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Baltos Kalėdos — Kristaus į žemę atėjimo šven
tė — ramybę ir džiaugsmą neša į žmonių širdis. 
Žalia eglutė, žvaigždėm ir degančiom žvakutėm 
papuošta, yra kaip ir regimas įsimbolinimas to 
šviesaus, spindulingo, dangiško džiaugsmo, kuris 
užsižieba, sužiburiuoja milijonuose žmonių širdžių 
tą šventą ramybės vakarą, kada pasigirsta giesmės 
„Tyliąją naktį“ aidai, skelbiantieji pasaulio Išgany
tojo užgimimą. Tiktai mums, 
tremtiniams, Kūčias jau penktą 
kartą iš eilės svetimame krašte 
švenčiantiems, ši šventė bus ne 
tik džiaugsmo, bet ir širdies 
gėlos išgyvenimas: sėsdami prie 
švento Kūčių stalo ir dalinda
miesi plotkelėmis, mes prisi
minsime ir apliūdėsime savo 
tėvelių, brolių, artimųjų nebu
vimą, Kūčių vakaras perkels 
kiekvieną iš mūsų į svajojamus 
gimtuosius namus, Bernelių 
Mišios ir Kalėdų rytmečio var
pai primins mums varpų gau
dimą baltą Kalėdų Rytmetį 
Lietuvoje ... Kaip legenda, kaip 
kokia pasaka iš dūdikystės die
nų vaidensis ir atsistos prieš 
mūsų akis svajojamoji Nemuno 
šalis visame savo grožyje: su 
mėlynais, kaip rugiagėlės žie
das, miškais, su mediniais kry
žiais, rymančiais pakelėse, du 
baltais šarmotais gluosniais ir 
beržais svyrūnėliais ... Lietu
va! .. Kiek jinai yra kukli ir pa
prasta, tiek jinai yra nepapras
ta, didi, nuostabi, ta mūsų mo
tina Tėvynė! Kiekvienas iš mū
sų pasakytų poeto žodžiais: 
„Graži, nes daugel vargų paty
rei... Tave kaip tikrą myliu 
motulę...“ Ir ne veltui mūsų hans burgkmair 
Maironis, apie Lietuvą kalbė
damas, kančią ir meilę sulieja tarsi į vieną neišda
linamą išgyvenimą: meilė ir kančia, tos dvi sun
kiai perskiriamos likimo seserys šiame žemiškame 
gyvenime, yra lietuvių tautos buities simbolis. Tai 
du pagrindiniai lietuvio pasaulėjautos bruožai, ge
riausiai nusakantieji jo santykiavimą su gimtąja 
žeme ir jos istoriniu likimu: „Ten užaugau, iškentė
jau aš kančias visas ir pamėgau, pamylėjau varg
dienio dūmas...“ Savo kančią ir savo gilią meilę 
— Kūrėjui ir visam kūrinijos pasauliui, žmogumi 
pradedant ir laukų bitele ar dobilo lapeliu bai
giant, lietuvis išreiškė ir įkūnijo meliodingų dai
nų posmuose, drobių raštuose, mediniuose kry
žiuose ... Kančia lydėjo lietuvių tautos visus isto
rinius žingsnius, kančios istorinė Kalvarija šian
dien ne tik nepasibaigė, bet, atvirkščiai, pasiekė 
dramatiškiausią fazę. Jeigu seniau lietuvis buvo 
spaudžiamas, ujamas, engiamas, tai šiandien lie

tuvių tauta raudonojo prispaudėjo yra žudoma, nie
kinama, ir taip jau mažytis mūsų tautos kūnas 
šiandien yra gyvybiškai sužeistas, išdraskytas, iš
mėtytas po visas pausaulio platumas. Kas prieš 
dešimtį metų tikėjo ar net sapnavo, kad vieni iš 
mūsų švęs 1948 metų Kūčias kur nors Sibire, kiti 
Kazakstane, kiti kur Venecueloj, Kolumbijoj, dar 
kiti kur Kanadoj, tolimojoj Australijoj ir 1.1.?

KŪDIKĖLIO PAGARBINIMAS

Mūsų B. Brazdžionis išreiškia kiekvieno lietuvio 
tremtinio kruviną šrdies skausmą, kada jis su
šunka: „Lietuva, mano šiaurės pašvaistė ir gėlė 
sidabrinių rytų, kas krauju tavo veidą nulaistė ir 
ko raudi prie kryžkelės tu? ...“ Kančia yra dide
lis bandymas tiek pavienio žmogaus, tiek tautos 
gyvenime. Teisingai yra sakoma, kad kančia mo
rališkai silpnuosius visiškai sužlugdo, nugramzdi
na, o stipriuosius, atvirkščiai, dar labiau užgrū
dina, nuskaidrina, į dorovines aukštumas iškelia: 
tik tas gali būti tvirtas, patvarus meilėje, kas yra 
tvirtas, patvarus kančioje. Štai kodėl, giliau da
lyką imant, galima būtų kalbėti apie tremties 
prasmę. Ar ne prarastos tėvynės skausmas, ar ne 
tėvynės nostalgija taip paskatino pereito amžiaus 
lenkų tremtiniją veikti, kurti, aukotis, augindama 
dvasios sparnus tokiems kūrėjams kaip J. M. 
Hoene-Wronskis, J. Slovackis ir kt., kurie rodė sa

vo tautai kelius ir vedė ją į tarptautines gyveni
mo platumas? Ir mūsų tremtis paliks istorinis 
įvykis lietuvių tautos gyvenime: jis reikš lietuvių 
pasaulinės bendruomenės, lietuvių pasaulinės šei
mos atsiradimą, apie kurios kultūrinę, politinę, 
ūkinę reikšmę, kuriant laisvą, nepriklausomą Lie
tuvą, šiandien dar per anksti kalbėti: ateis laikas, 
kad, tarsi ta bičių šeima, iš visų pasaulio kraštų 

rinksimės po gimtuoju stogu — 
ne dešimt, ne šimtas, o kelios 
dešimtys tūkstančių „stipendi
ninkų“, užsieniuose ilgą laiką 
buvojusių, sugrįš į tėvynę, par- 
sinešdami su savim plačią tarp
tautinę patirtį, praplėstą ir 
išgilintą vyzdį į žmones ir pa
saulį. Kūčios, Meilės Išgany
tojo gimimo diena, kartu su 
Kalėdom ir Naujais Metais 
yra pati prasmingiausia vi
suose metuose proga, kuri tu
rėtų tapti lietuvių pasaulinės 
šeimos dvasinio bendravimo ir 
meilės šventė, seną lietuviškos 
šeimos tradiciją praplečiant ir 
ją pritaikant visai lietuvių pa
saulinei bendruomenei. Juk tra
dicinis mūsų paprotys — dali
nimasis bei pasikeitimas plot
kelėmis, sveikinimais, linkėji
mais Kūčių vakarienės metu — 
ar nėra tai dvasinio bendruo
meniškumo bei meilės išreiški
mas, įsimbolinimas? Lietuvių 
tautinės šeimos, išblaškytos' 
nūn po visus žemės kraštus, 
dvasinis bendravimas tik tada 
gali įgyti naują turinį ir pilną 
prasmę tik tada, kai jis bus 
sustiprintas krikščioniškosios, 
dievažmogiškosios meilės ry
šiu: kada per kančią ir dvasinį, 
vidinį praregėjimą tiek subrę

sime meilėje bei žmoniškume, kad į kiekvieną 
žmogų žiūrėsime kaip į gyvąjį Dievo bei Kristaus 
paveikslą, kaip į dieviškų, sakralinių vertybių tu
rėtoją— nebus priešo, bus tik mūsų artimas. Tik ši
tokia į aukščiausio žmogiškumo viršūnes išky
lanti meilė, visa suprantanti, nes visa atleidžianti, 
— comprendre e’est tout pardonner: suprasti — 
reiškia viską atleisti, — gali apjungti visų mūsų 
lietuvių pasaulinę šeimą ir susieti ją iš vidaus, gali 
grūdinti ją tremties sielvarte, tapdama, saugiu dva
sios vadovu, žengiant ne tik į 1949 metus ir lei
džiantis į nežinomus užjūrius, bet, kas svarbiausia, 
grįžtant į laisvą, nepriklausomą Tėvynę: viršum 
Lietuvos nūn viešpatauja klaiki naktis, bet tai yra 
naktis prieš Saulėtekį, kuris atneš brangiai mūsų 
Nemuno šaliai šviesų ir jau niekad negęstantį 
Laisvės ir Kūrybos Rytmetį.

ANTANAS RAMONAS

JCoIJuLll oaupMiO-įe tieji liūtie
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KŪČIŲ PRASMĖ
STASYS YLA

be antros būtų jos nesuprantamos 
ir, sakytum, nepateisinamos. Kaip 
meteoro švystelėjimas būtų buvęs 
Dievažmogio atėjimas, jei Jis ne
būtų įsikūnijęs kitais pavidalais. 
Tai, kas prasidėjo gimimu, turė-

Kalėdos New Yorke
Mūsų Kūčių centras yra stalas 

(ne eglaitė) su paplotėle, šienu, 
pasnikiškais valgiais. Mūsų Kūčių 
nuotaikos — paprastumas, rimtis, 
pakili maldos ir giesmės dvasia, o 
ne blizgesys, žaismingumas. Mūsų 
Kūčios — visos šeimos šventė, o 
ne vaikų.

Norėtume, kad šis Kūčių charak
teris ypatingai būtų pabotas trem
tyje ir emigracijoje, nes tai mūsų 
tautos savitumo dalis. Sis straips
nelis ir nori praskleisti mūsų Kū
čių esmę.

CEKDAMI tėvų papročius, susi
trenkame Kūčių vakarą prie 
bendro stalo, simbolizuojančio 
šeimos altorių. Ties juo mes at
naujiname tą vidinį ryšį, kuris 
sieja mus tarpusavyje ir su mū
sų Dievu. Šį šventą vakarą, kai 
viešpatauja išorinė tyla, prabyla 
mūsų širdys, šaukiasi viena kitos, 
viena kitai atleidžia, viena kitai 
linki geriausių vilčių. Ir vargo 
pastogėj ir tremties namuos, kur 
šventų jausmų taip mažą, vis dėl
to pajunti kažką šventa, kažką 
paslaptinga.

Šį vakarą susikryžiuoja ties 
mumis šviesa dviejų pasaulių — 
kosminio ir virškosminio. Saulė, 
praėjusi savo slenkstį, lyg at
gimsta, diena iš dienos skleidžia 
daugiau šviesos, gimdo mumyse 
džiaugsmą, gyvybę, grožį. Didžioji 
Šviesa, didesnė už saulę — Die
vas, praėjus laikų slenksčiui, iš
siunčia lyg naują spindulį, savo 
Sūnų, kuris gimsta žmogumi ir 
neša dvasinį persikeitimą, o su 
juo — ramybę, meilę, laimę.

Laikų pervartos visuomet atžy
mėtos persikeitimų paslaptimis. 
Gimimo slėpiniai lydi perėjimą 
iš nebūties į laikinę būtį, mirties 
slėpiniai — išsineriant iš laikinu
mo į amžinybę. Atgimimu, pilnu 
žavumo ir mistikos, paženklin
tas persilaužimas į pavasarį; ap-

mynus. Kažkas perkėlė jas iš am
žių glūdumos, iš krikščionybės 
lopšio į mūsų kraštus ir išlaikė 
per šimtmečius ligi mūsų dienų. 
Daug kas iš krikščioniškųjų Va
karų apgaili, kad jų Kūčios, pa
lyginus su mūsų, nebesusiriša su 
pirmine krikščionybe.

Mūsų Kūčios yra vienintelė iš
kilmė, sujungianti Paskutinės 
Vakrienės stalą ir Betliejaus ėd
žias. Plotkelė ir šienas yra 
tiedu simboliai, kurie mena vieną

jo būt atbaigta eucharistiniu per- 
siesybinimu.

Sakėm: Kūčios — paslapčių va
karas, o nūnai matom — jos ir 
vienybės vakaras. Bent 
mūsų Kūčios sujungia dvi didžią
sias mūsų religijos paslaptis — 
gimimą ir eucharistinį persiesybi- 
nimą. Jos sujungia į vieną ir 
žmonių širdis,/ nes ir žmonių vie
nybė yra didi paslaptis. Kažkas 
nepaprsatai plona, jautru ir 
šventa riša širdis. Kai pats nebe-

.J.

Pl£lYTE^ĖLIUh[lf/OS.

mirimu, matomu, bet ir nesuvo
kiamu palydimas vasaros atsisvei
kinimas. Ir istorinių laikų lūžiai, 
kuriuos seka suirutės, revoliuci
jos, karai — neša gyvybę ar mir
tį, naują dvasią ar seną, būsimą 
tvarką ar buvusią.

Tokia laikų pervartos šventė 
yra ir Kūčios. Kosminė ir virš- 
kosminė šviesa apreiškia nūn 
savo pergalės paslaptis. Žmogaus 
viltims prasiveria nauji gyvybės 
paslapčių pasauliai. Penki žmo
gaus pojūčiai — tie kasdieniški ir 
tikroviški pojūčiai — jaučia dau
giau ir giliau. Jie mato pasiro
dančias naujas žvaigždes, girdi 
giedant angelus, klauso gyvulių

ir antrą. Plotkelė kalba apie Kū
nu tapusią duoną, šienas — apie 
Kūnu tapusį Žodį. Tiedu Dievo 
persiesybinimo priminimai guli 
ant vieno Kūčių stalo, kaip gilioj 
krikščionybės senovėj ant vieno 
altoriaus gulėjo šalia vienas antro 
Ostija ir Evangelija-- gy
voji Duona ir gyvasis Žodis.

Šitos dvi paslaptys — kalėdinė 
ir velykinė — savo esme yra tos 
pačios. Tai, kas įvyko prakartėlė- 
je, ir tai, kas vėliau paskutinės 
vakarienės salėje, yra tarsi tas 
pats šviesos spindulys, tik dvie
jose spektro spalvose. Išskirti jų, 
žiūrint visumos, negalima. Viena

žinai, kas ėmė ir pertempė tas 
plonąsias gijas, kai žmogus pats 
pasidarai bejėgis atmegzti tą ryšį, 
kuris tave sieja su broliais ir Die
vu, tada ateina pervartos diena 
su šienu iš žemės ir su perkeista 
Duona iš dangaus ...

PLOTKELfi, kuri iš mažystės lan
kai mūsų namus, ir atverdai 
širdis atlaidumui ir meilei, leisk nū
nai laužyti tave, kaip savo širdies 
dalį, ir dalintis su likimo broliais.

PLOTKEL.fi, kuri šį vakar eisi 
per tūkstančius ir tūkstančius mano 
brolių rankų, visuos pasaulio kraš
tuos sudėtų ant Kūčių stalo, neap- 

' lenk ir mano artimųjų. Būk jiems 
mano stalo trupinėlis jų paguodai ir 
tvirtybei, nes aš su jais esu vienas.

Stutthof, 1944 m. Kūčios.

Kalėdų laikotarpy New Yorkas 
yra tikra pasakos šalis. Ir sunku 
pasakyti, ar šios pasakos labiau 
žavi suaugusius ar — vaikus.

Krautuvių vitrinos, išorės ir 
vidaus papuošimai primena „Tūk
stantį ir vieną naktį“, parodomieji 
langai, ne eilinių menininkų su
projektuoti ir, papuošti, yra tikri 
teatro seansai, tiktai be bilietų.

Gražiausią Kalėdų dovaną pa
lieka New Yorko Parko alėja: ji 
per visą gruodį paverčiama į Ka
lėdinį mišką, kur milžiniškos eg
lės išstatomos gatvėje, pro kū- 
rias praeiti reikia visos valandos 
laiko ir ktirios kiekvieną vakarą 
iki 12 valandos elektra apšviečia
mos. Ir kada šiuo keliu zuja ne
suskaitomos an to mašinos, iš tik
ro modernia pasaka virsta tik
rovė. Prie puikiųjų Rockfellerio 
rūmų, esančių Penktosios alėjos 
centre, pastatoma aukščiausia eg
lė, norinti konkuruoti su dangore 
žiais. Apie ją įrengta dirbtinio 
ledo čiuožyklos, kur grojamos ir 
dainuojamos gražiausios kalėdi
nės dainos.

Visuose labiausiai judriuose 
Penktosios alėjos kampuose ir 
visuose prekybos namuose stovi 
raudonais rūbais ir balta barzda 
senis, „Santa Claus“ vadinamas. 
Jis kiekvienam praeinančiam vai
kui paduoda ranką ir pažada iš
pildyti visa, ko jis nori. Ir kas 
tuo atveju belieka tėvams daryti, 
kad vaikų pasitikėjimą nesugri
autų? Gyvas Kalėdų senis, kurį 
per visą gruodį sutiksi gatvių 
kampuose, yra didelė ūkio para
ma. Jo draugiški ir malonūs san
tykiai su vaikais įmonėms duoda 
milijonus dolerių pajamų.

Kita puiki institucija New Yor
ke yra dovanų patarėjos, kurias 
rasi kiekvienoje didesnėje krau
tuvėje. Ištisi jaunų, gražių ir ele
gantiškai pasipuošusių moterų 
pulkai prieš Kalėdas paleidžiami 
į darbą, kad nedrąsiems vyrams 
padėtų apsipirkti ir gerai įkalbė
tų. Jos žino, kokie nelaimingi yra 
vyrai, kai jiems vieniems reikia 
dovanas išrinkti. Čia jiems prisi
stato draugiškos prekybos namų 
būtybės, paima juos į savo rankas 
ir šypsodamosi bei patardamos 
nurodo, ką jie „tikrai žavingo“ 
savo blondinei, brunetei ar ruda
plaukei žmonelei, sužadėtinei, 
draugei, dukteriai ar savo labai 
elegantiškai motinai turi nupirkti. 
Ir dažniausiai jų pasiūlytosios do

vanos yra nepaprastai brangios. 
Ir vyrai būna labai dėkingi už jų 
moterišką pagalbą <r dar turi ma
lonumą pažiūrėti, kaip gražuoles 
patarėjos pademonstruoja perka
mojo šaliko ar bluskutės grožį.

Didelį vaidmenį vaidina ir do
vanų įpakavimas. Amerikiečiai 
čia turi silpnybę, ir dažnai dova
nų įpakavimas yra tikras meno 
kūrinys. Prekybos įmonės siūlo 
skoningai paruoštų pokavimo 
medžiagos, popieriaus, maišelių, 
dėžučių, kaspinų. Kiekvienais me
tais yra išrenkama pagrindinės. 
sezono spalvos: šiais metais — vy
ninė ir tamsiai mėlyna. Ir kiek
vienas pirkinys, pradedant nuo 
25 centų vertės, yra su šių spal
vų įpakavimu patiekiamas. Pagal 
pageidavimą dovanos įpakuoja
mos į specialias luksusines dėžu
tes, kurių kainos svyruoja nuo 5ū 
centų iki 10 dolerių, įskaitant ir 
gyvą orchidėją. Visi šie puikūs 
pakietai padedami prie Kalėdų 
eglutės ar ant šventiškai padeng
tų stalų bei židinių ir po iškil
mingos vakarienės (visuomet su 
kalakutiena) išpakuojami.

Ir labai dažnai pasirodo, kad 
įpakavimas esąs daug gražesnis, 
negu pats paketo turinys. Tarp 
kitko — brangiausios dovanos yra 
paprasčiausiai įpakuojamos.

Jau gruodžio 24 popiety matyti 
nesuskaitomi nevjorkiečių būriai, 
geroj nuotaikoj traukią gatvėmis, 
ir tramvajuose bei autobusuose 
skamba dainos ir garsus juokas. 
New Yorke yra paprotis, kad vi
siems didesniųjų įstaigų tarnau
tojams išdalinama milžiniški vhis- 
ky kiekiai. Bet gruodžio 25 d. visi 
žmonės yra vėl taikingai ir šven
tiškai nusiteikę, ir diena praleis- 
džiama savo šeimose arba draugų 
tarpe. Per visą dieną daromi ka
lėdiniai vizitai ir visur vaišinama 
kalakutiena, patiekta įvairiausiais 
būdais.

Amerikoje laikoma didele gar
be gauti kuo daugiausia kalėdinių 
atviručių. Jos rodomos ir ateinan
tiems svečiams, bet prieš Naujus 
Metus viskas sunaikinama, kad 
nieko ateinantiems metams ne
liktų.

Kalėdos New Yorke švenčiamos 
tik vieną dieną, būtent gruodžio 
25. Ji yra didžioji diena šeimai, 
Bažnyčiai, draugams. Rytojaus 
rytą vėl prasideda paprastasis 
gyvenimas triukšmingojo New 
Yorko didmiesty.

— šie kalba žmonių kalba, ra
gauja paprastą vandenį, o jis vir
tęs vynu, prisiliečia daiktų ir šie 
atveria ateities duris. Kūčios pa
sidaro paslapčių vakaras.

DRIE BENDRO STALO susiren- 
* ka šį vakarą žmonės, prie sta
lo, vienintelio savo rūšim me
tuose. Sis stalas nėra iš kasdieny
bės, iš paprastumos. Ne kūnui 
pastiprinti, ne jį pradžiuginti jis 
skirtas. Plotkelė, nerauginta duo
na, kviečiai, žuvis — tai valgiai 
iš pašvęstų puotų. Ir giesmės, ku
rios aidi prie to stalo, ir maldos, 
kuriomis pradedama ši puota, ir 
rimtis, kuri lydi dalyvius, — šį 
pobūvį apsupa šventumo 
skraiste.

Kūčių stalas mena puotą, vyku
sią kitados Mokytojo mirties iš
vakarėse ir palikusią persiesybi- 
nimą — vienintelį istorijoje ir 
labiausiai paslaptingą. Toje puo
toje paprasta kviečių duona vir
to paslapčių Duona, kuri maitino 
daugiau dvasią nei kūną. Ir per 
tris šimtmečius po to, būreliai 
žmonių rinkosi į nuošalius namus, 
į katakombas ir, sėdę už bendro 
stalo, laužė tą duoną dvasinės 
vienybės ženklan, vienybės 
tarpusavyje ir su jų Mokytoju.

Nūnai šių puotų niekur nebe
rasi pasaulyje, tik pas mus ir ar
timuosius katalikiškus mūsų kai-

Kinijos komunistų partija neturi 
vieno vado, o yra valdoma ir tvar
koma triumvirato: Mao Cetung, 
Chuh Te ir Chou Enlai. Žinoma, 
buvo ir yra taip pat ir daugiau 
joje vadų, kaip generolas Peng 
Tehuai, tačiau pirmuoju smuiku 
partijoj groja minėtas triumvira
tas. Mao Cetung jau gana ilgai 
yra partijoj primus inter pares. Jis 
yra taip pat kinų komunistų dva
sinis ir politinis vadas. Tačiau jis 
nesistengė iškelti save iš draugų 
minios, kaip tai padarė Stalinas ir 
Ciangkaišekas.

Šis triumviratas jau daugiau 
kaip 20 metų visomis jėgomis ko
voja prieš autoritetinį Ciangkai- 
šeko režimą ir aiškiai nepasisako 
už Markso idėjų įgyvendinimą 
Kinijoje. Charakteringa, jog nė 
vienas iš jų nėra kilęs iš to luo
mo, už kurio teises tariamai jie 
kovoja. Mao Cetung kilęs iš pasi
turinčių ūkininkų, Chuh Te yra 
sūnus turtingo žemės savininko, gi 
Chou Enlai priklauso net manda
rinų luomui. Pastebėtina taip pat, 
jog iš jų tik vienas Mao Cetung

llMdGMeįi JliMįas uadoi
Enlai buvo vienas iš kinų komu
nistų partijos Paryžiuj steigėjų.

Mao Cetung
Psichologiškai lengviausiai su

prantama Mao Cetung revoliucinė 
dvasia. Jo tėvas buvo žiaurus ir 
negailestingas. Nuo pat jaunystės 
jam teko kęsti badą ir matyti ki
tus badaujančius. Todėl jau 20 me
tų būdamas jis apsiprendė įsi
jungti į revoliucinį sąjūdį. Taip 
pat jaunystės metais Mao Cetung 
daug skaitė. Ypač domėjosi nau
jąją kinų literatūra, o taip pat mie
lai skaitė verstinius istorijos, so
cialinės politikos ir marksizmo

strateginius žemėlapius. Jo silpny
bė — rūkymas. Kai jo jam pri
trūksta. tą spragą jis užkiša rūky
damas įvairius lapus.

Chuh Teh
Chuh Teh, vyriausias iš vadų 

trejukės, yra 62 m. amžiaus. Į ko
munistų partiją įstojo jau 40 m. 
būdamas. Savo jaunystėje gyveno 
turtingai ir kaip jaunas karininkas 
greit pasižymėjo. Jis buvo daug 
kartų vedęs, turėjo dar daugiau 
meilužių, ir už vis labiau mėgo 
opiumą. Tačiau jis buvo taip pat 
aistringas knygų skaitytojas. Tuo 
būdu susipažino su kairiųjų inte-

Chuh Teh dvėjus metus studi
javo , Vokietijoje. Kelis kartus bu
vo Maskvoj ir Paryžiuj. Tuoj po 
grįžimo į Kiniją jis tapo raudonųjų 
karo vadu ir juo yra ligi šiandien.

Chou Enlai

Jauniausias triumvirato narys 
Chou Enlai yra turtingo mandarino 
sūnus. Jis gimė 1898 m. ir išauklė
tas europietiškų stiliumi. Jau 
anksti apsisprendė prieš tradicinę 
politiką ir dėlto Yuan Šikai buvo 
nuteistas vienerius metus kalėti. 
Išėjęs iš kalėjimo, jis studijavo 
Prancūzijoje, Vokietijoje ir Angli
joje. Vos grįžęs į Kiniją, jis pasi
darė Kinijos jaunimo vadu. Tuo 
metu tarp Kuomintango (Ciangkai- 
šeko partijos) ir komunistų dar ne
buvo skilimo ir Ciangkaišekas jį

veikalus. Daug laiko jis skyrė ir 
poezijai, gal dėlto, jog jis pats yra 
neblogas lyrikas. Šiandien Mao 
Cetung yra 55 m. amžiaus, plataus 
lygaus veido, vidutinio ūgio, at
virų, tiesių akių vyras. Tačiau kiek 
jis yra išsilavinęs, tiek jis mažai

lektualų veikalais, kurie jam pa
darė didelės įtakos. Dar ir šian
dien nežinoma, kokia priežastis jį 
privertė pakeisti gyvenimo būdą, 
tačiau vieną dieną jis metė savo 
šeimą, opiumą ir kitus įpročius. 
Metęs rūkyti opiumą, jis visą sa-

padarė garsios Whampoa akademi-. 
jos politinio skyriaus vedėju.
Minėta akademija tarp kitko buvo 
įstaiga, kurioje buvo ruošiami pati
kimiausi Ciangkaišeko karininkai. 
Tačiau po dvejų jis pasidarė Ci- 
angkaišekui neištikimas, prisidėjo

kreipia dėmesio į aplinką. Dar ne- vaitę sirgo-ir išgyveno didelę dva- prie komunistų sukilimo ir susirišo 
seniai Mao Cetung savo svečių sinę depresiją. Kad lengviau išgy- su Mao Cetung ir Chuh Teh.
akivaizdoje nusivilkdavo megztuką ventų krizę, jis ištisomis savaitė- Taip bendrais bruožiais atrodo

tapo komunistu, gyvendamas Kini- ir pradėdavo „paukštukų medžiok- 
joj. Chuh Te į komunistų partiją lę" arba, naktiniuos rūbuose pato- 
įstojo būdamas Vokietijoj, o Chou giai įsitaisęs lovoje, studijuodavo

mis anglių garlaiviu (kuriame ne- raudonasis Kinijos triumviratas, 
buvo opiumo) keliavo Jangtse- kuris šiandien pretenduoja į visos 
kiango upe. * didžiulės Kinijos valdovus. A.K.
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KOL KAS - RAMYBĖ ŽEMĖJE
Vieną šių metų spalių m. dieną 

didžiai nustebo reporteriai, slan
kioją Italijos vyriausybės rūmuo
se, kai iš premjero De Gasperi 
kabineto staiga išvirto būrys nuš
vitusiais veidais ministerių ir, 
linksmai klegėdami, šuoliais nu
dardėjo laiptais žemyn. Po kurio 
laiko iš JAV ambasados paėjo 
žinia, jog Marshallis De Gasperiui 
buvo pasakęs, kad JAV vyriausy- 
,bės įsitikinimu nebus karo me
tus,' o gal „net“ dvejus. Ši žinia 
ir buvusi anos italų ministerių 
linksmybės priežastis.

Kad karo „kol kas“ nebus, Va
karai šiuo metu tariasi galį tie
siog matematiškai apskaičiuoti. 
Beje, tąja matematika' leistina 
šiek tiek paabejoti, prisimenant 
pokarinius Vakarų opinijos svy
ravimus tarp ko ne tobulo jung
tinių tautų broliškumo iliuzijos ir 
dar neseniai siautusios tuoj įvyk
siančio karo psichozės. Bet kaip 
aniedvi praėjusios, taip ir ši da
bartinė Vakarų pažiūra yra poli
tinė pasaulio realybė. Savo pėd
sakus tarptautinėj politikoj pali
ko ir besaikis pasitikėjimas so
vietais, ir po to ūmai Vakarus 
suėmusi greitos jų agresijos bai
mė. Nūn Vakarai įsitikinę turį 
šiek tiek laiko; jie gali jį išnau
doti kaip išmanydami — veikda
mi ar tūpčiodami, rikiuodamies 
pagal bendrą planą ar kapstyda- 
mies katras savo darže.

Veik girdimai atsiduso Jungti
nių Tautų delegatai Paryžiuj, kai 
Visuma, neišsprendusi nė vienos 
skaudžių jų problemų, nutarė iš
siskirstyti Ugi ateinančių metų 
balandžio m. Atpylę žmonijos la
bui dešimtį milijonų žodžių ir 
palikę busimiesiems istorikams 
150.000 puslapių protokolų Jung
tinių Tautų vyrai išskubėjo na
mo katras savo ūkio žiūrėti.

Nebėra Vakaruose naiviai en
tuziastingo pasitikėjimo Jungtinių 
Tautų Organizacija, kaip buvo 
tuoj po karo. Bet nebėra ir ner
vingo sujudimo burtis aplink 
JAV į antisovietinę blokadą, kaip 
matėm vos prieš kelis mėnesius, 
kai Vakarų Europą buvo pagavęs 
siaubas, atpažinus sovietinės agre
sijos pavojų. Karo tuoj pat dar 
nebus, tad nepabėgs didžiosios 
problemos, kurias užsimojus tuoj
pat spręsti gali ūmai nutrūkti 
ir toji pati nei šiokia nei tokia 
taika. Jai palaikyti rengtini JT 
seansai, o tarp jų — kiekvienas 
skubiai į savo daržą.

Savo darže kapstosi britai, ra
mia sąžine pardavinėdami sovie
tams sprausminius lėktuvus, nors 
tų pačių sovietų grėsmės aki
vaizdoj Žemieji Rūmai prailgino 
karinę tarnybą ligi 18 mėnesių; 
— prancūzai, kurie dėl Ruhro ir 
Vokietijos su JAV ir D. Britani
ja susiėdė taip, kaip dar niekad 
nuo karo pabaigos. Savo darže 
kapstosi vad. Briuselio pakto 
kraštai, kurie spardosi prieš At
lanto pakto išplėtimą į Skandi
naviją ir Viduržemio jūros kraš
tus, nes tada jiems patiems be
tektų mažesnė JAV pagalbos da
lis. Škaitėm, jog Marshallis su 
Argentinos užs. reik, ministerių 
aiškinasi, kam prezidentas Pero
nas kursto bei remia perversmus 
Pietų Amerikos respublikose, iš 
kurių JAV taip svarbu gauti vad. 
strateginių žaliavų.

Savo darže kapstosi ir Jungti
nės Valstybės. Kai praeitą vasarą 
Vakarų europiečiai meldė ameri
kiečius aiškiai pasakyti, kad jie 
laikys Reino liniją, amerikiečiai 
pasislėpė už savo konstitucijos, 
nurodydami, jog ir karas su ja
ponais 1941 prasidėjo ne su Pearl 
Harboro užpuolimu, bet tik po to, 
kai kongresas nutarė kariauti. 
Išeina, kad JAV su sovietais te-

J. BŪTĖNAS

susikibs, kai sovietai amerikie
čiams karą meste primes. Tiesa, 
amerikiečiai guodžia Vakarų Eu
ropą, kad JAV bus automatiškai 
priverstos ją ginti, jei sovietai 
pradės veiksmus prieš Europoj 
esančias JAV pajėgas. Bet jau 
spėjom įsitikinti, kad sovietai 
moka užkariauti ir be karo. Su 
tuo skaitosi ir Vašingtonas. JAV 
sostinėje ne taip sau kalbama, 
jog biudžetas ir taip jau perkrau
tas, taip kad nesą didelės pras
mės blaškyti dolerius europi
niams sąjungininkams ginkluoti, 
jei tie ginklai vis tiek netrukus 
pateksią sovietams: JAV štabo 

Šarmotos Kalėdos Akmenėje (Mažeikių apskr.)

planai atremti į prielaidą, kad 
amerikiečiams teks kariauti vie
niems ar beveik vieniems ir kad 
JAV misija bus išvaduoti sovie
tų apvaldytą pasaulį, taigi ir Va
karų pasaulį. Maršalio pagalba 
ir Atlanto paktas daugiau yra 
priemonės stiprinti , europiečių 
atsparumui, negu užtakrinti, kad 
sovietai niekad neįkels kojos į 
Vakarų Europą.

Ar nuostabu, jeigu, tai nujaus
dami, Vakarų Europos kraštai 
užėmė dabartinę poziciją? Jeigu 
jau nenumatoma, kad sovietai 
greit pradės atvirą agresiją, bet 
eis ligšioliniu savo ekspansijos 
keliu, tai ar ne geriausias pyli
mas prieš komunizmą bus pasta
tytas, kai kiekvienas Vakarų Eu
ropos kraštas susitvarkys pas sa
ve ūkiškai, politiškai, sociališkai? 
Dėlto britai varo biznį su Rytų 
Europa ir apriboja ginklavimąsi, 
prancūzai suskato apsidrausti nuo 
Vokietijas prisikėlimo, Briuselio 
pakto kraštai nenori su kitais da
lintis JAV dolerių. Taip kartais 
susikryžiuoja ne tik Vakarų Eu
ropos ir JAV, bet ir pačių europi
nių sąjungininkų interesai. Pran
cūzai jau užsipuolė britus, kam 
jie nori užvaldyti Europos pre
kybą, o britai kaltina prancūzus, 
kad jie nesugebą produktingai 
sunaudoti JAV pagalbos. Euro
piečiai mano, kad jiems taip 
tikslingiau, negu paklusti antiso- 
vietinei JAV rikiuotei ir tuo gal 

pagreitinti pražūtingą sovietų 
reagavimą.

Tardami, kad kada nors jiems 
teks kariauti vieniems, amerikie
čiai atsidūrė užburtame rate. 
Europiečiai gali tikėtis, kad juos 
sovietų okupuotus išlaisvins ame
rikiečiai, dėlto jie patys gali ir 
nesiginkluoti. JAV tegali pasiti
kėti tik pačios savim; net ir ne 
tikėdamos, kad greit bus karas, 
jos jau dabar turi būti pasiren
gusios, nes riuo pasirengimo pri
klausys nei daugiau, nei mažiau 
kaip pats jų likimas. Pasirengi
mas karui prieš pusę pasaulio 
reikalauja pereiti į karo ūkį jau

taikos metu; tai perdaug brangi 
operacija, kad ją būtų galima 
pradėti neišbandžius net bevil
tiškų susitaikinimo galimumų. 
Amerikiečiai dar nori tikėti, kad 
šaltojo karo priemonėmis jie 
privers sovietus kapituliuoti, dėl
to prezidentas Trumanas dar te
bėra nusistatęs ligi 15 milijar
dų dolerių nubraukti karo biuže- 
tą, o lygiagrečiai bandyti pasku
tinius su sovietais susitarimo 
šansus. Toks amerikiečių neap
sisprendimas ir lūkuriavimas jau 
savaime tampa tam tikru ap
sisprendimu, nes, taip belūku- 
riuojant, tylioji sovietų ekspansi
ja ir komunizmo penetracija žen
gia pirmyn, o vakariečiai krinka 
ir užsidarinėja katras savo kie
me, tarp savęs tesusisiekdami per 
tvorą. Kažin, ar tokiomis aplin
kybėmis sovietai iš viso pasijus 
kadą nors priversti kapituliuoti. 
Jeigu JAV neapsispręs ryžtingai 
vadovauti ir rizikuoti karą, kad 
sukurtų tikrą taiką, ima baimė, 
jog veikiau gali išsipildyti so
vietų maršalo Timošenko žodžiai 
šių metų revoliucijos šventėj: 
„Anglų ir amerikiečių politika 
suduš į sparčiai augančią taikin
gosios pasaulio visuomenės pa
jėgą. kuri naujam karui neleis 
net prasidėti!“ Dabartinė taika, 
kuria kai kas džiaugiasi, gali pa
virsti pastovia, bet ji nebus geros 
valios taika: veikiau tat bus visą 
pasaulį gaubianti klaiki tyla.

IRO vyr. būstinė iš Bad Kissin- 
geno praneša, kad Centro įkurdini
mo skyrius jau dabar gali per sa
vaitę apklausinėti po 2000 asmenų, 
norinčių vykti į JAV, ir jiems pa
ruošti dokumentus.

IRO VAIDMUO JAV EMIGRACI*- 
JOJE

■ Bet kad tiek asmenų iš tikrųjų 
galėtų patekti ant IRO išnuomotų 
laivų denių, priklauso nuo keletos 
institucijų, kurioms yra pavesta šį 
uždavinį vykdyti. Pirmiausia, JAV 
DP komisija vietoje patikrina dar
bo ir buto garantijos tikrumą ir 
nustato emigracijos reikalingumą. 
Kariuomenės saugumo skyrius 
(CIC) patikrina busimojo emigran
to patikimumą. JAV viešosios svei
katos tarnyba dar kartą peržiūri 
visus gydytojų sudarytus dokumen
tus apie sveikatos stovį. Pagaliau 
vicekonsulas nustato įvažiavimo 
teisėtumą ir išrašo vizą. Ir pasku
tinę „skaistyklą" emigrantas turi 
pereiti jau pasiekęs JAV krantus, 
atlikdamas Imigracijos ir Natūrali
zacijos Tarnybos patikrinimą.

Visoje emigracinės bylos eigoj 
IRO uždavinys yra paruošti ir pris
tatyti visus dokumentus, iš kurių 
būtų galima nustatyti asmens tapa
tybę ir profesiją, užpildyti anketas, 
liečiančias registracijas ir įkurdin- 
mą, oficialus sveikatos patikrini
mas, patikrinimas profesinių doku
mentų, pirštų nuospaudų padary
mas ir pasų nuotraukos. Prie re
gistracijos dokumentų priklauso ir 
pažymėjimai, iš kurių galima ma
tyti, kaip ilgai gyveno DP stovyk

Rytu Azijoje-
prasideda revoliucinė raida

Gen. Mac Arturas pasiuntė į Va
šingtoną pranešimą, kuriame sako, 
kad jo įsitikinimu komunistų ant
plūdžio Kinijoje nebegalima sulai
kyti. Si ekspertyza yra dar vienas 
Ciangkaišeko režimo pasmerkimas; 
tiesą pasakius, tą ištarmę paskelbė 
ne kas kitas, kaip pati kinų tauta. 
Amerikiečių stebėtojų liudijimu, 
kinų tautos nusivylimas bei nepa
sitikėjimas komintango režimu jau 
didesnis net už komunistų baimę 
bei neapykantą, dar žalingesnis už 
karinius nacionalistinių pajėgų pra
laimėjimus yra visuomeninis abe
jingumas ir apatija. Taip nusitei
kusi tauta nebepastatys pylimo 
prieš gaivališką komunistinę griūtį.

Ciangkaišeko žlugimas ir komu
nistų laimėjimas iš pagrindų sug
riauna Tolimųjų Rytų jėgų san
tykį. Buvo kalbama apie kompro
misą tarp pažangiųjų komintango 
sluoksnių ir komunistų. Britų libe
ralų „Manchester Guardian" yra 
įsitikinęs, jog tai būtų vilko ir 
ėriuko koalicija; jos patvarumu ti
kėti būtų pragaištinga iliuzija. To
kia koalicija tebūtų teatrinė scenos 
dekoracija, kurios tikrieji aktoriai 
būtų komunistai. Toks Kinijos pa
dėties „stabilizavimas" vis tik bū
tų sovietų laimėjimas Rytu Azijo
je. Britų konservatorių „Yorkshire 
Post“ guodžiasi kita viltimi: sovie
tai Mandžiuriją laiko savo provin
cija, jie niekad negrąžinsią jos net 
komunistinei Kinijos vyriausybei; 
tokioj plotmėj pastatytas Mandžiu- 
rijos klausimas iškasiąs prarają 
tarp Sovietų Sąjungos ir raudono
sios Kinijos, — žinoma, jeigu sovie
tai neparodys diplomatinio lanks
tumo tokiai nesantaikai išvengti. 
Japonų užsienių reikalų ministeri
jos organas „Nippon Times" ban
do surasti dar vieną paguodos mo
tyvą: esą, komunizmas sutirpsiąs 
tūkstantmetėj kinų kultūroj ir il- 
gainui neteksiąs maskvinio — so

Pilna emigracija i JAV 
prasidės vasario mėn.

vietinio atspalvio. Tačiau kol tas 
vidinis procesas įvyks (jeigu jis iš 
viso įvyks), jisai spės iš pagrindų 
sugriauti ligšiolinę Rytų Azijos 
tvarką, kuri jau braška visuose 
kampuose (Burma, Indonezija, In
dokinija . . .).

Tiesioginiams tos revoliucinės 
raidos pavojams sutikti reikia greit 
ieškoti veiksmingų būdų bei prie
monių. „New York Times" karinis 
redaktorius Hanson Baldwinas pra
neša, jog gen. Mac Arthuras savo 
vyriausybei pataręs skubiai stip
rinti amerikiečių karines pozicijas 
Rytų Azijos pakraščių salose. Va
šingtone jau rimtai svarstomas Ja
ponijos apginklavimas. Šveicarų 
„Basler Nachrichten” rašo, jog 
pagrindinės JAV karinės pozicijos 
prieš komunizmo plitimą numaty
tos Japonijos—Formozos—Filipinų 
salose, o pačiame Azijos kontinen
te pylimas prieš sovietų ekspansiją 
būtų Indija, kurios vadai ne juo
kais puoselėja mintį, kad ateina 
Indijos gadynė vadovauti Azijos 
kontinento tautoms. Gerai suvok
dama naująjį pavojų, ir Australija 
neabejodama sutinka įsijungti į 
JAV vadovaujamą sistemą. „Daily 
Telegraph" iš Sidney praneša, jog 
Australija mielai suteiks amerikie
čiams bazes, jeigu jie tik panorės 
jų gauti.

Reikšmingą motyvą šitai padė
čiai nušviesti iškelia britų Hong- 
Konge leidžiamas kinų laikraštis 
„Ta Kung Pao": pagal jį gen. Mac 
Arthuro kontrolė Japonijoj iššau
kusi visuotinį nepasitenkinimą, ir 
vizos Rytų Azijos tautos vieningai 
nusistačiusios prieš JAV. Ne tik 
Japonijoj, bet ir Kinijoj be palio
vos auganti neapykanta amerikie
čiams ir visiems baltiesiems sve
timšaliams. Tai reiškinys, kuris ne
galės nesuvaidinti vaidmens nau
jojoj . revoliucinėj ir dėl to nepra
matomoj Tol. Rytų* raidoj.

loje ir kad turi DP statusą kurio 
reikalauja IRO konstitucija. Kartu 
pridedami ir asmens dokumentai, 
kaip gimimo, vedybų, skyrybų ir 
karinės tarnybos pažymėjimai.

IRO laiko ir pereinamąsias sto
vyklas, kuriose DP komisija atlie
ka paskutinius patikrinimus. Paga
liau IRO pristato DP į paskyrimo 
uostus ir iš ten savo nuomotais lai
vais nugabena į JAV.

TURI PAKANKAMAI LAIVŲ
Generalinis dir. Philipp E. Ryan 

amerikiečių zonai pareiškė: „Mes 
2000 asmenų per savaitę kiekį ga
lėsime išlaikyti tol, kol JAV DP 
komisija iš mūsų reikalaus. Mes 
turime kandidatų, mes galime at
likti visus formalumus, mes taip 
pat turime tam reikalui laivų. Kiek 
IRO liečia, šis uždavinys gali būti 
įvykdytas."

Amerikiečių zonos IRO šefas 
nurodė, kad IRO ir DP Komisija 
provizoriškai numatė, jog iš 205.000 
DP, galinčių įvažiuoti į JAV pa
gal 1948 m. DP bilių, iš Vokietijos 
galės išvažiuoti 144.000, 30.000 iš 
Austrijos ir 31.000 iš britų zonos 
ir Italijos. Kad nustatyta kvota 
galėtų būti per 18 mėn. įvykdyta, 
turėtų būti išgabenta po 8.000 DP 
kas mėn. -
IŠVAŽIAVO TIK 2.464 ASMENŲ

Iki gruodžio 13 d., pradedant 
nuo spalio 21 d., išgabenta 2.464 
asmenų. IRO tikisi, kad per sau
sio mėn. galės perkelti apie 3.400 
asmenų. 2000 savaitinė kvota ga
lės būti pradėta vykdyti vasario 
vidury.
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Lietuva bus vėl laisva ir nepriklausoma
Amerikiečių nuomonė apie naujai atvykstančius tremtinius gerėja

LIETUVOS VYČIU VYK. DVASIOS VADAS KUN. J. C. JUTKEVICIUS AKTUALIAIS TREM
TINIUS IR MUSŲ KRAŠTĄ LIEČIANČIAIS KLAUSIMAIS.

Kun. Jonas C. Jutkevičius, JAV 
lietuvių katalikiškosios jaunimo 
Lietuvos vyčių organizacijos Vyr. 
Dvasios Vadas, vienas iš žymtyų 
jaunosios lietuvių kartos veikėjų, 
mielai sutiko pasidalinti mintim.s 
su ..Žiburių" skaitytojais, perduo
damas amerikiečių ir JAV lietuvių 
nuomonę apie mus pačius ir šiaip 
pasisakydamas vienu kitu labai 
(domiu ir aktualiu klausimu. Kun. 
J. C. Jutkevičius gimęs ir augęs 
JAV—se. Kunigo mokslus baigęs 
1940 m. Montrealyje (Kanadjje . 
Nuo to laiko vikarauja Worcester, 
Mass. Aušros Vartų parapijoje, 
kartu energingai ir nuoširdžiai 
dirbdamas su vyčiais, o nuo 1946m. 
būdamas ir tos organizacijos Vyr. 
Dvasios Vadu. Šiuo metu jo du 

' broliai yra bebaigiu kunigų semi
nariją taip pat Montrealy. Šių 
mūsų patriotų lietuvių tėvai ki.ę 
iš Dzūkijos ir abu dar tebėra gyvi.

- Ar amerikiečiai pilnai įsivaiz
duoja bolševikų terorą Tarybų 
Sąjungoje ir jos okupuotuose kra
štuose?

— Tai ir yra blogiausia, kad 
amerikiečiai bolševikų teroro pa
čioj Rusijoje ir jos pavergtuose 
kraštuose pilnai ne|šivaizduoja. 
Mat, Amerikoje visko yra, žmo
nės gyvena gana gerai, yra paten
kinti ir jiems sunku įsivaizduoti, 
kad kitur to nėra. Jiems tiesiog 
netelpa į galvą, kad tokie baisūs 
dalykai gali vykti Rusijoje. Į visa 
tai amerikiečiai žiūri gana indi
ferentiškai.

— Ar daug turite draugų ame
rikiečių tarpe, užjaučiančių sun
kią Lietuvos būklę?

— Taip. Pačiose valdžios viršū
nėse — JAV kongreso narių tarpe 
— turime daug senatorių ir atsto
vų, kuriems rūpi Lietuvos likimas. 
1948 m. vasario 16d. proga apie 
70 iš jų pasakė kalbas apie Lietu
vą, smerkdami sovietų okupaciją 
ir griežtai pasisakydami prieš ten 
siaučiantį terorą. Keli kongreso 
nariai, kaip Henry Cabot Lodge, 
jr. ir kit. pasakė labai įspūdingas 
kalbas ir* pačiam JAV Kongrese, 
kurios buvo patalpintos kongreso 
biuleteniuose. Profesorių ir kitų 
intelektualų tarpe yra taip pat 
nemažas skaičius tokių, kurie sto
ja už Lietuvą, kiekviena proga iš
keldami Lietuvos bylos klausimą. 
Jie nuolat rašo JAV laikraščiuose 
ir žurnaluose, iškeldami paverg
tosios Lietuvos žmonių vargus, ten 
siaučiantį žiaurumą ir terorą. Gal
daugiausia iš jų pasidarbuoja 
Lietuvos labui Clark universiteto 
profesorius Dr. W. Elmer Ekblaw, 
Worcesteryje, Mass. Sis žmogus 
yra pilna to žodžio prasme Lietu
vos draugas. Sunku būtų rasti 
svetimtaučių tarpe kitą tokį mū
sų tėvų žemės užtarėją, kaip kad 
yra jis. Jis nuoširdžiai domisi Lie
tuvos klausimu, savo straipsniuo
se bei raštuose nuolat aprašo tuos 
persekiojimus, kuriuos tenka kę
sti lietuviams po rusiškos meškos 
letenomis. Prieš mėnesį laiko 
man teko aplankyti minimą pro
fesorių, besigydantį dabar vienoje 
ligoninėje. Jis kalbėjo: „Gaila ir 
gėda visam pasauliui, kad tokia 
pažangi tauta, su neapsakomai 
turtinga kalba turi šiandien taip 
skaudžiai kentėti...“ Atsisveiki
nant jis man tarė: „Malonėkit pa
sakyti savo žmonėms, kad aš esu 
nuolat pasiryžęs ginti jų bylą, 
stoti į kovą už Lietuvos nepri- 

. klausomybę, kaip tik pajėgsiu, 
kiek jėgos leis.“

— Ar dažnai JAV spauda ke
lia Lietuvos išsivadavimo iš bol
ševikų vergijos klausimą ir kaip?

— JAV spauda palankiai žiūri į 
Lietuvos klausimą. Apskritai 
imant, — rimtų laikraščių bei 
žurnalų redaktoriai bei jų ben
dradarbiai gyvai domisi ir tyrinė
ja Lietuvos bylą, viešai skelbia, 
kad Lietuva neteisingai kenčia, 
ir smerkia JAV politiką, kad lei
do Rusijai užgrobti Pabaltijį. Esu

skaitęs daug straipsnių, kuriuose 
atvirai buvo rašoma, kad JAV 
neišpildžiusi savo duotų pasižadė
jimų Atlanto Chartoje ir kit.

— Kokios nuomonės vyrauja 
amerikiečių tarpe dėl bolševikų 
išvarymo iš jų pavergtųjų kraštų?

— Teko užtikti daug straipsnių, 
kuriuose smerkiama bolševikų 
laikysena mažųjų tautų atžvilgiu 
ir raginama JAV vyriausybė 
griežčiau pasisakyti dėl bolševikų 
pasitraukimo iš jų okupuotų kra
štų. Daugeliu atvejų pasisakoma 
už karą ir atominės bombos pa
naudojimą, jei bolševikai geruoju 
nesutiktų grįžti į prieškarines sie-

Kun. J. C. Jutkevičius

nas. Bet viskas tuo ir pasibaigia, 
JAV kol kas nieko konkretaus 
nedaro. Apskritai, beveik visi 
amerikiečiai yra nusistatę, kad 
bolševikai būtų priversti pasi-« 
traukti iš okupuotųjų kraštų.

— Kaip greitai, Jūsų nuomone, 
pavyks Lietuvai nusikratyti bol
ševikų vergijos kokiu būdu?

Sunku pasakyti, kada Lietuvai 
pasiseks atgauti nepriklausomybę.
Mano supratimu, Lietuva atgaus 
savo laisvę tik per karą. Tai skau
dus pareiškimas, bet kitos išeities 
pematau. Atrodo, kad karo dar 
greitai nebus, nes nei bolševikai, 
nei vakariečiai to dar nenori. 
Duok Dieve, kad Lietuva atgautų 
savo nepriklausomybę kuo grei
čiausiai ir be karo, bet tuo aš la
bai abejoju.

—Ar yra veiksnių, kurie sunki
na vedamą kovą dėl Lietuvos lais
vės? Kas tie veiksniai?

— Daugiausia vargo ir bėdos 
turime su komunistuojančiais. 
Universitetuose ir kitose mokslo 
įstaigose yra komunistiškų pažiū
rų profesorių, kurie tiesiog gar
bina Staliną ir pritaria jo dar
bams. Tokie žmonės įvairiausiais 
būdais aiškina, kad mažos tautos 
turėtų pasilikti bolševikų globoje. 
Jie iškraipo istorijos faktus ir 
daro savotiškas išvadas, kad kaip 
nors pateisintų nežmoniškus Sta
lino darbus. Be to, yra laikraščių 
redaktorių ir spaudos žmonių, ku
rie taip pat linkę į komunizmą ir 
savo įžanginiuose gina Rusiją ir 
jos darbus. Jie atsisako užtarti 
mažas tautas. Ačiū Dievui, kad 
tokių šiandien maža bėra ir jau 
jie nebeišdrįsta viešai to skelbti. 
Labai skaudu, kad ir lietuvių tar
pe yra Stalino garbintojų. Jie ne
paprastai apsunkina mūsų darbą. 
Tą svetimtaučiai pastebi ir mums 
prikaišioja. Turim jiems nuolat 
aiškinti, kad tokie nėra tikri lie-

tuviai, bet išgamos ir neišmanė
liai, kenkią saviesiems.

— Kiek katalikiškasis lietuvių 
jaunimas vyčiai prisideda ir įsi
jungia į kovą už laisvą Lietuvos 
rytojų?

— Siame darbe vyčiai vaidina 
labai didelį vaidmenį. Kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybę ir pa
dėti atgauti jai teisėtą vietą tarp 
laisvųjų pasaulio tautų, — tai vie
nas iš svarbiausių dabartinių vy
čių darbų. Organizacija turi la
bai veiklią taip vadinamą Lietu
vos Reikalų Komisiją. Panašias 
komisijas turi ir atskiros kuopos. 
Šios komisijps seka įvykius pa
vergtoje tėvynėje, studijuoja Lie
tuvos istoriją, praeities gyvenimą 
ir, reikalui esant, kiekviena proga 
kelia balsą tėvų žemės reikalu. 
Jei kas laikraščiuose, knygose, 
per radiją ar kitomis progomis 
palankiai atsiliepia apie Lietuvą, 
tiems vyčiai siunčia padėkos laiš
kus, o priešingu atveju — prote
sto, papeikimo ar tuo klausimu 
išaiškinimo laiškus. Taip pat vy
čiai parašo daug laiškų JAV poli
tikams bei kitiems žymiems as
menims, jų prašydami, kad užtar
tų Lietuvą ir padėtų jai atgauti 
nepriklausomybę. Nuo 1947 met. 
rugsėjo mėn. iki 1948 met. rugsėjo 
mėn. vyčiai parašė daugiau kaip 
13.700 tokių laiškų. Atsakymų 
gauta apie 4.200. Nemažas skai
čius tų laiškų buvo paskelbta lai
kraščiuose bei žurnaluose. Labai 
abejoju, ar yra kita lietuvių orga
nizacija, kuri būtų parašius ir pa
siuntus tiek daug laiškų Lietuvos 
reikalu. Vyčiai panaudoja kiek
vieną progą iškelti Lietuvos vardą 
bei jos bylą svetimtaučių tarpe. 
Jei šiandien Lietuvos vardas vis 
dažniau minimas pasaulio spau
doj, jei šiandien atsiranda kalbė
tojų ir žurnalistų, palankiai ir 
gražiai atsiliepiančių apie mūsų 
tėvų žemę ir joje vargstančius 
mūsų tautiečius, tai yra didele 
dalimi vyčių nuopelnas. Čia reikia 
paminėti, kad tą tautinį darbą 
dirba jaunimas, gimęs ir augęs 
JAV-se, Lietuvos visai nematęs.

— Kiek JAV katalikiškojo lie-

Kalėdų rytas

tuvių jaunimo yra susispietę į vy
čių organizaciją ir kokią veiklą 
ši lietuvių organizacija yra išvys
čiusi?

— Apie 2000 katalikiškojo lie
tuvių jaunimo yra įstoję į Lietu
vos Vyčių eiles. Turint galvoje, 
kad JAV lietuvių yra arti mili
jono, tai yra labai mažas skaičius. 
Prieš karą buvo arti 4000 narių, 
tad ir čia karas savo pėdsakus 
paliko. Centro Valdyba yra užsi
mojusi pritraukti kuo daugiausia 
jaunimo į vyčių organizaciją ir 
turi tam jau paruošusi planą. Ti
kimės, kad pasiseks mums na-

rių skaičių žymiai padidinti. Lie
tuvos Vyčių organizacija stengiasi 
ir rūpinasi išvystyti tokią veiklą, 
kad būtų galima pritraukti visą 
katalikišką JAV lietuvių jaunimą 
į savo tarpą ir sudaryti stiprią, 
organizuotą jėgą, o toliau siekti, 
kad visi taptų giliai praktikuoją
katalikai, pavyzdingi Amerikos 
piliečiai,..patriotai lietuviai. Taip 
pat rūpinamasi įskiepyti narių 
tarpe savo tėvų žemės, savo gim
tosios kalbos, lietuviškų papročių 
meilę.

— Vyčių pastangos padėti trem
tiniams?

— Čia vyčiai irgi nudirba ne
mažą darbą. Jie puikiai supranta 
ir atjaučia tuos sunkumus, kuriuos 
tenka šiandien kęsti tremtiniams. 
Vyčiai stengiasi kiek galėdami 
padėti tremtiniams iš to vargo 
nors iš dalies išsiristi. Siunčia 
maisto siuntinėlius jaunimui 
tremtyje, daro pinigines rinklia
vas, renka drabužius ir siunčia 
per BALFą ir pan. Už šį darbą 
vyčiai susilaukia iš šelpiamųjų 
daug padėkos laiškų.

— Ar kas nors neigiamai neat
siliepia — nepakenkia organizuo
jamai paramai tremtiniams?

— Labai dideliu stabdžiu šiame 
darbe yra dažnai naujai atvyku
sių tremtinių blogas elgesys. Ne
mažas skaičius iš atvykusiųjų pa
sielgė taip, kad papiktino tuos, 
kurie juos priglaudė. Jie atsisakė 
dirbti, ieškojo garbės, kėlėsi į 
puikybę. Kiti įstojo net į komuni
stų ar laisvamanių eiles ar nuoša
liai laikėsi nuo katalikybės. Aiš
ku, kad to negalima sakyti apie 
visus. Iš atvykusiųjų yra ir la
bai pavyzdingų katalikų, lietuvių. 
Be galo džiugu, kad paskutiniu 
metu atvyksta kaip tik tokių dau
giau.

— Koks JAV lietuvių ir ameri
kiečių įspūdis apie pirmuosius 
tremtinius, atvykusius į JAV?

Kiek teko įsitikinti, tai, saky
čiau, amerikiečių ir JAV lietuvių 
įspūdis apie pirmuosius tremti
nius nėra per geriausias. Tai, žino
ma, nemalonu man yra pareikšti, 
bet taip iš tikrųjų yra. Daug pasi
rodė atitolę nuo katalikybės, tad 
jų giminės ir kiti lietuviai be ga
lo jais apsivylė. Kartais labai yra 
sunku tokius žmones įtikinti, kad 
ne visi tremtiniai tokie yra. Dau
gelis amerikiečių žiūrėjo pradžioje 
į tremtinius, kaip į nereikalingus 
šiam kraštui asmenis. Tačiau pas
kutiniu metu, pamatę ir pasiskai

Pr. Urbučio nuotr.

tę spaudoj, kad tremtiniai neven
gia ir paprasčiausio darbo, nuo
monę keičia. Pastebėjau, kad ir 
lietuvių tarpe nuomonė apie trem
tinius gerėja.

— Jūsų pageidavimai tremti
niams Vokietijoje?

— Tiems, kurie žada vykti į 
JAV, patarčiau įsisąmoninti, kaa 
Amerika, nors ir pilnos laisvės 
kraštas, tėra kokia nors utopija. 
Čia doleriai neauga ant medžių, 
keliai ne auksiniai ir žmonės ne
gaišina laiko dykinėdami. Ameri
koje yra visko, tačiau žmogus turi 
sunkiai dirbti, jei jis nori tomis

Demokratiškiausias kardi
nolas - lietuviu draugas

Kai 1946 m. Romoje buvo naujų 
kardinolų pašventinimo iškilmės, 
žurnalistai pažymėjo, jog demokra
tiškiausias kardinolas yra Čilės 
Santiago arkivyskupas Dr. J. M. 
Caro Rodriguez.

Kardinolas yra kilęs iš neturtin
gos šeimos. Seniau Santiage yra 
buvę dvi kunigų seminarijos: vie
na turtingiems seminaristams, kita 
neturtingiems. Dabartinis pirmasis 
Čilės kardinolas yra lankęs netur
tingųjų seminariją. Tačiau jo būdo 
kilnumas ir dorybės pralenkė visus 
kitus ir susilaukė Bažnyčios aukš
čiausio įvertinimo. Kardinolo gi 
garbės skrybėlė šio asmens pa
prastumo ir nuoširdumo nepakeitė.

Būdamas Romoje, šis geraširdis 
kardinolas susipažino su lietuviais 
kunigais studentais ir pakvietė 
juos vykti į Čilę pastoracijai. Da
bar Santiage jau yra penki lietu
viai kunigai, kuriais kardinolas 
nuoširdžiai rūpinasi. Tragiška Lie
tuvos būkle kardinolas visad sielo
jasi. O tylėjimą apie komunistų 
daromas skriaudas tautoms ir Baž
nyčiai kardinolas laiko prasikalti
mu. T. Angelaitis

gėrybėmis naudotis. Čia daugeliui 
taip pat sunku galą su galu su
durti. Jei visi tai gerai suprastų, 
tai nebeįvyktų to, kas iki šiol 
kartkartėmis pasikartodavo. Kiek
vienas tremtinys turi suprasti, 
kad nuo jo elgesio priklausys pa
silikusiųjų Vokietijoje likimas: 
savo blogu elgesiu užkirs kitiems 
kelia atvykti į JAV.

— Kokie tremtinių laikraščiai 
labiausiai mėgstami ir skaitomi?

Mielai skaitomi visi tremtyje 
išeina laikraščiai. Ir kultūros žur
nalas „Aidai“ taip pat yra dauge
lio mielai laukiamas svečias. Man 
pačiam geriausiai patinka „Žibu
riai“. Laikraštis puikiai redaguo
jamas, savo turiniu viršija visus 
kitus tremties laikraščius.

— Ko palinkėtumėt tremti
niams?

Pirmiausiai — nenustoti vilties. 
Esu tikras, kad ateis laikas, kada 
Lietuva bus vėl laisva ir nepri
klausoma. Dievas neapleis to kra
što, kuris taip mylėjo ir myli Jo 
Dieviškąją Motiną. Mieli tautie
čiai. nenustokite vilties, išlaiky
kite gyvą tikėjimą, pasitikėkite 
Dievu, o Jis neapleis. Mes Ameri
koje nenuleisime rankų, dirbsime, 
veiksime ir visi bendrom jėgomis 
iškovosim vėl Lietuvai laisvės 
dienas. Vyčiai padarys viską, kad 
jums visiems atsidarytų švieses
nis kelias į geresni, laimingesnį 
gyvenimą. lankiu visiems įsikurti 
gerai ir patogiai laisvės kraštuo
se, kol vėl galėsite grįžti į mūsų 
mielą tėvų žemę-Lietuvą. Visiems 
tremtyje esantiems lietuviams lin
kiu Linksmų Šventų Kalėdų ir 
Laimingų Naujųjų Metų! Tegu 
Kūdikėlis Jėzus laimina jus visus.

L. R-tas
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Lietuviu keliai i SIBIRĄ K. GRIGAITYTĖ-GRAUDUŠIENŽ

Magdalenos meilė
V. LlCTAUTAS

Kai XIX a. per Europą nu
bangavo liberalistiniai ir tautiniai 
sąjūdžiai, jie pasiekė ir Lietuvą. 
1831 m. Lietuva sukilo. Kovojo 
už valstybės atstatymą. Rusai su
kilimą numalšino ir žiauriai nu-, 
baudė sukilimo, dalyvius. Daug 
žmonių žuvo sukilimo metu, bet 
dar daugiau buvo ištremta į Ru
sijos gilumą ar Sibirą. Į išvežtųjų 
vietas buvo privežta rusų, kurie 
turėjo būti caro valdžios atrama. 
Daug buvusių sukilėsių pabėgo į 
užsienį.

1863 m. sukilimo malšintojas 
Muravjovas buvo lietuvių pra-

Daugelis mūsų netekome savo 
artimųjų — tėvų, brolių, seserų, 
vaikų, tolimesnių bei artimesnių 
giminių ar pažįstamų. Jie visi nu
keliavo į tą kraštą, kur jau prieš 
daugelį dešimtmečių pradėti lai
doti lietuvių kaulai amžinai įša
lusioje Sibiro žemėje. Ne kartą, 
ypač tokių švenčių kaip Kalėdos 
ar Naujieji Metai laiku, mūsų- 
mintys skrenda pas juos. Juos 
prisimename ir šįmet, nors ir pa
tys kelintas Kalėdas švenčiame 
tremtyje.

Sibiru vadiname visą Šiaurinę 
Aziją. Sibiro klimatas yra nepa
prastai šaltas. Kai kuriose vietose 
sausio mėn. būna šalčių ligi 60’ C. 
Yra buvę šalčių iki 70° C. Alta
jaus srity, kur dideli skaičiai mū
sų tautiečių pateko, vasaros labai 
karštos, o žiemos labai šaltos.

Sibiro gyventojai — mongo
liškos rasės. Tautų — įvairiau
siais vardais: Rytų Sibire — ja- 
fcutai, čiukčiai, kamčadalai, bu- 
retai, Vakarų Sibire — ostekai, 
samojedai. Jų dauguma formaliai 
yra stačiatikiai, bet iš tikrųjų te
besilaiko savo protėvių stabmel
džių tikybos — garbina saulę 
perkūną, lietų, debesis, ugnį, gi
rias ir t. t. Gyvena labai skur
džiai. Miestų maža. Kultūrinis 
gyvenimas neįmanomas, todėl gy
ventojai tebėra žemiausio kultū
ros laipsnio.

Bolševikinė santvarka Sibiro 
tremtiniams gyvenimą dar pasun
kino ir pablogino, nes jie suva
ryti į kolchozus, sovchozus ir įvai
rias kitokias darbo stovykląs.

Į šitokias sąlygas yra patekę 
dabar mūsų tautiečiai.

Į Sibirą mūsų tautiečiai pradėti 
tremti jau daug anksčiau, negu 
mūsų atmenamais 1941 metais.

Jonas IV — žiaurusis ryžosi 
Rusijai praskinti kelią prie Bal
tijos jūros. Lietuva buvo ant to 
kelio. Nuo jo viešpatavimo tad ir 
prasidėjo rusų įvairiomis progo
mis siekimas Pabaltijy įsigalėti. 
Valstybės branduolį pasiekė tik 
ilgame šiaurės kare, įvykusiame 
1700—21 m. Arba dar aiškesnė 
data — 1717 m. „Nebylys seimas“. 
Šio ilgo karo metu Lietuva labai 
.nukentėjo: didžiausi plotai pa
virto dykuma, daugybė dvarų ir 
kaimų buvo sulyginti su žeme, 
laukai apžėlė mišku, o gyvento
jai išmirė nuo maro ir bado, dau
gybė išbėgiojo nuo plėšikaujančių 
būrių į užsienį arba įstojo į ka
riuomenę, o daugelis buvo išva
ryti į tolimus Rusijos kraštus, nors 
Lietuvos-Lenkijos karalius karia
vo kartu su Rusija prieš švedus.

Vėliau, Varšuvos konfederaci
nio seimo metu (1768 m.), Rusijos 
atstovas Repnin elgėsi Lietuvos- 
Lenkijos valstybėje, kaip tikras 
šeimininkas. Griežčiausius savo 
priešus — Krokuvos vyskupą, Ki
jevo vyskupą ir Lenkijos lauko 
hetmoną su sūnum-vieną naktį 

’ suėmė ir ištrėmė į Kalugą. Pa
našiu būdu elgėsi atstovas Zivers 
antro padalinimo metu. Po 1795 
m. padalinimo rusai visai drąsiai 
tremia ir naikina Lietuvos laisvės 
kovotojus.

Trėmimai į Sibirą.
Kai 1812 m. Napoleonas žygia

vo į Rusiją, lietuviai, pasinau
doję proga, sudarė savo laikinę 
vyriausybę ir net kariuomenę su
organizavo. Bet greit Napoleonas 
pralaimėjęs pasitraukė ir Lietuvą 
paliko jos likimui. Kai grįžo ru
sai, caras paskelbė amnestiją, ta
čiau Napoleono šalininkai tuojau 
buvo pradėti persekioti: sukimšti 
j kalėjimus ir išsiųsti sunkiesiems 
darbams į tolimą Sibirą. Išsigel
bėjo nuo keršto^ tik pabėgusieji 
| užsienį.

mintas Koriku, nes per vieną pus
metį, bemalšindamas sukilimą, 
savo paties apskaičiavimu, jis 
nužudė 129 žmones, į katorgą iš
siuntė 972, į Sibirą — 1427, į ar
timesnes Rusijos sritis — 1529, 
atidavė į kariuomenę — 345, 
areštavo — 864, ištrėmė į Rusiją 
ir davė ten žemės — 4096. Tuo 
būdu iš viso turėjo nukentėti 
9361. Ištremtųjų skaičiuje tik iš 
vienos Žemaičių vyskupijos buvo 
net 66 kunigai. Kai kur į Rusiją 
buvo ištremti ištisi kaimai. Buvo 
ir tokių vietų, iš kurių gyvento
jai buvo išvaryti, sodybos sude
gintos ir suartos. Neliko nė žen
klo, kad ten žmonių gyventa.

Po šio sukilimo rusai ryžosi 
Lietuvą galutinai surusinti. Už-

draudė net lietuvišką spaudą. 
Tauta skriaudžiama, persekioja
ma, buvo tokia ryžtinga ir tvirta, 
kad atsilaikė 40 metų prieš tokios 
galingos tuometinės Rusijos spau
dimą. Kovą laimėjo. Tačiau apie 
1000 asmenų nukentėjo už slaptą 
knygų platinimą ar laikymą. 
Daugelis jų taip pat atsidūrė Si
bire.

Po nepasisekusio karo su Ja
ponija 1905 m. visoje Rusijos 
imperijoje suliepsnojo sukilimai. 
Sukilo ir Lietuva. Tačiau sukili
mą numalšino rusų kariuomenės 
baudžiamieji būriai. Daug vėl nu
kentėjo lietuvių inteligentų ir 
kaimiečių: atsidūrė kalėjimuose,

Sibire, kiti net gyvybės neteko 
arba turėjo pabėgti į užsienį.

1915 m. daug lietuvių pasitrau
kė į Rusiją. Po 1917 m. bolševikų 
perversmo bolševikai miniomis 
naikino žmones, varė katorgos 
darbams arba trėmė į Sibirą. Į 
tą bolševizmo malūną pateko di
deli skaičiai ir lietuvių.

Atėjo baisieji 1940 m. Vos bol
ševikai įžygiavo į Lietuvą, tuoj 
(liepos mėn. 12 d.) pradėjo masi
nius areštus ir siuntė į Sibirą. 
Daugelis lietuvių žuvo kalėji
muose arba darbo stovyklose. 
Tokių aukų priskaitoma iki 5000-

Kai atėjo bolševikų įžygiavimo 
metinės (1941 m. birželio 15 d.), 
tai sovietai suruošė jau išvaka
rėse tokį „minėjimą“, kurio lie
tuvių tauta niekad neįstengs už
miršti, nes tomis dienomis buvo 
deportuota į Sibirą ar Kazachsta
ną 40.000 lietuvių.

Kai antrą kartą atėjo bolševi
kai, vėl naikina lietuvių tautą. 
Tik 1941—46 m. deportuota 80 000 
lietuvių. Kas patieks skaičius, 
kiek dabar dar išvežė? Laikraš
čiuose buvo paskelbta, kad kas 
mėnuo deportuojama 2—3000. Jei 
dar priskaitysime 30.000 kovose 
žuvusių ir 50.000 pasitraukusių į 
Vakarų Europą, tai turėsime mil
žinišką skaičių, nebealsuojančių 
Lietuvos oru.

V. PETRAVIČIUS Gimtoje šalyje

Kodėl naikinama lietuvių tauta.
Rusijos užmačios savo valsty

bės sienas atkelti prie Baltijos 
krantų lietuvių tautą padarė to
kia „nusikaltėle“, kurios narius 
tūkstančiais varo į Sibirą ir ten 
žiauriausiu būdu naikina. Lietu
vos ir Rusijos santykius galima 
palyginti į vilko ir ėriuko pasa
kėčios dalyvių. Ėriukas todėl kal
tas, kad Rusija Lietuvos krašto 
įsigeidė. Tai viena pagrindinių 
priežasčių. Antroji priežastis — 
tokia rusų tautos valdymo siste
ma. Ilgai jie vergavo hunams ir 
avarams, vėliau beveik pustre
čio šimto metų išvergavo toto
riams. Tiek daug jie yra vergavę,

Aš bučiuoju Tavo rūbo kraštą, 
aš suklupus Magdalena prie Tavęs. 
Ak, nuimki nuodėmės tą naštą 
ir kaip kūdikį į saulę mane vesk.

Neužstos mana širdis Tau kelio, 
o baltasis sapne rudenio ankstyvo!. 
Tavo žvilgsny obelys žydėti kelias, 
ir juodoj nakty man skleidžiasi alyvos.

Jei sutepsiu lūpom baltą rūbą, — 
ašarų liepsna išdegins tas dėmes. 
Kaip žiedan drugeliai dienos mano skuba, 
kaip bitutės medų skubina sunešt...

Taip giliai, giliai širdin įkritus 
nemirtinga ašara spindėsiu aš. 
Bokštuose varpai prikels Tave kas rytą, 
o kasnakt svajingos akys Magdalenos 
tik prieš aušrą Tau sapnuos užges.

kad vokiečiai slavų vardą veda 
iš žodžio sklawen — vergai.

Rusų tautą vargo ir savų carų 
valdžioje. Jono IV įkurtoji oprič- 
nina naikino tautos narius ne 
tik carui drįstančius pasipriešin
ti, bet ir galinčius pagalvoti apie 
pasipriešinimą. Ilgiausiai (iki 
1917) absoliutizmas išsilaikęs Ru
sijoj terorizavo rusų tautą. Da
bar NKVD vėl naikina ir terori
zuoja tautą. Rusai ir dabar 
baudžia ne tik nusikaltusius, 
bet ir galinčius nusikalsti. Rusai, 
išauginti vergijos sistemoj, neįsi
vaizduoja gyvenimo be vergijos. 
Štai kodėl jie su ramiu įnirtimu 
naikina ir mūsų tautą.

Aišku, kad viena didžiųjų prie
žasčių lietuvių tautos naikinimo 
yra ir jos griežtas priešingumas 
eurazinei bolševikų ideologijai 
Rusijos valdžią į savo rankas pa
grobę komunizmo utopijų atsto
vai su tik ilgos vergijos sužalotai 
dvasiai būdingu fanatizmu puola 
savo utopijų priešus, kaip ir ru
sų imperializmo atstovai jo prie
šus.
Tautinis lietuvių veikimas Sibire.

Nežiūrint į tai, kad lietuvis, 
nugrūstas į Sibirą ir atskirtas 
nuo pasaulio, vis dar praeity yra 
pasireiškęs ir tautine veikla (apie 
dabartį žinių nėra). Čia tik ilius
tracijai norima iškelti keli faktai.

Vienas popiežiaus tiesioginėje 
jurisdikcijoje buvęs kunigas, daug 
metų gyveno Sibire. Jo aptarnau
jamoj parapijoj buvęs visai lietu
viškas kaimas, nes čia atitremtie- 
ji ir apgyvendintieji jauni vyrai 
nevedę svetimtaučių, o parsikvie- 
tę lietuvaites ir tik su jomis 
kūrę šeimas.

Kitas faktas. Martynas Yčas, 
buvęs Rusų Dūmos atstovas, daug 
rūpinęsis lietuvių tautos reikalais 
savo atsiminimuose aprašo ir sa
vo kelionę iš Europos į Rytų Aziją. 
Keliaudamas per Sibirą, berods 
Barnaul, turėjo staigmeną. Sto
tyje jį maloniai pasveikino dvi 
tautiniais drabužiais apsirengu
sios lietuvaitės ir pareiškė pagar
bą, kaip veikėjui.

Pagaliau kai 1917 m. po pirmo 
perversmo Rusijoj pajuto laisvę 
ir tei) esančios tautos pradėjo rū
pintis savų valstybių atstatymu, 
lietuviai kariai, buvę rusų armi
joj, pradėjo organizuoti lietuvių 
batalijomis. Šie batalijonai turėjo 
būti Lietuvos kariuomenės pag
rindas. Toks batalijonas buvo or
ganizuojamas ir Sibire. Deja, jo 
organizatorius ištiko tragiškas li
kimas. Karininkus bolševikai su
ėmė ir nuogus dideliame speige 
kardais sukapojo. Taigi Sibiras 
yra Rusijos ekspansijos nepasoti
namam stabui aukuras, ant kurio 
paaukojama kovojančios lietuvių 
tautos dalis.

Kai Lietuva bus laisva, turės 
būti, tarpe kitų paminklų ir žy
mus paminkla^Hežinomam Sibi
ro kankiniui lietuviui“. Prie to 
paminklo bus prisimenamos lie
tuvių tautai rusų padarytos 
skriaudos.

GANDHI ATSIMINIMAI
„Public Affairs Press“ leidykla 

Wašingtone išleido Mahatma Gan
dhi atsiminimus anglų kalba, ku
riuos išvertė vienas Gandhi mo
kinių. Atsiminimuose aprašomas 
Gandhi gyvenimas tik iki 60 m-
LINDBERGHAS APIE RELIGIJĄ

Žinomasis Atlanto nugalėtojas 
Linberghas savo naujoje knygoje 
„Apie skridimą ir gyvenimą“ 
teigia, jog dabartinę kultūros 
krizę gali išgelbėti tik religija.

ATRASTAS TICIANO 
PAVEIKSLAS

Saragasoje atrastas lig žiol ne
žinomas Ticiano paveikslas „Mag
dalena“. Sis paveikslas 1558 m. 
buvo Mantuos heęzogo užsakymu 
nutapytas ir padovanotas Davalos 
markizui.

AKTORĖ GINA SAVO
SĄŽINĖS LAISVĘ

Amerikiečių filmų artistei Joan 
Leslie buvo pasiūlyta vienoj fil
mo j vaidumo, kurį ji atmetė, ka
dangi jai, ,iš katalikiško |aško 
žiųrint, atrodė nemoralus. Ben
drovė iškėlė Joan Leslie bylą už 
sutarties sulaužymą, kurią artistė 
pralaimėjo. Tačiau Ji nenori nu
sileisti ir perdavė bylą aukščiau
siam JAV teismui.
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Lietuviu medžiaginė kultūra senosios valstybės laikais
PAULIUS STELINGIS

HOSANA
(iki 16-to amž. pab.)

DR. J. MATUSAS

Mažytis Kūdiki,
Kurio valdžioj dangus ir okeanai,
Kuris tvarkai žvaigždes ir jų painius kelius. 
Kartu su angelais Tau šaukiame hosana

Kultūra apima visa, kas žmogaus 
sukurta, atsieit, dvasines ir me
džiagines vertybes. Nors kai - ku
rios kalbos dvasinę kūrybą vadina 
tiesiog kultūra, o medžiaginę bei 
materiąlę-clvilizacija, mums atro
do tiksliausia viską vadinti vienu 
kultūros vardu, skyrimo dėliai pri
dėjus būdvardžius „dvasinė" ir 
„medžiaginė".

Čia autorius nori konspektiniu 
būdu apžvelgti, ką jis yra rašęs 
„Lietuvos Aide“ (Atskirai „Saka
lo" leidyklos atspausta pavadini
mu „Lietuvių kultūra senovėje",
1938 m.), „Žemės Ūkyje“ (1912-1943), 
„Mūsų Giriose“, „Sodyboje“, „ūki
ninko patarėjuje“, „Medicinoje“ ir 
„Ateityje" (tais pat metais). Kit
kas bus pagal jo spaudai paruoštą 
„Lietuvos kultūros istoriją“ (kur
sas, skaitytas human, mokslų fa-

'■kultete Vytauto Didžiojo un-te
1939 m. ir Vilniaus un-te 1939—1941 
m.) Dėl nelemtojo karo, deja, ran
kraštis ir visa medžiaga liko Lie
tuvoje.

Lietuvių gentys savo kultūrą 
pradėjo kurti jau priešistoriniais 
laikais. Žinoma, iš pradžių nebūta 
gentinių skirtingumų, ir galima 
kalbėti tik apie aisčių bendrą kul
tūrą (aisčių terminą yra priėmusi ir 
žinomoji enciklopedija Der Grosse 
Herder savo naujausioje laidoje). 
Lietuvių prosenolių priešistorinę 
kultūrą, ypačiai pačio vakarinio 
Baltijos pajūrio, esminiais bruožais 
yra atvaizdavę vokiečių archeolo
gai Gaerte ir Engelis. Paskui papil
domųjų paryškinamųjų duomenų 
patiekė lenkų, latvių, estų ir pa
galiau lietuvių tos srities moksli
ninkai. Per mūsų prosenolių pradi
nę kultūrą, tarytum, raudonu kas
pinu traukiasi du esmingiausi ir 
būdingiausi bruožai-jos nuolatinu
mas bei nenutrūkstamumas, viena, 
ir skandinaviškumas arba norma- 
niškumas, antra. Vadinasi, kultū
rinių vertybių kūrėjai nuo amžių, 
kiek tik pajėgia, jei taip galima 
sakyti, įžvelgti archeologo kastu
vas, sėdėjo tose pačiose vietose. 
Baltijos pajūrio beveik visiškai ne
palietė Europos garsingieji tautų 
kraustymaisi. Tai neįkainuojamos 
vertės aplinkybė kultūriniams dar
bams. O ką reiškia normaniškumas, 
mūsų pajūrio kultūriniuose daik
tuose, atsimušęs žalvario ir gele
žies amžiais? Žalvario laikais Euro
poje galima kalbėti apie skandina
vų (švedų, norvegų, danų) kultūros 
klestėjimą, dar daugiau, apie josios 
apvaisinamą įtaką plačiausiems 
gretimiems kontinento plotams. O 
9—11 amžiaus tie patys skandina
vai, praminti normanais-vikingais, 
atstovavo ryžtingiausiam ir, norė
tųsi sakyti, kultūringiausiam Euro
pos elementui. Jų įkurtoje Sicilijos 
valstybėje veikė bene pirmoji me
dicinos mokykla Europoje. Ir krikš
čionybę lietuviai pirmiausia pažino 
iš tų šiaurės pionierių. Ana 9—to 
amž. pirmoje dalyje į Žemaičių 
Apuolę jie atsiveža katalikų kuni
gų-

Normaniškumas buvo, sakysime, 
skiepas lietuviškam tarpiam kultū
ros medžiui. Tik skiepas, ne dau
giau. Mat, tie visi žilųjų amžių 
mūsų žemės radiniai niekuomet ne
prarado savųjų, lietuviškų pažy
mių. Juk lietuvių prosenoliai turė
jo savas metalinių įrankių bei įna
gių dirbtuves, žalvario liejamąsias 
kvarmas, geležies kalves, o vienu 
atžvilgiu jie bus pralenkę net isto
rinius laikus ... iš pelkių rūdos 
mėgino gamintis geležį. Visokių 
visokiausi dirbiniai — kauliniai, 
akmeniniai, žalvariniai, geležiniai, 
sidabriniai — iš juodos žemės pa
tekdami į dienos šviesą, drauge 
nušviečia ir mūsų pirmykštę kul
tūrą: žvejybą, medžioklę, žemės 
ūkį, namų ūkį, karybą, audimą, .ke
ramiką, puošimosi meną ... Beje, 
puošimasis. Stebėdamas visokias 
prosenelių vyrų, moterų ir vaikų 
puošmenas, žmogus negali nesi- 
grožėti. Nebe pagrindo mūsų jau-

no.ii archeologė Jablonskytė nusiš
vietė vieną dailų žalvarinį blizgutį 
ir prisisegė nuolatiniam nešiojimui. 
Bet geriausia vieta žvelgti iš prie
šistorinių į istorinius Lietuvos lai
kus yra piliakalniai. Tuos geležies
amžiaus lietuvių paminklus, sto
vinčius jų žemės ir dvasios sargy
boje nuo Birutės Baltijos pajūry 
iki už Minsko, galima ir reikia pa
vadinti lietuviškomis piramidėmis.

II.
Piliakalniai yra savo rūšies sta

tyba, kuriai suplanuoti reikėjo aš
traus proto, jai įvykdyti — kruopš
čios priežiūros, pagaliau, darbams 
suorganizuoti — didelio visuome
ninio talento. Pirmais istoriniais 
laikais lietuvių ir karinės pilys ir 
gyvenami namai buvo mediniai. 
Medinis pobūdis nereiškia kultū
ros žemumo. Mat, statybinė me
džiaga visuotiniu dėsniu priklauso 
pirmiausia nuo apsupančios gam

puošnūs. Pav., yra atskiras gyve
namas namas, svirnas, paukštidė, 
tvartai (arkliams, galvijams, kiau
lėms), kluonas, pogrindis — ledinė, 
važiavimo ir žemės darbo prie
monių pastatas. Gyvenamas namas
turi neretai dviaukštį priebutį, 
daugybę kambarių (iki 10) ir dide
les salkes. įdomus dalykas tai ži
dinys. Ir patsai kambarys senovine 
slavų kalba rašomas „kemenate“,
atsieit, nuo europinio „kamin“ — 
židinys. O tie kokliai, kokliai! Jie 
ir paprasti, ir glazūruoti, ir rusvi, 
ir balti, ir žali ir mėlyni... Dar 
kas: dažniausiai yra ir dūmtraukis.

Bet židiniai, dūmtraukiai ir kok
liai verčia kalbėti apie lietuvių 
mūrinę statybą. Ji žymiai senesnė, 
negu iki šiol manyta. Juk lietu
viai nuo priešistorinių laikų mo
kėjo apdirbti akmenį (įrankiams), 
o židinius, krosnis ir girnas visą 
laiką statėsi mūrinius. Pagaliau, 
autorius yra matęs savotiškų ak

Akmena-Dangė tifes Gvildžiais A. Bendoriaus nuotr.

tos, o ne nuo žmogaus sugebėjimo. 
Italijos, pietinės Vokietijos, Pran
cūzijos senoji statyba mūrinė-ka- 
dangi geologiniai sluogsniai, iškil
dami į paviršių, teikia puikios ak
mens medžiagos. Lietuvoje gi pa
viršiaus žemės sluogsniai teteikia 
vien medį. Istorijos lietuviai pui
kiai skyrė minkštmedį (eglę, pušį, 
alksnį) nuo kietmedžio arba drūt
medžio (ąžuolas, uosis, skroblas). 
Ana, piliakalnių pilių kai kuriems 
įrengimams noriai imdavo ąžuolinę 
medžiagą. Yra šiokių tokių duome
nų, kad ir šiaip pastatams jie kar
tais panaudodavo ąžuolą. Kad lie
tuvių gyvenamas namas dar ir 
15-me amžiuje buvęs kūginės for
mos palapinė, reikia laikyti Dlu
gošo pastaba, ne daugiau. Tas da
lykas nėra įrodytas. 14-to amžiaus 
kryžiuočių kronikose yra tik pami
nėta, kaip išrodė lietuviškas so
džius. Rašant bene apie Baltų apy
linkę, ten sakoma, girdi, sodžius 
abiejuose galuose turėjęs po var
tus. Vadinasi, sodžiaus gyvenimo 
ir organizacijos forma yra sena.

Iš 16-to amž. pirmosios dalies 
yra išlikęs pilnas dvarų medinių 
pastatų aprašymas. Tuos vadina
mus Lietuvos dvarų inventorius su
redagavo K. Jablonskis, o išleido 
un-to biblioteka vardu „Istorijos 
Archyvas“ (tokių aprašymų yra ir 
kituose leidiniuose).

Mediniai trobesiai turi du bū
dingus bruožus: jie labai speciali
zuoti ir nepaprastai patogūs ir

meninių liaudies dirbinių: Mirosla
ve ir Simne yra grubiai tašytų ak
meninių kryžių. Tikra prasme mū
rinė statyba pas mus prasidėjo 
14—me amžiuje. Impozantiški pa
matai ir sienos išėjo aikštėn prieš 
pat šį karą ir jo mėtų, kai buvo 
statomi Kaune vyskupo rūmai, 2ur 
vų rinkoje vedama kanalizacija ir 
teatro sodnelyje rengiama prieš
lėktuvinė slėptuvė. Galimas daik
tas, kad mūrinė statyba yra Ge
dimino datos. Reikia tik stebėtis 
kad mūsų architektai neatkreipė 
dėmesio, kai 1939 m. „Lietuvos

Ir giedam triumfo giesmes, pūčiam ragelius!. ■.
Visi varpai ir būgnai skamba Tau šią naktį. 
O džiaugsmo žiburių — apraibsta net akis!... 
Tai Tavo garbei dega milijonai žvakių — 
Danguj ir žemėje, tokia šventa naktis...

Mažytis Kūdiki,
Kurio valdžioj dangus ir okeanai,
Kuris tvarkai žvaigždes ir jų painius kelius. 
Kartu su angelais Tau šaukiame hosana 
Ir giedam triumfo giesmes, pūčiam ragelius!...

Aide" "autoriaus rašinyje apie Ge
diminą buvo įsakmiai paminėta, 
jog 1323 m. tas valdovas iš Han
zos miestų kvietėsi amatininkų ir 
kitokių profesijų kultūrininkų, ku
rių ištisoje litanijoje atskirai su
minėti „akmentašiai" (lotyn. lapi- 
cidae). O jie vidurinių amžių prak
tikoje beveik visuomet reiškė ir 
statytojus — architektus. Vis dėl
to atrodo, jog daugiausia kul
tūrininkų į Lietuvą pateko iš kai
myninės Rygos, su kuria tvirtus 
prekybinius santykius užmezgė 
jau Gedimino pirmatakas Vytenis. 
Taip verčia manyti ir bendra Lie
tuvos su Ryga kultūrinių santykių 
raida. Greičiausia iš 14—to amž. 
bus visi tie griuvėsių likučiai, ku
rių pilna Nemuno pakrantėse, o 
nereta užtikti ir kitur — Dubingi
uose, paliai Mūšą ir dar kitur.

15—tas amžius tai tikras mūrinės 
statybos amžius. Įstatymuose dva
rininkams net uždedama pareiga 
vežti mūrinę medžiagą valdovo 
pilims taisyti. Iš tų laikų yra sta
tybos šedevras, Maironio žodžiais 
betariant, „pelėsiais ir kerpėms 
apaugus Trakų pilis". To meto bus 
Kauno Vytauto, bazilikos ir iš da
lies dvasinės seminarijos bažny
čios. Čia išdygo taip pat nemaža 
mūrinių gyvenamų namų, žinoma, 
ir pilis. Apskritai imant, Kaunas 
yra senesnis už Vilnių, nors ir šis 
sostinės miestas 15—me amžiuje 
pasipuošė daugeliu mūrinių pasta
tų, iš kurių išsiskiria Šv. Mikalo
jaus ir didžioji pranciškonų bažny
čia. Be abejo, ir čia mūrai pradėjo 
stiebtis į dangų jau 14—me amžiu
je, jų tarpe ir viena kita bažny
čia.

Su 16-uoju amžium prasideda 
mūrinės statybos klestėjimas. Ply
tinės, kurios, žinoma, buvo ir 
anksčiau, dabar tiek išpopuliarėja, 
jog patenka į istorinius dokumen
tus. Apie šių įmonių kokybę liudi
ja kad ir tie vieni kokliai, kuriuos 
sugebama sufomuoti su herbais ir 
net savininkų inicialais.

Plytinės jau yra didesnės dirbtu
vės. Čion reikia priskirti malūnus, 
milvėlius, kalkines, ginklų dirbtu
ves, popieriaus dirbtuves, spaustu
ves, bravorus. Malūnai, milvęliai

. MEDARDAS BAVARSKAŠ

Ligoniu sveikata
r

O daug kalbėta buvo lūpom purvinom,
Kada širdy mirties šešėlis slėpėsi...
Štai mano kūnas raitosi nusilpęs ir žaizdotas
Šitoj nušiurpusioj palėpėj.
Ligonių Sveikata! Juk taip Tave vadina,
Nors neturiu aš teisės pavadint...
Ateis diena vis tiek! Vis tiek pakeisi Tu likimą
Žmonių piktų ir sergančių ir tų akim
Užgesusiom ir kojų nebevaldančių,
O jų vaikai vėl bus laimingi ir sveiki...
O man šiąnakt gal kad atsiųstam*miegą saldų.
Jei dar gabu ko nors Tavęs prašyt,
Nes mano kūnas nevertas sveikatos nei jėgos.
Nebepadės jam gydanti ranka.
Tiktai kasdien skris žodžiai dar iš purvinos burnos: 
Ligonių Sveikata! Ligonių Sveikata!

ir popieriaus dirbtuvės buvo stato
mi ant upių ir varomi vandenių, 
kurį drąsdai galima vadinti viduri
nių amžių elektra. Popieriaus ga
minamieji malūnai galėjo atsirasti 
ne anksčiau kaip pačios spaustu
vės, atsieit 16-to amž. antroje da
lyje. Tikrai galime dižiuotis Vil
niaus Mamoničų ir Jėzuitų Akade
mijos spaustuvėmis. Lietuvos Sta
tutas (išleistas 1529 ir 1566, o 
spausdintas 1588-ais m.), tas pir
masis po Justinijono tikra prasme 
teisių kodeksas Europoje ir puikus 
veidrodis Lietuvos ne tik politinio- 
socialįnio, bet ir jos medžiaginės 
kultūros gyvenimo, išėjo Vilniuje 
pas Mamoničus. O pirmieji lietu
viški leidiniai pačioje Lietuvoje 
(Kanizijaus Katekizmas 1585—1589 
ir Postilla Catholicka 1599) išspaus
dinti vilniškėje jėzuitų spaustu
vėje. Jei Mamoničų įmonė iš da
lies aptarnavo ir Rusiją, tai je- 
zuitinė apėmė ir Latviją. Vilniaus 
jėzuitų spaustuvėje išvydo dienos 
šviesa pirmieji latviški spaus- 
dininai-katalikiškas katekizmas 
(1585), žodynas )1683) ir grama
tika (1732).

Kalkinės buvo glaudžiai susiju
sios su plytinėmis. Dėl to istori
niai dokumentai tik labai retais 
atvejais jas įsakmiai pamini. Pa
naši istorija su ginklų dirbtuvė
mis: ana, kauniškė į rašytinius šal
tinius patenka vos 16-me amžiuje. 
Tuo tarpu jos ir inūsų žemėje taip • 
senos kaip patsai metalo naudo
jimas. Ginklų kalvių buvo prie 
kiekvienos didesnės pilies, atsieit, 
jos viename ar kitame priepilyje. 
Jau 14—15 amžių raštai aiškiai 
sako, jog čia buvo pilna amatinin
kų. Ginklų dirbtuvių kvalifikaci
jas apsprendžia du faktai: tik, pa
lyginti, nedidelę apsiginklavimo 
dalį buvo galima importuoti; lietu
vių naudojami ginklai buvo geri 
ir gražūs. Juk, visai nekalbant apie 
kautynes su rusais, lietuviai pa
jėgė kariauti su Europos karybos 
elitu-vokiškais kryžiuočiais, dar 
daugiau, juos sugrūdo ’dešimtme
čius nulemusiose kautynėse: ties 
Durbe (1260) ties Tannenbergu-2al- 
giriu (1410), ties Ukmerge (1435). 
Pradedant 13-tų amžiumi, įvairių 
tautybių kronikininkai gėrėte gėri
si, kaip lietuvių ginklai blizga sau
lėje. Ir apskritai tos Baltijos tau
tos būta kariškai nepaprastai su
manios. Istoriškai paliudyti faktai, 
kad jos vyrai įstengdavo per vieną 
naktį suręsti per plačią upę tiltą, 
jog čia pat pasigamintais įtaisais 
griaudavo kryžiuočių tvirtoves, ku
rioms apgulti įsirengdavo kelis žie
dus apkasų.

Kad lietuvių pirmieji metaliniai 
pinigai jau Kęstučio — Vytauto lai
kais buvo kalami čia pat krašte, 
verčia manyti tų monetų techniš
kos ypatybės, lietuvių sugebėjimai, 
pagaliau, išpildymo galimumai di
desniuose miestuose. Greičiausia 
tą darbą atlikdavo Vilniaus ar 
Kauno ginklų dirbtuvės. Įdomus 
faktas, jog Vytutas svarstė gali
mumą net karališką vainiką nusi- 
kaldinti čia pat Vilniuje. Vėliau
sia 16 amž. buvo pradėta lieti ir 
varpai, Antai, Vilniuje iki šiol išliko
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„varpų liejikų gatvė" (lenkiškai 
Ludwisarska).

Bravorai tai šaltiniuose dažniau
siai užtinkama pramoninė dirbtuvė. 
Ją randame kiekviename dvaije ir 
miestelyje, visai, jau nekalbant 
apie didelius miestus. Ne taip jau 
retas dalykas, ir kaimo alaus bra
voras. (Įdomu sugretinti „alų” su 
anglišku „ale", viena to gėrymo 
rūšimi)! Bravoringas jau 15—as 
amžius, bet ypačiai 16—as. Ma
žuose miesteliuose kartais aptinki 
iki 10 aludžių — smuklių. Bra
vorus su smuklėmis laikė ne tik 
dvarai, bet ir miestai miesteliai, 
klebonai, vienuolynai, vyskupai. 
Pagal visus didžiuosius vieškelius 
tam tikrais tarpais, kurie sutap
davo su miesteliais, būtinai rasi 
smukles. Mat, jos, turėdamos žmo
nių valgomąsias ir arklių laikomą
sias patalpas, būdavo poilsio — 
užeigos namai pakeleivingiems.

Bent 16—me amžiuje dokumen
tai žino taip pat degtinę ir tam ty
čia smukles. Ir midui būta atskirų 
parduotuvių.

Esame minėję milo veliamuosius 
malūnus. Mūsų dėmesį traukia ne 
tiek jie patys, kiek suveltas milas. 
Jis ne tik šildydavo, bet dideliame 
laipsnyje apsaugodavo ir nuo lie
taus. Arti paros veltas, storas vil
nonis audeklas ’ pasidarydavo at
sparus šalčiui, vėjui ir lietui.

Dirbtuvių gretoje gal dar reikėtų 
paminėti vaško valomuosius bei 
presuojamuosius įtaisus. Paprastai 
tai būdavo didelių miestų magistra
tų nuosavybė.

Stiklas Lietuvoje pirmą kartą 
paminėtas 15—me amžiuje. 16—me 
jis pasiekia ir provincijos dvarus. 
Ar to amžiaus pabaigoje Vilniuje 
būta tik stiklo krautuvės — san
dėlio, ar jo dirbtuvės, autorius kol 
kas negalėjo nustatyti.

III.
Dirbtuvės neįmanomos be ama

tininkų. Jų buvo kiękvienam di
desniam reikalui bei darbui. Kal
viai, šaltkalviai (šaltgeležiai), cino 
liejikai, mūrininkai, dailidės—sta
tybininkai, staliai, bendoriai (med. 
indų dirbėjai), račiai („Stelmokai"), 
lentininkai („dročiai"), degutinin- 
kai, auglininkai, odininkai, siuvė
jai, audėjai, duonkepiai, žvejai, 
barzdaskučiai — gydytojai, kelios 
rūšys arklininkų, mėsininkai... žo
džiu, ištisa genio margumo armija. 
Amatininkus pradeda įsakmiai mi
nėti jau 14-to amž. raštai, kalbė
dami apie pilių prieangius, vadi
namus priepilius. Dar daugiau tos 
rūšies kultūrininkų koncntravosi 
dvaruose. Trečią amatų lizdą su
darė miestai. Bažnyčios bei para
pijos amatininkų koncentracijai tu
rėjo ne tokios žymios, įtakos. Jei 
Vakarų Europoje amatus labiausia 
išugdė bažnyčios, vyskupų katedros 
ir miestai, tai Lietuvoje pirmoje 
gretoje reikia pastatyti pilis, dva
rus ir miestus Pilyse-tvirtovėse ir 
miestuose spietėsi daugiausia me
talo specialistai, tuo tarpu dvaruo- 
se-maisto ir namų apyvokos ama-

atekirus altorius, savąsias vėliavas racijas. Dar daugiau, statutas kalba 
ir šventes. Griežti mokslo ir draus- apie atvejį, kai aspirantas turi... 
mės statutai numatė, kiek laiko akademinį diplomą. 16-me amžiuje 
reikia išbūti gizeliu, kokiais egza- užtinkame ne pavadinimą „gyvulių 
minais pasidaryti meisteriu ir kita.- daktaras". Šiaip sau pastebėsime, 
Net tokį būdingą Vakarų Europai jog anuomet pas mus (kaip ir Euro- 
dalyką, kaip barzdaskučių cechą, poje) „gydytojas", „barzdaskutis", 
turėjo ir Vilnius. Ir gydytojų luo- „maudytojas" ir „kraujaleidis" reiš- 
mo evoliucija grynai viduramžiš- kė tą pačią profesiją. Atrodo, jog 
ka, vakarietiška. Jie priklausė ką su tuo reikia sieti ir „Kraujalio" 
tik minėtam cechui, mat, anuomet pavardę. Apskritai, daug mūsų pa- 
abi profesijos buvo sujungtos. Nors vardžių savo kilmę turi amatuose: 
Lietuvos gydytojų mokslo ir prak- Kalvelis, Kalvaitis, Dailidė, Bendo- 
tikos lygis buvo aukštas (žinoma, rius, Degutis, Račiūnas, Plaušinis, 
aniems laikams) : meisterio egza- Plaušinaitis (kuris iš plaušų ką pi- 
minas apėmė dvi chirurgines ope- na), Gelažius, Gelžinis ... (B. d.)
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tininkai. Jei žiūrėsime amatų gau
sumo bei specializacijos, tai dva
rui pas mus priklauso pirma-vieta. 
Mat, dvaras pasigamindavo viską 
savo jėgomis ir iš savo medžiagos, 
žinoma, išskyrus tą atvejį, kai ją 
reikdavo importuoti iš užsienio.

Jei žiūrėsime amatininkų sociali
nės padėties, tai miestiečiai buvo 
susibūrę į luomines-profesines or
ganizacijas, vadinamus cechus, bet 
jų amato draugai dvare buvo pa
laidi ir neturėjo luominės sąmonės. 
Negalima sakyti, kad Lietuva ne
turėjusi vidurinių amžių. Juk šio 
laikotarpio viena būdinigiausų in
stitucijų, cechai, bent nuo 16-to 
amž. pradžios klestėte klestėjo Vil
niuje, Kaune, Gardine. Įdomu skai
tyti, kad, pav., vilniškiai cechai 
turėjo savo atstovus miesto tary
boje, savo atskirą iždą, bažnyčiose

Drebėdami spinkso maži žibu
rėliai Suvalkijos lankų lygumose. 
Pro išdraskytas sodybas, pro griu
vėsius ir pelenus, visais takeliais 
ir vieškeliais ateina palaima. 
Elena sėdi po langu lyg kažko 
lūkuriuodama. Kūčioms stalas jau 
padengtas ir visi dienos darbai 
baigti.

— Mamyte, kodėl šiandien vis 
sniegti ir sniegti, — trindamas 
galvutę į motinos alkūnę, klausia 
šeštuosius metus bebaigiantis Jur
giukas.

— Kad ateidamas Kūdikėlis Jė
zus nesusiteptų kojelių į kruviną 
žemę, atsako Elena lyg ne savo 
sūnui, o tiems kurie kalti yra už 
žmonijos ašaras ir nekaltai pra
lietą kraują.

Gyvendama nuolatinėje baimė
je, toj siaubingoj vienumoj ji, 
kaip ir daugelis, neturi kam lū
pas praverti. Dėl to ji prakalba 
kartais į vaikus nesuprantamais 
žodžiais, lyg norėdama išsakyti 
tai, kuo yra persipildžiuši širdis.

— Viena, dvi, trys, keturios 
penkios... o kodėl penkios ma
myte? — skaičiuoja keturių metų 
Rasutė kėdes prie stalo.

— Penktoji tėveliui, mano du
kryte. Šį vakarą jis bus su mu
mis, nors jo ir nematysime. Jo 
lėkštėj paliks nesuvalgyta plot- 
kelė, bet mintimi ir širdyje jis 
yra su mumis.

— O kur gi yra tėvelis, kad aš 
jo niekad nemačiau ir kodėl jis 
neparvažiuoja? — griežtu prote
sto balseliu čiauška mergytė.

— Aš tau papasakosiu, mažyte: 
vieną baisią dieną, kada aplin
kui buvo ugnys ir šūkiai, tėvelis 
skubiai iškeliavo toli toli — ten, 
kur saulutė leidžiasi.

— O kodėl mes čia palikome? 
— gyvai nutraukia motinos žod
žius.

— Ak, kūdiki,... tu savo ma
žytėm rankutėm laikei apglėbusi 
mano širdį... ir aš negalėjau pa
judėti iš vietos. Jurgiukas šliau
žiojo ant grindų, o Vladelis kinkė
savo arkliuką. Bet tuo arkliuku 
mes negalėjome važiuoti, nes jis 
buvo medinis. Pėsti eiti nepajė- 
gėm. Tada aš apkabinau tėvelį ir 
verkdama prašiau, kad jis vienas 
eitų ten, kur saulutė leidžiasi, 
kad jį kas nors nenušautų tokį_ 
sveiką ir stiprų. Nežinau, kaip 
toli tėvelis nukeliavo per tris die
nas. Ketvirtosios rytą tu, mažiule, 
paleidai mano širdį iš savo del- 
nukų ir tyliai pravirkai pirmą 
kartą šiame pasaulyje. Taip ir 
liko tėvelis tavęs nepamatęs.

— Ar tavo širdutė susimušė, 
kai ją paleidau iš rankyčių? — 
klausia mergaitė, beveik susi
graudinusi.

— Ne, — nusišypso motina. — 
Ją galėtų sumušti tik labai dide
lis skausmas. O tokį skausmą pa
daro pikti, negeri žmonės.

Pakilo Elena nuo lango ir pri
glaudė nustebintą tokios negir
dėtos pasakos dukrytę. Į tamsias 
mergaitės garbanėles tyliai nurie
dėjo kelios ašaros ir liko spindėti 
kaip rasos po saulėlydžio pilna
vidurės tulpės žiede. Išbalęs Ele
nos veidas nušvito atsiminimais. 
Krykštaujanti jaunystė, studijos 
Kaune... laiminga meilė... pa
sisekę vedybos ... kūdikis vienas, 
antras...

Paskui karas, okupantai. Vytau
tas buvo griežtas raudonųjų prie
šas. Dėlto tą lemtingą valandą su 
alpstančia širdimi jis paliko Ele
ną ir du mažus sūnelius senų tėvų 
globoje. Prasidėjo persekiojimai. 
Elena pasitraukė iš Kauno į kai
mą pas vieną nedidelį ūkininką. 
Karui pasibaigus, ji gavo iš Vy
tauto vieną laišką. Vos poros žod
žių. Kokia neišsakoma laimė ta
da nuskaidrino jos dienas: Vy
tautas sveikas ir gyvas... Po to

BEN. RUTKŪNAS

Ko sauki gegutėle?
Ko šauki, gegutėle, 
vėlai vakarėli, 
ko šauki, gėgutėle?

Ar nerandi lizdelio, 
ar savųjų vaikelių, 
ko taip graudžiai vaitoji?

Nesukai sau lizdelio, 
ne vedžiojai vaikelių, į
linksma šūkavai per vasaružę.

O ir- prišūkavai, žydint gegužiui, 
prisikvatojai baltam beržyne, 
raiba tu, paukštužėle.

Putinai sirpo, obuoliai noko, 
kalne rugiai lingavo, 
tau vienai bekūkuojant.

Ko skundies, gegutėle, 
vėlai vakarėli, 
ko graudini girelę?

Ar širdelę tau gelia 
vienišai be vaikelių, 
be savojo lizdelio?

Gal tu našlaitėlė, 
močiutės dukrelė — 
atlėkusi vyšnių sodelin —

skaičiuoji vargelius, 
didžiuosius rūpestėlius, 
išduota už našlelio?!

jis daugiau neberašė. Elena vis 
labiau rūpinosi. .Juk ir karams 
pasibaigus žmonės miršta. Miršta 
staigiai ir pamažji... Kaimyno 
sūnus lanko dramos studiją Kau- 
ne. Ji įdavė grįžusiai iš Vokieti
jos artistei laiškelį per jį, klaus
dama apie Vytautą. Jie abu kilę

MURINAS BRONIUS „Žvejas Lietuvos pajūry“

iš to paties bažnytkaimio ir nuo 
kūdikystės draugai. Bijodama sa
ve išduoti, Elena rašė tik kaip 
tolima giminaitė, prisidengusi iš
galvota pavarde.

Sužinojusi, kad yra grįžęs kai
myno sūnus, išsiuntė Viaduką pa
siteirauti, ar nėra jai kokio laiš
kelio. Dabar ji laukia mažų žings
nių už lango šviežiam sniege. O 
Raselės garbanėlėse vis tebespindi 
motinos ašaros. Siame paskutini
ame kūdiky vyras paliko gyvą 
savo paveikslą. Žydriai mėlynos 
akys, tamsūs plaukai, antakiai 
kiek į viršų pakilę, kaip užsimo
jusio skristi paukščio sparnai. No
sytė, dar tebeieškanti savo for
mų, kasdien vis darosi tiesesnė, 
vis labiau tolsta nuo aukštos kak
tos. Neabejotinai po metų, kitų, 
mergaitėj Išryškės visi tėvo bruo
žai. Kokia ji bus tada graži!.. * 
slaptas džiaugsmas užlieja moti
nos širdį.

— Rasute, tavo akytės, nosytė, 
lūputės net kaktytė — viskas tė
velio. Kai aš bučiuoju tave, bu
čiuoju jį...

Suklapsi medinės klumpaitės 
už lango ir sugirgžda prieangio 
durys. Berniukas rūpestingai va
losi sniegą nuo kojų, o motina 
nekantrauja. Nukaitęs ir smagus 
įeina jis į kambarį. Motina sulaiko 
alsavimą.

— Na... ką Vladeli? ...
— Netuščiom mamyte. Parvežė 

tau laiškelį iš Kauno.
Ji ir pati, nejunta1, kaip nurita 

Rasutę nuo’kelių ir virpančiom 
rankom atplėšia voką. 

Napažįstamoji Drauge.
Jūsų giminaitis Vytautas pas

kutiniu laiku jau buvo visai pasi
ruošęs važiuoti Amerikon. Jis yra 
vedęs gražią blondinę ir jau au
gina septynių mėnesių dukrelę. 
Jo žmona turi artimų ir turtin
gų giminių Amerikoj, tai neabe
jotinai ten gerai įsitaisys. Aš pati 
su juo keletą kartų mačiausi ir 
susipažinau su jo šeima.

Tai visa, ką aš galiu Jums pa
sakyti, patiekdama neabejotinai 
tikras žinias. O. V.

— Laiško raidės išsiplėtė į di
delius suraizgytus lankus, paskui 
išsiliejo juodomis dėmėmis, iš 
kurių prasivėrė slibino nasrai. 
Viskas aptemo — ir lempa palu
bėj, ir jos kūdikių veideliai. Tik 
stalo gale, kur turėjo sėdėti Vy-

— Ir aš, — pritaria Jurgiukas. 
— Vladeli, kam tu jį mamytei 
parnešei, — priekaištauja vyres
niam broliui.

— Mamyte, kas ten parašyta 
apie tėvelį. Gal jis serga, gal ... 
mirė, — išdrįsta pasiteirauti de- 
vynerių metų pirmagimis.

— Taip ... jis mirė, — atsako 
motina. -

Baisi tyla užgula našlaičius, net 
jų liauni petukai palinksta. IŠ 
motinos lūpų tyliau už sniegules 
krinta tik jai pačiai tegirdimi 
maldos žodžiai:

— Kūdikėli Jėzau, atleisk man 
už melą šį palaimintą vakarą ...

Ji klaupiasi. Klaupiasi ir vai
kučiai. Jie meldžiasi už mirusį 
tėvelį.

tautas, 'švietė gelsva dėmė. Pama
žu iš jos išplaukė moters veido 
kontūrai. Atmetusi galvą, ji kaž
kam šypsojosi plačia šypsena, o 
šviesios plaukų Vilnelės sviro nuo 
pečių. Konvulsinguose pirštuose 
suglamžytas laiškas iškrito ant 
žemės. Elena lunatikės žvilgsniu 
artinosi prie šviesios dėmės, ties
dama į ją pastirusias rankas. Tik 
tada, kai rankos atsimušė į kėdės 
atramą, išnyko gražusis vaiduo
klis iš jos akių. Sunkiai, lyg ant
kapio akmenį pastūmė ji kėdę į 
šalį. Tik lėkštė, nuimama nuo 
stalo, nebeišsilaikė nutirpusiuose 
pirštuose ir, nykiai skambtelėjusi, 
į tris dalis sudužo. Elena sukniu
bo ant tų skeveldrų.

— Mama, mamyte! — išgąstin
gai sušuko vaikučiai. Kurčiai ir 
nereikšmingai atsimušė tas šauks
mas prigesusioj sąmonėj. Paklai
kęs spengimas ausyse, o širdis 
daužosi lyg surakintas pamišėlis. 
Nė viena ašara nenurieda pelenų 
spalvos skruostais. Užmušė aša
ras ir vos neužmušė jos pačios. 
Smilkinius aižantis karštis skver
biasi į smegenis, lūpos džiūsta, o 
liežuvis tarsi priaugo prie suką
stų dantų. Trys išsigandę mažiu
liai tupinėja aplink ją. Vidury as
los, stalo šešėly, tarsi klaikiai iš- 
sivėpusi kaukuolė, styri suglam
žytas laiškas.

Kai motina apkabina kūdikius 
nusilpusiom rankom, abu berniu
kai prisiglaudžia be žodžių, brau
kydami delnukais savo ašarotus 
veidus. Raselė pirmoji nutraukia 
tylą:

— Mamyte ir aš bijau to laiško.

7



8PSL. 2 I BU RIA I 1948. XII. 24. 84 (194)

Riebaluota barzda
A. MANKON^S

Peluitis sugižęs pasižiūrėjo į 
savo sriubą, suskaitė ant jos 
plaukiojančias riebalų akutes ir, 
griebęs duonos gabalą, skubiai iš
srėbė — kai skubiai srebi, tai ne 
taip nė-pajunti, ar skanu, ar ne. 
Paskui jis atsigulė ant lovos, su
sidėjo rankas po galva ir pra
dėjo galvoti.

— Bet. Kalėdoms reikės pasi
rūpinti tiek mėsos, kad galima 
būtų bent kartą prikirsti ligi so
ties ir dar dubeny liktų, — nu
sprendė jis: labai jau jam nusi
bodo toks liesas valgis. O paga
liau ko vertos šventės, jei nė 
barzda nuo tauko nesublizga. Tik 
kai pradėjo šį klausimą svarsty
ti, pasirodė, kad jis ne taip leng- 
vai sprendžiamas. Kad tai būtų 
neatėmę kiaulių! Jis irgi turėjo 
paršėką, bet surijo jį koks pliu- 
kas, kad votimis jam išeitų! 
Pirkti? Bet kad jis į skolą įlin- 
do-pradėjęs nuo pusės mėnesio 
dirbti IRO, vos 50 markių teuž
dirbo, o IRO jam atskaitė visas 
70. Už tai, kad pusę menesio dir
bo, dar ir ateinantį mėnesį tu
rės primokėti IRO 20 markių.

— Kaip tu manai, jei galus nu
kirpsiu, o tuos gabalus » įsiusiu 
ties šakymu, ar bus gerai? — 
kreipėsi į jį Skystimas, kuris 
sprendė taip pat sunkų uždavinį 
— jis buvo gavęs net per ilgas 
kelines, bet tokias siaurutes, kad 
nuolat kokia siūlė paleisdavo ir, 
nenorint žmonių tarpe apsišiūkš- 
linti, nuolat reikėjo pavojingąsias 
vietas iš priekio ir užpakalio pa-
čiupinėti, kas ne visuomet tarp 
žmonių patogu.

— Neturiu apie tai kada gal
voti, — atsakė Peluitis.

_ Juk dribsai nieko neveikda
mas.

— Bet galvoju apie ką kita.
— Gal kiek gyvačių Australijoj 

per dieną pagausi?
— Ne. Kur gauti Kalėdoms mė

sos. Aš padariau neatšaukiamą 
nutarimą — per šventes bent mė
sos prisiėst kaip reikiant.

— Ir aš apie tai galvojau, — 
prisipažino ir Skystimas. — Ir, 
žinai, jau beveik sugalvojau.

— Na?
— Mėsos, vyrel, yra tik reikia 

ją pagauti. Matai, stogu vaikš
čioja, — paaiškino Skystimas, ro
dydamas ranka į gretimo bloko 
stogą, kur vaikščiojo būrys kar

velių, besiveisiančių visose sto
vyklos pastogėse.

Skystimo mintis — buvo aukso 
radinys. Neužilgo abu bičiuliai 
jau buvo sudarę vartotojų ben
drovę apsirūpinti paukštiena ir, 
pasiėmę duonos trupinių, išėjo į 
žygi-

— Uliuliu, uliuliu ... — barsty
damas trupinius, Skystimas ban
dė įvilioti karvelius į koridorių, 
o pasislėpęs už durų Peluitis bu
vo pasiruošęs užtrenkti duris, kai 
tik paukštiena sueis į vidų. Bet 
nelemti padarai, lyg nujausdami 
jų kėslus, prišokdami grobstė 
trupinius net tarpdury, bet į vidų 
nėjo ir artyn neprisileido.

— Ką tu juos uliuliuoji! — su
niekino Peluitis Skystimą. — Juk 
tai švabiški karveliai. Manai, kad 
jie supranta, ką tu jiems sakai. 
Svabiškai jiems kalbėk.

— O maras žino, kaip juos šva- 
biškai šaukia! — netekdamas 
kantrybės atsiliepė Skystimas. — 
Šitaip, matyt, vis tiek jų nepa
gausi. Reikėtų kilpų.

Bet su kilpomis pasirodyti ne
buvo kaip. Dar policija prisika
bins. Gal ir jiems, kaip ir triu
šiams, yra kiekvienam pasas iš
rašytas su stovyklos viršininko 
parašu ir antspaudu. Nors tie kar
veliai tik Dievui priklauso ir su
tverti tikriausiai ne katėms ir 
šeškams, bet žmogui, nesugaudysi 
visų zuikių, kurie valdžiai kartais 
į galvą įšoka.

Hanau „Dainavos“ ansamblio, atlikussio gastrolinę kelionę Bavarijos DP 
stovyklose taut, šokių šokėjų grupė Alpių papėdėje su savo vadove L. Va
liukaite (kraštinė kairėj) ir kapelos vadovu I. Adomaičiu (dešinėj).

■ VI. Adomavičiaus nuotr.

Matydamas, kad iš jų užsimo
jimo nieko neišeis, Skystimas 
piktai išbėrė iš saujos paskuti
nius trupinius ir apsisuko eiti.
Bet dabar lyg tyčia, jam kiek 
pasitraukus, vienas įdrįsėlis įs-
krido į koridorių, o Peluitis, dar 
tebebuvęs savo vietoj, užtrenkė 
duris. Abu bičiuliai šoko paukš
tį gaudyti, bet tasai pragaro iš
pera pradėjo laiptais kilti aukš
tyn. Gaudytojai šoko iš paskos, 
perversdami su šiukšlėmis ėjusią 
senę, vos nepermynė kažin kieno 
vaiko ir pačiam viršuje savo 
grobį pasivijo, bet pirmiau, negu 
jį spėjo nutverti, karvelis išsmuko 
pro atdarą aukšto langą. Dėl to 
atviro lango bičiuliai pradėjo 
vienas kitą kaltinti ir pagaliau 
taip susibarė, kad net jų bendro
vė iširo.

Peluitį toks nepasisekimas bai
siai įsiutino, ir jis dar atkakliau 
užsikirto per Kalėdas prisiriesti
mėsos ligi nusiriaugėjimo.

— O aš taip sukombinuosiu, 
kad ir be pinigo ir be darbo mė
sos prisiėsiu, — tarsi savo liki
mui atkeršyti norėdamas, pos
mavo sau. — Reikės tik prie ko 
prisitaikinti, kas daug triušių tu
ri. Juk Kalėdoms tikriausiai maus 
jiems kailius.

Kai rytojaus dieną sutiko Dil- 
bienę, jis ir nusuko šneką apie 
Kalėdas. Dilbienė, lyg atspėdama 
jo mintį, pradėjo teirautis, kur 
Kūčias švęs, ir sužinojusi, kad 
dar nieko nenumatęs, kaip savų 
kampo žmogų, beveik kaimyną, 
pakvietė pas save.

Peluičio du kartu kviesti nerei
kėjo. Kūčių vakarą dar nė sta
las nebuvo baigtas ruošti, o jis 
jau buvo pas Dilbus. Ir nesigailėjo. 

Dilbienė, ką galėjo, padarė, kad 
stalas nebūtų tuščias. Paskui, lai
kantis tradicijos, prasidėjo ir lai
mės spėjimai, kurie paįvairino 
laiką. Pasistatę tarp dviejų žva
kių veidrodį, visi bandė žiūrėti į 
jį pro savo tarpkojį, tikėdamiesi 
pamatyti kokia ateitis jų laukia. 
Pati Dilbienė, trumpa ir drūta 
moterytė, taip rietėsi, kad net 
juosmės saga ištrūko ir taip šo
vė į šalį, kad vos akies Pelui- 
čiui neiškirto. Deja, šį kartą nė 
vienas nieko kito veidrody nepa
matė, kaip savo paties pakalą, ir 
tai kiek prislėgė nuotaiką — Dil
bienė aiškino jog tai reiškią, kad 
ateinančiais metais dar laimė į 
juos visus stovės užpakaliu.

Nors visa tai buvo ir įdomu, 
bet Peluičiui visą laika neišėjo 
iš galvos klausimas, ar pakvies jį 
rytdienai pietų. Tiesa, čia buvo ir 
silkutė, ir žuvelės, ir net varlių 
ašarų po kaušelį kitą, bet Kū- 
čiom mėsos, žinoma, niekas ne
davė. O Peluitis ne silkės ar žu
vies geidavo, bet svajojo apie rie
bią triušio kulšį. Silkė jam, tiesą 
sakant, buvo jau taip įkyrėjusi, 
jog jis tvirtino, kad jos daugiau 
niekad nebevalgys, išėjęs iš sto
vyklos. Bet jis ir atsisveikino, o 
Dilbai apie rytdieną tylėjo, lyg 
pupa ausį užmetę.

— Paršo užpenčiai, daugiau 
nieko, tūžo Peluitis, eidamas na
mo. — Silkės man nereikia eiti į 
Svečius.

Paskui jis pagalvojo, kad gal 
pamiršo pakviesti.

— Tikriausiai ryt atšoks šaukti 
pietų, — kabinosi jis dar už šio
kios tokios vilties.

Kai jis taip susimąstęs ėjo pro 
apgriautą bloką, tai viduje kaž
kas taip tvirtai atsiduso, kad oro 
banga vos kepurės jam nuo gal
vos nenunešė.

— Et, likimas tremtinio, — 
skundėsi kažkas kurčiu balsu.

Peluitis krūptelėjo, bet paskui 
susidomėjo, kas čia galėtų dabar 
tūnoti. Atsargiai priselinęs, jis 
dirstelėjo į vidų ir blankioj mė
nesienoj pamatė ne ką kitą, kaip 
baltąją Kuvikio kumelę, kuria 
jis atvažiavo čia iš pat Lietuvos 
ir dabar dar tebeturėjo. Iš karto 
Peluitis nustebo, kad kumelė kal
ba, bet paskui viską suprato — 
juk tai Kūčių naktis.

— Būk tu žmogus, būk gyvulys, 
o tremty vis tiek gero nepama
tysi, — kalbėjo sau nusiminusi 
baltoji.

Peluičiui pagailo savo krašto 
gyvulėlio.

— Na ir ko taip dūsauji, balte?
— neiškentęs paklausė.

— O kaip gi nedūsausi, — at
siliepė keturkojė tremtinė. — 
Vieną kartą į metus gauni pra
bilti, o ir tai nėra su kuo pasi
plepėti. Lietuvoj Kūčių vakarą, 
būdavo, kad pakils visam tvarte 
kalbos! Prisikalbi tiek, kad vi
sus metus turi ką galvoti. O da
bar . . . Štai viena ta apšepėlė 
tėra šalia, bet ir tos negali su
prast, ką meknoja.

Geriau įsižiūrėjęs, Peluitis pa
matė kampe atitvertą neseniai 
Vabalo misipirktą ožką. Ta kikir- 
mikis, piktai kretendama savo 
aptriušusią barzdą ir parietusi 
juoko vertą uodegą, iš tikro kaž
ką nervingai mekeno. Geriau įsi
klausęs, Peluitis suprato, kad 
meknoja švabiškai. Kadangi tos 
kalbos garsams reikšti nėra mūsų 
raidyne ženklų negalima čia per
teikti jos kalbos originalą. Bet 
jos turinys buvo tas pats, kaip ir 
visų šio krašto dvikojų ir ketur
kojų atstovų: — Mes alkstame, o 
viską suėda auslenderiai ir 1.1

— Vargše ir tau čia nepatinka,
— užjautė baltąją Peluitis. — 
Betgi, nors tvartas nekoks, rodos, 
dar nealksti ir darbo per daug 
neturi. Suveži Kuvikio kaimy
nams malkas ir gali pasilsėti. 
Tau vis geriau kaip man — bent 
per visokias komisijas nereikia 
eiti.

— Taip tai taip, bet tu vis gal 
iš čia išsikrapštysi. O kas man 
lieka — išvažiuos Kuvikis, o man 
eik kur pas švabą. Dar sukinkys 
su karve kur į vienus ratus. Ar 
gali kas labiau lietuvišką arklį 
paniekinti . . .

Čia baltoji susigraudino ir de
šinės kojos keliu nubraukė suži
busią ašarą.

— O pagaliu ir tas mano šei
mininkas: ar negalėtų ir man 
darbo sutartį gauti. Juk sveika
tos dar turiu.

Peluitis kaip mokėdamas pa
guodė baltę, pažadėjo net Kuvi- 
kiui priminti jos darbo sutarties 
reikalą ir, palinkėjęs kloties, pa
traukė namų link. Bet kai tik 
suko pro kertę, taip mynė kaž
kam ant kojos, kad tasai net 
aiktelėjo. Peluitis atsigrįžo ir no
rėjo atsiprašyti, bet dirstelėjęs 
taip nusigando, kad būtų kūręs, 
kiek kojos neša, tik jos buvo taip 
pakirstos, jog nė pakelti jų ne
galėjo: prieš , jį stovėjo pats vie- 
našnervis. Tik ir tasai buvo ne
drąsus. Jis mandagiai kilstelėjo 
numaukšlintą kepurę ir tarė:

— Atleiskite, ar negalėtumėt

Jurgis Jankus
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Pašokęs prie stalo nenuėjau. Atsistojau tarpdury ir rū
kiau. Ji atsisėdo ant lovos, prie jos atsirado daugiau mer
gaičių, pasišnibždėjo ir uždainavo:

Karvelėli mėlynasai, o kur tu lakioji.
Karosėli geltonasai, o kur tu plauktoji?

Labai aiškiai atskyriau aiškų kaip sidabrinis varpelis 
jos balsą. Net ir tada, kai prie dainos prisidėjo vyrai, jo 
neužtrenkė. Kai visiems pritrūkdavo kvapo ir nutildavo, 
jis dar mažutį akimirksnį skambėdavo vienas.

— Kodėl nesidedi į krūvą? — pasakė balsas.
šalia stovėjo Burnis, seniūnas.
— O pats iš krūvos pabėgai. Kaip kišenės: tuščios ar 

pilnos?
Jis numojo ranka ir nuėjo prie stalo.
Vėl ėmė groti. Pasukau įstrižai trobą prie lovos. Pama

čiau, kad Morta sunerimo ir ėmė akimis ieškoti tokio, 
kuris pirmas galėtų prieiti ir išvesti. Man siūbtelėjo krau
jas į galvą. Žingsnio nepagreitinau, bet būčiau susimušęs' 
su kiekvienu, kuris būtų pamėginęs jos šaukiamas už
bėgti man už akių. Bet neužbėgo niekas. Visi juto, kur1 
einu. Pakviečiau. Ji papurtė galvą.

— Neisiu. Koją pasinarinau, — pasakė. x
— Besėdėdama? — prikišau.
— Kitas ir gulėdamas pasinarina, — atsikirto ir nusi

suko.
Nuėjau ir aš. Ties krosnies kampu pamačiau stovintį 

Palį. Jis žiūrėjo į mane ir vėl taip pat šypsojosi, kaip 

rytą. Nebuvau su juo šnekėjęs, ir dabar užėjo noras 
paklausti, ką jis nuo manęs slepia.

Einam truputį į kiemą, — pasakiau priėjęs.
— Ar turi ką pasakyti? Gerai, einam. Čia labai karšta.
Jis pasiėmė čia pat ant krosnies kampo padėtą kepurę, 

ir išėjom. Tyliai rūkydami, nuėjom per kiemą, paskum 
per kluoną ligi klojimo.

— Tai ką norėjai pasakyti? — nesulaukęs manęs prade
dant, paklausė.

— Norėjau paklausti, ką nuo manęs slepi.
— Slepiu?
— Taip atrodo.
— Iš ko gi.
— Ko tu taip nusišypsojai, kai rytą paklausiau apie 

Mortą. Ir dabar taip pat. Jeigu ji jau nuėjo po velnių, 
tai taip ir pasakyk. Navikas galvoja, kad ji su vokiečiu 
nieko neturėjo. Tą vakar ji pati pasakiusi, bet tu kažin 
purę ką daugiau žinai.

— Žinai, kad nieko nežinau.
— Žinai, bet nenori, kad ką tam vokiečiui daryčiau. 

Jūs visi prakeiktai bijot triukšmo.
— Na, apie baimę gali nešnekėti. To dar aš nepažinau.

Kodėl ji nėjo su tavim šokti? /
— Koją nikstelėjo?
Palys nusijuokė.
— Ne koją, .velnias sėdi toj mergoj. Bet pamatysi, kaip 

išvarysiu. Mergaitė pasidarys kaip šilta vilna, galėsi 
glostyti, kaip norėsi — šiurkštumo nė šešėlio nerasi. Ma
nai, kad vokietis jai rūpi? Ne, ji tik užsimetė tave pajo
dinėti, kam per vėlai pamatei, ko ji nori. Palauk, dar 
pavaikščiosim, ir pats pamatysi.

— Tu tikrai ką slepi?
— Tikriausia nieko. Man tik pasisekė atspėti, kad ir 

atėjusi ji taip greitai J tavo glėbį nepuls. Ragučiai Išdygo.

— Žinoma, jeigu Naviko bernas geresnis.
— Ir bernas jai niekis. Merga šėlsta — ir viskas. Tik 

nesikarščiuok. Pamatysi, apsisukusi pati ateis ir paprašys, 
kad išrūkytume tą vokietpalaikį. _

Ilgą valandą išsėdėjom ant tvoros gale klojimo, pas- 
kam upeliais nuėjom ligi miško ir vėl sugrįžom. Kai atė
jom į kiemą, jau grojo kelintą šokį.

— Pažiūrėkim, kaip kojos sveikata, — pasakė Palys ir 
ėmė iš tolo žiūrėti pro langą. Morta vėl šoko, smagiai 
juokėsi ir sukosi, lyg niekada gyvenime nebūtų kojos 
skaudėjusios. Norėjau eiti į vidų, bet Palys sulaikė.

— Palauk, įeisim, kai nustos šokti.
įėjom. Morta sėdėjo pagal stalą. Palys vėl padėjo ke

purę ant krosnies kampo, pasitrynė rankas ir atsisukęs į 
grojikus paprašė smagios polkos. Kai tie užgrojo, jis lėtu 
žingsniu, plačiai šypsodamasis ėmė artintis į Mortos pusę. 
Ta sunerino, pasikraipė į šonus, atsikėlė ir norėjo greitai 
praeiti pro jį, bet tas žengė žingsnį į šalį ir užstojo kelią.

— Nebėk, noriu su tavim pašokti.
— Man reikia išeiti, leisk, — atsakė toji, nežiūrėdama

į akis. •
— Išeiti spėsi, kai pašoksim, — pasakė vis tebesišypso

damas ir paėmė už rankos.
Dabar ji pakėlė akis ir pažiūrėjo atvirai į Palį.
— Jei ir šoksiu, tai tik ne su tavim! — kaip rėžtuvu 

atrėžė.
— Ne?
— Žinoma, ne!
— Gal aš trefnas?
-r Pats geriau žinai! Paleisk.
— Tai gal tau ir čia nepatinka?
— Per daug dalykų tau rūpi.
— Mergyt nesigailėk. Paduok jos drabužius, — pamojo 

netoli stovėjusiam Naviko bernukui.
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man pasakyti, kur čia yra pra
garo repatriacijos komisija?

Matydamas, kad pajuodėlis ne
drąsiai laikosi, Peluitis atkuto.

— Ko? Pragaro repatriacijos 
komisijos? Na, tokios tai negirdė
jau. Bet dėl to gali nenusiminti. 
Užeik į tovariščių komisiją, ir jie 
tave kaip matai nuveš i patį pra
garų pragarą.

— Ne, ten tai jau aš neisiu, — 
visai nusigandęs sušuko pajuo
dėlis.— Ką tik iš rytų zonos aš 
čia atspyriau, ištrūkęs iš kaceto.

— O kaip gi tu ten pakliuvai? 
— nustebo Peluitis. — Juk tu jų 
ištikimiausias bičiulis.

— Žmogau, — niekinamai nu
mojo ranka velniokas. — Ar gi 
jie kuo pasitiki! Įkišau tik kartą 
galvą į vieno fabriko tarpvartę, 
tai ir griebė: įtarė kad vakarie
čiams šnipinėju.

— Na, čia jūsų repatriacinės 
komisijos negirdėjau. Man rodos, 
jog tau reiks prašyti, kad pripa
žintų išvietintojo statusą ir priimtų 
kur į stovyklą, nusprendė Peluitis.

Į stovyklą tai aš neisiu, taip pat 
su baime atsakė pragaro pilietis.

— Ar tai taip veržiesi repatri
juoti? Negi pragare geriau, kaip 
stovyklose?

— Ak, ne pyragai, žinoma, — 
sutiko velniokas. — Bet ten jau 
bent nereikia galvoti, kaip sto
vykloj, kas bus ryt, — veš ar ne
veš, kur veš, kada veš. Šitokiam 
bandymui mano nervai po enka
vedistų tardymų per silpni.

— Iš dalies tavo tiesa, — su
tiko ir Peluitis., — Kitas dėl to 
net j sovietus repatrijavo, o jei 
atsivertų durys į pragarą, tai 
gal net ir nemaža ten patrauktų 
kad tik atsikratytų visais tais 
klapatais. Ar tikėsi — aš jau 
penkiasdešimt kartų vykau po 
šimtą dvidešimt kilometrų į Mūn- 
cheną teirautis apie savo išva
žiavimą. Taigi jau nuvažiavau 
6000 kilometrų ir — stebėkis, kaip 
dabar pasauly yra — nė per 
sprindį dar nepriartėjau nei prie 
Amerikos, nei prie Australijos.

Dar pasiskundę dalia, abu iš
virintieji su užuojauta vienas ki

Grupė lietuvių pa
keliui | Braziliją

tam atsiskyrė, ir Peluitis paga
liau pasiekė savo urkštynę.

Paryčiu atsibudęs, jis gerai ne
nuvokė, ar iš tikro jis naktį kal- 
bėįosi su Kuvikio baltąja ir pa
bėgusiu iš rytinės zonos pragaro 
piliečiu, ar nuo Dilbos varlių 
ašarų susapnavo. Neturėdamas 
laiko daug apie tai galvoti, jis 
pakišo sunkią galvą po kranu, o 
paskui griebėsi tvarkytis, nes 
Skystimas taip pat jau grožė
josi savo reformuotomis kelinė
mis. Jis susitempė, kiek galėda
mas, slaptai vildamasis, kad neu
žilgo pasirodys kas nors Dilbų 
kviesti jo pietų, ir norėdamas 
svečiuose padoriau atrodyti. Jis 
tyčia niekur nėjo, kad kvieslys 
būtinai rastų jį namie, bet pa
galiau praėjo ir pietų metas, o 
niekas nesirodė.

— Neskusti paršai! — nuspren
dė jis pagaliau apie Dilbus ir at
sidarė savo spintukę, kur gulėjo 
tik prie mėsos porcijos prideda
mas kaulas ir pora silkių.

— Štai tau ir riebaluota barz
da, — tarė jis, traukdamas už uo
degos silkę.

KOLUMBIJA te jos lietuviai

1. Kontrastų kraštas
Šalis, daugiau negu du kartus 

didesne už Prancūziją, teturi apie 
10 mil. gyventojų. Tačiau žmonių 
skaičius smarkiai auga, nes dau
guma šeimų labai gausios, po ke- 
lioliką vaikų. Yra kur plėstis, nes 
begaliniai plotai dar laukia dar
bininkų. Kraštas turtingas-žibalo 
versmės, brangieji metalai (plati
na, auksas, sidabras). Per porą 
paskutinių dešimtmečių padaryta 
didelė pažanga krašto ūky ir 
švietime. Kolumbija turi 5 uni
versitetus (iš jų du privatinius- 
katalikiškus, vieną Bagotoje, ki
tą Medelline), kuriuos lanko ir 
kitų vidurinės Amerikos kraštų 
studentai. Daug veikia privatinių 
kolegijų, specialių mokyklų. Daug 
išeina dienraščių, savaitraščių, 
žurnalų. „EI Colombiano“ ir „EI 
Sigio“ katalikų dienraščiai dide
lio formato, po 14 pusi., gražiai 
redaguojami, turi socialinio, reli
ginio, ūkio gyvenimo skyrius. Ka
talikiškos Akcijos centro bibliote
koje teko matyti daug aktualių, 
gražiai išleistų knygų, daugybė 
naudingų vertimų. Su didesnėmis 
bibliotekomis dar nesusipažinau.

Tiesiami nauji keliai, autostra
dos. Krašte daugybė sunkveži
mių, lengvų mašinų, daugiausia 
naujų, amerikoniškų. O tarp pui
kių automobilių ramiai kicena 
maži asiliukai, nešdami didžiau- 
sisa naštas ir nekantrius šeimi
ninkus, kurie vis dar ragina 
sparčiau bėgti. Susisiekimas dau
giausia vyksta lėktuvais. Lėktu
vais keliauti nėra brangu. Už 700 
km. kelionę tenka mokėti apie 
30 pezų. Prie kiekvieno miesto ir 
miestelio yra aerodramai. Kata
strofų retai pasitaiko — kokios 

keturios į metus, kada lėktuvas 
atsimuša į kalną.

Iš miestų tepažinau du — Ba- 
ranguillą ir Modelliną. šalia pui
kių pastatų, kelių ar net kelioli
kos aukštų namų daug kur ma
tyti paprasti, vieno aukšto pie
tietiški namukai. Šalia žibančių 
gatvių — blogas grindinys, sky
lėti šaligatviai. Gatves puošia di
džiulių, dailių palmių eilės, o va
karais gausios, spalvotos rekla
mos.

Klimatas Kolumbijoje įvairus. 
Žemumose — karštas, tvankus, 
o aukštumose — šiltas ir viduti
nis. Bagotoje (2800 m. aukštu
moje) oras esąs vėsokas, rytais 
tik keli laipsniai šilumos. Medel
line (1600 m aukščio) vidurdie
niais šilta, bet pakeliama, galima 
vaikščioti, o priešpiečiais ir pava
kariais temperatūrą vidutinė. Net 
ir Baranguilloj (uostas prie Ka- 
rajibų jūros) gyvena europiečių 
(tarp jų kun. Matulis), kurie dėl 
šilimos labai nesiskundžia. Šiaip 
ar taip, kur europietis beapsigy- 
ventų, pradžioje prisitaiko prie

DR. J. GOTAS

vietos klimato, maisto, aukštu
mos. Vieniems širdis streikuoja 
(trūksta oro), antriems prastai 
virškina, treti pakinkliuose silp
nybę jaučia. Po kelių ar net ke
liolikos savaičių paprastai visos 
tos negerovės dingsta. Vokiečiai, 
švėdai, danai čia puikiai gyvena, 
turi vilas, laksto automobiliais, 
turtingi, gerai atrodo. Yra ir lie
tuvių, kurie čia gyvena jau ke
liolika metų ir gerai jaučiasi 
(kun. M. Tamošiūnas ir kiti liet-, 
saleziečiai kunigai).

Kanadon nuvykusių lietuvių ir senųjų emigrantų piknikas

2. Gyventojai
Čia žmonės tamsesnės spalvos 

negu Lietuvoje. Pusnegrių, visiš
kai juodų keletas %. Dauguma 
gan gražiai atrodo, padoriai ap
sivilkę, ispanų palikuonys. Net ir 
paprasti, nemokyti žmonės labai 
mandagūs. Mielu noru parodys 
kelią ir net pavedės. Labai smal
sūs, greitos orientacijos, dideli 
kino, teatro, muzikos, jaučių rung
tynių mėgėjai. Vaikai neapra
šomo gyvumo, linksmi, žodžius 
berte beria.

Absoliuti gyventojų dauguma 
katalikai ir atrodo geri, prakti
kuojantis katalikai. Net papras
tomis dienomis bažnyčiose gausu 
tikinčiųjų, o sekmadieniais per 
keletą Mišių vis pilnos bažnyčios 
žmonių. Kasdien bent po dvi va
landas klausoma išpažinčių. Tik 
vienoje bažnyčioje per vieną 
mėn. (EI Sufragio parap. Medel
line) išdalinama 60.00 Komunijų) 
tiesa, parapija didelė — 40.000 
žmonių). Jau visą savaitę prieš 
pirmąjį mėn. penktadienį po ke
lias valandas klausoma išpažin
čių. Čia labai išplitęs Jėzaus Šir
dies kultas. Tūkstančiai žmonių 
praktikuoja dažną komuniją. La
bai mylima Dievo Motina Marija. 
Daug Marijos statulų pakelėse, 
kiemuose, namų prieangiuose. 
Medellino aerodromo salėje gra

žus Jėzaus Širdies paveikslas. 
Miesto autobusai papuošti Jėzaus 
ir Marijos paveikslėliais. Radijo 
stotys transliuoja rožančiaus pa
maldas, katal. gyvenimo apžval
gas. Vaikąi ir jaunuoliai, pamatę 
praeinantį kunigą, klaupia ir 
prašo palaiminimo. Benį Arti- 
jochijos provincijoje (Medellinas 
jos sostinė) gausūs pašaukimai į 
dvasinį luomą. Vienuolynai ir 
kunigų seminarijos turi pakan
kamai kandidatų. Bažnyčios gra
žios, išpuoštos. O Medellino kate

dra yra 7-ji pasaulyje savo di
dumu ir gražumu.

Didelio skurdo, bent Medelline, 
nematyti. Nedarbo nėra. Aplink 
miestą dieną ir naktį ūžia fabri
kai — cemento, plytų, tekstilės. 
Sakoma, kad čia tik tas neuž

dirba, kas nenori. Paprastų, ne- 
specialistų uždarbis menkas.

3. Dėl šalelės brangios
Šiuo metu Kolumbijoje tėra 

apie 130 lietuvių. Beveik visi gy
vena Bagotoje. Kun. Vaičiūną 
paskyrė lietuvių kapelionu. Jau 
turi lietuviškas pamaldas. Niekas 
čia nevaržys nei tautinės, nei 
kultūrinės veiklos. Vieną mėnesį, 
kol susiras darbo, naujai atvykę 
apgyvendinami kolumbiečių ko
miteto lėšomis išlaikomam ben
drabutyje. Cituoju vieno „nau
joko“ laišką: „Mumi jie rūpinasi 
kaip savo vaikais — neša dova
nas vaikams, duoda maistą, tei
kia medicinos pagalbą ir, svar
biausia, ieško mums darbo“. Sun
kiau darbo gauti seniems, netu
rintiems jokios specialybės. Gra
žiai rūpinasi savo tautiečiais lie
tuvių komitetas, kuris atvykusius 
iš uostų gabena į krašto gilumą, 
reikalingiems teikia paskolas, ieš
ko darbo, butų, varo propogan- 
dos darbą-supažindina kolumbie- 
čius su dabarties Lietuvos var
gais, tremtinių padėtimi, išrū
pina įvažiuoti leidimus, nors ko
miteto žmonės (daugiausia liet, 
saleziečiai kuniagi) turi daug tie
sioginio darbo.

Neseniai Medelline buvo lietu
vių gyvenimo ir dailės parodėlė, 
tilpusi trijuose dideliuose kamba-

Lietuvaltės DP ISvydo Kolumbijos 
krantus...

riuose, gražiame name. Višą sa
vaitę plevėsavo mūsų trispalvė, 
buvo palyg'nti gausiai lankoma 
rinktinės publikos. Tuo pačiu lai
ku vyko lietuvių tremtinių nau
dai rinkliava gatvėse, (įstaigose, 
mokyklose, bažnyčiose. Joje tal
kininkavo kolumbietės ponios ir 
panelės — Kat. Akcijos darbuo
tojos. Joms padėjo bagotietės po
nios — Baronienė, Pikčilingienė, 
Narutavičienė. Tačiau visos vei
klos siela čia yra kun. M. Ta
mošiūnas, nes be jo Medelline tė
ra vos du lietuviai, neseniai dar 
atvykę, naujokai. Jis įsigyjo Br. 
Matuzų filmą „Tėvynėje bran
gioj“. Ją rodo universitetų stu
dentijai, įvairiose kolegijose, Ka
tal. Akcijos darbuotojams. Mil
žiniškas pasisekimas, geriausia 
Lietuvos reklama! Pamatę Lietu
vos vėliavą, kolumbiečiai ploja, 
šaukia valio. Medelliniečiai daug 
žino apie Lietuvą, nes kun. M- 
Tamošiūnas parašė ištisą eilę 
straipsnių laikraščiuose, kelius 
kartus kalbėjo per radiją, turėjo 
radijo pusvalandžių lietuviams. 
Ateity manoma tokių pusvalan
džių turėti dažniau. Stotis ga
linga — girdisi Europoje ir Azi
joje, vadovybė labai palanki lie
tuviams. Jei vienas žmogus tiek 
daug padaro, kiek gi turėtų nu
veikti — dėl šalelės brangios — 
mūsų tūkstančiai!

Lietuviai Anglijoje 
darbo metu 
Bal. Brazdžionio 

nuotr.

„Gera nuotaika“ 
Jaltos vakarienėje
Prezidento Roosevelto patarėjas 

Harry Hopkins savo užrašuose pa
žymi, jog per pirmą vakarienę, 
kurią Jaltos konferencijos metu 
Rooseveltas surengė Churchilliui 
ir Stalinui, vyravusi „labai gera 
nuotaika“. Amerikiečių ekspertas 
Rusijos reikalams Charles Bohlen 
šnekučiavosi su Višinskiu, kuris 
kategoriškai pareiškė, jog Sovietų 
S—ga niekad nepripažinsianti ma
žosioms tautoms teisės dalyvauti 
sprendimuose dėl didžiųjų valsty
bių veiksmų. Kai Bohlen pastebė
jo, jog Jungt. Valstybės niekad 
nesutiks, kad būtų pažeidžiamos 
mažųjų tautų teisės, Višinskis 
šurkščiai burbtelėjo: „Amerikiečių 
tauta turi išmokti klausyti savo 
vadų". Tuo pačiu metu Stalinas 
erzino Churchillį ar jis nesusirū
pinęs, kad būsimuose britų parla
mento rinkimuose jo partija gali 
palaimėti. Churchillis atsakė abiem 
Stalinui ir Višinskiui: „Aš didžiuo
juos, kad britų tauta -turi teisę pa
keisti savo vyriausybę kada tik 
nori. O dėl mažųjų tautų teisių, 
tai aš manau, kad erelis negali už
drausti mažiesiems paukšteliams 
giedoti...**
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Ar gali rusai sukilti pries Staliną?
Šiuo metu tam klausimui atsaky

mas greičiausiai būtų — ne, bet 
antikomunistinis pogrindžio sąjūdis 
Rusijos stiprėja ir jau net turi tam 
tikros įtakos į sovietų užsienio po
litiką.

Amerjkiečių žvalgyba yra paste
bėjusi suaktyvėjusią antikomunis
tinio pogrindžio veiklą Rusijojetbei 
užsienyje. Galimybė, kad šis vei
kimas ateityje taps reikšmingesnis, 
negali būti ignoruojama.

Neramumai Sovietų Sąjungoje 
yra apsiriboję tam tikrose srityse. 
Į Ukrainą, Kaukazą turėjo būti pa
siųsti specialūs NKVD (MVD) da
liniai, kad išvalytų kraštą nuo 
„fašistinių banditų“.

Tuo pat metu padidėjo ir dezer
tyravimas iš raudonosios armijos. 
Apie 50 000 raudonarmiečių yra 
pabėgę j amerikiečių, britų bei 
prancūzų zonas Vokietijoje. Kai 
kurių manymų, sovietų dezertyrų 
skaičius siekia iki 250 000. Kiek
vienu atsitikimu, sovietų karių bei 
pabėgėlių skaičius, siekiančių Va
karinėse zonose prieglaudos, yra 
tiek didelis, kad sudaro jau nema
žą problemą karinei valdžiai, turin
čiai rūpintis jų apgyvendinimu, 
maitinimu bei aprengimu.

NAUJOS PAKRAIPOS ANTI
KOMUNISTINIS SĄJŪDIS

Nua Rusijos revoliucijos 1917 
metais emigrantų grupės — dau
giausia monarchistinės — veikė 
Rusijos išorėje ir iš dalies viduje. 
II Pasaulinio karo metu iškilo nau
jas pogrindžio sąjūdis. Ši organiza
cija, žinoma N.T.S. (Nacionalno 
Trudovoj Sojuz) vardu, remiasi de
mokratine programa.
POLITBIURAS YRA SUSIRŪPINĘS

Propagandos Kampanija vedama 
per sovietų trumpų bangų radijo 
siųstuvus rodo, kad sovietai yra 
rimtai susirūpinę dėl antikomunis
tinio sąjūdžio augimo Rusijoje bei 
užsienyje.

Tolstojaus Fondas (kuris gelbėjo 
ieškančią prieglaudos mokytoją 
Kosenkiną), Naujosios Kartos Tau
tinė Unija ir kitos rusų emigrantų 
organizacijos Amerikoje susilaukė 
didžiausių puolimų. Sovietai netgi 
apkaltino Jungtines Amerikos 
Valstybes ruošiant Rusijoje revo
liuciją. „New Times" — Politbiuro 
ruporas, rugpjūčio mėnesį rašė.

„Jie (supr. amerikiečių agentai) 
ieško sau agentų... tarp emigran
tų .. .

Nuo Paryžiaus iki New Yorko 
baltųjų banditų lizdai, prisidengę 
įvairiais komitetais, varo fašistinę 
propogandą tarp sovietų piliečių — 
rusų, ukrainiečių, lietuvių, latvių, 
estų ir gudų.'*
SILPNOJI SOVIETŲ VIETA YRA 

ARMIJA
Amerikiečių stebėtojai teikia di

delės reikšmės tam faktui, kad vo
kiečiams pradėjus karš su sovie
tais, 15 sovietų divizijų pasidavė 
vokiečiams be jokios kovos. Vė
liau gen. Vlasovas organizavo ru
sų belaisvius kovai prieš bolše
vikus.
Amerikiečių žvalgyba mano, kad 
šiuo metu raudonoji armija, po 
karo dar „neišvalyta" bei „ne
perorganizuota", yra vienas iš 
silpnųjų sovietinės vyriausybės 
punktų.

Tai dar nereiškia, kad Rusija yra 
jau pribrendusi antibolševikikinei 
revoliucijai, bet reikia skaitytis su 
faktu, kad pačioje Rusijoje jau 
veikia stiprus, pačių rusų suorga
nizuotas, pogrindžio sąjūdis.

Naujosios Kartos Tautinė Unija, 
persiorganizavusi į NTS (Nacio
nalno Trudovoj Sojuz), yra pati 
stipriausia rusų pogrindžio grupė.

NTS VEIKLA
Pirmas žymesnis šios grupės pa

sireiškimas buvo atentato prieš S.

M. Kizovą įvykdymas. 1934 metais; 
gruodžio mėn., Smolno institute 
Kirovas buvo atentatininko nušau
tas. Jis buvo nužudytas NTS or
ganizacijos įsakymu, kuri pasmer
kė komunistų partijos centralinio 
komiteto sekretorių mirčiai.

Kirovo nužudymas baisiai sukrė
tė Staliną bei jo Politbiuro drau
gus. NTS laikrštyje ,,Za Rossiju" 
(„Už Uusiją") buvo paskelbtos Ki
rovo nužudymo priežastys. Susi
jaudinę Politbiuro nariai leido 
„Pravdai” paskelbti to straipsnio 
ištraukas, kad parodytų tautai, jog 
„baltųjų bandų banditai" tikrai 
egzistuoja ir kad juos reikia išnai
kinti.

Kirovo atentatas buvo pirmas ir 
paskutinis NTS tiesioginio teroro 
politikos veiksmas, nes organizaci
ja nutarė pasirinkti kitą veikimo 
liniją, vengiant teroro aktų, bet 
siekant tikros rusų revoliucijos 
prieš savo engėjus.

NTS yra plačiai išsišakojusi or
ganizacija, veikianti užsienyje ir 
pačioje Rusijoje. Didžiausias Stali
no ramstis—raudonoji armija — nė
ra taip jau patikima, kaip kam 
atrodo. Gen. Vlasovo armija prisi
minimas dar tebėra gyvas, gi jis 
pats yra tapęs rusų pogrindžio 
didvyriu.

Patys naciai, pamatę, kad gen. 
Vlasovo tikslas nėra kolaboravi
mas, bet rusų revoliucija, sustabdė 
jo veiklą ir neleido jam suorgani
zuoti savo armijos. Gen. Vlasovo 
dvasia ir jo manifestas — mažai 
žinomas užsienyje, bet garsus Ru
sijoje — dar nėra mirę. Gen. Vla
sovas pasiėmė vykdyti savo nedė
kingą uždavinį tiktai NTS organi
zacijos įkalbėtas. Jis susitarė su 
vokiečių Wehrmachtu, kad jo ar
mija bus grynai rusiška, kovojanti 
už Rusijos išlaisvinimą. Sovietų 
generolai Truhkin, Malyškin ir 
Meandrov (visi NTS nariai) nuėjo 
kartu su juo. 1944 metais Pragoję 
gen. Vlasovas paskelbė savo mani
festą. Jis galėjo suorganizuoti iki 
1 mil. savanorių. Naciai, pamatę 
Vlasovo pasisekimą, išsigando jo 
paties ir atšaukė Wehrmachto pa
darytuosius susitarimus .. .

1946 metais rugpjūčio 1d. Lubian- 
kos NKVD kalėjime buvo pakarti 
generolai Vlasovas, Truhkin, Ma
lyškin ir Meandrov. Niekas tuomet 
— karui baigiantis — nesuteikė 
jiems prieglandos teisių, nes ame
rikiečiai dar nebuvo supratę, kas 
yra bolševizmas, ir nesuvokė, kad 
tie žmonės kovojo ne už nacius, 
bet už laisvą ir demokratinę Rusi
ją

Netgi „Izviestijos" nereklamavo 
šių „išdavikų" nužudymo. Jos tam 
tepaskyrė tiktai keturias nežymias 
eilutes. . . Bolševikai žinojo, kad 
jie nužudė keturis kovotojus, bet 
jie taip pat suprato, kad tų žmonių 
mirtis dar nereiškia jų idėjos mir
ties. Gi jos jie labiausiai bijo.

NTS buvo įkurta 1930 metais. 
Jos programa yra demokratiška ir 
realiai pritaikinta naujosioms są
lygoms Rusijoje. 1933 metais NTS 
pradėjo aktyviai veikti. 1935 me
tais buvo nuspręsta nebesiimti te
roro aktų, bet organizuoti tautą 
aktyviam pasipriešinimui.

Si kova neapsėjo be aukų. Vie
nas iš pirmųjų žuvo Nikolajevas, 
kurs, save paaukodamas, nužudė 
Kirovą. 1933 metais NKVD suėmė 
Ivaną Irošnikovą, jam mėginant 
pereiti Rumunijos sieną. Jis buvo 
nukankintas, bet neišdavė nė vieno 
asmens, jo laukusių Sov. Sąjungo
je.

1938 metais NTS veikla apėmė 
beveik visą Rusiją. Buvo sudarytas 
net reguliarus radijo kontraktas ir 
reguliariai platinama antisovietinė 
spauda. 1938 metais Maskvos radi
jas viešai pranešė apie NTS gru
pės likvidavimą tarp Leningrado 
studentų.

1941 metais NTS .teko pergyven
ti nacių terorą. Naciai tada susekė 
ir suėmė Pragoję vadovaujančius 
NTS narius. 1944 metais naciai 
įvykdė masinius NTS narių areš
tus. Daugelis jų mirė koncentraci
jos stovyklose.

KARAS DAUGELIUI RUSŲ 
ATIDARĘ AKIS

Niekad nuo 1937 metų maršalo 
Tuchačevskio sąmokslo nuversti 
Staliną (šį planą Stalinui išdavė 
buv. Čekoslovakijos prezidentas 
Eduardas Benešąs . . .), nepasiten
kinimas Rusijoje nebuvo toks di
delis, kaip dabar.

Milijonai sovietų karių pamatė 
kitą pasaulį ir turėjo galimybių jį

palyginti su savuoju . . . Raudono
ji armija, kuri davė tokius drąsios 
širdies vyrus kaip gen. Tuchačevs- 
kis, gen. Vlasovas bei kitus, stovi 
dabar Vokietijoje, Austrijoje, Ko
rėjoje, Baltijos valstybėse.

Kareiviai dar negali kalbėti, bet 
jie turi akis, kurios jiems padeda 
dabar atskirti tiesą nuo propagan
dos melo. NTS dabar veikia ir jų 
tarpe.

Vieną dieną visas pasaulis, gal 
būt, bus dėkingas tiems nežino
miems progrindžio kovotojams. Jie 
kuria pasauliui viltį, kad demokra
tinė revoliucija Rusijoje išgelbės 
pasaulį nuo trečiojo pasaulinio 
karo ... M. L.

KURIO KRAŠTO GERIAUSI
KREPŠINIO VIRTUOZAI?

Niekas, tur būt, neišdrįs pagal
voti, kad pasaulio geriausių krep
šininkų sąrašas būtų įmanomas 
be pabaltiečių. Jie laimėjo visas 
prieš II-jį pasaulinį karą įvyku
sias Europos krepšinio pirmeny
bes ir 1947 m. iškovojo S. Są
jungai Europos meisterio titulą. 
Kad Europoje baltiečiai yra ge
riausi krepšininkai, įrodo lietu
vių ir latvių krepšininkų gastro
lės Prancūzijoje ir faktas, kad 
bet kuriam krašte net vidutinio 
pajėgumo baltiečių žaidikai yra 
įsijungę į tų kraštų geriausias 
komandas. Taigi Europos krep
šininkų pajėgumas atrodo: 1. lie
tuviai, 2. latviai, 3. estai. Kokia 
gi vieta pasaulyje priklausytų 
europiečiams ir ar pasiektas yra 
JAV ir paskutiniu laiku smarkiai 
progresavusių P- Amerikos, ki
niečių ir korėjiečių krepšinio žai
dimo menas? Pasaulio krepšinio 
pirmenybės nėra organizuojamos, 
todėl vienintelis būdas palygini
mams daryti yra pasaulinė Olim
piada.

„Latvių Sporto“ koresponden
tas Uldis Prieditis matė Londono 
olimpines krepšinio žaidynes ir 
jo pasakojimai atidengia mums 
daug įdomių dalykų.

Įskaitant Egiptą, tik 9 koman
dos reprezentavo senąjį konti- 
netą. Nesimatė Europos „stubur
kaulio“ — baltiečių ir paskuti
niojo Europos meisterio Sov. 
Sąjungos.

Nors sidabro medalis ir atiteko 
prancūzams, bet matyti žaidimai 
liudijo, kad krepšinio mene Eu
ropa yra smarkokai atsilikusi. 
Tai „jankių“ milžinai, karštieji

gai, lygiai ir kombinacijų prave- 
dimo tikrumas, esant judesy, su 
preciziškais įmetimais, sukelia 
abejonę, ar šiuo metu krepšinio 
gimtinės legendarinę garbę ga
lėtų ' sudrumsti baltiečių arba 
rusų krepšininkai.

Užtikrintai geriausias vyras 
amerikiečių komandoje buvo 2 
m. ilgumo negras Barksdeilas. Jo 
puikūs šuoliai kovojant dėl ka
muolio, žaibiškos pasuotės, bet 
kurios padėties greitas suvoki
mas ir preciziški įmetimai iškėlė 
jį kaip žaidiką Nr. 1. ‘

Prancūzai buvo laimingiausi 
žaidėjai. Vedant atsargų bei fleg
matišką žaidimą ir nesėkmingai 
mėtant baudinius, jų laimėjimas 
prieš Čilę ir Braziliją buvo tik
rai nelauktas. Jų geriausieji vy
rai buvo Barrais, Girąrdo. Koche
ir Perje.

Prancūzams nelauktai pralai-
mėjo braziliečiai, bet pastarieji 
taip pat netikėtai laimėjo prieš 
Meksiką. Buvo neužmirštamas 
vaizdas, kada, laimėję bronzos 
medalį, žaidėjai pietietiška aistra 
iš džiaugsmo verkė ir suklaupę 
ant kelių bučiavo grindis.

Pietų Amerikos nugalėtojas 
Uragvajus liko penktoje vietoje. 
Jos komandoje geriausiu žaidi- 
ku iškilo vienintelis baltietis 
— lietuvis V. C i e s 1 i n s k a s.

Už trisdešimt Hpvvniu cka’nii Garsioji „Šarūno“ krepšinio koman da. Iš kairės Į dešinę: Puzinauskas, „uz msaesimi aevynių SKa.nų llMkeir|il||gt Bagdonas. Norkus I ir Norkus II. K. Daugėlos nuotr
ir trisdešimt devynių marių gy
vena geriausi pasaulio krepšini- lotynų Amerikos krepšinio vir- Kitų P. Amerikos komandų pa
kai _  Tai įrodė 84 susiti- tuozai ir mažųjų kiniečių, ko- jėgumas buvo apylygis ir jų
kimai olimpinėse krepšinio žai- rejiečių arba filipiniečių puiki žaidimo aukštoji klasė rimtai 
dynėse. kamuolio valdymo technika ža- grasina „jankių“ hegemonijai.

Vien dalyvių sąrašas jau teikia vė?° HerinKvej°s žaidynių stebė- p Amerikos tautos vis daugiau 
mums vaizdą apie šios sporto ša- tojus- samdosi JAV krepšinio trenerius,
kos populiarumą užjūrių kraš- Žaidynių laimėtoja JAV buvo *r Argentinos pralaimėjimas prieš 
tuose, o iškovotų vietų eilė — neginčijamai gerausia komanda. JAV dviejų taškų skirtumu yra 
apie atskirų tautų pajėgumą: Jos visi 14 žaidikų parodė tikrai geras įrodymas jų teisingai pra- 
1. JAV, 2. Prancūzija, 3. Brazi- aukštos klasės krepšinį. Neskai- dėto darbo.
lija, 4. Meksika, 5. Uragvajus, 6. tant jų aukšto ūgio, jų pirmumai Daugiausia simpatijų įsigijo 
Čilė, 7. Čekoslovakija, 8. Ko- pasireiškė kamuolio valdyme, Kinijos komanda. Mandarinų žė
rėjau. Kanada, 10. Peru,. 11. Bei- greity ir, neskaitant „milžino“ mės sūnūs suintrigavo žiūrovus 
gija, 12. Filipinai, 13. Kuba, 14. Bobo Kurlando, gerai paruoštoje ir dalyvius savo puikia kamuolio 
Iranas, 15. Argentina, 16. Ven- kūno kondicijoje. Pasakiškai ge- valdymo technika ir akrobatiniu 
grija, 17. Italija, 18. Kinija, 19. rai pasisavintas asmeninis den- žaidimo būdu. Kiniečių rungty- 
Egiptas. 20. Anglija, 21. Sveica- girnas ir mokėjimas greitai per- nės su Belgija buvo pačios gra- 
rija, 22. Irakas ir 23. Airija. siformuoti į zoną arba prieŠin- žiausios ir įdomiausios. Paskuti

niuose žaidimuose kiniečiai nu
vargo, manoma, dėl neįprasto 
klimato. Panašų žaidimo būdą 
demonstravo Korėja ir Filipinai.

Čekai visą savo žaidimą rėmė 
centru ir jų geriausias žaidėjas 
buvo Benačekas, o italų koman
doje geriausiai pasirodė Traguči.

Geriausiai iš europiečių pasi
žymėjo belgai. Greitis, kovos 
dvasia ir gražus, mandagus žai
dimo vedimas parodė, kad jie 
daug yra dirbę.

Egiptiečiai pasižymėjo ugningu 
greičiu ir kovos dvasia.

Komanda, kuri iš šių olimpi
nių žaidynių daugiausia pasi
mokė, buvo anglai. Šveicarai ne
daug geresni už žaidynių silp
niausias tautas irakiečius ir airius 
Kanada pralaimėjo Vengrijai. 
Kanadiečiai demonstravo senąjį 
amerikiečių žaidimą, metant tik
tai iš užtikrintų padėčių. Jų ge
riausias žaidėjas buvo puolėjas
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Beikensas — „kablių“ specialis
tas, gynime —Kambelsas.

Taip, maždaug, atrodo latvio 
Priedišo pasakojimas apie maty
tas krepšinio žaidynes Londono 
olimpiadoje.

Taigi geriausios pasaulio krep
šinio tautos garbė vis dar neiš
sprūsta iš JAV rankų.

Gaila, kad užėję karai suardė 
mūsų lūkesčius dalyvauti pasau
lio tautų žaidynėse. Dingo taip 
pat viltys dalyvauti Amerikos- 
Europos kontinentų rungtynėse, 
kurios buvo numatytos pravesti 
1939 m. Tuo laiku, atrodo, euro
piečiai buvo arčiausiai amerikie
čių žaidimo klasės. Tikriausiai

IRO amatu mokykloje Ludwigsburge
IRO įkurdinimo programos dalį gyvenime ant kojų. Šis momentas 

sudaro žmonių paruošimas ėmigra- dar labiau įprasmina panašių mo- 
cijai. Tam tikslui buvo suorgani- kyklų buvimą.
zuoti DP stovyklose amatų kursai

šioms rungtynėms Europos ko
mandos pagrindą būtų sudarę 
mūsų ir latvių krepšininkai.

Šiandien mūsų rinktiniai krep
šininkai, kurie neabejotinai yra 
geriausi Europoje, vėl stovi prieš 
didžiausią bedugne, nes artėjanti 
emigracija vėl išblaskys juos po ir mokyklos. kad k;ekvienas trem- 
iyairius kraštus ir tokiu būdu tinys gaIėtų pramokli amato irįvairius kraštus ir tokiu būdu x ___ t_ :r
iširs buvusios mūsų komandos, Įsigytą kvalifikuoto
kurios ne kartą, laimėdamos įvai- •
rias žaidynes, sudarė sąlygas pla
čiai nuskambėti Lietuvos ir lie
tuvių krepšininkų vardui. Tikim, 
kad ir išemigravus lietuviai 
krepšininkai neužmirš šios gra
žios ir mūsų tautoje taip pamėg
tos sporto šakos. L. B.

Ludwigsburgo mokykla yra tikra 
DP mokykla. įsikūrusi buv. kari
niuose sandėliuose su didelėmis 
salėmis ir aukštomis gyvenamo
mis patalpomis. Vargingos mokinių 
gyvenimo sąlygos. Čia randame 
šiaip jau retai kur stovyklose 
tebeužtinkamas dviejų aukštų lo
vas. Visą kitą kambario erdvę

Ūkininkavimas Argentinoje
VLADAS VESELAUSKAS

Viename laiške pažyėnijau, kad personalui pieno. Važiuojant į 
inžinieriams ir įvairiems techni
kams Argentinoje yra gerai. No
rėčiau sustoti prie ūkininkavimo 
Argentinoje.

Daugelis lietuvių rašo, kad at
važiavę ūkininkausią. ūkinin
kauti Argentinoje reikia turėti 
stambus kapitalas. Žemė, tinka
ma ūkininkavimui, yra ypatingai 
brangi. Hektaras kaštuoja maž
daug 1000 pezų. (1 dol. — 4 ar- 
gentiniški pezai.) Perkant dau
giau kaip 200 ha galima gauti po 
200—300 pezų ha. Bet tai bus pli
kas laukas. O įrengimai? Pavyz
džiui, Buenos Aires, Santa Fe ar
ba Entire Rios provincijose nusi
pirkti 70 ha žemės, o paskiau pa
sistatyti trobesius, gyvulius ir 
šiaip reikalingąjį ūkio invento
rių nusipirkti reikia turėti maž
daug 60.000 pezų, kitaip sakant 
15.000 amerikoniškų dolerių. Prie 
pat Buenos Aires miesto hekta
ras žemės kaštuoja 4—5 tūkstan
čiai pezų. Yra ir pigios žemės. 
Prieš pat šį karą Pietų Argenti
nos zonoje už 1000 pezų galima 
buvo gauti 2500 ha žemės. Si že
mė yra akmenuota. Tik dvi avys 
gali ganytis ant vieno hektaro 
žemės. Šios zonos ypatingai neap
gyvendintos.

Argentinoje žemė 1 
stambiesiems ūkininkams. Čia 
yra ūkininkų su 100.000 ha gefos 
žemės, o 10.000 ha žemės savi
ninkes yra visai natūralus daly
kas. Jie savo dvaruose turi įsitai
sę gražiausias vilas, baseinus 
maudymuisi ir kitokią prabangą. 
Savo asmeniniams patarnavi
mams laiko daug daugiau tarnų, 
negu 10.000 ha žemei apdirbti 
darbininkų. Visą žemę apsėja 
kukurūzais, kviečiais, saulėžolė- 
mis ir linais. Mažiau sėja mie
žius, avižas, rugius bei bulves. 
Labai daug dėmesio kreipia į 
karvių bei avių auginimą. Taip 
ūkį tvarkant, išsiverčia su labai 
mažu darbininkų skaičiumi. Pri
žiūrėti 40.000 karvių apsieina su 
7—8 gaučais (gaučas argentiniš- 
kas cow-boy). Du — trys trakto- 
ristai apsėja visą lauką. Jiems 
užtenka 10—12 nuolatinių darbi
ninkų, kurių vienas būna višti- 
ninkas, kitas daržininkas, trečias iau Yra išsemtas, 
sodininkas, ketvirtas parko valy
tojas, o kiti paprasti įvairiems 
darbams darbininkai. Javų ėmi
mo metu prisisaimdo daugiau pa
dienių darbininkų. Tokiu būdu 
10.000 ha žemės savininkas laiko 
20 nuolatinių darbininkų o tarnų 
dvare turi apie 12, gi Buenos Ai
res mieste — 20. Darbininkai pa
prastai būna nevedę vyrai ir ti
kri argentiniečiai, o tarnai — eu
ropiečiai. Tarnams draudžiama 
turėt bet koks ryšys su darbinin
kais. Argentinos dvarams agrono
mas nereikalingas, ūkininkas ne
sistengia gero javo auginti. Jis 
stengiasi daug javų užauginti. 
Nuvalęs lauką, viską parduoda. 
Pasilieka tik reikiamą kiekį sė
klai. Paskiau duoną ir sviestą 
jie perkasi mieste. Karvių mel
žia tik tiek, kiek reikalinga dvaro

dvarą pasisvečiuoti, būtinai rei
kia vežtis duonos su sviestu. Dva- • 
ro savininkas savo sandėliuose 
turi daug šampano, whiskey, vy
no, bet duonos ir sviesto dvare 
nėra. Čia duona reikia pirkti 
kiekvieną dieną, nes rytojaus die
ną pasidaro kieta ir jau jos ne
beįkąs!. Sviestas nesūdytas ir po 
dviejų dienų susensta. Agrono
mijos studentais dažniausiai ir 
būna dvarininkų vaikai. Baigę 
mokslus, jie užima valstybines 
vietas žemės ūkio ministerijoje. 
Jų darbas paprastai esti admi
nistracinio, bet ne technikinio 
pobūdžio.

Gyvulių veislei pagerinti labai 
daug dėmesio kreipiama į gerą 
veislinio buliaus įsigijimą. Gyvu
lių parodos metu už veislinius 
shorthorn ir hereford rūšies bu
lius buvo sumokėta net lig 100.000 
pezų už kiekvieną. 25.000 ameri
koniškų dolerių už vieną jautį — 
tai jau geras lietuviškas dvariu
kas. Už veislinį aviną buvo su
mokėta net lig 27.000 pezų. Šie 
didieji dvarai, kaip čia vadiname 
estancia. daržus, sodus ir vištas 
augina tik savo reikalams, o ne 
pardavimui. Savo žemių dvarai 
neparduoda. Šie dvarininkai dar 
paprastai Buenos Aires mieste 
turi P° kelius dangoraižius. Šių 

° žemių jie nėra pirkę. Jų protėviai, 
pirmieji kolonistai, galėjo pasi
imti tiek žemės, kiek turėjo vie
lų tai žemei aptverti. Pora batų 
tais laikais brangiau kaštavo ne
gu 100 ha žemeės. Mažų ūkių sa
vininkai, 2—20 ha, daugiausia ver
čiasi sodais, daržais ir paukščių 
auginimu. Daržoves daugiausia 
augina japonai. Paukštininkai — 
italai su ispanais. Jau skaitytojas 
galėjo suprasti, kad atvažiavus 
reiks eit tik kito ūkis dirbti. Fa
briko darbininko sąlygos yra 
daug geresnės, negu ūkio darbi
ninko sąlygos.

VISUOMENES ŽINIAI
LTB Wūrttembergo-Badeno Apy

gardos Komitetas savo laiku yra 
atspausdinęs keletą mokykloms 
tinkamų vadovėlių, kurių tiražas

darbininko pažymėjimą, kuris gali 
labai praversti emigracijos atveju. 
IRO tokias mokyklas ir kursus re
mia. Instruktoriams moka atlygini
mą, mokiniams duoda papildomą 
maisto davinį ir rūkalų. Kiekviena užima stalas, prie kurio rasime va- 
IRO apygarda (area) turi pati su
organizavusi tokį vadinamą lavini
mo centrą (Training Center) — 
amatų mokyklą. Šiose mokyklose 
ir mokiniai ir instruktoriai yra 
įvairių tautų. (Instruktorių yra ir 
vokiečių).

Netoli Stuttgarto, Ludvvigsburge, 
(Stuttgarto g. 35) veikia viena to
kia amatų mokykla. Dėl savo pa
dėties ji yra reprezentacinė, daž
nai lankoma aukštų svečių. Spa
lio mėn. pabaigoje čia lankėsi Ir 
Mrs. E. Roosvelt. Mokykloje yra 
šaltkalvių, tekintojų, auto-mechani- 
kų, elektrotechnikų, stalių, mū
rininkų, dažytojų, siuvėjų ir audė
jų skyriai. Dirbtuvės erdvios, bet 
darbo įrankių negausu, nuo ko nu
kenčia amatininkų paruošimas. Per 
3 mėn., kuriuos praleidžia mo
kinys mokykloje, turėtų bent apsi
prasti su įrankiais. Bet tai neįma
noma, kai keliolikai mokinių ten
ka, pav., viena siuvamoji mašina.

Mokosi čia apie 300: lenkų, 
ukrainiečių, latvių, čekų, lietuvių. 
Pastarųjų yra apie 10% iš Schw. 
Gmiundo, Dornstadto ir Fellbacho 
stovyklų. Mokinių tarpe yra ne
maža vyresnio amžiaus inteligentų. 
Bet dauguma 16—20 m. jaunuoliai. 
Jie paprastai dėl kurių nors prie
žasčių negalėjo lankyti kitų mo
kyklų. Atėję čia, jie suranda savo 
pašaukimą, tampa gerais mokini
ais, o pramokę amato, jie atsistos

Sausariui, Henrikui Bokui, Sta
siui Knietai, Petrui Tamulioniui, 
Dr. Aloyzui Stankevičiui, Anta
nui Birškiui, Kostei Matulevičie- 
nei-Navickaitei, Jonui Palevičiui, 
Pranui Čekiui, Juozui Daugeliui, 
Antaninai Bubnienei-Petrokaitei, 
Bronei Baltrušaitienei-Ramanaus- 
kaitei, Lilly Krištoponytei, Jur
giui Piečiuliui, Teklei Jankaus
kienei - Medzviegaitei, Jozepui 
Žvirbliui, O. Simanavičiūtei, Pra
nui Baleišiui, Anelei Gabrilevi- 
čiūtei, Petrui Rylai ir Kaziui Pui
dokui.

studentus,karais kortuojančius 
nes tokioje kamšatyje iš tikrųjų 
nieko negalima veikti. (Tiesa, čia 
rasime ir erdvų, saulėtą, bet neap
gyvendintą kambarį...) Visiškai 
nesuprantama, kodėl mokyklos va
dovybė neleidžia mokiniams va
karais naudotis klasėmis — moky
tis ar paskaitytių! Arba, kodėl stu
dentų „klubas" — salė dieną naktį 
stovi užrakintas, ir esamieji sporto 
įrankiai trunyja sandėlyje?

Pasitaiko čia ir kitokių mums 
nebesuprantamų dalykų. Vienin
telė disciplinarinė bausmė čia pla
čiai praktikuojama, yra cigarečių 
davinio sumažinimas, kuris ir 
šiaip yra visai mažas — vienas 
pokelis per mėnesį. Pati bausmė 
dažnai būna kolektyvi, pav., vi
siems be išimties kambario gyven
tojams, jeigu valantysis kurią 
dieną blogai jį išvalė.

Pagaliau, visiškai nepateisina
mas mokyklos direktoriaus elgesys 
buvo gruodžio 8 d., kai jis poli
cinėmis priemonėmis vertė kata
likus dirbti, kurie norėjo tą dieną 
atlikti savo religines pareigas.

Tokie dalykai, kaip kolektyvinė 
bausmė ir religinės laisvės varžy
mas, ne tik mažina mokyklos va
dovybės autoritetą, susilaukia reak
cijos, bet kartu ir yra griežtai 
smerktinas pagrindinių principų 
laužymas.

Visi norime patekti | Siaurės 
Ameriką! Ten galėsime greičiau ir 
geriau įsikurti, Jei iš anksto su
sipažinsime su amerikiečių gyve
nimo būdu ir papročiais, su te
nykščių lietuvių darbais ir sieki
mais. Skaitykite JAV išeinantį 
gausiai jliustruotą mėnesinį žur
nalą

„KALIFORNIJOS LIETUVĮ".
Užsisakyti galima „Žiburių" ad

ministracijoje, Augsburg-Hochfeld, 
DP Baltic Camp arba tiesiog „K a -

9 2 0 4 S.

C a 1. USA. Vokietijoje vieno nu
merio kaina DM. 1,—; metinė pre
numerata DM. 10,— Paprašykite 
savo giminių, dranga ir pažįstamų, 
kad užsakytų KL teisiog iš Ameri
kos. Metinė prenumerata 3 do
leriai.

JAU IŠĖJO KALĖDINIS gruo
džio MĖNESIO 21 „AIDŲ“ 

NUMERIS
TURINYJE:

Kri-

Petr Ąžuolas

Paieškojimai
Harrison St., WORCESTER, Mass? 
USA — prašo atsiliepti savo bro
lius Jurgį ir Vincą arba jų vai
kus, kilusius nuo Sakių.

802. Mr. K. Stoškus, 10715 Ame
ry Ave., DOWNEY, Calif/USA — 
prašo atsiliepti savo gimines Stoš
kus ir Bataičius, gyvenusius apie 
Seredžių, Kauno aps.

803. Mr. Joseph Janušas, 4521 
S. Honore St., CHICAGO 9, I1L' 
USA — prašo atsiliepti savo gi
mines Janušus ir Gaidauskus, 
gyv. Skaudvilės valsčiuje.

804. Mrs. Marianne Eisin, 1231 
South 49th Court, CICERO 50, 
Ill/USA — prašo atsiliepti savo 
gimines: Norijutus iš Kvėdarnos, 
Tolišius iš Jonaičių, Daunius iš 
Kinkių ir Stanišauskus nuo Kvė
darnos.

805. RUMClKIENĖ-Skirvainytė
” * g, Ona arba jos vaikai, kilę iš Ju-
prašo atsiliepti mantonių, Rozalimo valšč., yra

kitus prašomi skubiai rašyti LG Kon-

staus prasmė, V e n a n c i j u s 
A1 i š a s — Cascata Cristalina 
(eilėraščiai), Jurgis Jankus 
— Tavo rankos švarios (novelė), 
A. Šapoka — Lietuvos ir Len
kijos santykiai lenkų akimis, J o- 
nas Grinius — Gulbės gies
mė (III- Slapta žmona), Alfon
sas Nyka-Niliūnas — Va
za, Sidabras, Kirininuko laidotu
vės rudenį, Princas XVIII amžiu
je (eilėraščiai), St. Barzdukas 
— Kazimieras Būga, Kazys 
Bradūnas — Atokaita (eilė
raštis), Juozas Tininis — 
Našlė (novelė), L M. — Memua
rai.

SKELBIMAS NR. 61
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime suminėti asmens. 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji malonėkite atsiliepti CKar- 
totekai per artimiausius LTB 
skyrius, kartu nurodant ieškoji
mo eilės Nr. ir įdedant reikiamą 
kiekį pašto ženklų atsakymui ap
mokėti.

794.
(1893);
(1930);
Petro; BAJORAS Jonas (1913)- iš 
Pandėlio; SILISKAITE (Seliūnai- 
tė) Ona iš Kauno.

795. RADZEVIČIŪTE Danutė 
(1927) nuo Rokiškio; ŠLEINIUS 
Povilas, s. Povilo nuo Kulių; BA- 
RAIKIS Edvardas, kilęs iš Vi
deniškių parapijos.

796. Mr. Jonas Gramas, 329 Ca
pitol Avenue, HARTFORD 
Conn.■'USA — L -- 
Emiliją Vaitkevičiūtę ir r*—---- —* — i- .... . , .
gimines, kilusius nuo Liudvinavo, sulatui,' New Yorkė, palikimo by- VIrseHų pirmame puslapyje, Mo-

797. Mr Feliksas Miniotas 756 los Nr. 18647z10—3230 reikalu. tina Bernelių Mišiose (nuotr. K.
------ ------------ 806 Druktienė Marijona, Tolai- Daugėlos), A. Janavičienė —Kom- 

..... . —-  šienė Juzė, Gerckys Petras bei pozicija, J. Daugvila — Gobele-
vo gimines bei pažįstamus, kilu- Juozas, gyvenę Skaudvilės v. — nas „Kristus“, V. K. Jonynas —
sius nuo Viduklės. prašomi atsiliepti OKartotekon piešinys iš „Hamleto“, V. Siman-

798. Mrs. Xaviera Malinowski palikimo JAV reikalu. kevičius — Vaikas, Pirštinės
(Zuperkaitė?), 3650 S. Seeley Ave., 807. Gauti giminių adresai iš (Freiburgo „Ecolo des Arts et 
CHICAGO, Ill. — prašo atsiliepti JAV: Viktorijai Junytei, Marijai Metiers“,) Ornamentas (Šv. Petro

KANOPIENIS Feliksas
BATVENYTE Aldona 

SAPRONAS Leonas, s.

KŪRYBOS PASAULY
Leonas Miškinas — Dak

taras Kripštukas Pragare, arba 
pasikalbėjimas apie pasakų kny
gas, Leonas Miškinas — A 
M. Katiliškio „Prasilenkimo va
landa“, M. Alseikaitė-Gim
butienė — „Lithuanian Folk. 
Art“ proga, S. Pikunas — De
šimtasis filosofų kongresas, V. R. 
— Sumeškerioti intelektualai ir 
taika, J. Gaidelis — Kompo
zitorius Juozas Gruodis, V. R i m- 
v y d a s — Žvilgsnis į scenas ir 
ekranus, Universtetiniame pasau
ly-

ILIUSTRACIJOS
Caritas — (skulptūra Sv. Petro 

ir Povilo bažnyčioje Vilniuje) —

Apygardos Komiteto žinioje, Tū- 
bingen, Schelllngstr. 9, dar yra 
anglų kalbos gramatikų — V. Ka
mantausko, tikybos vadovėlių „Tė
ve Mūsų" ir gražiai spalvotai 
iliustruotų vaikams knygelių eilė
mis su kietu viršeliu „Vyturėliai 
laukuose". Si knygelė yra tinkama _..............      .......____ _____
vaikams dovana ypatingai švenč.ų savo brolį’ joną Zuperką ar jo Piečaitei-Putinienei, Jurgiui Ban- ir Povilo bažnyčioje Vilniuje) —• 
proga. šeimą, gyv. prie Dotnuvos. džiui, Onai Janickaitei, Jonui viršelių 4-tame puslapyje.

Šias knygas Apygardos Komi- 799. Mrs. Grasilda Bendžiurras 
tete galima gauti papiginta kaina. (Grauslytė), 6320 S. Rockwell 
Anglų kalb. gramatika — V. Ka- Street, CHICAGO 29 — prašo at- 
mantausko kainuoja tik 2 DM., siliepti savo gimines Grauslius, 
„Vyturėliai laukuose" 1,50 DM. ir gyv. Gargždų apylinkėje. 
„Tėve Mūsų" 1 DM. Spaudos pla
tintojams ir užsakiusiems didesnį 
kiekį paviniams asmenims daro
ma nuolaida.

W&rttembergo Apygardos 
Komitetas

East Street, NEW BRITAIN, 
Conn,/USA — prašo atsiliepti sa-

800. Mrs. Antanina Miezelies 
(Varpjotaitė), 1314 Sheridan Street, 
CAMDEN, N. Jers. — prašo atsi
liepti Igną, Varpjotą ir jo šeimą, 
gyvenusius Telšių apskr.

801. Mr. John A. Dulskis. 68

išeina antradieniais, ketvirtadieniais .ir Seltadie- 
/rA>IDUrlUl nlals. Antrad enlo ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o ieštadlenlo — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0 50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sulton‘Hostel, Stam- • 
lord Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. P. Plečaltls, 65M* Delorlmler Ave., Montreal M, Quebec. , 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o. Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams. .> j - ■ .
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LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Pries Baltijos partizanus trys 
sovietu divizijos

REZISTENCINE KOVA BALTUOS KRAŠTUOSE

Berlynas. „S&S*' gruodžio 15 d. 
numery deda žinią, paimtą iš „Die 
neue Zeitung”, kurioje rašoma apie 
rezistencinę lietuvių, latvių ir estų 
kovą pavergtose jų tėvynėse. Ten 
rašoma, jog partizanų armija tam
panti vis baisesnė rezistencinė jė
ga. Partizanų pagrindinis tikslas 
yra kovoti su atsarginiais sovietų 
daliniais, sovietų slaptąja’policija,

LIETUVIAI GLOBOJA VOKIEČIUS
Braunschweig. „Die Neue Zei

tung" rašo, jog pagal vieno rytų 
zonos darbininko pabėgusio į Va
karų pareiškimą iš 123.000 Kara
liaučiaus gyventojų, kurie po so
vietų užėjimo gyveno mieste, 
110.000 žuvo nuo bado ir skurdo.

Anot minėto pabėgėlio, dalis Ryt
prūsių gyventojų išsigelbėjo pa
bėgdami į Lietuvą, kur juos lietu
viai priėmė, aprengė ir globojo.

PERSUNKI NAŠTA
Viena. Viename pasikalbėjime su 

korespondentais Austrijos kancleris 
Dr. L. Figl pareiškė: ,,Austrijoj šiuo 
metu yra dar 560.000 DP. Tai yra 
sunki našta tokiai mažai valstybei. 
Pagal IRO pranešimą tie DP susideda 
iš 30 tautybių, kuriem išlaikyti nuo 
1948 m. sausio 1 iki rugsėjo 30 d. 
austrai turėjo pridėti 110.946 šilingus. 
Savaime suprantama, jog Austrija to
kios naštos toliau nešti negali.

Azorai *
oro atsparos punktas
Lissabona. Portugalijos vyriau

sybė vėl paskyrė 64 mil. escudų 
(2,750 mil. dolerių) Azoruose sta
tomo Lagens aerodromo statybai. 
Taip pat dirbama ir prie kitų areo- 
dromų. Šie areodromai yra tiek 
karo tiek taikos metais labai svar
būs Atlanto vandenyno susiekime.

Lagens areodromas šiandien yra 
vienas iš svarbiausių pasaulyje. Jo 
8 km. ilgio takuose gali nusileisti 
didžiausi lėktuvai. Šiais metais ja-

ardyti geležinkelius ir kt. Rezisten
cija yra sukoncentruota, anot „Die 
Neue Zeitung", buvusiose laisvose 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos val
stybėse. Rezistencijos armijoje ko
voja taip pat ir sovietų armijos 
dezertyrai.

Toliau rašoma, jog tos kovos 
tikslas yra Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomų valstybių 
atstatymas. Šis tikslas išmokė 
partizanus kovoti piktai, net bru- 
tualiai prieš NKVD ir sovietų po
licijos pajėgas Baltijos regione. 
Prieš šią partizanų armiją yra su
organizuotos trys taip vad. Balti
jos divizijos, vadovaujamos sovie
tų karininkų, kurių tikslas yra 
partizanų sunaikinimas.

ATSINAUJINO 
KARAS INDONEZIJOJE

Frankfurtas. Po pereitos savaitės 
gale olandų vyriausybės padaryto 
pareiškimo, jog ji prieš „teroristi
nius ir nedisciplinuotus elementus". 
Indonezijoj griebsis policinių prie
monių, sekmadienio rytą kariuo
menės daliniai įžygiavo į Indonezi
jos teritoriją. Po kurio laiko para
šiutininkų daliniai užėmė Indonezi
jos sostinę Džogžagkartą. Respu
blikos prezidentas, daugumas, mini- 
sterių kabineto narių ir Indonezi
jos kariuomenės vadas gen. Sudir- 
man suimti, ir kraštą valdo ka
rinė olandų vadovybė. Pirmadienį 
olandų kariuomenė be didesnio 
pasipriešinimo užėmė Javos ir Su
matros salas. Nors šiose operaci
jose olandai prieš menkai apgin
kluotas Indonezijos pajėgas pasta
tė disciplinuotų ir rinktinių 150.000 
vyrų armiją, tačiau kariniuose 
sluogsniuose skaitomasi su ilgu 
partizaniniu karu.

Olandų užsienių reikalų mini- 
steris Udo Stikker radio kalboj 
pareiškė, jog komunistai kalti, kad 
santykiai taip Olandijos ir Indo
nezijos respublikos išsivystė į tokią 
plotmę. Indijos ministeri's pirminin
kas Pandit Nehru ryšium su Olan
dijos invazija pareiškė, jog šis 
olandų žygis Indijoje, Azijoje ir 
gal net kituose kraštuose susilauks 
rimtų atgarsių.

Prieš altorių Kristaus Gimimo bažnyčioj, kuri yra pastatyta Kristaus 
gimimo vietoj

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Centro Komitetas nuošir- 
! džiai sveikina visus Brolius Tremtinius, Tremtinių Bend.ua- 

menės ir visų kitų organizacijų darbuotojus, visus Lietuvių 
Bendruomenės padalinių Vadus, Darbo ir Sargvbu Kuopų vy
rus Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga.

Linkime, kad kiekvieno lietuvio širdyje rusėtų Lietuvio Par- j 
tizano ugnelė, kurioje pasaulio dalyje jis beatsidurtų.

Jeigu mes ryžtipgai ir toliau kovosime, tautinius, visuo
meniškus reikalus statysime aukščiau už savo asmeniškus — 
mūsų išsivadavimo kova bus laimėta.

LTB CENTRO KOMITETAS

Mac Arthur reikalauja pastiprinimu
New Yorkas. Karinis „New York 

Times" korespondentas praneša, 
jog Japonijos gubernatorius gen. 
Mac Arthur komunistų laimėji
muose Kinijoj įžiūri amerikiečių 
padėties Japonijoj didelį susilpnė
jimą. Vašingtone yra studijuoja
mas Mac Arthuro reikalavimas 
sustiprinti amerikiečių pajėgas pa
pildomais kariais, laivais ir lėktu
vais, kad tuo būtų sutiprinta jų 
padėtis. Kinijos atžvilgiu gen. Mac- 
Arthur yra nuomonės, jog prieš ko
munistus yra sunku ką padaryti. 
Jis savo teigimą apie amerikiečių 
padėties susilpnėjimą remia tuo,

jog komunistai užėmė griežtesnes 
pozicijas Kuriluose, Sachalino sa
loje ir Kamčatkos pusiasaly.

Tokio.. Vyr. Sąjungininkų ka
rinių pajėgų vadas Japonijoje min. 
pirmininkui pareiškė, jog Japoni
ja turi būti pasiruošusi didesniems 
sunkumams. Ji turinti būti tiek 
taip pat pasiruošusi savo ūkio sta
bilizacijai ir kai kurių laisvių su
varžymui. Japonija turi Vašing
tone numatytą ūkinę programą pra
vesti, kad tuo būdu sudarytų at
sparą prieš destruktyvinį ideolo
ginį kairiųjų elementų spaudimą.

LIETUVIAMS KULTŪRININKAMS
Kalėdų ir Naujųjų Metų Šventėse sveikiname visame pa

saulyje pasisklaidžiusius lietuvius kultūros darbuoto
jus, nenuilstančiu darbu ir pasiaukojimu dirbančius švieses
nei, gražesnei mūsų visų ir mūsų Tėvynės Lietuvos ateičiai ir 
gerovei.

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDAS
ST. KOMITETAS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1949 Metų proga Vyr. Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Komitetas sveikina mūsų tremties gyvenimą 
tvarkančias institucijas, kultūrines organizacijas, sportinę 
visuomenę ir savo padalinius, linkėdamas ištvermės tolimes
niame tremties kelyje ir sėkmės ateičiai.

Didžiosios Ramybės ir Džiaugsmo Šventės išvakarėse svei
kinam coli, ateitininkus ir visus lietuvius studentus, linkė
dami tikėjimo ir jėgos nešti prasmingai sunkiąją ištrėmimo 
auką.

VYR. FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO KOMITETAS

Stud. Ateit. Sąjungos 
Centro Valdyba

DIDŽIAI GERBIAMUS AUTORIUS, BENDRADARBIUS, PLA
TINTOJUS IR SKAITYTOJUS

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiausiai sveikina.
Leidykla „PATRIA"

me nusileido ir pakilo daugiau nei 
3000 daugiamotorių lėktuvų. Por
tugalai, kurie šį areodromą yra 
išnuomavę amerikiečiams su pa
starųjų pastangomis areodromą 
modernizuoti pilnai sutinka, nes 
pagal susitarimą areodromas po 
termino su visais įrengimais liks 
Portugalijai.

Praėjusiame kare Azorai vaidino 
svarbų vaidmenį. Iš ten britų ore 
pajėgos vedė sėkmingą kovą prieš 
vokiečių povandeninius laivas.

GRAIKIJA STIPRINS SAVO 
KARIUOMENĘ

Atėnai. JAV karo ministeriui 
Royall lankantis Atėnuose, grai
kų vyriausybė įteikė jam pro 
memoria, kur išdėstė savo pa
geidavimus. Pirmiausia prašoma, 
kad tarptautiniai daliniai apsau
gotų šiaurinę Graikijos sieną nuo 
besiveržiančių partizanų. Antra, 
Vakarų valstybės prašomos griež
tai įspėti Bulgariją, Jugoslaviją 
ir Albaniją, kad jos neremtų 
Graikijos sukilėlių. Trečias svar
bus dalykas greitesniam pilietinio 
karo užbaigimui yra kariuomenės 
sustiprinimas ginklais ir kariais. 
Iš Atėnų pranešama, jog graikų 
karo vadai svarsto klausimą ka
riuomenę padidinti iš 180.000 iki 
250.000 karių. Betliejus — Kristaus gimimo miestas

jAWHftai is vUm
Berlynas. Berlyno Vakarų sektorių 

komendantai pranešė, kad sajung nin
ku komendantūra vėl pradeda veikti, 
nežiūrint, kad sovietai nedalyvauja.

Vašingtonas. JAV atominės komisi
jos pirmininkas pareiškė, Jog pasauly 
uranijaus atominėms bomboms ir ki
tiems reikalams yra pakankamai n .ri
botam laikui.

Canberra. Dr. Martyn, britų ūk o 
ir pramonės tyrinėjimo tarybos rad.u- 
mo skyriaus vedėjas, pareiškė, jog 
Angliją atominiame kare bus sunku : 
apsaugoti ir apginti, nes Jai teks ba
dauti. Toliau Martyn pasisakė už 20 
mil. anglų emigraciją į dominijų kraš
tus.

Roma. Italų laikračio „Tempo“ pra
nešimu, nuo 1949 m. birželio mėn. Ita
lija numato pradėti 1000 sprausmlnių 
lėktuvų statybą. Laikraštis pastebi. 
Jog šis atsistatymas neperžengia tai
kos sutartimi leistos ribos.

Londonas. 1949 m. sausio 25 d. Lor
das Vansittart pareikalaus britų vy
riausybės paaiškinimų dėl nutrukus, ų 
santykių tarp Didžiosios Britanijos ir 
Rumunijos.

Vašingtonas. JAV vyriausybė de- 
mentavo žinias, jog esą Amerika ap
ginkluosianti 20 italų divizijų.

Vatikanas. Popiežius Pijus XII per
kėlė Žaros arkivyskupą Pietro Doimo 
Munzanl | Tiraną. Perkėlimas mo.y- ■ 
vuojamas tuo, jog Žaros arkidiecezi- I 
Jos komunistiniai elementai neleido į 
arkivyskupui tirfkamai atlikti savo 
funkcijas.

Sekantis, Naujų Metų „Žib." Nr. 
išeis ketvirdadienį (XII. 30).

Adm.
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