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NEPASISEKIMAS IR KAS TOLIAU
„Manchester Guardian“ Londono Atrodo, kad Molotovas mielai bū- 

. konferencijos nepasisekimą palydė- tų norėjęs dar ištisas savaites bar- 
jo tokiu vedamuoju: tis Lancaster House. Jis tikėjosi

, „Londono konferencija pasibaigė privesti dabartinę konferenciją prie

Sausio 3 d. Anglijos min. pirmi
ninkas Attlee per radiją pasakė 
kalbą, nukreiptą prieš sovietiškai 
rusiškąjį komunizmą, kuris nauja 
imperialistine forma grasina Euro
pos kraštams. Sov. S-gos istorija 
įspėjanti visus, kad politinis kolek
tyvizmas, naikindamas pilietines 
teises ir politines laisves, pavergia 
žmones. Šiandien

komunistą partija Rytų Europo
je vietoje kapitalizmo bando 

(vesti ūkinę tironiją.
Drauge rusiškas bolševizmas grasi
na demokratinėms laisvėms ir nei
gia visą dvasinį Vakarų Europos 
palikimą.

Palygindamas komunizmą su 
Amerikos kapitalizmu, jis pareiškė,

bet ir esanti tokia vyriausybė, kuri 
reikalinga visai likusiai Europai.

Prancūzijos parlamentas sausio 
3—5 d. d. maža balsų dauguma 
priėmė vyriausybės patiektąjį fi
nansinį planą, kuriuo stengiamasi 
išvengti infliacijos. Apdedant vien
kartiniais mokesčiais įvairias profe
sijas ir ūkininkus, planas nujnato 
sutaupyti 125 milijardus frankų. 
Prieš šį vyriausybės planą pasisakė 
kraštutiniai dešinieji, gaulistai ir 
komunistai. Kai kurie vyriausybę 
remlą atstovai balsavę už šį pro
jektą tik todėl, kad priešingu Atve
ju būtų dar blogiau, nes įvyktų 
nauja vyriausybės krizė.

Sausio 4 d. St. Etienne miestely
je de Gaulle pasakė naują politinę

derybas perkelti į visuotinę taikos kad Amerikos kapitalizmas yra pa-
konferenciją“. remtas asmenine laisve. Tačiau

„N. Y. Tribūne“: „Dabar du pa- jame dar nėra įkūnytos socialinės 
šauliai stovi vienas prieš kitą. Ge- gerovės dėsniai. D. Britanija, bū-

kalbą, kurioje
griežtai pasisakė prieš dabartinę 
profesinių sąjungų vedamą po
litiką ir vyriausybės ūkinius

teisę laisvai pasirinkti: arba išvykti 
į užsienius arba likti gyventi pa
prastu Rumunijos piliečiu.

Karaliaus .atsistatydinimo moty
vai atrodė neįtikėtini, ir „Times“, 
rašydamas apie šį faktą, nurodė, 
kad greičiausiai karalius tai padarė 
ne savo valia.

Dar nuostabiau, kad prieš savai
tę laiko, karalius, . grįždamas iš 
Anglijos karaliaus dukters vestuvių, 
pareiškė, kad jis nemanąs atsistaty 
dinti. Tačiau grįžęs į Bukareštą 
jau nerado savo ištikimosios -as
mens sargybos, kurią pakeitė komu
nistai. Taip pat jis nerado ir se
nųjų ištikimų karių, kurių 160 
aukšto laipsnio karininkų buvo pa
leisti atsargon.

Rumunijos perversmo paslaptį iš
aiškino New Yorko radio pranešė
jas, kurį pertransliavo Londono 
BBC. Remdamasis korespondentų

nesėkme. Ar tai bus paskutinė 
konfprencija dėl Vokietijos ir Aus
trijos, niekas negali pasakyti. Gali
mas dalykas, kad mes pasiekėme le
miamą kelių išsiskyrimą. Nepasise
kimo priežastys aiškios. Sovietų 
valdovai nusprendė, kad Austrijos 
ir Vokietijos atsistatymas, kaip li
berališkų demokratijų; būtų prieš

pabaigos be pasekmių su vieninte
liu nutarimu, kad Keturių Didžių
jų konferencija būtų vėl sušaukta 
pavasarį — gana ilgas laikas tęsti 
sovietų politiką Vokietijoje ir Euro
poje.“

„Observer“, charakterizuodamas 
Molotovą, kaip patvariausią sėdė
toją konferencijoje, primena kaip

riau yra tą faktą pripažinti, negu ir 
toliau įsivaizduoti, kad taip nėra“.

„Figaro", Paryžius: „Konferencijos 
žlugimo geroji pusė yra ta, kad 
buvo padarytas galas kankinančiam 
nesusipratimui. Nutrūkimas pašali
na veidmainystės atmosferą“.

J. Pr.

dama tarp Rytų ir Vakarų kapita
lizmo, stengsis įgyvendinti tokią val- 
dymosi sistemą, kokia yra' priimti
niausia šio krašto gyventojams ir 
viso pasaulio kultūringiems žmo
nėms. Attlee pabrėžė, kad Angli
jos darbiečių vyriausybė įkūnijanti 
ne tik D. Britanijos žmonių norus,

planus. •*
Jis nurodė, kad vyriausybė, kuri 
remiasi partijomis, bet ne krašto 
gyventojais, yra neveiksminga ir 
jokių ūkinių planų negalinti sėk
mingai įvykdyti. Jis dar kartą rei
kalavo, kad dabartinis parlamentas 
būtų kuogreičiausiai paleistas ir 
paskirti nauji rinkimai.

Rusijos, kaip agresyvios komunisti
nės valstybės, interesus. Jie nenori. mi su akmenine sėdyne“, o Leninas 

> atleisti nė per mago juodymę įsiki
bimo į'savo zonas Austrijoje ir Vo
kietijoje. Reikalaudami didelių re
paracijų, jie tą savo įsikibimą; siekia 
išplėsti, kaip Mr. Marshallis pasakė, 
taip, kad tatai reikštų nuolatinį nu
galėtųjų tautų pavergimą. Stačiai 
koktu darosi dėl tų laukinių ir aki
plėšiškų rusų kaltinimų, kai vakarų 
valstybes jie vadina „imperialistais“, 
o Vokietijoje ir Austrijoje prakti
kuoja imperialistinės eksploatacijos 
formą, kuri yra blogesnė už bet ko
kią žinomą nuo pat šešioliktojo am
žiaus. Tačiau jei rusai savo inte
resus turi chaose ir suvargime, tai 
Vakarų tautos to neturi. Dabar 
joms reikia eiti pirmyn ir, nepai
sant sunkumų, . padaryti, kad jų 
kontrolėje esančios Vokietijos zonoš 
pasidarytų ekonomiškai' klestinčio
mis ir politiškai liberaliomis 
kratinėmis valstybėmis, 
vienybė bus sutrukdyta, bet 
mažesnė blogybė. Tautos 
negali amžinai būti subordinuota 
savanaudiškiems beatodairiškos vals
tybės interesams.“
' „Time and Tide“ vedamajame 
apie Londono konferenciją rašo:

„Kaip paprastai, Molotovas norėjo mes pažįstame, 
laimėti laiko, siekdamas pagerinti dings ir niekuomet nebegrįš, 
savo išsiderėjimų poziciją ir pasi- yra liūdnos perspektyvos“.
skinti pirmenybių, kokių jam teikia 
nuolatinis Europos chaosas komu- paskutinis šansas. Ateityje reiktų 
nizmo jėgoms organizuoti prieš Mar- vląiškai atsisakyti nuo tų užsienių 
shalUo planą. reik, ministeriu tarybų ir ateities
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Kari Radekas jį pavadino „žmogu-

demo- 
Istorinė 
tai bus 
gerovė

jį charakterizavęs, kaip „geriausią 
bylų nešiotoją Maskvoje“.

Robert Stephens „Observeryje“ 
rašo, kad Berlyne spėjama, jog ru
sai ruošiasi įsteigti „Rytų Vokietiją“ 
su sostine Berlyno rusų sektoriuje, 
o viešai smarkiai varo propagandą, 
kad Vakarų valstybės ir vakarų 
Vokietijos partijos trukdančios Vo
kietijos vienybę. Sovietai jau se
niai turį 'sudarę centrinę vokiečių 
valdžią savo zonai.

Londono „Times“ rašo: „Niekas 
negali sumažinti rizikos, kad Vokie
tijoje bus įsteigtos dvi vyriausybės. 
Vienos vyriausybės įsteigimas 
Frankfurte prie Maino iššauks riva- 
lizuojančios .organizacijos įsteigimą 
Berlyne“.

„Daily Graphic": „Dabar turime 
visi išsivilkti švarkus Ir visomis jė
gomis stvertis darbo Vakarų Euro
pai atstatyti. Nebėra 
mės toliau delsti dėl 
zonų suliedinimo“.

„Daily Mali“: „Nuo

jokios pras- 
ūkinio trijų

šios dienos 
yrą dvi Vokietijos ir, deja, ir dvi 
Europos. Jei tas padalinimas turės 
likti ilgam laikui, tai pasaulis, kokį 

visiems laikams 
Tai

„N. Y. Times“: „Londonas buvo

JAV užs. reikalų ministras Marshallis ir Amerikos ambasadorius Lon
done Douglas

BALTŲ CENTRINĖS TARYBOS PRANEŠIMAI
į žemės jami BCT-boje, patiekdami apie sa

ve sekančias žinias:
Vardas, pavardė, amžius, DP No,

Kaip rutuliojasi JAV Valstybių ir 
•Sovietų Rusijos santykiai, geriau
siai pavaizduoja 'amerikiečių lais
voji spauda. i

„Pravdoje“ nėra tiesos . . .
„Newsweek" duoda pavyzdį, kaip

„Pravda“ falsifikuoja faktus:
— Tiesa yra kur kas nuostabesnė, 

negu fikcija, kai tiesos versija pas- 
sirodo oficialiame Maskvos . . . ko
munistų partijos organe —' „Prav- 

’doje“. „Pravda“ paskelbusi savo 
--'Versiją ’ apie- anketą, kurią pateikė 

„Newsweek" J. Tautų koresponden- 
'*• tams. Borys Izakov ir Jurij Zukov 
—pranešė, jog „Newsweek“, pasirem- 

• ‘ damas anketa, priėjęs tokios išva- 
' dos: „Atsakymų išstudijavimas aki
vaizdžiu būdu-rodo, kad daugumas 

-'amerikiečių korespondentų nėra 
■nuoširdūs savo kasdienėse panegy- 
rikose’-amerikiečių atžvilgiu . . .“ 
“'■Šitokia 'išvada jokiu būdu neseka 
iš' anketos. ,;Pravdos“ išvados yra 

’ tik eilinis -melas.
Armėnai repatrijantai

Gundydama gero gyvenimo mi
ražais ir nepaprastomis ateities 
perspektyvomis, sovietų propaganda

■' sugebėjo'suvilioti 150 JAV gyvenu- 
šių armėnų (kurių ten esama 
150.000) grįžti į Rusiją. Kai kurie 

-repatrijantai JAV išgyveno 30 me
tų ir išvažiavo su savo automobi
liais ir kitomis gėrybėmis. Rusi
joje- pažadėtos jiems geros sąlygos,
paskolos namų statybai ir darbo T,- 
įmonių įrengimas.

„Times“, aprašydamas repatri- 
jantų išvažiavimą, praneša:

— Tie, kurie turėjo pinigų ir iš
silavinimo, tvirtai tikėjo, kad bus 
Armėnijos elitu. Vargšai buvo įsi
tikinę, kad Rusija sudarė jiems ga
limybes, kurių jie neradę JAV. 
Tačiau yra aplinkybių, susijusių 
su jų kelione, apie kurias daugelis 
iš jų nieko nežinojo. Daugumas 

-nieko nežinojo apie tai, kad jie bu
vo masinio judėjimo mažyte dali- Rusų revoliucijos 30 metų sukaktis 
mi, kad Rusija, kuri reikalauja ./Atšalę • diplomatiniai JAV ir S. 
savo žemės ūkiui ir Armėnijos fa- Rusijos santykiai surado išraišką for- 
brlkams žmonių, suvežą tūkstan- -moję, kuria prez. Trumanas pareiš- 
čius armėnų iš neturtingesnlųjų Eu
ropos ir Artimųjų Rytų kraštų. Visi 
150 repatrijantų atsisakė Amerikos 
pilietybės ir keliavo kaip rusai imi
grantai; kai kurie, tačiau, buvo 
klaidingai įsitikinę, kad galės po 
kurio laiko vėl grįžti į JAV, jeigu 
Rusija jiems nepatiktų.

— Prieš išplaukiant vienas iš jų 
visos-grupės vardu pasakė: „Išva 
žiuojame iš JAV laisva valia, jaus- mus. 
darni gilų dėkingumą ir nuostabą — Ryšium su pablogėjusiais dip- 
. . . Demokratinės amerikiečių in-• tematiniais santykiais, prezidentas

nustebinti gyvenimo Amerikoje.“
Deja, armėnai nežinojo dar vieno 

dalyko, kad jų laukė didžiausias 
nustebimas gyvenime . . .

Gen. Radescu apie Anną Pauker
Generolas Radescu, buvęs Rumu

nijos ministers pirmininkas, kuris 
lapkričio 8 d. atvyko į JA Valsty
bes, sužinojęs apie Annos Pauker 
paskyrimą Rumunijos užsienio rei
kalų ministeriu, priminė, jog po
nia Pauker buvo tokia atkakli ko
munistė, kad apskundė savo vyrą 
rusą, jog jis buvęs trockininku, ir 
tuo jį pasmerkė mirti“ (The New 
York Times, XI. 9 d.).

Kitų skundimas' Sovietuose yra 
nepaprastai vertinama kvalifika-

S vedi jos R. Kryžiaus pirmininkas 
grafas Bernadotte' vieno vizito metu 

Hamburge

pranešimais, jis nustato šią per
versmo raidą:

Į Bukareštą atvykęs iš Maskvos 
Višinskis, pasikvietęs Grozą ir 
pastatęs jam ultimatumą pa
šalinti karalių. Groza ultimatu
mą išpildęs ir karalių pašalinęs.
Be to, iš vyriausybės pašalintas 

paskutinis demokratinis generolas.
Graikijoje prie Konicos jau trečia 

savaitė vyksta mūšiai tarp sukilėlių 
ir vyriausybės dalinių. Kovas se
kusi JT specialioji Balkanams komi
sija, dabar ruošianti naują raportą. 
Tvirtinama, kad ji turinti 

pakankamai medžiagos įrodyti, 
kad Graikijos šiaurės kaimynai 

remia Graikijos sukilėlius.
BBC korespondentai iš Konicos 

fronto praneša, kad paskutinėmis 
dienomis veikusi sukilėlių artilerija 
ir apšaudžiusi Konicos priemiesčius 
ir artimas vietoves, stovi Albanijo
je. Dabar vyriausybės daliniai jau 
susirišę 
apylinkę

Sausio 
pranešė, kad pritarus’ Amerikos ka
rinei misijai, ji nusistačiusi sustip
rinti savąją karuųpienę ligi 130— 
140.000 vyrų. Tautinė gvardija turės 
Jigi 50.000 vyrų. Tuo būdu, tauti
nės gvardijos kariai galės atlikti tas 
pareigas, kurias dabar turi, regulia
rioji Graikijos kariuomenė.

Iš Amerikiečių Viduržemio jūros 
admiraliteto pranešama, kad ten 
esantis lėktuvnešis „Midway" ir ki
ti JAV karo laivai gaus laivyno 

■ pėstininkų sustiprinimus. Šie ka
riai bus aprūpinti prieštankiniais 
ginklais ir liepsnosvaidžiais. Ameri
kiečių štabas tvirtina, kad šių karių 
paskyrimas į laivyną turi tikslą ge
riau juos apmokyti.

Manoma, kad šie amerikiečių 
veiksmai turį ryšio su vis labiau iš
siplečiančiu pilietiniu karu Graiki
joje. ........... .

Dabartinė padėtis Graikijoje 
laikoma nepaprastai rimta ir 
galinti sukelti tarptautinių kom

plikacijų.
BBC komentatorius L*. Fraser, 

komentuodamas įvykius ir padėtį 
Graikijoje pabrėžė, kad komunistų 
partija ten žaidžianti ugnimi. 
Kremlius turėtų laiku apsigalvoti 
ligi nenudegė savo pirštų.

Nuo šių metų pradžios ligi pasku
tinių dienų visoje Palestinoje vyks
ta aršios arabų kovos su žydais. 
Sausio 3 d. Jeruzalėje Hagana orga-

su Konicos įgula ir valą 
nuo sukilėlių likučių.
6 d. Graikijos vyriausybė

Tuo būdu Rumunija padaryta abso
liutiškai totalistine vienpartine vals
tybe.

Rumunijos komunistinė vyriausy
bė atsipalaidavusi paskutinio varžto 
ir ryšio su Vakarais, dabar galuti
nai pereina Sov. Rusijos 
Rumuniją faktinai . valdo 
įgaliotinė Anna Pauker. Ši 

i supažindins rumunus 
1 Rytų demokratija“.

Tuo tarpu, kai visos 
1 geležinės uždangos 

smaugti, Azijoje viena 
riasi nepriklausomos valstybės. Sau- 

’ šio 4 d. Burmai 
sybė suteikė pilną 
Nuo šios datos

Burma išstojo iš 
šeimos

Pabrėžiama, kad
1 jokio kraujo praliejimo vienai po 

kitos Azijos žemyno tautai duoda 
tas teises, kurios joms suteikia sa
varankiškumą. Burma yra trečioji 
Azijos valstybė, kuri po šio karo 

' gavo pilną nepriklausomybę.
Sausio 7 d. Frankfurte prasidėjo 

, jungtinės zonos karinių gubernato
rių, rajoninių vokiečių vyriausybių 
ministrų pirmininkų ir ūkinės vyk- 
domosos tarybos atstovų svarbūs 
pasitarimai. Manoma, kad - bus pa- • 

' daryta esminių nutarimų dėl vaka
rinių zonų ateities. Tačiau abejo
jama ar šie pasitarimai suteiks 
jungtinei zonai vakarų Vokietijos 
valstybės pobūdį. A. B.

su

globon. 
Stalino 
moteris 
„tikrąja

valstybės už 
baigiamos 

po kitos ku-

Anglijos vyfiau- 
nepriklausomybę.

britų imperijos 
tarpo.
D. Britanija be

1. Priimami mokiniai 
ūkio mokyklas Perdoele ir Alt-Er- 
fradėje (Slezwig Holšteine). - ____ _ _____ , ___ _ ,

a) Šiose mokyklose mokslas prasi- gyv. vieta, pažymint ir DPACS-o 
.deda V48 .m itaąarf.o Nrų.-kaJb'v -mokėjimas. vnąč anglu

kalbos mokėjimo laipsnis, kokie tu
rimi specialybei įrodyti dokumen
tai ir darbo stažas.

3. Darbininkų verbavimas į Olan
diją. Olandijos vyriausybei yra 
leista verbuoti britų zonos tremti
nius Olandijos pramonei. Pradinis 
kontingentas toks:

2000 angliakasių, 
darbininkų (vyrų ir 
plieno darbininkų 
schema gali pasinaudoti. visi trem
tiniai, naudojęsi IRO globa, nežiū
rint jų tikybos, pilietybės ir tauty
bės. Esą nusistatyta vėliau įsileisti 
ir tam tikras . artimųjų kategorijas.

Sutartis sudaroma su darbdaviu 
dvejiems metams ir gali būti vėliau 
kasmet atnaujinta. Jei pasirodytų, 
kad darbininkas parinktam" darbui 
netinka, arba darbdaviui sulaužius 
sutartį, Olandijos vyriausybė pasi
žada surasti darbininkui kitą tin
kamą darbą Olandijoje.

Pėnkeris metus be pertraukos iš
gyvenęs Olandijoje, darbininkas ga
li prašyti Olandijos pilietybės.

Būdamas Olandijoje darbininkas 
naudosis tomis pačiomis teisėmis 
sąlygomis, kaip ir Olandijos 
čiai. Pašalinimas iš Olandijos 
domas pagal Olandijos įstatymus, 
kurie taikomi užsieniečiams, 
nantiems Olandijoje. Atvykus 
Olandiją, IRO atsakinga už 
granto teisinę ir kitokią globą.

Į britų zoną bus atsiųstos dvi; 
olandų komisijos: viena — verba
vimo, o kita — atrankos komisija. 
Verbavimo komisija lankys stovyk
las, paaiškindama schemą ir sura
šydama savanorių ankietas. At
rankos komisija apygardos. surinki
mo punkte atliks galutinę atranką, 
sveikatos apžiūrėjimą, dokumentų 
išdavimą ir t. t. Numatoma, kad 
apygardos bus lankomos šia eile:

1.
80,

2.
3.

verio).
gardoje dirbs apie mėnesį laiko.

Verbavimo komisiją $ atvyks J 
Schleswig-Holšteino ir Hamburgo 
apygardą š. m. sausio 5 d., o atran
kos komisija — š. m. sausio 19 d.

BCT pasistengs artimiausioje atei
tyje pateikti apie šią schemą smul
kesnių žinių.

— BBC, I. 6. Busimasis respu
blikonų kandidatas j JAV preziden
tus Stassen paskelbė savo 5 punktų 
antikomunistinę programą. Jos 
svarbiausi punktai: Marshallio pla
no ir normalių ūkinių santykių įgy
vendinimas ir 1950 metais specialios 
JT sesijos sušaukimas veto pašalin
ti ir JT nuostatams perredaguoti.

b) I mokyklas priimami tik pa- 
baltiečiai, ukrainiečiai ir lenkai vy
rai, moką vokiečių kalbą.

c) Kad mokiniai galėtų įgyti 
praktikos žinių įvairiuose metų lai
kotarpiuose, mokslas tęsis vienerius 
metus ir yra skiriamas jaunuoliams 
18—25 metų amžiaus, tačiau tam 
tikras mokinių skaičius galės būti 
priimtas ir vyresnio amžiaus, jei 
tokie mokiniai yra nusistatę mokyk
loje įsigytas žinias pritaikyti emi
gracijoje, t. y. įsikurti žemės ūkyje.

d) Mokslas skirstomas į teoretinį 
ir praktinį.

e) Prašymai bus svarstomi atran
kos komiteto, veikiančio prie 19 
DPACS Preste, Slesvig-Holšteine. 
Visi prašymai iš britų zonos turi 
būti siunčiami šiuo adresu: Agri
cultural School Selection Board, 19 
DPACS, PRETZ, Land Schleswig- 
Holstein.

f) Atranką atlikus, mokiniai bus 
pakviesti per 
PWDP Skyrių 
Mokiniai savo 
imti kartu.

g) Priimtas 
iš stovyklos į

1) Resetlement Record (Įkurdini
mo žinių lapą),

2) Identity Card (DP asmens pa
žymėjimą),

3)
4) 

lę).
5)
6)

go dokumentus).
h) Kiekvienam priimtam mokiniui 

bus išduota kelionės ir 
mėjimas.

i) Mokiniai pasiima 
dės ir kitas asmeninio 
priemones.

k) Prašymo ankietos gaunamos 
per vietos DPACS-ųs.

l) Mokyklos lankymas nesukliudy- 
siąs mokiniams pasinaudoti bet ku
riuo metu kuria nors emigracine 
schema.

2. Farmacininkų ir ūkio adminis
tratorių registracija.

Visi farmacininkai ir ūkio admi
nistratoriai bus skubiai registruo-

Schleswig-Holšteino 
atvykti į mokyklą, 
šeimų negalės pasi-

mokinys, išvykdamas 
mokyklą, turi turėti:

Labour Card , (Darbo kortelę), 
Clothing Card (Aprangos korte-

DP 2 Cards (DP 2 korteles), 
Screening document (skrynin-

maisto pažy-

savo antklo- 
naudojimosi

cija. Savo vyro įskundimas yra tos 
rūšies aukščiausios klasės „dorybė“.

kė savo sveikinimus 30 metų rusų 
revoliucijos proga. •

„The New York Times' 
rašo: vietų

— .Nors prezidentas Trumanas timu 
nusiuntė Sovietų Sąjungai sveikini- burg 
mus trisdešimties metų spalio re
voliucijos proga, tačiau pirmą kar
tą apsiribojo išreikšdamas rusų 
tautai amerikiečių tautos linkėji-

stybės sekretorius Marshallis neda- 
apie tai lyvavo puotoje, kurią surengė so- 

chargė d'affaires. Savo įpra- 
išvyko jis į savo namus Lees- 
Va. praleisti savaitgalio.

Nėra karo pavojaus?
„World Report“ skelbia būdingą 

prez. Trumano pranešimą:
— Prezidentas Trumanas pareiš

kia kalbose, kad, jo huomone, 
įtempti santykiai tarp JA Valstybių 
ir Rusijos nereiškia karo. Vienoje

■stitucijos sudarė mums sąlygas su- Trumanas pirmą kartą praleido as- kalboje, tačiau, jis pažymėjo, kad, 
sikurti naują gyvenimą“. meniškus linkėjimus Mikalojui jeigu Italija taptų, komunistiška,
— Tačiau Maskvos radijas pra- Šventikui, Aukščiausiojo Sovieto žymi Europos dalis galėtų pasekti 

’-nešė šią žinią pakeistame rūbe: Prezidiumo Pirmininkui, kurio jos pavyzdžiu ir JA Valstybės būtų 
„Amerikos armėnai buvo diskri- adresu nusiuntė savo raštą. priverstos laikyti savo kariuomenę

ptinacijos ir- nedarbo aukos ir buvo Būdingas taipgi faktas, kad Vai- parengtyje. J. Kuzmickis

250 tekstilės 
moterų), 250 
(vyrų). Šia

JAV gynybos ministras Forrestal, 
anksčiau vadovavęs Amerikos karo 

laivynui
Schleswig-Holšteino ir Hambur-

Siaurės Reino ir Vestfalijos, 
Žemutinės Saksonijos (Hanno-

Komisijos kiekvienoje apy-
nizacija išsprogdino vieną viešbutį 
ir užmušė bei sužeidė daug žmonių. 
Jaffoje taip pat buvo

išsprogdinta arabų Palestinos 
centrinio komiteto vyr. būstinė.

Kiekvieną dieną susirėmimai vyko 
visoje Palestinos teritorijoje.

Gruodžio 31 d. visai netikėtai Ru
munijos radijo stotys paskelbė, kad 
karalius Mykolas • atsistatydino.

Perskaičius karaliaus atsistatydi
nimo deklaraciją, buvo perskaitytas 
vyriausybės atsišaukimas, kuriuo 
Rumunija skelbiama respublika. Se
kančią dieną komunistinis Rumuni
jos parlamentas visus naujai pa
ruoštus ryšium su monarchijos pa
naikinimu įstatymus ratifikavo. 
Groza pareiškė, kad karalius turįs

Bolševikai už
valdo Lenkiją

„Time“ korespondentas lankėsi 
Lenkijoje ir dabar apie ją rašo: 
Maža, bet veikli, komunistų grupė 
nuosekliai vykdo Lenkijos apval
dymo planą. Jų planas padalytas į 
kelias fazes: 1) įsigalėjimas val
džioje, 2) nugalėjimas pogrindžio ju
dėjimo, 3) užvaldymas mokyklų, 4) 
vidurinės žmonių klasės apvaldy
mas, 5) palaužimas socialistų, 6) 
valstiečių, 7) suparaližavimas baž 
nyčios.

Pirmas ir antras punktai beveik 
visai įvykdyti. Mykolaičiko pagal
ba palaužta Lenkijos valdžia Lon
done. Amnestija, kuri vykdoma ga
na tiksliai, pašaukė iš miškų parti
zanus. Nesitikėdami . iš senosios 
kartos nei palankumo, nei persio
rientavimo, bolševikai visą dėmesį 
nukreipė į jaunimą. Vidurinei kla
sei apvaldyti naudojamasi ekono
minėmis priemonėmis, nes kiekvie
nas paspaudimas palaužia mažiau 
atsparius, ir jie pasiduoda. Kova su 
socialistais dar nebaigta. Ji neiš
vengiama. Bet tuo tarpu vieni ir 
kiti valdžioje bendradarbiauja, tik
tai faktiškai visa valdžia bolševikų 
rankose. Lenkijos socialistai, kaip 
ir Mykolaičiko liaudininkai, bolše
vikam nepakeliui, nes ir Lenkijoje, 
tegali būti tiktai vienos partijos 
valdžia, kaip buvo nacių Vokietijoje. 
Todėl, likvidavus liaudininkus, be
lieka dar likviduoti* ir socialistus.-

Kova su bažnyčia, matyti, teks 
nukelti po kovos su valstiečiais. Tai 
ous sunki kova. Nuosavybes gali
ma konfiskuoti; inteligentiją ne
sunku įbauginti ir padaryti ją pak
lusnia; pramonę galima nacionali
zuoti; darbininkus galima iš darbo 
atleisti ir priversti paklusti, bet 
ūkininkai — savarankiški 
gamintojai labai svarbių 
Nuo ūkininkų priklauso 
Bet komunistai juk negali
nors priklausyti. Todėl kova su 
valstiečiais neišvengiama, bet ji 
dar - nepribrendo.

Tūlas 
„Time“
Lenkijos gyvenimo lygis - artinasi 
prie Rusijos gyvenimo lygio. Len
kai tą faktą vertina kaip smukimą, 
o bolševikai, prisigretindami prie 
rusiško lygio, džiaugiasi, kad „ir 
Lenkijos gyvenimas pakyla ligi 
didžiosios tėvynės gyvenimo lygio“... 
gio“ ...

Lenkijos uostai tebėra Sov. Są
jungos užviešpatauti.

žmonės, 
gėrybių, 
valdžia, 
nuo ko

Lenkijos mokslininkas 
korespondentui pasakęs:

Visus mūsų leidinių platintojus, skaitytojus ir leidyklos rė- 
mėjus-bendradarbius Naujų Metų proga nuoširdžiai sveikina 

„Atžalyno“ leidykla

Geriausiai dabartinę Lenkiją 
charakterizuoja namų sargai. Visi 
jie yra slaptosios policijos žinioje 
ir pildo jos uždavinius, taip kaip 
Rusijoje ir kaip buvo hitlerinėje 
Vokietijoje. ■. (Exp. 40)

1
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VALSTYBĖS SEKRETORIUS G. C. MAjRSHALLIS TARPPLANETINĖ RAKIETA JAU ĮVYKĘS FAKTAS
Gen. Georg Catlett Marshall, dar 

būdamas JAV Vyr. Stabo viršininku, . . 
savo šeimoje pasakęs, kad „Valsty- 
bės Sekretoriaus darbas jam patiktų: > 
jis galėtų dirbti Vašingtone ir beveik 
kasdien atvykti į Leesburgą. Tai 
būtų puikus poilsis“.

Bet laikai pasikeitė. Valstybės 
Sekretoriaus pareigos savo svarbu
mu tapo antros po prezidento. Šių 
laikų idealus Valstybės Sekretorius 
nuolatinėse .nesibaigiančiose konfe
rencijose privalo turėti Alberto Ein
šteino ir Benjamino Franklino protą 
ir milžinišką fizinę ištvermę. Gen. 
Marshallis, dabar turėdamas 66 
metus ir būdamas proto ir kūno pil
name pajėgume, atrodo, yra tinka
miausias asmuo šioms pareigoms.

Generolas visuomet aistringai rū- 
“ pinosi savo sveikata. Būdamas- jau- • 

nas, jis buvo pavyzdingas atletas, 
2 metus žaidė futbolą vienoje kari
nėje komandoje ir buvo, futbolo 
žvaigžde. Tapęs štabo viršininku, 
jis keldavo kiekvieną rytą 6,30, pusę 
valandos -jodinėdavo ir 7,30 būdavo 
darbe.

Marshallis yra Benjamino Frank
lino z gerbėjas. Visus B. Franklino 
patarimus apie miegą ir saikingumą 
jis Vykdo beveik paraidžiui.- Jis nie
kuomet nerūko if gėrime labai san
tūrus.

Marshallis gali ' susikoncentruoti 
viename darbe ir visiškai būti lais
vas nuo dalykų, kurie yra užbaigti. 
Kartą padaręs sprendimą, jis retai 
jį atšaukia.

Marshallis turi nuostabią atmintį. 
Dar būdamas Vyr. Stabo viršininku, 
jis niekuomet neužsirašinėdavo, bet 
Kongreso Karinių Reikalų Komitete 
dažnai nustebusiems kongresmanams 
pav., pasakydavo: „Iš viso mes rei
kalaujame 240.559 pusiau automati
nių šautuvų, kurių 167.789 yra gauti 
pagal įsakymą, lieka gauti 72.770.“

1944 m,, lankydamas Italijos fron
tą, Marshallis kalbėjosi su karo ko
respondentais. Apie 50 žurnalistų 
generolą klausė įvairių dalykų. Jis, 
nieko nepasižymėjęs, po visų klau
simų, kiekvienam atsakė-visai tiks
liai. Tai sukėlė nepaprastą nusiste
bėjimą.

Generolas turi ypatybę numatyti 
galimus sunkumus. Jo nuostabus 
detalių prisiminimas Kongreso pasi
tarimuose nėra vien jo atminties 
ypatybė. Prieš šiuos pasitarimus jis 
gerai pasiruošdavo ir apskaičiuo
davo.

.leųtus. Čhurchillis jį yra pavadi- 
ir su ame- nęs »tlkru°iu Pergalės organizato- i 

ų riurni“, o Trumanas jį vadina „di- < 
džiuoju gyvu amerikiečiu“. iVašingtone ............

Prezidentas Kar0 laivyno vadal JI Smm, saky
dami, kad jo vadovybėje buvo gera i 
tarnauti. Jį respektuoja ir ciniš- < 
klausieji laikraštininkai. Nėra nė : 
vieno žmogaus Vašingtone, kuris : 

Jis*a^aičiavo,“kiek viešai kąsti generolą, nors I
. 'Vašingtonas nėra garsus santūrumu.

Marshallis jau keletą kartų bandė
■ pasitraukti iš valstybinės tarnybos. 
• Bet pats jis buvo pakviestas nuvykti
■ į Kiniją, o antrą kartą turėjo imtis 
s dabartinių pareigų. Jis aiškiai su- 
i pranta, kad ir savo proto budrumu 
, ir kūno stiprumu bei gerais norais

jis nevisuomet galės nugalėti pasi-
■ taikančius kelyje sunkumus.- Jeigu
■ istorija dėkos už jo darbus, tai bus 
i (vertinimas jo pasiaukojimo.

„R. D.“ July 1947

JQHN HERSEY
šališkas ir atviras, kaip 
rikiečiais.

1942 m. Molotovas 
maldavo antrojo fronto.
Rooseveltas principe sutiko, bet rei
kalą pavedė aptarti su generolu. 
Marshallis tiesiai pareiškė Moloto
vui, kodėl dar negalima invazija: 
laivų trūksta. .
reikia laivų, kad sėkmingai pavy
ktų persikelti per kanalą. Jis pri
minė Molotovui, kaip brangiai kai
nuoja7 ginklų siuntimas per Mur
manską. Jis kalbėjo atvirai ir ke
letą kartų įspėjo vertėjus, kad jie 
perduotų jo žodžius Molotovui be 
klaidų.

Prieš grįždamas iš Kinijos į Ame
riką, jis pareiškė sovietų ambasa
doriui A. Petroyui, kad, jo nuo
mone, lygiai reakcionieriai, lygiai 
komunistai yra atsakomingi už de
rybų nepasisekimą su Komintango 
vyriausybe. Grįžęs į Ameriką jis tą 
patį pareiškė.

vedama politika turi 
su Amerikos istorija, 
skaitęs, susipažinęs su

Marshallio 
tamprų ryšį 
Jis yra daug 
Amerikos įkūrėjų darbais ir gali ci
tuoti tam tikrus dokumentus pažo
džiui. Jis stengiasi surasti pusiau
svyrą tarp kraštutinių srovių ir eiti 
vidurio keliu.

Marshallis stengiasi atskirti kari
nius dalykus nuo civilių ir nemaišyti 
jų su politika. Jis žino, kad kariniai 
reikalai yra gana kipti, sprendimai 
aštrūs. Bet užsienių politika keičiasi 
ir auga, o pasirašytieji susitarimai 
laiko aplinkybėse dažnai pasikeičia.

TRUMPOS ŽINIOS
— DPD, I. 3. „Tass“ kaltina 

Austrijos vyriausybę, kad gautąjį 
iš rytų zonos maistą ji pervežusi į 
vakarines zonas 
zoną be maisto

— DPD, I. 3. 
pritarė Wallace 
muosiuose JAV 
muose.

— .BBC, I. 5.

ir palikusi rytinę 
atsargų.

Maskvos radijas 
kandidatūrai būsi- 
prezidento rinki-

Prieš pusantro mėnesio pasaulio 
mokslininkų sluoksnius pasiekė sen
sacinga žinia: amerikiečiams pavykę 
paleisti pirmąją rakietą į mėnuli.

Nors ši žinia oficialiai dar nėru 
patvirtinta, tačiau žymių amerikie
čių mokslininkų • |r spaudos pasi
sakymai bei prasiskverbusių .viešu- 
mon 
kųjų

kai kurių šio įvykio techniš- 
smulkmenų komentavimai

§ 
J*

Brėžinys 1.

— .BBC, I. 5. Sausio 4 d. Milane 
prasidėjo VI Italijos komunistų par
tijos kongresas. Jame dalyvauja 
Thorezas ir anglų komunistų vado
vas Politt. Pirmoje kalboje Italijos 
komunistų vadas Togliati nepapras
tai puolė Bažnyčią, Ameriką ir De 
Gasperi vyriausybę.

leidžia tikėti, kad tarpplanetinės 
rakietos problema šiandien jau yra 
išspręsta.

Sprendžiant šią problemą daugiau
sia sunkumų sudarė rakietos kon
strukcija, kurios vyriausias užda
vinys buvo kuo trumpiausiu laiku 
nugalėti žemės traukimo jėgą. Jai 
nugalėti rakieta turi pasiekti 41.000 
km per valandą greitį, kad, suvar
tojus. visą savo varomąją medžiagą, 
galėtų lėkti toliau savo pačios įgytu 
greičiu. Lėto kilimo rakieta, nau
dojanti varomąją medžiagą visą 
saVo kelią, negalėjo turėti bent kiek 
didesnės praktiškos reikšmės jau 

ien dėl to, kad ji turi būti labai 
lidelė ir sunki. Busimųjų tarp- 
lanetinių kelionių klausimo, kurio 
ealumu nė

Pritaikę šį išradimą rakietoms, 
amerikiečiai įsitikino, kad sprogimo 
išdavoje pusrutulio temperatūra 
siekė daugiau negu-100.000 laipsnių. 
Tokia rakietos užpakalinė dalis pa
rodyta 1 brėž.

Tokia dujų temperatūra įgalino 
rakietą lėkti iki 70.000 km per vai. 
greičiu ir pasiekti trumpiausiu laiku 
ne tik mėnulį (350.000 km atstumo 
nuo žemės), bet ir tolimiausias mūsų 
saulės sistemos planetas. Sakoma, 
kad .amerikiečių mokslininkai yra 
pasiuntę tokių rakietų net už mūsų 
saulės sistemos ribų į artimiausią 
nuo mūsų Arcturo žvaigždę, esančią 
100 milijardų kilometrų nuo žemės.

Karinė išradimo reikšmė.
Tačiau šis išradimas, kad ir kaip 

įdomus moksliniu požiūriu, šiandien 
tiek sudomino visus daugiau dėl 
savo nepaprasto svarbumo busima
jam karui. Jei pastebėsime, kad visi 
tyrimai, privedę prie šio išradimo, 
buvo apmokami JAV kariuomenės 
lėšomis, suprasime, kodėl jie buvo 
supami tokios paslapties.

JAV generalinis štabas iš mėnulio 
padaręs šiandien tikrą poligoną ir leisti priešui laiku imtis tinkamų 
siunčia į jį radaro vairuojamas ra- 
kietas su šviečiamosiomis bombo
mis į nustatytus taškus, stebimus 
pro teleskopus. Tačiau jis nėra pa 
siryžęs daryti bandymus tik- su mė
nuliu ir yra padaręs kaž ką, kas ir 
lakios fantazijos žmones verčia nu-

atveria JAV generaliniam štabui 
šis išradimas.

Šios rūšies bandymams nieko ne
sigailima, nes kad ir labiausiai , pa
žengus praėjusio karo metu panau
dotų vairuojamųjų rakietų tech
nikai, jų panaudojimas susijęs, dar 
su daug rizikos ir reikalingas gau
saus ir patyrusio personalo. Jo mo-
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Brėžinys 3.
bilizavimas ir kilnojimas gali būti, 
be to, priešo špionažo sekamas ir

Vakarinių pasivaikščiojimų

Tačiau 
kuriais

buvo:

Didžiaūsias
Kietu, kurj

apsaugos priemonių. Čia gi daug 
kas yra paprasčiau, saugiaū ir dis- 
kretiškiau. Turėjimas satelitinių 
atominių bombų sandėlių leidžia su 
visai nežymiu personalu, paspau- 

■ dus keletą mygtukų, nuvairuoti 
vienu metu visą' atominių bombų 
krovinį, reikalingą būsimo priešo 
visiems gyvybiniams centrams iš 
karto sunaikinti.

Kas žino, gal šiuo metu jau ir 
laksto aplink mus spiečiai ' atomi
nių bombų ir laukia savo paskirties?

St. Malėnas

AUDROS ŽENKLAI IR 
TOLIMUOSIUOSE 

RYTUOSE
Hongkohgas, DPD, I. 6. AFP pra

neša, kad Hongkonge yra sudaryta 
' „priešinga“ kiniečių vyriausybė, 

kuriai vadovauja maršalas Li Cal- 
Sun. Į šią vyriausybę įeina 19. 
kiniečių armijos vadas generolas Liu 
Ta Tse ir Tautinio gerbūvio vadovas 
Chen Cou Cun. Šios „vyriausybės“ 
politika, kaip Hongkonge tvirtinama, 
būsianti antiamerikoniška, bet pro- 
britiška ir prosovietiška. Vidaus po
litikos klausimuose ši vyriausybė 
laikysis Sun Tat Sen politikos.

Informuotuose Hongkongo sluog- 
šniuose nurodoma, kad ši vyriausybė 

_____  ______ __ _ sudaryta tuo metu, kada pietų Kini- 
atrodytų reikalinga iššauti jas to- joje pasireiškė separatistinė agita- 
liau statmena žemės kryptimi, no
rint greičiau nugalėti jos traukimo 
jėgą, jos yra iššaunamos iš ■■ V. 2 
smaigalio beveik liečiamąja žemės 
kryptimi. Iššauta tam tikru grei
čiu liečiamąja kryptimi ir pasiekusi 
tam tikrą atstumą rakieta pradeda 
sįcrieti aplink žemę, kaip jos sate
litas, ir šiam, judesiui .nereikia 
daugiau jokios energijos. Reikia 

statyta, kad ardančioji banga visuo- -tik> kad J1 bflt1 visiškai išėjusi iš 
met plinta statmena užtaiso pa
viršiui kryptimi. „Įgaubtojo užtaiso“ 
išradėjams kilo mintis, kad išklojus 
sprogstamąją medžiagą pusrutuliu, 
jo centre būtų pasiekta milžiniška 
sprogimo jėgą. Bandymai šį spėjimą- 
patvirtino 
neišlaikė šio pavojingo užtaiso vei- tų būtų po atominę bombą, kad ga- 
kimo. lėtumam suprasti, kiek galimybių-

vienas rakietų kon- 
neabejoja,' griozdiška 

praktiškai negalėtų

Todėl amerikiečių konstruktoriai 
visas savo pastangas į 

rakietos tipą ir po ilgų 
4 jiems pavyko pagaminti 
rakietą net didesnio greičio, 

reikėjo žemės traukimo jėgai
stebti: jis paleidęs šimtus 
skristi 
mės satelitais.

Rakietos sukonstruotos 
„įgaubto užtaiso? principą, erd* 
vinėn kelionėn nėra iššaunamos 
tiesiog iš 'žemės, bet 150 km aukš
tyje iš V, 2 rakietos’ smaigalio 
(Brėžinys 2). Tai daroma žalingoms 
žemesniųjų • atmosferos sluogsnių 
įtakoms išvengti. Ir kad ir kaip

aplink žemę, padaręs
rakietų 
jas že-

pagalŠitokio greičio pasiekti jiems pa- 
yko sėkmingai pritaikius vieno iš 
ilrmųjų šio karo slaptųjų ginklų, 
adinamo įgaubto užtaiso, principą 
akietai varyti. Išsiveržiančių iš ra- 
ietos ją varančiųjų dujų greitis, 
įasirodo, priklauso nuo jų tempe- 
atūros. 1500 laipsnių temperatūra, 
lavyzdžiui, suteikė dujoms 2500 km 

per vai. greitį, 3000 laipsnių — 10000' 
o pasiekti reikalingam žemės trau
kimo jėgai nugalėti 41000 km per 
vai. greičiui dujų temperatūra turi 
siekti 53000 laipsnių. Paįyginimui 
įdomu pažymėti, kad aukščiausia 
ligi šiol pasiekta laboratoriniu būdu 

rinkusi taip vadinamoji JT.. Mažoji temperatūra yra tik 4000 laipsnių. 
Pilnatis. Posėdyje dalyvavo 51 Betyrinėjant sprogstamųjų me- 
valstybės atstovai. Nedalyvavo Sov. džiagų veikimą, jau senai yra nu 
Sąjunga ir 5 jos satelitai.
. Londono kdmentare apie pirmąjį 

posėdį pasakyta, kad Sov. Rusijos 
ir jos kontroliuojamų valstybių ne
dalyvavimas vaizduojąs milžinišką 
prarają, skiriančią Rytus nuo Vaka
rų. Nežiūrint šito fakto Mažoji Pil
natis vistiek sudaranti tarptautinį 
daugumos forumą.

pasaulio lėktuvas XC—99, 133 to svorio pirmojo skridimo 
sekė 90.000 žiūrovų. Sis transporto lėktuvas varomas 6 ga

lingų variklių. z

mes pamatysime, ar — BBC, I. 5. New Yorke/ LakuNetrukus _ _ _____  _ ___ ____ ____ __
Marshallis bus pajėgus šiuos rei- Success pirmojo posėdžio buvo susi
kalus įgyvendinti, nes pusę šimt
mečio jis mokėsi būti kietil, tiesiu, 
vyrišku ir atviru. Garbingumas, at
virumas ir tiesumas nevisuomet bus 
atsakymas užsienio politikoje. Jam 
nevisuomet bus atsakyta pakluš- 
numu ir lojalumu.' Ir jis pats nu
rodė, kad diplomatijoje niekuomet 
negalima aiškiai atspėti, ką kitas 
galvoja. Jis tuo pat metu gali šyp
sotis ir spirti jums.
Daugelis aukšto rango asmenų pri

pažįsta Marshallio nepaprastus ta-

ribų žemės atmosferos, galinčios ją 
stabdančiai veikti, ir ji jau skrieja 
aplink žemę (pagal visuotinį dan
gaus kūnų judėjimo dėsnį (Brė
žinys 3).

Pakanka prileisti, kad kiekvieno- 
stipriausi šarvai je tų radaro kontroliuojamų rakie-

Už namų ramumą Marshallis turi 
būti dėkingas -savo rūpestingai an
trajai žmonai Katherine Tupper 
Brown. (Jo pirmoji žmona mirė 

-1927 m.). Katherine Marshall — 
gracinga, jautri ir gabi ponia — pa
deda savo vyrui išlaikyti tinkamą 
namų orumą. Pav„ ji niekuomet ne
žino, kiek svečių pietaus pas juos. 
Generolo sekretorius, jam Išėjus iš 
įstaigos, paskambina poniai, ir jie 
atvykę, viską randa puikiausiai pa
ruošta, lyg būtų - laukta prieš sa
vaitę,
metu ji klauso jo kalbos apie rimtus 
sprendimus arba palieka jį vieną, 
kada jis nenori kalbėti.

Gal būt, jis stipriau jaustųsi, jei
gu būtų daugiau rūpinęsis ekonomi
niais ir politiniais reikalais, 
jis studijuodavo žmones, su 
dirbo, su kuriais derėdavosi.

Jo reputacija Vašingtone
grasus ir kietas. Kariuomenėje jis 
niekuomet - neturėjo pravardės, kaip 
kad pav., gen. Eisenhoveris, kurį jo 
pavaldiniai vadina „Ike“. Marshėl- 
lis visuomet laikėsi už intymumo 
ribos. Ant pirštų galima suskaičiuoti 
vyrus armijoje, kurie 
, George“.

Tačiau Marshallis vis 
geba palaikyti nuoširdžią 
Šio karo metu jis labai susidrau
gavo su kitu rezervuotu vyru — 
Feldm. Sir John Dili — buvusiu im
perinio štabo viršininku, kuris at
stovavo Angliją Jungtiniame Vyr. 

/štabe Vašingtone. Jis artimai ben- 
' drauja su Henry L. Stimson, James 
F. Byrnes ir Harry S; Truman.

Prieš mirtį Felm. Dili pasakė gen. 
MarshaUiul komplimentą: „Visi bri- - — , - ~ 

; tų atstovai, susitikę su juo įsitikina, kišk\ turtuolių ir nerasi visiškų 
kad jo nuomonė ir veiksmai, ku- skurdžių. Visi vienodą duoną vai- 

tiesiausiai siekia 8° 11 naudoj lygiomis teisėmis. 
Jau spėjome susitikti marijam

polietį lietuvį, čia, išgyvenusį 18 
metų ir neužmiršusi gimtosios kal
bos. Jis turi nuosavus namus, au
tomobilį ir giria čionykštį gyveni
mą. Jo žodžiais, mes čia nėapsivil- 
sime. t 

Paragžfcome ir australiško vyno.
Bonka — 3 šilingai. Ji dvi galvas 
gerokai apsvaigina.
bokalas — 6 pensai. Eilutė — apie
10 svarų, batai 1,5 sv., baltiniai — žinias versdavome į lietuvių kalbą. 
12 šil. Paprasto darbininko dienos 
uždarbis — 5—6 svarai. . Dirban
čiam pas ūkininką darbininkui sa
vaitei lieka gryno uždarbio apie 
5 svarus. Maistas labai pigus, bu
tai — brangūs. Savaitėje dirbama 
5 dienos po 8 vai. Tas pat ir ūkyje.

Visas mėnuo apsipažinimui
Fremantle pereinamojoje stovyk

loje būsime iki gruodžio 2 d. Tada 
apie savaitę laiko vėl laivu plauk
sime į pietryčių Australiją, iš Mel
bourne uosto traukiniu per 200 km 
į Bonegillą (prie WOdonga, Viktori
jos provincijoje), kur apie mėnesį 
laįko ilsėsimės, mokysimės anglų 

iš fronto inspekcinių kelionių, jis kalbos, susipažinsime su krašto 
.telefonuodavo daugybei Įtarių žmo
nų, pranešdamas apie jų vyrus. 
Dažnai jis leisdavo skristi savo 
lėktuvu eiliniams kariams, kurie 
gaudavo atostogų. Bet jis būdavo 
neatlaidus ir aukšto laipsnio kari
ninkams už padarytas klaidas.

Suprantama, kad dabar Marshal
lis paveldėjo su valstybės departa
mentu ir gerų santykių išlaikymą 
su Sov. Rusija, šie pavyzdžiai pai
liustruos, kad jis su rusais lygiai be-

ji vadina

dėlto su- 
draugystę.

riuos jis siūlo, 
bendrojo reikalo.'

Marshalliui švenčiant 63 'gimimo 
dieną, karo sekretorius Stimsonas, 
pakeldamas tostą pareiškė: „Savo 
gyvenimo ilgame patyrimo kelyje 
pripratau skirstyti įvairius valstybės 
įstaigų pareigūnus į 'dvi kategorijas 
— pirmuosius, kurie labiausiai rūpi
nasi pasitarnauti duotajam darbui; 
ir antruosius, kurie pirmoje eilėje 

.rūpinasi, kiek jiems gali patarnauti, 
duotasis darbas. Gen. Marshallis 
stovi pirmųjų eilėje“. -

Si Marshallio ypatybė ,— susi- 
. rasti artimų draugų — bus jam nau

dingesnė dabartiniame dąrbę, negu 
tai buvo armijoje, nes dabartinė 
JAV užs. politika yra labai inten
syvaus jungtinio darbo reiškinys.

Marshallis nėra panašus į tas vi
suomeninio gyventojo asmenybes, 
kurios kovoja už kiekvieną popierio 
sprindį laikraščiuose. „Reklamos ne
buvimas man nepakenks, tačiau per 
didelė viešuma man nebus nau
dinga“, — pareiškė vieną kartą 
Marshallis.

Jis labai rūpinasi kitais. Grįžęs

' (Tęsinys - iš nr. 1)
( -Tuo, ką patyrėme, matėme ir 
į- pergyvenome per tokį trumpą lai

ką. nenorime nayviaį apsvaigti ir 
sakyti, kad jau patekome į labai 
geras sąlygas. Australijos gyveni
mas turi, žinoma, ir neigiamų pu
sių. Bet ši diena mums atrodo kaip 
svajonė, kaip sapnas. Ir net- bai
su staiga nubudus, atsidurti Vo
kietijos DP stovykloje, su katiluku 
vėl stoti eilėn prie katilo...

Kada savo , prakaitu pradėsime 
uždirbti duoną, tada tik turėsime 
aiškų supratimą apie vispusišką 
Australijos gyvenimą. Bet pasak 
vietinių gyventojų, čia nėra paša- buvo rengiamos religinės valandė

lės, veikė anglų k. kursai, choras. 
Kelionės pabaigoje įvyko 'skirtas 
laivo įgulai bendras trijų tautybių 
muzikos ir dainų koncertus, apie 
kurį laivo dienos biuletenis puikiai 
atsiliepė. Koncerto dalyviai pa
vaišinti skania vakariene. Puikiai 
veikė ir skautai, prie ekvatoriaus, 
denyje suruošę įspūdingą jumoris
tinį laužą. Susiriesdami juokėsi jū
reiviai bei laivo tarnautojai —4 
negrai ir kiniečiai, nes bežodžiai 
laužo numeriai buvo suprantami ir 
jiems. Laivo biuletenio politines

MES JAU AUSTRALIJOJE
Nemokamai, nes laive pinigų nega
vome. Jis prižiūrėdavo ir tvarky
davo 'iš mūsų tarpo skirtus laivo 
policininkus ir darbininkus. Prie 
stalo patys pasitarnaudavome, šva
rą palaikydavome, pagal specialybę. 
dirbome įvairiausius darbus.

Laive neužmiršome ir kultūrinės 
veiklos.

Diepholze išrinktas mūsų komite- 
tas veikė ir kelionės metu. Jo rū
pesčiu minėjome Vėlines (Biskajo- 
je), Lapkričio 23 dieną (Ind. vand.),

Gero alaus

gy- 
bei 
iš-

nuoja, o mus globojanti organizaci
ja veltui persiųs laiškus paprasta 
siunta. . Jie eis ilgiau, bet vistiek 
pasieks adresatus, sako. Per laik
raščius ir radiją Europa žinanti, 
kad mes laimingai pasiekėme Aus
traliją. Įdomu klausytis tų savo
tiškų aiškinimų.

Nedaug vietinių rūko cigaretes. 
Daugumas jų vikriai ir gražiai su
ka pirštais mums jau žinomas 
„bankrutkes“, nes tabakas pigus, o 
cigaretės brangios. Rūkalai nor
muoti, bet normai surūkyti reikia 
gero pypkoriaųs.

Paprasti darbininkai javus bei 
cukrines švendres nuimdami arba 
avis kirpdami uždirbą daug ir greit 
įsigiją nejudomą turtą.

Koncertas Australijos lietuviams
Vietiniai lietuviai, kurių Freman

tle ir Pąrth apylinkėse gyvena ke
lios šeimos, būdo • atžvilgiu visai 
suaustralėję, tačiau ne tik jie, bet 
ir maži jų vaikučiai kalba lietuviš
kai., Jie gyvena puikiai, turi nuo
savus automobilius, namus ir sako, 
jeigu mes netingėsime dirbti, ne
girtuokliausime, greit tą viską ga- 

j Skurdo niekur nematyti. Pavienės lėsime įsigyti. Jie taip pat p'radė- 
lauftų ir naujakurių sodybos kuria- ję iš nieko, o įsikūrimui sąlygos nė 
si valdžios remiamos ir taip pat kiek nėra pasikeitusios.
skurdo nemato. vietos ljetuvlams xn_ j d. da_

Radiofonai- daugiausia transliuoja vėm viešą dainų koncertą, kurio jie 
ir teatrai, stato klasikinius kūrinius. 
Čia nemėgiama amerikietiška ne
griška laukinė muzika. Kino lan
kom nemokamai. Mieste ir užmies
tyje pėsčių ir nęt dviračiais va
žiuojančių nematyti. Vjsur tik au
tomobiliai, kuriuos turi kiekviena 
šeima ir pavienis .asmuo. Pėsčiam 
išėjus į gatvę ar užmiestį, prisivijęs 
automobilis tuojau sustoja, prašo 
sėsti ir klausia, kui- nuvežti. Aus- 
tralietis žino, kad pėsčias eina tik 
naujai atvykęs emigrantas, nespė
jęs užsikalti pinigo. Daug duoda 
klausimų, tik, gaila,. kad nemokė
dami gerai anglų kalbos, ne visi į 
juos gali atsakyti. Bet daugumas 
vietinių kalba vokiškai, rusiškai,

ANTRAS LAIŠKAS iŠ AUSTRA
LIJOS

Susipažįstant
' Australijos miestai, žmonės ir gy

venimo sąlygos naujai atvykusį eu
ropietį taip domina ir stebina, kad 
trumpu laiku ne viską galima pa
stebėti, patirti, ir įvertinti. Išvyk
dami iš Vokietijos, manėme rasią 
čia primityviškas gyvenimo sąlygas 
ir žemą darbininkų pragyvenimo 
standartą. Viskas pasirodė priešin
gai. Moderniški puošnūs miestai, 
kaimai ir menkiausio darbininko 
aukštas uždarbis, pragyvenimo pi
gumas, socialinė lygybė, laisvė, rai
žą kraštą asfaltuoti plentai, pigiai 
tarnaują transportiniai lėktuvai, 
pasakiški kino, teatrai ir, nemačius, 
neįsivaizduojama prabanga ateivį 
člą taip nustebina, kad jis tą viską 
matydamas, girdėdamas ir jausdaz 
mas, mano,. žiūrįs tik gražią filmą. 
Lankėmės egzotiškai įrengtuose ki
no teatruose po grynu dangumi, 
pliažuose, soduose, netoli Fremantle 
esančiame daugiaaukščių pastatų 
Parth mieste,. ir visur tas pats.

Rotatorium išleidome „Pabaltijo 
Vikingą“, lietuvių, latvių, estų ir 
anglų kalbomis. Padėjo laivo raš
tinė. Lietuviška laida, 8 puslapių, 
pasirodė Lapkričio 23 d. proga, In
dijos vandenyne.

Kelionė pakeliama.
Išvykdami mes labiausia bijojo

me jūr. ligos. Tiesa, kai kurie, vos 
tik į laivą koją įkėlę, pasijuto blo- - 
gai, bet vėliau paaiškėjo, kad jūros 
liga, tropinis karštis, ilga kelionė 
bei kiti sunkumai ir silpnos svei
katos, net ir moterims, nėra nepa
keliami. Vidurž. jūroje vienam 
lietuviui padaryta sėkminga apen
dicito operacija, kurios metu laivas 
buvo sustabdytas. Raud. jūroje tū
las lietuvis įsikalė sau į galvą, kad 
kažkokie šnipai mus nori nunud- 
dyti. Jis kurį laiką nevalgė, mel
dėsi ir buvo gydytojo priežiūroje. 
Pasiekus vėsesnę sritį, jam vėl grį
žo sveika galvosena Šiaip daugu- prancūziškai, 
mas keleivių kartais pajusdavo Australai praktiški ir taupūs. Jie

venimo sąlygomis, papročiais 
darbo galimybėmis, kol būsime 
skirstyti darbams.

Jau dabar žinoma, kad elektrikai 
pateks į Tasmaniją. Kur kiti — 
dar nežinia. Apie tai tėkš vėliau 
parašyti.

Kelionės metu iki Australijos mus 
globojo IRO, lietuvio Vlado Žibo bendrą nusilpimą, galvos ■ ūžimą ir sako, kad geriausias ateities laidas 
asmenyje. >Jis aprūpindavo mus apatiją. Bet visi smagūs ir linksmi yra. taupumas, ypač naujakuriui, 
cigaretėmis (po 200 savaitėje), mui- savomis kojomis išlipo iš laivo. ■ Jie net pataria mums nesiųsti oro 
lu ir kitaįs tualetiniais reikmenimis. Juozas Šilainis paštu laiškų, nes tas brangiai kai-

cija.
i — Generalisimus Ciangkaišekas 
, sausio 5 d. paskelbė atsišaukimą į 
, Kuomintangą sudvigubinti pastangas 

komunizmui nugalėti.
— Sukilusieji Kuomintango, nariai 

po ilgesnės konferencijos pranešė 
sudarę Kuomintango revoliucinę 1> 
rybą, vadovaujamą Li Cal-Sun. Šios 
grupės aukščiausias programinis 

’ tikslas — skatinimas draugiškesnių 
santykių Su Sov. Sąjunga.

' Šios grupės manifeste aštriai puo 
lamas Ciankaišekas, kaip pardavęs 
Kiniją Amerikai ir Japonijai ir pa 
siglemžęs Kuomintango-vadovavimą. 
Visos demokratinės partijos sū ko
munistais imtinai kviečiamos bendra
darbiauti prieš amerikoniškuosius 
„reakcionierius“, besistengiančius su- 

' griauti Kiniją.
— BBC, L 3. Iš Budapešto pra

nešama, kad Vengrijoje, Rumunijo
je ir Bulgarijoje esančios sukurtos 
Graikijos sukilėliams remti organi
zacijos. z

— BBC, I. 5. Italijoje kuriamas 
naujas dešiniųjų partijų koalicinis 
frontas. Laukiama, kad po derybų 
į naująją vyriausybę įeis, liberalai, 
paprastojo žmogaus partija, monar
chists! ir tautiniai socialdemokratai.
’— DPD, I. 3. Žymiausias Švedi

jos vėžio ligos specialistas profeso
rius Eiis Berven sausio 3 d. buvo 
staiga pakviestas į Maskvą aplanky
ti vieną ligonį. '„The Observer“ I. 4 
rašo, kad prof. Berven kolegos įsi
tikinę, jog tas ligonis esąs Stalinas.

UP I. 6. Anglų-amerikiečių kon
trolinės tarnybos valdininkai nustatė, 
kad jungtinėje , zopoje yra dingę 
731.000 raguočių, 2. 255.000 kiaulių ir 

' s 1.330.000 avių. Niekas negalėtų pa
sakyti, kur dingo šie maistui skirti 
gyvuliai. Tuo tarpu JAV -ir D. Bri
tanijos gyventojai už įvežamus į 
šias zonas maisto produktus priva
lėjo sumokėti 478.843.000 dolerių. ,

sujaudinti klausėsi. 18—12 metų 
negirdėta lietuviška gaida ir žodžiai 
spaudė jiems iš akių ašaras'. Kon 
certu gėrėjosi ir vietos australai. 
Jie prašė paaiškinti, kurios dainos 
mūsų kompozitorių ir kurios liau
dies. Jie pageidautų lietuviškų 
dainų išgirsti, per radiofoną, bet 
jau sekančią dieną turėjome apleis
ti Fremantle.

Laikinai juridiniai priklausome 
imigr. ministerijai, aprūpinimo at
žvilgiu „The Salvation Army Red 
Shield War Services“ organizacijai, 
kuri satjo pagrindais panaši į mū
sų buv. savit, pag. ar raud. kryžių. 
Iki išskirstymo darbams ji mus šel
pia maistu, rūbais, butais; visomis 
smulkmenomis
per ją galime Europon siųsti laiš
kus. (b. d.)

SOVCHOZAI LIETUVOJE
’ Pirmosios bolševikinio fašizmo 

Lietuvos okupacijos metu rusai bu
vo palyginti atsargūs ir santūrūs, 
todėl 1940-41 metais jie teįsteigė 
tiktai kelis kolektyvinius ūkius, o 
dvarų žemes formaliai dalino beže
miams, nors ir taikė jas sovchozams.

Antrosios gi okupacijos metu vi
sus dvarus padarė tarybiniais ūkiais- 
oOvehozais. . Vietoj ūkių savininkų 
dvaruose pasodinti, kaip ir baudžia
vos laikais kad buvo, akamonai — 
bolševikiški komisarai, kurių vai- , 
džia', kaip ir senosios baudžiavos j 
laikais, neribota.

Taigi, Lietuya 
sovchozų tinklu, 
numerių rasti šie
Kaišiadorių, Rokiškio^ Ruzgų, Me- 
demrodės, Juodiškių, Štaniūnų, Bir
žuvėnų, Pakruojaus, Laigirlų, Alun
tos, Tauralaukio, Eketės, Lentvario, 
Šešuolių, Sečionių, Liberiškių, Siru- 
tiškio, Gutkaimio, Panemunėlio, Li- 
beriškio, Panevėžio, Šalčininkų, 
Obelių', Anykščių, Stąsiūnų, Mur- 
mulių, Žeimių, Vilkaviškio, Uosta
dvario, Leonpolio, Žarėnų, Latvelių, 
Štaniūnų, Užvenčio ir t. t.

Šios žinios paimtos tiktai iš 15-kos 
vilniškės „Tiesos" numerių. Bet iš 
jų aiškiai matyti, kaip rusai nau- 
jon baudžiavon vergia Lietuvos 
ūkininkus.

dabar apipinta
Eilėje „Tiesos“ 

sovchozų vardai:

ir net nemokamai

Juozas Šilainis
Fremantle, 1947. XII. 1 d.
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LIETIIVISKOS knygos jubiliejinius metus užbaigus
Visi praėjusieji 1947 metai -buvo ris“, A. Gustaitis — „Sekminių vai- 

paskęlbti jubiliejiniais lietuviškosios 
knygos metais. Tame ženkle jie ir 
praėjo. Ferijodmė tremtinių spauda 
pateikė išsamių straipsnių apie lietu
viškos knygos genezę ir jos atsiradimo 
sąlygas bei priežastis, apie rašyto 
žodžio reikšmę mūsų tautos, istorijoje 
ir apie pasiektus mūsų laimėjimus 
literatūros meno kūryboje. Žinoma, 
tai padaryta tiek, kiek leido sunkios 
tremtinių gyvenimo sąlygos. Geres
nėse aplinkybėse, aišku, daug dau
giau būtų reikėję ir šioje srityje pa
daryti.

Tie metai buvo atžymimi ir spe 
cialiais minėjimais. Vienur iškilmin
giau, kitur kukliau, priklausomai nuo 
turimų pajėgų, ši sukaktis buvo gyvuli r J. Aisčio „Nemuno ilgesys“, 
žodžiu paminėta visose lietuviškose 

' tremtinių bendruomenėse: buvo ruo
šiami literatūros vakarai-rečitaliai, 
montažai, koncertai, paskaitos, aka
demijos, kai kur ištisos lietuviškos 
kultūros savaitės.

Grožinei kūrybai paskatinti įsteig
ta premijų, paskelbta konkursų: Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos — 15.000 ir 
8.000 RM., Liet. Treirit. Bendr. — 2 
prem. po 5000 RM.; „Minties“ ir 
„Lietuvių Žodžio“ konkursai.

Pastovios ir nepaprastai didelės 
reikšmės dalykas praėjusiais metais 
yra Kultūros Fondo įsteigimas. Jo 
pradžia taip pat priklauso lietuviškos 
knygos kūrėjų-rašytojų iniciatyvai. 
Nors Kultūros Fondas dar tebėra 
organizavimosi stadijoje, bet, be 
abejonės, jis vaidins ateityje didelį 
vaidmenį ir literatūras ugdyme ir 
turės pilnai atbaigti tai, ką prieš 400 
metų pradėjo M. Mažvydo katekiz- 

. mas. Jis turės suburti į vieningą lie
tuvišką kūrybos židinį viso pasaulio . . _ .....
lietuvių kūrybines jėgas ir paremti Knygos aplanko pakraštyje autoriūs 
bei organizuoti individualines^ pa- cituoja puikiai stilizuotus Stasię Ylos 
stangas. ' ‘ . ................... '

Suvesdami praėjusių metų mūsų 
kultūrinių darbų balansą tremtyje, 
galime pasidžiaugti, kad jis yra ak
tyvus, kad padaryta,geroka pažanga, 
lyginant jį su 1946 rit. laimėjimais. 
Kūrybos baruose daug dirbta. Nors darganų ir vėjų sūkurius, kurie mus 

. daug literatūros kūrinių dar tebėra 
pas leidėjus arba pelyja autorių 
stalčiuose, bet gerokai ir išleista ar

verčiams ar net žalingiems — skai
tytojų skonį ir lietuviškos knygos 
vardą gadinantiems — leidiniams 
(Kalnų dvasia). Kadangi daug ver
tingų kūrinių negali pasiekti skaity-

nikas“ ir kt.
Gal gausiausia buvo vaikų litera

tūra. Tačiau tikrai vertingų veikalų 
šiems geriausioms skaitytojams buvo 
išteista dar permaža. Iš poezijos tojo dėl išleidimo sunkumų, tai men- 
minėtini: Vytės Nemuriėlįo „Tėvų kaverčių ar net žalingų knygų atsi- 
nameliai“, V. Simaičio „Vyturėliai radimą reikia laikyti nusikaltimu 
laukuos“, paaugusiems — St. Lau- tremtinių bendruomenei. Juk esame 
ciaus „Po pilkais debesėliais“. Paša- organizliota bendruomenė, turinti sa
kos: St. ZobarskO „Brolių ieškotoja“ 
ir „Riestaūsio sūnus“, pora A. Gio 
driaus pasakų ir Vyt. Tamulaičio 
grakščios pasakos „Saulutėje“.

Prie tremties leidinių, pridėkime 
dar porą vertingų grožinės literatūros 
knygų, išleistų Amerikoje —• tai A. 
Vaičiulaičio „Kur bakūžė samanota“ ir ieškoti ne tik priemonių, kad būtų

. išleisti vertingi veikalai, bet kad
Iš periodinių 'kultūros žurnalų būtų sudrausti ir neklaužados, lietu- 

praėjusiais metais teėjo tik naujai 
persitvarkęs vienintelis stipruš trem
tinių. kultūrinio gyvenimo ir litera
tūros žurnalas „Aidai“; Pradžioje 
metų sustojo ėję „Pėdsakai“, „Tėvy
nės šešėly“, „Žibintas“. Pabaigoj me
tų pradėjo savo -kuklius žingsnius 
„Žingsnių“ žurnalas.

Tačiau šalia gražių apraiškų ir 
laimėjimų reikia paminėti ir kūkalius 
bei kitas piktžoles. Ir praėjusiais me
tais buvo autorių ir leidėjų, kurie 
pasipelnymo tikslais ar grafomanijos 
pagauti, bereikalingai eikvojo sunkiai 
gaunamą popierį ir pinigus menka-

KAZIO BRADŪNO POEMA „MARAS“
Lietuviškos knygos sukaktuvinių Nuo jų plaukianti maldų srovė 

metų pabaigai Kazys Bradūnas davė 
baiadinio-simbolinio pobūdžio poe
mą „Maras“.

Poemos prologe autorius senelės 
lūpomis leidžia prabilti gūdžiai gim
tojo krašto praeičiai. Kaimo galu
laukėse stūksąs ąžuolais apaugęs 
kalnelis, vasaros vakaro tyloje 
besileidžiančios saulės spindulių 
aureole nušviestas, atskleidžia marovo drausmės nuostatus, turime mūsų

kultūrinį veikimą vairuojančius ir senkapių legendą. Tolimesni epizo- 
derinančius veiksnius': švietimo Val--dai nukelia į praeitį ir vaizduoja 

mirties ir sunaikinimo paveikslus. 
Pati gamtos stichija, pats krašto 
peizažas junta besiartinančias ne
laimes: pavasarį buvo pajuodę sodų 
metūgiai ir mirė žiedai pumpuruose, 
nedygo pasėti javai, upės ir šaltiniai viltyje per gruodą ir lijundrą, per 
išdžiūvo. Maro šmėkla pirmiausia pusnynus ataidi gyvo žmogaus 

laukuose: pirmas mirė žingsniai. Tai grįžta iš tolimų kraštų 
skerdžius. Paskui \ mirties pjūtis karo audros užgrūdintas kareivis, 
įsisiautė visoje Nemuno šalyje. Nors 
žmonės darė apžadus, statė kalne
liuose ir 
Viešpaties 
nepasiekė 
kūdikiai, 
žiaus žmonių minios-. Iš žmonių lūpų
sklido ne tik maldos, bet ir tylūs lyg vizijoje matoma liepsnoj įtužu- 

mus priekaišto žodžiai:
visus — ir individualiai ir kolekty- Prakaite mes valgom kietą duoną, 
viai, organizuotai — įpareigoja 400 Darbo rankomis pastatėm Tau 
metų nueitasis lietuviškosios knygos 
ir kūrybos kelias. N.

dybą, Kultūros Tarybą, Švietimo ir 
Kultūros Tarybą, pagaliau ir Kultū
ros Fondą. Turime pareigą ir kny
gos srityje parodyti kietesnę .ranką

viškos kultūros žalotojai ir kenkėjai, pasirodė 
Ir pabaigę jubiliejinius metus ne- 

nuleiskime gražiai pakeltų sparnų, 
nenuleiskime rankų prieš naujai su
tinkamus sunkumus. Būtų gera, kad 
Kultūros Fondas" ar kita kuri kultū
rinė vadovybė parodytų daugiau ap
dairumo, sveikos iniciatyvos ir paska
tinimo ten, kur reikia lietuvišką kū
rybą ugdyti, globoti, apsaugoti ir pa
skatinti. Tiems uždaviniams

pakelėse kryžius, bet 
gailestingumas dar vis 

žemės. Mirė motinos ir 
kunigai ir visokio am-

[k ryžius, 
Amžinus pakelėse. Ir neišdžius

Praėjusių metų pabaigoje Simas 
Urbonas išleido didoką vaizdų, 
novejių, apysakų knygą, vardu 
SŪkURIAI IR ŽMONES. Tai esanti, 
kaip pasakoma antrinėje knygos 
antraštėje, žmogaus kančių pynė.

žodžius ąpie kūrybos šaltinius — 
apie meilę' ir kančią, o pačioje 
įžangoje, poetiniais vaizdais parašy
toje,' gražiai kalba apie širdį ir min
tį, apie saulę Ir žemę, apie širdyje 
nešiojamą saulės žiežirbą ir apie

blaško ir gainioja. Šių poetinių min
ties apipavidalinimų ir gražios kny
gos išvaizdos patrauktas, godžiai 

bent išspausdinta periodikoje. Pats griebi skaityti puslapį po puslapio 
reikšmingiausias praėjusių metų ir . . . deja, nusjvili. Tiesa, čia 
leidinys yra rašytojų almanachas randi ir didelės žmogaus' kančios, ir 
„Tremties metai“ — galįs reprezen
tuoti mūsų literatūrą ir savo išvidine 
forma ir savo turiniu. '

Ankstesniais tremties metais bu
vusi labai gausi poezija ir praėjusiais 
metais nesunyko tik mažiau išleista 
tos rūšies knygų (B. Rutkūno „Spar
nus man meta paukštės“, H. Nagio 
„Lapkričio naktys", K. Bradūno poe
ma „Maras“, F. Kiršos „Tolumos“ ir 
kt.).

i Bet žymiai pagausėjo ir sustiprėjo 
beletristiniai' kūriniai. Praėjusiais 
metais tremtyje išleisti 'du romanai: 
tremties - gyvenimo -moralinį skurdą 
vaizduoją M. Bavarsko „Pilkieji na
mai“ ir ,V Ramono psichologinis- 
ideologinis romanas „Kryžiai“. Ne
blogai užsirekomendavo novelistai: 
A. Škėma „Nuodėguliais ir kibirkšti
mis“ ir B. Gražulis „Bryde rugiuose“.

stiprios meilės, ir gaivališkų likimo 
sukūrių, bet — svarbiausias daly
kas. — čia nerandi meniškos išraiš
kos, nerandi to,’kas vadinama kū
rinio .ijorma, kas turinį padaro meno 
kūriniu ir teikia estetinio pasigėrė
jimo. Ir juo skaitai ir verti puslapį 
po puslapio, juo nusivylimas didėja.

Knygoje yra trys dalys. Pirmoji 
dalis „Gyvenamas“ • atskleidžia 
keletą nepriklausomos Lietuvos gy
venimo vaizdų. Pirmasis kūrinys 
„Tėvas“ vaizduoja pasiturintį ' Su
valkijos i ūkininką, dar prieš I-ajį 
pasaulinį katą leidžiantį savo vaikus 
į mokslą. Tačiau karas ir nepriklau
somybės kovos atėmė iš jo tris sūnus. 
Liko tik jauniausias Romukas ir tie 
du, kurie išėję buvo į Ameriką lai
mės Ieškoti. Iš karo griuvėsių ūkį 
atsistato žentas. Neįvyko tėvo sva-

• Periodikoje plačiau reiškėsi J. Jan- jonės amžinai savo žemėje išlaikyti 
kus, Vyt. Tamulaitis, Vyt. Alantas, savo pavardę. Vykę apysakos apma- 

A. M. Katiliškis ir kt. tai: palaikoma ir intryga, juntama ir
Neatsiliko ir.dramos,kūrėjai. „Ai- idėja, bet trūksta gyvai atskleistų 

duose“ VI. Prosčiūnaitė išspausdino tikrų charakterių, meniško įvykių ir 
dramą „Procesorius Vizgirda“, J. vaizdų sudorojimo. Toki pat prie- 
Grinius — „Sužadėtinė“. Atskirai karštai padarytini ir kitoms dviem 
išleido du dramos veikalus — „Tė- novelėm — ,',Aktoriams“ ir „Daili- 
vų. kaltė“ ir „Budelis“ — Edm. Bu- ninko Šilo paveikslui“. „Aktoriuose“ 
trimas; Vyt. Alantas'— „Aukštadva- mėginta atskleisti tam'tikra gyveni-

— įstatymų leidėjas didžiavosi, 
gal būt, savo minties lakoniškumu. 
Tikėjo galįs keliuose žodžiuose už
daryti gyvenimo tiesą. Jūsų parei
ga, aukštai gerbiamas Teisme, tą 
tiesą iš paragrafų pašaukti gyve
nimam Jūs turite ją išvaduoti iš 
negyvos įstatymo formulės, ją at
gaivinti, kad ji virstų nubaustajam 
prisikėlimu, o ne jo gyvenimą pris
lėgusiu antkapiu.

— Aš prašau nežiūrėti įstatymo 
raidės, o jo logikos, kurias reika
lauja gyvenimo niuansai. O šį kartą ’ vieno ant kito veido didelėje teismo 
jų turi būti itin gausu, nes neišaiš
kinamu būdu suklydęs likimas į 
kaltinamųjų suolą pasodino moterį

SŪKURIAI IR ŽMONES

Viešpaties ranka suka likimo ratą: 
ji mėto žaibus ir siunčia naikinan
čias bausmes, bet ji taip pat saugo 
„sodus ir pasėlius nuo vėjo, nuo 
audros tolimo ūžimo“. Gyvybės kova 
su mirtimi ir gyvybės laimėjimas 
remiasi visa K. Bradūno poetine pa-

[dangopi.
Graso Tavo smogiantį ranka —
Viešpatie, už ką?
Ir pagaliau kapinyne, kuriuo pa-, saulėžiūra, išryškėjusią jau ankstes- 
virto visas kraštas, beliko tik jauna niuose jo lyrikos rinkiniuose. Gyvy- • 
mergaitė, saugojanti gyvybės pa- bės ir jėgos versmė glūdi vitalinėje 
slaptį. tautos energijoje ir gimtosios Žemės

Tuščia ir niūru mirties nusiaubtoje dirvoje. Dėl to ir dviejų po maro 
šalyje, iš kurios rudenį išskrido ir išlikusių žmonių 
paukščiai:

Daugiau čia nieko nebėra,
Tyk lyjama kapų tvora.

O žiemą nei takų, nei vieškelio, nei 
žmogaus pėdsakų, nei tolimo var
pelių aido kurčioje bekraštėje snie
gynų lygumoje. Lyg vaiduoklis lėtai 
atslenka nebūtis. Tačiau toje ne

kareivis pajunta gyslose 
jėgą tik tuorpet, kai juod- 
įsmeigia savo kelionės

lis susitinka gyvą išlikusią mergaitę.
Naujas pavasaris prasiveržia siau

tulinga gyvybe, ir pavasario saulėje 
vienas Įeitam ranką paduoda du 
žmonės. Iš kamino pakyla dūmai, 
atgyja miręs kraštas.

Epiloge vėl grįžtama į dabartį ir

šio likimo nuskaidrėjusi, naujam 
gyvenimui prisikelianti Tėvynė.
. Ši poetinė legenda yra lyg kokia 
mirties ir - gyvybės simfonija, įgy
janti gilios simbolinės

susitikimas ap
suptas stiprios pavasario gaivalinės 
jėgos; ir 
kūrybinę 
žemyje 
lazdą: •

Kelionės lazdą čia smeigiu 
Į juodžemį -i- baisią jėgą, 
Kuri man gyslomis nubėga 
Banga siūbuojančių rugių.

Tačiau gaivalinė prigimties jėga ir 
potencinės dirvos sultys duoda vaisių 
tik darbu apvaldytos, įprasmintos: 

Žiūrėk į tolį. Lig dangaus 
, Vis lygumos ir vis derlingos — 

Kaip valandos čia- būt prasmingos 
-Galingo, dirbančio žmogaus.

Ir ateities Viltis bei jos didybė glūdi 
toje pat darbo jėgoje: ...

Dirvonai būtų suarti,
Kvepėtų šviežios duonos raugas, 
Tu būtum milžinu išaugąs 
Saulėtoj ainių ateity.
Poema — modeminės kompozi

cijos, škicų būdu tapanti ryškiausius
^prasmės?-,jegen(jos bruoįus Daiktai ir žmonės 

čia neindividualizuojami, bet susim- 
.bolinami ir apibendrinami. Veikalo ' 
konstrukcijoj ne obejektyvus ramus 
epinis pasakojimas, bet dramatinė 
įtampa tarp norinčio išlikti žmogaus 
ir siautė j ančios mirties. Pirmoje ko
vos fazėje laimi mirtis, o gyvybė tik 

• traukiasi ir dreba, siaubo apimta.
Tačiau mirtis, pasiekusi kulminaci- 
nio taško, atrodo, visiškoš pergalės, 
pavargsta ir išsisemia, kaip 
viena gaivalinė jėga: 4 .

Kapuose įsmeigtas rūdyją 
Kastuvas, ir šalia mirtis 
Sena, pailsusi mirtis.

Antroje fazėje vėl į naujus 
mus veržiasi atsigaunanti 
Jos paslapties gelmės mirties jėgai 
ir sunaikinimui neprieinamos. Ir 
pačios gamtos gaivalas, kurs yrą ne 
vien fonas, bet ir veikėjas, pirmo
joje fazėje susigūžia, drauge su žmo
gumi dreba ir traukiasi, o antrojoje 
fazėje crescendo bunda ir visa jėga 
prasiveržia pavasario džiaugsme.

Poemos įtampa išlaikyta estetinė
je plotmėje, darnioje meniškoje 
išvidinėje ir išviršinėje, formoje. 
Simbolinis jos pobūdiė leidžia auto
riui negausiose sukondensuotose 
eilutėse sukaupti daug gilaus turi
nio. Ir tokiu būdu poema yra ne tik 
gūdžios praeities legenda, skaudžios - 
dabarties simbolinis apipavidalini
mas, bet ir šviesios ateities Vizija, 
prasiveržusi gyvybinguose paskuti
niuose epizoduose, o ypač viltinguo
se epilogo posmuose.

Poema išleista 'skoningai; su Te
lesforo Valiaus grafikos pąveikslais. 

, Rankraščio teisėmis atspausta 1947 
m. rudenį Bavarijoje, 46 psl.

Pr. N.
LIETUVAITE MOKSLININKE
' ITALIJOJ

Dr. Agota Šidlauskaitė dirba Mi- ■ 
lano katalikų universitete 
riąus ir psichologijos 
asistente, šiemet ji 
dicinos fąkultetą.

„GARSUI“ 30
' Amerikos, LRKatalikų laikraščiui 

suėję 30 metų. Dabar jį redaguoja 
ii. Zujus.

ta atsiminimų forma, tai ji būtų la
bai vertinga ir istorikui ir meninin
kui, o tokia forma, kaip dabar duo
dama, ji netampa nei meno kūryba, 
nei neturi istorinės vertės. Iš viso. 
S. Urbono stilius gana skurdus žo-

mo ironija, nežinomam likime glū- tuos tūkstančius prievartos darbinin
kų, kurie iš Lietuvos ir iš kitų kraštų 
buvo atvaryti į griūvančią Vokietiją. m 
Čia daug teisingų, publicistinių pa- dyno ir vaizdingumo priemonių at- 
stabų duodama apie paskutines Tre- įįvUgiu. „Sustojo Cezaris ant aukš- 

tos kalvos kaimyno lauke ir nuta
rė valandėlei išsitiesti sudžiū
vusio}, varsotoj smėliakalnio žo
lėje“ — ’šitokių ir panašių sakinių 
su veiksmažodžiu „nutarti“, „būti“ 
apstu kiekviename puslapyje. Nei 
mūsų kalbos veiksmažodžių dinamiš
kumo, nei dalyvių bei būdvardžių 
spalvingumo čia nerasime. Tiesa, 
kartais sakiniai tiesiog perkraunami 
žodžiais, bet jie lyg verstė suversti, 
be aiškios paskirties, be gyvo reikalo.

Jeigu panašius dalykus galima 
vienokiu ar kitokiu atveju pateisinti

dintis tragizmas, bet nesugebama 
atskirai reikšmingų gyvenimo bruožų 
nuo nereikšmingų smulkmenų (pav., 
vaidinimo vaizdavimas) Jr intrygos 
atomazgoje dedamas visai neįtiki
nantis atsitiktinumas (Kastutės susi- 
žeidimas). „Dailininko Šilo paveiks
le“ mėginama spręsti kūrybos pro
blema, tačiau pasirinktoji medžiaga 
gana paplokščia, o kai kur ir visai 
banali, • miesčioniška. Pagrindinis 
Šio skyriaus kūrinys yra didoka 
apysaka „Savanorių žemė“; Kelia
moji problema — savanorio kūrėjo 
kova dėl žemės ir pastangos pozityviu, jau pačiu savo vaizdu daro įspūdį, 
darbu susikurti savarankišką gyve
nimą ir šeimos laimę savaime yra 
prasmingos ir siužetui duoda daug 
turtingos -medžiagos. Bet ir vėl nu
siviliame autoriaus neištesėjimu. 
Žmonės čia perdaug suschematinti,
autorius perdaug šališkas savo veikė- tame kaž kokį neskanumą ir banaju- 
jams: Kazys Urba idealizuojamas, jo mą;
tėvas sentimentaliai nusaldintas, o ___ ___
Zenkus sū Zenkuviene yra padaryti skleidžia keletą tremtinių gyvenimo 
tikrais žmoniškumo slogučiais. Kazio vaizdų. Bet čia medžiaga dar žales- 
Urbos žmona lyg kokia iškamša, be ’ 
savo valios ir nusistatymo, lyg įran
kis kitų rankose. Natūraliausiai at
vaizduoti antraeiliai veikėjai Bart- 
kai, bet jiems permaža vietos .pasi
reikšti. Pasigendame ne tik gilesnės 
žmonių psichologijos, bet ir gyveni
mo tikrovės, aliuzijos bei kompozi

autorius mūsų, kodėl Zėnkai, ^oypač ,ak"las likimas." Tačiau* šitam pozity- 
__ viam tm-iniui neduota meniškos for

mos. Tokiu būdu perskaičius knygą 
darosi ■ graudu, kad čia turima rei
kalo su kaž kokiu nesusipratimu. 
Turime ne grožinės, literatūros kny
gą, bet subeletristintos publicistikos 
mišinį. Žalios- gyvenimo medžiagos 
autorius nesugeba sudoroti ir paver
sti meno kūriniais, o tą medžiagą 
apibendrindamas, žaloja ir publicisti
nį elementą. Jei paskutinių dviejų

čiojo Reicho gyvenimo dienas, bet 
toms pastaboms trūksta meniško pa
vidalo. „Pasitraukimas naktį“ vaiz
duoja pabėgėlio lietuvio, ištrukusio 
iš Suomijos fronto, nuotykius pa
skutinę naktį pasitraukiant nuo 
bolševikų iš Lietuvos. Didžiausias šio 
skyriaus dalykas, supintas apie vie- 
ningesnę intrygą, yra „Berlynas de
ga“. Šiurpūs bombardavimo .vaizdai’

Ir kiek-

laimėji- 
gyvybė.

tačiau ir jiems trūksta estetinės nuo
vokos: perdaug žalia medžiaga kraute 
kraujama be saiko ir be stilizavimo., , X ViCtUJAlU 04. AlLUAtU atveju patciblitli

Meiles intryga taip pat pahaudojama jaikražčių atkarpose, tai jų leidimas 
perdaug naiviai ir neskoningai — atj?kira knyga neranda pateisinančių 
užuot estetinio pasigėrėjimo pa j un- (motyvų, Ypač Įad autorius nėra tik 

pradedantis debiutantas.
Viršelis dail. P. Osmolskio. Išleido 

Liudas Vismantas Wurzburge, 1947 
m. Tiražas 2.500 egz., 208 psl., kaina 
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Trečioji dalis ' „Nežinia“ at-

RM. -tis-
MAIRONIO BALADES

Mažos maldaknygės formato kny-
nė, dar visai, nesuimta į. jokias for
mas, ir tokiu būdu apie bet kokį _ „„„ _____ __________ _ ___
kūrybinį pradą čia visai netenka geje „Gabijos“ leidykla 1947 m. pa
kalbėti. baįgoje išleido Maironio balades:

Knyga^ išleista gražiai, gana didelė . Šatrijos kalnas, Jūratė ir Kastytis, 
(208 psl.); jos turinyje j’untame savos Čičinskas, Medvėgalio kalnas', Už

keiktas Skapiškio varpąą' Dyvitis. 
Niekas nęginčys, kad Maironio kū- 
rybos išleidimas tremtyje mums la
bai reikalingas, bet taip pat leidėjai 
turėtų žiūrėti, kad didžiajam auto
riui būtų pareikšta ir pagarba 
estetiškai tuos raštus išleidžiant. 
Baladžių leidinėlis, išskyrus skonin
gą dail. P. Osmolskio viršelį, estetiš- 
kumu nepasižymi. Ir pats jprmatas, 
ir medžiagos sulaužymas puslapiuose 
perdaug susmulkėjęs. Maironį turė
tume išleisti monumentalesniais 
leidiniais, o nesusmulkinti, kaip da
bar pradėjome su juo elgtis.

žemės meilę, žmogaus kančią, troš
kimą laimės ir norą išsivaduoti iš 
tos nelemtos buities, j kurią įstūmė

pati motina Urbienė, neapkenčia sa
vo kūdikio; visai nereikalingas yra 
ir pono Kairiūno iššaukimas .į poli
cijos nuovadą ginče dėl Urbos kiau
lių. Vienas kitas pavykęs bruožas, 
kaip pav., masinės Urbos vestuvių 
scenos, neišperka gausių apysakos 
trūkumų. r •

Antroji knygos dalis „Audra“ 
vaizduoja II-ojo pasaulinio karo 
šiurpius fragmentus. Jonas Šalna to . 
paties vardo vaizdelyje atstovauja skyrių medžiaga būtų buvusi pateik-

'■ ' ; rekto- 
prof(. Gomelll 
baigia ir mė

METĘ

margintą masyvinės kėdės šoninę v

= NEMMMiS SPRENDIMAS
kiomis raukšlėmis ligi pat pliko 
viršugalvio. Pagaliau jis pakabino 
ant kaktos raukšlių sunkius akinius, aukštą masyvinės kėdės atlošą pasi- 
kuriems nebeliko vietos tarp siauf-ų 
akių plyšelių ir smailios, riestos no
sies.

Advokato akys gyvai bėgiojo nuo

MARIU ŽUVĖDRA

teisėją, kuris tūrėjo maždaug reik
šti: „Apsirikote!“, ir padavė potą 
palaidų lapų savo gynėjui. ,

— Pagaliau! ... — atsiduso gi
liai teisėjas, pasikeisdamas reikš
mingu žvilgsniu su advokatu, ir pa
skelbė teismo pertrauką.

salėje. Jos ėmė blizgėti energija.
Atsileidę veido bruožai vėl įsitempė.

apie kurį taip daug kalbėjo gynėjas, 
su beatodairiniu naujos gyvybės su
naikinimu — pakeltu, bet dar gana 
dusliu tonu paklausė teisėjas ir lyg

Paskutinį žodį tariant, jauno ad
vokato balsas truputį neteko dirb
tino iškilmingumo, kuris buvo jau
čiamas nenutrūkstamoje žodžių 
srovėje. Tarsi bijodamas, kad neiš
girstas balsas nesustingtų lūpose, 
pasisuko į savo mandantę, gestu su
stiprindamas savo mintį.

Salėje viešpatavo visiška tyla. Ga
lėjai justi, kaip šimtai žvilgsnių, 
sekdami advokato gestą, susmigo į
kairėje pusėje sėdinčią kaltinamąją, -"šitą geležinį gyvenimo dėsni, nepasi-

Advokatas pajuto palengvėjimą, 
nustūmęs nuo savęs smalsias žiūro
vų akis, nusišluostė sušilusią kaktą 
ir ramiai vartė išsklaidytus lapus, 
ieškodamas svarių žodžių savo kal
bai užbaigti. Jis pasakė viską, ką 
turėjo pasakyti. Beliko tik operuoti 
svetimais žodžiais, teisinėmis formu
lėmis, kurios pagaliau vienos nu
lems ^žmogaus likimą.

Kai jis atsigręžė į salę, laikyda
mas rankoje popieriaus lapą, jo vei
das buvo kietai ramus, akys drumz
linos ir išvargusios, lūpos sučiaup
tos. Gal jam pačiam gailėjo tiek 
daug be prasmės pasakytų žodžių, 
kuriuos iš jo širdies išviliojo ne 
sausi paragrafai, bet gyvas, į jokius 
rėmus nesutalpinamas gyvenimas.

Senas, kaip ir patys kodeksai, val
stybės gynėjas buvo įpratęs snausti 
per visas advokatų kalbas. Dabar, 
matyt, kiek perilga pauza jį išbu
dino. Pašoko, pabraukė porą kartų 
ranka per savo smailą barzdžiukę 
ir ją pakabino ant stalo kampo, per
sisvėręs saVo trumpu, sausu kūnu 
per aukštą smulkiais drožiniais iš-

dabruotą galvą ir su aiškiu pasigė
rėjimu sekė vėl naują advokato 
kalbos niuansą.

— Kaltinamoji, Tamsta dar turite 
žodį. Kalbėkite atvirai. Jūs galite 
žymiai palengvinti savo padėtį —
kreipėsi teisėjas į kaltinamąją, kai taika lyg po pirmojo griaustinio: 

Jis giliai įtraukė oro, ruošdamasis, advokatas baigė savo kalbą.
naujai kovai.

Tų jaunų advokatų (juos visus va
dino geltonsnapiais) senas valstybės 
gynėjas niekados negalėjo suprasti. 
Kam jie ištisas valandas barstosi tuš
čiais žodžiais, ieškodami kaž kokios 
kitos tiesos, kurios visiškai nėra ko
deksuose, kuriuos jis bemaž atmin
tinai žinojo nuo pradžios ligi galo.

— Tegul kalba: juk už tai apmo
kami. „lustitia ėst fundamentum 
regnorum“. • Mano pareiga saugoti

Kelios dienos Iš eilės lijo smulkus, 
skalsus vėlybo rudens lietus, nors 
buvo dar tik rugsėjo pradžia. At- 

. . _ vėso. Ir taip gana tuščios apskrities 
laukdamas nutilo. Jo žodžiai buvo ■ miestelio gatvės pasidarė, -kaip iš- 
reti, ramūs, bet aiškų grasinimą mirusios ir baisiai purvinos. Apniu- 
slepią savyje. Salėje susidarė nuo-

duodant jų gražių žodžių jtakąi — 
sumetė 
stybės 
traukė 
viršais 
barzdžiukei sudarė tvirtą pagrindą, 
ir vėl užsnūdo.

Iš advokato rankų išslydo popie- 
rio lapas ir, kelis kartūs apsisukęs 
ore, nusileido ant žemės. Advokatas 
juto, kad jis dar negali atiduoti tos 
moters likimo sausam įstatymo pa
ragrafui. Tą patį, ką jis jautė, iš
skaitė ir iš žiūrovų, akių.

— Čia mes turime ne X subjektą, 
savo pasielgimu nusižengusį prieš Y 
paragrafą, bet moterį su jos savitu 
pasauliu, kuris mums labai mažai 
pažįstamas, bet užtat daug spalvin
gesnis ir įvairesnis; negu mes suvo
kiame. - Į jos pasielgimą lemiančios 
reikšmės turėjo neišskiriami jos vi
dinio pasaulio elementai: moteriš
kumas ir motiniškumo pradas . . . 
—- pradėjo iš naujo advokatas.

Teisėjas, senyvo amžiaus, turįs 
kažką tėviška savo veide žmogus, 
sunėrė ant krūtinės rankas, atlošė į

pagaliau savo mintyse val- 
gynėjas. Nusižiovavo, pa

į save seną bespalviais odos 
kodeksą, kuris jo smailai

kusios ir lietingos dienos veikė žmo
nių nuotaiką. Ligoniai buvo nervin
gi, priekabingi, nekantrūs ir užsis
pyrusiai tylūs, — pradėjo skaityti 
advokatus.

Nors ir kaip kovojau pati su savo 
nuotaika, tačiau jaučiau, kaip 
vienas .pacientas paliko man 
slėgiančio, šalto, nejaukaus, 
kažkas rinkosi mano viduje į 
debesį, pro kurį jau nebeįstengė 
prasiskverbti išorėn geros nuotaikos

Jo balsas buvo švelnus ir padrą
sinantis. Kaltinamoji juto, kad teisė
jas norėjo jai padėti. Vieną aki
mirksnį ji pakėlė į jį akis, kuriose 
buvo tiek daug skausmo, kad teisė
jas ir trumpo jos žvilgsnio neišlaikė: 
Jo pasidabruota galva parimo, pas
lėpdama veidą liesoje, ilgapirštėje 
rankoje.

Jos aklų kalba buvo aiškesnė už 
žodžių: „Aš veikiau klausydama sa
vo sąžinės. Dabar ne ji mane tei
sia, bet žmogaus įstatymas. Kas iš 
to, kad aš kalbėčiau?! . . .“ Ji vėl 
nuleido kukliai akis. Ant veido už
slinko nuovargio ir gilios rezignaci
jos šešėliai.

Iš ilgametės teismo praktikos tei
sėjas tuojau suprato, kad kaltina
moji pateko į tą nelaimingą dvasios prakaito, aiškiai virpėdamos įšilta-- 
būseną, kuri visados pražudo kalti
namuosius ir dažnai suklaidina patį 
teismą. Nei. prašymas, nei grasini
mas čia nepadės, nes. kaltinamasis 
jau pats pasirašė sprendimą ir su 
juo susitaikė. Teisėjui tada tenka, 
kaip labai geram psichologui, ieš
koti kaltinamojo apmirusioje sieloje 
jautrios vietos, kurią palietus atsi
gautų apmiręs dvasinis ir fizinis 
žmogaus instinktas, verčiąs žmogų 
iki paskutiniųjų kovoti už save.

Porą minučių teisėjas tiriančiai 
stebėjo kaltinamąją, kŽip gydytojas 
stebi ligonį, stengdamasis nustatyti, 
kokią dozę vaistų jis galėtų įšvirk
šti, kad iki paskutiniųjų įsitempusi 
širdis išlaikytų krizę. - '

— Tai gal man kaltinamoji malo- 
paaiškinti, kaip ji-suderino kil- 
moteriškumą ir motiniškumą,

nės 
nų

dar ramu, bet audra čia pat.
Tik kaltinamoji viena, atrodė, to 

klausimo negirdėjo. Nė teisėjo pa
tamsėjusių akių aštrus žvilgsnis ne
įstengė jos išplėšti iš desperatiškos 
ramybės ir apatijos.

— Tada gal kaltinainoji prisipa
žins, kad ji nusikaltimą padarė gero- 
honoraro sumetimais ir, neturėdama 
pati moteriškumo ir motiniškumo, 
be gailesčio sunaikino ir kitoje mo- spinduliai iš anų saulėtų ' dienų, 
teryje — griausmu prasidėjęs ir 
piktu, švokštimu baigęsis teisėjo bal
sas turėjomirtinai įgelti nelaimingąją.

Ir jis savo tikslą pasiekė.
Jauna moteris staiga pašoko, kaip 

įgelta. Išblyškęs jos veidas nusidažė 
purpuriniu raudonumu. Krūtinė 
smarkiai kilnojosi, ir balto aleba
stro rankos, sudrėkusios nuo šalto-

kiek-
kažką

Tas
tirštą

Uždegiau šviesą ir paėmusi 
knygą vėl atsisėdau prieš degančią 
krosnį.

Skambutis prie durų. Vos girdi
mas. Ach, tai gatvėje slankiojanti 
žmogysta laukė mano languose su 
žibančios šviesos — buvo man aišku.

Jūs, Danguole, ... — nustebusi 
sutikau mergaitę, kuri be jokio 
žodžio nervingai numetė nuo pečių 
savo sulytą apsiaustėlį ir bemaž 
plėšte nuplėšė nuo galvos guminę 
lietaus kepuraitę.

Sėskite — parodžiau jai šalimais 
stovinčią kėdę, pati sėsdama Į savo 
senąją vietą.

Mergaitė staiga parkniubo ties 
mano keliais su širdį veriančiais 
žodžiais: „Daktare, gelbėkite! ..." ’ - 

„Ne! . . ne . . . jam! . . . pra- '
kukčiojo mergaitė taip baisiai be
viltiškai tuos žodžius', kad mane 
apėmė pąrallžuojantis šiurpas. Neži
nojau, ką turėjau daryti.

Mergaitė klūpojo prieš mane, sti
priai apkabinusi mano kelius, kurie 
drėko nuo karštų ašarų. Mėginau 
pakelti jos galvutę, bet ji tik dar 
giliau ją įrausė į mano kelius. Jos 
verksmas virto baisia rauda, kuri 
draskyte draskė jai krūtinę, išstum
dama keistus, lūžtančius garsus. 
Man nieko nebeliko, kaip tik leisti 
nelaimingajai išsiverkti. Aš apkabi- ■ 
nau siaurus vaikiškus jos pečius, 

konvulsiškai virpėjo nuo ' 
verksmo. Jos tamsios,

bino į suolo kraštą. Įerzintas tigras 
nebūtų galėjęs svaidyti į savo kan
kintoją, stovintį už geležinių narvo 
grotų, tokių naikinančių žvilgsnių, , jo. Ji taip pat šąla — nusprendžiau 
kokius mėtė ta moteris, kurios 
būtybė degte degė, gindamosis 
jai primetamos neteisybės.

Egzekutoriaus rolę teisėjas
kiai suvaidino ligi galo. Su pakelta 
galva ir plieniniu žvilgsniu, ramus 
ir nepalaužiamas, kaip uola sėdėjo 
jis nugalėtojo pozoje.

Silpnieji nemėgina nuversti galin
gųjų, kai šieji sėdi ant perdaug tvir
to sosto, bet bando patys keliais 
laiptais pakilti aukščiau prie, jų, 
priversdami galinguosius save ver
tinti ir gerbti. Ir šį kartą šis dėsnis 
turėjo pasitvirtinti.

Kaltinamosios viduje virė kova. 
Dar viena trumpą žvilgsnį metė l

Džiaugįaus, kai uždarė duris pasku
tinis pacientas. Tikėjausi galėsianti 
ištuštėjusiame kabinete -palikti dalį 
s.avo sunkios nuotaikos.

Mano kambary stipriai kvepėjo 
sodrios paskutinių vasaros dienų 
raudonos rožės ir narvelyje gailiai 
pypsėjo pašiurpusi kanarėlė. Ir nuo 
to pasidarė man dar liūdniau. Pasi- ■ kurie konvulsiškai virpėjo 
jutau esanti baisiai vieniša. Mano tramdomo verksmo. Jos C____ ,
sieloje buvo taip tuščia ir šalta, lyg tirštos garbanos nuo raudonos ug- 
ją kas būtų įvyniojęs į drėgną1 nies atošvaistės įgavo kaštonų spal

vą.. Vienur kitur kabojo sidabriniai 
lietaus lašeliai, kurie spindėjo ug
nies atošvaistėje 
tės spalvomis.

Dar viena kita 
trapų mergaitės 
išsiveržė gilus atodūsis, ir ji nurimo. 
Pasodinau ją šalia savęs. Nesiprie
šino. Įsmeigusi mirusį žvilgsnį J 
šviesą, sėdėjo ji tyli, nebyli, lyg ji 
daugiau nebepriklausytų šiam pa 
šauliui. Paėmiau jos smulkutę ranką. 
Mergaitė pirmą kartą pakėlė į mane 
akis. Buvo tik vieno akimirksnio 
žvilgsnis, bet aš jo nusigandau. Jame

vualį.' O kanarėlė vis gailiai čypsė-

visa 'ir džiaugiausi kilusia 
nuo

mintimi už- visomis valvorykš-

pui-

kurti krosnį.
Nežinau, kaip ilgai 

žiūrėjusi j žaidžiančią _  .
jokios minties galvoje; Bet ir be to 
slogučio krūtinėje. Buvo gera, kad 
nepastebimai tšlinko valandos. O jų 
turėjo būti nemaža praėję, nes į 
kambarį jau rinkosi tiršti prieblan
dos šešėliai. Lietus buvo sumažėjęs. 
Padange.bėgo greiti, sunkūs debesys. 
' Gatvė buvo tuščia. Tik vienintelė 
žmogysta vaikščiojo tyliai ir bai- __ 
lial antroje gatvės pusėje, nuolatos buvo toks neišmatuojamas skausmą^ 
žiūrėdama į mano langus. Gal kokia ir neviltis, kad man sustingo bet 
mano sanitarės draugė — atėjo man koki žodžiai lūpose. ■ Aš negalėjau ■ 
mintis, užtraukiant langus nakčiai.

sėdėjau, 
liepsną.

įsl-
Be

konvulsija sukrėtė 
kūną, iš krūtinės'

nieko klausti. (b, d.)
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KALĖDINIS TAUTŲ KONCERTAS HERFORDE
Gruodžio 21 d. 15,30 vai. Schū- Gruodžio 26 d. . ten pat vai- 

' tzenhofo teatre įvyko religinės mų- kams buvo Kalėdų eglutė. Progra- 
zikos .koncertas, kuriame dalyvavo moj dalyvavo vaikų darželio ir 

orkestras, pradžios mokyklos mokiniai. Buvo 
padeklamuota eilučių, padainuota ir 
pašokta tautinių šokių. Kalėdų se
nelis atvežė vaikučiams dovanėlių. 
Ir Kūčiose ir ,-,Eglutėje“ dalyvavo 
majoras Hearth su ponia.
6 d., Trijų Karalių šventės vakare 
Baltų Muzikos centras ruošia baž
nytinės kalėdinės muzikos koncertą, 
kuriame dalyvaus lietuvių, latvių ir 

Kalėdų uvertiūrą. Po to psalmiškai -estų 
ir rimtai skambėjo britų choro gie
damos religinės giesmės. Latvių 
choras su savo moterų tautiniais 
drabužiais palankiai nuteikė žiūro
vus, tačiau triukšmingomis liaudies 
dainomis, kaip, pav., „Gėrimo dai
na“, nesiderino prie Kalėdinės nuo
taikos. Gausus ir darnus vokiečių 
šv Cecilijos choras išpildė 3 daly- 

. kus: „rfimnus nakčiai“, „Avė ve- 
rum“ ir „Lopšinę“.

Blombergo lietuvių St. Šimkaūs 
vardo choras, vadovaujamas muz. 
Alberto Vaičiulėno, davė 5 Kalėdi
nes giesmes: „Gul šiandieną“, „Glo
ria", „'.Tyliąją naktį“, „Piemenė
liams“ ir „Linksmą giesmę“. Lietu- 

-viškoji programa daug kuo skyrėsi 
nuo angliškų ir vokiškų giesmių 
tiek savo tempu, tiek ritmu. Diri
gentas puikiai valde chorą savo kingi už atatinkamų sumų įnešimą 
santūriu bei natūraliu dirigavimų, apygardų kasoms. 
Publika aplodismentų nesigailėjo. 
Mūsų choras savo uždavinį gerai at
liko. Po to giedojo vokiečių mies
to jungtinis choras, o pabaigoje vėl 
simfoninis orkestras išpildė kalėdi
nį pbpuri.

• Paskutinis programos punktas — 
visų tautų chorų savo gimtąja kal
ba giedama „Stille Nacht“.

Hamburgo radiofono atstovas pa
reiškė, kad mūsų giesmių ištraukas padalinant gautą pelną už įvairius 
ir lietuvišką kalėdinį pasveikinimą viešus koncertus, vaidinimus, pra- 
viso pasaulio lietuviams duosiąs mogas, sporto šventes, parodas, lo- 
transliuoti per Hamburgo radiją. terijas ir kt, taip: 50% lieka apy-

— Tą patį vakarą lietuvių choras' linkės komitetui, 20% apygardai ir 
ir Blombergo .....................
kvartetas Lemgo 
evang. bažnyčioje 
niame koncerte, 
choras giedojo kalėdines giesmes 
vokiečių ir anglų kalba, lietuvių *faėnesinio atlyginimo, mokamas kas 
choras pakartojo tas pačias giesmes; mėnesį ir kiekvienos įmonės, artelės 
jos puikiai rezonuojančioj bažnyčioj. ar bendrovės (dirbtuvės, prek. įmo- 
tikrai gražiai skambėjo. Ukrainiečių, nės, amatų artelės, knygų leidyklos, 
vyrų kvartetas atliko 3 kalėdines jaikrASlMii reH meno kolektwo ir 
giesmes.

Po programos vietos pastorius pa
kvietė choristus vakarienės, kurios 
metu ir anglikonų ir vokiečių ev. 
pastoriai reiškė pasitenkinimą tautų 
bendravimu bažnytinės muzikos 
srity. A. P. B.
BLOMBERGO STOVYKLOS KRO

NIKA
Kūčių dieną stovyklos komiteto 

rūpesčiu surengtas religinės muzi
kos koncertas, kuris įvyko 17 vai. 
Artistų namuose. Kalbėjo ir ‘svei
kino švietimo reikalų ‘vadovas A.

simfoninis Herfordo
Detmoldo britų choras, Blombergo 
lietuvių ir latvių chorai, Vlotho vo
kiečių Sv. Cecilijos choras ir Her- 
fprdo miesto jungtinis vokiečių 
choras.

- Erdvi, kalėdiškai išpuošta salė tal
pino apie 1200 įvairių tautų publi
kos. Programą pradėjo simfoninis 
Herfordo orkestras, išpildydamas

ras.

IŠ ROTENBURGO PADANGĖS
Apie porą km nuo Rotenburgo 

miestelio prie Bremeno* plento greta 
viena kitos stovi „A“ ir „B“ pabal- 
tiečių D, P. stovyklos. „A“ stovyk
loje tarp keletos-šimtų latvių gyve
na virš poros šimtų lietuvių. Apie 
tiek pat gyvena tautinėje „B“ sto
vykloje. Švietimo ir kultūrinio gy- 

Sausio venimo reikaluose abiejų stovyklų 
vieną tremtiniųlietuviai sudaro 

bendruomenę, turi vieną LTB ko
mitetą.

Veikia pradžios mokykla, vaikų 
solistai ir' St. Šimkaus v. cho- darželis, paštas ir anglų kalbos kur

sai. Čia taip pat ■ paminimos ir vi-

L. T. B. BRITŲ ZONOS PAJAMŲ SĄMATOS 
PLANAS 1947 METAMS

Yra būtinas reikalas turėti1.
stambesnes sumas LTB šalpos, švie
timo ir darbo reikalų tvarkymui ir 
finansavimui, juo labiau, kad IRO 
šalpa menkėja ir netrukus užsibaigs.

2. Kiekvienoje lietuvių
ar kitokiame lietuvių susibūrime plano 1947 metams pakeitimas: 
LTB reikalams uždėtų . ~ ~
surinkimas 1947 metams yra Idbai „pajamų“) mokestis mokamas už 
svarbus reikalas. Tremtiniams :juos 
tiksliai sumokėti yra solidarumo 
kartu ir garbės reikalas.

3. Mokesčius surenka komitetas 
ar jo pavestas asmuo. Jie yra atsa-

ukrainiečių vyrų 
šv. Mikalojaus* 

dalyvavo religi- 
Anglų bažnytinis

■stovykloje

Pajamų sąmatos plano pakeitimas.
1947 m. vasario mėn. 25 d. apy

gardų atstovų suvažiavime ir 1947 
m. kovo mėn. 12 d. LTB zoninės 
Tarybos posėdyje buvo priimtas šis 
LTB Britų zonos pajamų sąmatos

mokesčių Punktas b.: „Pramogų (buvo:

• 4. LTB mokamieji mokesčiai yra: 
a) SOLIDARUMO mokestis, moka
mas kiekvieno sukakusio 21 metus 
amžiaus lietuvio po RM. 2,— kiek
vieno mėhesio pradžioje. Sumos su
rinktos solidarumo mokesčiu skirs
tomos sekančiai: 30% pasilieka apy
linkės komitetas, 20% įmokama 
apygardos' kason ir 50%•* centrui.

b) PAJAMŲ mokestis, mokamas

30% zoniniam komitetui.
c) ALGŲ IR PELNO mokestis, 

mokamas kiekvieno asmens, gau
nančio algą ar atlyginimą ( vien
kartinį arba nuolatinį), po l%brutto

vietos stovyklos vadovybės ruošia
mus koncertus, vaidinimus, pramo
gas, sporto šventes ir kt. padalinant 
gautą pelną sekančiai: 50% (lieka 
apylinkės komitetui, 20% Apygar
dai ir 30% . Centrui“.

Punktas c.: „Pajamų (buvo: „Algų 
ir pelno“) mokestis mokamas kiek
vieno asmens gaunančio algą ar 
kitą atlyginimą nud sumos virši
jančios RM 200,— mėnėsinio atly
ginimo po 1% kas mėnuo; kiek
viena įmonė, artelė, bendrovė, me
no kolektyvas ar privatus prekybi
ninkas moka pajaujų mokestį kas 
metų ketvirtis pagal savo išgales“.

Punktas d.: papildyti „Vertimai 
RM 10,— už puslapį“.

Likusioje dalyje 1947 metų paja 
mų sąmatos planas lieka kaip 
buvęs.

Šie duomenys primenami 
siems, kas dar neatsiskaitė 
praėjusius metus. Visi prašomi i 
likti savo pilietines pareigas 
atsiskaityti. .

SUORGANIZUOTA LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ KATALIKŲ AKCIJA

Delegato paskyrimu LTKA centro 
prezidiumą sudaro:
VasiĮiauskas (pirm.), dr. J. Grinius 
(vicepirm.), kun. V. Paulauskas 
(sekr.); sekcijas sudaro: gyd. J. Pet
rikas, inž. A. Juozapavičius, ekon. 
H. Izdelevičius, V. Mačiulienė, K. 
Juozapavičienė, G. Šetikienė, P. 
Balsas, A. Liutkus, V. Mačys, E. 
Baniulytė, A. Stepaitytė, A. Serapi- 
nąitė, A. Griniuvienė, M. Paplaus
kienė, V. Kurmauskaitė, R. Zalu- 
bas, prof. J. Meškauskas, N. Taut
vilas, S. Sužiedėlis, P. Maldeikiš, 
kun. L. Jankauskas, J. Kairys, J. 
Skuodas, inž. P. Drąsutis, M. Gy
lienė.
SKAUTŲ. DVASIOS VADŲ PASI

TARIMAS
„Auka“ 2-me n-ry praneša, kad

PROF. MED. DR. J. ZUBKUS IŠVYKSTA Į JAV 
Prof. Zubkus iki 1946. VIII. 15 

dirbo Detmolde. Į Hanau atsikėlė 
1946 m. rugpjūčio 28 d.

Atsilankymų turėjo ligoninės am
bulatorijoj per 4.000 ir privačiai at
silankiusių buvo daugiau kaip 2.000. 
Operacijų padaryta (iki XII. 30.) 
593, daugiausiai lietuviams, bet ne
maža ir svetimtaučiams. Pasta
rųjų tarpe buvo amerikiečių karių, 
vokiečių, kitų valstybių atstovybių 
aukštų pareigūnų ir kt.

Kiek sąlygos leido, buvo dirbamas 
mokslinis darbas. Tačiau, tai gali
ma buvo tik naktimis, kai darbui 
kertelė esti laisva. Didelis mokslo 
darbas (aiškinimas temperatūros ki
timo po tonzilinės operacijos) yra 
pasiųstas į Londoną anglų medici-. 
nos žurnalui. Kitą apie naują ausų 
perpūtimo metodą, prof. Zubkus ve
žasi į Ameriką.

Į JAV prof. Zubkų kviečia Sv. 
Kryžiaus ligoninė. Kvietimo rašte 
prašo atsivežti turimus savo in
strumentus ir knygas, 
profesoriui tikėtis, kad 
savo srityje. Kadangi ši 
universiteto (Čikagos) 
gali susidaryti sąlygos 
sti mokslinį darbą. Savo įpėdiniu 
hanaviškiams profesorius rekomen
duoja dr. Viktorą Lubinską, su ku
riuo Hanau stovykloje 
dirbo ir šioje srityje 
parengė. ■ 

Prof. 
1898 m. 
kultetą 
Vytauto

L nybą 
prof, 
m'as 
1928 
1933 
versi tete. 
m., 
tais. 
Universitete prorektoriaus pareigas. 
Studijas pagilino ir mokslo žinias 
papildė Vienoje (1931 m.) ir Pary
žiuje (1938 m.) Tarptautiniame fi
ziologų suvažiavime 1935 
kuris įvyko Maskvoje ir Lenin
grade, dalyvavo kaip Vytauto Di
džiojo Universiteto atstovas.

Išvykimas numatytas sausio . 5 
o- iš Butzbacho sausio 9 d.

sos tautinės bei bažnytinės šventės, 
k. a. rugsėjo 8-tos, Kristaus Kara
liaus ir Kariuomenės šventės, o p. 
V. K. Baltramaičio atsilankymo 
proga surengtas ir vienas didesnis 
koncertas, kurio programą atliko 
Stadės lietuvių „Aušrinės“ choras.

Nuo pat pirmųjų įsikūrimo dienų 
leidžiamas rotatorinis stovyklos 
laikraštėlis „Mūsų Žinios“. Anks
čiau redagavo Alb. Pocius, dabar — 
J. Smieliauskas.

Katalikų religinius reikalus sto
vykloje aptarnauja kun, J. Čeponis, 
o liet, evangelikų kun. Keleris.

Emigravusių į Angliją, Kanadą ir 
Australiją tėra tik apie 25—30. Turį 
šeimas tebelaukia „geresnio vėjo".

Dau’g triukšmo buvo įnešęs IRO 
suplanuotas „prieškalėdinis“ iškėli
mas į kitą stovyklą. Dvejas Velykų 
šventes praleidę perkėlimų kelionė
se, nebenorėjome ir Kūčias ■ valgyti 
ant kelionei parengtų dėžių. Pada
rius žygių, iškėlimas buvo atidėtas.

Gruodžio 20 d., pasibaigus komi
teto kadencijai, išrinktas naujas: 
J. Ditmanas, St. Stirbys, J. Kriščiū
nas, A. Venskus ir J. 
Stovyklos komendantu 
Smieliauskas.

Per Kalėdų šventes 
buvo surengta Kalėdų 
vaidinta 3 veiksmų I. Fabricienės 
įscenizuota pasaka „Pelenė“- (Reži
savo V. Dagilis); p. A. Masevičiaus 
vedamas mokyklos vaikų choras pa
giedojo kalėdinių giesmių ir pa
dainavo porą liaudies dainelių; pa
deklamuota eilėraščių. Stovyklos 
direktorius Mr. H. W. Toogood at
liko „Kalėdų senelio“ pareigas ir 
išdalino tėvų komiteto parengtas 

7 dovanas. Stovyklos vaikučiai jam 
įteikė tautiniais rūbais papuoštą lė
lę. Vaikučiai ir svečiai sočiai pa
sivaišino bendroje vakarienėje.

Baigiant norisi paminėti, jog mes 
Rotenburge esame jau antrą kartą. 
Tuoj po vokiečių kapituliacijos čia 
pagyvenę keletą savaičių, buvome 
išvežti į netoliese esantį Hassen- 
dorfą. Iš čia po poros mėnesių į 
Dorverdeną. Tik spėję apvalyti 
nuo blakių ir įvairiausių nešvaru
mų Dorvęrdeno barakus, vėl buvo
me -per pačias šventes nukelti į See- 

Sūsitvąrkėme ir ten. Pa- 
apie metus laiko Seedorfe, 
Velykų šventes buvojne at- 
į Rotenburgą. Susidėjome

— Naujų Metų sutikimą lietuviai 
pradėjo pamaldomis bažnyčioje. Sa
lėje susirinkusius pasveikino komi
teto pirmininkas, o meninę dalį, at
liko Meerbecko bažnytinis choras.

— Meerbecko gimnazijoje įsteigta 
ateitininkų kuopelė.

— Meerbecko L. Raud. Kryžiaus 
skyrius, vadovaujamas energingos 
valdybos, plečia savo veiklą. Ka
lėdų eglutei iš savo kasos paskyrė 
2000 RM. Skiriama ir daugiau pa
šalpų.

— Meerbecko lietuviai per spau
dos platintoją gauną „Žiburių“ 40 
egz. „Lietuvių Žodžio“ 100, „Mūsų 
Kelio“ 50 egz. „Tėviškės Garso“ 20 . 
egz. ir „Minties“ 70 egz.

Vyt. But.

Jasiulaitis. 
liko p. E.

vaikučiams
eglutė: su-

vi- 
už 

at-

5 laikraščių red., meno kolektyvo ir 
kt.) po 1% brutto pelno mokamo kas 
metų ketvirtis. Sumos surinktos algų 
ir;pelno mokesčiu skirstomos taip: 
30% lieka apyl. komitetui, 20% 
apygardai ir 50% zoniniam komite
tui.

d) BIURO PATARNAVIMŲ mo
kestis (žyminis) mokamas kiekvieno 
asmens už tam tikrus komiteto raš
tinių patarnavimus. Patarnavimo 
mokesčiai; dokumento išdavimas 
(ir dublikato) RM 10__ , vertimo ai
nuorašo patvirtinimas RM 5,—, 
parašo patvirtinimas RM 2,—, pra- 

MnkūnaŠ,“ kūn. 'klebonas' V.” Dėmi- *5™° tarpininkavimas RM . 2,—, 
kis ir stov. virš proA P. Jucaitis. įvairus blankai RM, 1, Sumos .
Lietuvišku papročiu buvo dalina- ■ surinktos biuro pat., mokesčiu skir- skautų dvasios ^ vadų^ suvažiavimas 
masi plotkelėmis.

Meninėj programoj dalyvavo 
Blombergo solistai Alė Kalvaitytė, 
Petras Kovelis ir Izabelė Motiekai
tienė ir St. Šimkaus vardo choras, 
vadov.' A. Vaičiulėno. A. Kalvaity
tė pagiedojo Budriūno „Maldą“ ir 
Gailevičiaus „Tremtinio giesmę“, 
Petras Kovelis Dambrausko „Domi
ne Deus“ ir Sasnausko „Skubink 
prie kryžiaus“,. I. Motiekaitienė —•' 
Gounod „Avė Maria“ ir Adams 
„Tyli naktis“. .

dorf,ą.
doc. mišk. A. gyvenę 

vėl per 
gabenti 
išdaužytus langus, užsitepėme sto
gus, išnaikinome blakes, ir galėtu
me gyventi, kad ir šaltuose bara
kuose. .. Bet ar supras mūsų glo
bėjai mūsų mažus troškimus? ..

Alb. Pocius

Vis plačiau pasaulyje išsibarsto 
mūsų tautiečiai tremtiniai. Vieni iš 
jų patenka į žemės ūkį, kiti į 
įvairias pramonės šakas, prie miš
ko kirtimo darbų, dar kiti į kasyk
las. Štai žinomas mūsų šachmati- 

. nirikas Ignas Žalys rašo mums iš 
Kanados aukso kasyklų.

„Halifaxo uostą pasiekėm gruo- 
aprobavo pirmijos padarytus žipgs- džio 12 dieną. Iš čia traukiniu bu- 

Mon- 
įjungimą į skautiškąją veiklą ir trealy teko susitikti lietuvių, kurie 
konstatavo, kad paskutiniu laiku 
skautų vadai palaiko.tampresnį ry-

Stomos: 30% lieka apyl. komitetui, kpiuudvu puunjua 'paupius u^iu u.cuq. uquau

20% apygardai ir 50% zoniam komi- nius pravedant religinio momento vom' pervežti per Montrealį. 
tetui.

5. Surinktų lėšų naudojimą vie
tos komitetuose kontroliuoja sto
vyklų, apygardose — apygardų ir šį su dvasios vadovais. Į skautinin- 
centre — zoninė revizijos komisi- ko laipsnį pakelti kunigai J. Vaiš- 
jos. norą ir St. Yla. •

Mielus Collegas Oną Prunskytę ir Petrą Jakubką, sukūrusius , 
katalikišką šeimos židinį, sveikinu ir linkiu saulėto džiaugsmo, 

Col. P. Kudirkienė

PRANEŠIMAI
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

■ Pranešama skaitytojų žiniai, kad 
lietuviai, jeigu jie gyvena ne sto
vyklose arba kad ir stovyklose, bet 
išmėtytuose butuose, „Lietuvių Žo
dį“' gali užsisakyti individualiai. Bę 
to, laikraštį galima užsakyti savo o ne taip, kaip jas žymi vokiečiai, 
giminėms bei pažįstamiems, išvyku- 
siems į užsienius.

PRANEŠIMAS '
Baltų Tarybos Lietuvių Skyriaus 

Land Niedersachsen apygarda renka 
medžiagą, kaip ir kur emigravu
siems tremtiniams sekasi įsikurti. 
Surinktoji medžiaga bus panaudota 
norinčiųjų emigruoti tautiečių In
formacijai, kad jie galėtų lengviau 
orientuotis, kokį kraštą emigracijai 

. pasirinkti ir kaip geriausia verstis 
tfen nuvykus.

Stovyklose gyvenantieji tautiečiai 
maloniai prašomi 
vusių giminių ar 
nurašytas iš jų 
čias įsikūrimo, 
prekių kainų, lietuvių kultūrinio 
gyvenimo ir tt. reikalus, pasiųsti 
per vietos komitetą arba betarpiai 
mums: Baltic Advisory Council 
Land Niedersachsen, Lithuanian Re
presentative, Hannover, Land- 
šchaftsstr. 3.

Land Niedersachsen Apygarda

nos adresuotieji laiškai ilgai klai- ' 359. Mikalauskas Jurgis, Perma- 
džioja, grąžinami atgal, arba ir vi- nas ir Vanagas visi iš Vilniaus, 
sąi dingsta, nesuradę adresato.

Žymint datas lietuvių kalba rašo
muose raštuose bei laiškuose, pra
šoma žymėti: metai, mėnuo, diena, 
pav.: 1912. X. 11 arba sutrumpin
tai — 12. X. 11 d., t. y. taip, kaip 
lietuviams yra įprasta datas žymėti,

latvląi ar dar kas nors kiti. Nesi
laikant vienodo mums įprasto da
tų žymėjimo, jose susipainiojama' ir 
nežinia, kuris skaičius reiškia me
tus, kuris mėnesius ir kuris dienas.

LTB C/Kartoteka 
PAIEŠKOJIMAI 

Stadtkevičius Jonas, (22a)

gautus iš emigra- 
draugų laiškus, ar 
ištraukas, liečian- 
pajamų, išlaidų,

2.
Wuppertal-Elberfeld, Sagen-Kaserne 
a. Freudenberg, ieško giminių bei 
pažistarrių iš Varėnos Uos valsč.

3. Ona Malinauskaitė, Dornstadt 
bei Ulm, prašo atsiliepti arba pra
nešti žinančius apie likimą BUDRIO 
Valio, 47 met.- amž., paskutiniu lai
ku gyvenusio Vilniuje.

Mrs. Mary Machulaitis — Ma- 
Chmeliauskaitė, kilusi ■ iš Aly- 

apskr., Stakliškių miestelio 
Box 642, 130 Main Str., Jorest 
Pa, North America, ieško gi-

Tas leidžia 
galės dirbti 
ligoninė yra 
filiale, tai 

ir toliau tę-

visą laiką 
atitinkamai

RadviliškyjeZubkus gimė 
kovo 20 d. Medicinos fa- 
pradėjo ir baigė Kaune, 
Didžiojo Universitete. Tar-

ųniversitete asistentu pas 
Lašą, pradėjo 1925 m., būda- 
dar studentas. Diplomą 
m. Med. daktaro laipsnį 
metais Vytauto Didžiojo 

Docentu paskirtas
profesoriumi pakeltas 1938 

1940 m. ėjo Vytauto Didžiojo

įgijo 
gavo 
Uni- 
1934 
me-

FLENSBURGO LIETUVIŲ KUL
TŪRINE VEIKLA

Kalėdų antrą dieną (1947. XII. 26) 
Flertsburgo lietuvių visuomenė 
Mūtzelburgo liet, stovyklos salėje - 
matė rašyt. Myk. Venclausko ištrė
mime jaunimui parašytą 5 v. dra
mą „Du Broliai“. Veikalo idėja, kur 
neteisybė, melas, smurtas nugalimas 
gerųjų žmogaus dvasios pradų *— 
žmoniškumo, artimo meilės, pasiau
kojimo kitiems, o taip pat veikalo 
geras suvaidinimas ir skoningos 
dekoracijos visiems paliko nepamir- . 
štamą išpūdį.

Myk. Venclausko dramą „Du 
Broliai“, režisuojant pačiam auto
riui, vaidino *šie scenos mėgėjai: 
P. Dovydaitis, 
Venclauskas, 
P. Bertys, S. 
Rickevičius, S.
kienė, Z. Punkris, V. Starinskas, E. 
Janulevičienė, J. Papievis, V. Ju
ras, J. Bikneris, T. Rickevičiūtė, Z. 
Ramonaitė, G. Starinskaitė.

Antros Flensburgo 
stovyklos „Trollsee“ 
pageidaujant, veikalas 
antrą kartą.

V. Paškauskas, M.
A, Kryžanauskienė,
Pauliukevičiūtė, A.

Sielyla, E. Venclaus-

liet, mišrios 
gyventojams 

bus statomas 
Br. D.

360. Šibaitis Augustas1 (1876) 
Eitiškių.

Sneideraitis Jurgis 
Otto (1928) abu iš 
Elvikis.
Macas Vytautas

(1901), 
Dainių

iš

jo 
k.

KRIMINALAI DETMOLDE
Kalėdos ir Nauji metai Detmolde 

metais, šiemet pasižymėjo dideliais krimi
nalais: du vokiečiai išsivedė miš
kan vieną Hiddesene gyvenusį lat
vį ir ten jį nužudė. Abu žmogžu
džiai suimti ir kaltais prisipažino. 
Kriminalistai latviui buvę 
pinigų, kurių nenorėję 
ir nutarę skolą likviduoti 
riaus nužudymu.

Švenčių metu Detmolde 
zuota vagių gauja pavogė 24 auto
mašinas, kurių tiktai 6 ligšiol esan
čios rastos. Vagių gauja dar ne
santi susekta.

d.

MEERBECKO KRONIKA
— Meerbecko stovykloje iki va

sario 10 d. turi būti perrinkti visų 
tautinių grupių vadovai.

Neseniai stovyklos administratore 
yra paskirta p-lė. Smart. Uždrausti 
stovykloje leidžiami lietuvių ir lat
vių žinių biuleteniai.

skolingi 
mokėti 

kredito-

organi-

.LAIŠKAS IŠ KANADOS AUKSO KASYKLŲ
NAUJAI PASKIRTI DEKANAI
Delegatas kan. Kapočius paskyrė 

naujus dekanus: kun. J. Petrėną — 
Freiburgo Br. dekanu, kun. P. Ka
ralių — Wuerttembergo srities, 
kan. Z. Gelažių — Gross-Hesseno 
(ir Hanau kapelionu),*kun. Ig. Star
kų. — S. Reino-Westfalijos, kun. J. 
Kardauską — Zem. Saksonijos de
kanu.

— DPD, I. 3. Hessene ir Saaro 
krašte po paskutinių liūčių buvo 
didžiausia potvynių katastrofa nuo 
neatmenamų laikų.

— I. 3. „Die Welt“ rašo, kad 
reikia laukti sumažintos duonos 
normos. Dabartinės Javų atsargos 
Vokietijoje būsiančios išsemtos, jei
gu laiku nebus griebtasi griežtų 
priemonių, 
Vestfalijos 
Lūbke.

pareiškė Šiaurės 
maitinimo ministras

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
-Anglų kalbos SKAITYMAI — 
The isle of voices by Robert Louis 
Stevenson. 1947, Detmold.

Simas Urbonas SŪKURIAI IR 
ŽMONES —• žmogaus kančių pynė. 
Dail. P. Osmolsklo viršelis. Išleido 
Liudas Vismantas Wdrzburge. Kai
na 8 RM.

SAULUTĖ — vaikų laikraštis — 
spalių ir lapkričio mėnesių Nr. 10 
ir 11.

Lietuvos Konsulatas (Consulado 
da Lithuania) Rua Jaguaribe, 477. 
Sao Paulo, Brazil. PRANEŠIMAS 
(b) Nr. 8/105. 1947. V/III. Turiny: 
Mūsų jaunimo išeivijoje problema, 
2) Žinios iš Lietuvos, 3) Tarptauti
niai klausimai, 4) Įvairios žinios.

BRITANIJOS LIETUVIS 21 nr. 
išėjo jau laikraščio išvaizdos bei 
formato. Leidžiamas fotostatiniu 
būdu. Pasiryžęs būti savaitraščiu. 
Laikraštis atrodo gražiai, estetiškai.

„INŽINIERIAUS KELIAS“ 8 nr. 
1947 m, birželio-gruodžio mėnesių. 
Inžinierių tremtinių d-jos leidžia
mas žurnalas. Red. dip. inž. Br. 
Galinis. Augsburg-Hochlįeld., Koll- 
mann str. 7.

J. Dauginis TIKRA TIESA APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ, arba komunistų 
diktatūra faktų šviesoje. Išleista 
„Keleivio“ Bostone. 1947 m. Kaina 
50 et. Suglaustai, bet stipriai ir 
tikrai nušviesta bolševikų diktatū
ra Rusijoje.

Bronislovas Keterauskas DIFE- 
RENCIJALINIO IR INTEGRALI
NIO SKAIČIAVIMO PAGRINDAI. 
Vadovėlis aukštesniosioms mokyk
loms. Antra laida. Stadės liet, sto
vyklos švietimo skyr.
1947 metais. '

Biuletenis kunigams
Kirchheim-Teck, 1947 m.

POPIEŽIUS APDOVANOJO
Popiežius Pijus XII apdovanojo 

Lietuvos minister! prie šv. Sosto 
p. Girdvainį šv. Grigaliaus ordeno 
didžiuoju

čia jau seniai įsikūrę, ir lietuvaičių, 
kurios prieš porą mėnesių čia atvy
ko ir dirba arba ligoninėje arba 
vienuolyne. Jų uždarbis mažas: 
tesiekia 30—40 dolerių į mėnesį.

Iš pradžių mūsų grupė važiavo į 
Kanadą kaip miško darbininkai.

• Tačiau Diepholze konsulas paskelbė, 
jog miško darbininkų schema pa
naikinama, ir mes buvome paskirs
tyti į. dvi grupes: pirmoji gyupė tu
rėjo dirbti metate kasyklose, antro
ji —' prie geležinkelių ar elektros. 
Aš įėjau į pirmąją grupę ir kartu 
su kitais 25 lietuviais patekau į 
aukso kasyklas. Į diėną kol kas 
uždirbame po 6 dolerius. Maistui 
•ir kambariui kas dieną atskaitoma 
po 1% dol. Valgis geras. Šiaip 
kainos aukštos, tad laukiam algų 
padidinimo.

Kai pirmą sykį įlindom į požemį, 
jausmas buvo nekoks: vaikščioji 
požeminiais urvais su lempute ant 
galvos ir galvoji, ar neužkris kokia 
uęla. Dabar jau kiek apsipratome, 
nors ir jaučiamės panašiai kaip 
fronto kareiviai.

Gyvenu nedidelėje vietovėje, ku
ri yra tarp dviejų miestukų, — Vai

• d’Or ir Malartic — šiaurinėj Que- 
beco provincijos daly. Čia daugu
mas gyventojų yra katalikai .ir tarp 
savęs kalba prancūziškai. Tačiau 
beveik visi jie moka ir angliškai. 
Kasyklų rajonuose vyrauja anglų

. kalba. Su mumis kartu dirba dau
giausia prancūziškai kalbantieji ka
nadiečiai. Be to, dirba kiek jugo
slavų, italų ir kejetas ukrainiečių.

Į dieną dirbame 
Jei esame dieninėj 
dirbame nuo 8 vai. 
po pietų (pietus 
esame 
bame 

, ryto.

kryžiūm.
VYR.

1. Visi 
esantieji 
nose, 
(protokolas Nr. 3 iš 1947. 12. 14 d.), ' 
privalo užsiregistruoti patvirtinimui 
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitete iki 1948. I. 30 d. Regis
truojantis privaloma nurodyti klu
bo pavadinimą, adresą, klubo vado
vybę, narių skaičių ir kultivuoja
mas šakas. Taip' pat privaloma at
siųsti ir visuotinojo susirinkimo 
protokolo nuorašą (kuomet klubo 
valdyba buvo išrinkta) ir klubo 
valdybos pirmojo posėdžio protoko- • 
lo nuorašą (kuomet valdyboje bu
vo pasiskirstyta pareigomis).

Registracija siunčiama 
FASK-tO sekretoriatan 
Augsburg-Hochfeld;
Leybold str. 1.

2. Vyr. FASK-tas, 
Aleksandro Norkaus 
Lietuva—Latvija 
krepšinio rungtynių metu Kemp to
ne, rado minimo krepšininko elgesį 
nesiderinančiu su sportine drausme 
ir nutarė: Aleksandrą Norkų sąly
ginai diskvalifikuoti trims mėne
siams, skaitant nuo nutarimo die
nos. (Protokolas Nr. 3 iš 1947. 12. 
14 d.).

Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas

FASK-TAS SKELBIA
lietuvių sporto klubai, 

vakarinėse Vokietijos zo- 
Vyr. FASK-to nutarimu

361. 
sūnus 
ir Dr.

362. 
Šėtos.

363. 
Prano) 
Rožė.

364. 
Irena :

365.
rikas (1930) ir Marija (1923) iš 
kūlės.

366. Balčas (sūnus Prano) iš 
kūnų vnk.

367. Janulevičiūtė Veronika iš 
Pasvalio.

368. Zilevičial: Kazys ir Bronė iš 
Žarėnų.
369. Pautieniai ir Kuopaičiai arba 
jų kaimynai gyvenę Sausininkų k. 
Bartninkų v terašo adresu: 
Adela Bartkus, Main Street, 
Gramby, Conn. (USA).

Laiškai: Augustinui Valoniui 
Mr. Antony Valonis, Antanui Vikto- 
ravičlui 
Navickui 
iš JAV ir Antanui Višniauskui iš Halet 1947. XII. 24. 
JAV dėl gimimo metrikų.

Adresai iš JAV: Kaziui Štaroliųi, 
Matui Vilipui, Elenai Tiedmann, F. 
Puidokui ir Jonui Kazakevičiui.

LTB C/ Kartotekon įsirašymo ir 
visais kitais, kaip čia suminėtais, 
ar panašiais reikalais prašoma 
kreiptis į savo LTB Komitetus. Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenės 
Centrinė Kartoteka jau baigiama 
tvarkyti ir tuojau ji bus persiųsta 
užjūriuosna. Normalus įsirašymas 
C/ Kartotekon'baigiasi 1948 mt. sau
sio mėnesyje. Reikalas visiems ■ 
įsirašyti C/ Kartotekon buvo dau
gelį .kartų išaiškintas spaudoje ir 
bendraraščiuose. Tvarkingi ttautie-

(1924) iš

Balkevičius Vladas (sūnus 
ir Ruplienė — Drunytė

Navickienė — Olšauskaitė 
iš Mariampolės.
Pabrėžai: Jonas (1922),

Vyi. 
šiuo adresu: 

A. Vakselis,

Hen-
Prie-

Vait-

Miss 
East

išnagrinėjęs 
pasielgimą 

tarpvalstybinių

4. 
rija 
taus 
gyv. 
City, 
minių bei pažįstamų iš Alytaus 
apskr., Stakliškių m. Be to prašo 
atsiliepti Juozą ValatkevĮčių.

5. Antanas Žilinskas, (14b) Bibe- 
rach-Riss, Waldseestr. 51, ieško sū
naus Zigmo Žilinsko, 30 metų.

6. Jurevičiaus Felikso, sūn. Balio, 
gim. 1922 met. Molėtų valsč., ieško 
motina Lietuvoje. Žinantieji pra
neškite šiuo adresu: Zvynis Albi
nas, Full — Sutton Hostel Stam
ford Bridge, Near York, England.

PADEKIME SUSIRASTI ARTI
MUOSIUS

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
žemiau išvardinti asmens. Žinan
tieji jų likimą prašomi tai pra
nešti vietos LTB Komitetams.

358. Černiauskas Antanas (1921), 
Litvaitis Vaclovas (1923), • Gulbinai:
Stasys (1922) ir Kazys (1924), Virba-. čia! bėgyje praeitų metų tą ir at- 
šius Kazys (1925), Bitinas Bronius 
(1922), Juodaitis Vladas, Techlerai- 
tė Liolė, Andriušaitytė Jadvyga bei

nuo

nuo Mrs. S. Brazauskas, 
nuo jo brolio Kazimiero

po 8 valandas, 
pamainoj, 
ryto iki 4 
įsidedam). 

naktinėj pamainoj, tai 
nuo 8 vai. vakaro iki 4

tai 
vai. 
Jei 

dir
vai.

gimimo metrikų.
Ign. Žalys*

PADĖKA
Augustdorfo Liet, bendruomenei 

už piniginę auką mūsų mirusiam 
sūnui paminklui pastatyti nuošir
džią padėką reiškia

Manglicai

leidlnys.

AUKA.
Nr. 2. '

1948 me-

SVARBU!
Lietuviai, kalėję 1940. VI. 15 — 

1941. VI. 22 d. savo gyv. vietas 
praneša LARbPK S-gos, Tautinės 
Martirologijos skyriui šiuo adresu: 
Stud. Jonas Rimašauskas, Bonn a. 
Rhein, Moltkestr. 3.

CentroValdyba
DAUGIAU TIKSLUMO ADRE

SUOSE IR DATOSE
Duodant, savo adresus, būtina visur 

žymėti pašto nr. ir okupacinę zoną, 
pav.: 
(21a) 
Zone, 
Zone 
dant
užjūrius, nes be pašto n-rio Ir zo- Kazlauskaitė Renė — visi iš Kauno. Vadovybę.

(16) H a n a u / M., US Zone, 
D e t m,o 1 d / Lippe, . British 
(14b) Tuebingen, French 

ir t. t. Tai ypač svarbu duo- 
savo adresus artimiesiems į

liko. O kas nerado reikalo savo lai
ku C/ Kartotekon įsirašyti — atei
tyje tenekaltina dėl to pasėkų LTB

Pulk. VI. Stanuliui ir vaikučiams skaudžiausioje liūdesio va- 
landojė dėl ’ '

a. a. Elenos Stanulienės 
mirties giliausią užuojautą reiškia

Vygantai

Pulk. VI. Stanuliui ir vaikams, mylimai žmonai ir mamytei 
Elenai Stanulienei

mirus, gilią užuojautą reiškia ir liūdi
H. ir Z. Strazdai

L. T. B. Hannoverio Apygardos prad. m-lų inspektoriui 
JUOZUI KAŠELIONIUI

mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia.
LTB Švietimo Valdyba

Collegę Rimą Ziedonytę, tragiškai žuvus jos mylimam broliui 
Vytautui, nuoširdžiai užjaučiame.

Watenstetdto Maironio vardo gimnazijos II-ji abiturientų laida

Kišeninis Kalendorėlis 
tams. Redagavo B. Rutkūnas, vir
šelis dail. J. Firinausko. Išleido 
„Atžalynas“ Weilheim-Teck; 110 
pusi. -Į- užrašų knygelė, neįrišto 
kaina 2 RM., įrišto — nepažymėta.

LHHUAMAN WEEKLY NEWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 

Lietuvių Skyrius 
Redaguoja Redakąįnė Kolegija 
Vyr. Redakt. Jonas Kardelis

Adresas: (21a) Detmold, Wittjestr. 14 
News-paper authorised by PR/I.S.G 

CCG (BE)
Spaužia Borek & Geiser, Detmold.
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