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Niekas nenori karo, o padėtis Įtempta
Politinių įvykių apžvalga

Pietų Afrikos galva gener. Smutsf 
kalbėdamas savo krašto parlamente, 
nurodė, kad įimtais metų pasaulyje 
nebuvę tokios krizės, kokia esanti da
bar. Niekas nenorįs karo, bet nuola
tinis neapykantos ir šmeižtų skleidi
mas galįs lanką pertempti.

Bevinas, kaip ir britų dauguma, pa
siryžęs kantriai laukti numatytos lap
kričio mėn. ministerių tarybos konfe
rencijos Londone* Britai santykiuose 
su Sovietais iki liol rodo nepalaužia
mą kantrybę ir laukia nutraukimo 
nuolatinės Sovietų „antibritiškos“ pro
pagandos.

bos realizavimą Trumanas pavedė 
Marshalliui. Prie užsienio reikalų 
ministerijos įsteigtas specialus departa
mentas, kurio tikslas tvarkyti reikalus, 
susijusius su pagalba nukentėjusiems 
kraštams. Pagalbos tiekimo pertrauka 
kitiems kraštams aiškinama to depar
tamento steigimu. Amerika pasiryžu
si toliau teikti pagalbą ne atskirais 
atvejais, kaip iki šiol buvo, bet tam 
tikra sistema, JAV norinčios atgaivinti 
ir atkutinti pakrikusį Europos ūkį nes 
su ūkio reikalais susijęs ir tautų poli
tinis gyvenimas.

Trumanas pasiūlė Kongresui JAV

tai. Tam tikrais atvejais darbą me
tęs darbininkas gali būti baudžiamas 
iki 5 metų kalėjimo. Ramadier pa
reiškimu^ vyriausybė pas/iryžusi tvir
tai valdyti kraštą.

Lietuvos vardas skambėjo šiomis die
nomis Žemuosiuose rūmuose, kai bu
vo diskutuojamas Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos inkorporavimo į Sov. S-gą 
klausimas. Opozicijos atstovas pabrė
žė, kad Amerika nepripažįstanti Pabal
tijo valstybių prijungimo prie Sov- 
S-gos. Vyriausybės atstovas nurodė, 
kad D. Britanija iki šiol padarė logiš
ką padėties išvadą: ji pripažino pri-

Pavasaris Londone. Buckinghamo rūmai tarp žydinčių medžių

LIETUVOS KLAUSIMAS VAŠINGTONE
Vienas čekų komentatorių Šitaip at

vaizduoja susidariusią padėtį: Sov. 
Rusija ir Amerika spardo kamuolį — 
pasaulio rutulį, o D. Britanija toms 
rungtynėms teisėjauja.

Ir tikrai britai pasijovę būti tarpi
ninku tarp komunistinės Rusijos ir 
kapitalistinės Amerikos, turėdami tiks
lą neprileisti prie didesnio tarp šių 
galybių konflikto. Tačiau ikišiol to
kių žymių, kad rusai liautųsi varę pro
pagandą, kaip to laukia britai, nema
tyti. Priešingai,, šiomis dienomis „Iz- 
vestijos“ kaltina britus ir aplamai va
karus dėl Maskvos konferencijos nepa
sisekimo. Britai tarnaują Amerikos 

,kapitalui.
Ir Darbiečių partijos išleistame raš

tų, apibūdinančiame partijos 2 metų 
veiklą, atremiama daug rusų jiems 
daromų kaltinimų. Čia datfciečiai iš 
savo pusės daro Sov. Rusijai eilę prie
kaištų, kaip, kad ji naudojanti tarp
tautinius organus savo kraštui pirme
nybių gauti ir kad nuo 1945 m. rusai 
bandą atskirti D. Britaniją nuo JAV. 
Yra tragiška, — kalbama tame rašte, 
kad Rusija nuolatos puola socialistinę 
vyriausybę, kuri stengiasi geruoju su
gyventi su Rusija. Vykstančiame Dar. 
biečių partijos suvažiavime pareikštas 
ištikimumas JT institucijoms ir gilus 
troškimas, kad pasaulyje įsiviešpatautų 
laisvė, teisė ir teisingumas vietoje 
priespaudos. Attlee užtikrino, kad 
partija įvykdys prieš rinkimus paskelb
tą partijos programą, ir gynė Bevino 
vedamą užsienio politiką, kuri nesanti 
priklausoma nuo kito kurio krašto.

Londono BBC komentatorius nuro
dė, kad Sov- Rusija traukiasi nuo ki
tų kraštų, išskyrus savo satelitus, j 
izoliaciją. Tačiau1 nežiūrint visų prieš 
britus nukreiptų šmeižtų, britai sten
giąsis kantriai su rusais susitarti ir 
kentėsiu iki" 11 vai. 59 min.' Bet, jei
gu rusai nepakeisią savo nusistatymo, 
tai britai turėsią reviduoti savo dabar
tinę užsienio politiką.

Tuo tarpu, kai Bevino užimtoji po
zicija turi laukimo ir kantrybės po
būdį, Marshallis tos. nuomonės, kad 
negalima veltui nustoti brangaus laiko 
ir reikia veikti. Jo žodžiai virsta kū
nu: 400 milijonų dolerių pagalba Grai
kijai ir Turkijai, po ilgoko svarstymo, 
galutinai priimta neapkarpyta. Į tuos 
kraštus vyksta atitinkamos komisijos. 
Turkijoje statomi aerodromai ir gele
žinkeliai. Visą atsakomybę už pagal-

karinį bendradarbiavimą su Pietų Ame
rika ir Kanada. Numatomas šiuose 
kraštuose ginklų suvienodinimas, lai
vyno ir armijos apmokymas vienodais 
pagrindais ir t. t. Pažymėtina, kad 
šioje Panamerikidtiškojo i, apsigynimo 
sistemoje“ pirmą kartą minima Kana
da, kuri, kaip žinoma, yra D. Britani
jos tautų šeimos narys.

Maskvos radijas paskelbė, kad JAV 
su Prancūzija veda derybas, kuriomis 
JAV siekiančios gauti Prnacūzijai pri
klausančiose teritorijose bazių. Pran
cūzijos užsienio reikalų ministerija 
tuč tuojau reagavo į šią žinią ir ją 
nuneigė, nurodžiusi, kad su JAV ve
damos derybos yra grynai techniško 
pobūdžio dėl amerikiečių kariuomenės 
peržygiavimo per tam tikras prancūzų 
valdomas sritie ir t. t.

Pilietinių kovų židiniai nėra užgęsę. 
Priešingai, prie dviejų užsisenėjusių 
židinių Kinijoje ir Graikijoje prisidė
jo ir trečias — Persijos šiaurėje. Per
sai uždarė šiaurinę sieną ir kovoja su 
sukilėliais.

Šiais laikais, kada pasaulis susiskal
dęs j politines „stovyklas“, pilietiniai 
karai pasidaro „mados“ dalyku. Čia 
prašyte prašosi prisimihti Trumano 
pasakymas dėl ekspansijos, kada tam 
tikros „infiltracijos“ daromos krašto 
viduje.

Kinijoje komunistų armija kartkar
tėmis pereina į puolimą if prieš kurį 
laiką užėmė kai kurias sritis- Graiki
joje kovos su Gorilų grupėmis nėra 
pasibaigusios, o ministeris pirminin
kas Maksimos pareiškė, kad jos galė
siančios būti po kurio laiko sunaikin
tos, jeigu... negausiančios pagalbos iš 
užsienio. Saugumo tarybos siųstos ko
misijos dauguma (išskyrus Sov. S-gos 
ir Lenkijos narius) pripažino, kad 
svarbiausia kaltininkė dėl Graikijoje 
vykstančių kovų esanti Jugoslavija, 
kuri remia tas grupes. Mažesniu aus 
tu prie jų rėmimo prisidėjusios ir 
Bulgarija su Albanija.

Paskutinėmis dienomis vienas alba
nų laivų apšaudė Korfu saloje esan
čius graikų įsitvirtinimus. Sis faktas 
padėtį dar labiau komplikuoja. Alba
nijos vyriausybė tvirtina, kad trys 
graikų lėktuvai apšaudę vieną Albani
jos kaimą.

Prancūzijos vyriausybė rodo krašto 
valdyme tvirtesnį ranką. , Kai kuriose 
gamybos šakose įvesta karo valdžia ir 
darbininkams taikomi ypatingi nuosta-

jungimą „de facto“. Prijungimas „de 
jure“ nėra pripažintas. Į vieno parla
mento narių pastabą, kad „de jure“ 
neturėtų būti pripažinta, tasai vyriau
sybės atstovas nurodė, kad dėl ateities 
jis nieko negalįs pasakyti.

Maskva paskelbė mirties bausmės 
Sov. S-goje panaikinimą. Mirties 
bausmė pakeičiama 25 metais kalėji
mo.

Kitu Maskvos radijo pranešimu, 
Franko Ispanija gavusi iš Argentinos 
stambią paskolą. Frankas gaunąs pa
skolų JAV ir kituose „doleriniuose“ 
kraštuose- Radijas pažymi, kad šito
kiu būdu ignoruojamas JT nusistaty
mas fašistinės Ispanijos atžvilgiu.

S. M.

Amerikos lietuvių tarybos Vykdomo
jo komiteto nariai lankėsi Washing- 
tone pasitarti Lietuvos išlaisvinimo 
reikalais su JAV valdžia. Vykdomam 
komitetui buvo suteikta proga žodžiu 
ir raštu supažindinti atsakomingus val
džios pareigūnus su Amerikos lietuvių 
nusistatymu ir apsikeisti su jais nuo
monėmis.

Tai buvo vienas svarbiausiųjų ir vai- 
sinkiausiųjų atsilankymų Washingtone.

Valstybės sekretorius Marshallis, 
prieš išvykdamas iš Washingtono pa
vedė tam tikriems asmenims savo de
partamente priimti ALT Vykdomojo 
komiteto narius, prižadėdamas, kad 
visi pateikti jiems sumanymai ir pra
nešimai bus persiųsti jam Maskvon.

Nuleidžiamas naujas britų karo laivas — lėktuvnešis ,JI. M. S. Centauras“. 
Tai yra pats moderniausias karo pabūklai, galimas daiktas,' numatytas ir 
atominiam karui- Net jo tonažas neskelbiamas.

KOMUNISTINĖ BALKANŲ, DIREKTORIUI
Anglų spauda neseniai paskelbė įdo

mių reveliacijų apie politinius Bal
kanų užkulisius. Patikimi sąjungininkų 
pranešimai esą mini, kad Balkanuose 
jau seniai egzistuojanti slapta vyriau
sia vadovybė — tam tikros rūšies ko
munistinė direktorija, kuri esanti fak- 
tinoji visų Balkanų valdytoja, ši di
rektorija svarstanti ir sprendžianti teri
torinius Balkanų klausimus, vadovau
janti iš už sienos karinėms operaci
joms Graikijoje ir nustatanti politinę 
liniją Rumunijoj, Bulgarijoj, Jugosla
vijoj ir Albanijoj.

tai antrajam, o į kitus du jis buvo at
siuntęs savo atstovus. Zachariades da
lyvavęs pirmajam ir antrajam, o į tre
čiąjį jis (pasiuntęs „generolą Markos4*, 
'graikų komunistinių partizanų vadą. 
Tuose pasitarimuose, pageidaujant, 
tarp kitų klausimų buvę nutarta įvyk
dyti Balkanuose tokius teritorinius pa
keitimus: Jugoslavija gautų visą Grai
kijos Makedoniją, vadinamąją Egejos 
Makedoniją, o iš Bulgarijos — vadina
mąją Pirino Makedoniją. Bulgarijai 
už tai būtų atsilyginta visa Trakija iki 
Dardanelų iš Turkijos sąskaitos. Kuo

TRUMPOS ŽINIOS
— Vašingtonas, DPD. JAV senatas 

ir atstovų rūmai suteikė prezidentui 
Trumanui jo prašytą 3-500.000 dole
rių sumą, kurią prezidentas skiria 
šalpos reikalams, kai bus sustabdytas 
UNRRA’os veikimas.

— Vašingtonas, DPD. JAV trečio
sios armijos vadą generolądeltenantą 
Geoffrey Keyes Trumanas paskyrė JAV

— Baselis, DPD. Karo medicinos 
ir farmakologijos tarptautiniame kongre
se, kuris įvyks š. m. birželio m. 2 d. 
Bazelyje, dalyvaus 34 kraštų 450 sani
tarijos karininkų- Kongrese bus svar
stoma „neutralios zonos“ įvedimas su
žeistiems kareiviams ir civiliams ir 
Tarpt. R. Kryžiaus kongreso ruošimas 
kitais metais Stockbolme.

Direktorijos šefas esąs Georgijus 
Dimitrovas, dabartinis Bulgarijos mini
steris pirmininkas, išgarsėjęs Vokieti
jos reichstago gaisro bylos dalyvis, vė
liau gi ilgametis komintemo Mask
voje pirmininkas^ Kiti direktorijos 
nariai: Jugoslavijos maršalas Tito, Ru
munijos komunistų lyderė ir taip pat 
ilgametė komintemo Maksvoje veikė* 
ja Anna Pauker ir Graikijos komuni
stų lyderis Nicholas Zachariades^

Visi jie, išskiriant Zachariades, da-

Pirma negu jisai iškeliavo Europon, 
jam buvo pasiųstas Jaiškas, trumpai 
išdėstantis Amerikos lietuvių tarybos 
pageidavimus.

Su platesniu memorandumu Vyk
domojo komiteto nariai pereitą antra
dienį nuėjo į valstybės departamentą 
ir turėjo tenai išsamų pasikalbėjimą. 
Draugitigesnio ir atviresnio apsikeitimo 
mintimis lietuviai dar, gal būt, tenai 
nėra turėję. Pasikalbėjimas praėjo at. 
mosferoje, primenančiojo 1940 metus, 
kada Amerikos lietuvių tarybos dele
gaciją priėmė Baltuosiuose Rūmuose 
velionis prezidentas Rooseveltas.

Vykdomasis komitetas gavo ne tik
tai užtikrinimą, kad JAV valdžia žiūri 
į Lietuvą, kaip į nepriklausomą val
stybę kurios ministeris Washingtone 
yra traktuojamas lygiai su visų kitų 
pilnai nepriklausomų valstybių atsto
vais, bet ir iigirdo ii lūpų valstybės 
sekretoriaus įgaliotinio, kad JAV val
džia ir šiandien tebestąją už vilus tuos 
dalykus, kurie buvo pasakyti 1940 m. 
Sumner IVelleso pareiškime. Asmuo, 
kalbėjęsis su ALT atstovais, p. John 
Hickerson (visos Europos reikalų ofiso

galva), įsakmiai tą pareilkimą pami
nėjo.

O Sumner Welles pareiškimas (pas
kelbtas 1940 m. liepos 23 d.) yra lai
komas vienu ii stipriausių Amerikos 
pasisakymų užsienio politikos klausi
mais visoje valstybės departamento 
istorijoje. Tarp diplomatų jisai yra 
žinomas, kaipo „Baltic Charter" (Balti
jos Carteris). Jo principai ir logika 
yra nesugriaunami.

Vien tik išgirsti ii valstybės sekre
toriaus įgalioto asmens, kad JAV val
džia tebesilaiko to nusistatymo, kuris 
buvo iidėstytas tame istoriniame doku
mente, buvo verta vykti į Washington,. 
Bet ALT Vykdomasis komitetas gavo, 
be to, kelis svarbius ir naudingus pa
tarimus, liečiančius darbą Lietuvos ii- 
laisvinimo labui.

Tuo pačiu laiku Amerikos lietuvių 
atstovai turėjo progą pateikti ir savo 
pasiūlymus, kurie buvo atidžiai išklau. 
syti ir bus persiųsti kur reikia. To viso 
pasėkoje dabar bus lengviau. Tarybai 
orientuotis tolimesnėje savo veikloje-

„Naujienos“

Pabaltijo valstybių pasi
priešinimas

• Šveicarų dienraštis „Die Tat“ pir
mam puslapv, deda anf.šte:. . „ĮEstfja 
yra pasipriešinimo centras“.

Sukilėlių vada4 esąs estų admirolas 
Pitka, kuris 1940 m .kovojo priei rau
donosios armijos invaziją. 1941 m. ši
tas admirolas kovojo prieš nacių in
vaziją, kurią 1944 m- rusai nugalėjo.

Sovietų autoritetas ir jėga galioję tik 
pačiame pajūryje, didesniuose ir ma
žesniuose miestuose, kur nuolat gali 
paremti rusų kariuomenė ir slaptoji 
policija.

„Miško broliai“, vadovaujami adm- 
Pilkos, miškingas sritis turi savo val
džioje- Net sovietų karinės pajėgos 
vengia giliau į miškus įeiti.

Tvirtinama, kad tarp šitų estų suki
lėlių 'r ,.n>i<l-o brolių“ e-ų gcr,^ 5en- 
lių, kurie savo laiku Šveicarijoj yra 
dalyvavę šaudymo rungtynėse.

Susisiekimo punktai ir traukiniai 
dažnai puolami. Rusų karininkai ir 
valdininkai sukilėlių dažnai nušauna- 
mi, kovojama pagal Amerikos indėnų 
metodus.

Visose Pabaltijo, valstybėse, ypatin
gai Estijoj ir Lietuvoj, partizanai yra 
gerai apsirūpinę ginklais ir municija, 
paimta iš vokiečių sandėlių, likusių 
ten 1944 metais-

„Neiv York Journal — American" 
1947. IV. 9,

i

IGCR direktorius gina tremtinius

okupacinės kariuomenės Austrijoje 
vadu ir sąjungininkų kontrolinės ta
rybos Austrijoje atstovu. Keys pakeis 
dabartinį kariuomenės vadą) generolą 
Mark Clark, kuris perims šeštosios 
armijos vadovavimą San Ęranciske.

— Jeruzalė, DPD. Žydų sukilėlių 
grupė „Žvaigždė“ paskelbė viename 
hebrajų laikraštyje šešių punktų sąly
gas, kuriomis ji sutinka su britų da
liniais Palestinoje sudaryti paliaubas- 
Žydai reikalauja: neišsiųsti nelegalių 
žydų emigrantų; panaikinti karinę 
britų valdžią ir karo teismus; nedepor
tuoti žydų į rytų Afriką, kur neseniai 
buvo internuoti įtartini žydų teroris- 
suvaržymus; nekonfiskuoti turtų ir 
nesiimti ginklo ar kitų prie- 
ti turtų ir nesimti ginklo ar kitų prie
monių prieš „pogrindinio judėjimo 
kovotojus.

Jeigu Palestinos vyriausybė tų sąly
gų nepriimtų, ^Žvaigždė“ tęs kovą to
liau, nežiūrint JT nutarimų.

— Londonas, DPD- Kaip praneša 
„Sunday Dispatch“ korespondentą^, 
viename D. Britanijos aerodrome bus 
mėginama iššokti iš lėktuvo be para
šiuto.

Šitam bandymui bus panaudotas nau-

Tai pirmoji Texaso valstybėje (Amerikoje) buvusios katastrofos nuotrauka, 
vaizduojanti išmestą 150 to laivą, sudaužytus automobilius (vienas užsikabi
nęs už elektros laidų); toliau įsiliepsnojęs didžiulis gaisras. Kaip žinome, 
sprogimas pareikalavo tūkstančių žmonių aukų ir beveik sunaikino New 

Meksikos miestą.

— Bielgradas, DPD. Bielgrade su
imtas buvęs serbų ūkininkų partijos 
vadas Dragoljub Jowanowic ir apkal-

bar yra faktinieji savo kraštų valdovai. 
Visi jie yra išėję ilgą bolševizmo mo
kyklą ir aktyviai dirbę komintemo Te

būtų atsilyginta Graikijai, neaišku; 
greičiausiai iš tos pačios Turkijos.

Tuojau po' 1945 m. spalio mėn. pasi
tarimo maršalas Tito griebęsis akci
jos. Savo štabo viršininkui generolui 
leitn. Koca Popovičiui jis įsakęs pa
rengti ‘transporto priemones, patalpas 
ir ginklus maždaug 10.000 graikų ELAS 
organizacijos narių, kurie po nepavyku
sios revoliucijos Graikijoj, buvo pa
bėgę į šiaurę ir išsisklaidę Bulgarijoj, 
Jugoslavijoj ir Albanijoj. Gen. leitn. 
Popovičius tuojau pradėjęs juos telkti 
į Bulkjes, netoli nuo Skolpjes miesto 
Jugoslavijos Makedonijoj. Karinių 
operacijų viršininku buvo paskirtas 
gen. Peco Dapcevičius, kuris savo štabą 
įsirengė Skolpjėje, o politiniai reika
lai buvo atliekami Makedonijos sky
riuje. Buvusi sukurta net speciali jugo
slavų organizacija —> O.SW.OJMC. — 
Antifašistinis kongresas Makedonijai 
išlaisvinti.

Jeigu bolševikiniams graikų partiza
nams būtų pavykę išstumti iš Makedo
nijos Graikijos vyriausybės pajėgas ir 
paimti tą sritį į savo kontrolę, tai ten 
susidariusi provizorinė „autonominė“ 
vyriausybė būtų paprašiusi Jugoslaviją 
priimti Makedoniją į Jugoslovijos fede
raciją. Visa tai buvę numatyta įgyven
dinti šį pavasarį, todėl kaip tik pra
ėjusią žiemą buvusi ypatingai pagyvinta 
graikų partizanų veikla šiaurėje ir pa
rama jiems iš direktorijos. Tačiau čia 
susidurta su nenumatytomis kliūtimis- 
Pirmiausia — tvirtas Graikijos vyriau
sybės laikymasis, JTO į tą reikalą įsi
kišimas ir tarptautinės komisijos pa
siuntimas ir pagaliau JAV pažadėtoji 
parama Graikijai, kad ji pajėgtų ap
saugoti savo laisvę.

Taigi, iš šių užkulisinių duomenų 
matyti, kad Graikijoj brendo tikrai

Frankfurtas, V. 23. Elliot M. Shirk, 
Tarpvyriausybinio Pabėgėlių Komiteto 
(IGCR) Amerikiečių zonos direkto
rius, savo' laiške IRO, kuri posėdžiau
ja Lozanoje, Šveicarijoj, tvirtina, kad 
aktyvioji opozicija prieš tremtinių 
įkurdinimą naujuose kraštuose yra 
virtusi aliarmu. Ši opozicija kylanti 
iš Sov. S-gos ir netiesioginiu būdu iŠ 
UNRRA’os..

IGCR yra tarptautinė organizacija-, 
įsteigta apsaugoti pabėgėlių teisėms. 
Pranešimas parašytas pasitarus su atsa
kingais kariuomenės pareigūnais, kurie 
taip pat sutinką, kad „pavojai grasina 
DP gerovei ir ateičiai“.

„Mes ilgai esame stebėję mūsų sto
vyklas tvarkančias jėgas, kurios prie
šingos DP žmoniškumo teisėms“. Vė
liau šios jėgos sudarė padėtį, „kad iš
nyko kalbos laisvė ir pasėta baimė“.

Toliau p. Shirk sako, kad Sovietų 
ryšių karininkai stengiasi Vokietijoj ir 
Austrijoj įvykdyti priverstiną repatri
javimą.

UNRRA stengiasi „išskirti iš stovyk
lų DP, kurie priešinasi repatrijacijai, 
ir sukoncentruoti DP didelėse karei
vinėse, kad jie netektų darbo, kurį 
„yra suradę, ir butų, kuriuose yra ap
sigyvenę“.

P. Shirk mini UNRRA’os direktorių

Paul Edwards, kuris neseniai yra susi- 
taręs su Sovietais veikti prieš DP.

„Tipingas bauginimas, kuris eina ii 
UNRRA’os repatrijacijos pastangų, aš 
esu tikras, niekuomet nebuvo numaty
tas Amerikos politikos, sprendžiant 
DP problemą“ — tvirtina p. Shirk.

Suplanuota akcija prieš motyvus ir • 
veiksmus tų DP, kurie atsisako grįžti 
į rytines Europos šalis. Daromos iš
vados, kad tiktai karo nusikaltėliai, 
kvislingai ir išdavikai biją grįžti į 
tuos kraštus“.

Direktorius nurodo prieš du mėne
sius įvykusius Austrijoj incidentus, 
kurie patvirtina „aktyvią opoziciją - 
prieš įkurdinimą. Dvi grupės DP, 
norinčių įsikurti Brazilijoj, sovietų 
įstaigoms pakursčius, Prancūzijos tar
nautojų buvo išsodinti iš traukinių.

Sovietai teigė, kad tos grupės esan
čios karo nusikajtėlių, kaloborantų ir 
sovietų piliečių“ — sako p. Shirk. Jis 
pabrėžia, kad šie asmens yra praėję 
pro visus reikalingus tikrinimus, kurie 
taikomi DP, ir buvo rasti priimtini 
Brazilijos įstaigų.

P. Shirk, priešindamasis sovietų ir 
UNRRA laikysenai, rašo, kad DP yra 
politiniai pabėgėliai — žmonės, kurie 
nori pabėgti nuo jiems gerai pažįsta- 
mo politinio režimo.

Iš JV.KHJ’.- V. 24

BEIEŠKANT UNRRA’os PAVELDĖTOJO
Ginčai prie mirties patalo

jai išrastas teleskopo pobūdžio oro 
Sraigtas, kuris pritaisomas ant šokiko 
nugaros- Manoma, kad su juo gali
ma leistis dar lėčiau, kaip su para
šiutų ir net galima atatinkamai vai
ruoti į pasirinktą nusileidimo vietą.

šito aparato išradėjas yra italas
Viktoras Isacco.

tintas špijonažu.
—-New Yorkas. DPD. JT rengiasi 

išleisti New Yorke pašto ženklus, iš 
kurių pelnas eitų JT išlaikymui.

— Presburgaa, DPD. Buvęs slovakų 
ministras Aleksandras Macht nuteistas
30 metų kalėjimu. •

yoliucinėj akcijoj. Tai politbiuro iš
bandyti ir klusnūs tarnai.

Kiek esą žinoma, ši komunistinė 
direktorija turėjusi tris posėdžius, * vi
sus čekų Prahoj, 1945 m. spalio mėn., 
1946 m. vasario mėn. ir 1946 m. ba
landžio mėn. Dimitrovas ir Pauker
dalyvavę visuose trijuose, Tito — tik- laiku.

rimti dalykai. Jeigu komunistinei Bal
kanų direktorijai būtų pavykę atplėšti 
iš Graikijos Makedoniją, tai būtų bu
vęs labai didelis smūgis visai Graiki
jos valstybei ir kažin ar būtų galėjusi 
išsUaikyti dabartinė santvarka. Todėl 
Trumano pagalba pažadėta kaip tik

Berlynas, V. 14. Eina ginčai apie 
britų zonos DP likimą, kada UNRRA 
baigs savo darbą. Aiškėja, kad DP 
globą paims arba IRO arba Kontrolės 
Komisija. Ta proga padaryti kai ku
rie priekaištai dėl išlaidų ir dėl prie
monių, kuriomis DP stovyklos buvo 
tvarkomos:

L UNRRA neturi pastovios atsiskai
tymo sistemos.

2. UNRRA’os tarnautojų butai yra 
per brangūs, ir per toli nuo stovyklų.

3. UNRRA’os stovyklose buvo pla
taus masto šantažavimas.

4. UNRRA’os tarnautojų algos la
bai didelės. Kai kurie vyresnieji tar
nautojai gaudavę per metus daugiau 
kaip 14.000 dol., be to, dar priedo kas
dien po 10 dol-

5. UNRRA nesistengė sustabdyti nu

matytą nelegalų emigravimą į Palesti
ną iš C- Europos.

UNRRA gynėsi. Ji paneigė, kad 
jos knygose esą £ 50DOO.OOO nuosto
lių, kad administraciniai skyriai vi
suomet esą netoli nuo DP stovyklų ir 
kad ji patiems DP leidžianti organi
zuotis ir dirbti savo apsirūpinimui.

Pagal UNRRA’os pranešimą, jau iš 
anksto buvę skelbiama, kad Lenkijoj 
75% gėrybių patenką j juodąją rinką.

„Manchester Guardian“, V. 15

— Roma, DPD. Tolimesnį išvirin
tųjų asmenų administravimą Italijoje, 
kuris iki šiam laikui buvo sąjunginin
kų kariuomenės vadovybės priežiūroje, 
sutvarkė Italijos vyriausybė atatinka-) 
ma sutartimi su tarptautiniu pabėgė
lių komitetu.
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Jeronimas Cicėnas DP įjungimas į vokiečių ūkį
Š. m. vasario mėn. 19 d. buvo pa

skelbta nauja D. Britanijos vyriausy
bės politika DP atžvilgiu, įjungiant 
pasiliekančius Vokietijoje DP į vokie- 

so ir sidabro negeidė* Vienybė, tei- čių ūkį. Ryšium su tuo BCT buvo 
sybė ir meilė artimo tarp visų klėstė- patiekusi Britų zonos kontrolinei ko- 
jo, broliais viens kitą vadino“.

Šitos senovės lietuvių dorybės šian
die puoselėtinos kaip niekad 
1939—1945 m. karą. Tremtis — tai 
ne idilė, bet šiurkšti mokykla. Rei
kia būti pirmos rūšies kovotojais, ku
rie prieš kiekvieną veiksmą išnagri
nėja tatai strategijos ir taktikos at
žvilgiu. ' Persiskaičiavimai ar netesė
jimai neišeina bendriems reikalams į 
naudą. Žinoma, aukštesni veiksniai ir 
pačios ateinančios dienos dabartinę 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
organizacinę formą vers pertvarkyti, 
irstant stovykloms, įvyks mažesnis ar 
didesnis išsiskaidymas,” tačiau tatai 
neatšaukia mums Tėvynės patikėtos 
misijos. Šiose ar anose sąlygose turė
sime išlaikyti tautos vėliavą sveiką ir 
nesuteptą. Trumpai ir aiškiai: — 
įeiname į naują tautinio atsparumo ir 
pajėgumo bandymą. Jei iki šiol Tė
vynės reikalais rūpinosi ir sielojosi 
mūsų parenkamieji bendruomenės pir
mūnai, nuo šiandie tos pareigos ati
tenka kiekvienam individualiai. Nuo 
to, kiek pajėgsime atlikti mums pati
kėtą uždavinį, priklausys mūsų Tėvy
nės ir mūsų pačių ateitis. Nuo šian
die visi kartu ir kiekvienas atskirai 
turime būti Lietuvos, Tėvynės mūsų, 
ambasadoriai, statytojai ir gynėjai. 
Dr. V- Kudirka jau pirmąją naktį J>e 
ryto skelbė:

— Eikime, kur Tėvynės Varpas 
šaukia!

Faktai ir problemos

Ne dėl trupinio aukso
ar gardesnio valgio šaukšto esame už 
Tėvynės ribų, — šitai tiesa, kurią turi 
suprasti kiekvienas lietuvis tremtinys. 
Prieš dvejis metus sugniužo rudojo 
fašizmo tvirtovė ir milijonams žmonių 
atsivėrė vartai į laisvę. Mes, DP, bū
tume neteisūs jd išdrįstume sakyti, 
kad 1945 m. gegužės 8 d. nedžiūgavom 
ir nevaliojom suprasti įvykių raidos- 
Tačiau aną atmintiną dieną į mūsų 
džiaugsmą krito rūpesčių dėl gimto
sios žemės šešėlis. Tasai šešėlis slen
ka paskui mus ir šiandie. Nereikia 
ir pirštu prikišamai rodyti, tepaminė
kime, kad 1947 metais tebeveikia ir 
veiklą plečia šitokios 
k. a.: Tautų teisių lyga 
junga europiečių laisvei

Tautų teisių lyga savo 
yra pabrėžusi:

,,.... ištisos valstybė® pranyksta iš 
pasaulio žemėlapių. Kitos valstybės — 
netgi iš laimėtojų stovyklos — atsi
duria be visuomenės atsiklausimo at
liktų teritorinių pakeitimų akivaizdo
je. Kai kuriuose kraštuose neberes- 
pektuojama tautų teisės į liberalinę 
valdymosi formą. Prieš 50 metų su
sibūrė žmogaus teisių lyga. Ji pasi
ryžo ginti nerašytąsias žmogaus teises 
kiekvienu metu, kai tik jos yra pažei
džiamos. Lyga nedisponavo jokia 
realia jėga, bet ji atsiekė didelių re
zultatų, nes buvo viešosios opinijos 
balsas ir, užuot ieškojusi politinio po
būdžio kompromisų, smerkė kiekvie
ną neteisėtumą. Tautų teisių lyga pa
sirenka tą patį tikslą. Ji ves kovą už 
tautų laisvę, kartu būdama giliai įsiti
kinusi, kad tuomi gina ir atskiro žmo
gaus laisvę, nes žmogus negali būti 
laisvas, jei jo tėvynė nėra laisva“.

Britų sąjungos europiečių laisvei 
ginti pirmininkė kunigaikštienė, At- 
holl laiške lietuviams DP pabrėžia: 
„Mes darome viską, kas galima, išaiš
kinti žmonėms apie jūsų valstybės pa
dėtį“..

Chichester vyskupas Dunkan-Tonn 
praneša: „Ir aš noriu pareikšti jums 
gilią užuojautą. Aš jūsų reikalus įne
šiau į paskutinį Anglijos bažnyčių 
tautinį susirinkimą ir laimėjau ben
drą jums paramą, taip pat daugelis 
vyskupų kalbėjo jūsų reikalais“.

Tatai ne kronikinis balsų už 
tuvą registravimas, bet „pastabos 
Doroji žmonijos dalis neabejoja 
sų pasiryžimo teisėltumu. Ne- 
mūsų ryžtas reikalingas proto argu
mentų ir konkretaus darbo pavyzdžių- 
Šituo, būtent, reikalu norisi žodelytis 
kitas tarti.

Dvejis metus išgyvenę po UNRRA’os 
stogu įžengiame į naują etapą kelyje 
Tėvynėn. Lygu paukščiai rudens dar
ganoms užeinant, dairomės, kur teks 
nukilti. Jau yra mūsų tautiečių In
dokinijoje. Jie visų pirma pasigenda 
dviejų elementarinių dalykų savo 
žmogaus bičiulystės ir gimtojo spaus
dinto žodžio.

UNRRA’os stovyklos turėjo neigia
mybių, sakysime — žmogaus asmeny
bę pažeidžiąs penėjimas iš rankos ir 
darbų, organizacijos trūkumas, atseit, 
laiko perteklius ir kiti jo prielipai — 
palinkimas į kortas ir kitokios gužy
nės, tačiau turėjo ir teigiamumų, kurių 
pagrindinis yra tas, kad buvo gyvena
ma bendruomene. Netolimoje ateity
je ir dvasios elgetos galės suprasti, 
kad yra neįvertinę didžios — bendruo
menės — palaimos.

Ak, ne vienas lietuvis pasiges sto
vyklų įprastinio peno, pvz., būriu 
giedamos A. Strazdelio giesmės „Pul
kim ant kelių“, labiau ar mažiau su
derinto ansambliuko, mokyklų vaikų 
krykštavimo, paskaitų ir pagaliau su
sirinkimų, kurių metu ginčytasi, rąs
tai kaimynams į akis velta, pyktasi,

organizacijos, 
ir Britų su
ginti.
deklaracijoje

Lie- 
sau“. 

znū- 
Bet,

bet podraug gvildenta ir visiems ben
dro sopulio reikaliukai. Atskiras 
tremtinys, gal būt, neįsisąmonina, ko
dėl Lietuvių Tremtinių Bendruomenė 
atsargiai priima įvairius individuali’ 
nius „užsakymus.“ Man dedas, LTB va
dovaujasi gyvosios tautos substancijos 
gynimo dėsniais. Vyriausias laikas, 
kad tatai supręstų ir kiekvienas iš 
mūsų tarpo. Mūsų buvimas už Tėvy
nės ribų yra sezoninis, 
niai — ne sezoniniai.

Įsiskaitykime į lenkų 
reikalu samprotavimus 
Bialy“):

Tremtiniai, atsidūrę Vakaruose, nie
ku būdu negali būti beidėjiniai ir 
apolitiniai žmonės. Tremtis iš esmės 
yra politinis veiksmas. Ne todėl pa
silikta užsieniuose, kad tėvynėje bū
tų trukdoma morkos ar kopūstai sėti, 
ne. Vakaruose tremtinys deklaruoja- 
si kaip politinis emigrantas, bet ne 
kaip žmogus, į pasaulį išklydęs darbo 
ieškoti. Dirbti privalome kiekvienas, 
nes negalime būti kam nors apsunki
nimas, ir norime, kaip buvę, išlikti 
pilnaverčiai asmens, tačiau darbas da
bartinėje mūsų būklėje tėra priemonė 
aukštesniems tikslams atsiekti, tai yra 
kovoti už savo tautos interesus. Ta
tai turėkime protq tir širdyje, idant 
neprarastumėm pagrindinių mūsų pa
reigų suprątimo. Aišku, ekonominių 
tremties reikalų negalime išleisti iš 
akių, nes juo daugiau bus savarankiš
kų tremtinių, juo geriau visai mūsų 
bylai. Tuo principu vadovaujantis 
pravartu organizuotis į savišalpos ir 
profesines organizacijas. Tremtiniai, 
kasdieniniais' pragyvenimo reikalaus 
besirūpindami, negali pamiršti politi
kos. Tautos politikos darbą bedir
bant, turi pritilti savitarpiniai pažiū
rų ir luomų priešingumai. Vienas vi
sų yra tikslas, ir tas tikslas atsiekia
mas sutelktinėmis pajėgomis.

Prie šių aktualių „O- B.“ pastabų 
pridurkime šit ką:

Kiekviena bendruomenė, kuri nori 
išlaikyti savo tautinį veidą, savo veik
loje turi vadovautis idėjiškai politi
niais principais. Tremtis įpareigoja 
dirbti visų pirma tautos kamieno so
puliais besiislielojant. 'Gyvenimo ban
ga mus išnešė į plačius vandenis. 
Esame pašaukti budėti Tėvynės sar
gyboje. Mūsų pareiga matyti tai, ko 
Tėvynė *negali matyti, skelbti tai, kas 
Tėvynėje uždrausta^ atseit —t ginti 
visų lietuvių, ir anapus ir šiapus at
sidūrusių, patį didįjį reikalą — Lie
tuvos valstybinį suverenumą ir jos te
ritorinį integralumą^ Tėvynė neika^ 
lauja, kad tremtiniai nepasimestų 
kaip bitės be motinos, o bręstų ir są- 
monėtų kaip Lietuvos piliečiai ir par
grįžtų sveiki ir įsijungtų į šalies atsta
tomąjį darbą.

Mums gairėmis tebūnie 
Amerikos kovų už laisvę 
„Plauksiu ar skęsiu, gyvensiu ar mir
siu, liksiu gyvas ar krisiu — aš visuo
met už nepriklausomybę“.

Rūsčiais carizmo laikais archyvų 
drėgmėje ir prieblandoje S. Daukan
tas ieškojo šilimos ir didižavosi sura
dęs, kad „senovėje lietuvių jaunuome
nė netimpsojo, užpelenyje atsivėpusi 
nelindojo, rudens laiku, neigi žiemai 
esant, nerangavosi šiltos trobos užka- 
kalėje, — bet bernai vieni darganų 
sudergti, nuo lietaus nučiūžę, kiti nuo 
speigų apšarmoję, pūgų apdumti, per 
visą dieną grūmėsi neįžengiamose gi
riose be atvangos čia su malkomis, au
re su meškomis, šernais, taurais, pra- 
tindamiesi į jėgą, idant kurią dieną 
galėtų savo tėvynės neprietelius grau
dinti“.

Kitoje vietoje tas pats „Vargo pelė“ 
rašė: „Kiekvienas su rytu gyveno,

tačiau uždavi-

tremtinių šiuo
(žiūr. „Orzel

prieš

misijai eilę klausimų, į kurių dalį 
jau gauti žemiau dedami atsakymai.

— Kas yra kolaborantas, nes prak
tikoje šis terminas buvo įvairiai pri
taikomas?

— Kolaborantas dabar suprantamas 
kaip išdavikas.

— Kokią procedūrą turėtų atlikti 
intelektualai, norį tęsti mokslo ar me
no darbą ir gyveną už Assembly Cen
tre ribų? Kas yra įgaliotas patvirtin
ti jų kvalifikacijas, maisto davinį

— Pagal vokiečiams galiojančius 
nuostatus niekas negali D. P. uždraus, 
ti savo atsakomybe verstis pasirinkta 
praktika, jei jis gauna atitinkamą pa
žymėjimą (Gewerbeschein), išduotą 
vietinės amatų policijos, susitarus su 
vietine Darbo įstaiga (Arbeitsam))- 
Kvalifikacijas nustato amatų policija 
ir vietinė darbo įstaiga. Maisto davi
nys bus toks, kokį gauna vokiečių 
tautybės tokį pat darbą dirbą asme
nys.

— Kokiu būdu verbuojant bus nu
statyta D. P. pirmumo teisė?

— B. A. O. R. abiems organizaci
joms verbuoja per PW/DP skyrių. 
Verbavimas šioms organizacijoms DP 
yra vykdomas per P. C. L. U. (anglų 
darbo įstaigą) ir per vokiečių darbo 
įstaigą.

— Kada prasidės baltų D. P. ver
bavimas j Civilinę mišrią sargybų tar-

nybą (Civil Mixed Watchmens Ser
vice) ? ,

— Civilinė mišri sargybų tarnyba 
yra jau sukomplektuota ir nei buvę 
karo belaisviai nei D. P. į ją nebe- 
priimami.

— Kas yra Civilinio darbo daliniai 
(Civil Labour Units) ?

— Civilinio darbo daliniai yra pa
našūs Civilinės mišrios sargybų, tar
nybos daliniame, bet tik neginkluoti- 
Šie daliniai yra pavedami Britų armi
jos karininkų priežiūrai, ir į juos ga
li stoti visi bet kurios tautybės buvę 
karo belaisviai ar D. P.

— Ar Britų Reino armijos štabas 
yra jau pripažinęs CMWS ir CLU da
linių reikalingumą ir kokios šiuose 
daliniuose darbo sąlygos?

— Darbo sąlygos CMWS daliniuose 
jau yra nustatytos, o CLU dar disku
tuojamos.

— Kaip bus priimami D. P. į pro- 
i'esines sąjungas, ar kiekvienas asmuo 
atskirai ar pagal profesines tautybių 
grupes? Koks yra atitinkamo susita
rimo tekstas ir Kokios sąlygos?

— Apskritai D. P. į profesinę są
jungą bus priimtas pagal pramonės ša
ką, kurioje jis dirbs Vokietijoje. Ne
gulima pasakyti, ar bus leista vokiečių 
profesinėse sąjungose veikti tautinėms 
grupėms. Pagaliau tai turėtų išdisku
tuoti keletas tos pačios tautybės asme. 
nų, priimtų į atskirą prof, sąjungą.

Vokietijoje nebus leista veikti pro
fesinėms 
leninėms 
pasilikęs 
vokiečių

— Ar

Naujausias JAV elektro-dizelinis lokomotyvas, turįs 6000 P. S. ir naudoja
mas tolimų atstumų traukiniams.

HR SU D. BRITHNUR BU BAIGTA?
Ryšium su Maskvos konferencijoje anksčiau ar vėliau turės būti panau- 

išryškėjueia dviejų valstybių blokų dotas. Tam tikro sutrikimo į ekono-

Kas gali emi
gruoti į Kanadą 
KANADOS MIUTAKINES MISIJOS 
BEKL1NE ATSAKYMAS Į BCT LIE

TUVIŲ ATSTOVŲ UŽKLAUSIMĄ 
Pagal dabar veikiančius imigracijos 

potvarkius tik šios kategorijos asmenų 
gali būti įsileidžiamos į Kanadą iš 

u ropos kontinento:
a) Bet kurio asmens, legaliai įvažia

vusio ir gyvenančio Kanadoje, kuris 
yra pajėgus priimti ir rūpintis savo 
giminėmis: žmona, nevedęs sūnus, 
duktė, brolis, sesuo, tėvas ar motina, 
duktė našlė af sesuo našlė be vaikų 
arba su nevedusiais vaikais iki 18 m* 
amžiaus,' našlaičiai sūnėnai ir dukterė
čios iki 18 m. amžiaus. Našlaičiu lai
komas vaikas, netekęs abiejų tėvų.

b) Ūkininkas, kuris turi pakankamai 
turto pradėti ūkininkauti Kanadoje.

c) Ūkininkas vykstąs dirbti į Kana* 
dą pas savo tėvą, patėvį, sūnų, įsūny* 
tąjį, brolį, netikrą brolį, dėdę ar sūnė
ną, dirbančius žemės ūkyje kaip pa
grindinėje profesijoje, kurie yra pajė
gūs imigrantą priimti ir įkurdinti ku
riame nors ūkyje.

d) Žemės ūkio darbininkas, vykstąs 
į Kanadą su Užtikrintu darbu žemės 
ūkyje.

e) Asmuo su patyrimu kasyklose, 
miškų pramonėje ir medžio statyboje 
ir vykstąs į Kanadą su užtikrintu dar
bu kurioje nors iš tų šakų.

f) Sužadėtinė bet kurio suaugusio 
vyro, legaliai atvykusio ir gyvenančio 
Kanadoje, kuris yra pajėgus ją priimti, 
vesti ir ja rūpintis.

g) Asmuo, kuris atvyko į Kanadą ne 
kaip imigrantas, bet kaip Kanados Ar
mijos karys, tarnavęs toje kariuomenėje 
ir garbingai iš jos atleistas. \

Piliečiai tų kraštų, kurie kariavd 
pries Kanadą, neįleidžiami, išskyrus 
asmenų, legaliai gyvenančių Kanadoje, 
žmonas ir nevedusius vaikus iki 18 m. 
amžiaus.

Aukščiau nurodytų kategorijų asme
nys turi atitikti ir kitus imigracijos rei
kalavimus,kaip pav. geras būdas ir ge
ra sveikata, galioją kelionės dokumen
tai ir pakankami resursai; be to, jie 
patys turi pasirūpinti savo kelione. 
Tinkamumas įvažiuoti į Kanadą nus
prendžiamas tik pareiškėją pas kompe
tentingus pareigūnus pagal Kanados 
Imigracijos Aktą mediciniškai ir civi
liškai patikrinus.

Kategorijų a, c, d, e ir f asmenims 
pareiškimai imigracijai turi būti pa
daryti gyvenančių Kanadoje asmenų 
arba darbdavių ir įteikti mūsų Tarny
bai Kanadoje, kad iš ten instrukcijos 
būtų persiųstos atitinkamam pareigū
nui užjūryje, kai sutikimas įvažiavimui 
yra duotas. * 
. Mūsų Imigracijos Tarnyba Europoje 
negali duoti jokios pagalbos susiradi
mui darbo žemės ūkyje, miškų pramo
nėje, medžio statyboje ar kasyklų pra
monėje. Suinteresuotieji tų kategorijų 
asmenys turi gauti darbo užtikrinimą 
per savo gimines, draugus * ar darb
davius Kanadoje.

Imigracijai kategorijos b ūkininkų, 
kurie numato pastoviai »įwkurti • žemės 
ūkyje Kanadoje, mūsų Tarnyba dar 
nėra pasiruošusi, todėl jų imigracija 
dar atidedama vėlesniam laikui, iki 
atitinkamo mūsų pranešimo.

tautinėms grupėms kaip pro- 
sąjungoms, • ir Vokietijoje 

D. P. turėtų visai įsijungti į 
ūkį.
vokiečių darbo administraci

joje bus ir D. P. atstovas, kuris gintų 
D. P. prieš vokiečių darbo valdininkų 
daromus skirtumus?

— Užtikrinti, kad nebus daroma 
skirtumo, yra Kontrolinės Komisijos 
pareiga. Žmonių darbo jėgos valdy
bos (Manpower Division) direk
tyvoje Nr. 20 yra pakankamai nuostatų 
skirtumams išvengti.

— Ar yra numatoma sudaryti dvie
jų rūšių stovyklas, atskirai darbin
giems ir nedarbingiems D. P.

— Eventualiai, kur galima, bus 
praktikuojama dviejų rūšių stovyklos, 
nes tai sumažins važinėjimą iš vienos 
stovyklos į kitą, juo labiau, kad visose 
stovyklose pasiliks dabartinės gyvenimo 
sąlygos.

— Ar vokiečių darbo įstaigų perso
nalas bus kompetentingas skirti ■ as
menis dirbti Baltų Gerbūvio, Švieti
mo ir Darbo organizacijoje ir kitose 
pripažintose baltų organizacijose?

— Vokiečių darbo įstaigos nėra 
kompetentingos spręsti asmens tinka
mumą, iš jų yra tik reikalaujama 
UNRRA’os ar stovyklos adm-jos pasira
šytame pažymėjime nurodyti, kad as
muo yra laisvas.

— Kokiu būdu žmonių darbo jėgos 
valdyba yra atsakinga už DP?

—. Jei DP gyvena už Assembly 
Centre ribų, vokiečių namuose, žmo
nių darbo jėgos valdybos butų sky
rius yra atsakingas užtikrinti, kad vo
kiečių butų įstaigos nedarytų jokio 
skirtumo DP atžvilgiu. Taip pat. ji 
yra atsakinga, kad ir dirbantiesiems 
DP šiuo atžvilgiu nebūtų daroma skir
tumo.

žinomas 
šūkis; * si Hemą, kurių kiekvienas pai-dešęs’ minį gyvenimą įneša ir infliacijos bai

mė. Jei ji nebus atsargiai pašalinta, 
burbulas gali staiga sprogti.

Greta šitų laikinių sutrikimų yra 
dar du žymiai rimtesni sunkumai — 
tai anglies ir dolerių trūkumas. Tai 
nėra laikiniai reiškiniai, nors dabar
tinio laiko sąlygos ir iššaukė jų paaš
trėjimą. Nemanoma, kad anglies ar 
dolerių trūkumas višnyks automatiškai. 
Jei anglių kasyklas galima būtų rei
kiamai sukoncentruoti ir aprūpinti pa
kankamais reikmenimis, nebūtų sunku
mo palaipsniui pakelti anglies pro
dukciją arba sumažinti jų gamybos 
kaštus.

Mokėjimo balanso problema yra dar 
komplikuotesnė ir dar katastrofiškes- 
nė. Ir sunku pasakyti, " kokiais bū
dais per artimiausius metus ji galėtų 
būti išspręsta, nors per 10—15 metų ji 
bus jau mažiau gąsdinanti. Prieš ka
rą apie 1/b visos Jungt. Karalijos ga
mybos ir išlaidų sudarydavo tarptauti
nė prekyba. Prekių pasikeitimo bazė 
ir dabar dar nėra sugriauta, bet tik 
sutrikusi. Yra sunkus uždavinys dar 
labiau apkrauti karo išvargintą kraštą, 
kai jis dar turi daug kitų įsipareigoji
mų ir kada visas pasaulis yra vargina
mas sunkumų.

Pabrėžtina, kad D. Britanijos mokė
jimų padėties pagerėjimas žymia dali
mi priklausys ir nuo pasaulinės kon
junktūros pagerėjimo.

Yra pagrindo laukti kasdieninio 
vartojimo prekių, ypač maisto, ir dau
gelio žaliavų kainų kritimo. Gali bū
ti, kad tai net pasieks 
lygį. D. Britanija iš 
nių kainų ir prekių 
laimės. Tai,i žinoma, 
Britanijos eksportinių 
išlaidų ir nepakels jų standarto, 
tai atneš mokamojo balanso proble
mos išsprendimą.

Mokamojo 
būti kuriuo 
joks kraštas 
paskolomis, 
tūraliai, jis

Niekas negali 
sunkumų, kurie 
sius penkeris metus. Ne 
pavojų, kad D. Britanija niekada ne
galės atgauti savo prieš karą turėtų pa
saulyje pozicijų, bet tik «tai, kad ji 
gali jaustis patenkinta atsigavimu ir 
nesistengti lenktyniauti. JAV ir Sov. 
Sąjunga, žinoma, stengsis sudaryti 
naujų kapitalų savo produkcijai — 
vieną grynai savo superpertekliumi, 
antra — apgalvotu vartojimo suvaržy
mu. Bet dar ir šiandien būtų sunku 
pasakyti, ar D. Britanijoj pasitrauki
mas nuo individualios ekonominių 
reikalų tvarkymo organizacijos — šiuo 
klausimu vra užsiangažavusios abi di
džiosios partijos — ir perėjimas į ko- tautybių menininkai. Antrąją die

ną įvykusiame literatūros vakare, bu
vo skaitoma estų ir lietuvių poezijos 
kūriniai. Abi dienas, parodą ir visus 
parengimus lankė gausūs svečiai, jų 
tarpe aukšti Mil. Gov., UNRRA’os ir

eiti savais keliais, The Econo mist yra 
numatęs savo straipsniuose įvertinti 
kiekvienos didžiosios valstybės realų 
pajėgumą

Dažnai
Britanija 
gyvenusi, 
gelis šios

auk-

Alexander Graham Bell
ŠIMTAS METŲ NUO TELEFONO IŠRADĖJO GIMIMO 

„Voltą dovaną“ už moksliškus 
mėjimus. Ta „dovana“ 
frankų (10-000 dol.) ir tie pinigai lei
do telefono išradėjui įkurti Vašingto
ne gerą laboratoriją, kur jis tęsė savo 
įvairius bandymus ir tyrinėjimus. A. 
G. Bell padarė daug visokių išradimų, 
bet šiandien kiti jo išradimai yra už
miršti, o telefonas padarė jį garsų ir 
turtingą. Dabar Murrav Hills. N. J. 
mieste yra didelės „Bell Telephone 
Laboratories“, kur daromi visokie ty
rinėjimai ne tik su telefono tobulini
mu, bet ir kitose technikos srityse. 
Tose laboratorijose buvo išrastas ir iš
tobulintas „šviesos telefonas“, kurio 
pitmas išradėjas buvo pats A. G. Bell, 
bet kurs iki praeito karo buvo tik 
mokslininkams žinomas. Tos labora
torijos daug nusipelnė RADAR išra
dime ir gamyboje.

Aleksandras Graham Bell mirė 1922 
metais. Prieš savo mirtį jis labai do
mėjosi aviacija. 1916 metais, kada 
Amerikoje ėjo karšti ginčai apie įsi
traukimą į pirmąjį pasaulinį karą, A. 
G. Bell vienoje kalboje perspėjo Ame
rikos laivyno vadus, kad „dabar lai
vynai plaukioja ne tik jūromis, bet ir 
virš žemės“. A. G. Bell numatė, kad 
oro laivynas pasidarys didžiausias 
konkurentas jūrų laivynui. Tas jo 
numatymas išsipildė antrame pasauli
niame kare, kuriame oro laivynai pa
sirodė galingesni už jūrų laivynus.

A. G. Bell visą savo gyvenimą stu
dijavo žmogaus kalbą. Jis yra para
šęs moksliškų veikalų apie „kalbos 
techniką“ ir pats praktiškai mokė ne
bylius kalbėti. Nebylia žmogus gali 
kalbėti. Jei kurčiam žmogui parodyti 
kaip jis turi tarti žodžius, jis gali iš
mokti kalbėti ir kalba gana laisvai. 
Apie A. G. Bell nuopelnus toje srity
je žino mažai žmonių, bet toje srityje 
nenuilstamas išradėjas ir mokslinin-

pasižy-
buvo 50.000

Pasaulyje dabar yra 52 milijonai te
lefono aparatų- Telefonai naudojami 
visuose kraštuose, visose pasaulio da
lyse. Sunku būtų dabar įsivaizduoti 
mūsų gyvenimą be telefono- Šiais me
tais visas pasaulis mini šimtą metų 
nuo gimimo telefono išradėjo, Alek
sandro Graliam Bell.

Telefonas buvo išrastas 1875 metais- 
Telefono išradėjas buvo škotas, gimęs 
1847 metais Eidinburgho mieste, Ško
tijoj. 1874 metais A. G. Bell iš Ei
dinburgho atsikėlė gyventi į Bostoną, 
kur jis dirbo universitete, kaipo graž
bylystės profesorius. Kartu su tuo 
darbu A. G. Bell mokė nebylių mo
kykloje, o laisvomis nuo savo tiesio
ginio darbo valandomis jis darė viso
kius bandymus, kaip elektros pagelba 
perduoti žmogaus balsą- Iš jo bandy
mų -ir tyrinėjimų gimė šių dienų tele
fonas. Telefono gimimo vieta yra 
Bostono miestas. Čia, 109 Court St., 
A. G. Bell turėjo savo laboratoriją- 
1876 m. birželio 25 d. A. G. Bell vie
šai demonstravo savo išradimą Phila- 
delphijoj pasaulinėj parodoj. Nuo to 
laiko telefonas pradėjo plisti po pa
saulį. Vien pereitais metais Ameriko
je buvo įvesta 3.400.000 telefonų, o 
Amerikos farmose yra numatyta grei
toje ateityje įvesti vieną milijoną te
lefonų. Nebus Amerikoje nė vieno 
namo ir nė vienos farmos, kur nebū
tų A. G. Bell išrasto aparato susisiek
ti su tolimais ir artimais kaimynais. 
1878 metais New Haven, Conn, įsikū
rė pirmoji kompanija, kuri pradžio
je turėjo tiktai 50 norinčių įvesti pas 
save telefoną- šiandien iš tos mažos 
kompanijos išaugo milžiniška Ameri
can Telephone & Telegraph Company, 
kurios turtas siekia 6.765-557-026 dole
rių.

Telefono išradimas išgarsino A. G. ___________ . .. _ ________
Bell vardą po visą pasaulį. Greit po kas daug patarnavo gamtos nuskriaus- 
telefono išradimo Prancūzijos valdžia tiems nebyliams ir davė jiems gali- 
paskyrė A. G. Bell taip * - vadinamą mybės išmokti vartoti kalbą. „K“.

ir jos įtaką.
mėgstama tvirtinti, kad D. 
savo galybės dienas jau at- 
tačiau kaip ten bebūtų, dau- 
dienos reiškinių D. Britani

joje duoda pagrindo klausti: 
Britanija savo vaidmenį jau suvaidi
no; ar ji, pasilikdama didele galybe, 
dar yra pajėgi prisidėti prie pasaulio 
apsaugojimo nuo karo katastrofos, ar 
jos vieta ateityje bus šalia besilaikan
čių nuošaliai ir laukiančių, ką atneš 
likimas? Ar D. Britanija, netekusi 
savo imperijos ir pasidariusi silpna, 
netaps savo1 sąjungininkų pražūtimi? 
Tokiems klausimams iškelti pagrindą 
duoda faktai, kad 1) D. Britanijos im
perija pradeda irti ir 2) kad, pasikeis 
tus pasaulio ekonominiams santykiams, 
britų tauta negali ilgiau išsilaikyti to
kiame lygyje, prie kurio ji buvo įpra
tusi, ir kad priverstinis gyvenimo stan
darto redukavimas palaidos jos gyvy
bingumą.

Būtų neprotinga neigti, kad D. Bri
tanijos
Bet iš antros pusės, už viską, ką gau
na, D. — 
to,

ar D. GYVENIMAS 
d- Gottingeno 

stalo teniso 
vietos vokie- 
š- m. Nieder-

gerovės šaltinis yra imperija.

Birtanija pilnai užmoka. Be 
nors formalūs suverenumo ryšiai 

yra gerokai atsileidę, bet strateginiai 
ir ekonominiai ryšiai nėra nei nutrū
kę nei rimtai pažeisti. Neatrodo, kad 
galimas Indijos netekimas D. Britani
jai būtų katastrofiškas, nes Indija jau 
seniai naudojasi savo ekonomine ne
priklausomybe. Be to, neatrodo, kad 
būsimoji Indijos valstybė ar valstybės 
atsisakytų nuo bendros britų Common, 
wealtho gynybos. Nors D. Britanijos 
imperijos irimas pastebimas dar ir 
Viduriniuose Rytuose ir Viduržemio 
jūros srity, tačiau neatrodo, kad šios 
sritys būtų gyvybinės. Kraštai toliau 
į rytus, apie Persijos įlanką, yra tik
rai gyvybiniai, tačiau ten nepastebima 
jokio imperijos irimo žymių. Tikrai 
gyvybinių — ekonominių ir strategi
nių — reikalų D. Britanijos imperija 
turi Atlanto okeano žiede, juosiančia
me Europos ir Afrikos kontinentą ir 
Indijos okeane. Nei viena šių sričių 
nėra prarasta ir nei viena jų nėra gra
soma labiau, kaip prieš šį karą- Ap
skritai, Imperija yra gana laisva orga
nizacija, bet iki šiol gana efektyvi.

Tačiau, nors išoriniai Imperijos na
riai yra dar pajėgūs, tai jos širdies 
pulsas yra skaudžiai netaisyklingas. 
Yra aišku, kad šiuo metu kraštas ken
čia didelę ekonominę suirutę, ir kad 
ateinančiais metais jį ištiks sunki eko
nominė krizė. Daugelis šio momento 
ekonominių vargų yra grynai karo pa
dariniai. Daugelis vyrų ir moterų per 
karą buvo įstatyta į blogas vėžes, ir 
yra sunkiau, kaip kad buvo tikėtasi, 
pakreipti dabar juos ten, kur jie yra 
reikalingi. Šita padėtis gali būti lik
viduota arba priverstiniu darbo regu
liavimu, arba atsiradimu tam tikro 
laipsnio nedarbo. Abu būdai nėra 
niekam malonūs, tačiau vienas jų

1921 ir 1931 m. 
tokių reliatyvi- 
padidėjimo tik 
nesumažins D. 

prekių gamybos 
bet

balanso problema turi 
nors būdu išspręsta, nes 
negali visą laiką gyventi 

pacientas negyja na- 
būti operuotas.

stovėti nuošaliai tų 
laukia per artimiau- 

tai sudatji

Jei 
turi

GOTTINGENO SPORTO
Š. m. gegužės mėn. 8 

lietuvių YMCA žaidė 
rungtynes su stipriausia 
čių komanda, laimėjusia
sachsen pirmenybėse antrą vietą. Lie
tuviai žaidė geriau if rungtynes lai
mėjo 5:3- Žaidė ir taškų laimėjo: 
Gottingeno YMCA: Dolgovskia—3,
Paltarokas ir Nasvytis po 1.

Š. m. gegužės mėn. 11 d. įvyko Vo
kietijos šachmatų pirmenybių rungty
nės tarp Hamburgo ir Gottingeno vo
kiečių komandų, kurios baigėsi lygio
mis 4:4. Už Gottingeną žaidė keturi 
užsieniečiai, jų tarpe žinomas lietuvis 
šachmatininkas Repečka. 
ninku buvo senas šachmatų žinovas, 
1936 m- Vienos meisteris Filiotti, šiue 
metu atstovaująs Hamburgą. Repečka 
turėdamas pėstininko persvarą, po 69 
ėjimo, dėl laiko stokos, sutiko su ly
giomis- 
GOTTINGENO LIETUVIŲ YMCA — 
KASSELffO' KREPŠINIO ŽAIDYNIŲ 

LAIMĖTOJA
š- m. gegužės 10—11 d. d. Kasselyje 

lietuvių sp. kl. Lithuanca pastangomis 
buvo suruoštos 6 komandų krepšinio 
žaidynės. Jose be vietos Lilhuanicos I, 
Lithuanicos II ir gimnazijos komandų, 
dalyvavo svečiai iš Bettenhauseno (lat
viai), Fuldos sp. kl. Vytis ir Gottinge- 
no lietuvių YMCA-os krepšininkai- 
Buvo žaidžiama dviejų minusų siste
ma-

Žaidynės pradedamos Bettenhauseno 
latvių ir Gottingeno lietuvių susitikt 
mu, kurias laimi lietuviai 54:34. Se
kančiose rungtynėse Lithuanica I po 
atkaklios kovos pralaimi Fuldos Vy
čiai 40:42. Ir vėl Gottingeno lietuviai 
nesunkiai įveikia gimnazistus 42:14. 
Antrąją dieną Lithuanica II laimi prieš 
Fuldą 32:23; Lithuanica I įveikia 
Bettenhauseno latvius 41:36 ir Fuldos

lektyvinį vairavimą ir gamybą indivi
dualiems reikalams turėk pasisekimą. 
Taigi D. Britanijos likimas priklauso 
ateičiai ir pačiai tautai.

(The Economist, 1941. S. 10J

Vytis įveikia gimnaziją 27:23- Drama
tiškiausias susitikimas buvo tarp Lithu- 
anicos I ir Fuldos Vyties. Normalus 
laikas baigėsi 43:43. Pratęsime, pas
kutinėje sekundėje, Vyties Ralkevičius 
tolimu metimu nulemia savo koman
dai laimėjimą (48:47). Lithuanica H 
taip pat neatsilaiko prieš geresnius 
metimuose gottingeniškius (37:26). 
Fulda įveikia Lithuanica H 42:41.

Baigminėje žaidynių pusėje Gottin
geno YMCA Ituri žaisti su Fuldos Vy
tim, kuri jau kartą pralaimėjo.^ Iš
vargę vytiečiai be kovos pasiduoda got- 
tingeniškiams, kurie ir tampa žaidy
nių laimėtoju. Gottingeno YMCA žai- 

Jo prieit- jį tokios sudėties: Ignatavičius 47 t., 
Šutas 46, Paltarokas 2|, Staniulis 7, 
Rimkus 4 ir Vaitkevičius 2 taškai. 
Antra vieta atiteko Fuldos Vyčiai, tre
čia — Lithuanicai H. Žaidynių laimė
tojams buvo įteiktos dovanos. Koman
da padariusi daugiausiai baudų — Pui
dos Vytis — taip pat buvo nepamiršta. 
Gavo bokso pirštines.- Geriausiam me
tikui Ralkevičiui (Vytis) įteikta as
meninė dovana.

Žaidynės pasižymėjo puikia organi
zacija ir nuoširdumu tiek pačių orga
nizatorių, tiek ir stovyklos gyventojų.

Neustadto (Holst.) lietuvių stovyklos 
krepšinio komanda gegužės 17 d. Eu- 
tine suruošė draugiškas rungtynes su 
Eutino lietuvių komanda. Laimėjo 
ncustadtiečiai pasekme 65:22. Tą pat 
dieną buvo ir stalo teniso rungtynės, 
kurias laimėjo Eutino lietuviai prieš 
neustadtiečius pasekme 5:1.

Gegužės 18 d. Neustadto lietuvių 
krepšinio komanda laimėjo dar vienas 
rungtynes prieš gana stiprią vietos 
latvių komandą pasekme 35:34.

(a. k.)AKADEMINĖ ŠVENTĖ BALTIJOS UNIVERSITETE
Gegužės mėn. 17—18 d. -d. Baltijos

Universitetas Pinndberge. surengė gra
žią šventę.

Buvo Universitetinio darbo 
kurioje matėme patalpas, 
priemones, mokslo vadovėlius 
kultetų bei atskirus institutus 
ratorijas. Be parodos, buvo 
rungtynės: futbolo, krepšinio ir tink
linio. Mūsų vyrai ypač gražiai užsire
komendavo krepšinyje.

Pirmąją šventės dieną buvo didelis 
koncertas, kuriame dalyvavo visų tri-

paroda, 
įrankius, 
visų fa
ir labo- 

sporto

vokiečių įstaigų pareigūnai- Garbės 
svečiams, pobūvio metu, buvo šokta 
trijų tautų tautiniai šokiai, ypač pali
kę didelio įspūdžio.

Be spaudos bendradarbių, abi šven
tės dienas sekė ir filmavo Amerikos 
armijos korespondentas dr. Kaupas, 
kurio filmą turės progos pamatyti už
jūrio lietuviai. ,

Šiuo metu, dr. Kaupas grįžo iš Stock- 
holmo ir Kopenhagos, kur filmavo 
vietinių lietuvių tremtinių gyvenimą. 
Čia Vokietijoje filmavo lietuvių gy
venimą Flensburge, Kl. Wittensee ir 
Baltijos ‘Univtprsitete. Numato vykti 
dar į Hanau ir kt. žymesniam lietuvių 
stovyklas. Visas ištraukas surinkęs, 
žada jas demonstruoti vienoje ištisoje 
fihnoje Amerikos lietuviams. Aa.
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Pačiam viduryje tamsiausios nakties
1. Pavasarinės laidos žiema. Kai 

vėjas iš Šiaurės jūros, sakyk, jis le
dais pakaustytas ir gelia kaip skustu
vo ašmens. Tokį metą ir Elbės žve
jai tinklus suneša pašiūrėm Bangų 
keteros kaišo balkšvas iltis. Jei nebū
tų gluosnių palei purvyno kelius, ma
nytum, kad pelkės niekur nesibaigia- 
Jau senokai praskrido kas pavasaris 
sugrįžtantieji paukščiai. Jie buvo ke
lyje nuvargę, tačiau lėkė su džiaugsmu. 
Paukščiams Baltijos linkui dingus, šir
dyje dar didesnė žaizda. Viskas, ro
dos, Europoje normuojama, viskas, 
ypač tremtiniui, varžoma, tačiau ilge
sio ir sielvarto dėl Tėvynės virš nor
mos. Bastūnas Jonas Aistis dar toli 
prieš mūsų dabartinę tremtį (Prancū
zijoje 1941 m. gyvendamas) rašė:
Iš miglų, iš pasakų, iš senų senų 

[legendų, 
Tavo laimės poringą pinu. 
Tau, žinau, nūnai varge ir ūkanoj 

[paskendus, 
Laukt . pabosta giedresnių dienų...

Man iš tolo matos, o kaip tu graži iš 
[tolo, — 

Nes tokios neteko dar matyt-. • 
Ašara ištrykšta...

Ir aš lieku vienas... o tavęs nei 
[aido...

O tave juk skriaudžia, skriaudžia ten 
[visi. — 

Vakaras nuėjo užsidengęs veidą — 
Likom: aš, naktis ir ilgesys.

2. JAV „Naujienose“ (daugelio ne
žinomų rankų suvartytas suskaitytas 
egzempliorius) radau mūsų literatūrai 
skaudžią Žinią. Ta žinia žinoma iš 
pernai rudens. Aiman, pasitvirtina.

Rodos, čia pat turėtum Kazio Bo
rutos eilėraštį: 
Negerai, mano miela, labai negerai, 
Paklydo padangėj laisvi sakalai.

Išskrido su saule, su rytu kartu, 
Pranyko — nuskrido melsvuoju taku.

Tik plazdančios žvaigždės jų kelią 
[nuties, 

Pačiam viduryje tamsiausios nakties.

Tik rytas liepsnodamas virš debesų 
Praneš, kad mūsų takas, tai — jų.

Lyg toje žmonių dainoje, vienas 
brolelis Vakaruosiu, o antras — Rytų 
šalelėj. Tremtis iš vieno židinio, bet 
visomis kryptimis, po visą margą ir 
drumzliną/ pasaulį, Tai jau faktas:

— Kazys Boruta ndbe Lietuvoje...
3. Mes, sako, šiauriečiai į šaltesnį 

kraują linkę. Nežinau, ar tai buvo 
išimtis ar iš viso slogus išsišokimas- 
Sarmata ir minėti, tačiau ir nutylėti 

būtų nusikaltimas ar bent baimė tie- 
sai pažvelgti į akis. Mano nuomone, 
jauskime atsakomybę už veiksmus. Ir 
taip, Švietimo Vadyba 1941 m. vasarą 
„griežtai slaptai“ išsiuntinėjo aplink
raštį, kuriuo Vilniaus ir Kauno ra
diofonams ir kitoms institucijoms bu
vo pranešama vadinamasis „index lib- 
rorum prohibitorum“j Nepastovaus 
laiko aplinkybių į visuomenės, viršū
nes išneštos menkystos pranešė, kad 
viešuose ir uždaruose susirinkimuose 
draudžiama naudoti šių autorių kūry
ba: Balio Sruogos, Vinco Krėvės ir... 
Kazio Borutos. Vilniaus radiofonas 
šito tyčia nepaisė ir bangomis paleido 
„Giesmę apie Gedimino sapną“, „Dai
ną apie arą“ ir K. Borutos „Medinių 
stebuklų“ ištrauką (tą vietą, kai senis 
Gricius sugrįžta iš rekrūtų ir gėrisi 
laukine žydinčia obelimi). Švietimo 
Vadyba pakartotinai prisiuntė minėto
je? aplinkraščio nuorašą.. *

Tokia jau K. Borutos — didelio kū
rėjo dalia. Už jo kūrybą metais anka- 
čiau vos į NKVD nenukeliavo talen
tingasis mūsų aktorius H. Kačinskas. 
Ne už eilėraščio turinį, bet už pačią 
pavardę. Ir tai vyko tuo pačiu metu, 
kai užkulisiuos Dekanozovas žalčio 
gudrumu tą patį K- Borutą gundė įlip
ti į komunizmo luotelį, bet Boruta 
tai- atstūmė su pasišlykštėjimu. Atei-

Gražioji Birštono vasarvietė Lietuvoje

Palaidos
tyje kultūros istorikas atskleis daug 
paslapčių, būdingų mūsų praėjusiai 
erai. Istorija, gal būt, daug ką nu
vainikuos, bet ir daug ką apgaubs au
reole.
4. Tėvynėj mano sako:

Kalėįjimo, terbos neišsižadėk. 
Tegu tai bus užburtas ratas, 
Bet Lietuvos
Dar užtekės žvaigždė.

J. GARŠVA
Poezijos jėga slypi tame, kad ji ne

sensta, nors pats laikas ir šuoliais bė
ga. K. Boruta su savo kūryba mūsų 
literatūroje užims vienišą bet giedrią 
poziciją.* Palikime tuo. tarpu istori
jai išspręsti, ar turėjo raciją tie žmo
nės, kurie, tai pačiai konstitucijai ga- 
liojant, 1926 m. gruodžio 17 d. įvykius 
gyrė, bet į Tauragės sukilimą,- į Su
valkų „artojų maištą“ ir kt. spiaudė. 
Čia kol kas ant viso to uždėkime už
rašą: „Laukas akylas, miškas ausylas“.

5. Gal būt, jis kur nors rūsyje, gal 
nebylioje eisenoje per tundras, gal 
prie Baikalo, kuris žinomas iš liūdnos 
„brodiagos“ dainos, gal Varkutoj, o 
gal iš viso nebegyvas. Šiandie kon-

pastabos
statuolcime: — mirtis mirčiai, kaip 

■ir veiksmas veiksmui, nelygu. Čia 
paskleisiu herezijiškų minčių- Saky
sim, eina kalbų, kad ir daugiau žymių 
mūsų kultūrininkų yra už grotų. Kiti 
ir mirę. O vistik daugis iš jų galėjo 
gyventi. Tačiau tai atsitiko ne per 
buhalterijos, bet per kultūros (Rytai ir 
Vakarai) sąvokų supainiojimo klaidą 
ir nepaslankumą. Kalbėkime atvirai: 

žymi dalis Tėvynėje pasilikusių kultū
rininkų prieš savo valią buvo beprade
dą įtikėti mitą, kad bolševizmas nuo 
nacionalsocializmo smūgių bus sužmo
gėjęs. Tai baisi ir tragiška klaida, 
kuri keršija ne tik atskiriems kultūri
ninkams, bet ir visai mūsų kultūrai. 
Nepamirškime aukso tiesos, kad neat
sargi mirtis yra lyg ir nusikaltimas. 
Ugniagesiams, pvz., kai namas dega, 
įsakyta ne paveikslai nuo sienų nuka
binėti, bet vaikus iš lopšių išimti. Yra 
juk gyvybių, kurios būtinos tausoti 
kovai už šalies laisvę. Šiandien P- 
Cvirka ir kt. brigadieriai spaudoje 
puola J. Greičiūną, K. Inčiūrą, A. 
Miškinį ir kt., vadinasi, jie jau yra 

ruošiami neišvengiamai skerdyklai, nes 
malūnas mala be paliovos.

Pvz>, pernai mūsų žinomas dailinin
kas Žmuidzinavičius minėjo savo su
kaktį. Rašytojų namuos Vilniuje įvy
ko pobūvis* Kai gerai jau „įsibūta“, 
Žmuidzinavičius už viską padėkojo ir 
ta proga pareiškė, kad dirbsiąs tarybi
nės santvarkos gerovei, — iš už stalo 
pakilo LKP (b) CK narys Preikšas ir 
ironiškai atšovė:

— iNeplepėk niekų ir jicprisiekdi- 
nėk! Mes, bolševikai, žinom, kas iš 
jūs per ponai. Kam durnių volioti, 
neturit kitos išeities ir turit mums 
dirbti, o mums jūs dar reikalingi. Ar 
aišku? Geriau išgerkim, prosit!

CK nario žodžiai iš tikrųjų aiškūs 
ir įspėjantieji. Bolševikai tautų at
žvilgiu naudoja tokią taktiką: šlovinti 
mirusiuosius (pvz., pats Cvirka prane
ša, kad Baranausko, Maironio ir kt. 
kūryba verčiama rusų kalbon), bet nai
kinti gyvuosius, kurie yra su vardu, 
pranašesni ir turi visuomenėje autori
tetą.

Su mūsų tauta (turima galvoje inte
lektualai) gali įvykti tas pat, kas ir su 
ukrainiečiais . intelektualais. Vieno 
Londono savaitraščio pranešimu, 1929 
m. Kijeve vienas ukrainietis, bandęs 
rasti modus vivendi su bolševizmu, 
nusivylė ir iš širdies išpažino:

— Buvom nuoširdūs ir visiškai lo
jalūs. Pasmerkėme viską, kas komu
nizmui buvo nepatogu. Iškeikėme jū
sų Vakarus, kurie kartu seniau buvo 
ir mūsų. • Prisiekėme eiti prieš jus, 
prieš Europą. Savo trobas apkabinė- 
jom jų ikonom. Suprofanavom savo 
didvyrių kapus ir srutom apipylėm sa
vo pirmūnų paminklus. Ėmėm klas
toti savo tautos istoriją. Už tai ne
daug reikalavom- Prašėm, kad leistų 
mums patiems, nors ir komunizmo ka
nonais ir regulom, tvarkyti savo buitį. 
Nesupratom pinklių. Juk komunizmui 
rūpi tautų veido sužalojimas. Įtikėjo
me mitą. Perniek visa tai. Kas kar
tas smarkiau einame į katastrofą, į vi
suotinį biologinį tautos išnaikinimą. 
Mus smaugia komunizmo viršūnių 
siuntinėjamos instrukcijos. Valios ir 
veiksmo žmonės dingsta iš savo krašto. 
Kas kartas daugiau svetimų činaunin- 
kų ir žandarų. Mes nebeturim balso. 
MumS), ukrainiečiams, derlingiausioj 
pasauly žemės . savininkams, tenka mir
ti badu. Ateis laikas, kai veltui po 
Ukrainos stepes ieškosite ukrainiečių. 
Pilna čia bus kalmukų, kirgizų ir ja- 
kutų. Mūsų broliai jau žūna Turkes
tano smiltynuose,’ Užbaikalio dyku
mose ar Jenisiejaus taigose. Ukrainos 
nebėra. Težino visas pasaulis, kad 
Ukrainos nebėra. Tauta, kuri Vaka

rų išsižada dėl Rytų, nepritampa prie 
Rytų, bet iš viso išnyksta kaip tauta. 
Rytai yra vieni ir nedalomi. Tegalima 
būti Rytų vergu, bevališku įrankiu...

(B. d.)

Vladas šlaitas

Apie pavasarį
O, pavasariai!

Kai mąstau apie jus, pavasariai, 
aš mąstau apie visą gyvenimą. 
Tik dabar, kai pasilenkiu žemėn, 
žalios žvaigždės akyse pinasi.
Aš bijau, kad nebūtum, pavasari, 
paskutinis.

0, pavasariai!
Tavo lygumos
tokios žalios, liguistai žalios.
Šitos lygumos, • 
šitos lygumos 
mane lygiai žolėm užlygins.

Smėlio laikrodžiai
Pilstykit!
Tegul vaikai, kaip galima ilgiau, 
nežino nieko apie smėlio laikrodžius; 
tegul vaikai nežino nieko apie smėlį,, 
kuris jų mėlynas akis užpils.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuva, šalis mano brangioji — 

LITHUANIA, MY DEAR COUNTRY, 
— Litauen, mein liebstes Land. Iš
leido „Atžalynas“ Weilheim-Teck. Vir
šelis ir meninė dalis dail. J. Firinaus- 
ko. Tekstai V. šailčiūno. Tai Lietu
vos atvaizdų albumėlis ir trumputė 
Lietuvos istorija, patiekiama trim kal
bom: anglų, lietuvių ir vokiečių. Al
bumėlis atrodo gražiai, bet ir ne be 
trūkumų. Leidinio kaina nepažymė
ta, bet pardavinėjama po RM 25,—- '

Prof. Kazys Pakštas, Ph. D. THE 
BALTOSCANDIAN CONFEDERA
TION. Published by Lithuanian In
stitute. March, 1942. Turiny: Balto- 
skandija kaip geografinis vienetas; 
Baltoskandijos žemėlapis; Baltoskan- 
dija kaip ekonominis vienetas; Balto- 
skandija kaip politinis ir karinis vie-' 
netas; Istorinė Baltoskandijos apžval
ga; Kultūrinės Lietuvos institucijos.

Medardas Bavarskas, PILKIEJI NA
MAI, romanas, Schweinfurt, 1947 m- 
Viršelis Stasio Montvido, išleido Juo
zas Šlajus, tiražas 3750 egz. 200 psl.

— Vilniaus universiteto rektorius 
yra prof. Z. Žemaitis, prorektorius — 
Malkovas, Istorijos-filosofijos fak. de
kanas — Kostelnickis ir Teisės fak. 
dekanas — Z. Balevičius.

(Tiesa, Nr. Nr* 33, 40) .

(Tęsinys iš 21 nr.)
Ji stovėjo tylėdama, nuleidusi ran

kas, lyg ko išsigandusi, — nedrįsdama 
pažvelgti man į akis. Aš žiūrėjau į 

^- likusius žiedus, - kurių skaistaus raudo-: 
mimo jau nebesimatė. Vakaro tamsa 
jau globė sodą, ir juodų rožių kerai 
virpėjo prieš artėjančios nakties tam
sumą. Kažko krūptelėjau . ir pasilen
kiau prie arčiausio krūmo, įsmeigda
mas akis į jį. Kruvinai juodas žiedas, 
kaip mano sielvarto simbolis, sudre
bėjo prieš pat mano akis, apkritęs jau 
rasa. Aš, niekeno nepastebėtas, greit 
jį nusiskyniau ir paslėpiau prie šir
dies. Jis tik vienas ir išliko iš anų 
skaisčiųjų rožių, kadaise mudviejų 
laistytų su ja sužadėtuvių šventei.

Mes vaikščiojome dar valandėlę ty
lėdami. Neaiškus jausmas apėmė ma
no širdį ir negalėjau ištarti, pats ne
žinodamas kodėl, nė vieno žodžio. 
Tuo tarpu Steponas juokavo, būdamas 
nepaprastai geros nuotaikos, stengda. 
m a si s jai patarnauti ir nepraleisti pro
gos paimti ją už rankos, paliesti ir 
pažvelgti giliai į akis.

Naktį aš blogai miegojau ir rytą iš
važiavau skaudama galva. Ne, ne dėl 
Stepono aš jaudinausi, kad ji jį taip 
sužavėjo. Aš tai jaučiau prieš atvyk
damas. Bet kažkoks kitas juodas še
šėlis ėmė persekioti mane, gulti ant 
širdies ir krūtinės* Kažkas turėjo, 
man rodos, įvykti baisaus ir nepapras
to.

Artėjant Sekminių šventėms, Stepo
nas atėjo pas mane.

,— Ar tu vyksi ten? — tiesiai pa
klausė* f

— Taip! — atsakiau.
— Paimk kartu ir mane.
Kai aš kiek delsiau su atsakymu, 

jis ištarė:
— Aš turiu jai šį tą nuvežti, ką no

rėčiau paduoti pats savo ranka. Tu 
žinai, aš likau skolingas jai vieną ro
žę, kurią norėčiau grąžinti... Tu tuo
jau mane galėsi pavėžėti ligi artimiau
sios stoties, — ir skubiai išėjo,, lyg 
neturėdamas laiko.

— Gerai, — ištariau šaltai, palydė
jęs.

Jis atėjo griežtai sutartą valandą, nė 
keletos minučių anksčiau. Tai padarė 
tyčia, kad išvengtų mano klausinėjimų 
ir dar kai ko, ką tik vėliau supratau. 
Jis atsinešė didelį paveikslą, susuktą 
gražiame popieriuje ir sunkiuose rė
muose.

— Gal galiu pažiūrėti, — nusišyp
sojau.

— Vėliau, — ištarė jis šaltai. — 
Taip giliai įsuktas, — ir įsėdo į ma
šiną.

Tas šaltas atsakymas mane kiek įžei
dė, kaip draugą.

— Kas ten yra? — paklausiau vėl.— 
Ji?

— Pamatysi, — tuo pačiu balsu at
sakė. — Juk ji parodys tau... Ar 
taip jau sunku palaukti valandėlę?

Tylėdamas sėdau prie vairo ir su* 
ūžusi mašina, pašoko staiga iš vietos- 
Aš netariau jam daugiau nė žodžio, 
įsižeidęs jo paskutiniu atsakymu, tik 
atsakinėjau į nereikšmingus, dirbtinus 
jo klausimus,, kuriais jis stengėsi iš
vengti tos nejaukios tylos.

Ji jau nelaukė manęs alėjos pasisu

kime. Gal tai buvo pripuolamas su
tapimas, gal ji nepamatė mūsų, gal 
niekas neįspėjo apie šviesios mašinos 
pasirodymą beržų apsodintam kelyje, 
gal. .. Ją radome sode bevartančią 
seną itališką meno žurnalą, kurį ji 
norėjo staiga paslėpti nuo manęs.

— Kaip puiku, kad jus čia randu,— 
sušuko Steponas, pirmas skubėdamas 
prie jos ir mane palikdamas užpakaly
je. — Aha, antai tos rožės, kurių man 
taip gailėjote, — ir net nepasisveikinęs 
nubėgo prie jų, išvyniojo savo paveiks
lą ir pastatė prie to pačio krūmo, nuo 
kurio ji jam buvo nuskynusi aną ro
žę.

— Štai, grąžinu jums ją atgal, — 
šaukė iš tolo, laukdamas mūs priei
nant. — Ji nenuvys niekada, kaip 
anos...

Ji aiškiai pastebimai susijaudino, 
žvilgtelėjusi į tikrai gražų didžiulį pa
veikslą, kuriame skaisčiai žydėjo nu
skintoji rožei. Pasilenkusi mergaitė 
tiesė ranką ją nuskinti. Iš mėlynų, 
skaisčių akių ir tamsių garbanų, den
giančių pečius, tuojau buvo galima pa
žinti, kad tai ji pati. Pravertos lūpos 
ir akių ilgesingas žvilgsnis, kurį ji 
buvo įsmeigusi į tą žiedą, rodė jos di
delę meilę tam, kam rengėsi ją pado
vanoti- Ar iš tiesų ji tą jautė, ją 
skindama? Aš tada jos veido nema
čiau. Bet tai tikrai buvo gražus pa
veikslas, pilnas to kūrybinio patrauk
lumo, kuris vadinamas menu ir parei
kalauja iš kūrėjo daug jo pačio širdies 
ir sielos. Net man, gan toli stovin
čiam nuo meno kūrinių teisingo su
pratimo ir praktiško pašaukimo žmo
gui, jis darė didelio įspūdžio. Visai 
ne dėl to, kad buvo tenai ji. Prie
šingai, šį momentą aš būčiau drįsęs 
prikišti tai, kas būtų buvę galima. Bet 
jis buvo atliktas taip, kad galėtų su
laikyti ir labai tendencingą pirmąjį 
mano žvilgsnį. Steponas aiškiai tą ži
nojo, jį kurdamas.

— Tikrai žavu, — ištariau tvirtai 
Steponui. — Prieš tavo kūrybinį ta
lentą turiu nulenkti galvą. Taip pat 
didžiuojuosi tavimi, kaip savo drau
gu, — ir stipriai suspaudžiau jam ran- 
ką.

Tai padarė ne tik jam, bet ir jai di
delio įspūdžio. Ji iš karto atgijo po 
šių žodžių, ligi šiol stengdamosi pa
slėpti tą džiaugsmą, kuris veržėsi iš 
jos akių ir veido išraiškos.

— Nuostabiai ir jis man patinka, — 
sušuko ji. — Aš taip ir maniau, kad 
jis toks...

— Malonu girdėti, — ištarė Stepo
nas ir, pakėlęs paveikslą, įdėjo jai į 
rankas. — Dabar būsime teisūs. Rožę 
jums grąžinau...
" Ji norėjo prieštarauti, bet tai buvo 
šiuo metu visai nereikalinga. Tai bu
vo daroma jos tik iš įprasto mandagu
mo, o ne iš širdies plaukiančio jaus
mo. Ar ji galėjo jo nepriimti? Žino
ma, tokia brangi ir nelaukta dovana 
Steponą pastatė mano, atžvilgiu labai 
iššaukiančiai. Jis ir aš tą tuojau su
pratome. Ir po pietų, kai jis pakilo 
nuo stalo ir pažiūrėjo į laikrodį, aš 
neištariau nė žodžio. Jam buvo pats 
laikas išvykti, jei norėjo spėti, kaip 
buvo žadėjęs, į artimiausią stotį. Jis 
laukė iš manęs bent vieno žodžio, bet

PAVASARIO S™
aš vietoj to, suskambinau kišenėje 
mašinos raktelius.

— Taip, — ištarė sausai jis, -r- aš 
turiu išvykti, — ir pradėjo sunkų at
sisveikinimą, mesdamas į mane ret
karčiais šaltą ir piktą savo akmeninį 
žvilgsnį. Bet aš ramiai laukiau jo 
prie durų. Niekas jo nesulaikė pasi
likti- Motina šaltai padavė jam ran
ką, netardama nė žodžio. Daiva gal 
būtų ir ištarusi sudrausti keletą žo
džių, bet nedrįso, be abejo, manęs. 
Aš aiškiai pastebėjau, kad šiuo metu 
ją varžau. Tik tėvas, mielas ^senukas, 
kuris nejautė šios užsimesgančios dra
mos, nustebo:

VYT. T AMUL AITIS
greitai! Juk dvi dienos 
Ar toki jau skubūs rei-

— Taip 
šventos... 
kalai?

— Negalėčiau pasakyti, kad skubūs, 
— ištarė Steponas. — Bet taip bus 
geriau... Prižadėjau.

— Na, žinoma, jei taip, tai paža
dus reikia tesėti, — kalbėjo nuošir
džiai. — Laimingos kelionės!

Bet mes neisvykome į stotį automo
biliu, bet laiveliu į aną pusę didžiu
lio ežero. Y’aip pasiūlė Daiva, tikėda
ma, kad ir ją paimsime drauge. Diena 
buvo ūkanota ir vėjuota. Daug mie
liau aš būčiau važiavęs mašina, bet 
čia buvo žymiai arčiau. O ir Stepo
nas sakėsi seniai plaukęs laiveliu. Pa
galiau man atrodė vistiek. Daivai ne
ištariau nė žodžio, leisdamas laisvai 
pasirinkti lydėti mus ar ne. Žinoma, 
mano tylėjimą ji suprato taip, kaip 
aš norėjau- Ji nepatenkinta grįžo į 
kambarį, pamojavusi mums ranka. 
Bet jos paskutinis žvilgsnis vistiek su
stojo ties juo. Be abejo, pro langą ji 
lydėjo mus ilgai savo akimis, nors ir 
nemačiau to.

Ramiai mes pasiekėme aną ežero 
pusę, žinoma, kaip tokiu atveju liki
mo lemta, pavėluodami į traukinį. Jo
kiu būdu negalėjau kaltinti už tai Ste
pono. Jis negaišo nė valandėlės vel
tui. Nuolat žvilgčiojo į laikrodį ir 
sušilęs daug stipriau traukė irklus, 
pakeisdamas mane. Kai išlipome ant 
kranto, jis tekinas pasileido stoties 
link, kad vos jį prisivijau. Bet trau
kinys iš pat mūsų rankos išniro, vos 
spėjome tik įžengti į stotį. Steponas, 
net neatsisveikinęs, šoko pro duris ir 
dar bandė jį pasivyti, jau tiesdamas 
rankas įsikabinti į paskutinį vagoną, 
nors juodais ūsais geležinkelietis ir 
keikdamas jam grąsino.

Kai jis žvilgtelėjo atsisukęs į mane, 
man tikrai jo pagailo. Prakaituotą 
veidą jis šluostė nosine- Nežinojau, 
ką turėjau pasakyti jo suraminimui. 
Bet jis pirmasis ištarė:

— Prakeikimas.. .
Taip, tai tikrai buvo prakeikimas, 

galiu tą ir šiandien pakartoti, jau at- 

vėsusia širdžia ir ramia siela.
Mes tylėdami ėjome per miestelį, 

kai prie restorano durų jis stabtelėjo.
— Užeikim. Noriu kuo nors atvė

sinti sausą gerklę.
— Mielai, — ištariau, norėdamas 

kiek užtrukti ir pagalvoti, kokioj ne
pavydėtinoj padėty buvau atsidūręs jo 
ir Daivos akyse.

Jau žengdamas per slenkstį žinojau, 
kad dabar neišvengiamai paliesime tai, 
apie ką kiekvienas tyliai galvojome. 
Nors ir labai būtuva to nenorėję, šį 
momentą prieš mudviejų valią visos 
mintys smigo į tą patį susikirtimo tašb 
ką. Juo labiau, kad jokio kompromi

so nenumačiau, nes šiuo metu tikrai 
galvojome, ar tik tarėmės siekią savo
sios laimės, kuri buvo nedaloma.

Pasakiau tau, — savosios laimės! 
Jei tu dabar nusišypsotum, tuo netikė
damas, tai labai klystum. Iš viso, ar 
moteris gali duoti laimės, šio klausi
mo aš neliestu ir nesiginčysiu su ta
vim. Bet jei ji gali duoti kančios ir 
sielvarto, kuris ilgai degė negęsdamas 
mano širdyje, tai, aš galvoju, kad ji 
galėjo duoti ir tą palaimintą širdies 
ramybę, kurią tik laimės vardu dabar 
pavadinčiau. Aš žinau, kad viskas 
yra trumpa ir laikina, kad daug kuo 
mes nusiviliam ir apsidžiaugiant, bet 
juk visuomet ieškome to, kas mus pa
keltų iš šito kelio dulkių ir pastatytų 
ant to atramos taško, nuo kurio galė
tume pakilti aukščiau, kaip tas paukš
tis nuo šakos.

Kitam kam, gal tą duoda ir kas ki
tas, bet man dabar šitą visą buvo da
vusi Daiva. Niekados negalėčiau tvir
tinti, kad aš joje mylėjau tik moterį. 
O gal tik dabar man taip atrodo, kai 
jos neturiu. Man rodos, aš ją mylė
jau kaip brangią svajonę, įsikūnijusią 
šitame gražiame mergaitės pavidale. 
Po švelniais jos marškinėliais plakė 
man ne tik širdis, bet ir tas gyvybiš
kas pavasario džiaugsmas, kuris išve
da gyvenimo* laimės ieškoti ne( <tift 
žmogų, bet ir siauru pievų takeliu pa
prastą vabalėlį. •. Čia visai nekalbu 
apie tai, ar aš tikrai būčiau tą laimę, 
kaipo tokią, radęs. Bet aš kalbu apie 
tai, kad šiuo keliu man buvo uždraus
ta eiti jos ieškoti. Ir tas mane ly
giai 'taip skaudina, kaip ir tos įsivaiz
duotos laimės praradimas, kurią, man 
šiandien rodos, aš tikrai būčiau radęs.

Gal tai sakydamas aš perdedu, bet 
tikrai nemeluoju, nes, gal būt, saldi 
ne tiek pati laimė, kiek jos ieškoji
mas. Lygiai kaip ir kančios supratimą 
pažįstame tada, kai pajuntame ištuštė
jusią širdį.

Kai atsisėdau už mažo stalelio prieš 
Steponą ir pažvelgiau į jį, aš pasiju
tau visiškai neobjektyvus jo atžvilgiu 
dėl to, kad ant .šitos mano šviesios ir 
skaisčios svajonės jis buvo užtraukęs 

mažą tamsų debesėlį. Tai buvo, ir 
dabar pripažįstu, tuo metu labai maža 
smulkmena, kurios diskutuoti nė ne
vertėtų. Gal tada buvau perdėtai jaut
rus, kad ji taip skausmingai dūrė ma
no širdį. Nenorėdamas pasirodyti nai
vus, turiu pasakyti, kad visai ne tas 
skaudino mane, kad Steponas taip stai
ga ėmė veržtis į jos sielos gelmes ir 
aiškiai susižavėjo ja, bet tas, kad šiuo 
savo pasielgimu jis vis aiškiau statė 
mane kovos padėtfti dėl jos. Kad to 
neužmirštum, pakartosiu: kovos padė- 
tin dėl jos! Tai buvo viskas, trumpai 
išsireiškiant, apie ką aš dabar galvo
jau. Tas mane ne Ūk pykino, bet 
tiesiog siutino. Niekados dėl niekų aš 
gyvenime nesikarščiavau, bet kas gru
biai užgavo mano sielos slapčiausias 
stygas, to vardas ilgai juoda dėme 
temdė mano krūtinės prošvaistes.

Steponas sėdėjo taip pat neprabil
damas. Šį momentą mudu buvova, 
pasakyčiau), visiškai svetimi, užmiršę 
savo ilgą, nuoširdžią draugystę. Net 
vengdami vienas antram pažvelgti į 
akis, kantriai laukėme kiekvienas iš 
antro žodžio, kuris neišvengiamai turė
jo nulemti ne tik mūsų draugystę, bet 
sutraukyti ir visus tuos ryšius, taip 
glaudžiai kadaise rišusius...

Aš buvau, ar tik tariausi esąs, gan 
šaltas ir ramus, bet Steponas aiškiai 
pastebimai jaudinosi, godžiai rydamas 
cigaretės dūmus. Jis nervingai dairėsi, 
laukdamas alkoholio, lyg būtų tikėję
sis juo širdyje užpilti tą jausmą, ku
ris jį šitoje vietoje staiga pasodino 
prieš mane. Ir dabar dar atsimenu 
tą jo pirštų virpėjimą, kuriuo palietė 
didelį stiklą. Kai aš manąjį nežymiai 
pastūmiau nuo savęs, jis, nė žodžio 
netaręs, savąjį išgėrė ligi dugno. Grei
tai prisipylęs antrą, jis žvilgterėjo į 
mane.

— Tu negeri? — buvo jo pirmi žo
džiai, nutraukę šitą rūsčiu akmeniu 
atsistojusią tylą tarp mudviejų.

;— Geriu, tik neskubu, — atsakiau, 
aiškiai matydamas, kad jis labai ne
kantravo, skubėdamas. Bet kur ir ko? 
Ar jis tikrai buvo taip ištroškęs, ar 
tik norėjo ko greičiausiai išsiveržti iš 
šitos sunkios tylos, nepakeliamai sle
giančios jį visą?

Kai aš paliečiau stiklą lūpomis, jis 
neramumu degančiomis akimis pažiū
rėjo man tiesiai į veidą ir norėjo nu
sišypsoti.

— Tu pyksti? — paklausė šį mo
mentą taip nevykusiai ir naiviai, kad 
nežinojau kaip turėjau jam atsakyti. 
Tai paneigdamas, aš būčiau kiek veid
mainiavęs pats sau, bet aiškiai atsaky
ti negalėjau taip pat, nes būčiau pasi
rodęs per daug naivus ir staigus, kaip 
jis pasirodė manęs to paklausdamas. 
Ką į šitą klausimą pagaliau vienoks 
ar kitoks atsakymas būtų išrišęs tarp 
mūsų? Visiškai nieko.

Jei tu manęs to klausi, Steponai,— 
atsakiau jam, — ar nesijauti mano at
žvilgiu kartais pasielgęs nekorektiš
kai?

— Kokia prasme? — paklausė karš
tai.

— Lygiai ta pačia, kuria man pa
statai aną klausimą. - -

Jis nieko neatsakė, vėl godžiai išgė
rė, gan išdidižai ir atkakliai dabar

pažvelgdamas tiesiai į akis, šitas jo 
žvilgsnis buvo lygiai toks pat, kokiu 
žiūrėjo tada į Daivą sode, prašydamas 
ano žiedo. Didelis, išpūstas pasitikė
jimas savimi, išplaukiąs iš jo savimeb 
lės troškulio, per daug jau aiškiai ma
tėsi jo akyse, kad būtų neįžeidęs ma
nęs. Aš atstūmiau šitą * jo žvilgsnį 
nuo savęs šaltai ir paniekinančiai, pa
jutęs stipriau suplakančią širdį.

— Sakai, ta pačia prasme. • - — sau
sai ištarė,, nežiūrėdamas į mane. — 
Ta pačia prasme, — pakartojo. — Ži
noma, tu turi galvoje Daivą..

— Ne, — atsakiau tvirtai ir tiesia), 
nemėgdamas slėpti to, apie ką tikrai 
dabar galvojau. — Ne Daivą, o tavo 
keistą ir staiga išsiveržusį atkaklumą 
jos atžvilgiu, kurio aš nesuprantu. Tu 
turėtum bent jausti paprasto manda
gumo stoką savo draugui, kurį tuo 
įžeidi- O ją galėjai man priminti ir 
anksčiau, neieškodamas drąsos alko
holy. ..

Jis užraudo, žybteldamas akimis. 
Paskutiniai žodžiai pataikė kaip tik į 
žaizdotą vietą. Jo lūpos tuščiai vir
pėjo, nerasdamos skubaus pasiteisini, 
m o ir apsigynimui tinkamo žodžio. 
Bet man jo ir nereikėjo. Be tuščios 
frazės ar melo, jis nieko daugiau man 
nebūtų pasakęs. Aš tik paniekinamai 
žiūrėjau į jo veidą, nustojusį šį mo
mentą savo išdidžios išraiškos ir iš
bertą sumišimo žymėmis.

Tik dabar supratau, kad jis to nesi
tikėjo. Jis gal būt manė, kad aš iš
sisukinėsiu, bandysiu viską nuversti 
juokais ir sudaušiu su juo* taurėmis. 
Paskui gerai išgėrę susikabinsime ran
komis ir dainuodami nueisime paeže
re. O mielas Steponai, šito mudu jau 
niekada negalėsime padaryti. Mūsų 
širdys jau neberas sąryšio tarp savęs, 
tamsiu ir juodu šešėliu perskirtos. 
Per daug staiga jos viena nuo kitos 
buvo atplėštos, kad koks nors draugiš
kumo siūlas dar būtų galėjęs bent iš 
tolo jas sieti.

— Ar tu ne per aiškiai imi kalbė
ti? — ištarė jis.

— O kam turėčiau dangstytis melu 
prieš savo draugą. Man atrodo, tik 
įž^isčiau tuo jį, — taikiau šiuos žo
džius tik jam.

— Gerai... — sušuko aiškiai paste
bimai jaudindamasis ir uždėjo ant 
peties ranką. — Gerai, — pakartojo 
drebančiu balsu, lyg kažkam sunkiai 
ryždamasis. — Nesidangstykime dau
giau melu ir neapgaudinėkime vienas 
kito. Jei nori, kam pagaliau turėčiau 
tą slėpti nuo tavęs...
. — Povilai! — staiga nutilęs vėl 
įsmeigė akis į mano veidą, lyg dar 
delsdamas valandėlę įsmeigti tą aštrų 
dyglį į mano širdį.

— Kas tau? — paklausiau šaltai, 
nepakeldamas šito degančio jo žvilgs
nio.

— Aš myliu ją, — ištarė šiuos žo
džius tvirtai* nenutraukdamas akių 
nuo mano veido. — Taip, Povilai, aš 
tikrai myliu ją, — pakartojo ir jo lū
pos ėmė virpėti bąlančiame veide, nuo 
kurio staiga šiais žodžiais nuplėšė 
kaukę, užtemdžiusią dabar ne tik jį, 
bet ir tą mano pavasario giedriąją 
prošvaistę.

(B. d.)
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Mes jau esame Anglijoje Motinos diena ir parodėlė
Papietavę Cuxhaveno anglų karių 

valgykloje, laukėme laivo, kuris turė
jo mus nugabenti į Angliją. 17 vai. 
horizonte pasirodė didelis baltas trijų 
stiebų laivas, kuris greit artėjo prie 
kranto. Po pusvalandžio jis išleido į 
krantą didelį būrį anglų karių ir vo
kiečių belaisvių. Mes nekantriai lau
kėme, kada galėsime lipti į laivą. Iš
krovus bagažą, visas mūsų 9-tasis 
transportas, • 500 vyrų, buvome sutal
pinti į laivą, kuris yra specialiai pri
taikytas žmonių transportui. „Empire 
Albrecht“ gali vienų kartu gabenti 
1.500 žmonių, bet šį kartą juo vyko 
tik 1000.

Bendrose kajutėse gyvenome po 
200—300 vyrų, keturių aukštų lovose. 
Kiekvienas keleivis savo lovoje rado 
po 2 antklodes ir gelbėjimosi priemo- 

val. 
jau 
val-

ang-
me-

skil-
Va- 
liga 

laivo

aplei- 
talki-

kaiku-

nę. 18 vai. vokiečių laiku, o 17 
Anglijos laiku, nes laive mes 
skaitomės esą Britų žemėje, laivo 
gyklos patalpose gavome pietus, 
liekai dinner. Vienoje didelėje 
talinėje lėkštėje buvo daug skyrelių, į 
kuriuos buvo dedamas maistas: baltos 
duonos dvi riekutės, dvi dešrelės maž
daug 100 gramų svorio, bulvių, daržo
vių ir pudingo. Prie pietų dar po 
puoduką baltos stiprios arbatos užsi
gerti.

Mūsų laivas, kuris pasirodė esąs ne 
baltas, bet mėlynas, turėjo išplaukti 
2 vai. nakties. Todėl visi, pavargę po 
pirmųjų įspūdžių, išplaukimo nesulau
kė ir nuėjo miegoti.

Ankstyvą gegužės 12 dn. rytmetį su
tikome jūroje, kuri buvo rami, lyg 
veidrodis. Jūra, mėlynas dangus, bal
tos žuvėdros ir retkarčiais pro šalį 
praplaukiąs laivas, — daugiau nieko. 
Ramus monotoniškas laivo mašinų 
užimąs raminančiai veikia nervus.

Po sočių pusryčių Darbo ministeri
jos valdininkas išmokėjo kiekvienam 
po 5 šilingus, už kuriuos laivo krau
tuvėje kiekvienas gavo pirkti po 40 
cigarečių ir šiaip įvairių smulkmenų. 
Maistas laive buvo duodamas 3 kart 
dienoje ir buvo maistingas, bet mūsų

kukurūzų sriubų išskalautiems 
viams rodėsi lyg ir per maža jo. 
žiuojantieji visi sveiki, jūros 
niekam neteko sirgti. Lietuvis 
ryšių karininkas p. P., pasakojo, kad
vežant 4-jį transportą jūra buvusi la
bai audringa ir iš 350 emigrantų, tik 
50 tevalgė, o visi kiti sirgo jūros liga. 
Vėlai naktį tolumoj miglose pasiro
džius Anglijos pakrančių žiburiams, 
visi nuėjo gulti.

Rytą išlipę į palubę pamatėme esą 
jau Hull uoste. Pasirodo naktį 2 vai., 
po 24 vai. kelionės, laivas sustojo Hull 
uoste prie krantinės. Kariams 
dus laivą, naujieji Britų tautos 
ninkai įžengėm į krantą-

Anglų muitinės valdininkai,
riems patikrino rankinį bagažą, pasi
teiravo, kiek vokiškų pinigų turime, ir 
formalumai buvo baigti. Dideli 2-jų 
aukštų autobusai išgabeno visus į HuL 
lio priemiestyje esančią} pereinamąją 
stovyklą, vadinamą „Wymersley Camp“.

Stovyklos komendantas pasveikino 
visus Darbo ministerijos ir National 
Service Hostels Corporation vardu; 
jo pavaduotojas lietuvis p. Račkauskas 
išvertė jo kalbą. Visi emigrantai bu
vo apdovanoti po rankšluostį, šakutę, 
šaukštą ir kviečiami laisvai jaustis šia
me demokratiškame krašte.

Apsigyvenome . skardiniuose švariuo
se barakuose po 20 žmonių. Viskas 
švaru. Skanūs pietūs visus maloniai 
nuteikė. Po pietų pasklidome po 
miestą. O Dievuliau, tarsi kitoj pla
netoj pasijautėm pavaikščioję po šva
rų miestą, pažiūrėję- pilnus prekių 
krautuvių langus, paragavę skanaus 
alaus. Vaisiai, įvairios daržovės, sal
dainiai, pyragaičiai (kur čia visa iš
skaičiuosi!). Krautuvių lentynos lūž
ta nuo prekių. Stovyklos administra
cija kiekvienam davė dar po 15 ši
lingų, ir čionai 'mes pajutome pinigo 
vertę. Anglai malonūs žmonės. už
jaučia mus, autobusu važiavę du lie
tuviai, anglo, sužinojusio, kad jie yra 
DP, buvo apdovanoti 2 šilingais. Nors 
stovykloje buvome 4 kartus per die-

ną maitinami, bet atsirado ir tokių, 
kurie pradėjo krautuvėse praišyti par
duoti duonos. Stovyklos administra
cija prašė to nedaryti, nes sako „An
glijoj duona yra normuota, kad gali
ma būtų padėti maisto stokojančioms 
šalims“ ir maisto stovyklose 
pilnai.

Pernakvoję vieną naktį šioj 
loj, išvykome į netoli York 
esančią 
viena iš 4 pereinamųjų stovyklų, iš 
kur emigrantai bus paskirstyti nuola
tiniam apsigyvenimui. Karo metu 
čionai gyveno aviacijos daliniai, o da
bar numatoma laikinai gyvens 2000 
emigrantų. Stovykla yra tvarkoma 
117 nuolatinio personalo, iš jų 17 lie
tuvių, kurių priekyje yra direktoriaus 
pavaduotojas p. Dėdinas. Jis nusi
skundė, kad lietuviai yra perdaug ne
aktyvūs ir susilaiką, o tuo tarpu kiti 
pabaltijiečiai mielai jiems siūlomas 
tarnybas pereinamose stovyklose pri
ima.

Į šią stovyklą atvyks Darbo minis
terijos atstovai, kurie kiekvienam pa
gal jo norą, specialybę ir pareikalavi
mą pritaikys darbą. Numatoma grei
tu laiku pradėti ir 
jas galimai arčiau 
vendinti. Taip pat 
su likusiais šeimos 
yra leidžiama siųsti 
to (normuoto) ir 
Vokietiją.

Mūsų grupė jau 
Darbo ministerijos 
mą. 
jau iš

užteks

stovyk- 
miesto 

Full. Sutton stovyklą. Tai

šeimas gabenti ir 
dirbančiojo apgy- 
pašto. susisiekimas 
nariais tvarkomas, 
iki H librų mais- 
dovanų paketus • į

ryt dieną 
atstovais 

Apie', jo pasekmes ir,

Laiškas iš Londono
„... Jau gana ilgai gyvenu Lon- 

jdoiie, beveik pusę jo gana gerai pažį
stu. Šiaip dienos gana vienodos, nes 
priklausau darbininkų klasei ir, kaip 
tokiam pridera, dirbu 48 valandas per 
savaitę. Pradėsiu nuo to, kas sutiks 
Tave atvažiavus čia. Įvažiuosi į Hull 
ar Londoną. Pasitiks seni, mūriniai, 
juodi namai, amžinai ūkanotas dangus, 
pusėtinai šiltas oras, dviaukščiai rau
doni autobusai, vežimai su vynuogėmis, 
apelsinais, persikais, riešutais ir pan., 
reklamos ant kiekvienos kertės ir viso
kių gerybių prikrauti krautuvių, lan
gai . . . Atlyginimas, darbas ir visas 
kitas aprūpinimas yra lygiai toks pats 
kaip ir anglo. Jokio skirtumo neda
loma, išskyrus tai, kad pakeitus darbą 
ar gyvenamą vietą reikia užsiregi
struoti artimiausioj policijos stotys 
šiaip pragyvenimas nėra pigus, tačiau 
ir aš pats, gaudamas 100 šilingų per 
savaitę, suvedu galą su galu per daug 
nesivaržydamas. Žinomas dviem iš tų 
pinigų pragyvenu, reikėtų truputį pa
sispausti, nes ir anglų šeimose* tas pats 
.ir normaliai abu vyras ir žmona dirba 
ir gamindamiesi maistą namuose įsi
kuria visai neblogai. Visas gyvenimas 
vyksta, galima sakyti; atvirkščiai, negu 
esame įpratę: judėjimas kairiąja puse, 
Farenheiti termometras, svarai ir un
cijos, mylios, jardai ir t. t. Kainos yra 
labai įvairios, priklausomai nuo koky
bės . . • Restoranuose ir valgyklose 
maistas be kortelių — kirsk, kiek len
da. Kainas labai sunku surašyti, tačiau 
vidutiniškai dienai gali išeiti nuo 
4 iki 6 šilingų ir daugiau, jei pridėsi 
gėrimus. Normuotas maistas labai pi
gus ir visa savaitės norma gali kai
nuoti nuo 5 iki 15 šilingų, žiūrint, ką 
pirksi. Todėl gaminant namuose ne
išeina brangiai, tačiau reikia geros šei
mininkės, kuri įstengtų ištekti visai 
savaitei. Normaliai, kaip daugumas 
daro, pusryčius ir vakarienę gaivinasi 
namuose, o pietus valgo valgykloje. 
Rūbams ir avalynei duoda apie 30 ku
ponų metams. Batai (7—9 kuponų), 
25—80 šilingų, marškiniai (5—7 kupo
nų) 10—100 šil., kostiumas (21—24 ku
ponų) 80—200 šil*, kojines (2 kup.) 

. 2—4 šil., kaklaraištis (1 kup.) 2—10 
šil* ir t. t* Cigarečių ir tabako kiek 
npri, nes nesenai pabrangus, sumažėjo 
rūkančių skaičius. Kinų daug, o barai 
kiekvienoj kertėj. Alaus bokalas nuo 
11 penų iki 1 šil* 2 p., priklausomai 
nuo rūšies, whisky stikliukas (pusė 
gurkšnio) 2 šil- ir labai mažai kas ge
ria, tuo tarpu, kai alaus bokalas dau
gumai yra kasdieninė būtinybė. Kinų

kainos 1 5il. — 11 šil* Filmos: angliš
kos, amerikoniškos, prancūziškos! Ka
da nori gali įeiti ir kada nori išeiti, 
o jei patinka, gali prasėdėti nuo ryto 
iki vakaro. Operų mažai, tačiau daug 
varječiu arba muzikalinių vaidinimų. 
Laikraščių daug ir įvairių rūšių. 
Žmonės gana malonūs ir sukalbami, 
be to, įpratę prie svetimšalių, kurių 
yra gana daug. Tik įsipykus perdaug 
galėtum išgirsti pasakymą su ironija 
„užsienietis“, šiaip labai įdomaujasi^ 
kaip atrodo mūsų kalba, kaip gyveno
me, kur Lietuva randasi, kaip patinka 
rusai ir pan. Kalbėk, ką galvoji ir kas 
guli ant širdies. Kiek man teko susi
tikti, visuomet išsiskirdavom geruoju 
net su komunistais (jų labai mažas pro
centas), nesvarbu, kad nepricidavom 
bendros nuomonės. Raudonieji nėra 
populiarus šiuo, metu.“ (Iš Uchtės biul.)

— LTSR Teisingumo ministeris yra 
K. Domaševičius ir LTSR Mokslų 
Akademijos Teisės instituto direkto
rius — Bulovas. (Tiesa, Nr. 40)

turės su 
susitiki*

Apie^ jo pasekmes ir, gal būt, 
iš darbovietės parašysiu vėliau.

J. 5.

75 Neustadto parodėlės: dalis medžio dirbinių

Neustadt© (Holst.) lietuvių stovykla 
kukliai paminėjo Motinos dieną. Mi
nėjimą paruošė mokykla. Po mokyk
los vedėjo mok. J. Mikšio prakalbę* 
lės, K. M. Marčiukaitis paskaitė tai 
dienai pritaikytą paskaitėlę- Po jos 
V. Stankienės vedamas mokinių cho
ras padainavo keletą dainelių, dau
giausia pačios choro vadovės harmo
nizuotų; mažieji 
nos garbei skirtų

Minėjimo metu 
suruošta dailiųjų 
mo darbų parodėlė- Parodėlėje išdė
liotieji daiktai yra Daunorų nuosovy- 
bė. Po truputį rinkdami, jie surinko

padeklamavo moti- 
eilėraščių.
toje pat salėje buvo 
medžio ir siuvinėji-

Miunsterio kareivinių halėje žmonės, 
išrikiuoti grupėmis, .laukia savo eilės 
krautis 
nas po 
suneša 
nas.

Prie 
narna ir kiekvienas, gavęs _ 
porciją maisto, laisvai telpa į traukinį.

Diena karšta. Traukinys nesustoda
mas skuba Seedorfan. Po septynių 
valandų kelionės išnferia mediniai ba
rakai. Nedideli patogumai čia laukia, 
bet erdvė ir miškai. Dar labiau nuo
taika kyla, nes nematyti vielų, sargy
binių bei geležinių vartų.

j sunkvežimius, kurie seka vie- 
kito, ir laukiantieji tvarkingai 
savo daiktus ir sėda j inagi-

traukinio su bagažu atsisveiki- 
po mažą

Buxtehudes Pabaltieėių Amatų mokyklos praktikos pamokoje

Žinios iš Lietuvos
— LTSR Mokslų Akademijos Geolo

gėj o s-geograf i jos institutas ruošia že
mėlapius mokykloms ir moksliniam 
darbui. Šiuo metu mokykliniai žemė
lapiai verčiami iš rusų į lietuvių k. ir 
atliekami kiti kartografiniai darbai. 
Pilno Tarybų Lietuvos kartografinio 
vaizdo sudarymu rūpinasi akademijos

bendradarbis
(Tiesa, 

valst. grožinės 
Gosizdat š. m.

doc. 
Nr.

V.
40)

liter a- 
vasario 
Duone- 

„Kristijonas

Operos solistei ALEI KALVAITYTEI ir Eugenijai, Stasiui, Antanui, Brunonui 
KAIVAIČIAMS, motinai mirus, reiškiame gilią užuojautą.

P. T. Koveliai, J. M. Babuškinai, J. P. Vasiliauskai

vyr. mokslinis 
Chomskio

—/ Maskvos 
tūros leidykla
m. pabaigoj išleido rusiškąjį 
laičio „Metų“ vertimą 
Duonelaitis, Vremena goda, Gosizdat, 
1946“. Vertė rusų poetas D. Brodskis 
pagal O. Juodelienės pažodinį vertimą.

Apie Duonelaičio laikmetį ir jo 
„Metus“ rašo prof. V. Mykolaitia-Puti- 
nas ir prof. J. Žiugžda.

(Tiesa, Nr. 53)

i Angliją
Mašinos atveža bagažą, ir žmonėms 

tenka tik sunešti į savo „butus“.
Kitą dieną karštas dušas- Trumpi 

formalumai. Gydytojai patikrina akis, 
rankas (ar neturi niežų), vėliau išra
šomas 5 šilingų kvitas, pravedama pro 
vokiečių kriminalinę policiją ir visi
kas. Gali ilsėtis.

Maisto davinys, kaip i® Miunstery— 
1550 kolorijų, bet keista — čia jau 
jis geresnis. Ir sriubos tirštesnės, 
maistingesnės ir duona vertingesnė, 
nors irgi, kas neturi savo, badauja. 
Pinigai čia reikalingi: obuoliai, duo
na, mėsa — visko galima pirkti.

Seedorfo buvusi lietuvių stovykla 
yra maloniausia ne tik todėl, kad ten 
dar dalis lietuvių gyvena, bet kad 
ten dar gyva lietuvių dvasia. Lietu
viški kryžiai kalba apie praėjusį, kul
tūringą darbštų lietuvių gyvenimą.

Iš Seedorfo į Angliją jau išplaukė 
be mūsų transporto 1.100 lietuvių.

Visiems patariama dekėmis apsiūti 
savo lagaminus, nes atėjo, žinių, kad 
nuo nuolatinių pakrovimų ir iškrovi
mų silpnesni lagaminai braška. Kol 
kas atrodo galima daugokai paimti ir 
niekas ypatingai nekontroliuoja.

Po keturių dienų 
haveno uostą. Pietūs 
kiški“. Bepietaujant 
tonų laivas „Empire 
atvežė anglų karius, 
laivą, į kurį gauname įsakymą krautis. 
Vėl grupėmis lipame į specialiai prix 
taikytą karių gabenimui laivą. Nusi
leidžiama į miegamąjį. Pilna baltų 
trijų aukštų patogių lovelių, kur kiek
vienas patogiai išsitiesia. Viskas nau
ja. Nevaržomai DP apžiūrinėja kaju
tes, dėnį. Įsakymai tuporo pagalba 
girdimi visame laive. Eina pasiruoši
mai. Žmonės pamokomi kaip elgtis 
nelaimei ištikus, ir visi kviečiami va
karienės. Ant specialios tacos krau
namas pyragas, margarinas, mėsa, dar
žovės, angliška baltinta kava. Visko 
ne po daug, bet viskas skanu ir mais* 
tinga- Kitą dieną valgoma triskart. 
Maistas įvairus, taip pat nedaug, bet 
lygiai skaniai ir sočiai: ryžiai, dešre
lės, žuvis ir kiti priedai. Kadangi lai
vą lydi vertėjas lietuvis ponas P. iš 
Flensburgo, tai jau virtuvėje anglų 
virėjui padeda irgi lietuviai, kurie tu
ri progos greičiau pamiršti vokišką 
maistą.

tų eksponatų jau visą gražų rinkinu
ką. Daugiausiai tai vietinių lietuviš
kų dirbtuvėlių darbai, keletas Liube- 
cke gamintų. Pagausinę savo rinkinį, 
Daunorai, jei sumanymo nesutrukdys 
kelionės, pasiryžę suruošti tokias pa
rodėles ir kitose lietuvių stovyklose, 
o paskui išsivežti jį į Angliją ir ten, 
gavę progos, parodyti lietuvių meni
nius sugebėjimus ne tik pačių lietu
vių kolonijose, bet ir anglams.

Parodėlėje gausus rinkinys lietuviš
kų lėlių> kurios rodo penkių Lietuvos 
vietų tautinius apdarus ** (vilnietės, 
klaipėdietės, aukštaitės, dzūkės, že
maitės, suvalkietės). Viena lėlė vaiz
duoja simbolinę 'Lietuvos vargo mo
kyklą — lietuvė sėdi prie ratelio ir 
moko busimąją kartą (abiejų — siu
vimo ir medžio — dirbtuvėlių sudė
tinis darbas). Čia pat išdėlioti du 
tautiniai moterų kostiumai, tautiniu 
raštu išmarginti kilimėliai, kaklaraiš
čiai, pirštinės, megztukai, 
gražiai išsitenka dailios, 
ar inskrustuotais pagražinimais depu
tes laiškam^, pudrinės, maručiai, 
lėkštės, kurių kraštus puošia lyg iš 
lietuviškų juostų čia perkelti pagraži
nimai, o dugnuose išdrožinėtos, išde
gintos, ar išdažytos ištisos temos — 
šokėjai, bulvių kasėjos, rugių rišėjos. 
Netrūksta ir kryželių. Išstatytos ke
lios skoningos papirosinės, peleninės 
ir kt. Naujiena: trys kraičio skry
nios — miniatūrinė, vidutiniška ir na
tūralaus dydžio.

Parodėlėje žiūrovų akį patraukia 
mažutėlė elektrinė laidynė (prosas), 
labai kruopščiai' padaryta Br. Misevi
čiaus (metalo dirbtuvės). Tai ne 
žaisliukas: ja galima laidyti plones
nius skalbinius (kaina — apie 300

RM). K. Barėnas

Šalia jų 
išdegintais

atvežami į 
dar silpni 
atplaukia

Albrecht“, 
Apgulę sekame

Cux- 
„vo- 

7.600 
kuris

Naktį apie 23-čią valandą išplau
ktam, jūra rami ir lygi kaip stalas.

* Nors ponas P., kuris nuolat lydi šį 
laivą, pasakojo, kad viena kelionė bu
vusi audringa ir 90% žmonių sirgę jū
ros liga. Taip pat pasakojo, kad lig- 
šiol tokio pat didumo dar du laivai 
veža DP į Angliją ir kiekvieną kartą 
po 500 žmonių, o 
anglai, bet manoma 
DP ir tada skaičius

Prie progos tektų 
kad dar ir dabar kai kurie nesupranta 
padėties. Vietoj mokytis anglų kal
bos dalis DP ištisą naktį lošia korto
mis, o jei dar tektų pasiklausyti pasi
kalbėjimų, tai tie irgi garbės nesuda
rytų. Čia lietuviams irgi tenka šioks 
toks procentas.

Iš ryto nerimstamą. Anksčiausiai 
atsikėlę žmonės jau- žiūri į krantą spė
dami netolimą ateitį. Pusryčiai ir 
nauja kontrolė. Gaunami pažymėji
mai, su kuriais keliamasi į krantą. 
Visi su savo turimais daiktais eina į 
muitinę. Kadangi Cuxhavene daiktų 
patikrinimas Buvo tik dėl akių, (gal 
kas penkto, dešimto patikrino 
miną), tai tikėtasi čia didesnio 
rinimo, bet kai pas pirmuosius 
nerado, visi kiti tik praėjo.

Išėjome grupėmis į Kuiliu 
gatvę. Puikūs dviejų aukštų omnibu
sai jau mūs laukė ir nuvežė miesto 
gatvėmis į pereinamą lagerį. Važiuo
dami stebėjom pirmąjį Anglijos mies
tą. Namai daugiausia dviejų, trijų 
aukštų, krautuvių vitrinos viso pilnos- 
Žmonės švariai, tvarkingai apsirengę, 
be ypatingo puošnumo. Pilna automo
bilių, dviračių, omnibusų, bet gatvėse 
daugiausia moterys ir vaikai- Lageris. 
Bačkutės pavidalo namukai. Kartino
je anglas sveikina į laisvąjį kraštą at
vykusius žmones. Toliau anglas (la
gerio vadovas) nupasakoja tvarką ir 
skubama į savo naujuosius butus. 
„Bačkutėje“ telpa 20 žmonių. Dvi
aukštės lovos, bet, mieli ponai — bal- 
ti švarutėliai užvalkalai guli ant pa
galvių, krūvos gerų dekių sukrautos 
ant kiekvienos lovos. Rodos, mažmo
žis, bet tartum grįžta senas, gerasis 
gyvenimas- R. Spalis

likusieji keliauja 
pradėti vežti tik 
sieks po 1000-ntj. 
dar apgailestauti)

laga- 
patik- 
nieko

uosto

KRONIKA
PROF. K. PAKŠTAS — „VYČIO“ RE

DAKTORIUS
1946 m. 12-ine „Vyčio“ numery 

Prof. K. Pakštas rašo vedamąjį, ku
riame pasisako esąs apsiėmęs būti 'šio 
laikraščio redaktorium. Tikrai, jis ir 
redaguoja, o, gal, daugiausia pats tą 
laikraštį ir prirašo — ir lietuviškai ir 
angliškai. Jo keliamieji klausimai yra 
gyM ir aktualūs. Bendrai, prof. K. 
Pakštas turi žurnalisto duomenų ir net 
mokslo dalykuose jis dažnai prie klau
simų prieina žurnalistiškai, — todėl 
jo keliamieji klausimai visuomet ak
tualūs, griebiu už tos dienos reiškinių 
nervo. „Vytis“ ne veltui pasirinko, 
jau antrą kartą, K. Pakštą savo redak
torium.
VYDŪNO PASKAITA AUGUSTDOR- 

FE
Sekminių antrąją dieną Augustdorfo 

stovyklos lietuvių gimnazijos patalpose 
dr. Vydūnas skaitė paskaitą tema: 
Tautos laisvėjimas. Paskaitos pasi
klausyti buvo prisirinkusi pilna tau
tiečių salė*
ESTŲ KONCERTAS AUGUSTDORFE

Sekminių proga Augustdorfo stovyk
los teatre estų artistai suruošė koncer
tą, kuriame dalyvavo solistai daininin
kai, moterų kvartetas ir solistė smui
kininkė.

Pirmoje koncerto dalyje buvo pil
domi estų kompozitoriai. Jie mums 
būtų įdomūs, tačiau iš mažų dalykų 
sunku apie juos spręsti, o jų buvo ne
maža: G. Ernesaks, R. Kuli, M. Lūdig, 
M. Saar, J. Bleive, H. Meri, E. Tubin, 
E. Oja, R. Pats, I. Krohn. Gal, pras- 
minga būtų kartais suruošti ir atskirų 
autorių kūrinių koncertus, kurie galė
tų duoti pilnesnį jų kūiybos vaizdą.

Įdomus basbaritonas Jaan Villard* 
Vis dėlto jis daugiau basas, todėl ar 
beverta jam dainuoti baritono dalykus, 
kaip kad ' Toreodoro arija iš „Kan* 
men“? Lydi ja Aadre, — šilta lyriko* 
kolaratūra. Irma ’Kalvet, kolaratūra, 
turi gerų interpretacinių sugebėjimų. 
Pagaliau, moterų kvartetas: I. Kalvet, 
E. Lepik, H- Hūve ir E. Veskimets. 
Kvartetas darniai pagiedojo kelis es
tiškus dalykėlius.

Koncerto kamieną tačiau sudarė 
smuikininkė Carmen Brii-Berendsen. 
Tai puiki smuikininkė, turinti gerą 
techniką ir malonaus tono smuiką. 
Toks technikos laipsnis moteriai yra 
jau didelis atsiekimas. Tikrai gi, be 
technikos rimtas interpretatoriaus kū
rybinis darbas nėra, įmanomas. Bet 
estų smuikininkė turi ir gražių meni
ninkės duomenų, ypač subtilų jausmą, 
apgaubtą švelnumu bei giliu svajin
gumu. Sarasatės Čigonų arijoje ji ga
lėjo pareikšti ir tikrai gražią savo tech
niką ir interpretacinius menininkės 
sugebėjimus. Po jos smuikavimo iš 
koncerto galima buvo išeiti tikrai pa
tenkintam. J. K.
LIETUVOS, NE LENKIJOS, PILIE- 

ČIAI
„Lietuvių Žodžio“ 13 (25)-ine mime, 

ryje, rašant apie Anglijos lietuvius, be 
ko kita yra pasakyta, kad į Angliją da
bar atvežtą su Anderso korpu ir bū
rys lietuvių karių, kurie esą Lenkijos 
piliečiai ir esą kilę iš Vilniaus krašto. 
Tai yra netiesa.

Anderso armijon pateko Lietuvos 
lietuviai, buvę paskutinio naujokų 
ėmimo kariai ir net ne Vilniaus kraš
to lietuviai. Jie į Anderso armiją 
pateko iš Vokietijos, penėję pas sąjun
gininkus ir kovoję prieš voikečius. 
Kadangi sąjungininkai specialaus Pa
baltijo tautų dalinio beturėjo, tai ir 
lietuviai buvo priskirti prie Anderso 
armijos, kaip kaimyninės tautos.

S. B.
INFORMACINĖ KNYGELĖ APIE 

ANGLIJĄ
Pažinkime Angliją — jau išleista ir 

išsiuntinėta į stovyklas. Jos turinyje: 
Leidėjų žodis, Bendrosios žinios, An
glijos geografija, Miestai, Anglijos 
istorija* Imperijos susikūrimaĄ Val- 
dymosi sistema, Policija, Socialinis 
draudimas, Žemės ūkis, pramonė, ama
tai, Švietimo organizacija, Literatūra,. 
Dailė, Kalba, Tikyba, Anglijos spau
da, Anglijos lietuviai, Anglijos pini
gai, Svorio matų sistema, Ilgio, ploto 
ir tūrio matai, Matų keitimo lentelė) 
Temperatūros matavimas, Paštas, Ge
ležinkeliai, Profesinės sąjungos ir An
glijos žemėlapis. Kaina RM 3,50. 
Pelnas BCT numatomas, kiek girdėti, 
skirti pasiliekančių jų šelpimo fondui.
AUKA PINIGINIAM IR DAIKTINIAM 

VAJUI
Zoninės Tarybos nutarimu visas lei

dinėlio „Pažinkime Angliją** pel
nas skiriamas piniginiam ir daikti
niam vajui pasiliekantiems Vokietijo
je Šelpti- ■■ ,

PROFESINIŲ ORGANIZACIJŲ DĖ
MESIUI

Visi lietuvių profesinių organizacijų 
skyriai Britų zonoje grąžomi pranešti 
Baltų Centrinei Tarybai šias žinias:
1) Skyriaus. pavadinimas ir adresas;
2) kada skyrius įsteigtas; 3) skyriaus 
valdybos sudėtis.

PRANEŠIMAI
VETERINARIJOS GYDYTOJŲ SUVA

ŽIAVIMAS
Birželio 20—22 dienomis Hanovery

je įvyks lietuvių veterinarijos gydyto
jų tremtinių suvažiavimas. Kartu 
ruošiami ir pasitobulinimo kursai 
Aukštojoj veterinarijos mokykloj, ku
rių programoj numatytos aktualios te
mos bei nauji laimėjimai veterinarinės 
medicinos mokslų srity. Kursuose 
lektoriauti maloniai sutiko visi žymes
nieji šios garsiosios mokyklos profe
soriai.

i Suvažiavimo vieta: Hanover-Her- 
renhausen, Burgweg 1.

Visi. vet. gydytojai kviečiami suva
žiavime dalyvauti. Apie atvykimą pra
nešti minėtu adresu. Kursų pradžia 
birželio mėn- 20 d. 8 vai.

Organizatoriai

ŠAUKIAMAS ŽEMĖS ŪKIO DAR
BUOTOJŲ SĄJUNGOS SKYRIŲ 

ATSTOVŲ METINIS SUVAŽIAVIMAS
Birželio mėn. 10. dieną, 9 vai., Ha

nau lietuvių stovykloje, šaukiamas 
„Lietuvių tremtinių žemės ūkio darbuo
tojų sąjungos** skyrių atstovų metinis 
suvažiavimas- Suvažiavimui siūloma ši 
darbų tvarka:

1) Suvažiavimo atidarymas; 2) Pre
zidiumo sudarymas; 3) Komisijų su
darymas: a) politiniais klausimais ko
misija, b) įstatų keitimo komisija, c) 
mandatų komisiją; 4) Pranešimai: a) 
politiniais klausimais, b) emigracijos 
klausimais, C) valdybos pranešimas, d) 
revizijos komisijos pranešimas, e) dis
kusijos dėl pranešimų; 5) Įstatų kei
timas; 6) Sąjungos valdomųjų organų 
rinkimai: a) Valdybos, b) Revizijos 
komisijos; 7) Einamieji reikalai; 8) 
Suvažiavimo uždarymas.

Iki šiol yra įsteigta 19 Žemės Ūkio 
darbuotojų sąjungos skyrių. Sąjungos 
būstinė yra Hanau, Litauisehes Lager, 
12c—26. Dar yra stovyklų, kuriose 
reiktų įsteigti Žemės ūkio darbuotojų 
skyrius. Tie skyriai, kurie iki suvažia
vimo įsisteigs ir apie tai praneš Cen
trui, galės dalyvauti skyrių atstovų su
važiavime. Į suvažiavimą skyriai iš
renka vieną atstovą nuo 10 -.skyriaus 
narių. Naujai steigiami skyriai turi 
išrinkti Valdybą iš 3—5, narių ir Re
vizijos komisiją iš 3 narių ir surinkti 
nario mokestį metams po 6,— RM. 
Įsisteigę skyriai turi atsiųsti Centrui-: 
steigiamojo susirinkimo protokolą, - na
rių sąrašą, pusė surinkto nario mokes
čio ir nurodyti tikslų adresą. Atvykę 
į suvažiavimą Hanau Lietuvių Stovy
klom, registruojasi Policijos raštinėje 
C rajone. Atvykstamieji į suvažiavimą

turi atsivežti maisto, o nakvynė bus 
parūpinta.
Žemės ūkio darbuotojų s-gos c- valdyba

IŠĖJO Iš SPAUDOS
Prof. Dr. inž. S. Kolupailos Hidrau

lika. Knygoje 312 psl., 424 brėž. ir 
8 nomogramos. Spausdinta rotatorium, 
nomogramos — spaustuvėje.

Kaina — šimtas dešimt markių.
Užsakymus priima: J. Bulota, Kemp

ten (13b), Litauisehes Lager, Postfach 
229.

SPAUDOS PLATINTOJŲ DĖMESIUI!
Gerbiamus spaudos platintojus pra

šome galimai greičiau atsiskaityti už 
pasiųstus leidinius, nes šiuo metu 
išėjo iš spaudos visa eilė naujų prozos 
veikalų, kuriuos siuntinėaime tik tiems 
platintojams, kurie su leidykla bus

galutinai atsiskaitę.
Pinigus siųsti mūsų sąskaiton Post- 

scheckamt Stuttgart, Postscheckkonto 
Nr. 10708. Leidykla „PATRIA“

PAIEŠKOJIMAI
68. Ieškomas Antanas STANIULIS, 

kilęs iš Trakų k., Gelgaudiškio valse-, 
ir Marija ASTRAUSKAITĖ, dirbusi 
Kauno Centriniame pašte- Pranešti: 
Salomėja Grigelytė, South Wales, Sa
natorium (Stoff Residence), Talgasth 
Brecon, England.

69. Klemas MEIŽYS, iš Alkiškių k„ 
Mažeikių apskr-, ieško dukters Alek
sandros Meižytės, Jankienės ir žento 
Antano Jankaus iš Dainų vienk., Šiau
lių apskr. Prašoma pranešti: Klemas 
Meižys, Alexanderstr. 320 (23) Olden
burg.

70. Stasys KNEITAS ieško brolio 
Justo Kneito, kilusio ii Telšių apskr.,

gimusio 1924. XII, buvusiu kariuome
nėje. Pranešti: St. Kneitas, (23) Kr. 
Wesermiinde, Schiffdorf Nr. 152.

LITHUANIAN WEEKIY NfWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 

Lietuvių Skyrius 
Redaguoja Redakcinė Kolegija 

Vyr. Redakt. Jonas Kardelis 
Adresas: (21a) Detmold, Wittjestr. 14 
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