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Aš ne empiriejų srities gyventojas, aš 
ne svajotojas: mano širdis ne me
džiaga, skiriama sudegti savo pačios 
ugnyje, savo pačios pajėgomis sukur
toje. Aš esu gyva esybė, visiškai re
ali. Kūnų pasaulyje aš užimu tam 
tikrą vietą, ir tos vietos man reikia 
nemaža, kai pasiduodu šen ar ten, 
kur pavaro mane neramioji dvasia. 
Aš esu — Laisvės reikalingas.

Laisvė tai siela, kuri gaivina mano 
Tėvynę. Nėra Laisvės — nėra nei 
Tėvynės, nėra Tėvynės — nebus nei 
Laisvės, Mylėdamas Lietuvą — myliu 
Laisvę, kurią tegali man laiduoti ne
priklausoma šalis, mano Tėvynė.

VAIŽGANTAS

LTB Vyr. Komiteto pirm. prof. dr. A. Gylys 
aktualiais klausimais

Pradėjus darbą naujai išrinktam 
LTB vyr. Komitetui, buvo įdomu 
sutikti vyr. komiteto pirmininką 
prof. dr. Gylį ir su juo pasikalbėti 
aktualiais tremtinių gyvenimo 
klausimais. Prof. Gylys mielai 
priėmė „Žiburių" redaktorių ir at
sakė į pastatytus klausimus:

— Kaip susitvarkė naujai iš
rinktas Vyr. Komitetas ir su kokia 
nuotaka pradėjo savo darbą?

— Nesklandumai, kurie po Įga
liotinių suvažiavimo atsirado, pa
šalinti. Prezidiumas sudarytas, bai
giama suorganizuoti Vyr. Komi
teto biuras. Vyr. Komitete vieš
patauja darnumo dvasia ir tvirtas 
pasiryžimas vesti mūsų tremtinių 
bendruomenę per visus sunkumas 
į šviesesnę ir tikresnę ateitį bei 
padėti bendruomenei siekti užsi
brėžtų tikslų.

— Kokie yra svarbiausi Vyr. 
Komiteto uždaviniai?

— Tie patys kaip ir bendruo
menės, būtent, 1) visomis jėgomis 
remti kova dėl Lietuvos išlais
vinimo, 2) išlaikyti mūsų bendruo
menėje vaiskią lietuvišką dvasią 
ir nesužalotą tautinį būdą, 3) sa
vintis mums naudingas vakarie
tiškos kultūros vertybes ir gerus 
įpročius, 4) išlaikyti tvirtą moralę 
ir Idealistinį nusistatymą, 5) sti
printi savo tarpe tautinį solidaru
mą ir ugdyti tikrąjį bendruomeniš
kumą, 6) rimtai ir apdairiai kur- 
dintis kituose kraštuose, 7) ruoštis 
grįžti į laisvą, išvaduotą Lietuvą.

—Kokie artimiausi Vyr. Komi
teto darbai?

— Iš uždavinių seka ir darbai, 
būtent, padėti tremtiniams siekti 
numatytus uždavinius, derinti 
bendrą visų darbą, ginti lietuvių 
bendruomenę nuo neteisingų puo
limų, artėjant ir kai kur jau vyks
tant skryningui, informuoti apie 
padėtį savuosius ir kitus ir budėti 
prie visų reikalų ir rūpesčių, kurie 
jungiasi su tremtinių gyvenimu, 
ypač skryningu, emigracija, me
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džiagine padėtimi ir kova dėl Lie
tuvos laisvės ir grįžimo namo. 
Stengiamasi sueiti į kontaktą su 
JAV ir Kanados lietuviais, norė
dami palengvinti ir pagyvinti emi
gracijos vykdymą.

— Kuo tremtiniai turėtų daugiau 
susirūpinti bei ką Jūs randate 
tremtinių gyvenime ypač pažymė
tino?

— Geriau įsisąmoninti minėtus 
bendruomenės uždavinius ir visu 
ryžtumu juos įgyvendinti. Atrodo, 
kad ne visiems tie uždaviniai aiš
kūs ir kad ne visi jaučia pareigos 
jų siekti ir juos vykdyti.

— Kaip atrodo emigracijos per
spektyvos? Kaip Jūs vertinate 
tretatinių laikyseną emigracijos at- 
žvi*giu?

— Atrodo, kad emigracija vyks
ta taip, kaip mes pageidaujame, 
būtent atrodo, kad turėsime ga
limybės patekti į JAV, Kanadą ir 
Angliją, nes, kaip amerikiečių 
spauda praneša, visi senatoriai bei 
Kongreso vyrai, kurie matė DP 
gyvenimą, pažino juos ir jų suge
bėjimus, yra nusistatę dėti pastan
gų mus įsileisti į JAV. Net Vete
ranų Sąjunga, kuri seniau buvo 
prieš mus, dabar remia mūsų rei
kalą. Taigi, DP įsileidimo įstaty
mas bus priimta^ tik dabar kyla 
kiekio ir laiko klausimas. Atrodo, 
kad kiekis nemažas, o laikas — 
ateinantis pavasaris. Tiktai reikia 
nusikratyti emigracijos drugiu ir 
ramiai kantriai laukti. Žinoma, kas 
turi galimybės išvažiuoti dabar ir 
kuris nesibijo išvažiavęs su gyve
nimo sunkumais pats vienas grum
tis, tevažiuoja. Vyr. Komitetas rū
pinasi ir su išvykusiais palaikyti 
artimus ryšius.

— Kaip vertinate ligšiolinę 
tremtinių kultūrinę veiklą? Kokie 
numatomi šioj srity nauji patvar
kymai?

— Mūsų kultūrinė veikla tremty 
pasireiškia rimtai ir plačiai, tik 
reikia ją koordinuoti ir jos veiki

mo vaisius telkti, sakysim, paro
dose, ansamblių pastatymuose bei 
filmose, o ką galime parodyti ki
tiems — rodykime. Iš mūsų kultū
rinės veiklos svetimšaliai spren
džia apie mūsų tautos sugebėji
mus. Tuo pačiu mes keliame aikš
tėn žalą, kurią bolševikai mūsų 
tautai daro bei padarė, pagrobdami 
ją ir naikindami visa, kas lietu
viška ir vertinga.

— Kaip Jums atrodo tremtinių 
tarpusavis sugyvenimas? Kas būtų 
čia pageidautina?

— Bendrai imant, lietuviais esu 
patenkintas, mažai man tenka dėl 
jų rausti. Bet ydų turime nemažai. 
Visų pirma, mumyse per maža vi
suomeniškumo, ar tik ne pirmoj 
vietoj mes statome asmeniškus 
reikalus, nustumdami tautos ir 
bendruomenės reikalus į antrą 
vietą. Toliau, mes gal esame per 
d3ug pavydūs. Tai pasireiškia vi
sur, tiek kasdieniškuose reikaluo
se, tiek kasdieniniame darbe. Ma
žai rodome pasitikėjime vieni ki
tiems, ypač visuomeniniame darbe. 
Atrodo, kad mes norėtume ir vie
nas kitą išnaudoti. Taip pat tremty 
mes per daug reiškiame srovišku- 
mo, užmiršdami bendrus tautos 
reikalus. Tik vienybė — mūsų ga
lybė. Tiktai išvien eidami, mes ge
riau sugebėsime apginti savo tau
tos reikalus ir priversti svetimša
lius mus gerbti. Per daug plėšiame 
savo liežuvį kitų būtomis ar nebū
tomis ydomis, o tai rodo tik dva
sios menkystę. Labai trūksta pa
reigingumo jausmo, taip bendruo
menės reikaluose, taip atliekant 
savo kasdienines pareigas. Šlubuo
ja ir moralė. Tai vis ydos, kurios 
trukdo mūsų tautos atgimimą.

— Kokie yra santykiai su lat
viais, estais ir kitų tautybių trem
tiniais?

— Mes visi benamiai, visi ly- 
qiai to paties priešo spaudžiami ir 
naikinami. Todėl netinka mums 
pyktis dėl geresnio duonos kąsnio,
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bartis, vienas kitą nustumti ir jo 
vieton atsisėsti. Dėlto stengiamės 
su mūsų vargo kaimynais latviais, 
estais, lenkais ir ukrainiečiais pa
laikyti gerus ir draugiškus santy
kius. Jeigu kartais ir pasitaiko 
vienur kitur išsišokimų, stengia
mės juos taikiu būdu išlyginti.

— Kaip vertinate mūsų spaudą? 
Ar Vyr. Komitetas laiko kurį da
bar einančių laikraščių savo orga
nu?

— Bendrai imant, mūsų spauda

tremty sėkmingai atlieka savo dar
bą. Tačiau kai ko ir čia trūksta. 
Visų pirma pageidaujama daugiau 
solidarumo ir vieningumo mūsų 
tautos ir mūsų bendruomenės rei
kaluose. Sakysim, gal per maža in
formacijų emigracijos klausimais, 
ypač apie mūsų tautiečių gyveni
mą svetur. Mažai rašome apie iš
važiuojančius. Reikėtų daugiau 
pašvęsti spaudoj vietos jiems prieš 
jų išvažiavimą, ir išvažiuojant bei 
išvažiavus. Tokiu būdu mes tam
priau pririštume juos prie savo 
bendruomenės, daugiau įkvėptume 
jiems tėvynės meilės, stipriau pri
rištume juos prie savo tautos ka
mieno. Taip pat per mažai rašoma 
apie mūsų kančių priežastį. Apie 
tai reikėtų nuolatos rėkti. Pagei
daujama, kad Vyr. Komiteto biu
leteny iškelti klausimai plačiau bū
tu spaudoje komentuojami ir po- 
pulianzuojami, ypač gyvai turėtų 
būti komentuojami mūsų tautos 
gyvybiniai reikalai. Tokie reikalai 
turėtų rasti spaudoje gyvą atgarsį. 
Tik gaila, kad kai kurie mūsų 
spaudos organai (ne spaustuvėj 
spausdinami) varo destruktyvinį 
darbą, platindami senai užmirštus 
pletkus, atgaivindami ir ardydami 
užgijusias žaizdas, vietoj pozity
viai ir rimtai gvildenę mūsų tau
tos reikalus. Dėl paskutinio klau
simo, ar Vyr. Komitetas laiko kurį 
dabar einančių laikraščių savo or
ganų, galiu pasakyti, kad Vyr. Ko
mitetas brangina ir remia kiek
vieną laikraštį, kuris rimtai gvil
dena mūsų tautos ir mūsų bendruo
menės .reikalus, stiprina mūsų tau
tinę sąmonę ir ugdo tikrąjį demo
kratiškumą. K. L.
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UNRRA fiasko Jugoslavijoje
RAŠO ERIC L. PRIDONOFF, 

buvęs USA užsienių reikalų ministerijos ekonomikas — analistas prie 
Belgrado ambasados.

„Maršalas” Tito suorganizavo 
ir apginklavo 600*000 vyrų armiją 
,r didžiulę bei veiklią slaptąją 
policiją, norėdamas išlaikyti Jugo
slavijoje režimą, sudarytą pagal 
Sovietų Rusijos pavyzdį. Iš kur 
jis gavo reikalingų išteklių? Aišku, 
kad ne iš karo nuniokotos Jugo
slavijos. Tito gavo reikalingų 
išteklių iš tautos, kuri tik viena 
galėjo iš viso tai patiekti: iš USA 
per UNRRA. Faktai yra pakanka
mai aiškūs.

Kiek medžiaginės paramos per 
UNRRA gavo Jugoslavija?

— Žinoma, mes gavome šiek tiek 
pagalbos iš UNRRA, — pasakė Ti
to 1946 metų birželio mėnesi ju
goslavų komsomolo kongrese Za
grebe, — bet pagrindinė ir svar
biausioji parama atėjo iš mūsų 
didžiojo sąjungininko — Sovietų 
Sąjungos.

Nei aš, nei mano USA ambasa
dos kolegos negalėjome rasti jokių 
duomenų apie tą „pagrindinę pa
ramą". Ką mes radome, tai buvo 
sovietų šnipų armija, politiniai 
komisarai ir sovietų, kareiviai, gy
veną iš krašto išteklių ir siunčią 
krašto gerybių transportus j Rusi
ją. Mašinos, maisto produktai bu
vo siunčiami Dunojumi žemyn į 
Juodąją Jūrą. Sovietų laivų paly
dovams tapo įpročiu pakeliui nak
timis vogti avis, karves, vištas bei 
kitą ūkininkų nuosavybę. Daugelis 
skundų pasiekė ir mus USA am
basadoje. Tito vyriausybė, mano 
žiniomis, niekad neįteikė protesto 
sovietams. Priešingai, žmonėms 
buvo pasakyta, kad jie niekad ne
galėsią per daug atsilyginti jų di
džiajam sovietiniam sąjunginkui.

Kai Belgradas buvo išlaisvintas 
iš nacių, vokiečių armija neturėjo 
pakankamai laiko sunaikinti mai
sto sandėlius, įskaitant 50.000 va
gonų grūdų ir 2.000 vagonų cuk
raus. Sovietai paėmė šiuos ištek
lius ir gyventojams nieko nedavė. 
Vėliau „didžiadvasiškai” grąžino 
dešimtąją grūdų dalį. Tas buvo su 
didžiausiu triukšmu išreklamuota, 
kad parodytų jugoslavams sovietų 
armijos duosnumą.

Tito vyriausybė sudarė slaptą 
prekybos sutartį su SSSR, pagal 
kurią per 2 paskutiniuosius metus 
didelė dalis Jugoslavijos cukraus, 
vyno, kiaulienos, stiklo ir kitų pro
duktų buvo parduodama sovie
tams kainomis, kurias ūkininkai 
laikė žemesnėmis už gamybos 
kaštus. Atsilyginimui — mes su
žinojome — Sovietų Sąjunga tiekė 
Jugoslavijai degtukus, skalbimo 
muilą, chemikalus ir karinę me
džiagą — dalį to sudarė USA duo
tos Rusijaj (pagal skolinimo įsta
tymą) siuntos.

Tai tokia buvo sovietų „pagrin
dinė parama" Jugoslavijai, už 
kurią, kaip sakė Tito, jugoslavai 
turi būti ypač dėkingi.

Pažvelkime dabar į UNRRA tie
kimus, kuriems USA davė 73 pro
centus ir kuriems Sovietų Sąjunga 
nepaaukojo nieko daugiau, kaip 
administracinį personalą.

1946 metų gale UNRRA siun
tiniai Jugoslavijai sudarė 2.000.000 
tonų, 400.000.000 dolerių vertės.

1946 metų balandžio 20 dienos 
„Politikos" (komunistų dienraščio) 
numeryje atspausdintame raporte 
pulkininkas Mihail Sergeičik, so
vietinis UNRRA šefas Jugoslavi-
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joje, nurodė, kad iki balandžio 15 
d. UNRRA atsiuntė kraštui 979.331 
metrines tonas maisto, susidedan
čio iš grūdų, mėsos, cukraus, pieno, 
lašinių ir alyvos. Kitaip sakant, 
UNRRA atsiuntė kiekvienam Ju
goslavijos asmeniui 150 svarų 
maisto.

Prie to reikia dar pridėti 58.872 
metrines tonas medvilnės, vilnos, 
rūbų ir medžiagų, maždaug po 9 
svarus tekstilės gaminių kiek
vienam asmeniui. Vienam asmeniui 
iš to būtų galima pagurinti 2 kel
nes, 2 marškinius, 6 poras kojinių, 
virtią megstinį, vieną paltą ir 6 
nosines.

Medicinos tiekimai sudarė pa
gal tą patį straipsnį 8518 me
trinių tonų, skiriant kiekvienam iš 
15.000.000 jugoslavų V/t svaro me
dikamentų.

Taip pat neturime pamiršti 
28.000.000 galonų benzino, 12.000 
sunkvežimių, 75.000 tonų anglies, 
traktorių ir kitų žemės ūkio ma
šinų, lentpiūvių, kasyklų, geležin
kelių ir kitokių įtaisymų. Visą tai 
Tito pavadino „šokia tokia” para
ma iš UNRRA. Lieka faktas, kad 
UNRRA tiekimų vertė yra lygi 
Jugoslavijos prieškariniam 2 me
tų biudžetui. 

Tuo būdu nors sovietai ir plėšė, 
Jugoslavija UNRRA dovanų dėka 
buvo išgelbėta nuo visiško ekono
minio sugriuvimo.

Pažiūrėkime dabar, kaip Tito 
pavertė Amerikos, Britanijos, Ka
nados ir Lotynų Amerikos žmonių 
gerumą į veiksmingą įrankį jo dik
tatūros įtvirtinimui.

1944—45 metų žiemą jugoslavai 
kentėjo šaltį ir badą. Tuo laiku 
USA laivai, prikrauti maisto, rūbų 
ir medikamentų, stovėjo Italijos 
uostuose, laukdami Tito leidimo
tai įvežti. Tito atsisakinėjo leisti, 
kol jam nebuvo suteikta pilna 
paskirstymo kontrolė. Jis reikala
vo, kad sovietų atstovas taip, pat 
būtų UNRRA misijos Jugoslavi
joje galva. Tuo būtu pulkininkas 
Sergeičik, gabus administratorius 
ir atsidavęs stalininkas, pradėjo 
vadovauti UNRRA Jugoslavijoje.

Jau nuo pat pradžios UNRRA 
personalą sudarė daugiausia ame
rikiečiai ir britai, tarp jų daugelis 
komunistų bei jų simpatikų, kurie 
žiūrėjo į visą UNRRA uždavinį 
kaip į pagalbos teikimą prosovie
tiniams elementams. Jiems jokie 
Tito ir jo pavaldinių reikalavimai 
nekėlė jokių abejonių. Bandymai 
patikrinti tikrąjį tiekimų reikalin
gumą buvo paprastai Segeičiko su 

šypsena atmetami: „Pagaliau, juk”, 
— jis sakydavo —, vargšai jugo
slavai taip daug nukentėjo! Vi- 
stiek, ko jie prašo, mes turime 
jiems tą duoti".

Daugelis taurių ir gabių UNRRA 
pereigūnų pasiraukė iš pasipik
tinimo ir jie tuoj buvo pulkininko 
Sergeičiko pakeičiami rusais. Ru
sai buvo užėmę visas svarbiausias 
vietas UNRRA transporte ir pas
kirstyme Jugoslavijoje. Vėliau, kai 
vyriausiasis UNRRA šefas Mr. Her
bert Lehman vizitavo Jugoslaviją,
vyriausybė pasirūpino tuo, kad 
jam buvo parodytos tik atitinka
mos vietos ir pristatyti tik tie UN
RRA darbuotojai, kuriuos ji rado 
reikalinga.

La Guardia taip pat kelioms 
dienoms buvo atvykęs į Jugosla
viją. Vietoj asmeniškai ištyręs 
sąlygas, jis žiūrėjo paradų. Vėliau 
jis lėktuvu paskraidė ties Jugo
slavija.

Mano buvimo Jugoslavijoje lai
ku Tito vyriausybė atsisakė leisti 
UNRRA inspektoriams patikrinti 
tekstilės fabrikus, atstatytus ar at
remontuotus UNRRA dovanotomis 
medžiagomis bei ištekliais. Taip 
pat jiems nebuvo leista patikrinti 
tų fabrikų, kuriuose buvo naudo
jama UNRRA medvilnė, vilna bei 
sintetinė medžiaga, gaminių pas
kirstymą. Greit po to, kai tie fa
brikai pradėjo veikti, Jugoslavijos 
armijos karininkai pradėjo rodytis 
Belgrado gatvėse savo naujose 
uniformose, gi civilinė liaudis 
pasidarė dar labiau apskurusi, ne
gu anksčiau buvo.

Nėra jokios abejonės, kad visa 
Jugoslavijos armija ir oro pajėgos 
buvo aprūpintos mūsų tiekimais. 
Tie 12.000 sunkvežimių, kuriuos 
UNRRA davė Jugoslavijai, dau
giausia buvo perduoti ne numa
tytam tikslui (pagerinti civiliniam 
transportui), bet Tito armijos tie
kimo ir kariuomenės pervežimo 
tarnybai. Retkarčiais jie buvo 
panaudojami atvežti civiliams ir 
kareiviams j Tito režimo ruošia
mus priverstinius mitingus.

Tito ir jo aukštieji pareigūnai 
važinėjo puikiais automobiliais, 
jie turėjo pakankamai benzino; jie 
turėjo užtenkamai anglies žiemai. 
Aš žinau,t kad didžioji tų gėrybių 
dalis atėjo iš UNRRA. Aš žinau 
taip pat, kad USA ambasadoje 
mes drebėjome dėl anglies stokos. 
Salimais gyveno komunistas mini- 
steris. Aš mačiau jį gaunant 30 
tonų UNRRA anglies (kuri buvo 
atsiųsta iš USA), pristatytos Ameri
koje statytais ir UNRRA duotais 
Sunkvežimiais, varomais UNRRA 
duotu amerikonišku benzinu.

UNRRA ir Raudonojo Kryžiaus 
duotieji Jugoslavijai medikamen
tai buvo naudojami kaip politikos 
įrankis. Jei sergąs asmuo buvo ne 
tos politinės „spalvos", valdinės 
klinikos jam neduodavo jokių 
vaistų.

Daugelis amerikiečių mano, kad 
UNRRA tiekimai buvo duodami 
laisvai sunaikintų kraštų žmonėms. 
Taip nebuvo. UNRRA perleisdavo 
tuos tiekimus vyriausybėms, kurias 
turėjo juos parduoti gamybos kai
nomis. Tuo būdu žmonės mokėtų
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Vokietijos Rytai Lenkijos globoje
Vokietija jau seniai neišsimai

tina savo krašte pagamintais mais
to produktais. Nuo 1880 metų ligi 
1913 metų Vokietijos gyventojų 
kiekis išaugo nuo 45,1 mil. ligi 57 
mil. Vokietiją 1913 m. savo pro
duktai galėjo patenkinti tik 80% 
savo pareikalavimo. Po ano Pa
saulinio karo neteko 5,4 mil. ha 
naudojamos žemės ploto ir 6,5 mil. 
gyventojų. Ir tuomet karas gero
kai apardė Vokietijos ūkį, tačiau 
1924 m. ji sugebėjo patenkinti sa
vo maisto gaminiais 75% savo pa
reikalavimo, o 1926 m. tik 66%. 
Vėliau sąlygos ėmė gerėti ir 1939 
m. jau pagamindavo krašto vidu
je 82% maisto produktų (skaitant 
po 2700 kalorijų į dieną ir daug 
vartojant augalinio maisto).

už tą, ką jie gavo, kad bankru
tuojančios vyriausybės gautų pini
gų krašto atstatymui.

Tuo būdu Jugoslavijoje jvyko 
taip, kad komunistai turėjo ga
limybės daryti, ką jie nori, su 
UNRRA. tiekimais. Žmonės gebė
jo pirkti UNRRA gerybių tiktai 
vyriausybės kontroliuojamose krau
tuvėse ir kainomis, kurios buvo 
nuo 3 iki 30 kartų aukštesnės už 
normalias. Tuo būtu pardavinė
dama gėrybes, kurias mes siun
tėme į Jugoslaviją, Tito vyriau
sybė gavo lėšų aprūpinti ir išlai
kyti armiją, kuri kiekvieną aštun
tąjį krašto vyrą įvilko į uniformą. 
Netgi Amerikos Jungtinės Valsty
bės vargiai galėtų sau leisti lai
kyti tokią vyrų masę be darbo. 
Tito gi galėjo tą padaryti su UN
RRA pagalba.

Su UNRRA tiekimais Tito api
plėšė Jugoslavijos žmones, vers
damas juos atiduoti savo nuo
savybes ir laisvę už maistą ir ap- 
dangą.

Kai jis visa tai vykdė, jo agi
tatoriai vedė pikčiausią kompani
ją prieš Jungtines Amerikos Val
stybes ir kitas Vakarų demokrati
jas. Kai alkani žmonės protesavo 
prieš aukštas kainas, kurias jie 
turėjo mokėti už maistą, rūbus ir 
medikamentus, jo vyriausybės 
kontroliuojami laikraščiai rašė: 
„Gerai, štai jums ir kapitalizmas! 
Ar tai nėra baisu žinoti, kad tur
tingi amerikiečiai verčia mus mo
kėti tokias nachališkas kainas".

Per mūsų pačiu aklumą, mes 
leidome UNRRA padėti kurti Tito 
totalitarinė valstybę.

Pagal „Readers Digest" 
1946, spaudai paruošė M.

Kūno kultūros mokytojų ir fizinio auklėjimo darbuotojų suvažiavimo Augsburge dalyviai. Don. Sulaičio nuotr.

Dabartinis karas dar labiau su
griovė Vokietijos ūkį. Ypač ji ne
teko sričių į rytus nuo Oderio ir 
Neisses upių, kurios žemės ūkio 
atžvilgiu buvo gana pajėgios. Tos 
sritys atiteko laikinam naudojimui 
naujajai Lenkijai. Galutinis šių 
sričių likimas patikta spręsti Tai
kos konferencijai.

1. Lenkijos teritorinės permainos. 
Jaltos konferencija Lenkijai rytine 
siena nustatė žinomą Curzono li
niją, kuri, prasidėjusi ties Vižai
niu, eina Lietuvos-Lenkijos demar
kacijos linija ligi Nemuno, toliau 
Nemunu prieš jo tėkmę beveik li
gi Gardino, paliekant jį Gudijai, 
toliau eidama į pietus, pasiekia 
Svisločiaus upę, o dar toliau pro 
Lietuvos Brastą pasiekia Būgą ir 
eina toliau Būgų.

šitoji siena 1945 m. rugpiūčio 
mėn. 16 dieną buvo Maskvoje pa
sirašyta ir tų pačių metų gruodžio 
31 d. ratifikuota.

Pagal tą sutartį Lenkija neteko 
180.143 kvadr. km., arba 46,3% sa
vo turėtos teritorijos. Turėtų že
mių paliko 208.491 kvadr. km. — 
53,7%. Tačiau Lenkija buvo gau
siai konpensuota Vokietijos valdy
tomis žemėmis, kurios savo verte 
žymiai gjašoka buvusius rytinius 
Lenkijos „kresus".

Lenkijai iš Vokietijos žemių 
priskirta:
1. Gdanskas-Danzigas 1.893 km2.
2. Pietinė Rytprūsių dalis 23.655 „
3. Aukštutinė ir Žemuti

nė Silezija 34.816 „
4. Zittau apskritis 146 „
5. Apskritis Mielec ir sa

los Vollin ir Usedom
6. Vakariniai Pamarėliai

(Pommem) su dalimi
Poznanės 30.335 ,.

7. Lausitzo (Lebaser) že
mė 11.350 „

Viso 102.853 km5.
Tuo būdu dabartinė Lenkija turi 

311.344 km5., arba 77.290 km . ma
žiau, kaip turėjo prieš dabartinį 
karą. Iš Vokietijos gautos žemės 
sudaro beveik trečdalį dabartinės 
Lenkijos teritorijos.*)

*) Kita Rytprūsių dalis 14.845 
km. — atiteko Sovietų Sąjungai. 
Siena tarp Lenkijos ir sovietiškų 
Rytprūsių prasiseda ten, kur se
niau susitiko Lietuvos, Lenkijos ir 
Rytprūsių sienos. Nuo čia tiesiai 
eidama j vakarus, eina per Nor- 
denbargy ir du kilometrus į šiaurę 
nuo Senosios Pasargės (Alt-Pas- 
sargen) pasiekia Aistmarių kraštą. 
Aistmarių užmarį — kopas perker
ta tarp Neukrugo ir Normeer.
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Lenkijos sienos, kurios 1938 m. 
sudarė 5.529 km., dabar sutrumpė
jo 1969 km. arba 35,4%. Lenkijos- 
Vokietijos siena turėjo 1912 km, 
naujoji turi tik 426 km. Lenkija 
turėjo pajūrio 140 km. dabar val
do 496 km.

Naujai gautos sritys, 1946 m. 
gegužės mėn. 29 dienos potvarkiu, 
padalytos į naujus administraci
nius vienetus — vaivadijas ir pa
vietus. Naujų pavietų sudaryta net 
116.116. Rytprūsiai taip suskirstyti: 
rytinė Rytprūsių dalis. — Elko 
(Lgek), Galdapės (Goldap), Oleeko 
(Treubarg) pavietai — priskirti 
Balstogės vaivadijai, o vakarinė 
Rytprūsių dalis — Elblag (Elbing) 
Kwidzyn (Marienwerder), Malbork 
(Marienburg), Sztum (Stuhm), Le- 
bork (Lauenburg) — prijungtos 
Gdanskos vaivadijai. įkurta nauja 
Olsztyn (Allenstein) vaivadija, su
sidedanti iš 18 pavietų. Visiems 
pavietams duoti nauji vardai.

2. Gyventojai ir žemės ūkis. 
Naujai priskirtose Lenkijai srity
se, pagal 1933 m. duomenis, buvo 
13,7 mil. gyventojų. Skaičiuojama, 
kad 4 mil. pabėgo kartu su besi
traukiančia vokiečių kariuomene. 
Kiti, matyti, kitu būdu paliko šias 

sritis, nes 1946 m. vasario 24 dieną 
prAvestas gyventojų surašymas 
parodė, kad tose srityse buvo ras
ta 2.719.320 lenkų ir 2.292.806 vo
kiečiai. Dar ir 1946 m. lapkričio 
mėn. ten buvo 5,1 mil. gyventojų, 
nors tuo metu vokiečių buvo pa
likę tik 598.000. Vieton išgabena
mų vokiečių, buvo atgabenami len
kai iš anapus Curzono linijos. 1947 
m. pradžioje jų jau buvo atkelta 
1.400.000. Taip pat leista atsikelti 
lenkams ir iš kitų provincijų. Mies
tuose gyveno 1946 m. lapkričio 
mėn. 48% ir laukų sodybose 52%.

Vakarinių 
agrarinė 

1947 m. pradžioje
naujos Lenkijos sričių
struktūra taip atrodė:

ūkio ūkių
dydis skaičius

0,5 — 5 ha 197.389
5 — 10 ha 104.853

10 — 20 ha 102.029
20 —100 ha 66.307

virš 100 ha 8.384

bendras 
plotas ha.

409.285 
767.024 

1.440.220 
3.366.106 
4.372.129

Numatyta visi ūkiai, kurie di
desni negu 20 ha išparceliuoti, iš
skiriant 10% pavyzdiniams — mo
kykliniams ūkiams ir mišku apžel- 

• ytus plotus. Parceliuotlnos žemės 
numatoma 6.737.235 ha. Ligi 1949

3 psi.

metų norima sudaryti naujų ūkių 
575.000, kurie dar galėtų priimti 
2,6 mil. naujų žmonių.

Be šitų darbų dar reikia atkurti 
pats žemės ūkis, kuris karo metu 
buvo labai sunaikintas. Iš 3,9 mil. 
karvių ir 5.8 mil. kiaulių buvo 
likę tik 3—5%. Kaip savu laiku 
rašė Londono „Times" 1946 m. 
dvaruose buvo apsėta tik 5% dir
bamos žemės, mažuose ūkiuose 
25%. Taigi milijonai ha neprodu
kavo taip reikalingų Europai 
maisto produktų. Reikia manyti, 
kad šiais metais būklė pagerėjo, 
bet dar negreit pasieks prieškari
nes normas.

3. Pramonė. Potsdamo konferen
cijos metu naujai pavestos Lenki
jai sritys buvo įvertintos 2,25 mili
jardo svarų sterlingų, o Sovietų 
Sąjungai iš Lenkijos priskirtos 0,9 
milijardo.

Lenkijai kartu su žeme buvo 
duota daug brangių žaliavų su 
gerai organizuota pramone, kuri 
įgalins Lenkiją virsti pajėgiu pra
monės kraštu. Šiose srityse pra
monės įmonių, kurios iš dalies bu
vo sunaikintos, buvo rasta apie 
1000. Iš Jų 21 kalnų pramonės 
jmonė, vienos iš geriausių Euro
poje, 152 tekstilės fabrikai, 39 ge
ležies ir plieno liejyklos, 28 elek
tros jėgainės, 16 kailių išdirbimo 
įmonių, 12 cukraus rafinerijų. Jose 
dirbdavo apie 1 mil. darbininkų. 
Dabar jų veikia tik apie 20% su 
240.000 darbininkų.

Anglies kasyklos daugiausia 
rastos sveikos ir anglies pramonė 
daro gerą pažanqą. Jau 1946 m. 
nale naujai gautų sričių anglis 
davė 31,2% visos Lenkijoje pro
dukuojamos anglies ir 42% ekspor
tuojamos anglies. 1938 m. Vokie
tija gavo iš tų kasyklų 31,3 mil. 
tonų anglies. Lenkija 1946 m. gale 
manė aauH iš Opneln srities (A. 
Silezija) 56%, o iš Waldenbargo 
srities (Žem*. Silezija) 79% Vokie
tijos gautų 1938 m. normų.

Gana pajėgios geležies ir plieno 
liejvklos irgi atstatomos ir jau 
produkuoja nemažus kiekius. 1946 
m. liepos mėn. gauta geležies 
12.700 tonų atseit į metus 152.000 
t., kas sudarys 50% vokiečių 
maksimalinės nrodukciios. Plieno 
pagaminta į mėn. 11.000 tonų, kas 
sudarys 60% vokiečių minimalinės 
ir 14% maksimalinės pridukcijos. 
Geležies rūdos iškasama net 90% 
vokiečių iškastų normų. Ir kitos 
pramonės šakos atstatomos ir 
įjungiamos į darbą. (Duomenys 
imti iš H. Voile: „Polnische Be- 
richte ueber die neuen polnischen 
Westgebiete" Europa-Archiv, 1947 
m. Ausgabe A. Elfte Folge. Pas
kelbti duomenys paimti tik iš
lenkiškų šaltinių).
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BALYS SRUOQA

Sutema* medžiu Sakelėmis
• Leidžias melsvais kamuoliais. 

Sielvarta sutemą veliasi 
Smūgiais kaip žemė giliais. 
Sielvarta svilint atkiūtina 
It padegėjas nakčia, — 
Ar gi raudoti taip būtina, 
Kad tu išgirstum mane?
Visas kaip klyksmas išsineriu 
Iš amžinatvės raidos, 
Sielvartos smūgiais pasigeriu, 

''«• Šaukdamas vardą žydrios.
Šaukdamas sustoju ties kryžkele. 
Ties praraja sutemos —

a . Vienišą dalią pamišėlę 
Kas be manęs apraudos? 
Sielvarta svilina šutina — 
Tūkstančiais griaužia liepsnų, — 
Ar gi raudoti taip būtina, 
Kad atsilieptum man tu?

’ 2.
Po tą sutemą, po plyną. 
Skausmas smaugia ir troškina, — 
It žuvėdra vandenyno

Klykia klykdamas širdy.
Iš erdvių ar žemės ysčiaus, 
Ar iš laimės vakarykščios 
Lyg patyčiai išsivysčius -* 

Skamba muzika gaili.
Skamba, aidi, rauda, gelia, 
It našlaitiški berželiai. 
Verkdami prie viešo kelio.

Čiulpia kraują iš širdies, 
Tartum visą žemės gėlą 
Išvyniojo vieškelėliais 
Ir pati nuo jų pašėlo 

Pabučiavimu mirties 
Skamba sutema plynoji, 
Skamba laikas lyg sustojęs, 
Ir širdis našlaitiškoji

Skamba sutemos rauda.
O žydrioji, o šventoji, 
Ar tai tu garsais skrajoji, 
Vaidinies, vilioji, moji, 

Ar tik aimana mana?
*) Šie B. Sruogos eilėraščiai, pa

rašyti jau iš KZ | lietuvą grįžus.

Tėve** mūsų kurs esi 
Viltis tikinčių šviesi, 
Žvelk, mes klaupiant prieš Tave, 
Kaip paklydusiam laive. 
Kaip našlaičiai be globos 
Meldžiam duonos ir taikos! 
Motin Dievo! Mes maži, 
Slegia mus naktis tamsi. 
Bet kaip saulė, kaip duosni 
Žemei šviesą tu neši, 
Duok ir mum šviesos Tavos 
Vartuos tekančios Aušros!

••) B. Sruogos iš atminties kacete 
'atkurta giesmė iš .Radvilos Perkūno*.

Lietuviai laikraštininkai su LTB Vyr. Komiteto atstovais pasitarimo metu. Iš kairės į dešinę: A. Žiedas 
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BALIO SRUOGOS 
Autobiografija

Gimęs 1896 metais.
Laukinis liūd

numas ir laimė, 
kalėjimas amžiuos 
ir pašėlusi valia, 
gyvenimo padugnė 
piktas kerštas ir 
pasiryžimo šven
tumo nekaltybė, 
požemio klaiku
mos rauda ir be
galinis beprotingas 
džiaugsmas, —visa 
gyvenimo disonan
su aidija, tur būt. 
ne mano vieno iš
pažinties verta.

Ir jeigu aš esu, 
tai todėl, kad ži
nau kiekviename 

pakeleivingame 
broly ir sesery 
gyvenančią sielą 
mano.

Ir jeigu aš bū
siu, tai tik todėl, 
kad mūsų niekas 
nemiršta.

Todėl aš ir einu 
į gyvenimą mylėn 
damas žemę, tą 
žiaurią, rūsčią, 
drėgną. Todėl ir 
negailestingai sus
kaitytos mano dienos man yra pa
laimos žemė. Ir ištremty iki dug
no išsemdamas aš maną dalią, lai

Žmoniškumas Jono Biliūno kūryboje
(40 metų — 1907. XII. 8 — 1947. XII. 8 — rašytojo mirties sukakčiai 

paminėti.)

„Jūs šitai mokslus einat, žmo
nėmis pasidarot, — ir tai skun
džiatės, o jūsų tėvai kiekvieną 
valandą dėl savo kailio arba net 

ir gyvybės drebėdavo".
„Žvaigždė"

Šiandien, kada atskiri individai 
ir ištisos tautos yra liudininkai, 
kokios sunkios gyvenimo sąlygos 
susidaro, kai užmušamas žmoniš
kumas, itin aktualu yra nusilenkti 
iki paskiro žmogaus, nušluostyti 
nuo jo veido karų ir neapykantos 
paliktus pėdsakus ir sugrąžinti 
jam žmogiškąjį pavidalą.

Lietuvių literatūra yra pastačiusi 
puikių, nors kuklių, paminklų žmo.- 
gui, kovojančiam dėl tiesos, lais
vės, ramybės. Šatrijos Raganos

minu žemės sultis ir amžinai grįž
tančią dieną. Balys Sruoga.

Vainikai, 1921 m.

J. Kuzmickis

„Senojo dvaro" mamatė, Vaižgan
to „Pragiedrulių" dr. Gintautas, A. 
Vienuolio „Grįžo" Jonaitis, Ig. 
Šeiniaus „Kuprelio" Olesius, J. 
Jankaus „Egzaminų" Jeronimas — 
vis tai paprasti žmonės, bet jie 
visi, kaip ir Ibseno Brandas, Šeks
pyro Hamletas ar, pagaliau, Goe
thes Faustas, kovojo dėl šviesių 
idealų, kad įprasmintų savo buitį.

Mūsų literatūros kūrėjų galeri
joje atskirą vietą užima Jonas 
Biliūnas. Skausmingas, niūrus gy
venimas su greitai artėjančia mir
timi vertė jį žvilgterti į gyvenimą 
ir žmones pro sopančios širdies 
prizmę ir pastebėti tai, ką kiti, gal 
būt, matė, bet neapgalvojo ir neį
vertino.

J. Biliūnas į žmones ir gyvius
žiūrėjo ne tik psichologo, bet ir 
humanisto (atseit, altruisto) aki
mis ,dėl to jis matė ne tik gaiš
tantį Brisiu ar katytę, bet ir skaus-

,Mes", atsiliepdams jiems erelis, „norime tardyt, 
kaip jūsų mylista žiemos bėdoj išsilaikėt.
Ar pristokot ko, ar kas tarp jūsų pagaišo?
Rasi ką šeškas ar baisinga pelėda sudraskė, 
mažu ką neprietelius žmogus mums numušė šaudams 
ar kytriai, nei koks kla storius, gyvą pakorė, 
o paskui prisiėst skauradoj iškepė bėdžių".

Nors ne šitokiu įasmeninimo 
(prozopopėjos) būdu, tačiau pa
našiai į gyvulių pasaulį pažvelgia 
J. Biliūnas „Kliudžiau" ir „Brisiaus 
galo" vaizdeliuose. Ir „Kliudžiau" 
nedidelė balta katytė, ir „Brisiaus 
galo" žilas, apžabalęs senas Bri
stus yra žmogaus žiaurumo aukos. 
Tiktai skirtingi yra vieno ir antro 
nukovimo motyvai: pirmajame 
vaizdelyje antrosios klasės moki
nys vaidina Kuperio aprašytą 
Amerikos tyrlaukių gyventoją 
(taigi, jis nuotykių ieškotojas), an
trajame — šeimininkas nori nusi
kratyti persenusiu, nenaudingu 
medžiokliniu šunimi. Tačiau es
mėje abiejų gyvulėlių žuvimo 
pretekstas tas pats ir jį formu
luoja „Kliudžiau" mokiniukas: 

mą dėl nedėkingumo ar pramušt
galviško išdykavimo, matė ne tik 
našlaičio ar elgetos ašaras ir mal
dai sudėtas rankas, bet ir tą než
moniškumą, kurio aukomis jie 
buvo. J. Biliūnui kiekvienas ken
čiantis žmogus ar gyvulys buvo, 
tartum, atversta knyga, kurią jis 
gerų žmonių pagalba stengėsi 
perskaityti ir kitiems jų turinį 
papasakoti.

Ne tiktai Banių Petro ir Juoza
potos, bet ir vargšės katytės, per
senusio Brisiaus, visų skriaudžia
mo našlaičio Joniuko, elgetos Sa
baliūno, pagaliau, net buvusio 
dvaro prižiūrėtojo Dumbraucko 
gyvenimą galima pavadinti J. Bi
liūno prasmingu pavadinimu — 
liūdna pasaka, nes iš tikrųjų liūd
na. kad tiek daug vargo ir skurdo 
pasaulyje, kuriame, tartum pagal 
kokią taisyklę, stipresnis ir įtakin
gesnis stengiasi silpnesnį išnau- 
noti, nuskriausti, paniekinti.

Šito žmoniškumo mes ir paieš
kosime J. Biliūno kūryboje. Steng
simės atsakyti bent į kelis klau
simus:

a) kodėl pasaulyje tiek skausmo 
ir vargo;

b) kaip juos pergyvena paskiri 
individai ir

c) kokia išvada siūlosi, stebint 
kovingą ir palaužiantį gyvenimą.

I. Du šūviai

„Juk jis nekaltas . . . Brisiu s 
nori pasigerinti, suvizginti uode
gą, bet iš bailės tupiasi ant 
paskutinių kojų, ir per jo snukį 
rieda gailios, karčios ašaros ...

„Brisiaus galas"

Jau Manfred K y b e r, rašyda
mas apie katę, kuri kartu su savo 
vaikais užaugino dvi atrastas pe
lytes, savo rašinėlį baigia įspū
dingais žodžiais: „Pamažu, labai 
pamažu gimsta naujasis pasaulis .. 
O tai dažnai atsitinka vargingoj 
palėpėj, ir to žmonės nežino. Iš 
viso žmonės labai mažai težino, 
o mažiausiai tie, kurie tariasi daug 
žiną. Jie nežino ir to, kad gyvuliai 
meldžiasi. O aš tikiu, kad ir gy
vuliai savo varguose šaukiasi ga
lybės, aukščiau jų esančios ir, jei 
toji katė maldautų ko, tai Dievo 
Motina ją visų pirma išklausytų" 
(Gyvulių draugas, 1946, 9 psl.).

Taigi, į gyvulių pasaulį galima 
pažiūrėti visai kitokiomis akimis, 
įsijaučiant į jų vargus ir nelai
mes, stengiantis įžvelgti ir juose 
norą gyventi, džiaugtis, linksmin
tis. Šitokių pastangų parodė jau 
mūsų klasikas Kristijonas Done
laitis, „Metuose" aprašydamas
gandru porą, lakštingalą ar visų 
paukščiu susirinkimą, kada erelis 
žmogiškai sielojasi paukščių ne
laimėmis žiemos metu:

(Jonas Biliūnas, RINKTINIAI 
RAŠTAI. 1946 m., 61 psl.).

Taigi, atsakas į pirmąjį mūsų 
pasistatytąjį klausimą aiškus: 
žmogus tol vertina gyvulį, kol jis 
jam naudingas. Kai šis dėl kokios 
nors priežasties yra „nereikalin
gas*, žmogus be jokių skrupulų 
ryžtasi juo nusikratyti.

Kaip šitą tragediją pergyvena 
suinteresuotas gyvulys?

„Kliudžiau"- katytė, susidūrusi su 
mokiniu, pirmiausia tiria, su kokiu 
žmogumi turi reikalo:

„Mane pamačiusi, ji tokiuo 
gailestingu balsu sumiaukė ir 
pažiūrėjo akimis, kuriose švietė 
ir baimė, ir viltis" (61 psl.).

„Bet kas man darbo? Juk ji Kai mokinys nutaria ją nužu- 
niekam nereikalinga . . ." dyti ir, įtempęs strėlą, pradeda
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taikinti, nelaimingas gyvulėlis 
žiūri į jį liūdnomis akimis, tarsi 
klausdamas, ką jis darąs, ir lau
kia. Katytėj dar ir dabar, rodos, 
nenori tikėti, kad šitas vaikas pa
siryžęs ją nužudyti. Strėlei suz
vimbus ore, katytė parvirsta kū
lio, skaudžiai sumiaukia ir prade
da stirenti kojytėmis:

„Katytės veidas buvo neapsa
komo skausmo pervertas, akys 
primerktos; ji iš visos dar liku
sios galios pasistengė atsisto i 
ant pirmutinių kojų ir pradėjo 
šliaužti, vilkdama žeme savo 
kūnel>; kartu vilkosi ilindusi 
jos krūtinėn strėla, o iš žaizdos 
dideliais juosvais lašais lašėjo 
ant smėlio sukrešėjęs kraujas" 
(62 — 63psl.).

Taigi, vaizdas klaikus ir užuo
jauta kelias. Jau iš karto gaVma 
jausti, kad autoriaus simpatijos 
nelaimingos katytės pusėje, kad 
jis gailisi jos, kaip žmogaus, kaip 
gero bičiulio.

„Brisiaus oalo" vaizdelyje šuo, 
išardęs šeimininko šauksmą, pra
džioje dar abejoja, paskum atsi
kelia ir seka paskui „nuliūdęs, 
kaip koksai kaltininkas". Jis ne
gali tikėti, kad visuomet toks rūs
tus žmoaus stakta jam pasidarytų 
mandagus ir malonus.

Kai pamiškėj „sustoja, Brfcius 
inkščia bailiai ir žiūri i žmogų 
tartum klausdamas, kam čionai 
ji atvedė“ (99p<sl 1. Juk Brisius ne 
toks, kain n^laiminaoii katytė: 
jis vis^ amžių ištikimai ponui tar
navo ir su vaikiais mielai ža'dė, 
— taicri, visiems buvo mandagus 
ir neras.

Deja, nelauktas finalas: šeimi
ninkas staiga „nusiima nuo pečių 
šaudyklę, atsitolina nuo jo kelis 
žingsnius ir pradeda jan tai
kinti . . ." (99 psl.). Brisius negali 
suprasti, ka visa tai reiškia ,ir 
ligi paskutinės akimirkos jo in- 
tenejos geriausios:

„Negali būti? Brisius netiki. 
Tai tik pasijuokt iš jo nori. Bet 
kam taip baisiai iš seno juoktis? 
Kam? Juk jisai nekaltas ... Bri- 

. sius nori pasigerinti, suvizginti 
uodega, bet iš bailės tupiasi ant 
paskutiniu kojų, ir per jo snu
kį rieda gailios, karčios ašaros..

Staiga ugnis ir baisus trenks
mas. — ir jisai oriūva. sopulio 
pervertas. Pramerkęs akis, tik 
spėja pamatyti, kaip nuo jo te
kinom bėaa žmogus, turėdamas 
rankoj šaudyklę ..(99 psl.).

Klaiku ir oūdu skaityt šitą epi
zodą. kuriame žmoaaus ir šuns 
mintvs ir intencijos diametraliai 
priešingos pirmoio nenaudai. Juo
ba klaikiau dėl to, kad šuo, 
žmoaaus pasmerktas negailestingai 
mirčiai, ir paskutinę savo gyveni
mo akimirką nori šeimininkui pa

sigerinti, o per jo, nekaltos aukos, 
snukį rieda ašaros.

Brisius gaišta su nepaprastai 
humaniška, nekalta, pikto nepa- 
žįstančia sąmone:

„Gal ir suprato Brisius, kodėl 
tasai žmogus jį užmušė; tik 
nebegalėjo suprasti, kodėl teki
nom nuo jo pabėgo: juk jisai, 
mirdams, tik kojas norėjo jam 
paskutinį kartą palaižyti . . ." 
(99 psl.).
Ir pirmų, ir antru atveju mes 

negalime rasti švelninančiu aplin
kybių žmogui, nes šitų dviejų gy
vulių mirtis — žmogaus egoizmo 
išdava. Katytė ir Brisius negali 
suprasti jų žudančių žmonių; ne
gali suprasti jų nė skaitytojas, ži- 
nodams, tačiau, kad taip iš tikrųjų 
būva.

Kaip gi jaučiasi šitų gyvulių 
žudytojai — mokinys ir šeiminin
kas?

Mokinys pradžioje nusiteikęs 
karingai. Jis rankoje nešasi lanką 
ir ieško nuotykių. Lyg tyčia, jam 
po kojomis pasipina nedidelė balta 
katytė. Nors vaikas, atrodo, sup
ranta vargšės katės nepavydėtiną 
būvį („pas žmones jau nebebuvo 
jai vie’os“), tačiau nieko nepaiso: 
ją galima šauti, nes „ji niekam 
nereikalinga".

Tačiau, kai pramuštgalvis ber
niukas, prilėkęs artyn, pamato 
klaikų peršautos katytės vaizdą, 
jis ūmai pajunta „širdy šaltį", ir 
nustebęs apsistoja. Merdinčio gy
vulėlio akivaizdoje jis pergyvena 
visą gamą jausmų, ir pasibiauri 
savo darbu:

Clurlioniečial vėl pajudėjo su lietuviška daina po mūsų kolonijas. Šioj nuotraukoj „Čiurlionio“ ansamblis 
koncerto metu Kemptene * . . i K. Daugėlos nuotr.

Jei taip jautriai J. Biliūnas rea
gavo į neprotingų gyvulėliu ne
laimes ir kančias, tai juo jautriau 
jis analizuoja žmogaus kenčian
čią siela.

J. Biliūnas nemėgo savo kūri
niuose vaizduoti laiminau žmon’ų. 
Pažemintieji ir nuskriaustieji yra 
jo kūriniu centre, ir jų skausmą 
jis atjaučia užjaučiančia altruisto 
širdimi. Ar mes skaitysime „Jo
niuką”, ar „l azdą", ar „Ubana", 
ar, pagaliau, „Žvaigždę" ir „Liūdna 
pasaką", — visur rasime kenčiantį 
ir sielvartaujantį žmogų, su kuriuo 
kartu, rodos, kenčia sielvartauja

V. Hugo „Vargdieniuose" yra 
pastebėjęs labai įdomu bruožą: 
„Didelis skausmas pakeičia žmog
aus išvaizdą, ji lyg apšviečia bai
siu dievišku spinduliu" (I, 231 psl.). 
Tokie dieviški spinduliai aureole 
gaubia ir J. Biliūno raštų kenkian
čius — našlaiti Joniuką, prižiūrė
tojo lazda primušta baudžiauninką, 
sūnaus iš namu išvarytą seni Sa
baliūną, išprotėjusią Juozapotą ir 
kitus.

Kodėl kenčia aukščiau suminėti 
J. Biliūno žmonės? Kaip jie tą kan
čią pergyvena?

Jie kenčia ne dėl to, kad nelai
mės, tarsi likimo deivės būtų juos

„Nusiminęs, nebežinodamas 
kas daryti, atžagaria ranka nu
mečiau lanką ir strėlas ir rieat- 
sigręždamas parėjau namo. Šir
dy, jaučiau skausmą ir sunkuma: 
tarsi didelė našta slėgė krūtinę" 
(64 psl.).

Juozas Mikuckis

VELTUI
Veltui mes veržiamės i aukštį: 
Kasdien siaurėja mūsų narvas, 
Ir laisvę mūs. tą žydrą paukštį, 
Stangiau patamsių supa šarvas.

Ir pilkos sienos vis artėja 
Užstot kelius erdvėn ištrūkti. — 
Vėl kruvinom spalvom ryškėja, 
Jau spėję užrašai nublukti.

Išrausęs žemę ir padangę, 
Ir amžiais kaldamas ginklus, 
Taikos skraiste žiaurumą dengia 
Degąs nerimasty žmogus.

Mirtis, mirtis tironams! — šaukia. 
Kumščius iškėlusi minia, — 
•Bet tik valdžios ji susilaukia 
Ir smurto kirvis jos delne.

Ir piktas kala naujus pančius, 
Viliojančius iškėlęs šūkius, 
Ir pioia pergalę jau švenčia, 
Teisybės spinduliams atbukę.

Ir maža tų, ištart kur drįstų, 
Kad melui .tai triumfo vartai! — 
Karalium vainikuojam Kristų — 
Gi tiesą nuplakam ne kartą . . .

Mokinys nenurimsta ir kitą die
ną: ateina pažiūrėti savo aukos, 
ir randa ją negyvą. Dabar jis ga
lutinai pasmerkia savo žygį ir su
laužo lanką ir strėlas į šipulius, 
pastebėdamas:

„Tai buvo pirmutinis ir pas
kutinis mano gyvenime šūvis. 
Aš jį ir lig šiol savo krūtinėje 
tebenešioju" (64 psl.).

Vadinasi, jaūno berniuko pra
muštgalviškas elgesys merdinčios 
katytės akivaizdoje sulaukia jo 
paties pasmerkimo, ir skaitytojas 
lieka patenkintas jo pasitaisymu. 
Vis dėlto satisfakcija.

Kitaip betgi savo darbą pergy
vena „Brisiaus galo" šeimininkas. 
Jei anas berniukas ėjo „medžioti" 
ir atsitiktinai katytę sutiko, tai ši
tas žmogus -nutaria Brisiu nušauti 
iš anksto apgalvojęs. Katytė buvo 
atsitiktinumo auka, Brisius — 
sprendimo, konkretaus pasiryžimo.

Berniukas neapgaudinėja katės: 
sutinka ir šauna į ją. Seimininkas, 
priešingai apsimeta geru ir nuo
širdžiu šauksmu nuvilioja Brisiu 
į pamiškę.

Katyte berniukas nebuvo su
interesuotas; Brisius gi savo šei
mininkui visą gyvenimą buvo iš
tikimas. Jis dėl to turėjo teisės ir 
pagrindo laukti pasigailėjimo.

Peršovęs katytę, mokinys bėga 
žiūrėti ir, jos konvulsijų akivaiz
doje, pasikeičia. Paleidęs šūvį į 
Brisiu, šeimininkas nė neatsigrįž
damas „tekinom bėga". Jis savo 
pasiryžimą atliko ir nenori laukti 
kokių komplikacijų.

Dėl to, jei skaitytojas pateisina 
II klasės mokinį ir lieka patenkin
tas jo pasitaisymu, tai šeimininku 
pasibiauri ir negali jam dovanoti 
šitokio žiaurumo.

J. Biliūno gilus žmoniškumas 
dvelkia iš abiejų minėtų vaizdelių. 
Jis jau iš karto sudaro nuotaiką, 
kuri skaitytojo dėmesį ir užuojau
tą pririša prie nelaimingo gyvulio:

„Tat buvo nedidelė balta ka
tytė. Nuo lietaus ir purvų jos 
plaukai kabėjo sustirę ir pasiši
aušę, o menkas suliesėjęs kūne
lis visas drebėjo nuo šalčio ir 
baimės. Radau aš ją lauke, pat
vory pritūpusią, susirietusią, ne
laimingą" (Kliudžiau, 61 psl.).

„Saly dienadaržio durų ant 
didžiulės spalių krūvos guli se
nas Brisius — žilas, apžabalęs. 
Matyti jisai dar mato, bet tik 
kaip per dūmus, ir savo žmog
aus labai dažnai nebepažįsta. 
Sunki senatvė ir jam: visų už
mirštas, apleistas. Patsai gerai 
jaučia, kad mažai kam berei
kalingas" (Brisiaus galas, 95 psl.).

Kuris iš skaitytojų, perskaitęs 
šitokia pirmojo ir antrojo gyvulė
lio charakteristiką, nejaus užuo
jautos žmogaus ujamam padarui?!

II. Pažemintieji ir nuskriaustieji

„Mačiau, kiek skausmo, kiek 
jausmų, sukėlė jo krūtinėje tas 
pirmasis duonos kąsnelis, iš 
svetimų išprašytas".

„Ubagas"

Andrė Gide

Vizitinės kortelės ir gaisras
Čia duodamas šių metų Nobe
lio premijos laureato Andrė 
Gide'o romano „Vatikano po
žemiai" antros knygos 4—tas 
perskyrimas.

Eidamas po Odeono teatro kori
dorių skliaustais ir metęs prabė
gom žvilgsni i ten įsitaisiusių kny
gininkų vitrinas, jis pamatė tomą 
geltonais viršeliais, kurio vienas 
reginys bet kuriuo kitu metu bu
tų jam įvaręs žiovulingą nuobo
dulį. Tačiau šios dienos nepa
prastumas stūmė jį į impulsyvius 
veiksmus. Lafcadio įsikišo pirštus 
į savo liemenės kišenę, metė pen
kių franku .moneta ant prekysta
lio ir nusipirko chromo geltonumo 
knygą, antrašte: „Aukštybių oras, 
Julijaus de Baraalioulio romanas".

„Šiandie vakare turėsim gražios 
ugnies!" pagalvojo jis, knygyno 
pardavėjui ieškant kasoje trisde
šimties sou grąžos.

Bibliotekoje atsirado „Amžinin
kų leksikonas", kuris po žodžiais 
„Julijus de Baraglioulis (vikon
tas)", trumpai atvaizdavęs tradi
cinę literatūrinę karjerą, davė 
pasirodžiusiu veikalų antraštes, 
po kurių sekė banalūs, bet kokį 

susipažinimo norą iš anksto tram
dą pagyrimai.

— Ua! — sušuko Lafcadio ... 
Jis jau buvo benorįs užversti storą 
leksikoną, kai staiga jam į akis 
savaime krito trys žodžiai, prieš 
tai einančio straipsnio: trys žo
džiai, kurie jį persmelkė kaip elek
tros srovė. Šitos trumpos biografi
jos antraštė buvo: „Justas — Age- 
noras de Baraglioulis", ir maždaug 
jos vidury Lafcadio perskaitė in
formaciją: „1873 m. pasiuntinys 
Bukarešte". Kodėl gi tie paprasti 
žodžiai privertė taip smarkiai 
plakti jo širdį?

Lafcadio, kurį motina buvo ap
dovanojusi penkiais dėdėmis, nie
kuomet nebuvo pažinojęs savo 
tėvo. Jis visuomet vengė apie jį 
klausinėti ir buvo susitaikęs su 
mintimi, kad jis tariamai esąs 
miręs. Kai dėl dėdžių (kurie visi 
buvo skirtingų tautybių ir kurių 
tarpe buvo nemažiau kaip trys 
diplomatijos atstovai), tai berniu
kas buvo greitai sumetęs, kad j’e 
neturėjo su juo jokių giminystės 
ryšių, išskyrus tuos, kuriuos jiems 
buvo pripažinusi gražioji Vanda. 
Dabar Lafcadio buvo neseniai su
kakęs devyniolika metų. Jis buvo 
gimęs Bukarešte 1874 metais, tai 
yra grafo Justo — Agenoro Bara- 
glioulio tenykštės diplomatinės 
veiklos antrų metų pabaigoje.

Kaip būtų galėjęs jo įžvalgumas, 
kurį buvo pažadinęs paslaptingas 
Julijaus apsilankymas, nematyti 
tame nieko reikšmingesnio kaip 
atsitiktinį sutapimą? Jis turėjo 
save priversti atidžiai perskaityti 
straipsnį „Justas — Agenoras", ta
čiau raidės maišėsi ir šoko jo 
akyse. Kaip ten bebūtų, jis supra
to, kad grafas de Baraglioulis, Juli
jaus tėvas, buvo. neeilinė as
menybė.

Jo širdyje kilo pasiutęs trium
fas, toks triukšmingas džiaugsmas, 
kad jam atrodė, jog jo kaimynai 
bibliotekoje turėjo jį išgirsti. Bet 
ne: raumenų ir kaulų šarvai, kurie 
dengė jo dvasią, buvo tvirtos kon
strukcijos ir kam nereikia neleido 
prasiskverbti į išorinį pasaulį... 
Jis vogčiom permetė žvilgsniu sė
dinčius aplinkui: visi, lyg niekur 
nieko, buvo paskendę savo juo
kinguose kasdieniniuose skaity
muose ... Jis ėmė skaičiuoti: „Gra
fas gimęs 1821 metais, taigi dabar 
septyniasdešimt dvejų metų... Ma 
chj sa se vive ancora?... „Jis 
pastatė leksikoną į savo vietą ir 
išėjo iš bibliotekos.

Lauke pro lengvus, tirpstančius 
debesis veržėsi spindinti mėlynė. 
„Importą di demesticare questo 
nuovo proposito", tarė sau Laf
cadio, kuriam svarbiausia buvo 
laisvai valdyti patį save; ir ka

dangi jis neįstengė tuojau pat su
valdyti kilusio jame susijaudini
mo, jis nutarė jį kuriam laikui vi
sai išbaidyti iš savo smegenų. Jis 
išsiėmė iš kišenės Julijau romaną 
ir mėgino į jį įsiskaityti. Tačiau 
knygoje nebuvo tos paslapties, 
kuri būtų galėjusi ieškantį išsi
blaškymo skaitytoją įtraukti į sve
timas sferas.

„Ir aš rytoj turiu leistis sam
domas sekretorium to pono, kuris 
laisto tokį limonadą!" sumurmėjo 
jis paniekinamai.

Kioske jis nusipirko laikraštį ir 
pro vartus, esančius šalia muzie
jaus, įžengė į Liuksemburgo sodą. 
Suolai buvo šlapi nuo lietaus. Jis 
atskleidė knygą, atsisėdo ant jos 
ir, išskleidęs laikraštį, tuojau pat 
pasinėrė į kroniką. Lyg kokios 
magijos veikiamas, jo žvilgsnis 
pirmiausia krito j šias eilutes:

„Atrodo, kad grafo Justo — Age
noro de Baraglioulio sveikatos 
stovis, kuris, kaip mes paskutinį 
karta buvome pranešę, kėlė su
sirūpinimo, ima gerėti. Tačiau gra
fas turi dar labai saugotis ir te
gali priimti nebent porą artimiau
sių draugų".

Lafcadio pašoko nuo suolo 
aukštyn. Jis per vieną akimirką 
nusprendė, ką darysiąs. Užmiršęs 
pasiimti knygą, jis nuskubėjo į 
vieną rašomųjų priemonių krautu

vėlę Medici gatvėj, kurios vitrinoj 
jis tarėsi matęs kartoninę lentą:

Skubiausiai gaminamos 
vizitinės kortelės 

šimtas štukų 3 frankai
Eidamas jis šypsojos. Jo suma

nymo drąsumas jį linksmino, nuo
tykių troškimas ragino jį, kaip 
avižos arklį.

— Kiek jūs užtrunkat, kol pa
gaminai šimtą vizitinių kortelių? 
paklausė jis krautuvės savininką.

— Galite atsiimti šiandie šeštą 
valandą vakare.

— Užmokėsiu dvigubai, jei pa- 
gaminsit man jas iki antros.

Biznierius aosimetė turįs pirma 
patikrinti savo užsakytojų re
gistrą. Atlikęs tai, jis tarė:

— Norėdamas jums patarnauti, 
padarysiu visa, ką galėsiu... 
Gerai, prašau korteles atsiimti an
trą valandą. Kuriuo vardu jas 
spausdinsim?

Ant lapelio, kurį jam krautu
vininkas padavė, jaunuolis pla
kančia širdimi, tačiau nedrebė
damas ir nerausdamas užrašė:

Lafcadio de Baraglioulis
„Šitas tipas nežiūri i mane rim

tai", pagalvojo jis išeidamas, ne
patenkintas, kad atsisveikinant ne
buvo pagerbtas žemesniu nusilen
kimu. Paskui, praeidamas pro vi-
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nuo pat užgimimo apnikusios: dėl 
jų vargo ir kančios kalti patys 
žmonės, jų sukurta santvarka ir 
egoizmas.

Joniukas vargsta, nes motina jį 
našlaičiu paliko, o tėvas išėjo 
„toli, labai toli", kur jį gali už
mušti. Pamotė neturi jam širdies 
ir išleidžia pas „dėdę“ žąsų 
ganyti.

Joniukas, mažas našlaitis, niekur 
nejaučia širdies, kuri jį suprastų 
ir atjaustų: pamotė stengiasi juo 
atsikratyti, „tetulė" už praganytus 
žąsiukus primuša, „dėdė", atradęs 

Reino ekskursijos metu įvyko ateitininkų konferencija. Viršuj garbės ir darbo prezidiumas, kalba prof. A. 
Damušis. Apačioj konferencijos dalyviai, kalba Jo Prakilnybė Tautinis S v. Sosto Delegatas kan. F. Kapo

čius (Platesnį Reino ekskursijos ap rašymą žlūr. „Zib.“ Nr. 23 (82) V. Anykščio nuotr.

trinos veidrodį: „Nors aš, žinoma, 
neatrodau perdaug panašus į Ba- 
raglioulį... Na, pamėginsiu prie 
to idealo kuo greičiausiai priar
tėti!”

Buvo apie dvyliktą. Lafcadio, 
fantastiškų galimumų pagautas, 
visai nejautė alkio.

„Reikia dar kiek palakstyti, nes 
šiaip visa tai mane tiesiog sus
progdins! Ir reikia eiti viduriu 
gatvės, nes kitaip tie padorūs 
miesčionys pastebės, kiek aš esu 
praaugęs jų galvas. Dar vienas 
pranašumas, kurį tenka slėpti... 
Mokais ir vis neišmoksti".

Jis užėjo į paštą.
„Malesherbes aikštė ... Tai vė

liau!" sumurmėjo jis, ieškodamas 
adresų knygoj grafo Justo — Age- 
noro adreso. „O kas man kliudo 
tuojau pat padaryti žygį į Ver- 
neuil gatvę?" (Šita gatvė su namo 
numeriu buvo nurodyta kaip Juli
jaus gyvenamoji vieta jo palikto
joj vizitinėj kortelėj).

Lafcadio pažinojo tą miesto 
dalį ir mėgo^ją. Vengdamas di
džiųjų susisiekimo arterijų, jis pa
darė užuolanką tylia Vaneau gat
ve, kur jo susijaudinusi laimė 
galėjo lengviau atsikvėpti. Lenk
damas Babilono gatvės kampą, jis 
pamatė bėgančius žmones: netoli 
Oudinot gavelės ties dviejų aukštų 
namais, iš kurių kilo įtartini dū

jį su vaikais žaidžiant, taipgi 
muša...

Panašiai, tik dar vulgariau, trak
tuojamas ir „Lazdos" baudžiaunin
kas, rašytojo tėvas. Ne už pikta
darystę ar tikrą nusikaltimą, bet 
tik dėl to, kad pono šieno pluo
šteliu pašeria išbadėjusius jaučius, 
jis Dumbraucko taip sumušamas, 
kad tris savaites lovoj išguli.

Dar didesnė Sabaliūno kančia, 
nes jį iš namų išvaro vienatūris 
sūnus, kuriam jis visa atidavė ...

Rodos, šitie visi žmonės turėtų 
maištauti, kain Bairono Kainas, 

mai, buvo susirinkusi minia. Jis 
vertė save griežtai išlaikyti savo 
žingsnių tempą ...

Lafcadio, mano drauge, ar tu 
pakliūsi į vakarinio laikraščio vie
tinių įvykių kroniką? Tuomet mano 
plunksna turėtų tave apleisti... 
Šiaip ar taip, ji nejaučia nė ma
žiausio palinkimo atvaizduoti pas
kirus minios šūkius, triukšmą, 
paniką...

Vingiuodamasis per spūstį kaip 
ungurys, Lafcadio pasiekė pirmą 
eilę. Tenai tupėjo vargingai apsi
rėdžiusi moterėlė ir kūkčiodama 
g*ąžė rankas.

— Mano vaikai! Mano vaikeliai! 
— dejavo jinai.

Ja rūpinosi jauna mergaitė, 
kurios diskreti elegancija neleido 
galvoti, kad tai būtų jos giminai
tė. Jaunoji dama buvo išblyškusi 
ir tokia graži, kad išsyk patraukė 
Lafcadio į save, kuris paprašė ją 
paaiškinti, kas čia dedasi.

— Ne, gerbiamasis, aš tos mo
ters nepažįstu. Aš tiek tesupratau, 
kad jos abu maži vaikai tebėra 
viršuj, antrame aukšte, antai, tame 
kambary, kuri beveik jau siekia 
liepsnos. Laiptai jau dega. Ugnia
gesiams pranešta, bet kol jie at
vyks, mažiukai užtrokš dūmuose .. 
Sakykit, ar negalima būtų, lai
kantis už to plono nutekamojo 
vamzdžio, mūru pasiekti balkono? 

keikti savo likimą, ir visus tuos, 
kurie prie jų nelaimės prisidėjo. 
Bet taip nėra. J. Biliūnas visų jų 
sielose mato aną V. Hugo minėtą 
dievišką spindulį, ir jie visi, tar
tum Jobas, neburnodami pasitinka 
savo kančią.

Našlaitis Joniukas, pasilikęs su 
pamote, matė, „kad mažąjį bro
liuką antroji motutė daug labiau 
mylėjo; o tuo tarpu jį labai daž
nai ir skaudžiai baudė, visados 
barė“ (39 psl.); jis norėjo į ją 
prisiglausti, kaip mažasis broliu
kas, bet nedrįso, „ir tik da tyles
nis pasidarė, nekaip pirma". Visas 
jo reagavimas pasyvus:

„O kai motutė pradėdavo jį 
barti, jis nulįsdavo pačian ša- 
kalynės kampelin ir iš ten žiūrė
davo, kaip kačiukas, savo dide
lėm šviesiom akelėm... O Jo
niukui tų kalbų klausant, dre
bėjo širdelė ir sausos juodos 
duonos kąsnelis sustodavo go
mury" (39 — 40 psl.).
Pagaliau Joniukas išleidžiamas 

pas „dėdę" tarnauti. Sąlygos pasi
keičia, bet nuotaika ta pati: pik
toji „teta" dažnai jį apibara, net 
apkulia. Beganydamas žąsiukus, 
Joniukas užsimano 'pasivažinėti ir 
dainuodamas džiaugiasi vežiojimo 
malonumais. Tuo metu pražūna du 
žąsiukai, ir pamotė jį negailestin
gai primuša:

„Joniukas vyniojas ir raitos, 
kaip deginamas, bet negali 
ištrūkti iš jos stiprių rankų. Nuo 
išgąsčio ir ašarų jam kvapą už
gniaužia. O ji numeta jį ant

Žmonės sako, kad tuo keliu vieną 
tamsią naktį pasinaudoję vagys; 
tačiau to, kas buvo padaryta nusi
kaltimo tikslu, dabar, kai reikia 
gelbėti žmonių gyvybę, niekas ne
drįsta pakartoti. Veltui aš siūliau 
kaip atpildą savo piniginę. Ach, 
man tiesiog norisi verkti, kodėl aš 
ne vyras!...

Lafcadio daugiau nebeklausė. 
Padėjęs prie mergaitės kojų skry
bėlę ir lazdą, jis šoko prie namų. 
Vieną vientelį kartą prisitraukęs 
rankom, jis be jokios pagalbos 
užkopo ant mūro sienos. Dabar jis 
ėjo siaura, vietom stiklo šukėmis 
nuberta briauna.

Minios nustebimas dar padidė
jo, kai jisai įsikabino į vertikalinį 
vamzdį ir ant jo vien rankomis 
prisitraukė, tik kur-nekur kojų 
galais leisdamas jungiamuosius 
žiedus. Dabar jis nusitvėrė už bal
kono grotų, persimetė per juos ... 
Sužavėta minia nebedreba, tokia 
tvirta jo laikysena. Jis pečiu iš
muša langą; dingsta kambary . . . 
Laukimo ir neapsakomos baimės 
akimirka ... Paskui jis vėl pasi
rodo bliaunančiu ryšulėliu nešinas. 
Suplėšęs paklodę ir vėl ją sukai
šiojęs jis padarė kažka panašaus 
į virvę kuria iis nuleidžia kūdikį 
žemyn, į ašarojančios motinos 
rankas. Antras meilutis susilaukia 
tos pat procedūros.

žemės, primyga koja ir duoda, 
duoda. Kai pati priilsus palei
džia Joniuką, jis nebegali nuo 
žemės atsikelti — taip jam visus 
sąnarius sopa, ir tik kniukčio- 
damas verkia. Tik tik užsirita 
ant lovos ir ilgai nemiega. Pir
mą kartą jo mažoj galvelėj pra
deda gimti karčios mintys" (46 
psl.).
Šitokiu tad būdu našlaitis Joniu

kas pažįsta gyvenimo realybę, 
kuri juo toliau, juo labiau jį sle
gia. Jo nelaimė juoba didelė, kad 
jame norima užmušti vaikiškas 
džiaugsmas: jis nė pažaisti nebe
gali, nes dėdė, radęs jį su kitais 
vaikais žaidžiant „skaudžiai pri
muša". Tačiau jis per silpnas ko
voti sunkia buitimi, ir tik „skau
džiai rauda".

Visas Joniuko reagavimas pasi
reiškia samprotavimu: jį muša, nes 
yra svetimi, o „pas tėvelį nieka
dos to būtų neatsitikę". Tėvo il
gesys parveda jį į namus. Tačiau 
čia pasitinka jį naujos nelaimės: 
žinia apie tėvo mirtį ir pamotės 
barniai; ji „nutveria šluotą ir ve
ja Joniuką pro duris".

Kaip užguitas žvėrelis, Joniukas 
bėga neatsigrįždamas, jausdamasis 
visų apleistas:

„Parbėgęs laukan, į savo žą
sis, vos begali kvapą atgauti. 
Pailsęs puola ant ežios ir pra
deda gailiai, skurdžiai raudoti" 
(49 psl.).
Taigi, Joniukas pasyviai su

tinka kiekvieną naują nelaimę, o 
jo vienintelis ginklas — ašaros. 
Jis per silpnas kovoti, ir turi skau
džiai sųrezignuoti.

Šitoj vietoj prisimintini V. Hu
go giliai pergalvoti žodžiai: „Iš 
tikrųjų, kas matęs tik vyro skur
dą, tas nieko nėra matęs — reikia 
išvysti moters skurdą; kas yra 
matęs tik moters skurdą, tas nieko 
nėra matęs — reikia matyti vaiko 
skurdą" (Vargdieniai, III, 205 psl.).

Sunkus yra Joniuko gyvenimas, 
nes jis paliktas vienas neišspren
džiamų klausimų painėse. Jis ma
žas, jam sunkiau suprasti rūsčią 
gyvenimo tiesą, kad našlaičius bet 
kas tik išnaudoti nori (plg. Laz
dynų Pelėdos „Motulė paviliojo"). 
Tačiau suktas gyvenimas ir „Laz
dos" baudžiauninką ne kartą pa
stato į keblią situaciją, ir jam be
lieka tik galva palinguoti. Betgi 
ir jis nemaištauja: priešingai, ja
me toks gilus žmoniškumas, kad 
kiekvieną smūgį didvyriškai at
laiko.

Keletas iliustracijų.
Kai girininkas atvažiavusiam 

ponui skundžią baudžiauninkus, 
kad šie leidžia oiemenims galvi
jus pono miške ganyti, baudžiau
ninkas aprėkiamas Ir paniekina
mas. Įsitikinęs, kad girininko skun
das neteisingas, baudžiauninkas 
nieko nepasako, tik liūdnai palin
guoja galva. Ir jis, kaip Joniukas, 
bejėgis kovoti su galiūnų netiesa.

Pačiam Lafcadio nulipus, minia 
džiūgaudama sveikino jį kaip 
herojų.

„Mane laiko klounu", pagalvojo 
jis, supykęs, kad paraudo, ir bru
taliu gestu gindamasis nuo trium
fo. Tačiau, kai jaunoji dama, prie 
kurios jis vėl prisiartino, kartu su 
jo skrybėle ir lazda sumišusi pa- 
dauvė jam skirtąją dovaną-pini- 
ginę, jis šypsodamasis ją paėmė ir 
šešiasdešimt frankų, kurie buvo 
joje, padavė vargšei moteriškei, 
troškinančiai pabučiavimais savo 
išgelbėtas atžalas.

— Ar galiu, panele, pasilaikyti 
piniginę atminimui apie jus?

Ir jis pabučiavo mažą išsiuvinė
tą piniginę. Valandėlę juodu kits 
į kitą žiūrėjo. Atrodė, kad mer
gaitė, dar labiau išblyškusi, negu 
pirma, buvo nenorinti kažką pa
sakyti. Tačiau Lafcadio šiurkščiai 
atsigręžė ir jau bėgo šalin, lazdos 
smūgiu praskyręs minią ir tokiu 
pykčio iškreiptu veidu, kad visas 
minios pritarimas staiga nuščiuvo.

Jis vėl perėjo per Liuksenburgo 
sodą, nedideliame restorane prie 
Odeono skubiai pavalgė pietus 
ir netrukus vėl atsidūrė savo ne
jaukiame kambariūkštyje Claudė'o 
Bemard’o gatvelėj Nr. 12 Jis slėpė 
savo pinigus po viena grindų len
ta. Iš tos slėotuvės jis išėmė ke
turias auksines monetas) tris po 

Dar didesnė nelaimė ištinka, kai 
prižiūrėtojas Dumbrauckas jį lazda 
primuša už tai, kad pono šienu 
pašeria išbadėjusius jaučius.

Baudžiauninkas, tačiau, nemano 
ir nenori keršyti Dumbrauckui. 
Baudžiavą panaikinus, kai šis ne
beturi kur apsigyventi, mielai pri
ima jį pas save seklyčioje. Išva
žiuodamas kur kitur, Dumbrauckas 
rašytojo tėvui palieka istorinę 
lazdą. Kai vaikai sužino lazdos 
istoriją, tėvas juos nuramina šiais 
giliai žmoniškais žodžiais:

„ ... tik nereikia ant jo pykti: 
maišto metais kazokai jį taip 
buvo primušę, kad tris mėnesius 
visas kraujuos išgulėjo..." (75 
psl.).

„ ... tegu šitoji ladzda lieka 
tarp jūsų; į ją žiūrėdami, atmin
site, kad ir jūsų tėvas skaudžiai 
buvo baudžiamas. Atsimindami 
tai, nepyksite, kad ir mes su 
motina jums kartais žabeliu su- 
duodavom. Darydavom taip dėl 
jūsų pačių gėrybės... Gal ir 
mus ponai baudė dėl mūsų gėry
bės? ... (76 psl.).

Nemaištauja nė „Ubago" Sa
baliūnas, buvęs pasiturįs ūkinin
kas, kurį sūnus išvarė iš namų. 
Pačiu tragiškiausiu savo gyveni
mo metu jis yra susirūpinęs pa
liktais anūkais, kurie gali nueiti 
savo tėvo keliais:

„Nieko taip ir negailiu, kaip 
jo vaikų .. Taip juos mylėjau!.. 
Išsigandę, išplėstomis akelėmis 
lydėjo mane, kai ėjau iš kie
mo ... O gal ir jie kada nors 
taip 'varys iš namų ir savo 
tėvą . . (90 — 91 psl.).

Sabaliūnas pasiryžęs susitaikinti 
su savo likimu. Jis tikisi, kad kaip 
nors gaus „vietelę pas kokį... 
kampininkėlį".

Kai rašytojas paduoda Sabaliū
nui didelę duonos riekę, „visas 
išraudęs" atsiprašinėja negalis 
niekuo padėti, ir mato, su kokiu 
skausmu elgeta priima pirmąjį 
duonos kąsnelį, iš svetimų išpra
šytą.

• Rašytojas yra nepalyginti jau
tresnis už Sabaliūno sūnų, prisiim
damas ir sau kaltės dalį:

„Sumišęs, nežinodamas, kas 
besakyti/ vėl pradėjau — visai 
ne vietoj — atsiprašinėti senelį, 
kad niekuo negaliu jam padėti: 
jaučiau, kad dalį amžinos vaikų 
kaltės ir aš savyje nešioju" (93 
psl.).

Mes jaučiame, kad ne silpnu
mas ir ne baimė sulaiko Sabaliūną, 
kaip ir „Lazdos" baudžiauninką, 
nuo keršto ar neapykantos, bet gi
lus žmoniškumas, kuris visuomet 
suponuoja aukštesni tikslą, dėl 
kurio galima visa nukęsti. Dėl šito 
aukštesnio tikslo („gėrybės") visa 
kantriai nukenčia „Lazdos" bau-

1-----------------------------------------------------------

dvidešimt frankų ir vieną dešim
ties frankų). Jis skaičiavo:

Vizitinės kortelės: • šeši frankai.
Kaklaraištis: penki frankai.
Pirštinės: penki frankai. (Bet ar

gi gausi ką nors padoraus už to
kią mizemą kainą?!)

Porą batų: trisdešimt penki fran
kai. Aš nereikalausiu iš jų, kad 
jie labai ilgai laikytų).

Lieka: devyniolika frankų ne
numatytoms išlaidoms.

(Bjaurėdamasis įsipareigojimais, 
Lafcadio visuomet mokėdavo gry
nais.)

Priėjęs prie sieninės spintos, jis 
išėmė iš jos tamsų minkštą še
vioto kostiumą, puikaus sukirpimo 
ir vos tepradėtą nešioti.

„Tik aš tuo tarpu, deja, išaugau", 
tarė jis pats sau ir prisiminė tuos 
nepalyginamus, visai dar netolimus 
laikus, kai markizas de Gesvres, 
jo paskutinis dėdė, ilgai negalvo
damas, imdavosi jį pas visus savo 
tiekėjus.

Blogai gulįs kostiumas buvo Laf
cadio toks pat nepakenčiamas da
lykas, kaip kalvinistui melas.

„Visų pirma — kas reikalingiau
sia! Dėdė Gesvres sakydavo, kad 
žmogų pažinsi iš avalynės".

Ir, atmindamas, kad jam teks 
matuotis batus, jis pirmiausia pa
keitė kojines.

Vertė R. S.
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džiauninkas, dėl jo ir „Ubago" Sa
baliūnas labai nesiskundžia.

Tas išoris pasyvumas betgi ne
mažina čia suminėtų žmonių ver
tės. Jie, tartum, jaučia, kad indi
vidas, darąs jiems skriaudą, yra 
ne taip atsakingas, kaip pati vi
suomeninė santvarka ar blogi žmo
nių įpročiai, kurie tuose indivi
duose aiškiau pasireiškia. Jokios 
įtakos visuomenės blogiems įpro
čiams nepadarytų Joniukas, pa
bėgdamas įš dėdės arba buvęs 
baudžiauninkas, atkeršydamasDum- 
brauckui. Priešingai, būdami hu
maniški ir pakantrūs, grumdamiesi 
su pačiu vargu, o kartu parody
dami jų tiesioginę priežastį, pasi
daro tikrais herojais, apie kuriuos 
V. Hugo yra pasakęs: „Yra neži
nomu narsių žmonių, kurie atkak
liai grumiasi patamsiuose su fata
liškai juos užplūstančiu sku'du ir 
gėda ... Gyvenimas, nelaimės, 
vienuma, palikimas, neturtas, — 
tai kovos laukas, kuriame yra tik
rų herojų" (Vargdieniai, III, 116 
psl.).

Šitokiu būdu prieiname prie tre
čiojo klausimo — kokia išvada 
siūlosi, stebint tokį gyvenimą;?

Ji, ta išvada, plaukia iš J. Bili
ūno iškelto ir pabrėžto žmonišku
mo-premisų: visų pirma reikia taip 
auklėti žmones, kad jie suprastų 
nelaimingojo varganą gyvenimą ir 
užbėgtų už akių blogam egoizmo 
instinktui. Šitą naują auklėjimo 
metodą pabrėžia rašytojo motina, 
atsakydama vyrui:

„— Gana, jau, gana, tėvai, — 
atsiliepė motina: — gal nuo tos 
lazdos ir ligą gavai... Mes sa
vo vaikų taip nemokom" (76 
psl).

Ne tiktai čia suminėtuose kū
rinėliuose, bet ir „Žvaigždėj", 
„Liūdnoj pasakoj", netgi ir „Pie
stupy", J. Biliūnas akcentavo 
žmoniškumo reikalą. Jei žmonės 
būtų altruistai, ne savanaudžiai, 
nereiktų nė Juozapotai bastytis ir 
gąsdinti žmones, o „Laimės žibu
rys" neliktų fikcija ar svajone, o 
tikra realybe —» visi pajustų „ypa
tingą malonią šviesą, savo širdyse 
ir galvose — neapsakomą ramu
mą ..."

Prie garsiosios Kfilno katedros (iš ateitininkų ekskursijos Reinu)
V. Anykščio nuotr.

Komunistu veržimasis
i valdžia Rumunijoj

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

Tur būt, nė vienas naujas vals
tybės prezidentas kelių pirmųjų 
savo darbo savaičių būvyje ne
pergyveno tiek daug reikšmingų 
įvykių, kaip prezidentas Truma- 
nas. Visų įvykių centras buvo Vo
kietijos kapituliacija ir San Pran- 
cisko konferencija, kurios jaudino 
visą stebėtojų pasaulį ir teikė 
vilčių ateičiai.

Bet visų mūsų, gerai žinojusių 
Sovietų veiklą po Jaltos konfe
rencijos, viltys buvo atmieštos 
gera rūpesčio doze.

Dar prieš prezidento Roosevelto 
mirtį, iš tikrųjų dar prieš jo grį
žimą iš Jaltos, jau buvo kilę ne
susipratimų su Sov’etais dėl su
darytų sutarčių vykdymo. Di
džiausią rūpestį kėlė Lenkija ir 
Rumunija.

Išlaisvintosios Europos deklara
cijoj trys vyriausybės pasižadėjo 
pereinamajam laikotarpy derinti 
savo politiką, padedant iš nacių 
Vokietijos išvaduotoms ir buvu
sioms ašies satelitų valstybėms 
demokratinėm priemonėm iš
spręsti savo politines ir ekonomi
nes problemas.

Toliau buvo sakoma, kad trys 
vyriausybės padės šių sričių gy
ventojams sudaryti laikinas vy
riausybes, į kurias įeitų visų de
mokratinių elementų atstovai ir 
artimiaus’u laiku padės pravesti 
laisvus rinkimus.

Pagaliau buvo įdėta pastaba: 
„Jei trijų didžiųjų nuomonė, ku
rioje nors išlaisvintoje ar buvu
sioje ašies satelitų valstybėje są
lygos bus pakankamai pribren
dusios, visiškai atsisakyti nuo šio
je deklaracijoje numatytos pa- 
gelbos, trys didieji iš savo pusės 
nedarys intervencijos.“

Tačiau vasario 24 d., vos dviem 
savaitėm po konferencijos pras

linkus, Sąjungininkų ’Kontrolinės 
Tarybos Rumunijos reikalams 
amerikiečių ir anglų atstovams 
paprašius sušaukti tarybos posė
dį, pirmininkas rusas atsisakė tai 
padaryti.

Tą pačią dieną ambasadorius 
Harr'mannas gavo instrukcijas 
nurodyti Sov’etų vyriausybei mū
sų norą stebėti tvarkingą Rumu
nijos reikalų vystymosi eigą per 
sąjungininkų kontrolinę tarybą 
arba kurį kitą panašų organą.

Po trijų dienų mes gavome at
sakymą. Pono Molotovo atstovas 
Andrėj Višinskį, nuvykęs į Buka
reštą, pare'kalavo paleisti Rades- 
cu vyriausybę ir sudaryti naują 
Tuo pat metu p. Molotovas pra
nešė mūsų ambasadoriui, kad Ra
descu vyriausybė nenaiėgusi pa
laikyti tvarką ir išpildyti paliau
bų sąlygas. Dėl to sąjungininkų 
KontroFnė Taryba imsis atrin
kamų priemonių ir sąjungininkus 
apie tai informuos.

P. Harrimannui tuoj buvo įsa
kyta pranešti • Sovietų vyriausy
bei, kad mes negalime patvirtinti 
provizorinės Rumunijos vyriausy
bės, nes ji sudaryta ;š vienos par
tijos atstovų. Instrukcijose p. 
Harrimannui buvo nurodyta, kad 
dabartinei vyriausybei turi būti 
te’k’ama reali parama tvarkai iš
laikyti, kad pagal paliaubų sutar
tį turi būti duota spaudos laisvė, 
kad visos politinės grupės turi 
būti nuginkluotos ir kad trijų di
džiųjų pasitarimai turi rasti vie
tos, sąjungininkų Kontrol’nei Ta
rybai pagrindinius reikalus svars
tant.

P. Molotovas pasakė p. Harri
mannui, kad trijų d'džiųju pasi
tarimas jau vyko Bukarešte, da
lyvaujant Višinskiui. Kovo 5 d. 
mūsų ambasadorius įteikė o. Mo
lotovui la'šką. pabrėžiantį Rades-
cu vyriausybės klausimo svarbą 
ir reikalaujanti betarpiško trijų 
vyriausybių pasitarimo. Jis pa
reiškė Molotovui, kad Sąjungi- 
n’nkų Kontrolinės Komisijos Sov. 
Sąjungos atstovas neinformavo 
USA atstovo ir kad Sovietų ka
rinė vadovybė kliudė Radescu vy
riausybei palaikyti krašte tvarką.

Sekančią dieną įteiktoje notoje 
p. Harrimannas pareiškė nenri- 
pažįstas kontakto su Višinskiu 
palaikymą Jaltoje nustatyta trijų 
vyriausybių pasitarimo forma.

Šitokio pobūdžio pašnekesiams 
vykstant tarp mūsų ambasado
riaus ir Molotovo Maskvoje, Ru
munijoje įvykių ra’da vystėsi štai 
kaip. Vasario 27 d. p. Višinskis 
atvyko į Bukareštą ir paprašė tą 
patį vakarą audiencijos pas ka
ralių. Jį priėmė karalius ir už
sienin reikalų min*s»*ri« Cons’an' 
tine Viscianu. P. Višinskis pareiš
kė, kad generolas Radescu neįs
tengia palaikyti krašte tvarką; 
nors Sov. Sąjunga nenorinti kiš
tis į Rumunijos vidaus reikalus, 
tačiau jis jaučiąs pareigą prižiū
rėti, kad tvarka užfrontėje būtų 
palaikoma. Dėl to jis prašė pa
leisti Radescu vyriausybę ir jos 
vietoje sudaryti vyriausybę tik
rai demokratinių krašto pajėgų 
remiamą. Jam buvo pasakyta, 
kad į jo prašymą bus atkreiptas 
atitinkamas dėmesys.

Burton Y. Berry, mūsų politinis 
atstovas Bukarešte, negalėjo pa
sikalbėti su Višinskiu. Vėliau jis, 
rašydamas Višinskiui anie Ame
rikos nusistatymą, pareiškė, kad 
joki žygiai neturėtų būti daromi 
trims vyriausybėms nepasitarus.

Pagal p. Berry mums atsiųstą 
pranešimą, sekančią d ieną Višins
kis pareikalavo audiencijos pas 
karalių, klausdamas kokį nutari
mą jis yra padaręs dėl vakarykš
čio pasiūlymo. Karalius pasakė, 
kad jis painformavo apie tai gen. 
Radescu įr pradėjo tartis su par
tijų vadais dėl naujo min. pir
mininko paskyrimo. Višinskis jo

Ateitininkų ekskursijos laivui plaukiant Reinu V. Anykščio nuotr.

atsakymu nepasitenkino ir, žiū
rėdamas į laikrodį, liepė karaliui 
per 2 vai. ir 5 min. viešai pa
skelbti gen. Radescu atleidimą, o 
aštuntą valandą naujojo min. 
pirm, pavardę.

Rumunijos užs. reikalų minis- 
teris priminė p. Višinskiui, kad 
karalius yra konstitucinis monar
chas ir turi veikti pagal konsti
tuciją, dėl to jis, skirdamas nau
ją min. pirm., gali tik tartis su 
partijų vadais ir klausyti jų pa
tarimų. Višinskis atrėžė, kad Ra
descu rėmęs fašistus ir dešimties 
valdininkų atleidimas iš pareigų 
karaliaus įsakymu buvęs'hedrau- 
g'škumas Sovietų Sąjungos at
žvilgiu. Jis reikalavo tą įsakymą 
tuojaus panaikinti. Karalius su 
tuo sutiko ir p. Višinskis išėjo. 
Išeidamas jis taip smarkiai tren
kė durimis, kad tinkas aplink 
duris susproginėjo. Jo vėliau nie
kas nepataisė, jis liko liudininku 
p. Višinskio tvirtų įsitikinimų ir 
tvirtos rankos.

Karalius paskelbė, kad jis pa
prašė princą Stirbey sudaryti vy
riausybę. bet jokiu būdu neįsten
gė prikalbėti komunistus prisidė
ti prie vyriausybės sudarymo. Ne
užilgo po to p. Višinskis pranešė 
karaliui, kad Sovietų Vyriausybė 
naujuoju Rumunijos min. pirmi
ninku yra numačiusi komunistų 
vadą Petru Grozą.

Tačiau karalius tęsė pasitari
mus su partijų vadais. Kovo 1d. 
Višinskis asmeniškoje audiencijo
je pranešė karaliui, kad Sov. S-ga 
reikalauja Grozos paskyrimo. Ta
da karalius nutarė pavesti Grozai 
sudaryti naują vyriausybę.

Kadangi pirmas Grozos pasiū
lytas kabinetas neatstovavo tau
tos daugumos, karalius atsisakė jį 
patvirt’nti. Višinskis tada prane
šė, kad Grozos paskyrimo atme
timą Sov. vyriausybė laikys ne- 
draug’šku aktu.* P. Višinskis pa
statė sąlygas: jei karalius iki se
kančios dienos pietų nepatvirtins 
Grozos vyriausybės, jis neatsako 
už Rumunijos nepriklausomybę. 
Tuo naciu metu Groza paskelbė 
kad Sov’etai pažadėję žymių so
vietų-rumunų santykių pagerini
mų, pabrėždamas sugrąžinimą 
Rumunijai josios transporto sis
temos kontrolės, atskyrimą Tran- 
silvanijos nuo Vengrijos ir bendrą 
okunacijos sąlygų palengvinimą 
paliaubų ribose. Rezultate kara
lius pirmad’enio vakare sušaukė 
partijų vadus ir paprašė paremti 
Grozos vyriausybės patvirtinimą.

Partijų vadai negalėjo sutikti ir 
kai kurie patarė karaliui abdi- 
kuoti. Takiau jis nutarė galėsiąs 
geriau kraštui patarnauti, jei jo 
neapleis. Kovo 6 d. Grozos vy
riausybė' buvo prisaikdinta, ir 

tuoj po to atvyko į Bukareštą 
maršalas Malinovskis, kurs drau
ge su Višinskiu pasimatė su ka
ralium. Jie pasakė negalį sukon
centruoti frpnto vadovavimo veik
los, kuomet užfrontėje vykstą ne
ramumai.

Rumunijos vyriausybė praeity 
nesugebėjusi palaikyti krašte 
tvarkos, bet tai ateity neturį pa
sikartoti.

Kovo 7 d., vienai dienai pra
slinkus po Grozos vyriausybės 
sudarymo, p. Molotovas pranešė 
mūsų ambasadoriui Maskvoje, 
kad klausimai iškelti jo kovo 5 d. 
laiške savaime išsprendžia, ka
dangi, sudarius naują vyriausybę, 
Rumunijos krizė jau nugalėta.

Londono konferencijoje rugsėjo 
mėn. p. Molotovas ragino mus 
pripažinti Rumunijos vyriausybę. 
Aš jam pasakiau, kad mes ne- 
pripažinsime Grozos vyriausybės 
dėl to, kad ji buvo sudaryta po 
dviejų ir pusės valandos Višins
kio ultimatumo. P. Molotovas 
pripažino, tačiau Sovietų vyriau
sybė buvusi priversta taip elgtis, 
nes ten „grėsė netvarka ir pilie
tinis karas“.

Prezidentas Rooseveltas, žino
ma, apie šiuos įvykius buvo pil
nai informuotas. Dėl to jis pasi
untė p. Harrimannui instrukcijas 
pasiūlyti p. Molotovui įsteigti 
Bukarešte jungtinį komitetą, ku
ris saugotų ir gintų Išlaisvintos 
Europos Deklaracijoje paskelbtus 
principus. P. Molotovas pasiūly
mą atmetė. Kovo 17 d. notoje jis 
pareiškė, kad jokia panašaus po
būdžio akcija nereikalinga ir 
mūsų pasiūlymas tik pažeidžiąs 
Sąjungininkų Kontrolinę Tarybą. 
Be to, jis pranešė, kad netiesa, jog 
su mūsų Kontrolinės Tarybos at
stovais nebuvo tartasi.

Visa tai atsitiko tuo metu, kai 
sąjungininkų armijos artėjo prie 
Berlyno ir prezidentui Roosevel- 
tui rūpėjo išvengti bet kurių ne
sutarimų, kad priešai negautų 
progos atsigauti. Prezidentas pa
sisakė turis dės ateities blogą 
nujautimą, tačiau šiuo metu jis 
tenutarė įteikti protestą Sovietų 
vyriausybei per mūsų ambasado
rių ir patarti jam kreiptis tiesiog 
į Staliną tik tada, kai visos kitos 
pastangos bus žlugusios.

1944 m. pabaigoje Churchillis 
ir jo užs. reik. min. Anthony 
Eden lankėsi Maskvoje ir, nors 
jie nesudarė jokios formalios su
tarties, mums buvo žinoma, kad 
jie susitarė, jog kilus reikalui pa
šalinti netvarką Graikijoje, bri
tai galės tai daryti be trukdymų 
iš rusų pusės. Už tai britai pri
pažino rusams teisę vadovauti 
tvarkos palaikymui Rumunijoje.

7
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Rebdorfo lietuvių pamaldos vietos vokiečių bažnyčioje J. Gaidžio nuotr.

autorius „suidealino“ tikrovę, t. y. 
parašė taip, kaip ne vienas skai
tytojas norėtų, kad taip būtų bu
vę. Autorius pats tokį priekaištą 
numatė ir, kad apsisaugotų, sa
kysim, nuo karo kurstytojų kal
tinimo, pasistengė apsiginti tokiu 
prierašu:

„Šitas romanas ir jo asmens yra 
visiškai pramanyti. Bet kokis ry-

Visi dirbo, kaip mokėjo ir kaip 
galėjo, nors niekas už darbą nem
okėjo nei auksu, nei sidabru, ir 
niekas nesagstė nei medalių nei 
pasižymėjimo ženklų už pasiau
kojimą kitų gerovei.“

„Kada randi — tęsia laikraštis 
— tokias sveikas mintis knygoje, 
skirtoje jaunimui, negali nepa
sididžiuoti, kad mūsų idėjos net 
be mūsų pastangų skverbiasi į 
žmonių širdis“.

šys su asmenim ir įvykiais yra sa
vivališkais, ir autorius nusiima vi
są atsakomybę“.

Po užsieninės kritikos gerų at
siliepimų nepadoru kalbėti apie 
knygos literatūrinę vertę. Tik kas 
tom kritikom pagarbiai tikėtų, tu
rėtų pagrindo apgailestauti, kad 
neišversta ir aniem vertintojam 
nepateikta „Kalnų dvasia“.

kritikos, kurios paveikti ir kai 
kurie mūsiškiai italo romanu su
sidomėjo ir surado įdomių dalykų, 
būtent, apie Baltijos kraštus ir 
žmones. Aprašomasai herojus ta
riamai esąs buvęs italų kultūros 
instituto direktorium Taline. Ten 
jam pavykę pažinti žmones, ir 
juos charakterizuoja tokiu būdu:

„Estų moterys buvo labai gra
žios, o vyrai neapsakomai bjau
rūs. Gražiosios moterys už tą 
bjaurumą keršijo tuo, kad savo 
vyrus nuolatos apgaudinėjo. Res
publikos prezidentas Pats, buvęs 
dvaro nuomininkas, savo šalį 
valdė lygiai taip, kaip anksčiau 
jis buvo valdęs savo dvarą. Jokių 
partin’ų kovų nebuvo. Vyravo so
cialdemokratų dauguma. Dar bu
vo maža apsišaukusių fašistų 
grupė, bet jokių komunistų. Kiek
vienas šiame SS kaimyniniame 
krašte kalbėjo rusiškai. Kinuose 
buvo rodomos lygiomis rusiškos 
ir amerikietinės filmos, bet visi 
žiūrėjo tik amerikietiniu. Rusiškų 
knygų, nors jos buvo lentynose, 
niekas neskaitė . . .

Ėst’jai pavyzdys buvo Švedija: 
socialdemokratinis ir turtingas 
kraštas, kuriame darbininkai va
karais velkasi smokingais ir siun
čia savo vaikus į universitetus 
F.ctu oolitinis siekimas — sujung
ti Baltijos ententę su Skandina
vijos valstybėm į federalinį bloką manskis. 
su sostine Stockholme, su bendri
ne švedų kalba ir su socialdemo
kratinio valdymo sistema.“ 
((90 p.).

Herojus buvo ir Varšuvoj:
„Ilgai pabuvojęs Varšuvoje jau- Sofoklo „Karalius Edipas“. Edipą 

čiau d:delę meilę šitam garbin- vaidins Pierre Blauchar. Dekora- 
gam ir nelaimingam kraštui, ir cijas šiam antikiniam kūriniui 
dėl šitos meilės vokiečių — len- pagamins Pablo Picasso.* Taip pat 
kų karo metu buvau išvytas iš 1 ;1'" 1 ” **
Berlyno. Lenkai buvo tuomet tau 
tiniame apsvaigime. Jie kalbėjo 
apie Lietuvos aneksavimą ir apie 
didžiulės respublikos nuo Baltijos 
ligi Juodųjų jūrų sukūrimą".

Ir staiga kaip iš kanapių šauja 
apie savo draugą:

„Mano draugas Paleckis sakė, „ iiVasuius mcuuuu . naucauuc 
kad tik komunizmas galėtų pada- sakOma, kad Strawinskui reikią 
ryti tvarką rytų Europoje. Pa- pinigUf dėl to jis vedąs derybas 
leckis buvo tada dar menkas lie- su „Leeds Music Corporation“ 
tuviškas žumalistėlis, labai silpno pirmininku, 
charakterio ir silpnu nervų. Jis 
buvo vienas iš tų nedaugelio bol- Richardą Huch palaidota 
ševikų, kuriuos tada ten sutikau. Frankfurte
Kai rusai jo kraštą užgrobė, jis Rašytoja Ricarda Huch, daly- 
tapo pirmuoju sovietinės Lietu- vaujant Frankfurto Un-to rekto- 
vos respublikos prezidentu, b«t riui prof. Dr. Hallsteinui, Heidel- 
netrukus vienam komisarui iš bergo ir Ienos un-tų atstovams, 
Maskvos smogė su kėde į galvą, vyr. burmistrui Walter Kolb ir ki- 
Po to akupacinė valdžia jį pas- tiems žymiems asmenims, palai- 
kelbė pamišėliu ir uždarė bepro- dota Frankfurto kapinėse. Goe- 
čių namuose Urale. Ten jis grei- thes Un-tas surengė rašytojos 
čiausiai mirė. Manau, tai viena iš minėjimą, kuriame kalbėjo vo- 
pirmųjų daugelio europiečių inte- kiečių rašytojų vardu dr. Hans 
lektualų aukų: jis skelbė, kad ko- Mayer ir prof. Buchwald. . 
munizmas visur galįs tvarką pa
daryti, ir pats savo kailį įkišo, 
kai komunizmas iš tikrųjų atėjo“ 
(91).

Prašom nerodyti pretenzijų, kad Vienoje tarptautinę knygos paro-

(/f/Turaz OMU

Nauja P. Babicko knyga
Argentinoje apsigyvenęs rašy

tojas Petras Babickas patiekė 
naują savo poezijos kūrinį — 
Svetimoj Padangėj, 64 puslapiai, 
išleista Buenos Aires, 1947. Vir
šelis dail. VI. Vijeikio. To paties 
menininko pagamintas ir poeto 
šaržas.

„Svetimoj Padangėj“ surinkta 
daugiausia Pietų Amerikoje pa
rašyti poeto Babicko eilėraščiai, 

Kelių Babicko kūrinių žo
džiams parašė muziką Argenti
nos lietuviai kompozitoriai Ignas 
Andrijauskas ir Česlovas Poi-

Sofoklo tragedija Picasso 
dekoracijose

Gruodžio vidury Paryžiuje bus 
vaidinama pagal naują vertimą

ir muzika bus modernisto šveica
ro Arturo Honeggerio.
Stra winski kuria džazo muziką
„New York Herald Tribūne“ 

praneša, kad Igor Strawinsky vie
ną fragmentą iš savo garsiojo ba
leto „Ugnies paukštis“ perkom- 
ponavo į slowfoxą, pavadindamas 
jį „Vasaros mėnuliu“. Pranešime

dą, kurioje šalia austriškų knygų 
išstatyta daug amerikiečių, ang
lų, prancūzų, vengrų, šveicarų, 
danų ir vokiečių literatūros.

Austrija atgauna savo meno 
kūrinius

Paveikslai ir kiti meno kūri
niai, kurie 1944 m. iš Austrijos 
buvo nusiųsti į Muencheno meno 
parodą, karinės valdžios įsakymu 
iš Vokietijos grąžinami atgal į 
Austriją.

Mirė Friedrich Gagem
Staiga mirė Austrijos žmogaus 

Teisių Lygos vicepirmininkas ir 
žinomas rašytojas Friedrich Ga
gem.

Amerikiečių mėgstamiausieji 
filmų artintai

Filmų žurnalas „Box Office" 
paskelbė šių metų amerikiečių 
publikos apklausinėjimo davinius, 
kurie rodo, kurie filmų artistai 
šiuo metu Amerikoje turi dužiau
sią pasisekimą. Iš moterų mėgia
miausios yra Ingrid Bergman, 
Claudette Colbert, Olivia de Ha- 
villand, Barbara Stanwyck ir 
Joan Crawford. Iš vyrų didžiausį 
pasisekimą turi Bing Crosky, 
Clark Gable ir Gary Cooper.

Kaip V. Tamulaitis pavirto anar
chistu.

Rusų emigrantų laikraštis DE
LO TRUDA - PROBUŽDENIJE, 
leidžiamas New Yorke, yra vadi
namų anarchistų organas. Vardan 
žmogaus laisvės atmesdamas val
stybinės bendruomenės varžtus, 
jis randa savo idėjų šalininką ir 
skelbėją mūsų ... V. l'amulaitį. 
Laiškeiš Paryžiaus to laikraščio 
22 nr. rašoma:

„Lietuviškame vaikų laikraš
tyje SAULUTĖJE, įdėtos dvi pa
sakos talentingo jaunimo rašytojo 
V. Tamulaičio, pagarsėjusio Lie
tuvoje savo apysakom iš gyvulių 
gyvenimo. Jose sujungia rašyto
jas tikrovę su žavinga poezija. Jis 
labai meniškai moka įpinti ir ti
kras idėjas. Jis ne anarchistas: 
matyt, neskaitė dar mūsų Inerti
nių knygų. Jis žmogus dešiniųjų 
nusistatymų ir sukaliojosi katali
kų aplinkoj. Bet gyvenimas daro 
savo, dirba mūsų idėjos naudai. 
Tamulaičio poetiška dvasia ne
pakelia totalistinio režimo „rū
pesčių“ — jis sielojasi ir svajoja 
apie tai, už ką mes kovojame ir 
net savo gyvenimą aukojame.

Pu’kiai parašytoje apysakoje iš 
bičių gyvenimo — AUKSINE PA
SAKA — Tamulaitis rašo: „Jo
kios netvarkos nei tinginiavimo 
nebuvo nė viename kampelyje. 
Viskas buvo savo vietoje; visur 
švaru ir gražu. Visi, ir maži, dirbo 
savo darbą, nors miesto gyvento
jam niekas to nepriminė, niekas 
jiem neįsakinėjo ir nevertė. Čia 
nebuvo nė storų spintose sustaty
tų įstatymų knygų su ilgais nu
rodymais, kaip kiekvienas turi 
elgtis, nei policijos nei teisėjų, 
apsitaisiusių ilgom juodom togom, 
kurie sėdėtų prie žalia gelumbe 
užtiesto stalo ir nuolatos ieškotų, 
bet nesurastų teisybės. Ne, čia 
nebuvo nei kalėjimų, nei dabo
klių, nei, dejuojančių, nei ver
kiančių. Visi buvo laimingi ir 
mylėjo savo gimtąjį miestą labiau 
Už savo gyvybę, nes čia ir kaip | Buvusioji Lietuviu Studentų Centrinė Atstovybė Vokietijoje. B kairės {dešinę: V. Pundzevičius, M. Mikala- 
ir mažas buvo lygiai gerbiami. t vičius, A. Kudukytė, P. JurkStas, J. Makulis, V. Pitkunigis ir J. Mildažis Don. Sulaičio nuotr.

... o Paleckis pamišėliu
Šveicarų žinoma knygų leidykla 

Europa Zūriche išleido į vokiečių 
kalbą verstą italo Indro Monta- 
nelli romaną TRYS KRYŽIAI. 
Pats romanas buvo išgirtas austrų

Atidaryta tarptautinė knygos 
paroda

„Austrijos Institutas“ atidarė

Hollywoodas filmuos „Hoffmanno 
pasakas

Ateinančiais metais Hollywoode 
bus filmuojama Jacques Offen- 
bacho opera „Hoffmanno pasa
kos“. Veikalą filmai pritaikys ži
nomas scenos veikalų rašytojas 
vengras Ladislaus Fodor.
Giuseppe de Luca atšventė savo 

darbo auksinį jubiliejų
Garsusis baritonas Giuseppe de 

Luca, buvęs New Yor.ko Metro
politam operos ilgametis narys, 
neseniai atšventė savo scenos 
darbo 50 metų sukaktį. Ta proga 
New Yorker Townhall jis surengė 
koncertą. Tai buvo jo, kaip dai
nininko, atsisveikinimas su pu
blika.
Amerikoje išrastas skraidantis 

automobilis
Amerikietis Robert Edison Ful

ton išrado skraidantį automobilį, 
kurio greitis ore siekia 168 km., o 
žemėje 72 km. Naujo tipo auto
mobiliai gaminami Vašingtone ir 
New Yorke.
Mirė rašytoja Montagne Barstow

Londone, 80 m. amžiaus sulau
kusi, mirė rašytoja Montagne 
Barstow, literatūros pasaulyje 
pagarsėjusi savo Durnos krypties 
romanais. Jos garsiausias veika
las „Scarlet Pimpernel“ tuoj po 
jo pasirodymo 1903 m. buvo iš
verstas į 23 kalbas.

Galima bus išskląidyti debesis
Praeitą vasarą Amerikos moks

lininkai privertė debesis lyti, o 
dabar išrastos priemonės debesy
je pramušti skylę. -

Tirščiausiame debesyje lakū
nai gali prasimušti skylę ir nu
sileisti.

Šiuos naujus išradimus padarė 
General Electric kompanijos spe
cialistai, kurie pastaruoju metu 
daug laiko pašvenčia naujiems 
tyrinėjimams.

Dr. Irving Langmuir mano, 
kad žiemos metu galima išvaiky
ti tirštus debesis ir pagelbėti sau
lės spinduliams pasiekti žemę ir 
apšildyti orą.
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LIETUVIAI PASAULYJE
Zueriche įkurta lietuviška skaitykla

P. Garbačiauskienės iniciatyva 
Zuericho stoties bufeto patalpose 
įkurta maža lietuvių kolonijos 
skaitykla,kurion sunešami privačiai 
gauti lietuviški laikraščiai paskai
tyti kitiems. Sveikintinas reiški
nys, nes nors viena vieta atsirado

Veronika O. Šimkienė kapt.
W. Šimkaus žmona, kurios pasiauko
jimo dėka musų tremtiniai jau yra 

gavę 200 vertingų siuntinių.

Šveicarijoje, kurion lietuviai pa
bėgėliai gali susirinkti pasiskaityti 
spaudos ir aptarti savo pašlijusius 
reikalus. Nuo to gal pradėsime 
burtis tampresnėn krūvon.

J. K.

Šveicarai ragina lietuvius išvykti
Privačiai internuotiems lietu

viams pabėgėliams išduodant ir 
pratęsiant darbo leidimus, polici
jos departamentas visuomet įspė
ja, kad leidimas duodamas laiki
nai ir kad kiekvienas ieškotų pro
gos išvykti iš krašto. Gi kaimuose 
gyvenantiems sudaromos tokios 
sąlygos, kurios kiekvieną verčia 
nasirūpinti kaip galima greičiau iš 
Šveicarijos išvykti, todėl lietuvių 
tarpe jaučiamas tam tikras nervin
gumas. J. K.

Gen. Černius Šveicarų spaudoj
Šveicarų spauda paskutiniu lai

ku labai dažnai talpina straipsnius 
apie Lietuvą ir Baltijos valstybes.

Tie straipsniai, sekant lietuvišką 
spaudą, yra žinomi, bet taip pat 
pasitaiko ir tokių straipsnių, kurių 
iniciatoriais reikia skaityti vieti
nius.

„Tribune de Geneve" įdėjo ge
nerolo Jono Černiaus nuotrauką, 
kurioje jis nufotografuotas bedir
bąs žemdirbio darbą pas vieną, 
Anglijos ūkininką su užrašu: „Ge
nerolas Jonas Černius, buvęs Lie
tuvos Ministeris Pirmininkas, o 
šiandien paprastas darbininkas 
vienoje Anglijos fermoje."

J. K.

Montrealio lietuviui
Montreale lietuvių su senais ir 

mažais gal kiek viršaus keturių 
tūkstančių. Yra lietuvių parapi
ja. Klebonas kun. Jonas Bobinas. 
Yra pora bažnytinių moterų pa- 
šalpinių organizacijų, mergaičių 
Nekalto Prasidėjimo org., gražus 
bažnytinis choras, vadovaujamas 
varg. K. žižiūno. Kita stambi lie
tuvių organizacija, — tai Nepri- 
gulmingas Didž. Liet. Kun. Vy
tauto klubas, kuris turi nuosavą 
namą su šokių sale ir užeigą o 
laip pat pašalpinį vyrų ir moterų 
skyrių su per 600 narių. Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinė drau
gija turi kartu vyrų ir mot. apie 
700 narių. Dar yra pora jaunimo 
organizacijų, kurios laukia dau
giau jėgų. Taip pat yra Kanados 
Liet. Taryba ir Kanados Lietu
vių Sąjungą, — ne pašalpinės.

Montrealas yra didžiausias Ka
nados miestas, priskaito apie 
1.250.000 gyventojų.

Atvyko naujas lietuvis kunigas
Spalio 7 dieną iš Luksemburgo 

atvažiavo į Toronto kun. Ažuba
lis, kuris apsigyvens Toronto 
mieste ir tikimasi, kad bus pas
kirtas lietuvių parapijai aptar
nauti. Kol kas kun. Ažubalis pris
kirtas prie anglų parapijos.

Lietuvių draugijų sukaktys
Didžiajam Liet. Kun. Vytauto 

klubui Toronte šiemet sukanka 
40 metų nuo jo įsteigimo. Minėta 
draugija buvo įsteigta 1907 m. 
lapkričio 29 d.

Materialiai klubas laikosi ne
blogai. Savo laiku klubas buvo 
lietuvių kultūros įstaiga, kuo klu- 
biečiai galėjo didžiuotis. Turėjo 
gražų chorą ir meno grupę. Pas
kutinių poros metų laikotarpiu 
klubas kultūriškai kiek apmiręs.

Dainos grupės narės nusitarė 
6 metų gyvavimo sukaktį pami
nėti suruošiant koncertą.

Prasikuria Brazilijos lietuviai
Šiaurės Paranos apylinkėje gy

vena keliolika lietuvių ūkininku 
šeimų. Beveik visi lietuviai neb
logai įsikūrę nr daro gražią pa
žangą. Lietuviai čia turi po 5, 10 
ir daugiau alkierių žemės.

Paranos estado šiaurės sritis 
skaitoma viena iš pažangiausių 
visoje Brazilijoje. Ši labai tur
tinga žemės ūkio sritis per kelio- 
liką metų padarė milžinišką pro
gresą. Kur dar 1932 metais buvo
neperžengiami miškai, šiandien 
išaugo nauji miestai, miesteliai 
ir didžiuliai plotai derlingiausių 
laukų. Siaurės Paranos pionierių 
tarpe yra ir lietuvių kurie savo 
darbu pasiekė gražių vaisių. Be 
kelių dešimtų ūkininkų, jau su
sitinkame kaskart didesnį skaičių 
lietuvių biznierių Londrinoje, 
Arapongas Apucarana ir kitose 
vietose. Pav. Arapongas mieste
lyje lietuv. L. S. Valiukai turi 
geriausį viešbutį ir ūkį arti mies
telio, B. Norkus keletą nuosavų 
namų. J. Matulaitis mechanikos 
dirbtuvę Apucaranos miestely ir

Dr. J. Simoliūnas — Sims sų savo 
žmona Marija — žinomi lietuviai 

veikėjai Amerikoje. Jie, palaikydami 
glaudžius ryšius su išsklaidytais po 
visą pasauli musų tautiečiais, yra 
išrūpinę 13 šeimų affidavitus ir pa

siuntę daug siuntinių.

daugelis kitų smulkesnių versli
ninkų įvairiuose miesteliuose.

Prie Barao de Antonina mieste
lio, kuris sudaro centrą to paties 
vardo valdiškos žemdirbių kolo
nijos, už 72 km. nuo Itarare ge
ležinkelio stoties, taip pat neblo
gai įsikūrė būrelis lietuvių.

Nelaiminga lietuvio mirtis
Argentinoje, Saladillo mieste, 

skerdykloje lietuvis darbininkas 
Juozas Ivašauskas įkrito į ver
dantį vandenį. Apdegintas nu
vežtas ligoninėn po 3 dienų nu
mirė. Velionis buvo kilęs iš Aly
taus valščiaus. Argentinon atvy
ko 1926 m.

Lietuvių draugas paskirtas 
aukštoms pareigoms

Uragvajaus prezidentūros se
kretorium paskirtas žymus šios 
šalies visuomenininkas Sr. Juan 
S. Schauricht, Uruguay-Lituania 
draugijos vicepirmininkas.
Iš Uragvajaus lietuvių veiklos

Montevideo Uragavajaus Lie
tuvių Katalikų draugija IX. 27 
surengė pavasario sutikimo šven- 
tę.Dalyvavo min. Dr. K. Grauži
nis su aukštais urugvajiečių vi
suomenės veikėjais. Pon. L. 
Graužinienė pasakė jautrią kal
bą, ragindama gelbėti Europos 
lietuvius našlaičius. Iškilmes ati
darant ir pabaigoje rengėjų var
du kalbėjo spaudos bendradar
bis J. Miklovis, dėkodamas pub
likai ir pažymėdamas, kad dar ir 
iki šiol kai kas neįsivaizduoja, 
koki žiaurūs yra abeji Lietuvos 
okupantai.

Prof. Paulos Jarmalavičių t ės 
mokinių baletas sužavėjo visus. 
J. Samuolytė, B. Augulytė, A. M. 
Pademonte, V. Naddeo, G. Her- 
mida ir M. Gomez išpildė klasiš
kus šokius. Programą paįvairino 
H. Bartnikaitytė ir Ed. Grėbliū- 
nas lietuviškomis deklamacijo
mis.' L. A. Grišonienė, savo išla
vintu mezzo-soprano balsu, pir

LIETUVOJE
Nauja registracija

Švediją pasiekę du latviai pa
sakoja, kad rusai įsakė visiems 
Pabalčio gyventojams registruo
tis. Tvirtina, kad baisios registra
cijos pasekmės verčia baltiečius 
paskubomis ieškoti prieglaudos 
užsieniuose.

Suregistruotus baltiečius rusai 
veža į Sibiro sritis ir šiaurėje 
esančią Naująją Žemę, kur skait
lingi baltiečių būriai jau išvežti.

Naujbj Žemėj baltiečiai naudo
jami prievartos darbams, jie turi 
dirbti kasyklose ir naujai stato
mose sovietų tvirtovėse.

Nauji pabėgėliai
„Aftonbladet“ praneša, kad 

vienas švedų žvejys sugrįžo į 
Ostra Torp uostą su 16 pabėgėlių, 
rastų Baltijos jūroje, kur jie 
silpnais guminiais laiveliais plau
kė į Švedijos pakraščius.

Plūduriuojančių tarpe buvo 16 
asmenų: 7 estai, 8 Lenkijos žy
dai ir vienas lietuvis.

Nelengva pasižarėjimus išpildyti
Vadinamos soclenktynės So

vietuose visai nustojo prasmės, 
nes dabgiau jau niekas nesisten
gia jas laimėti. Dėl to pakeista 
jos viešais pasižadėjimais vyriau
sybei ligi tam tikro laiko atlikti 
darbus. Šį pavasarį tokį pasiža
dėjimą „Lietuvos TSR ūkininkų 
ir ūkininkių, tarybinių ūkių dar
bininkų MTS, MANP ir žemės 
ūkio specialistų“ vardu parašė ir 
dabartiniai Lietuvos valdovai, 
kuriame pasižadėjo pasiekti 
aukštą derlių jį laiku nuimti ir 
kuo greičiausia atiduoti duokles..

Šių savo pasižadėjimų tačiau 
nepavyko išpildyti, ir jie tų pa
čių „Lietuvos TSR ūkininkų ir 
ūkininkių“ vardu parašė kitą il
giausi laišką kuriame pasižada 
grūdų duokles išrinkti iki spalių 
10 d., bulvių — iki lapkričio 1 
d., o pieno — iki rugsėjo mėn. 
galo;

Reikia kult, bet nėra kuo
Eilėje MTS vis dar tebedelsia- 

ma su kuliamųjų mašinų palei
dimu į darbą. Darbo valstiečiai 
priversti diena iš dienos atidėlioti 
javų kūlimą. Didelį valstiečių 
pasipiktinimą dėl kūlimo darbų 
vilkinimo kelia Panevėžio, Lent

mą kartą pasirodė Urugvajaus 
lietuvių scenoje.

Komedija „Moterims neišsi- 
meluosi“ prijuokino visus.

Marianopolio kolegijos rėmėjų 
seimas

Spalių 12 Marianapolio Kolegi
joj įvyko Marianapolio Kolegijos 
Rėmėjų Seimas, j kurį atsilankė 
apie 400 atstovų ir svečių iš įvai
rių Naujos Anglijos lietuviškų 
kolonijų.

Erdvioje Marianapolio K-gijos 
salėje, susirinkę atstovai ir sve
čiai aptarė Marianapolio Kolegi
jos rėmino ir kitus svarbius lie
tuviškus klausimus.

ligoninės į Kauną. Nuėjau į Tel
šių stotį, bet bilietų jau nedavė: 
vagonai buvo pilni keleivių. Daug 
žmonių liko neišvažiavę. Lauke 
labai smarkiai lijo. Pasilikome 
truputį stotyje, kol praeis lietus.

„Tik staiga žiūriu, ateina *žmo- 
gus ir užrakina duris, pro kurias 
keleiviai išeina į peroną. Paskui 
jis eina prie kitų durų, kurios yra 
išėjimui į miestą atsistojo tarp jų 
ir nuo kiekvieno išeinančio lupo 
po 3—5 rublius...

„Aš teturėjau pinigų tik už bi
lietą užmokėti. Atsisakiau mokėti 
trirublį. Tas žmogelis tarp durų 
apžiūrėjo, ką aš nešuos. Patikrino 
pasą ir tuoj grąžino. Bet vis dar

Rebdorfo „Sakalo“ ir Ingolštato SK krepšinio komandos su teisėjais po 
rungtynių Rebdorfe. J. Gaidžio nuotr.

vario, Širvintų MTS vadovų ne
rangumas. Valstiečiai, suvežę ja
vus į kluonus nori kulti, bet ku
liamųjų ilgai nesulaukia.

— Degalų nėra, — kalba Pane
vėžio vadovybė...

Kenksminga praktika, vykdant 
kūlimo darbus, įsigalėjo Žarėnų 
bei Telšių MTS. Užuot iš anksto 
parengus kiekvienai mašinai 
maršrutas, numačius, kur ir ka
da reikia kulti, čia kuliamosios 
perduotos visiškai mašinistų pri
klausomybėm jie asmeniškai pla
nuoja visą kuliamųjų darbą ...

Neleistinai lūkuriuoja su viso 
kuliamųjų mašinų parko įsijun
gimu į darbą ir kai kurios žemės 
ūkio kooperatinės draugijos. Tai 
visų pirma liečia tokias draugi
jas Kauno apskrityje. Čia eilė 
draugijų negali paleisti į darbą 
kuliamųjų, nes „nesurandama 
laiko“ parsivežti iš bazės skysto
jo kuro...

Šalinos, Kretingos, Piktupėnų 
tarybiniuose ūkiuose ne tik ne
pradėtas javų kūlimas, bet čia 
dar neatremontuota visa eilė ku
liamųjų mašinų. Ir nors laikas 
greitai bėga, bet jų vadovai te
besėdi sudėję rankas ...

„Tiesa“ rugp. 12 d.

Netvarka paštuose
„Jau ne kartą spaudoje buvo iš

kelta apie mūsų respublikos ryšių 
organų darbo trukumus. Tačiau ir 
dabar dar yra nemaža nesklandu
mų daugelyje ryšių įstaigų.

Kėdainių apskrityje Pociūnėlių 
pašto agentūroje darbas netinka
mai tvarkomas. Agentūroje dirba 
tik vienas darbuotojas, kuris nega
li spėti atlikti visą darbą laiku. 
Esent tokiai padėčiai vietiniai gy
ventojai negauna laiku laikraščių, 
laiškų bei siuntinių. Be to agentū
ros patalpos yra neleistiname sto
vyje. Darbas vyksta mažame kam
barėlyje, kuriame net nėra reika
lingiausių darbui baldų.

Į tokį apsileidimą iki šiol neat
kreipė dėmesio nei Kėdainių ap
skrities vadovai, nei respublikos 
ryšių organai." („Tiesa", liep 5 d.)

Susisiekimas Lietuvoje
„Tiesos“ rugp. 27. ur. mokini Z. 

diepaitė rašo:
„Šiais metais liepos 21 dienos 

vakara man reikėjo važiuoti iš 

ilgai žiūrėjo, ar neduosiu pinigų. 
To nesulaukęs, išleido mane.“

O tame pat numery v. Abcvi- 
čius apie Kauno stoties tvarką 
šiaip papildo:

„Štai kad ir š. m. liepos 7 dieną 
Kauno stotyje — ilgiausia eilė. 
Žmonės nekantrauja: iki trauki
nio Išėjimo teliko 45 minutės.

Tuo momentu artėjo prie kelei
vių kažkokie žmogeliai ir klausia: 
,Kam į Šeštokus? Į Marijampolę? 
Einam, nupirksiu bilietą. Tik jis 
dešimtimi rublių brangesnis ...‘

„Tačiau ir nupirkus bilietą — 
ne visuomet patenkama į vagona: 
šis pasirodo užimtas, uždaras. Jei 
nori patekti į vagoną, tai turi vėl 
mokėti dešimt rublių vagono pa
lydovui.

Vilniaus nuostoliai

"Apskaičiuojama, kad karo metu 
padaryta materialinė žala Vilniui 
siekia 1120 milijonų rublių. Mies
te buvo sunaikinta 40% gyvena
mojo ploto, 12 viešbučių, 3 muzie
jai, 2 bibliotekos, 2 kino teatrai, 
paštas, sunaikinta elektros stotis, 
vandentiekis, pirtis ir kt. Be to, 
buvo susprogdinti visi 4 tiltai per 
Nerį.

Loreta Stravinskaitė, šiemet 
sėkmingai baigusi gimnaziją 

Baltimorėje. Ji lankė tiktai ameri
kiečių mokyklą, bet kalba ir rašo 

lietuviškai ir su ilgesiu laukia, 
kada galės aplankyti išlaisvintą 

tėvų žemę.
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EMIGRACIJA VYKSTA TOLIAU
Pagal PCIRO pranešimą, iš 

Muencheno apygardos per spalių 
mėn. išvyko 1.878 DP. Be 1.068 
Belgijoje dirbančių angliakasių 
šeimos narių, į Belgiją išvyko 142 
asmens. 421 DP priėmė Kanada 
ir 85 įsikūrė Olandijoje. 162 as
mens išvyko pagal privačiai su
darytas įsikurdinimo sutartis į 
Kanadą, D. Britaniją, Prancūziją 
Argentiną ir Čilę.

Lapkričio mėn. 4 d. 354 lenkų 
DP sugrįžo į Lenkiją ir lapkri
čio 7 d 130 sugoslavų išvyko na
mo.

Lapkričio mėn. 17 d. pirmą kar
tą po karo Lenkijon sugrįžo 41 
lenkas, sergąs atvira džiova. Li
gonius su kitais 33 sergančiais, 78. 
vaikais ir 19 kitų šeimos narių 
pergabeno lenkų Raudonojo Kry
žiaus traukinys.

830 DP lapkričio 29 d. išvyksta 
į Venecuelą.

Lapkričio mėn 19 d. iš Stutt- 
garto išvyko 265 DP moterys į D. 
Britaniją, kur jos dirbs kaip na
mų ruošos darbininkės, gailestin
gosios seserys, skalbėjos ir teksi- 
lės darbininkės. Sis transportas 
yra pirmasis moterų transportas 
iš amerikiečių zonos į D. Britani
ją. Daugumą sudaro pabaltietės 
moterys.

BBC praneša, kad 20.000 asme
nų, kurie greitu laiku išplauks į 
Kanadą, jau 15.000 yra paruoštos 
darbovietės.

Britų kontrolinė komisija Vo
kietijai iš Berlyno praneša, kad 
pagal „Westward Ho“ programą 
26.831 išvietintasis asmuo įkur
dintas D. Britanijoje. Per pasku
tines dvi savaites iš britų zonos 
į Lenkiją išvyko 976 lenkai. Per 
tą patį laiką j Belgiją vykstančių 
skaičius pakilo iki 893 ir į Pran
cūziją išvyko pir mieji 200 DP.

Lapkričio 4 d. iš Bremerhaveno 
amerikiečių kariuomenės trans
portiniu laivu „Marine Tiger“ iš
plaukė 635 DP į JAV. (Dena S.D. 
Nr. 6).

BRAZILIJOS KOMISIJA 
LANKYS STOVYKLAS

Brazilijos ambasadorius Helio 
Lobo, kuris atstovauja savo kraš
tą PCIRO, pagal pranešimą iš 
Heidelbergo, šiomis dienomis lan
kysis Frankfurto ir Muencheno 
apygardų DP stovyklose.

Brazilija buvo vienas iš pirmų
jų kraštų, pasiūliusių išvietintie- 
siems įsikurdinimo galimybes. Iki 
šiandie daugiau kaip 1.000 DP iš 
amerikiečių/ zonos rado Brazilijo
je žemės ūky ir amatuose darbą. 
Neseniai įvykusioje PCIRO kon
ferencijoje pareiškė, kad Brazili
ja ir toliau priimtų išvietintųjų 
asmenų, jei jie sutiktų kai kuriais 
atsitikimais gyventi ir „pionierių 
sąlygose“.

KANADAI REIKALINGI GELE
ŽINKELIŲ IR TEKSTILES 
ĮMONIŲ DARBININKAI

PCIRO praneša, kad pereito 
mėn. gale amerikiečių zonoje pra
sidėjo daugiau negu 900 DP atrin“ 
kimas į Kanadą. Šie asmens ver
buojami dviems Kanados įkurdi
nimo planams įgyvendinti.

1. Kanados Pacifiko geležinkelų 
d-vė ir RF Welch statybos įmo
nei reikalinga 720 riėvedusių as
menų nuo 20 iki 45 m. amžiaus. 
Atlyginimas 50—60 et. per valan
dą. Patalpos ir maistas — 1, 20 
dol. per dieną. Norintieji vykti 
neprivalo būti specialistai, svarbu 
turėti gerą sveikatą. Geriausia 
būtų, jei tai galima, kad norintie
ji vykti būtų viengungiai.

2. Pagal antrąjį planą ieškoma 
200 tekstilės darbininkų: iš jų 100 
reikalinga apmokytų verpyklų 
darbininkų, kurie dirbtų medvil
nės verpyklose. Amžius 20—45 m.; 

atlyginimai — specialistams, pra
dedant nuo 64 et. per valandą ir 
paprastiems darbininkams, pra
dedant nuo 55 et. per valandą. 
Antrasis darbininkų ar darbinin
kių šimtas taip pat nuo 20 iki 45 
m., ieškoma tokių, kurie turi 
praktikos audimo, verpimo arba 
mašinų aptarnavimo srity.

Pagal Kanados vyriausybės pa
reiškimą, tekstilės darbininkai, 
savo šeimos narius galės atsiimti, 
kai tik bus surastos patalpos jiems 
apgyvendinti. (PCIRO inf. Nr. 5).

4.000 AFIDAVITŲ
Iki šio laiko vien amerikiečių 

zonoje yra suregistruota apie 4.000 
afidavitų, su kuriais betgi žmonės 
negali iškeliauti. IRO nusprendė 
daryti žygių, kad turintieji afida- 
vitus greičiau būtų išvežti ir tuo 
būdu būtų sumažintas globotinų 
asmenų skaičius.

UNRRA YRA PERDAVUSI 
SOVIETŲ SĄJUNGAI DP

SĄRASUS
Tarptautinės Pabėgėlių Orga

nizacijos paruošiamoji komisija 
svarstė tarptautinio paieškojimo 
Biuro įsteigamą. Iki šiol analogi
nė įstaiga veikė Arolsene ir buvo 
UNRRA-os žinioje. Tos įstaigos 
dalyvis buvo ir SSSR. UNRRA-i 
nustojus veikti, tą įstaigą perėmė 
IRO savo žinion. Kadangi Sovietų 
S-ga IRO organizacijoj nedaly
vauja, tai tuo pačiu ir jos daly
vavimas pažieškojimų įstaigoj at
krito. Rusija pareiškė protestą*

Maskva grąsina Teheranui

Persijos min. pirm. Ahmed Gha- 
wam Sultaneh šių metų lapkričio 
mėn. 23 d. atsakė į Sovietų Są
jungos protesto notą dėl Persijos 
parlamento nutarimo, pagal kurį 
1946 metų balandžio mėn. pada
rytą sutartį įkurti bendrą naftos 
bendrovę Siauriniam Irane laiky
ti negaliojančią ir niekingą. No
toje taip pat protestuojama už 
aštrų Sovietų Sąjungos notos to
ną.

Sovietų Sąjunga savo notoje 
padarė Persijos vyriausybei už
metimus, kad ji pažeidusi 1946 
metų sutartį. Persija šį klausimą 
parlamentui svarstyti patiekusi 
vienerius metus vėliau, negu bu
vo nustatyta ir atmetusi sutartį, 
pagal kurią buvo nutarta įkurti 
bendrą naftos bendrovę. Kaip to
limesnį sutarties pažeidimą nuro
do, kad Ghawam netik šią sutar
tį ratifikavimui nepatiekė bet ir 
parlamente pasisakė prieš jos su
darymą. Šis Persijos nutarimąs 
eąs „žiaurus Sovietų Sąjungos 
diskreminavimas, tuo labiau, kad 
britų naftos koncesijos Pietų Per
sijoje pasiliko __ galiojančiomis. 
Toks priešiškas veikimas norma
lius dviejų valstybių santykius 
padaro neįmanomais. Sovietų Są
junga dėl šitokios laikysenos 
perspėja Persiją ir padaro atsa
kingą už pasekmes.

Ghawam Maskvos kaltinimus 
atmetė. Notoje nurodoma, kad 
parlamentas tuoj po jo sutarties 
pasirašymo betarpiai pradėjęs 
svarstyti Sovietų S-gos koncesijų 
klausimą. 1944 metų gruodžio 
mėn. 2 d. Persijos parlamentas 
priėmęs įstatymą, pagal kurį Per

kad paieškojimo įstaiga be jos su
tikimo buvo perduota IRO. IRO 
į šį protestą nekreipė dėmesio. 
Tarptautinė Pabėgėlių Organizaci
ja nori tos įstaigos veikimą iš
plėsti ir jos būstinę perkelti į 
Ludwigsburgą. Į paeiškojimų įs
taigos bendradarbių skaičių nu-
matoma įtraukti įvairių tautybių 
DP žmonių. Galutinai tas reika
las bus sutvarkytas 1948 metų 
sausio mėn. Patirta, kad Sovietų 
S-ga yra gavusi iš UNRRA visus 
duomenis apie visus tremtinius, 
gaunančius globą, todėl tremtinių 
baimė suteikti apie save žinių nė
ra pagrista.

"ANGŲJA PRIIMA IR VYRUS iŠ 
AMERIKIEČIŲ ZONOS

Iš PCIRO Augsburgo Area pra
nešama, kad Anglija yra pasiren
gusi priimti nevedusius vyrus tarp 
18—45 *m. žemės ūkio darbams, ka
syklų ir kitiems sunkiems fiziniam5 
darbams. Norintieji vykti regis
truojasi vietiniuose komitetuose.

„DP — MŪSŲ DRAUGAI"
Nedidelė, neseniai į JAV atvy

kusi DP asmenų grupė, švęsdama 
pirmąją derliaus šventę, turėjo 
progos išgirsti Prekybos ministerio 
W. Arevell Harriman kalbą, pasa
kytą New Yorko Marseilles vieš
butyje. Savo kalboje prekybos mi- 
nisteris reikalavo intensyvesnės 
išvietintųjų asmenų imigracijos į 
JAV.

Pasisakydamas už „papildomus 
įstatymus" ir nurodydamas, kad 
būtų leista įvažiuoti" mūsų drau
gams", Harriman prašė atkreipti 
dėmėsi į tą įnašą, kurį gali įnešti 
išvietintieji asmens pasauliui, ku
riam trūksta apmokytos ir vyrų 
darbo jėgos ir kuris kenčia nuo 
karo sunaikinimų. „Tai nebūtų nei 
humaniška, nei protinga atsisakyti 
leisti jiems gvventi tokį naudingą 
gyvenimą, kurio jie nori", kalbėjo 
jis. (NYHT. 47. 11. 29) 

sijos min. pirm, neturįs teisės 
svarstyti naftos koncesijų perda
vimo klausimą užsienio valsty
bėms. Todėl negali būti kalbos 
apie 1946 metų sutarties sulaužy
mą. Priešingai, Ghawam savo pa
sižadėjimus iki galo išpildęs. Par
lamento atstovai betgi pagal 1944 
metų įstatymus negalėję kitaip 
pasielgti.

UP iš Vašingtono praneša, kad 
Amerikos užsienio ministerijos 
pareigūnai delsia bet ką pasisa
kyti dėl Persijai įteiktos notos. 
Jie tiktai primena, kad JAV-bių 
ambasadorius Teherane George V. 
Allen jau rugsėjo mėnesyje pa
reiškė, kad JAV tuo atveju, jei 
kokia užsienio valstybė darytų 
Persijai spaudimo ir grąsintų jos 
vyriausybei dėl naftos koncesijų 
sudarymo, ji būtų paremta. (Neue 
Ztg. 47. 11. 27).

Thorezas lankėsi Maskvoje

Prancūzijos komunistų vadas 
Maurice Thorezas, grįždamas iš 
Maskvos, turėjo eilę pasitarimų, 
kelioms dienoms sustojo Lenkijoj. 
Katovicuose komunistų vadas pa
reiškė, kad Amerika norinti su
trukdyti Prancūziją tapti stipriu 
pramonės kraštu. Amerikiečių 
imperializmas norįs iš Vokietijos 
padaryti naują ginklų arsenalą, 
kuris būtų nukreiptas prieš de
mokratiškas tautas, bet labiausiai 
prieš Sov. S-gą ir Prancūziją. Ka
ro kurstytojai labai klysta many
dami, kad tuos planus galės įgy
vendinai. Varšuvoje Thorezas tu
rėjo pasikalbėjimų su vadovau
jančiais Lenkijos politikais. (NdF, 
47. 11. 26).

Karališkos vestuvės sustiprino 
Anglijos sostą

Plačiai vyrauja nuomonė, kad 
princese Elzbieta savo vedybomis 
su princu Pilypu sustiprino britų 
monarchies ateitį.

Žmonės skundžiasi savo karčiu 
likimu šiame įvairių susikryžiavu
sių reikalų pasauly, augančiu 
trumpalaikiu vadovimo principu ir 
dažnai puola desperacijon dėl ga
limybės .išlaikyti pastovumą ir ge
rovę. Jų idealizuojamos princesės 
vedybos nepraeis, nepalikusios įs
pūdžio visiems, kurie yra priešin
gai nusistatę prieš karališkąsias 
privilegijas.

Bet daugumos atsargių stebėtojų 
nuomone, būtų klaidinga šiuose 
murmėjimuose ■ ir ginčuose, ku
rie dažnai tėra tik paviršutiniški 
ir tik maža dalis rimtų, įžiūrėti 
realų antagonizmą sostui.

Visai mažai tėra tarp valstybės 
vyrų tokių asmenų, kurie rimtai 
pasisakytų prieš monarchijos pre
stižą ir neliečiamybę. Visi puoli
mai daugiausia iškyla, norint gauti 
užtikrinimą, kad karališkasis šei
mos idealas, kuris taip giliai yra 
įaugęs tautoje, būtų amžinai išlai
kytas.

Daugelis šį faktą laiko reikš
mingiausiu dalyku, nusvėrusiu, 
kodėl karalius sutiko leisti taip 
anksti tekėti savo vyriausiajai 21 
m. dukteriai.

Tai yra dabartinio karaliaus bei 
karalienės ir ių vaikų laimingos 
šeimos pavyzdys, kuris, nors iš 
dalies, atsilygins britų tautai už 
netekimą neabejotinai populia
raus Edwardo VIII, dabartinio 
Windsor© kunigaikščio. (S & S, 47. 
11. 24)

JAV padės sutrukdyti Prancū
zijos komunistams jėga paimti 

valdžią
Iš prancūzų delegacijos Londo

no konferencijoje artimų sluoks
nių pranešama, kad JAV vyriau
sybė pažadėjusi Prancūzijai para
mą tuo atveju, jei komunistai mė
gintų jėga paimti valdžią. Šiuos 
užtikrinimus davęs JAV ambasa
dorius Paryžiuje Jefferson Caffery 
užs. reik, ministeriui Bidault, prieš 
jo išvykimą į Londono konferen
ciją. JAV vyriausybė šias prie
mones naudosianti todėl, kad ko
munistų perversmo mėginimas 
Prancūzijoje, atsižvelgiant į bend
rąjį „komunistų priešpuolį" Euro
poje, nesą vien tik Prancūzijos vi
daus reikalas. Manoma, kad tuo 
atveju JAV okupacinė kariuomenė 
perimtų Prancūzijos okupacinės 
kariuomenės Vokietijoje pareigas, 
kad tuo būdu šios zonos kariuo
menės pajėgas Prancūzijos vyriau
sybė galėtų panaudoti vidaus rei
kalams. (NZ, 47. 11. 28)

Ispanija ir Belgija pasirengusios 
netikėtumams

Dėl galimų neramumų Ispanijoje 
ispanų kariuomenė laikoma pa
rengties stovy. Taip pat, išeinant 
iš politinės padėties, prie Belgijos- 
Prancūzijos sienos labai sustiprin
ta Belgijos pasienio policija. Susti
prinimai padaryti, norint sutruk
dyti „maištingų ir įtartinų elemen
tų" perėjimą į Belgiją (NZ.-47. 11. 
28).

JAV lietuvė Kazimiera Dežulskienė su savo sūnumis Vincentu (kairėj) ir 
Franku (dešinėj). Ji iš Lietuvos išvyko 1910 m., bet puikiai kalba ir rašo 
lietuviškai. Jaunesnysis sūnūs Vincentas yra šio karo didvyris pasižymė
jęs kovose prieš Japonus. 1945 m. jis buvo Vokietijoje, o šiuo metu Ame
rikoje gydosi nuo gautų kare žaizdų. Vyresnysis sūnūs Frankas dirba 
viename Amerikos laikraštyje. Si šeima, kiek yra žinoma, šelpia Vokieti

joj 13 asmenų, kurie Jiems yra visai nepažįstami

Rusija kitais metais 
turės atominę bombą

„JAV atominės bombos mono
polį turės „mažiausiai" iki atei
nančių metų rudens, bet po to 
atominę bombą galės turėti ir Ru
sija", mano dr. Harold C. Urey, 
kuris šiuo metu su paskaitomis 
lankosi Švedijoje.

Kalbėdamas spaudos konferenci
joje, Urey, vienas iš Amerikos 
atominės bombos mokslininkų, pa
reiškė: „Yra dvi kvailos tautos 
pasauly, būtent: JAV ir Rusija, 
nes jos gamina ir numato gaminti 
atomines bombas, galvodamos, kad 
tuo jos taps galingos". (S&S, 47. 
11. 24)

JAV turi stiprinti karines 
pajėgas

JAV senatorius Chan Gumey 
savo Post Knox interviu metu pa
reiškė, jog, jei užs. reikalų minis
teriui George C. Marshall Londo
no užsienių reikalų ministerių 
konferencijoje nepasisektų nieko 
pasiekti, JAV tuojau turėtų susti
printi savo karines pajėgas.

Gumey yra senato ginluotųjų 
pajėgų tarnybų pakomisės pirmi
ninkas.

„Mes turėtume pasidaryti toki 
galingi, kokie tik galime, ir tai 
turi įvykti greitai," pasakė Gur
ney. Jis per ateinančius mėnesius 
nenumato santykių pagerėjimo 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos. 
(S&S, 47. 11. 24)

Rusija puls Persiją?
Pagal Teherano laikraščio „At- 

tash" pranešimą,^Rusija š. m gruo
džio 13 d. norinti įsiveržti į Per
siją. Invazija būsianti įvykdyta 
trimis kyliais į Persijos Mazanda- 
rano, Azerbeidžano ir Khorasano 
provincijas.

Laikraštis nurodo, kad vienas iš 
tų kylių būsiąs įvarytas turkiškai 
kalbančių rusų. Visa tai prasidėsią 
iš vieno šiuo metu dar nežinomo 
Kaspijos uosto.

Autoritetingas Persijos armijos 
kalbėtojas pareiškė, kad ši žinia 
neatitinkanti tiesos, bet kiti oficia
lūs šaltiniai sako, v kad „Attash" 
pranešimas yra nuorašas oficialaus 
slapto pranešimo, kurį pasiuntė 
gen. Shah Bakhti, Persijos kariuo
menės vyr. inspektorius Azerbai
džane, Persijos vyriausybei. 
(NYHT. 47. 11. 30)

Palestina padalinta
Jungtinių Tautų visuotinis susi

rinkimas savo posėdy lapkričio 29 
d. 33 balsais prie 31 ir 10 susilai
kius pasisakė už Palestinos pada
linimo į žydų ir arabų valstybes 
projektą, patiektą JT Palestinos 
komisijos.

Pakistano atstovas Sir Zafrullach 
Khan lapkričio 28 d. protestavo 
„prieš neteisingą ir negarbingą 
balsų medžioklę užkulisiuose". Už 
Palestinos padalinimą tarp kitų 
pasisakė Bolivija, Brazilija, Aus
tralija, Gudija, Kanada, Čilė, Costa 
Rica, Čekoslovakija, Domiųinkonų 
respublika, Ekvadoras, Guatemala, 
Islandija, Nikaragua, Norvegija, 
Panama, Peru, Lenkija, Švedija,
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Ukraina, Pietų Afrika, Rusija, 
JAV, Uragvajus, Venezuela.

Britų atstovas Aleksander Cado
gan atsisakė dalyvauti tokiame 
sprendime, 'kuris nėra abiems ša
lims priimtinas. Tuo pačiu įtempi
mas Palestinoje didėja. Tel Avive 
žydų sluoksniuose padalinimas su
kėlė didelį nustebimą. Arabai pa
sisakė, kad jie ir toliau kovos bet 
prieš kokį Šventosios Žemės pa
dalinimą. Emile Gouri, vienas iš 
vadovaujančiu Aukštojo Palestinos 
Arabų Komiteto narių, pareiškė, 
kadį JT Palestinos padalinimą ga
lės tik jėga įvykdyti ir tik tuo at
veju, jei išnaikins visus Šventosios 
Žemės arabus. Irako min. pirm, 
pabrėžė, jog padalinimo klausimas 
arabų pasauliui reiškia gyvenimą 
arba mirtį.

Visame pasauly gyveną žydai 
Palestinos padalinimo sprendimą 
sutiko dvejopai: vieni džiaugiasi, 
kad pagaliau po 2.000 metų pas
tangų pasisekė sukurti žydų vals
tybę, kiti apgailestauja, kad Pa
lestina buvo padalyta ir žydams 
atiteko tik gana maža teritorija.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Savanoriu vėliavos šventė

Lietuvos kariuomenės šventės pro
ga Hanau stovykloje buvd pašventinta 
Lietuvos Savanorių Kūrėjų Sąjungos 
vėliava. Ji pagaminta lygiai tokia 
pat, kokią sunaikino Vytauto D. Karo 
Muziejuje suradę raudonieji okupan
tai, nes ir anajai pirmajai ir šiai- 
projektą sukūrė tas pats dailininkas 
J. Kaminskas, kuris šiuo metu lyg 
tyčia gyvena Hanau Stovykloje. Vė
liavos kūmais buvo USA Armijos 
maj. Sgt. Tomas Girkontas su savo 
žmona, Mrs. Dores Frost (jos vyras 
amerikietis pulkininkas) ir prof. dr. 
A. Zubkus. Šia proga noriu arčiau 
supažindinti su amerikiečiais vėliavos 
kūmais. Tomas Girkontas yra tikras 
žemaitis, kilęs nuo Kretingos. Būda
mas 12 metų išvyk* į USA. Jau pir
majame pasauliniame kare dalyvavo 
kaip narsus karys ir visą laiką, t. y. 
apie 30 metų, nešioja garbingą USA 
armijos aktyvios tarnybos uniformą. 
Siam kare jis buvo sužeistas. Už tar
nybinius nuopelnus ir drąsą T. Gir
kontas turi gavęs 280 ordenų, meda
lių ir pasižymėjimo ženklų. Jis yra 
ne tik drąsus Amerikos karys bet ir 
susipratęs savo tautos sūnūs. Ponia 
Glrkontienė iškilmingiems pietus at
vežė savo darbo puikų tortą, kurio 
užteko 60-čiai savanorių ir jų sve
čiams. Tai bent tortas! Mrs. Dores 
Frost yra labai nuoširdi lietuvių tau
tos rėmėja. Iškilmėse dalyvavo su 
savo vyru pulkininku. Ji globoja liet, 
gimnazijos penktąją klasę ir kiek
vieną trečiadienį atvažiuoja pas savo 
globoj amuosius.

Vakare skautai turėjo savo progra
mą. Kalbėjo atvykęs skautų organi
zacijos pirmijos pirmininkas vyr. 
sktn. K. Palčiauskas ir vietos tunti- 
ninkas sktn. M. Kukutis. Patys skau
tai gražiai suvaidino vaizdelį iš da
bartinių lietuvių partizanų kovų. 
„Paslaptingoje zonoje.“ Stovyklos va
dovas prof. dr. A. Gylys jiems pa
dėkojo už gražų pasirodymą. A. B.

Kariuomenės 20.metų sukakties 
minėjimas 

Schwab. Gmūnd stovykloje
Lapkričio 22 d. 10 vai. stovyklos 

bažnyčioje už žuvusius karius dėl 
Lietuvos laisvės buvo atlaikytos tre
jos tuo pačiu laiku gėdulingos šv. 
mišios. Pamokslą pasakė stovyklos 
klebonas kun. P. Karalius. Buvo at
giedota „Libera“ ir bendrai visų pa
maldose dalyvaujančių „Viešpaties 
Angelas“.

Lapkričio 23 d. 9 vai. 30 mini sto
vyklos aikštėje susirinko skautai su 
savo vadovais ir tuntų vėliavomis, 
mokyklų mokiniai ir visuomenė iš
kelti ir pagerbti vėliavas. Prieš iš
keliant vėliavas, į susirinkusius pra
bilo vietos komiteto narys ir senas 
karys pulk. Pr. Saladžius, trumpai 
paminėdamas šios dienos vėliavų pa
kėlimo reikšmę.

9 vai. 40 min., nuaidėjus per sto
vyklos aikštę trimito aidams, ant 
namų ir prie stovyklos vartų iškilo 
lietuviškos trispalvės.

10 vai. stovyklos bažnyčioje, gausiai 
dalyvaujant stovyklos visuomenei, iš
kilmingas pamaldas atlaikė kun. Ma
čiulis, o tai dienai pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. Gutauskas. Pa
maldų metu giedojo vietinis stovyk
los choras, diriguojamas Alg. Ka- 
čenausko. Iškilmingos pamaldos baž
nyčioje užbaigtos tautos himnu. Po 
pietų 14 vai. stovyklos sporto aikš
tėje įvyko futbolo rungtynės su vie
tos lenkų komanda, kurios baigėsi 
musų sportininkų naudai.

16 vai. įspūdingai papuoštoje sto
vyklos salėje įvyko iškilmingas mi
nėjimas. Minėjimą atidarė ir įžangos 
žodį tarė pulk. Pr. Saladžius. Iškil
mingojo posėdžio prezidijumam bu
vo pakviesta: šv. Sosto delegatūros 
atstovas kun.' Gutauskas, stovyklos 
komiteto pirmininkas P. Jočys, sto
vyklos klebonas kun. P. Karalius, 
skautų atstovas Žilinskas ir V. Ma- 
tikiūnas. Už prezldijumo stalo gar
bės sargyboje su tuntų vėliavomis 
stovėjo skautai ir skautės ir trys 
buv. liet, nepriklausomybės kovų 
kariai su tautine vėliava. Po, įžan
ginio žodžio skaitė gen. št. pulk. A. 
Rėklaitis paskaitą „Lietuvos kariuo
menės kovos dėl nepriklausomybės“, 
trumpą, bet reikšmingą iš mūsų ka

riuomenės praeities laikų apžvagą 
padarė prof. Z. Ivinskis ir sveikini
mo žodį tarė skautų organizacijos 
vardu Žilinskas. Po .trumpos per
traukos stovyklos vyrų choras, diri
guojamas Alg. Kažanausko. išpildė 
kelioliką lietuviškų kariškų dainų. 
Choro pertraukų metu poetai J. Jur
kus, P. Steligaltis ir B. Rutkūnas 
paskaitė savo kūrybos.

18 vai. 15 min.. gausiai dalyvaujant 
stovyklos visuomenei, buvo nulei
džiamos vėliavos. Vėliavų nuleidimo 
metu b.endrai visų dalyvaujančių 
buvo sugiedotas tautos himnas ir 
„Marija, Marija".

P. PAVASAKYS

Ir sportininkai susiorganizavo
S. m. lapkričio 28—29 d. d. Augs

burge įvyko sportiniuose sluoksniuose 
seniai lauktas fizinio auklėjimo ir 
sporto darbuotojų suvažiavimas. Šios 
rūšies suvažiavimas yra pats pirmasis 
tremtyje. Nepaslaptis, kad iki šiam 
laikui vien tik sportininkai nebuvo 
susiorganizavę, taigi šį „suskridimą“ 
reikia vertinti kaip įrodymą, kad ir 
sportininkai ir fizinio auklėjimo dar
buotojai pagaliau susijungė ir eis vie
ningu tiek fiziniu tiek dvasiniu mūsų 
tautiečių auklėjimo keliu.

Siame suvažiavime matėsi atstovų 
iš visų vakarinių Vojcietijos zonų. 
Tenka apgailestauti, kad suvažiavimo 
dalyvių tarpe matėsi tik vienas kitas 
kūno kultūros mokytojas, ir ne visų 
sporto klubų atstovai. Atrodo, kad 
jeigu buvo atvykusių net iš Luebecko, 
Frelburgo ir kitų sričių tai juo la
biau tenka laikyti liūdnu reiškiniu, 
kad nesimatė Kasselio, Schelnfeldo, 
Schweinfurto, Bambergo ir pagaliau 
net Muencheno atstovų (tik 60 km.). 
Tačiau dar ne viskas! Nebuvo net 
Augsburgo gimnazijos k. k. mokytojo! 
Juk iš vietovių, kurios randasi ame
rikiečių zonoje atvažiuoti tikrai buvo 
galima, nes Augsburgas ne už tūkstan
čio km. Neatrodo, kad tose vietovėse 
nėra nei sportininkų, nei k. k. moky
tojų. Juk visi puikiai žinome Litua
nikos, Kovo ir kitų sp. klubų bei 
gimnazijų k. .k. mokytojų veiklą. Ar
gi jiems būtų nesvarbi šio suvažiavi
mo reikšmė? Bet dar ne viskas. Visi 
suvažiavimo dalyviai pasigedo Mūn- 
cheno Sporto Apygardos pirmininko, 
ir senojo Vyr. Komiteto pirmininko, 
kuriam buvo nemaža priekaištų da
ryta spaudoje. Kaip atrodo, tyla — 
sutikimo ženklas!

Suvažiavimas prasidėjo lapkričio 
mėn. 28 d. 14 vai. I susirinkusius at
stovus trumpą žodį tarė suvažiavimui 
ruošti komiteto pirmin. V. Adamka- 
vičius. Tuo buvo šis suvažiavimas ir 
atidarytas. Suvažiavimui pirminin
kauti išrenkamas Z. Puzinauskas, sek
retoriumi pakviečiamas V. Simutis. 
Kartu sudaroma ir mandatų komisija. 
Suvažiavimui pateikiama plati dar
botvarkė ir sekančių punktu eina Švie
timo Valdybos Atstovo pranešimas 
apie fizinio auklėjimo stovį mūsų 
gimnazijoje bei mokyklose. Iš atstovo 
pranešimo paaiškėjo, kad mūsų gim
nazijose bei mokyklose fizinio auklė
jimo padėtis yra ne visai patenkina
ma, Tačiau kartu pareiškė, kad yra 
dedamos visos galimos pastangos šiai 
padėčiai pagerinti. Toliau atstovas 
pažymėjo, kad pagrinde fizinio auklė
jimo kryptis pasilieka tokia pati kaip 
Lietuvoje, tačiau šiuo metu reikia 
viską derinti prie profesinio pasiruo
šimo. Laike diskusijų šis siūlymas bu
vo atmestas, nes jo pagrinde vyrauja 
galimojoje emgracijoje įsikūrimas. 
Buvo prieita nuomonės, kad fiz. au
klėjimo kryptis turi būti tokia, ko
kios reikalauja ir emigracija ir grį
žimas tėvynėn.

Po to buvo pravestos įvairiais klau- 
sekė J. Jašinsko referatas. Siame re
ferate prelegentas apžvelgė visą fi
zinio auklėjimo raidą Lietuvoje. Bu
vo paliesti visi buvę neigiami ir tei- 
gami reiškiniai. Kartu iškelta ir musų 
gerųjų sportininkų reprezentaciniai 
žygiai ir jų reikšmė Lietuvai. Buvo 
atkreiptas dėmesys ir į tuos sporti
ninkus, kurie jau išvyko arba dar 
vyks į užiūrius. Savo referate J. Ja- 
šlnskas siūlė steigti Lietuvių Jaunuo
menės Sąjungą, kuri apimtų viso pa
saulio lietuviškąjį Jaunimą. Išnagri
nėjus pasiūlytą medžiagą šis klausi
mas paliktas atviru. Toliau sekė A. 
Keturakio pranešimas dėl pinigų, ku
rie buvo suaukoti „Šarūno“ vykimui 
Zenevon.

Po to buvo pravestos įvairiais klau
simais diskusijos iš kurių paaiškėjo 
tiek sportinė tiek fizinio auklėjimo 
padėtis musų tremties gyvenime. An
trąją suvažiavimo dieną diskusijos 
buvo tęsiamos toliau, o po jų sekė 
Vyr. sporto ir fizinio aukklėjimo ko
miteto rinkimai. Slaptu balsavimu į 
Vyr. Komitetą išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirmin. Z. Pu
zinauskas, pirmin. pavad. — Ven- 
gianskas, sekretorius — Vaksells, rei
kalų vedėjas — Adamkavičius, iždi
ninkas — Osteika. Kandidatais Simu
tis ir Mickevičius. Prieš rinkimus 
buvo nusistatyta, kad į Vyr. Komi
tetą rinkti tokius asmenis, kurie 
galėtų palaikyti tarp savęs tamprų 
ryšį. Tokiu būdu minėtą Komitetą 
sudaro Kempteno ir Augsburgo dar- 
buotojai.

Kovas — krepšinio L klasės 
pirmenybių nugalėtojas

Kovas nugalėjo Margį 51:33 (20:14)
Lapkričio 22 — 23 d. d. Scheinfelde 

buvo suruoštos krepšinio L klasės 
pirmenybių žaidynės, kuriose jau pa
aiškėjo antrojo rato pirmenybių nu
galėtojas. Schelnfeldo Kovas tapo šių 
metų krepšinio meisteriu tremtyje — 
Vokietijos vakarinėse zonose. Tai pui
kus, darnus susižaidęs, tarpusavyje 
kuo puikiausiai susiklausęs krepšinio 
vienetas — komanda, kuriai šių me
tų krepšinio meisterio vardas atiteko 
visai pelnytai.

[Kaip Jau buvo spaudoj minėta, 
Wūrzburgo žaidynėse Kovas laimėjo 
prieš Kasselio Lituanlcą pasekme — 
75:25 (33:10) ir prieš Tūbingeno Vytį
— 44:23 (19:7), gi namie iškovojo dar 
penkias pergales, kas koviečlams ir 
atnešė šių metų krepšinio meisterio 
vardą.

Pirmoji koviečių pergalė Schein
felde buvo prieš Dillingeno Sakalą. 
Rungtynės užbaigiamos 53:32 (26:9) 
Kovo naudai.

Be didesnių pastangų Kovas nuga
lėjo ir WOrzburgo Vytį, galutine pa
sekme — 53:21 (25:9).

Hanau Perkūnas prieš Kovą pasi
rodė visai blankiai. Pradžioj kova 
dar kietesnė, bet greit perkūniečial 
pasimeta, pro pirštus ir vieni ir kiti 
pažiūri į dengimą — prasideda „taš
kų medžiojimas“ Koviečiai kur kas 
puikesni metikai, tai jie ir užkrovė 
perkūniečiams nemažą taškų bagažą. 
Rungtynės baigiasi 86:43 (59:28) Kovo 
naudai.

Anglų zonos atstovams — Goetin- 
geno YMCA — nepavyko irgi paro
dyti didesnio pasipriešinimo prieš 
koviečius. Rungtynių galutinė pasek
mė — 84 : 38 (43 : 18) Kovo naudai. 
Goettingeniečiams stigo susižaidimo, 
o, be to, buvo Jie ir blogi metikai 
bei nebrangino sviedinio.

Nepaprastai didelis buvo šeinfeldie- 
člų bei pačių koviečių noras dar kar
tą susitikti su Margiu ir palyginti 
Jėgas. Tur būt, visiems žinoma, kad 
paskutiniu metu margiečiai neteko 
keletos puikių, krepšininkų: Bagdo
nas, Duliūnas ir Mackevičius prieš 
keletą savaičių Išvyko į Kanadą, 
Varkala su Andriuliu III yra Mona
ke. gi Norkus II dar nuo WOrzburgo 
žaidynių vis dar negaluoja koja. Tad 
Margis šį kartą stojo į kovą su at
žalynu, ir laimėjimo prieš Kovą ne
buvo galima laukti. Sį kartą Margis 
nusilenkė Kovui, o koviečlams buvo 
didelis džiaugsmas, kad vis dėlto 
kartą pavyko kempteniečius įveikti. 
Rungtynės baigiamos 51:33 (20:14) ko
viečių naudai. Taškų pelnė: Kovui
— Birutis 9, Gružauskas 21, Gry
bauskas 15. Gailius 1, Mikulskis 3, 
ir Andriulis I 2; Margiui — Norkus I 
7, Sventickas 5, Andriulis II 14, Lau
kaitis 5 ir Eidėnas 2.

Margiečiai, be šių praloštų rung
tynių. sužaidė dar dvejas ir abejas 
laimėjo. Margio ir Kasselio Lituani- 
cos susitikimas baigėsi margiečių 
laimėjimų 56:29 (27:12).

Prieš Goettlngeno YMCA margie- 
čiams teko tarpais net gerokai pasi
tempti, nes goettingeniečiams nepa
prastai puikiai sekėsi mėtymai. Pa
leis iš vidurio aikštės — ir „kiauras“. 
Trečiam ketvirtyje buvo net lygio
sios — 32:32, bet margiečių jiems 
pralenkti nepavyko. Rungtynės bai
gėsi 49:41 (23:13)) Margio naudai. Mar
giui liko dar nesužaistos dvejos rung
tynės: su Dilllngenb Sakalu ir Tū
bingeno Vytimi. Margiečiams pavy
kus laimėti prieš paminėtas koman
das, tektų vicemeisterio vardas.

Sakalas be didesnių pastangų įvei
kia Goettlngeno YMCA 53:23 (28:6). 
Be to, įveikė Kasselio Lituanlcą, ku
rią visi „skriaudė“. Rungtynės bai
gėsi 50:27 (18:14) Sakalo naudai. Sa
kalui liko dar sulošti su Margiu ir 
Hanau Perkūnu. WOrzburgo žaidy
nėse Sakalas pralošė prieš Tūbinge

no Vytį 20:22 (19213) Ir prieš Wūrz-

burgo Vytį 31:30 (12:14). Sakalas iš 
penkių sužaistų rungtynių trejas yra 
pralošęs, o tik dvejas laimėjo.

Antro rato pirmenybėse gan puikiai 
pasirodė WOrzburgo Vytis. Techniškai 
gerokai apdailintas vienetas. Prieš 
Goettlngeno YMCA laimėjo pasekme 
58:33 (33:14). Vytis iš penkerių su
loštų rungtynių turi tris laimėjimus. 
Liko aužalsti dar su Hanau Perkūnu 
ir Tūbingeno Vytimi.

Kiek teko patirti, Goettlngeno 
YMCA yra dviejų ar net daugiau 
komandų likučiai, kurių kita dalis 
žaidėjų yra jau išvykę į Angliją ar 
Kanadą. Pavienių žaidėjų turi gan 
puikių, tik Jiems stinga dar susižai
dimo. Tarp Jųjų ir Kasselio Lituani- 
cos buvo apylygė kovą, tačiau pepr- 
svara beveik visą laiką buvo goet- 
tingeniečių rankose, kurie ir laimėjo 
34:28 (14:11).

Goettingeniečiai iš penkerių su
žaistų rungtynių turi vieną laimė
jimą, liko dar sužaisti su Hanau 
Perkūnu ir Tūbingeno Vytimi.

Kasselio Lituanlca turi šešis pra
laimėjimas ir dar vienas nesužaistas 
rungtynės su Tūbingeno Vytimi. Ll- 
tuanicos vyrai dideli entuziastai, pil
ni gerų norų, bet trūksta jiems ge
resnės rankos, kuri juos apdailintų, 
pamokytų. Kiekvienas žaidėjas svie
dinį varosi tol, kol priešininkas ati
ma, arba — perėjęs per centrą, jei 
tik niekas nedengia, tuoj ir meta. 
Žinoma, tokiu žaidimu laimėti ar pa
siekti geresnių rezultatų sunku.

Hanau Perkūnas tėra sužaidęs tik 
trejas rungtynes, iš kurių tik vienas 
— prieš Kasselio Lituanlcą — tėra 
laimėjęs. Perkūniečiams dar teks 
stoti į kovą prieš Sakalą, Tūb. Vytį, 
W. Vytį ir Goett. YMCA.

Tūbingeno Vytis WOrzburge laimė
jo prieš Sakalą 22:20, o prieš Kovą 
pralaimėjo — 23:44. Visos kitos rung
tynės tūbingeniečiams dar prieš akis.

Pirmenybių žaidynės Scheinfelde 
praėjo labai sklandžiai ir puikiai, 
už ką tenka pareikšti padėką Kovo 
sporto klubui, kuris pavestą jam 
uždavinį kuo puikiausiai įvykdė, ir 
vaišingiesiems šeinfeldiečlams, kurie 
žaidynių dalyvius taip puikiai priėmė 
ir globojo.

Scheinfeldlečlai žaidynėmis rodė 
didelio susidomėjimo._ Salė per abi 
dienas buvo pilna žiūrovų, o tribū
noje buvo svečių iš amerikiečių ka
riuomenės bei musų žymiųjų tautie- 
člž tarpo. L. V—kas

Liūdinčiam dėl tėvejio 
mirties mūsų Bendruomenės 
nariui DIPL. INŽ. JONUI 
LENKEVICIUI ir Poniai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

LTB Augsburgu Apy
linkės Komitetas

i Suvažiavimas praėjo sportiško bend
radarbiavimo ženkle. Suvažiavimui 
pasibaigus įvyko ir pirmasis Vyr. 
Komiteto posėdis, kuriame buvo ko
optuoti ir į darbą įjungti ir kandi
datai. Siame posėdyje jau buvo nu
sistatyta atlikti visa eilė degančių 
reikalų ir nutarta posėdžius šaukti 
kas dvi savaitės. Sekantis posėdis 
įvyksiąs gruodžio mėn. 13 d.

Naujajam Vyr. Spoprto ir Fizinio 
Auklėjimo Komitetui linkime sėkmės 
jo nelengvame darbe!

Dalius

LIETUVIŲ ŠACHMATŲ PIRMENYBES
Gruodžio 6 — 15 d. d. Kemptene 

įvyksta Vokietijos lietuvių šachmatų 
pirmenybės, kurįose dalyvauja 15 
šachmatininkų iš visų trijų zonų.

Prieš metus įvykusias lietuvių pir
menybes 1946 m. laimėjo K. Škėma, 
pralenkdamas Arlauską ir Tautvaišą. 
Šiemet į nugalėtojus daugiausia vil
čių turi Tautvaišas, nors turės labai 
stiprių varžovų. Nemaža tikimąsl ir 
iš jaunojo Liūgos.
Britų zona siunčia 4 dalyvius: Škėmą, 
Žalį. Repečką ir Jurkšaitį. Prancūzų 
zona — Al. Zujų iš Ravensburgo. 
Amerikiečių zona: Tautvaišą. Dillin- 
genas; Liūgą, Augsburgas; Skibniaus- 
ką, Dinkelsbūhl; Matusevičių, Dillin- 
genas; Paškevičių, Guobį ir Sirutį 
visi iš Kempteno.

Kazakevičių. Memmingen ir Bra
zauską su Markevičium iš SchwSb. 
Gmūnd.

ARLAUSKAS Į AUSTRALIJĄ
Žinomas mūsų meisteris Arlauskas, 

pasirodo, tik ką išvyko į Australiją 
darbams. Tikėsime, kad meisteris 
Arlauskas sugebės greit įsijungti į 
Australijos šachmatų gyvenimą ir 
tinkamai atstovaus lietuviams.

LIETUVIAI 
SU VOKIEČIAIS LYGIOMIS

Schw. Gmūnd lietuviai dalyvauja 
Wdrttembergo šachmatų pirmeny
bėse. Pirmąsias rungtynės su vietos 
vokiečiais laimėjo 10,5:5,5. Lapkričio 
22 d. lietuviai turėjo antras rungty
nės su Schorndorfo vokiečiais, kurie 
prieš savaitę įveikė Gmūndo vokie
čius 5,5:2,5. Ir šiose rungtynėse šach
matininkai gerai pasirodė, baigdami 
rungtynės lygiomis 4:4. Pirmieji trys 
lietuviai: Brazauskas, Markevičius, 
Kaunas baigė lygiomis, Stančius 0, 
Jazbutis 1, Anskolis lygiomis, Sirutis 
1. Zenkevičius 0.

Schw. Gmūnd stovyklos turnyras 
artėja į galą. Turnyro nugalėtojas 
jau paaiškėjo. Ji laimėjo K. Marke
vičius, surinkęs 6 tš. (iš 8), dėl antros 
vietos varžosi Maščinskas. surinkęs 
5t. ir po tiek taškų, greičiausia, tu
rės Brazauskas ir Kaunas. Toliau se
ka Zenkevičius su 4,5, Jurgulis, Stan
čius ir Stančius jun.

Sporto įvairenybes
Sportiškiausia iš visų amerikiečių 

tauta duoda pavyzdžių, kada pasiry
žimas ir valia nuverčia kalnus.

Žmonės, kurie dėl nelaimingų at
sitikimų ar ligų atrodė negalėsią pa
sirodyti sporto arenose, pasiekia pa
saulio rekordus, laimi pasaulinėse 
pirmenybėse ar dalyvauja olimpia
dose.

Žymusis Amerikos 800 mtr. bėgikas 
Joe Nowicki jaunystėje sirgo, ir jam 
gydytojai patarė bėgioti. Joe šiuo 
metu, yra geriausias Amerikoje 800 
mtr. bėgikas ir jaučiasi visiškai 
sveikas.

Miller Anderson 1942 metais lai
mėjo USA meniškų šuolių į vandenį 
meisterio vardą. Kare jis buvo la
kūnu. Lėktuvo avarijoje Jam buvo 
sutrupinta viršutinė kojos dalis ir 
operacijos būdu įstatyta 8 cm. sida
brinė plokštė. Gydytojai galvojo, kad 
jų pacientas turės skirtis su sporto 
pasauliu. Tačiau Miller Anderson in

tensyviai treniruojasi ir štai 194' 

metais Jis vėl laimėjo meisterio ti
tulą.

Medžiotojo Cunningham sūnūs patys 
užsidirbdavo pinigus mokslo išlai
doms. Kartą kūriant jiems mokyklos 
krosnį, sprogo netoli stovėjęs indas 
su benzinu. Septyniametis Glen 
smarkiai apdegė ir sąmonę atgavo 
tik ligoninėje. Jaunuolis išėjo iš gy
dyklos su sutraukta ir beveik ne
valdoma dešiniąja koja ir sužalotais 
kairiosios kojos pirštais. Ketveris 
metus jis vaikšto su lazdomis, bet 
luošas likti nenori. Glen bando vaikš
čioti ir prašo brolį, tėvus ir draugus 
jį masažuoti. Po šešerlų metų kojos 
pasidaro paklusnios, o sukakęs 14 
metų jis, nors ir šlubuodamas, jau 
dirba prie Javų krovimo. Glen do
misi garsiaisiais bėgikais ir nutaria 
sekti jų pėdomis, šlubis nori pasi
daryti bėgiku! Jis intensyviai treni
ruojasi ir po kiek laiko jau laimi 
eilę rungtynių. Tačiau tuo Jis ne
sitenkina: pirmojo pasisekimo pas
katintas, Glen dar su didesniu zasi- 
šventlmu siekia geresnių pasekmių. 
Ir pasiryžimas nugali: 1934 metais Jis 
sumuša 1 anglų mylios rekordą, pa
gerindamas jį Iki 4:6,7 min., o 1936 
metais mes matome „šlubį“ Glen 
Berlyno olimpiadoje tarp geriausių 
pasaulio lengvaatletų atstovaujantį 
savąjį krašte. Olimpiadoje Gleną nu
galėjo tik Naujosios Zelandijos bė
gikas Sovelock. Ir nuostabu, kad šią 
kovą Lovelock „pralaimėjęs“ Glen 
Cunningham perbėgo naujo rekordo 
laiku. Jo didysis troškimas išsipildė!

Dvidešimt dviejų metų Doris Hart 
jaunystėje sirgo vaikų paralyžiumi 
ir iki 14 metų negalėjo vaikščioti. Po 
8 metų (1947 metais) ji kartu su Pa
tricia Todd laimi moterų dvejeto 
varžybas Wimbledon turnyre.

Perskaitę šiuos pavyzdžius, galime 
drąsiai" tvirtinti, kad ir stu kūno 
trūkumais asmenys gali pasiekti ge
rų rezultatų. Ten, kur yra geri no
rai. randamas ir būdas tikslui siekti. 
Įdomu, ko trūksta mūsų sportinin
kams? V. S.

Pabaltijo tautų krepšinio 
ir orinio žaidynės Kemptene

Gruodžio mėn. 12—14 d. d. Kemp
tene numatomos suruošti Pabaltijo 
krepšinio ir orinio žaidynės. Sudary
tos vyrų ir moterų krepšinio ir ori
nio rinktinės, kurios iki minimų 
žaidynių žadančios dar rimtai padir
bėti. Vyrų krepšinio rinktinės tre
niruotės vyksiančios Scheinfelde, vy
rų orinio — Dillingene, o moterų 
orinio ir krepšinio — Kemptene. Mi
nimoms žaidynėms pravesti yra su
darytas specialus komitetas Kempte
ne iš vietos lietuvių, latvių ir estų.

lu.

<

Pranešimai
Administracijos pranešimas

Pakartotinai pranešame, kad naujų 
prenumeratų nei Vokietijoje, nei už
sienin dėl laikraščio riboto tiražo pri
imti negalime. Prašome todėl nesiųsti 
nei pinigų, nei užsakymų.

Šiais metais dar Išeis vienas (Nr. 50) 
normalaus dydžio. 12 psl. numeris ir 
51 — paskutinis šių metų padidintas.

Po Naujų Metų Anglijoje dirbančių 
tautiečių patogumui bus įsteigta „Ži
burių“ atstovybė, »kurios atstovu pa
kviestas p. Punkris Justas, Full Sut
ton Hostel Staff, Stamford Bridge, 
Near York, England. Visais užsakymo 
reikalais D. Britanijos lietuviai pra
šomi kreiptis į minimą atstovą.

Maloniai prašome visus platintojus 
ir skaitytojus pasistengti iki metų 
galo pilnai atsiskaityti. S-tų neišly
ginusiems laikraščio siuntimą sulai
kysime. Administracija 

„Aidų“ administracijos pranešimas
Jau išėjo Nr. 8. Platintojams, dar 

neatsilyginusiems už Nr. 6, šis nume
ris nebesiunčiamas. Maloniai prašome 
gerb. platintojus nedelsti atsilyginti 
už Nr. 7. Neišplatintus egz. prašome 
skubiai grąžinti administracijai, nes 
Jų mums trūksta. Atsilyginti geriau
siai už kiekvieną numerį.

Paskutinis šių metų numeris (Nr. 9) 
išeina pirmoje šio mėn. pusėje. Vi
siems skaitytojams ir platintojams jis 
bus išsiuntinėtas dar prieš gruodžio 
mėn. 15 d. Administracija

Menininkų dėmesiui
LTB Kultūros Taryba, rūpindamasi 

kultūrininkų reikalais, nutarė su
registruoti visus profesionalus me
nininkus. Tam tikslui visi muzikai 
(kompozitoriai, instrumentalistai, so
listai ir chorvedžiai) dailininkai, dra
mos ir baleto artistai bei teatro 
technikos personalas yra prašomi iki 
sausio mėn. 1 d. registruotis LTB 
Kultūros Taryboje, pranešant savo 
vardą ir pavardę bei gyvenamąją 
vietą šiuo adresu: LTB Kultūros 
Taryba, (13b) Augsburg - Hochfeld, 
Baltic Camp.

LTB Kultūros Taryba

ORKESTRANTŲ DĖMESIUI!
Kasselio „LITUANIKA“ orkestrui 

ruošiantis išvykti į Kanadą norima 
dar padidinti ir papildyti orkestro 
sudėtis. Reikalingi pučiamieji ir sty
giniai instrumentalistai. Orkestrantai, 
kurie būtų suinteresuoti, ir sutiktų 
groti „LITUANIKA" orkestre, prašo
mi kreiptis pas orkestro kapelmeis
terį Zenoną JONUŠĄ, Kassel-Matten- 
berg DP Camp (16). Kiek leis sąlygos, 
padėsime persikelti iš kitų stovyklų 
ir zonų į Kassel-Mattenberg.

Orkestro „LITUANIKA“ 
Administracija
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J. Butėnas

„Demokratija darosi totalistine”
Burgundijos didikas Ghillebert 

de Lannoy, Vytauto Didžiojo lai
kais keliavęs po Lietuvą ir šiau
rinę Rusiją, užrašė liudijimą, kurį 
mes šypsodamiesi įjungiam į 
Mūnchhauseno anekdotų kate
goriją: jis matęs, kaip šiaurės Ru
sijos speige žmonės virinę van
denį lediniame puode.

Po pustrečių šio pokario metų 
pradedama susivokti, kad tolygus 
eksperimentas politikoje, deja, neį
manomas. Asimenam, rimti valsty
bės vyrai rimtai kalbėjo apie tra
dicinės Vakarų demokratijos ir 
komunistinės Rytų „demokratijos" 
sintezę, vengdami prisigalvoti, kad 
ugnies ir vandėns „sintezė" arba 
užgesins ugnį, arba išgarins van
denį. Dar neseniai prancūzų so
cialistai bandė organizuoti „tre
čiąją pajėgą", kuri Prancūzijoj 
išlaikytų pusiausvirą tarp komu
nistinės masių diktatūros kėslų ir 
de Gaulle asmeninės diktatūros 
užsimojimų, o tarptautiniu mastu 
išlygintų demokratinių JAV ir 
komunistinės Sovietų S—gos kon
fliktą. Seno ir garbingo prancūzų 
politiko Lėon Blumo nenusisekęs 
mėginimas sudaryti „trečiosios pa
jėgos" vyriausybę parodė, kad ta 
„trečioji pajėga" jau nebe ką ver
tesnė už aną ledinį puodą.

Tūlam toks palyginimas gali at
rodyti rimto dalyko šaržas. Bet 
įprastinėmis sąvokomis tekalbama, 
kai sutariama dėl jų supratimo. Ar 
galima, pav., vertinti simfoninį 
koncertą, kai smuikininkas švel
niai groja iš Schuberto serenados 
gaidų, o būgnininkas perkūnais 
trankosi žiūrėdamas į trumpąjį 
VKP (b) kursą? Ir šis palyginimas 
kone raidiškai paimtas iš nūdienės 
politinės tikrovės. Prieš kelias 
dienas japonų parlamento atstovai 
40 minučių įniršę pliekėsi negalė
dami sutarti dej kvorumo sąvo
kos: komunistu atstovai pagal sa
vo dialektiką išaiškino, kad kvo
rumo nebuvo, nors pagal statutą 
ir mandatų komisijos aritmetiką 
susirinkusių atstovų skaičius buvo 

Londonas turi maldaus 1.600 bažnyčių. Gražusis Povilo bažnyčios kupolas iškyla savo didingumu tarp sugriautų namų

pakankamas. Ir tai ne palaidas, 
bet visuotinai būdingas reiškinys. 
Grįždami prie tiesioginio žodžio, 
tegalim pasirašyti po britų publi-

JAV prekybos min. W. AvereU 
Harriman

cisto A. Cliffordo nustatyta pasau
linės padėties diagnoze, pagal 
kurią „demokratija, suprantama 
kaip tolerantingų partnerių pu
siausvira, yra išguita. Ją pakeičia 

vienas prieš antrą išsirikiavę anti
komunistinis ir komunistinis fron
tai, emocingi, aršūs ir netoleran- 
t*ngi." Tarp tų dviejų frontų, ne- 
tolerantingų kaip ugnis ir van
duo, jau ima nebebūti vietos „tre
čiajai pajėgai".

Šitoji formulė, tiesa, oficialiai 
dar nepripažinta, nes toks pripa
žinimas kažin ar begalėtų reikšti 
ka kitą kaip karą. Mokymo reika
lui ji tebeįrodinėjama kaip teore
ma, kurią mokytojas žino iš 
anksto. Dabar toks įrodinėjimas 
vyksta Prancūzijos bei Italijos vi
daus gyvenime ir Londono užs. 
reik, ministerių konferencijoje. 
Ryšium su prancūziškuoju streikų 
chaosu „Times" XI. 29 rašė, kad 
komunistai, pamatę parlamentiniu 
keliu nei valdžios nebepasieksią, 
nei Marshallio plano sėkmės ne- 
besustabdysią, matyt, bus ap
sisprendę nė prieš ką nebesusoti. 
Ne tik italų dešiniųjų spauda, bet 
ir prancūzų socialistų „Populaire" 
praneša, kad kominternas įsakęs 
savo agentūroms Italijoj ir Pran
cūzijoj gruodžio m. vienu metu 
pradėti didžiąją visuotinių streikų 
ofenzyvą tų kraštų demokratijai 
parblokšti. „Daily Mail" aiškina, 
kad Londono konferencijoj tiek 
amerikiečiai, tiek sovietai netiek 
stengsis vieningai išspręsti Vokie
tijos problemą, kiek „įjungti Vo
kietijos ir Austrijos įvykius į pla
tesnę strategiją — sovietinio ko
munizmo ir Vakarų demokratijų 
kovos dėl politinės galybės stra
tegiją".

Padėtis jau būtų visiškai aiški, 
jeigu logika negąsdintų net tvir- 
taširdžių politikų, jeigu jų apskai
čiavimų netemdytų nepermatomos 
tolimesnių išvadų pasėkos. Jau 
praeitasyk sakėm, kokiomis visuo
tinės katastrofos kibirkštimis žai
džiama ir Prancūzijoje bei Itali
joje, ir Vokietijoje. Narsieji gen. 
de Gaulle vyrai skelbia, kad jų 
šefas per pora savaičių ateisiąs į 
valdžią Prancūzijos gelbėti. Ne
jaugi kominternas savajai ko
lonai būtų įsakęs pertempti pro
vokacijas tam, kad atėjęs toks de 
Gaulle geležine ranka tą širšių 
lizdą išdraskytų? Jeigu ne, tai 
ko belieka laukti jau gal net nebe
tolimoj ateity? Tolygus klausimas 
stovi ir prieš Londone susirinkusių 
vyrų akis: jeigu nesusitarimas jau 
kaip ir aiškus, tai ar po konferen
cijos dar palikti fiktyvios keturių 
didžiųjų vienybės simbolį — be
jėgę Vokietijos kontrolės tarybą, 
ar pagaliau atvirai pripažinti tai, 
ka. gyvenimo logika jau yra su
kūrusi — demokratijų ir sovietų 
išsiskyrimą? „Amerikoj jau pla
čiai už tai pasisakoma, rašo ve
damajame „Daily Mail". Tačiau

45.000 tonų JAV lėktuvnešis „Midway“ iššauna vokiečių raketą V-2. Bandy
mas (vyko keletą šimtų km. nuo Atlanto pakrančių. Tokia didelė raketa 
pirmą kartą istorijoje yra paleidžiama nuo laivo. Bandymas laikomas 

visiškai pavykusiu

praktiškai labai abejotina, ar toks 
sprendimas, kad ir logiškas, tiek 
Amerikai, tiek Rusijai būtų tech
niškai galtaias ir politiškai pagei
daujamas." „Aišku, kad sovietų ir 
Vakarų venybės fikcija jau at
gyveno ir nebenaudinga. (Tačiau) 
tikrų ir kūrybinių paliaubų veiks
nių dar ir dabar būtų galima su
rasti. Beje, jie tebus surandami 
tuo atveju, jeigu abi šalys bus 
pakankamai pajėgios įtikinti viena 
antrą, kad net nuo stipresnio 
priešingosios šalies paspaudimo jos 

pačios savaime nesubyrės." Čia 
bene ir bus toji, „Daily Mail" žo
džiais, „technikinė" kliūtis ofi
cialiai pripažinti tai, kas jau yra. 
Jeigu gi kraštutinių išvadų baimė 
padiktuos palikti teorinę keturių 
vienybę Vokietijoje, tai, kaip rašo 
„Une Semaine dans lę Monde", 
„kiekviena Vokietijos pusė bus to
liau sau skyrium organizuojama ir 
įjungiama į atitinkamą politinę bei 
ūkinę sistemą. Faktai kasdien vis 
labiau prieštaraus tekstams ir 
abiem priešininkams duos progos 
be galo ir tuščiai ginčytis ... Pri
pažinus gi išsiskyrimą, kuris ne
būtinai turėtų būti galutinis, būtų 
apčiuopiamas naudos: būtų bent 
aiškiau".

Vienas buvęs britų karo lakū
nas laiške „Daily Mail" dalykus 
mato labai aiškiai: „Tie vadai, 
kurie bando taikiai susikalbėti su 
sovietais, tik gaišina brangų lai
ką. Mr. Wallace sako, kad kovo
dami su komunizmu jį tik stiprin- 
sim. Bet ar mes patys nekovojom 
su nacionalsocializmu ir ar jo 
nesumalėm?" Be abejo, tą jauną 
britą, kuris sakosi antrajame pa
saulio kare kovojęs dėl laisvo ir 
laimingesnio pasaulio, nesunku 
apšaukti karo kurstytoji!. Bevinas 
pačiam Molotovui Londone su 
proletarišku humoru pasakė: „Man 
atrodo, kad mes visi esam karo 
kurstytojai ir kad pasauly tėra 
vienas šventasis — Sovietų S—ga". 
Bet, norim ar ne, panašiai kaip 
anas britas ima galvoti vis dau
giau dorų europiečių ir ųžeuropio 
demokratų. A. Clifford pagrįstai 
sako, kad visoj Europoj žmonės 
jau aiškiai pasirenka kovos fron
tus. „Žmonės trokšta tvarkos, susi
klausymo, drausmės, energingo 
planavimo ir stiprios rankos (ko
munizmo kurstomam) chaosui ap
valdyti ... Toji srovė jau per sti
pri, kad ją ignoruotume. Demo
kratija, rengdamasi kovai, darosi 
totalistine. Kyla pavojus, kad 
vistiek, kas belaimėtų, rezultate 
bus totalizmas." Dabartinį jau sun
kiai bepakeliamą chaosą ir užtęsia 
nevien tos kovos, bet ir tokio nu
manomo jos rezultato baimė.
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