.

Daugumai tremtinių gyvenant Vo
kietijoje ir dalyvaujant jos sportini
ame gyvenime įdomu būtų palyginti 
šį kraštą lengvojoje atletikoje su 
kitom Europos ir pasaulio valstybė
mis. Tenka pasakyti, kad jos lygis 
yra dar žemas. Tik- tradiciniame kūjo 
metime vokiečiai pasiekė pasaulinį 
rezultatą (Storch — 56,73 mtr. — tre
čias pasaulyje), ir dar Europos ly
giui — 100 mtr. bėgime (Fischer — 
10,5 sek.), Luther — šuolyje i tolį 
(7,38 mtr.) ir į aukštį Nacke — 196 cm. 
Šiaip visos kitos pasekmės yra me
trais arba dešimtimis sekundžių blo- 
ge^ės už Europos ar pasaulio rezul
tatus.

Neseniai vokiečių žurnalas ,,Sport" 
paskelbė geriausių trijų Vokietijos 
lengvaatletų lentelę. Čia nerandame 
mūsiškio Kerniaus, kuris su 7,27 mtr. 
šuolyje į tolį butų Vokietijoje an
truoju (I Luther — 7,38 mtr. ir pa
gal lentelę — II — as Pfotenhauer su 
7 21 mtr.). Tą patį matome ir rutulio 
stūmime, kur Puzinauskas (su 14,86 
mtr.) po Dr. Luh (15 14 mtr.) butų 
taip pat antroje vietoje. Puzinausko 
vietą užima Jansen, su 14,61 mtr.

Gale mūsų skaitytojams patiekiame 
trijų geriausių Europos ir pasaulio 
1947 metų legvaatlotų atsiektas pasek
mes.

Europos
1. Mc Bailay (Angį) — 10,3 sek.
2. Baily (Prane) — 10 5 sek.
3. Moina (Rum) — 10,5 sek. 
200 m.
1. Mc Bailay (Angį) — 21,1 sek.
2. Moina (Rum) — 21,2 sek.
3. Wilkinson (Angį) — 21,3 sek. 
400 m.
1. Coffe (Angį) — 47,5 sek.
2. Moina (Rum) — 47,8 sek.
3. Lundquist (šved) — 47,9 sek. 
800 m.
1. Hannsene (Prane) — 1:49,8 min.
2. Soerensen (Dan) — 1:49,8 min.
3. Wint (Angį) — 1:50,0 min.
1500 m.
1. Strand (šved) — 3:43,0 min.
2. Erikson (šved) —■ 3:44 6 min.
3. Berqulst (šved) — 3:46,6 min. 
3000 m.
1. Zatopek (Cekosl) — 8:08,8 min.
2. Slijkhuis (Oland) — 8:10.0 min.
3. Ahlden (šved) — 8:10,8 min. 
5000 m.
1. Zatopek (Cekosl) — 14:08,2 min.
2. Heino (Suom) — 14:15,4 min.
3. Myberg (šved) — 14:24,6 min. 
10 000 m.
1. Heino (Suom) — 30:07,4 min.
2. Nystroem (Sved) — 30:14,4 min.

3. Tilmann (šved) — 30:18,4 min. 
110 m. su kliūtim
1. Lidmann (Sved) — 14,3 sek.
2. Breckmann (Belg) — 14,5 sek.
3. Suvins (Suom) — 14,6 sek.
400 m. kliūtim

.1. Arifon\(Pran) — 52,1 sek.
2. Rubio (Ispan) — 52.1 sek.
3. Storskrubb (Suom) — 52,5 sek. 
Šuolis i aukštį
1. Paterson (Angį) — 2,02 m.
2. Bjoerk (Sved) — 1 98 m.
3« Campagner (Itai) — 1,96 m.
Šuolis į tolį
1. Wats (Angį) — 7,40 m.
2. Luther (Vok) — 7,38 m.
3. Damitio (Prane) — 7,35 m.
Trišuolis
1. Ahman (Sved) — 15,26 m.
2. Moberg (Sved) — 15,15 m.
3. Rautio (Suom) — 15,14 m. 
Šuolis su kartim
1. Kata j a (Suom) — 4,23 m.
2. Lundberg (Sved) — 4,21 m.
3. Lindberg (Sved) — 4,20 m. 
Rutulys
1. Lipp (Ėst) — 16,73 m.
2. Milson (Sved) — 15 93 m.
3. Kalina (Cek) — 15,90 m.
Diskas
1. Consollni (Ital) — 53,43 m.
2. Isajew (Rus) — 52 50 m.
3. Huutoniemi (Suom) — 51.60 m.
Ietis ' '
1. Pettersson (Sved) — 72,77 m.
2. Rautavaara (Suom) — 32,2 m.
3. Hyetanen (Suom) — 71,97 m. 
Kūjis
1. Memeth (Veng) — 57,40 m.
2. Ericsson (Sved) — 57.1 m.
3. Storch (Vok) — 56,73 m.
Dešimtkova
1. Wolkow (Rus) — 7159 task.
2. Anderson (Sved) — 7042 task.
3. Ericsson (Sved) — 6730 task.

Pasaulio
100 m.
1. LaXvler (USA) — 10,3 sek.
2. MC Bailay (Angį) — 10,3 sek.
3. Dillard (USA) — 10,3 sek.
200 m.
1. Me Kenley (USA) — 20,4 sek.
2. Patton (USA) — 20 4 sek.
3. Guida (USA) — 20,9 sek.
400 m.
1. Me Kenley (USA) — 46.2 sek.
2. Harris (USA) — 46 3 sek.
3. Bolen (USA) — 46,9 sek.
800 m.
1. Harris (USA) — 1:49,4 min.
2. Fulton (USA) — 1:49,5 min.
3. Hansenne (Pran) — 1:49,8 min.
1500 m.
1. Strand (Šved) — 3:43,0 min.
2. Erikson (šved) — 3:44,6 min.
3. Berquist (šved) — 3:46,6 min.
3000 m.
1. Zatopek (Cekosl) — 8:08,8 min.
2. Slijkhuis (Oland) — 8:10,0 min.
3. Ahlden (Šved) — 8:10,8 min.
5000 m.
1. Zatopek (Cekosl) — 14:08,2 min.
2. Heino (Suom) — 14:15 4 min.
3. Nyberg (šved) — 14:24,6 min.
10 000 m.
1. Heino (Suom) — 30:07,4 min.
2. Nystroem (Šved) — 30:14.4 min.
3. Tilmann (Šved) — 30:18,4 min.
110 m. su kliūtim
1. Dillard (USA) — 14,0 sek.
2. Trulzi (Argent) — 14,0 sek.
3. Cummings (USA) — 14,1 sek.
400 m. su kliūtim
1. Smith (USA) — 51,5 sek.
2. Arifon (Prane) — 52,1 sek.
3. Rubio (Ispan) — 52,1 sek.
Šuolis į aukštį
1. Vessie (USA) — 2,03 m.
2. Paterson (Angį) 2,02 m.
3. Scofield (USA) — 2,02 m.
Šuolis į tolį
1. Steele (USA) — 8,08 m.
2. Wright (USA) — 7.88 m.
3. Johanson (USA) — 7,59 m.
Trišuolis
1. Ahman (Sved) — 15,26 m.
2. Oliviera (Brazil) — 15 16 m.
3. Moberg (šved) — 15,15 m.
Šuolis su kartimi
1. Smith (USA) — 4,45 m.
2. Warmerdam (USA) — 4,42 m.
3. Miles (USA) — 4,42 m
Rutulys
1. van Ville (USA) — 16,74 m.
2. Lipp (Ėst) — 16,73 m.
3. Mayer (USA) — 16,73 m.
Diskas
1. Fitsh (USA) — 54,80 m.
2. Gordien (USA) — 54,40 m.
3. Consollni (Ital) — 53,43 m.
Ietis
1. Seymor (USA) — 75,83 m.
2. Pettersson (Sved) — 72.77 m.
3. Rautavaara (Suom) — 72,29 m.
Kūjis
1. Nemeth (Veng) — 57.40 m.
2. Ericsson (Šved) — 57 1 m.
3. Storch (Vok) — 56,73 m. 
Dešimtkova
1. Wolkow (Rus) — 7159 task.
2. Anderson (Šved) — 7042 task.
3. Kistenmacher (Argent) — 7011 task.

—Kbr.

Smulkios žinios 
1948 m Olimpiada

Paskelbta sekanti olimpiados pro
grama Londone: lengvoji atletika — 
VII. 30 — VHI. 7 d. d., imtynės —
VII. 29 — VIII. 5 d. d. boksas — VIII. 
9 — 13 d. d., futbolas VII. 31 d. —
VIII. J2 d. d., krepšinis — VIII. 8 — 
14 d. d., dviračių sportas — VIII. 7 
— 13 d. d., irklavimas — VIII. 5 — 9 
d. d., kanu — VIII. 11 — 12 d. d., 
buriavimas — VIII. 3 — 12 d. d., sun
kumų kilnojimas — VIII. 9 — 11 d. 
d., jojimas — VIII. 9 — 14 d. d., šau
dymas — VIII. 2 — 6 d. d. plauky
mas — vn. 31 — VIII. 3 d. d.

* Londono olimpiada žada būti gau
siausia dalyvių skaičium. 1936 m. Ber
lyne dalyvių skaičius pasiekė rekor
do — 3 600, tuo tarpu Londone lau
kimą net virš 4 000.

Bilietai Londono Olimpiadai 90 —

PADĖKA
Š. m. lapkričio 5 d. lietuvių tremtinių grupė, (103 asmenų) išvyk

dama Į Kanadą, paaukojo per Lietuvos Raudonąjį Kryžių nedarbin
gųjų ir šeimų šelpimui RM. 5.086.— Už šią auką ir gražų prisimini
mą, kurį parodė išvykstantieji pasiliekantiems, tariame lietuvišką 
ačiū.

Ta pačia proga visiems išvykstantiems linkime daug laimės lai
kinai įsikurti naujam krašte. L.R.K. Vyr. Valdyba

čia °/0 praktiškai parduoti — užsakyti. 
Nors svečių patalpinimas sudaro Lon
donui, ne maža rūpesčio bet jų at
vykimas turėtu papildyti taip išse
kusį devizų iždą.

* Anglų futbolas didžiuojas spalyje 
pasiekęs rekordinio žiūrovų skaičiaus: 
lokaliniam „Derby“ tarp Manchester 
City ir Manchester United 78 000 žiū
rovų! Ir spalio men. 11 d. 44 — iuose 
visų lygų rungtynėse žiūrovų skai
čius pasiekė 1 122 000! Tai irgi sezono 
rekordas.

* Dar šį sezoną tikimasi sulaukti 
mūsų futbolininkų pasirodymo. GroB- 
Hesseno rinktinė (Kaselis ir Hanau) 
norėtų sužaisti su Bavarijos rinktine. 
Bet Bavarijos rinktinė? Telieka lauk
ti • energingų musų futbolo vadovy
bės žygių. Juk tai būtų proga pa
matyti bent 22 lietuvius aikštėje. 
Tuo pačiu gal paaiškėtų ir mūsų 
rinktinės provizorinė sudėtis?
Kūno kultūros mokytojų, sporto klubų 

atstovų ir sporto darbuotojų 
suvažiavimas

Š. m. lapkričio mėn. 28—29 d. d. 
Augsburge-Hochfelde šaukiamas va
karinėse Vokietijos zonose esančių 
kūno kultūros mokytojų, sporto klu
bų atstovų ir sporto darbuotojų su
važiavimas.

Kiekvienas tremtyje esąs lietuvių 
sporto klubas į šį suvažiavimą siun
čia po vieną atstovą.

Atvykę į šį suvažiavimą dalyviai 
registruojasi .Dainava" sporto klubo 
patalpose. Maistu apsirūpina kiekvie
nas individualiai.

Suvažiavimui sušaukti Komitetas

TENISAS
Šiuo metu Egipte esąs žymus jugo

slavų tenisininkas ir meisteris Pun- 
cec ir jo žmona su australų teniso 
sąjungos pagalba ..organizuoja" įva
žiavimą į Australiją. Negrįžtąs namo 
dėl mums taip gerai žinomų ir su
prantamų aplinkybių: „negalįs grįžti 
į tėvynę dėl ten šiuo laiku esančio 
rėžimo“.

Panašaus likimo ištikti žinomieji 
pasaulio stalo tenisininkai penkiakar- 
tis pasaulio meisteris vengras Barna 
bei du kart pasaulio meisteris austras 
Bergmann gavo Anglijos pilietybę ir 
tuo žymiai sustiprino anglų eiles.

Musų stalo tenisininkai dėl savo 
pajėgumo,'' nežiūrint daromų suvar
žymų (tik du užsieniečiai 6 asm. ko
mandoje) yra labai pageidaujami 
vokiečių klubuose, štai Meilus yra 
Schw. Gmflnd vokiečių pažiba, o Dil- 
lingeno vokiečių stiprybė — taip pat 
lietuviai Kurauskas ir Zulpa!

Atsiusta paminėti
Aleksis Ranit, V. K. Jonynas, un 

Xylographe. Lithuanian, Editions Arts 
et Scienses’Baden Baden, 94 psi.

„Žalčio pasaka" Pauliaus Augiaus 
101 iliustracija, iš jų 62 spaustos tie
siog nuo medžio rėžinių. Tekstas prie 
iliustracijų S. Bačinskaitės. Iš pran> 
cūzų kalbos vertė Ida Luettin. 400- 
sials lietuviškos knygos sukakties me
tais. Išleista Dailininkų „Forma“ ko
lektyvo 112 psl. Didelio formato.

Juozas Girnius, Tautiniai musų už
daviniai tremtyje. Ateitininko biblio
teka Nr. 10, WOrzburg, 1947 m. Moks
leivių Ateitininkų Sąjunga, 24 psl.

Jurgis Baltrušaitis Žemės Pakopos, 
elegijos, giesmės, poemos. Iš rusų 
kalbos vertė Juozas Valaitis, 1947 m. 
Išleido A. Urbonas, J. Kapočius, 158 psl.

J. Ambrazevičius, J. Girnius, A. 
Vaičiulaitis, Visuotinės literatūros is
torija. Nuo klasicizmo ligi dabarties. 
1947 m., 293 psl. tiražas 3.000. Kaina 
RM. 12,—.

Scholar, The Magazine produced by 
young foreign scholars of the West 
Zones: of Germany in collaboration 
with foreign professors. Nr. 1, Hei
delberg Nov. 1947. 112 psl.

M§sų šachmatai, 1947 m. Nr 6. 
Pragiedruliai 1947 m. . spalių mėli. 

Nr. 13 Leidžiami Stockholme.
Gimtoji Salls. Lietuvių laikraštis 

Belgijoje. 1947 m. lapkričio 10 d. Nr. 2.

Pranešimai
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Pakartotinai pranešame, kad naujų 

prenumeratų nei i užsienį, nei į Vo
kietiją dėl riboto laikraščio tiražo 
negalime priimti.

Prašome nesiųsti pinigų, nes juos, 
atskaitą persiuntimo išlaidas, vėl grą
žinsime.

Gerb. pavienius skaitytojus prašo
me nedelsti su mokėjimais. Prenu
meratą siųsti tik iki šių metų galo.

Administracija

„AIDŲ" PRANEŠIMAS
„Aidų“ Nr. 8 išeina šio mėn. gale. 

Kalėdinis ir paskutinis šių metų nu
meris (Nr. 9) visiems skaitytojams ir 
platintojams bus išsiuntinėtas gruo
džio mėn. pirmoje pusėje. Prašome 
pasistengti iki šių metų galo atsiskai
tyti už visus šių metų numerius. Neiš- 
parduotus egz. prašome grąžinti ne
delsiant.

„Aidų“ administracija

RAŠYTOJŲ DĖMESIUI
Per rašytojų suvažiavimą Augsburge 

buvo nutarta leisti lietuvių rašytojų 
metraščio antrą tomą, ir rašytojai 
buvo raginami ruošti jam medžiagą. 
Šiuo metu pradedami parengiamieji 
metraščio leidimo darbai, kolegos 
rašytojai (gyveną tiek Vokietijoje, 
tiek visur kitur už Lietuvos ribų) 
maloniai prašomi siųsti rankraščius, 
— jei galima, perrašytus mašinėle, — 
Liet. Rašytojų Tremt. Dr-jos Valdy
bos paskirtam metraščio redaktoriui 
šiuo adresu:

Henrikui Radauskui, (14b) Reutlin
gen, Seestr. 11.

Prašoma siųsti vien tik grožinės li
teratūros dalykus (dėl straipsnių li
teratūros temomis į autorius bus 
kreiptasi individualiai). Siųstini tik 
niekur nespausdinti dalykai, ir auto
riai prašomi ir ateity jų spaudai ne
duoti. Rankraščius prašoma siųsti iki 
1948 m. sausio 15 d.

Henrikas Radauskas, 
Liet, rašytojų metraščio 
redaktorius.

NAUJAS VADOVĖLIS
Pranešame gimnazijų vadovybėms 

ir lietuvių kalbos mokytojams, kad 
jau atspausdinta J. Ambrazevičiaus, 
J. Griniaus ir M. Vaičiulaičio „Visuo
tinės literatūros istorija". Nuo klasi
cizmo iki dabarties. Atskiro vadovėlio 
kaina RM. 12,— Perkant didesni kiekį 
daroma nuolaida, Užsisakyti prašome 
pas leidėją šiuo adresu:

„Tėviškė“ (13a) Schweinfurt- Franz- 
Schubert-Str. 14 a.

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija

Tirolio Service Social, Baltų sekci
joje yra visa eilė Lietuvos užsienio 
palšų, kurių savininkai šiuo metu 
Austrijoje nebegyvena ir Jų antrašai 
nežinomi:

1. Akstinas Juozas, 1. Adamonis Pe
tras, 3. Balukevičius Gėdiminis, 4. 
Baronienė Antanina, 5. Baronas Ka
zys, 6. Bačkevičius Vladas, 7. Dakne- 
vičienė Karolina, 8. Dobkevičius Fe
liksas, 9. Dambrauskas Juozas, 10. 
Geibavičius Edmundas, 11. Guntulis 
Justinas. 12. Guntulis Antanina, 13. 
Grinius Aleksas, 14. Gestautas Izido
rius, 15. Grabnickas Marija. 16. Gir- 
nienė Ona, 17. Girnius Juozas, 18. Ja
nuška Jurgis, 19. Jaškulis Petronėlė, 
20. Jaškulis Antanas. 21. Juška Sta
sys, 22. Kancevičius Juozas, 23. Ko- 
lalis Teofilius, 24. Kriaučionis Me
čislovas, 25. Lapelis Petras, 26. Mus
teikis Akvilina, 27. Mileška Vincas, 
28. Matulienė Vanda, 29. Milaknis 
Halina, 30. Maželis Vytautas, 31. Pav
lovas Jurgis, 32. Puknienė Elena, 33. 
Radzevičius Aleksas, 34. Savickas Bro
nius, 35. Savickas Domininkas, 36 
Telyčėnas Genovaitė, 37. Telyčėnas 
Julius, 38. Urmonaitė Lingarda, 39. 
Vaičekonienė Petronėlę.

Pasų savininkai, norintieji pasus 
gauti, prašomi pranešti savo gyvena
mas vietas šiuo antrašu:

Austria. Service Social PDR Tiro! 
Delegue de Sect. Balte

Innsbruck 
Rechenweg 15.

Paieškojimai
Našlaitis Kūnas, Albertas, gimęs 

1936. 12. 14, ieško savo tėvo Kūno 
Jurgio'ir motinos Veros Mačiulaity- 
tės. Paskutinis žinomas adresas Mari
jampolė.

Našlaitė Lenkevičaitė, Hans, Dieter, 
Frank gimusi 47. 4. 7, ieško tėvo (ne
žinomas — USA) ir motinos Lenkevi- 
čaitės Liudvikos - Eugenijos, kurios 
paskutinis žinomas adresas — Vilka
viškis.

Lenkevičaitė Peter, gimusi 1945. 3. 15, 
ieško tėvo Altenburgo Kurt ir moti
nos Altenburg Liudvikos - Eugenijos. 
Paskutinė vieta Vilkaviškis.

Lietuvos žydas Grinberg-Robert, gi
męs 1930. 6. 27. ieško tėvo Grinbergo 
Josef, paskutinė žinoma vieta Kras- 
nojarskas-Sibiras, ir motinds Grin
berg-Goldberg Chenija, paskutinė ži
noma vieta Komi, ASSR.

Lietuvos žydas Levitan, Hirsch, gi
męs 1930. 9. 21, ieško tėvo Levitano 
Chaimos, paskutinė vieta Šiauliai, ir 
motinos Levitan Taub, Sara. Paskuti
nė gyv. vieta. Stutthof.

Žinias siųsti: Preparatory Commis
sion Suternational Organization Traing 
(Child Search Division ejo Area Team 
1002, Ludwigsburg, ADO 154.

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

sekančių asmenų:
RECHENBERGER Erna, 39 metų; 
RECHENBERGER Lenchen, 20 metų; 
RECHENBERGER Lyda, 25 metų; 
REISS Alma, gim. 21. 1. 1931, iš 

Karthaus;
VILDSCHUS-TSCHIKSCHINEY Kazi

mir, gim. 1890, iš Gotha;
VINDSBERG Abraham, iš Marijam

polės;
VINDSBERG Falvl, iš Marijampolės; 
VINDSBERG Joseph, iš Marijampolės; 
VINDSBERG Shimon, iš Marijampolės; 
VOJCENIENE Brunius, gim. 1922.
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atmoka. Ir visos tos nežmoniškos 
skriaudos šitiems skaidriausios 
sielos, nors ir juodo veido žmone- 
liams — pajudino skaitytojo są
žinę ir pasiryžimą kovoti su ta 
žmonijos gėda. Ir pagaliau pama
žu — teisingumas laimėjo.

H. Beecher—Stowe knyga, nors 
literatūriniu atžvilgiu ir nėra vi
siška tobulybė — ligšiol yra viena 
iš mėgiamiausių knygų jaunitno 
bibliotekoje.

MOTERIS IŠ POZITYVIOSIOS PUSES
Ne tik vyro, ir moters gyveni

mas pilnas kūrybos. Ar ji butą 
tvarko, ar valgyt ruošia, ar ren
giasi, šukuojasi, ar vaikus apvel
ka, ar siuva, siuvinėja — ji vis 
kuria. Moteris visose kasdienio 
gyvenimo smulkmenose ieško nau
jų, įvairesnių, gražesnių formų, 
kurios ir ją ir jos artimuosius pa
tenkintų. Šiandieną ji vienaip sut
varko butą, rytoj priduoda jam 
kitą stilių. Iš esamų paveikslų, gė
lių ar kitokių papuošimų, iš kili
mų, audeklų, dėžių — ji dažnai 
butą pagrindinai pakeičia, įneš- 
dama originalų grožį, jaukumą. 
Arba — apsivilkimas. Kaip ori
ginaliai, kartu meniškai (pagal esa
mas sąlygas) iš seniausios mados 
drabužių pasisiuva sau ir vaikams 
rūbelius, Siuvinėja ar mezga ką: 
kiek į tą darbą ji įdeda savo sie
los, kad tas viskas būtų gražu, 
malonu. Tikroji sveika moteris, 
nors ji būtų suvargusi, niekad 
viešai nepasirodys netvarkinga: 
jos suknutė, batukai, šukuosena, 
švara — apie ją tik teigiamai sa
kys. Koks didelis skirtumas gy
venamų butų, tvarkomų vyrų ar 
moterų!

Moteris susilaiko nuo visko, kas 
ją padaro negražią. Retai tenka 
nusigėrusią moterį matyti, labai 
retai tenka girdėti skriaudžiančią, 
vagiančią, sukčiaujančią. Tikroji 
moteris (tokių dauguma) būtinai 
linkusi į grožį, be to, ji sąžininga, 
nuoširdi, užjaučianti, pasiaukojan
ti, kitaip sakant, ji — moteriška. 
Savo būdo savybėmis ji mūsų gy
venimą iškelia iš pilkos kasdieny
bės ir priduoda jam aukštesnės 
prasmės.

Ar rasime lietuvių, kurie nesi
džiaugtų mūsų tautosaka? Kiek 
ten jausmo, kiek ten paprasto, 
nuoširdaus meno, kiek sielai poil
sio! Senesni prisimena gryną, ne
sugadintą kaimą, prisimena jo 
dainas, žaidimus,* apeigas. Kiek 
dainų naujų varijantų, derinių

dažnai tos pačios dainininkės su
kurdavo! Tautosakos rinkėjai di
džiausius tautosakos sandėlius 
rasdavo pas kaimo moteris. To
kios tautosakininkės yra nemažai 
pačios prisidėjusios prie jos kūry
bos. O audiniai, juostos, mezgi
niai ...

Kas pasaulyje įvairių meno sri
čių didžiausias įkvėpėjas?

Moteris ir meną kuria. Atimk iš 
jos meno pajautimą, ir mūsų kas
dienis gyvenimas pasidarys gryna 
materija, nustos daug džiaugsmo.

Jei šiąndieną kai kurios mo
terys, ieškodambs naujų kelių, 
bando kai kame pamėgdžioti vy
rus, jos apsirinka. Vyrų pasauly 
moteris savęs neras. Tai bus tik 
karikatūra. Kas vyriška, turi būti 
vyriška, kas moteriška, turi likti 
moteriška.

Dar niekad istorijoje moterys 
viešajame politiniame gyvenime 
neturėjo sprendžiamos daugumos. 
Dar taip neseniai, vos prieš ke
liasdešimt metų (po D. karo) dau
gumai moterų buvo sulygintos 
pilietinės teisės: joms buvo leista 
balsuoti, studijuoti ir darbą pasi
rinkti. Todėl moteris šioje srityje 
yra jaunutė, tegyvenanti tradici
jomis, visko bijanti, viską palie
kanti vyrams spręsti. Daugelis jų 
dar šiandieną mano esančios pa
sauly ne tam, kad kiltų aukščiau 
savo namų aplinkumos. Tokios 
neįvertina nei savo dvasinių sa
vybių* nei būsimų joms istorijoj 
uždavinių. Moteris, būdama užuita, 
dar neturėjo galimybės išryškinti 
nei savo dvasios galios nei po
lėkių aukštybių.

Ateis laikas, kadą moteris, pa
lengvinusi savo pilko kasdienio gy
venimo naštą, savo dvasinėmis 
vertybėmis labai ryškiai prisidės 
prie pasaulio sutvarkymo. Tada, 
gal būt, bus naujoji teisingumo, 
grožio, nuoširdaus džiaugsmo era 
— be karų, be skriaudų .. .

S. J. N.

demokratijos ir bolševizmo augančio 
intyrniškumo ženklas? Bet švedų tau
tos didžiuma kaži ar sutinka su tuo 
duosnumu demokratijos priešams. To
kioms organizacijoms nereikia pašal
pos, už savęs jos turi tokius ekono
minius išteklius, kad pačios gali pa
talpas išsinuomoti.

Tą spektakli, kurį švedų moterų 
organizacija, reiškianti pretenzijų 
būti demokratinė, pristatys tą bolše
vikinę pasaulinę sąjungą diktatūrai 
palaikyti kaipo demokratinę, mes 
laikėme nemandagiu ir — politine 
apgavyste. Toji mūsų charakteristika 
nepasikeis. Bus ir vienas viešas po
sėdis, kur kitų kraštų bolševikės mo
terys mokys stockholmiečius demo
kratijos ...“

H. Beecker Stowe 1812 — 1836

To maskerado šeimininkė švedė 
Andrea Andreėn spaudai pareiškė, 
kad tai sąjungai priklauso fr tie 
kraštai, kur demokratija nėra be 
negalavimų, kaip pav., Šveicarija, kur 
moterims neleidžiama balsuoti, arba 
Amerika su negrų problema. Tas pats 
dienraštis tą pareiškimą vadina de
magogija. kuri paprastai pateikiama 
iš bolševikų kontroliuojamos pusės. 
Kaip ten bebūtų su demokratija Ame
rikoje ir Šveicarijoje, bet tie kraštai 
turi tikrai demokratinę konstituciją, 
taip kad visos organizacijos gali vie
šai dirbti tai demokratijai pakeisti 
ir labiau sudemokratinti. „Bet visai 
kitaip su rusų moterų organizacija, 
kuri beveik viena ir sudaro tuo^or
ganizacijos (Pasaulinės demokratinių 
moterų sąjungos. Red.) 32 milijonus 
narių. Rusijoje negali egzistuoti ki-

imti organizacijos, dirbančios dikta
tūrai. Iš tikrųjų tą tarptautinę mo
terų sąjungą sudaro diktatūrinė rusų 
moterų sąjunga, kuri paskui ver
buoja demokratines sekcijas kituose 
kraštuose, sekcijas, kuriose dominuo
ja politinės vištos arba žmonės, kurie 
nė kiek nesiskaito su savo politine 
garbę, o yra tikros diktatūros iš
kamšos ir savo darbdavį skaito de
mokratu.“

Užsimindamas apie minėtos sąjun
gos rezoliuciją, kurioje pabrėžiamas 
„respektas pagrindinėms žmogaus 
laisvėms“, laikraštis klausia: „Kada, 
kur ir kaip toji tarptautinė moterų 
sąjunga r e i k a 1 v o arba bent pa
reiškė savo norą, kad rusiškoji diktą- 
tūra respektuotų pagrindines žmo
gaus laisves? Lygybė prieš (statymą, 
t- y- lygybė pasiduoti diktatūrai, nė
ra jokia „laisvė“, nėra taip pat ir 
jokia „teisė". Prie pagrindinių žmo
gaus teisių reikia priskirti minties 
laisvę, žodžio laisvę, koalicijos laisvę, 
spaudos laisvę, sąžinės laisvę ir t. t. 
Tik absoliučiai nenusimanąs kvaile
lis gali teigti, kad tomis teisėmis ru
sas pilietis pasinaudoja.

Yra pasaulyje daiktas, vadinamas 
prekių suklastojimu. Prekės siūlomos 
suklastotu pavadinimu, kad, tuo ga
lėtų pagauti paprastus žmonelius ant 
kabliuko toms prekėms pirkti. Pre
kių suklastojimas yra gana krimina
lus veiksnys ir teisiškai baudžiamas. 
O tokiOs prekės yra didelis pertek
lius jau ir taip, o be jos didelės da
lies galima visai apsieiti. Ir jeigu 
bolševikinė diktatūra pateikiama kaip 
demokratija, ar tai nelygus veiksmas 
prekių suklastojimui? Tikrai keista, 
kad rusų diktatūra suranda tiek no
rinčių „intelektualų“ tuo darbu už
siimančių.'*

Ryšium su tuo kongresu, reagavo 
ir žinomesnės švedės moterys veikė
jos iš liberalinio sparno. Advokatė 
Ruth Stjernstedt dienraščio „Dagens 
Nyheter“ rugsėjo 20 d. numery aiš
kiai nurodė tos švedų organizacijos, 
kuri yra to kongreso šeimininkė, su
sikūrimo istoriją ir jos užmačias, net 
sarkastiškai pasijuokdama iš jos kil
nių tikslų užtikrinti demokratiją vi
suose kraštuose, taigi: „Diktatūrinis 
kraštas Rusija atstatys demokratiją 
diktatūrinėje Ispanijoje. Demokratija, 
kaip sakoma, (vairiuose kraštuose 
įvairiai pasireiškia. Sovietų 'Sąjun
goje ji gi |gijo diktatūros formą, gal 
būt, daug stipresnę, negu kad Vo

kietijoje buvo“. Neatsiliko ir kiti 
laikraščiai, vadindami tą maskeradą 
„1947 m. demokratija“. S. V.

Praėjusiais metais (1946) Ameri
ka plačiai paminėjo šios rašyto
jos mirties 50 m. sukaktį.

„Demokratiniu"
Moterų Maskeradas

Š. ’ m. rugsėjo 20 d. Stockholman 
susirinko 1945 m. įsikūrusi „Pasauli
nė demokratinių moterų sąjunga“ ke
turių dienų meditacijoms. To maske
rado, kaip tą suvažiavimą vadina so
cialistų sindlkalistų dienraštis „ARJBE- 
TAREN" rugsėjo 18 d. Nr., rengėja 
buvo „Kairiųjų švedų moterų sąjun
ga“. Į pasilinksminimą atvažiavo ga
na narsios moterys; čia atvyko ir 
garsioji ispanų komunistė Dolores 
Ibarruri, žinoma La Pasionaria var
du, ir Tito partizanė Mitra Mitrovič, 
dabartinis Jugoslavijos švietimo mi- 
nisteris, ir Mme Pragierova, Lenkijos 
vice-darbo ministeris, ir Nina Po
pova, Sovietų profesinių sąjungų mo
teriškasis generalinis sekretorius, ir 
abi garsiosios prancūzės, fizikė Eu- 
gėnie Cotton, tos sąjungos pirminin
kė, ir parlamentarė Marie - Claude

„. . . Kairiųjų švedų moterų sąjun
ga yra organizacija, kurios tikslas, 
sako, esąs „dirbti už aiškią ir at
sakingumą jaučiančią demokratiją, 
įkūnytą liaudies sąmonėje ir supra
time, įstatymų leidime ir visuomeni
niame gyvenime“, yra įsijungus j 
1945 m. įsikūrusią Pasaulinę demo
kratinių moterų sąjungą, kuri savo 
ruožtu yra pseudoorganizacija bolše- 
vikiškajai politikai.

Ir tos pseudoorganizacijos kažkokia 
komisija susirinko posėdžiui parla
mento patalpose. Parlamento patalpų 
užleidimas tai bolševikiškai pseudo- 
organizacijai — bolševikiškai dikta
tūrai populiarizuoti, yra taip pat 
laiko ženklas. O gal tai tarp social-

toks politinis veikimas, kaip tik bol
ševikinis. Organizacija, kuri norėtų 
dirbti tikrajai demokratijai Rusijoje 
(vesti, tuojau būtų sukišta į kalė
jimą arba koncentracijos stovyklas, 
o jos nariai priskirti vergų kastai. 
Rusijoje negali egzistuoti kitos or
ganizacijos, kaip tik tos, kurios iš
pažįsta karaliaujančią diktatūrą, kuri 
ištrina bet kokią demokratiją. Kiek
viena organizacija Rusijoje kontro
liuojama diktaturos_ politinio kontro
lės aparato ir prižiūrima valstybinės 
čekos. Kiekvienas nuo diktatūros nu
krypimas laikomas veikimu prieš 
valstybės saugumą ir aštriai baudžia
mas. Kiekviena organizacija yra dik
tatūros padaras ir kaip organinė da
lis įjungta i tą diktatūrą. Todėl lo
giškai yra visai negalima, kad rusų 
moterų organizacija. įsijungus | pa
saulinę sąjungą, galėtų savo (Štatuose 
būti demokratinė arba dirbti demo
kratijai. Dėl tų specifiškų rusiškų są
lygų ji turi veikti rusų diktatūrai ir 
jos politiniams tikslams.

Todėl visai logiška ir aišku, kad 
tarptautinė moterų sąjunga, dirbanti 
demokratijai, negali savo nariu pri-

Vaillant-Couturier, na ir daug kitų 
„demokračių“. Kad susirinkusios da
mos buvo narsios, paaiškėjo iš pir
mojo pasimatymo su spaudos atsto
vais. Kai vienas iš laikraštininkų pa
klausė La Pasionarios, kokj kraštą 
ji laikanti labiausiai atitinkant) de
mokratijos sąvokai, karštoji sėnė is
panė susijaudino ir suriko ant varg
šo žurnalisto: „Mes čia susirinkom 
ne tam, kad mus egzaminuotų tokiu 
įkyriu būdu!“

Iš „demokračių kompanijos“ aiškus 
visiems pasidarė ir jų plaukas. Vi
suomenė, žinomaa, negalėjo nerea
guoti, ypač prieš patį impresario tą 
švedų moterų organizaciją, kuri, bū
dama grynai komunistinė, dangstosi 
įvairiais demokratiniais šūkiais. Pir
masis gana stipriai reagavo socialis
tų sindlkalistų dienraštis „ARBETA- 
RAN“. Savo rugsėjo 18 d. įžangi
niame „Demokratiškosios“ moterys“ 
jis rašo:

Alė Sidabraitė

Malda
Visur ieškojau aš tavęs, o mano Dieve, 
Ir abejot pradėjau, ar esi.
Bet kai brendu ištrėmime žaliąja pieva, 
juntu Tave aš kiekvienam lapelio šlamesy.

Išgirski tremtinės širdies plakimą, • 
Išgirsk, kaip rauda kertami miškai žali. 
Pakeiski, Viešpatie, gimtos šalies likimą, 
Juk viską visur Esantis gali.

Liepsnoja meilė amžina krūtinėj. 
Ak, toji meilė begalinė, be ribos — 
Norėtųs, gimto kaimo beržą apkabinus, 
Priglūdus laukti, kol širdis sustos.

<=^4-tniLntina. knt^a
Tai buvo klausimas, apie kurį 

daug rašė žymūs mokslininkai. 
Daug buvo rimtų pasiūlymų nau
jiems įstatymams, daug ginčų, 
diskusijų ir nutarimų. Buvo iš
leista įvairių knygų apie primi
tyvias necivilizuotas tautas ir kul
tūringojo pasaulio pažiūras į tuos 
įvairių spalvų žmones; buvo trak
tatų apie baltųjų žmonių santy
kius su primityviaisiais. Bet visa 
tai liko dulkėti bibliotekose. Ir 
tiktai vienos moters nedidelis ro
manas pabudino pasaulio sąžinę ir 
pakeitė istoriją nauja vaga. Tai 
buvo — „Dėdės Tomo trobelė."

H. Beecher—Stowe gimė 1812 m. 
Lichtfielde. Mokytoja, rašytoja, 
profesoriaus žmona — sulaukusi 
84 metų, ji mirė kaip garsiausia 
Amerikos moteriškė. Jos knyga 
Šiaurinėje Amerikoje buvo prie
žastimi to didžio sąjūdžio, kuris 
sukėlė entuziazmą kovoti su ver
gystę palaikančiomis valstybėmis, 
kuris padėjo išvaduoti negrus iš 
vergystės.

Ir kas gali būti gražesnio pasa
kyta apie knygą už tai, kad ji 
daugeliui žmonių kančias suma
žino, kad ji daugelį varguolių lai
me apdovanojo, kad jį gyvenimą 
faktiškai palengvino? O vergystė 
yra pats tamsiausias ir begėdiš
kiausias dalykas žmonijos istori
joje. „Dėdės Tomo trobelėje" au
torė labai paprastai ir nesudėtin
gai, bet — jautriai ir širdingai 
aprašė to juodojo Tomo ir jo šei
mos dvasios pergyvenimus: kaip 
jie yra dori ir darbštūs, kaip jie 
ištikimi ir sąžiningi, nors baltieji 
žmonės jiems tuo pačiu nevisada

Is moterų pasaulio
Elsa Barrain

Muzikinė prancūzų „Romos premi
ja“, kuri yra skiriama tik už ypa
tingai tobulas ir originalias muzikos 
kompozicijas, šiais metais paskirta 
kompozitorei Elsai Barrain už jos 
„Antrąją Simfoniją.

Skaučių konferencija
Pasaulio skaučių ir vadovių kon

ferencija bus sušaukta 1948 m. Ameri
kos miestely Cooperstown. Bus pak
viestos 28 kraštų atstovės, šeiminin
kaus JAV*, Kanados ir Brazilijos 
skautės.

Pranė Spingienė
„Mūsų Kelio“ Nr. 44 yra J. Grigo- 

laičio straipsnelis apie klaipėdietę 
Pr. Spingienę, kuri turėjo iškentėti 
daug skaudžių persekiojimų — vyras 
nacių paimtas | kone, lager) maža 
dukrelė taip pat atimta ir atiduota 
t prieglaudą, o ji pati daug kartų 
sumušta, spardyta turėjo dirbti fa
brike priverstinai sunkius darbus. 
Bet karui baigusis Pr. Spingienė 
susirado keletą metų nematytą du
krelę ir vyrą. Tokiems kankiniams 
už lietuvybę turi būti skiriama visų 
lietuvių pagarba ir užuojauta.

Nobelio fiziologijos premija
Fiziolog. premija už 1947 m. yra 

paskirta 3 asmenims, kurių tarpe yra 
moteris Dr. Gerty T. Corl, profesorė 
Vašingtono un—te. Greta jos tą pre
miją gauna ir jos vyras (taip pat iš 
to paties un—to).

V. Lozoraitienės atsišaukimas
Tarptautinė Moterų Taryba gavo 

iš Liet. Mot. Tarybos buv. pirminin
kės V. Lozoraitienės dabar gyv. Ita
lijoj, atsišaukimą kur gyvai nušvie
čiama dabartinė Lietuvos būklė ir 
prašoma pagalba. Tarpt. M. Taryba 
nuoširdžiai paskaitė raštą ir pasiūlė 
priimti rezoliuciją, kad moterys trem
tinės taip pat būtų atstovaujamos 
IRO.

Sv. Kazimiero seserys Amerikoje
Sv. Kazimiero seserų vienuolynas 

Amerikoje atšventė 40 m. sukaktj. 
Dabar yra apie 400 seselių, dirban
čių švietimo ir. gailestingumo srityje. 
Jos laiko 4 vidurines mokyklas, va
dovauja 3 ligoninėm, tvarko lietu
vių senelių prieglaudą Chicagoje. 9

F. Bortkevičienės 
mirties 3—jų metų sukaktis buvo spa
lių mėn. Tai buvo veikli visuomen- 
ininkė, lietuv. spaudos kūrėja, šal
pos darbininkė. 1919 m. bolševikų 
laikyta 3 mėnesių Lukiškių kalėjime. 
Nuo Liet, valstiečių liaudininkų Par
tijos buvo išrinkta į Liet. Steigiamą
jį Seimą. Mirė užėjus trečiajai oku
pacijai, 1944 m. rudeni, Kaune. Palai
dota Troškūnuose.

Ricarda Huch
S| rudeni Berlyne (vykusiame vo

kiečių rašytojų suvažiavime (tai pir
masis jų pokarinis suvažiavimas) pir
mininkauti buvo pakviesta senelė 
poetė Ricarda Huch.

Anna Pauker
Rumunijos komunistų žymi veikė

ja, eilę metų gyvenusi bolševikinėje 
Rusijoje, dabar yra paskirta Rumui- 
jos užsienių reikalų ministeriu. Ji 
drauge su kitais trim naujai paskir
tais ministerials buvo prisaikdinta 
karaliaus Mykolo akivaizdoje.

Princesė Elzbieta
Anglų princesės Elzbietos vestu

vės, taikantis prie dabartinės nuo
taikos ir sąlygų, rengiamos atšvęsti 
labai suprastintai. Bus vengiama 
ypatingų iškilmių ir ypač dėl to — 
išlaidų, Pakeliui ligi bažnyčios ne
bus rengiama jokių tribūnų. Svečių 
skaičius, kiek galima, sumažintas. 
Paprastumas nueis taip toli, kad 
jaunavedžiai vilkės paprastais, gat
vėje dėvimais drabužiais. Taip pat 
bus aplenkta ir sena anglų kara
liško dvaro tradicija, pagal kurią 
sosto įpėdinė, prieš eidama į jung
tuves, turi likviduoti visus savo 
senus drabužius ir viską visai nau
jai pasisiūdinti. Žinoma, vestuvinė 
suknelė ir kostiumas kelionei — 
bus naujai pasiūdinti. Medaus mė
nesį jaunoji pora rengiasi praleisti 
kur nors savo karalystės salose, 
gal būt, Škotijoje, o paskui dar 
aplankyti Kanadą arba Jungt. Ame
rikos Valstybes.
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J. Butėnas

apkritis Europos politikoj
Džiūstančiam Rytų Europos tau

tų medy ligi šiol dar kybojo kele
tas pageltusių laisvės lapų, kurie 
skurdžiai laikėsi netikroj Jaltos 
susitarimo užuovėjoj. Sį lapkritį 
ir jie baigia nukristi, tie pasku
tiniai demokratijos ir totalizmo 
kompromisų vaisiai. Diplomatai 
bei korespondentai iš Vidurio Eu
ropos ir Balkanų pro Vjeną pra
neša, kad Molotovas ligi Londono 
konferencijos nori švariai nusi
valyti stalą, ir dėl to visoje gele
žinės uždangos sferoje skubiai 
inscenizuojamos bylos užsilikusių 
demokratinių sambūrių likvidavi
mui pridengti, antikomunistinės 
rezistencijos likučiams užgniaužti, 
paskutiniams politinės savo tautų 
laisvės šaukliams sunaikinti. Ne
gausūs patriotiniai atstovai, savo 
laiku įsileisti į falš^vus Varšuvos, 
Bukarešto bei kitų satelitinių so
stinių parlamentus Jaltoj nustaty- 
tajai rinkimų laisvei pateisinti, po 
beviltės kovos jau baigiami išva
džioti į kartuves ar kalėjimus 
arba, kaip Nagy ar Mikolaičikas, 
protestuodami pasitraukia į lais
vąjį užsienį. Rytų Europoj gesta 
paskutiniai žiburiai, kaip parafra
zuodamas lordą Grey rašo „Daily 
Mail", ir užstojusi klaiki tamsa 
tepaliks kuriozinių enkavedistinio 
spektaklio epizodų prisiminimą 
Būsimieji istorikai sveiką protą 
turės nugirdyti Maskvoj atbaigtos 
marksistinės dialektikos svaiga
lais, kad suvoktų, kaip, sakysim, 
vengrų premjeras Nagy galėjo 
rengti sąmokslą pats prieš save 
arba kokia morale vadovaudmasis 
Višinskis karo kurstytojais ap
šaukė tuos, kurie drįso kelti .balsą 
prieš šventą suvereninės Sovietų 
Sąjungos teisę žudyti jos pavergtų 
tautų žmones.

Sudėjus rankas filosofiškai de
juoti dėl klaikios dabarties arba 
taip pat nieko pozityvu nedarant 
ciniškai tyčiotis iš neišvengiamo 
savo pačių likimo, — nejaugi to
kia dalia beliko šių dienų euro
piečiui? Pirmu pažvelgimu /ikrai 
taip atrodo. Į tą tragediją „pasau
lis tik bejėgiškai žiūri, rašo „Dai--

ly Mail", nes diplomatinių notų ir 
qriežtų protestų siuntinėjimas pasi
darė vien formos dalykas: jie 
vistiek nueina į kanceliarijų po- 
pierio krepšius . .. Rytų Europos 
laukia dar didesni bandymai ir 
dar skausmingesnė fizinė ir dva
sinė agonija, ir vienintelis daly
kas, ką likusioji pasaulio dalis 
•ali daryti, yra su karteliu, bet 

nevaisingai į tai žiūrėti." Demo
kratinis pasaulis nedrįsta prieš šį 
totalinį laisvės užslopinimą — ir 
tuo patim prieš flagrantišką kątik 
pasirašytų taikos sutarčių laužy
mą — protestuoti kad ir nutrauk
damas su Rytų Europos valstybė
mis diplomatinius santykius, nes 
tai, anot „D M.", užkimštų pasku
tinį plyšį geležinėj uždangoj ir Ry
tų Europą galutinai paskandintų 
visiškoje neviltyje. Užtat ir ban
doma visiška tyla apgaubti Balti
jos kraštų tragediją, nes ten ne
viltis jau pilnutinė, ir jos suvo
kimas dar skaudesne rakštim 
draskytų Vakarų sąžinę ...

Bet toks neveikius demokratijų 
tąsymasis su savo sąžine nieko 
neišsprendžia. Jis nepataisys pa
krikusios padėties, jis net ne
sustabdys politinės lavinos griu
vimo. Britų lordų rūmuose lapkri
čio 5 d. kancleris lordas Jowitt 
turėjo pripažinti, kad dabartinė 
klaikuma tėra įžanga į dar dides
nę. Fatališkąjį „Mane, Tekel“ visi 
jau mato; jau šimtus kartų Va
karų vyrai patys sau yra pasakę, 
ką paskutiniosiom dienom rašė 
ispanų liberalų filosofas ir buvęs 
to kraštos diplomatas Madariaga 
arba brit” publicistas Alastair For
bes: kad komunistinė strategija 
siekia visą pasaulį pajungti So
vietų Sąjungai ir kad sovietai iš 
tikrųjų reikalauja besąlyginės Va
karų kapituliacijos. „Tačiau tai 
nereiškia, rašo Madariaga, kad So
vietų S—ga nori karo. Ji nepasi
rengusi kariauti, ir nėra tikra, kad 
ji kariautų net būdama pasiren
gusi. Sovietų S—ga tenori nuola
tinio, aštraus, kovinio konflikto, 
kuris palaikytų gyvą jos pačios 

f politinio aktyvo tikėjimą ir viso

Arabų Lyga posėdžiauja. Prie konferencijos stalo sėdi Libanono, Irako, Transjordanijos, Sirijos, Saudi-Arabi- 
jos, Jemeno ir Aigipto atstovai. Anksčiau atstovai rinkdavosi Kaire, bet paskutinis posėdis įvyko Beirute, ku

riame buvo nutarta įvykdyti karines demonstracijas prie Palestinos sienų.

Žiburiai 

pasaulio komunistų partijų poli
tinę sveikatą bei gyvastingumą, 
neleistų pasauliui grįžti į gerovę, 
kuri sugriautų komunistų partijas 
ir nuvainikuotų marksizmą,- palai
kytų dabartines sąlygas arba net 
jas pablogintų, taip kad skurdas 
ugdytų komunizmą" ...

Komunistų kuriama maišatis 
Prancūzijoj ir Italijoj, pagrindini
uose Vakarų kraštuose, tokios ko- 
mintemo strategijos buvimą per 
akis patvirtina. Ji patvirtina ir 
Madariagos teigimą, kad Vakarai 
vis dar neturi aiškios savo poli
tinės strategijos. Tos strategijos 
nebuvimo rezultatą Lippmannas 
šiaip nusako: „Tose (Europos) 
valstybėse, kurios tikrai šį — tą 
reikštų karo atveju, įsigyveno 
įsitikinimas, kad jos nieko negali 
daryti, kad ginkluotis joms ne
apsimoka, kad jų ginklai nieko 
nereikš JAV ir sovietams susikir
tus, kad jų didžiausias interesas — 
išlikti.. . Nors visur Europoje 
kalbama apie karą, tačiau iš tik
rųjų europiečiai — ir asmenys, ir 
bendruomenės, ir tautos — tesirū
pina ne kaip kariauti, bet kaip tą 
karą praleisti" ... Vieno įtakingo 
prancūzo paklaustas, ar dabartinei 
velniavai užbaigti JAV nesirengia

pradėti preventyvinio karo, Lipp
mannas su juo išsiaiškinęs: rei
kėtų bent kelių mėnesių, kol JAV 
pasirengtų atominei ofenzyvai so
vietams parblokšti; per tą laiką 
sovietai nuniokotų Vakarų Euro
pą, ir tik po to JAV sutriuškintų 
sovietus. „Karinis užburtas ratas, 
rašo Lippmannas, kurį taip sulau
žyti bandytų nebent nusikaltėlis 
lunatikas" ...

Tokioj atmosferoj ir tuo pačiu 
metu, kada komunizmas ir demo
kratija jau kone veiksmu kovoja 
dėl Prancūzijos ir Italijos sielos, į 
Londoną rengiasi suvažiuoti keturi 
užs. reik, ministeriai ir pradėti 
veiksmus trečiajame Europos liki
mo kovų sektoriuje — dėl Vokie
tijos.

Toji kova, tiesą pasakius, jau 

nariai: Saudi-Arabijos princas Faisal (kal
ei Islam Abdullach (dešinėje) kalbasi, priėmus 

| Jungtinių Tautų Organizaciją.

eina. Gen. Clay paskelbus JAV 
antikomunistinės propagandos kam
paniją Vokietijoje, sovietai at
sakė kontraofenzyva, vedama šū
kiu — politiškai ir ūkiškai su
vienyta Vokietija sąjungoje su so
vietais. Tą kampaniją jie varo ne 
tik per savo zonos vokiškąją spau
dą. bet ir per politines partijas ir 
per vakarinių zonų komunistus. 
„Sovietų vyriėusybė lošia vokiš
kąja korta vakariniams są
jungininkams paspausti", rašo 
prancūzų „Le Monde". Politinis 
Vokietijos suvienijimas labai pa
traukliai skamba kiekvienam vo

kiečiui, net vakarinėse zonose. Bet 
tarptautinis komitetas Europos 
klausimams studijuoti, kuriame 
bendradarbiauja lordas Vansittar- 
tas ir Edoard Herriot, įspėja va
karinius sąjungininkus, kad su
vienyta Vokietija dabartinėmis ap
linkybėmis tuoj pasidarytų sovie
tinė Vokietija.

Ką padės prieš šią sovietinę 
kampaniją amerikiečių antikomu
nistinė propaganda, į kurią jie nori 
įtraukti ir demokratinius pačių 
vokiečių elementus?

Tokių vokiečių yra, ju nė ieš
koti nereikia. Tačiau, .rašo jų 
„Echo der Woche", tie vokiečiai 
turės pravesti fabrikų demontavi
mus. O vokiečių komunistų parti
ja jau pasisakė prieš tuos demon
tavimus, nors 25% visų demon
tuojamųjų fabrikų eitų Sovietų 
S—gai ir Lenkijai. „Riebalų nor
mos sumažinimas, su žiema lau
kiamas skurdas teikia komu
nistams neįsivaizduojamus propa
gandos galimumus. Ką prieš tai 
gali pastatyti vokiečių ministeris, 
partijos lyderis ar redaktorius? ... 
Vokiečiai — kaip parodė rinkimai 
vakarinėse zonose ir Berlyne — to-
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talistinėms idėjoms ir tuo patim 
komunizmui dar tebėra atsparūs. 
Bet tai gali greit pasikeisti, ir kri
tiškasis momentas jau čia pat."

Jeigu teisingai vertiname pasku
tinius Prancūzijos ir Italijos nera
mumus, kominterno strategija kri
tiškąjį momentą sparčiai artina ir 
tuose kraštuose. JAV kongresui 
besirengiant sėti Europos atsiga
vimo sėklą, kominternas europinę 
dirvą užkrečia chaoso piktžolėmis. 
Ar nebus taip, kad pati užėjusi 
krizė ims diktuoti demokratiniams 
Vakarams jų veikimo strategijos 
planą kurio jie patys neprisirengia 
laiku paruošti?

1.500.000 vokiečių 
karių Rusijoje

Iš Londono neoficialių šaltinių 
sužinota, kad Sovietų Sąjunga 
yra sudariusi iš įvairių laipsnių 
vokiečių karo belaisvių 1.500.000 
vyrų kariuomenę. Si kariuomenė 
turi dvejopą paskirti: padėti rus
ams Vokietiją laimėti Sovietų Są
jungai ir sudaryti saugias užtva
ras Raudonosios Armijos susisie
kimo linijoms naujo karo atveju.

Sis teigimas buvo paskelbtas 
ilgame Tarptautinio Komiteto Eu
ropos klausimams tirti pranešime. 
Minima organizacija nėra jokios 
valstybės oficialiai pripažinta, bet 
ją remia maždaug dvylikos Euro
pos valstybių vadovaujanti as
mens.

Sis pranešimas perduotas vi
soms „buvusioms sąjungininkų 
tautoms“ ir Vokietiją bei Rusiją 
kaltina už jų „totalizmą“.

Visų rusų pastangų kertinis ak
muo yra atgaivinti vokiečių ar
miją. Jau 1943 m. liepos mėn. So
vietų vyriausybė įkūrė „Laisvo
sios Vokietijos tautinį komitetą", 
kurio prestižui pakelti buvo pa
naudota tokie vokiečių belaisviai, 
kaip feldmaršalas von Paulus, 
gen. von Seydlitz ir kt.

Sis komitetas tvirtina, jog no
rėdamas, kad šiam darbui niekas 
netrukdytų, (o jo apimtis vis di
dėja), Paulus šios organizacijos 
vyriausiąją būstinę perkėlė į di
džiulius pastatus netoli Maskvos.

Rusija pranešime kaltinama ir 
už vokiečių admirolų ir generolų 
persigabenimą į Sovietų Sąjungą, 
kur jie vedą karinio mokslo kur
sus, bendradarbiaują su vokiečių 
vadais ginklų išradimuose ir ga
myboje, taip pat apmoko ir for
muoja aktyvią vokiečių kariuo
menę (S&S, 47. 11. 10).

Turkai kovos iki galo
Turkijos ambasadorius Prancū

zijoj Numan Menemencioglu pra
nešė, kad jo kraštas gautąją pa
gal „Trumano doktriną“ paskolą 
jau sunaudojo Turkijos gynybai 
sustiprinti.

Menemencioglu pareiškė: „Nors 
mūsų armija ir toliau pasilieka 
1.000.000 vyrų stiprumo, ameri
kiečių suteiktoji paskola leido 
sustiprinti ir sumoderninti mūsų 
karinius įrengimus ir apginklavi
mą. Mes esame daugiau negu 
tikri, kad jokia užsienio kariuo
menė nebedrįs išsikelti į Turkų 
žemę,, nes Turkijos gyventojai 
yra pasiryžę kovoti iki galo (S&S, 
47. 11. 9).
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