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Pasiruošimai Maskvos konferencijai
Londonas, šį antradienį Londone prasidėjo 

keturių didžiųjų užsienių ministerių pavaduo
tojų pasitarimai dėl paruošiamųjų darbų 
Maskvos konferencijai. Posėdžiams vadovaus 
šiąja tvarka: D. Britanija, Sovietų Rusija, 
JAV ir Parncūzija. Posėdžiai vyksta Lancas
ter House. Politiniais patarėjais šioje konfe
rencijoje iš Anglijos pusės yra: Wiliams 
Strang ir lordas Hood, iš amerikiečių: Mur
phy ir generolas Mc Clark, iš prancūzų: Cou- 
ve de Murville ir iš rusu Gusevas. Antradie
nio posėdyje atidaromąją kalbą pasakė An
glijos ministeris Bevinas.

Posėdžio metu rusų užsienio m'nisierio 
Įgaliotinis Fedoras Gusevas pareiškė kad 
pirmiausia pasitarimai turi būti koncentruo
jami apie Vokietijos klausimą ir jokių pasi
tarimų nevesti Austrijos klausimu tol, kol ne-
bus pasiekta pažangos Vokietijos klausimais. 
Politinis Londono komentatorius šiame Gu- 
sevo pareiškime mato, kad Sovietų Rusija 
pirmoje eilėje yra užinteresuota Vokietijos 
problemą išspręsti.

Australijos atstovo pasiūlymas, kad pasita
rimų metu dalyvautų ir mažųjų valstybių at
stovai, susilaukė pasipriešinimo iš .sovietų 
pusės.

Prancūzų požvilgis į Vokietijos klausimą 
Londonas. Prancūzų ministeris pirmininkas

Ruoškimės
Žmogaus gyvenime tinkamiausias dėsnis: 

tikėk į gražią ateitį, bet būk pasiruošęs su
tikti kiekvienu momentu nelaimę . Mes, 
tremtiniai, nenustodami tikėjimo į laisvę ir 
nepriklausomą Lietuvą, ruoškimės sunkiam 
ir žiauriam* likimui. Gerai žinokime, kad 
niekas kitas mūsų likimu nepasirūpins, jei 
mes patys nebūsime savo likimo kalviai.

Ruoštis ateičiai mums reikėjo nebe nuo 
šiandien. Spauda daug kartų ragino tautie
čius susirūpinti specialybės įsigijimu, ama
tų mokymusi. Ar daug mūsų tautiečių pa
sirūpino išnaudoti naudingai laiką ir iš
mokti gerai amato. Tiesa, buvo pristeigta 
visokiausių kursų: šoferių, technikos, gai
lestingųjų seserų etc. Bet tenka girdėti, kad 
kursantai neturėjo pakankamai ištvermės 
lankyti tuos kursus iki galo ir įsigyti spe
cialisto vardą. Dar liūdniau, dalis besimo
kančiųjų specialybės perlengvai pažiūrėjo J 
savo darbą ir pasistengė gauti diplomus 
visokių patepimų būdu. Tai maža naudos 
iš tokių diplomuotų specialistų. Jie savo 
klaidą supras, kada reikės išlaikyti kon
kurenciją ir pasirodys, kad diplomuotas 
šoferis nemoka mašinos valdyti. Specialy
bės besimokantiems geriausias diplomas — 
tai sąžiningas darbas, sugebėjimas geriau
siai išmokti savo specialybę, kad atlaikytų 
didžiausią konkurenciją.

Mažos, žiauriai savo krašte naikinamos, 
tautos tikslas yra išsaugoti, daugiausiai gy
vybių, fizinių jėgų, kad tauta nebūtų išnai
kinta. Siam tikslui tenka ir ruoštis, kad 
mūšų žmonės nenueitų į gyvybei pavojin
giausias vietas. Taigi, ir amatų besimokant, 
žinotina, kad amatas būtų taip suderintas 
su žmogaus fiziniu pajėgumu, kad jis atlai
kytų gyvenimo naštą. Juk, pav. Lietuvoje 
visokį silpnasveikačiai pasistengdavo iš
mokti lengvesnio amato. Kodėl mūsų trem
tiniai negali ruoštis tokiam amatui, kuris 
artimesnis jų fizinei ir dvasinei struktūrai.

Šias eilutes rašančiam, teko matyti vieno 
mūsų profesoriaus medžio drožinius: dievu
kus, stovyklėles, tautiniais motyvais isto
rines Žemaitijos gyvenimo scenas: sodybas, 
koplytėles etc. Tie darbai yra įdomūs ne tik 
meniniu, bet ir komerciniu atžvilgiu. Jei 
tokių suvenyrų būtų padaryta masiškai, tai 
daugybė žmonių galėtų iš to pragyventi O 
ar mes negalėtume užimponuoti svetimie
siems savo tautodailės darbais. Tik reikia 
šioje srityje tam tikros mokyklos, organi
zacijos propagandos ir daugybė žmonių su
sirastų darbo ir pragyvenimo šaltinių.

Amatų, realių specialybių, lygiai kaip ir 
meno ar mokslo srityje, reikalinga dau
giausiai iniciatyvos. Kas jos daugiau turi, 
tas daugiau gyvenime laimi. Tik daugiau 
iniciatyvos ir daugiau realumo, darbštumo, 
o tada ir sunkiausios gyvenimo kliūtys bus 
nugalėtos. Ką šiandien naujo išmoksim, jei 
tinkamiau konkretiems darbams pasi
ruošim, tai ir būsimoje Lietuvoje labai bus 
naudinga ir pozityvu. M. Sargenis. 

Leonas Bluntas, šį antradienį kalbėjosi su bri
tų ministerių pirminku Clement Attlee. Jis 
atkreipė Cl. Attlee dėmesį į tai, kad suplanuo
tas Vokietijos pramonės atstatymas nebūtų 
pravestas, kol nebus atstatyta Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos, Italijos ir pagaliau, Di
džiosios Britanijos pramonė. Prancūzija bi
jo, kad anglų-amerikkiečių ūkio programos 
•įvykdymas Vokietijoje gali privesti vėl prie 
buvusios prieškarinės pozicijos.
Kaip Olandija žiūri į Vokietijos klausimą
Reuteris. Olandijos vyriausybsė per savo 

įgalotinį prie Londono užsienio reikalų mini
sterių pavaduotojų konferencijos įteikė me
morandumą, kuriame išdėstomas Vokietijos 
pertvarkymo planas. Vokietijos atstatymas 
kalbamam memorandume turi esminę reikš
mę Europos ūkiui, bet jis taip pat galėtų tu

JAV spauda apie VLIKO memorandumą JTO
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

Jungtinėms Tautoms įteiktas platus memoran
dumas lietuvių tremtinių reikalais sukėlė gana 
gyvą atgarsį JAV spaudoje. Jį paminėjo ir pa
ti didžioji ir įtakingoji JAV spauda, kaip, pav., 
,,New York Times”, kuris lapkričio 22 d. tuo 
klausimu išspausdino tokį pranešimą:

„JTO prašoma pagelbėti 78.000 lietuvių”
Lake Success, N. Y., Lapkričio 21 d. — Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi

ninko prof. Mykolo Krupavičiaus memoran
dume, adresuotame Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui Trygve Lie, prašoma laikinai 
įkurdinti Vakarų Vokietijoj apie 78.000 lietu
vių, kurie „nori grįžti į savo kraštą, bet tik 
išlaisvintą nuo svetimųjų dominavimo”.

Prof. Krupavičius sako, kad įkurdinimas pa
reikalautų iškelti kur nors kitur vokiečių gy
ventojus. Ta operacija tusėtų būti vykdoma 
Jungtinių Tautų priežiūroje, kurios turėtų su
teikti ir finansinę "pagalbą. Septyniasdešimt 
tūkstančių lietuvių gyvena Amerikiečių, Britų

JAV IR D. BRITANIJOS KARINĖ SĄJUNGA
Iš oficialių šaltinių patirta, kad JAV ir D. 

Britanija esančios susitariusios dėl ginklų 
standartizavimo pagal amerikiečių nustatytus 
pavyzdžius.

Britų ir amerikiečių kariniai specialistai 
tariasi dėl mažųjų ginklų standartizavimo. 
Nurodoma, kad jie sutarė ne dėl visų ginklų 
standartizavimo. Žinia apie tą ginklų suvie
nodinimą pasklido tik dviems mėnesiams nuo 
sutarties sudarymo praslinkus. Toji žinia 
JAV atstovų rūmuose sukėlė daug nerima
sties. Komunistų laikraštis „Daily Worker” 
kalba apie anglosaksų karinę sąjungą.

Visuotinis planas. Vyriausybės atstovas ne
nustato ateities visuotino standartizavimo 
plano. Jis nurodo, kad kariai patarėjai „pra
deda darbą iš pradžios”. Britų laikraščiai 
pirmuose puslapiuose * skelbia, jog „naujam 
karui kilus greitai būtų sudarytas anglosaksų 
žemės, oro ir jūrų gynybos bendras planas. 
Naujorko žiniomis, abiejų tautų kariuomenė 
apmokoma pagal standartizuotą sistemą, kad 
galėtų būti vienos karinės vadovybės įsa
kinėjama.

Paklausus, ar Montgomery, atsilankęs 
Maskvoje, tarsis apie karinių jėgų standar
tizavimą, atsakyta, kad tuo'klan«— nepa
mesta vilties. Neabejotinai .Montgomery grįž
damas atsiveš sovietų siūlymą standartizuoti 
sovietų ir britų karines pajėgas. Toks siūly
mas būtų s arstomas britų vyriausybės. To
liau nurodo, kad „britai nėra linkę karinį 
standartizavimą (vesti britų ir sovietų ka
riuomenėje. Ministeris pirmininkas Cl- Att
lee nurodė Žemuose Rūmuose, kad britų po
litika remiasi JTO. Kiekvieną planą, kuris 
neprieštarauja nuostatams, britų vyriausybė 
svarstys”.

Britų vyriausybė karinio suvienodinimo 
plano smulkiau nesvarstysianti iki jis nebū
siąs aptartas JTO. Saugumo Tarybai užklau
sus apie tą sutartį, reikiamos žinios bus su
teiktos. «

Minėtas informatorius nurodo, kad šis 
karinis bendravimas dar nereiškia visuo
tinės karinės, ūkinės ir politinės santarvės, 
jei ir būtų viena galybių užpulta. Bet pran
cūzų spauda pranešė, kad tokia sąjunga bū
sianti sudaryta š. m. kovo 15 d., paruošus 
atitinkamą sutartį. 

rėti ir Vokietijos karinio pajėgume atstaty
mo reikšmę.Kartu su išmintingu Vokietijos 
ūkio atstatymu esą reikalinga politinė decen
tralizacijos struktūra ir -ūkinių jėgų suskal
dymo metodas. Ruhro .ir Reino krašto pra
monė turi būti suinternacionalinta, kur turėtų 
dalyvauti ir Olandija. Vokietijos pramonės ir 
ūkio agresyvumas turįs būti uždraustas.

Londonas. Senato ir parlamento posėdyje 
belgų užsienio reikalų ministeris Spaakas 
pareiškė, kad Belgija turi labai mažų teri
torinių pretenzijų į Vokietiją. Ji yra labiau 
užinteresuota ūkiškai gauti iš Vokietijos: 
anglių, medžio, druskos ir elektros srovės 
teikmenų. Taip pat vandens aprūpinimas iš 
Lueticher apylinkių turįs būti perteiktas 
iš Vokietijos Belgijai.

ir Prancūzų zonose Vokietijoj, o kiti 8.000 
lietuvių yra išsklaidyti po Austriją, Prancūziją, 
Italiją, Šveicariją ir po skandinavų kraštus, 
kaip memorandume sakoma.

Emigracija Į užjūrius ir įsijungimas į gy
ventojų tarpą tuose kraštuose, kuriuose jie da
bar gyvena, taip pat prileidžiamas kaip gali
mas šios problemos sprendimas. Prof. Krupavi
čius prašo, kad lietuvių tremtinių teisinė pa- 

-dėtis butų išaiškinta ir kad Lietuvos konsu
lams butų leista legaliai veikti okupuotoje Vo
kietijoje ir Austrijoje”.

Tuo pačiu klausimu „New York Herald Tri
bune” lapkričio 20 d. rašo: \

„JTO komitetas pasiryžta teikti pagalbą 
visiems pabėgėliams”

■ Sovietų S-gos pastangos sulaikyti Jungtinių 
Tautų pagalbą tiems pabėgėliams, kurie at
sisako grįžti į jų tėvynes, dabar rusų konf- 
ruoliojamas Rytų Europoje, šiandien susilaukė 
pirmo nepasisekimo Pilnatyje,, 16 prieš 5 bal

Minėtas pareiškėjas drauge su Foreign 
Office — britų užsienio reikalų ministerijos 
atstovu, nurodė, kad šiais žygiais užkertama 
kelias kariniam konfliktui tarp britų ir ame
rikiečių.

Žiniomis iš britų oro ministerijos, R.A.F. 
— britų ir A.F. — amerikiečių lakūnai bus 
apmokomi pagal tą pačią programą. Avia
cijoje būsią suderinti metodai, apsiginklavi
mas, tos srities tyrinėjimai ir pasikeičiama 
karininkais.

Suprantama, kad karine sąjunga norima 
sudaryti naują politinį kumštį, kuris paveik
tų sovietinį nusistatymą kai kuriais, pav. 
Vokietijos, politiniais klausimais.

Naujienos iš visu, kontinentu.
damo susitarimams ir iš pagrindų griautųLondonas. Britų sluoksniuose pareiškiama, 

kad greitu laiku bus sudaryta Anglijos 
Prancūzijos sąjunga. Po trečiadienio Leono 
Blumo Attlee ir Bevino pasikalbėjimų 
buvo duotas oficialus komunikatas, kad ar
timiausiu laiku bus sudaryta britų ir pran
cūzų sąjunga. Jos tikslas - apsisaugoti nuo 
naujo Vokietijos puolimo ir užtikrinti savo 
kraštams taiką ir saugumą

Žinomas britų lordas Beveridge, sukūręs 
garsų ūkinį karo meto planą Anglijai, šiuo 
metu antrą kartą 'yra atvykęs į informa
cinę kelionę Vokietijon. Jis lankėsi ir pran
cūzų zonoje, kur matėsi su atsakingais 
prancūzų valdžios žmonėmis. Jo kelionės 
tikslas susipažinti su ūkiniu ir politiniu 
Vokietijos gyvenimu.

Londonas. Transporto darbininkų streikas 
Londone tebesitęsia. Kariuomenė buvo pa
naudota mėsos ištekliams pervežti. Streikuo
jantieji nerodė jai antipatijos. Streiko tiks
las — išreikalauti darbo sumažinimą iki 44 
valandų per savaitę ir 14 dienų metuose ap
mokamų atostogų.

Londonas. Britų okupacijos valdžios pareiš
kimu Berlyne, Londono -politiniuose sluoks
niuose vyrauja įsitikinimas, jog sovietai, esą. 
pasiryžę tartis dėl zonų sujung'mo. Bet toks 
pasiūlymas, greičiausia. tebusiąs padarytas 
tik Maskvos pasitarimu metu ir su sąlyga už
sitikrinti reparacijas iš bėgamosios vakari
nės zonų gamybos, kas būtų priešinga Pots-

Prancūzijos dėl Saaro 
kraLio

Paryžius. Artimuose prancūzų užsienio 
reikalų ministerijos .sluoksniuose kursuoja 
tokie Saaro krašto valdymo planai: 1) vi
siškas ūkinis Saaro krašto, prijungimas prie 
Prancūzijos; 2) politinis Saaro krašto atsky
rimas nuo Vokietijos ir autonominio Saaro 
krašto sukūrimas. Sis autonominis kraštas 
turės savo atskirą parlamentą.

Pagal ši planą Saaro kraštas politiškai 
bus visiškai nuo Vokietijos atskirtas. Jis 
nepriklausys prancūzų zonos kariniam gu
bernatoriui, kaip iki šiol. Geležinkelių, 
pašto ir telegrafo sistema bus sujungta su 
Prancūzijos tų pačių sričių įstaigomis. 
Saaro krašto ūkinis gyvenimas bus visiškai 
sujungtas su Prancūzijos ūkiu. Bus sukurta 
bendra muitų unija. Kalno ir sunktosios 
pramonės gamyba tarnaus Prancūzijos 
interesams. _ 

sus Pilnaties Socialinių, Humanitarinių ir 
Kultūrinių Reikalų Komitete.

Tuo pačiu metu buvo pareikšta, kad JTO 
yra gavusi iš Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto kreipimąsi prašant pagalbos 78.000 
lietuvių pabėgėlių Vakarų Europoje. Sis pra*. 
šymas įteiktas per Lietuvos pasiuntinybę Va- 

. šingtone, siūlo lietuvius tremtinius laikinai 
apgyvendinti Vakarų Vokietijoje tolei, kol jų 
tėvynė yra rusų valdžoje. Jis taip pat siūlo, 
kad finansinė našta, reikalinga tremtinių glo
bai, būtų uždėta „tautai arba tautoms”, tie
sioginiai atsakingoms už tremtinių kančias— 
reiškia Vokietijai ir Rusijai... ,

...Lietuvių kreipimasis, persiųstas- Trygve 
Lie, JTO gener. sekretoriui, per Lietuvos mi
nister! Vašingtone Povilą Žadeikį, perduotas 
Socialinių, Humanitarinių ir Kultūrinių Rei
kalų Komitetui, bet abejotina, ar šis reikalas 
bus formaliai komiteto svarstomas. Kreipima
sis prašo, kad lietuviai būtų laikomi DP ir 
kad su jais būtų elgiamasi, kaip su JT narių 
tautų piliečiais”.

Panašias žinias apie šį VLIKO memorandu
mą įsidėjo ir kiti laikraščiai. Ypatingai juo 
susižavėjo Amerikos lenkų laikraštis „Nowy 
Swiat”, kuris lapkričio 21 d. įsidėjo ilgą 
straipsnį, paskirtą šiai lietuvių akcijai, pava
dindamas ją „pagirtinu pavyzdžiu”. Jis pa
žymėjo lietuvių pastangas Jungtinėse Tautose, 
pabrėždamas, kad tai esąs „šaunus pavyzdys 
veikliosios Lietuvos: jos atstovai reikalauja iš 
laikymo 78.000 tremtinių ir kad ta užlaikymo 
našta būtų užkrauta ant vokiečių ir sovietų 
Laikraščio redakcija ta proga kreipia Ameri
kos lenkų kongreso dėmesį Į lietuvių budru
mą ir sugebėjimą savo reikalus ginti ir pa
žymi, kad panašaus iš lenkų kongreso dar ne
girdėta”.

vakarų zonose pradedamą Vokietijos atstaty
mo darbą. Deja, savo zonoje sovietai šitaip 
elgiasi nuo pat pradžios.

Londonas. Dabartinis Saaro krašto guber
natorius yra paruošęs Prancūzų vyriausybei 
priimtiną Saaro problemos išsprendimo pro
jektą. Pagal tą projektą Saaro sritis ūkiškai 
įjungiama į Prancūziją,, o politiškai iš jos 
sudaroma savistovi valstybė. Projektas pran
cūzų delegacijos būsiąs patiektas Maskvos 

-konferencijai dėl Vokietijos.
Londonas. Nuernbergo nunacinimo teisme 

von Papenui iškelta byla už aktyvų nacional- 
socializmo rėmimą.

Londonas. Gen. Milch byloje teismas gy
nėjo pasiūlymu sutiko kviesti liūdininlęu Nuer- 
bergo tribunolo 20 metų nuteistą buvusį Rei
cho ginklavimo ministerį.

Montgomery ųms Stalina .
Maskva. Stalinas priėmė britų kariuome

nės šefą maršalą Montgomery. Priėmimas 
užtruko 72 minutes. Abu maršalai, buvo tik 
su savo vertėjais. Po priėmimo Montgo
mery pareiškė, kad jis turėjo su Stalinu 
labai svarbių pasikalbėjimų. Jis pridūrė, 
kad Stalinas gerai atrodąs. Montgomery ga
vo iš Stalino dovanu brangių kailių, sovietų 
generolo švarką 2000 sterlingų vertės. Jis > 
Stalinui padovanoto dėžę škotiško whisky. 
Montgomery iš Maskvos aerodromo buvo 
palydėtas keliolikos sovietų maršalų.
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D. BRIT. IR JAV TARPTAUTINIO SAUGUMO SARGYBOJE
... Jei šiandien kalbama apie didžiąsias vals

tybes, tai jų iš tikrųjų yra tiktai trys: Jung
tinės Amerikos Valstybės, Didžioji Britanija 
ir Tarybų Sąjunga. Dvi dideles valstybes, t. 
y. Vokietiją ir Japoniją, praėjusis karas pa
darė mažomis ir bejėgėmis. Nors t didžiųjų 
skaičių pretenduoja dar-Prancūzija ir Kini
ja, bet kadangi militariškai jos yra silpnos, 
o be to iki šiol vis dar neįstengia nugalėti 
savo vidaus problemų, tai jų svoris tarptau
tinėje arenoje yra menkas. Todėl čia minėtų 
trijų didžiųjų galybių rankose šiandien yra 
ir taika ir karas.

Nors jau greitai buš du metai kaip pasi
baigė karas, bet šių laikų komplikuotos apy- 
stovos didžiosioms valstybėms mažai duoda 
ramybės: reikia rūpintis savo, o kartu ir 
tarptautiniu saugumu. Bet už vis labiau jau
dinasi Tarybų Sąjunga. Ir taip jau buvusi 
plati valstybė, praėjusio karo metu dar la
biau išsiplėtė. Visur reikia savo jėgas stra
tegiškai paskirstyti ir Įsitvirtinti. Kiekvienam 
šiandien yra aišku, kad taip ištobulėjus karo 
technikai, apginti ilgas savo sienas ateities 
kare bus labai sunku. Ekonomiškai silpna ir 
techniškai atsilikus. Tarybų Sąjunga yra ti-

Ilalijos
Rašo

{vykiai Italijoje rieda ta linkme, kuriai san
tarvininkai nepermaldaujamai gaires nusags- 
tė. Juk praslinko daugiau trijų metų, kaip su 
italais sudarytos paliaubos, o kraštas liovėsi 
kariavęs. Pagaliau tik dabar italams paaiškė
jo taikos sutartis. Tik dabar italų tautai ži- 

. nomas pasakos galas. O Italijos taikos sutar
tis neparemta teisingumu nei to krašto pajė
gumo tikroviniu įvertinimu Europai atstatyti. 
Praėjusiai trijais metais buvęs netikrumas vi
sų svoriu kuria ateities netikrumą. Mūsų po
litinės ir ūkiškos linkmės nuotaikos neleido 
Italijai nuo 1943 m. suteikti paramos jos vy
riausybei. Amerikiečių tautos nemenkas polė
kis italų tautai per Unrra maistą pristatyti 
toli nesudarė to įnašo, kuris galėtų italų vie
šąją nuomonę pakreipti.

Peiktini britai. Vienas Italijos atstovas 
anuomet ■ man pareiškė, kad anksčiau italai 
tikėjo amerikiečių gera valia. Bet vėliau pa
aiškėjo, kad toji JAV veikla išplaukia iš bri
tų politikos. JAV bet kuri pagalba panaudo
ta britų politikos tikslams.

Dabartinė Italijos ' ūkiška padėtis yra be
viltiška. Nors Italija sugebėjo svetur gauti 
ketvirti bilijono dolerių apmokėti už maistą 
iki 1947 m. piūties, bet tai tarnauja tik su
daryti būsimam maisto ištekliui. Nors tat ir 
padaryta, pramonė pergyvena lūžį su atitin
kamomis politinėmis ir socialinėmis pasėko
mis. Šios vasaros rinicimuose demokratinės 
partijos paėmė politinį vairą. Tuo metu 
krašte pradeda siausti ūkiškos negerovės. 
Jos yra išdava vakarinių pajėgų nenoro su
prasti italų tautos teisių derybų metu dėl ‘ 
taikos sutarties. Demokratinės partijos, o 
ypač krikščionys demokratai vis labiau ne
tenka svorio. Pastarųjų savivaldybių metu 
matyti aiškus posūkis į kairę. Italija yra va
karinėje Europoje vieninteliu kraštu, kuria
me socialistai remia komunistų inspiracijas. 
Kai socialistai laimi, komunistai sulaukia pa
ramos.

Gasperi vyriausybė svyruoja. ■ Dabartinė 
sutartinė vyriausybė, kuriai vadovauja krikš-

B. Taučiūnaitė

Dramos aktorius ištrėmime
rĄi bėgu kalvomis ir slėniais, ke

liauju per kraštus be pavadinimų, nes 
:aš medžioju aukso elnią”.

R. Tagorė
...Kartais vakaro valandomis, kai susi

mąstymas ir šešėliai braunasi pro atvirus 
langus, jam pasirodo visa tai be galo abs
traktu, net nesuprantama. Visa tai, kuo jis 
džiaugiasi iki ekstazės, sielojasi iki ašarų, 
ginčyjasi iki žiežirbų — visa tai, kas jau 
tapo jo gyvenimu.

žvaigždės užsižiebia skliaute, o kolonijos 
gatvėje yra tylaus juoko ir paslapties. Ir stai
ga jo pasaulio pasaulis pavirsta vien sala. 
Tikslai atrodo migloti ir pakibę debesyse. 
Gyvenimas jį stumdo iš visų pusių, rodyda
mas šimtus apčiuopiamesnių siekimų ir sva
jonių. Bet jo akys panertos tolumoje — Auk
so Elnio medžioklė užkerėjo jo visą esybę — 
nežinia kada ir kaip... Pradingsta ir kelio 
grumstai ir duriantis žvirgždas, nutyla .spei
gas ir kruša. Ir eina jis per kaitrą ir lietų— 

.amžinųjų dėsnių — tobulybės ir grožio pra
džios ieškoti. Gal gi jam ir pavyks bent kris
lą. pavogti iš neišsemiamos begalybės, bent 
.priartėti prie niekad nepasiekiamų aukštu
mų?
., Ir eis, ir eis ir niekad nepavargs, nes ieš
kojimu pavadino jisai savo gyvenimą...

Turbūt joks menininkas nesijaučia po sve
timu dangum taip labai apleistas ir bejėgis, 
kaip dramos aktorius. Jei dailininkui šian

piška sausumų galybė, kuriai dar sunku pra
simušti į orą ir į vandenis.

Militariniu atžvilgiu šiuo metu pirmoje 
vietoje stovi Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Tai yra galybė, kuri nesulaikomai ugdo sa
vo karines jėgas ir ypač dominuoja jūrose 
ir ore. Po to, kai jinai 1941 m. gruodžio 7 
d. japonų buvo niekšingai užpulta Pacifike, 
dabar čia be paliovos yra stiprinamos savos 
senosios bazės ir steigiamos naujos. JAV 
vėliava šiandien plevėsuoja visame Pacifike 
iki pat rytinės Azijos ir Australijos pakraš
čių. Bazių grandinė: Hawai — Midway — 
Wake — iGuam — Filipinai, yra lyg tiltas 
iš Amerikos į Aziją. Nors iš S. Francisko iki 
Pilipinų yra apie 13.000 kilometrų, bet šių 
laikų susisiekimo tobuli galimumai nė kiek 
netrukdo budėti savo krašto sargyboje Korė
joje, Kinijoje ir kitur. Kad atstumo kliūtys 
šiais laikais yra nustojusios savo reikšmės, 
įrodė oro tvirtovės „Dreamboat” Šią vasarą 
atliktas skridimas iš Pacifiko bazės Haway 
pro šiaurės ašigalį be nusileidimo į Egiptą. 
Tas parodo, kad iš tų bazių galima ginti ne 
tik Panamos kanalą, bet taip pat Gibraltarą, 
Suesą ir Singapūrą. Haway yra netoli ekva

talkos sutartis - bankrotas
Sumner Weles, buv. JAV užs. reik, vlceministerla

čionių demokratų gabus vadas Dr. de Oas- 
ąferi, ilgai negali tverti. Dešiniojo sparno ats
tovų pakaltinimas krikščionims demokratams, 
sudariusiems sąlygas komunistams itališkoje 
respublikoje įsigalėti, neabejotinai turi pa
grindų. Nuošalyje stovintiems ypatingai nuos
tabu, kad socialistų vadovas Nenni Įsodintas 
užsienių reikalų ministerijoje. Joje aiškiausiu 
būdu varomas „nufašistini/nas”. Italų valdi
ninkai, kurie buvo glaudūs britų ar ameri
kiečių santarvininkai ir dėjo visas pastangas 
naujo karo atgrasyti, dabar apšaukti lašis- 
tais. Iš kitos pusės asmens bendradarbiams 
su naciais, kad Jungtinėms Tautoms paken
kus, dabar yra be priekaištų ir vadovauja 
svarioms diplomatinėms Įstaigoms. Komunis-
tų partija ten sukuri* jerarchiją, kuri daug 
kuo panaši Į nacių sukurtą Įrankio politiką 
ar sovietų santvarką Austrijoje ar kituose jų 
užimtuose kraštuose Europoje.

Svarbiausia gniūždinantis smūgis galvo- 
jantiems- italams sudaro ne kas kita kaip tai
kos sutarties sąlygos, o, ypač Triesto klausi
mu. Italų tauta laiko Triesto atskyrimą visai 
neteisingu. Ji žino, kad tat yra prieštaringa 
bet kuriam tautos apsisprendimui. Ji puikiai 
informuota, kad vakarinės jėgos padarė joms 
naudingą mostą, kuris pažeidžia italų saugu
mą. Šios nuolaidos yra gi padarytos tik tam, 
kad pagaliau padarytų nuolaidų sąskaiton 
kaip nors sudarius taikos sutartį. Italai, kaip 
ir visi JTO Pilnaties nariai puikiai žino, kad 
Triesto laisvoji sritis negali būti veiksminga, 
o artimoje ateityje ji pateks slavistinėn įtakon. 
Triesto klausimu darytos nuolaidos rodo, kad 
vakarinės jėgos nesugebėjo užkirsti kelio so
vietinei veržlai. Italų tautos ankstesnis nuo
gąstavimas dėl Adriajos jūros sovietinio už
valdymo, deja, dabar tampa tikrove.

Saugumo kilnusis sugniužimas. Pirmajam 
pasauliniam karui pasibaigus, prancūzų sau
gumo reikalas buvo esminė sąlyga Europos 
taikai sukurti. Bet ir to nepasiekta. Šiandie
nykštei taikos sistemai sudaryti ne prancūzų 
klausimas stoja skersai kelio. Esminiu reika- 

dien trūksta drobės ir paletės, muzikui ins
trumento ar gaidų, tai, kalbant apie dramą, 
net juokinga būtų minėti reikmenis ir sąly
gas. Prieš pradedant kurti, dramos akto
riui dar būtina įsilieti Į tarpą kitų taip pat 
mąstančių ir to paties siekiančių. Jis savo 
dvasinio produkto niekad neišaugins ir nepa
teiks vienas. Jo pasmerkimas yra augti, bręs
ti ir tobulėti su kitais, kituose ir per kitus. 
Tai retai ir Įstabiai gėlei — dramos spek- 

■k takliui pirmiausiai reikalinga visų bendra ši
luma bei atyda ir vieno žmogaus režisieriaus 
valia ir užmanymai. Taigi, pati pirmoji, pa
ti būtinoji sąlyga — susiburti ir susivienyti. 
Išblaškyti iš savo mielųjų teatrų, dramos ak
toriai buvo išsisklaidę po visą VoKietiją.
Dalys be visumos, troškimai be įkūnijimo ga
limybės. Bet vis dėlto, ir šiomis sunkiomis 
gyvenimo sąlygomis, praėjus metams, jau tu
rime du profesionalinius teatrus ištrėmime 
(Amerikiečių zonoje — Augsburge ir Det- 
moldo „Aitvaro” teatrą — anglų zonoje). 
Tik ar nevertėtų pagalvoti apie šių dviejų 
organizmų sujungimą J vieną — tvirtą ir 
pajėgų vienetą? Šiapus „geležinės uždangas" 
esančių dramos aktorių šeima galėtų išau
ginti tikrai aukšto meninio lygio teatrą. Ar 
nebūtų tai ir reprezentacijai ir patiems akto
riam* naudingiau? Žinoma, ne visi ištrėmime 
esanteji aktoriai dėl sunkių darbo ir Įsikūri
mo galimybių, prie viršminėtų kolektyvų pri
tapo. Daug stiprių dramos jėgų dirba triė-

toriaus Pacifike, o Egiptas netoli ekvatoriaus 
kitoje žemės rutulio pusėje, todėl šiaurinia
me žemės pusrutulyje nėra tokios vietos, ku
rios negalėtų pasiekti JAV karo aviacija, kad 
ir iš tolimiausių savo bazių. Reikia pažymėti 
kad Europa ir visa vidurinė Azija iš Ha
way salų yrd greičiau pasiekiama, negu 
Egiptas. Negana to, arčiau prie Azijos že
myno amerikiečiai turi daug patogesnių ba
zių, pav.': Marcus, Guam. Filipinai ir tt.

Praėjusią savaitę atstovų rūmų laivyno 
komisija iškėlė reikalavimą ir pretenzijas į 
pilną valdymą visos eilės Pacifiko salų, ku
rios iki šiol buvo nuosavybė JT narių, arba 
jų buvo valdomos mandato teisėmis. Šios 
pretenzijos motyvuojamos tuo, kad dabarti
niai tų salų valdytojai nepajėgia jas apginti. 
Pirmoj* eilėje reikalaujama amerikiečiams 
perduoti valdyti šias salas: a) Manus salyną, 
kurį dabar valdo Australija, b) Espiritu San
to salą, Naujųjų Hebridų salyne, kurią da
bar bendrai valdo Anglija ir Prancūzija, c) 
Lumea salą, Nau. Kaledonijos salyne, kurią 
valdo Prancūzija, ir d) Guadalcanar salą, ku
rią dabar valdo Anglija.

Be to specialiame raporte' laivyno komisi

lu dabar yra sovietinis ir Italijos saugumas. 
Prancūzijos saugumas yra tik tųdviejų iš
dava. Italijos taikos sutartis rodo, kad sovie
tinė veržia tragiškai Įgyvendinama itališko 
saugumo sąskaitom Pastovi taika negali būti 
sukurta ant neteisingumo pamatų.

Prieš tris metus JAV savo rankose turėjo 
visas kortas ir galėjo sukurti tvirtą ir veiks
mingą italų demokratiją. Turėtas pirmenybes 
ši vyriausybė šalin nusviedė. Dabartinė su
tartis nežada italų tautai demokratijos ir ita
lų tautos neįtikiną, kad vadovaudamiesi savais 
išskaičiavimais turėtų bendrauti su vakarinė
mis valstybėmis, kad sukūrus naują, laisvos 
Europos santvarką.

Jei prasidėtu invazija is Rytu .
Prancūzų „L’Epoąue” (1.596) rašo: Ką ga

lėtų padaryti kontinente silpnos anglosaksų 
jėgos prieš staigią 300 mil. žmonių masės in
vaziją iš Rytų? Nieko... 24 valandų bėgyje 
rusų jėgos, permestos oro keliu, atsiras Pran 
cūzijos aerodromuose, kur komunistai pa
rengė viską jų sutikimui. 48 vai. bėgyje mo
torizuotos dalys gali būti Atlanto pakrantė
se. Tada pradės akciją apginkluota prancū
zų komunistų partija, šiandien aksomine le
tena kovojanti dėl valdžios. Rusų gestapo, 
vadinamas NKVD, jau yra vietoje, po pre
tekstu ieškojimo „atkaklių rusų”, kaip ki
tados gestapo, prisidengus paliaubų komisi
jos skraiste, parengė sau dirvą pietų Pran
cūzijoje. Nėra atominių šaudmenų, galinčių 
sulaikyti invaziją iš Rytų. Atominė bomba 
tinka tik dideliems tikslams, o kokias pasek
mes gali turėti 40 cm. šaudmuo prieš apka
sus ir žygiuojančias kolonas?

Paskutinio karo metu amerikiečių vadovy
bė veikė medžiagos persvara, .taupydama 
žmonių gyvybes, tuo tarpu Rusija naudojo
si klimato, sąlygomis, erdve ir savo 600 di
vizijų. Vokiečiai čia buvo taip pat bejėgiai, 
kaip kitada Napoleonas prie Leipcigo. Rytai 

gėjų rateliuose ar meno ansambliuose. Bet 
laikui bėgant, tikriausiai, visi susilies Į vieną 
didelę ir stiprią dramos aktorių šeimą ištrė
mime.

Taigi po ilgų pastangų pirmoji sąlyga 
spektakliui gimti Įvykdyta. Bet tai dar tik 
pradžios pradžia. Kur gi veikalai? Tėvynę 
apleisti visiems teko paskubomis ir netikė
tai. Apie bibliotekų pasiėmimą negalėjo bū
ti nei kalbos. Pagaliau, jei kas ir turėjo ke
letą savo mėgiamiausių autorių kuprinėse ar 
čemodanuose, per bombardavimus ir Įvairias 
suįrutes ir tuos pačius išbarstė. Štai ir vėl 
milžiniškas stabdis. Bet per daug didelis yra 
troškimas atgimti pačiam ir atgaivinti lietu
višką žodį, kad dramos aktorius tremtinys 
šitos kliūties išsigąstų. Atkuriamos tėvynėje 
vaidintos scenos, Įaugusios J aktorių širdį ir 
kraują, replikos, kurių net laikas ir pilkuma 
negalėjo išdildyti. Kartais net iš pačių akto
rių tarpo gimsta nąuji veikalai,

Režisūros klausimą spręsti, taip pat buvo 
nelengva. Esama dirbusių režisūros darbą ir 
Lietuvoje, bet dažnai, trūkstant šioje, srityje 
jėgų, tenka tos atsakomybės imtis daugiau
siai patyrimo turintiems ir pajėgiausiems ko 
lektyvo nariams, nelauktai debiutuoti režisie
riaus vaidmeny.

» Griebiantis už veikalo Įforminimo, vėl dau
gybė klaustukų — dekoracijos, rūbai, pati
kai, grimas, efektai... Stovyklų scenose ir 
prie esamų teatro turto Įsigyjimo sąlygų! 
Tur būt niekad dramos aktorius nebuvo toks 
nuogas prieš publiką — beveik be jokių pa
galbinių priemonių. Didelis tik savo dvasi
nėmis galiomis — mintimis, kurias jis nori 

ja reikalauja perleisti JAV išimtiną kontro
lę seniau Japonijos mandato teisėmis valdy
tus salynus: Marshall, Karoline ir Marjanos. 
Kartu su šiais salynais reikalaujama perleis
ti JAV buvusias Japonijos salas: Ižu ir Bo
nin. Laivyno komisija tai daro todėl, kad no
ri užtikrinti Amerikos žemyno saugumą ir 
rūpinasi, kad nepasikartotų panašūs užpuo
limai, kaip kad buvo 1941 m. gruodžio 7 d.

Jau dabar amerikiečiai Pacifike turi, arba 
baigia Įrengti, 22 jūrų ir oro laivyno bazes, 
iš kurių Haway ir Guam yra pirmaeilės ba
zės. Iš viso to matos, kad JAV siekia ne tik 
užtikrinti savo krašto saugumą, bet taip pat 
prisidėti ir prie tarptautinio saugumo sustip
rinamo.*

Toliau j vakarus, visas Indijos vandenynu 
yra anglų kontroliuojamas. Čia nuo Singa
pūro prasideda jų oro, ir jūrų laivynų bazės, 
kurios tęsiasi Indijos pakraščiais, siekia Rau
donąją jūrą, Suezą, Viduržemio jūrą iki pat 
Gibraltaro. Šių bazių tikslas yra saugoti gy
vybinius kelius į Indiją ir Australiją, o taip 
pat ginti naftos šaltinius Irane, Irake ir ki
tur. Bet ne be to, ir čia labai dažnai lankosi 
amerikiečių karo laivai, kurie anglų bazėse 
randa draugišką priėmimą. ' 

Visai kita padėtis yra Atlanto vandenyne. 
Čia vienintelė bazė yra pati Anglija. Buvu
sios čia amerikiečių bazės Islandijoje ir Azo-
rų salose yra likviduotos. Todėl nieko nėra 
stebėtino, kad Churchillis kartais parlamente 
reiškia baimės dėl 200 sovietinių divizijų, 
esančių pilnoje karo parengtyje.

Dideliu Įnašu tarptautiniam saugumui rei
kia laikyti tai, kad anglai ir amerikiečiai su

derina savo ginklų ir amunicijos gamybos 
normas. Tas turi žymiai palengvinti jų bend
radarbiavimą būsimajamė kare.

Paskutinėje savo . kalboje, atidarydama* 
80-j( kongresą, prezidentas Trumanas pareiš
kė „Mes turime svarbesnę pareigą ir dides
nę atsakomybę, negu yra mūsų siekimas už
tikrinti savo nacionalinį saugumą. Mūsų 
tikslas yra visos žmonijos kolektyvinis sau
gumas”. 1 S WL B*.

turi savo pusėje skaičiaus persvarą.
Konflikto atveju tarp kontinento ir anglo

saksų, sprendžiamos strateginės reikšmės to
ri 3 punktai: 1) Aliaska, kurios.. patekim** 
rusams yra galimas dėl jos artumo, patoges
nio susisiekimo ir klimato ir kurios paėmi
mas padarytų galimus rusų' oro puolimu* 
prieš Amerikos pramonę sunkiausiais bom
bonešiais, kurie paskubomis statomi; 2) Gib
raltaras ir 3) Suesas, — būtini anglosaksų 
veiksmams Europoje ir Art. Rytuose. Tuose 
trijuose punktuose bus pasiektas sprendimas.

O Vakarų Europoj? Galimas dalykas, kad 
Anglijai pasiseks išlaikyti prietilčius Olandi
joje, ' Belgijoje. Galimas daiktas, kad 
antras atsparos punktas bus Šveica
rija. Bet kas sulaikys mases, besiveržiančia* 
tarp tų dviejų kliūčių? Tikriausiai ne 6 pran
cūzų divizijos, esančios Vokietijos okupaci
jai.

Kai kurie prancūzai nusiskundžia ameri
kiečiais, kad išveža iš Europos savo kariuo
menę. Bet anglų — amerikiečių vadovybė va
dovaujasi gudriu sprendimu: nestoja Į mūš( 
ten, kur iš anksto žinoma, kad jis turi būti 
pralaimėtas.” 

matyti augant ir gyvenant Beveik visa, ka« 
spektaklui teikdavo puošiančius rėmus, kar
tais net kai ką užtušuodavo — dingo. Liko 
kūrėjas, keliantis didžiąją spektaklio naštą 
plikomis rankomis. Gal dėl to siela dar la
biau veržiasi Į tobulybę, trokšta suteikti ab
soliučiai viską — visą save su protinėmis ir 
fizinėmis galiomis — save visą didesnei spėk 
taklio tobulybei. O kolektyvas, kaip niekad, 
dega planais ir viltimi, kaip niekad, yra 
tikras kolektyvas. Aktoriai susibūrę iš Įvai
rių teatrų, Įvairių mokyklų, Įvairaus patyri
mo ir krypčių — daugiaspalve mozaika. O 
juk scenos menininko iniciatyva negali būti 
nepriklausoma nuo kitų — nei temos- pasi
rinkime, nei jos interpretavime. Individualu* 
dramos aktorius gali būti tik harmonijoj* 
su kitais. Todėl dar nuostabiau, kad šie ko
lektyvai sugeba liepsnoti, kaip mažos saulė* 
ir būti v’ieningi siekime — trokšti to paties, 
jaudintis ir dirbti vienam. Kartais nepapras
tai darosi linksma, kad kažkur Vokietijoje, 
lentinėje scenoje skleidžiasi ir pulsuoja tik
ras lietuviškas teatras! Valandos bėga pro 
šalĮ, stovykla nurimsta naktyje, o „Bohemo
je” vis dar yra problemų ir klausimų. Vi
suomet gyvų ir neišsprendžiamų. Ir kas per 
keistas ryšis tuos visus žmones jungia? Kaž
kokia ypatinga giminystė — ne kraujo, bbt 
darbo ir troškimo. Prieš premjeras iki vi
durnakčių siuvasi moterys iš suaukotų sku
durų rūbus, vyrai kala dekoracijas. Ir tuo 
brangesnis, tuo labiau laukiamas ir švelniai 
mylimas yra spektaklis, kurį su pasididižavi- 
mu ir šypsena galima drąsiai pavadinti savu.

O jaunoji aktorių karta? Jos dabar turėtų 
būti dienos — gavimo, skleidimosi ir svajo-
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Ir taip buvo. Jis geriau atsisėdo koncentra

cijas stovyklon, tačiau niekas negali primesti 
generolui, kad jis išdavė tautą ir parsidavė 
vokiečiams. Jis buvo ir liko taurus ir kilnus 
lietuvis, garbingas karys ir amžinas kovoto
jas už savo tautos laisvę ir. Nepriklausomy
bę.

. ■ Todėl taip pat suprantama, kad pašauktieji
Į taip ‘vad. karo mokyklą aspirantai, nesant 
patalpoms ir mundiruotei ir iš, viso matant 
niekšingus yokiečių planus, kurių eilėse tik
rai buvo sveikiausias ir geriausias Lietuvos 
jaunimas, — buvo paleisti namo, o ne duota 
vokiečiams proga juos suimti ir išvežti ne - 
žinoman likimui į Vokietiją. s

Taip pat aišku, kad esant Vilniaus krašte 
tokiai pakakusiai padėčiai, kurią vokiečiai 
sąmoningai sudarė, tolimesnis batalijonų liki
mas buvo pragaištingas ir gen. Plechavičius 
kategoriškai pareikalavo juos atitraukti iš Vil
niaus srities. Priešingu atveju, grąsino atsi
statydinti ir paleisti savo dalinius, o ne perim 
ti tokiose sąlygose jų vadovavimą.

APGAULE TĘSIASI TOLIAU
Prasidėjo nauja bolševikų ofenzyva Rytuo

se. Ir jau po kelių dienų pats frontas pradė
jo smarkiai judėti. Neteko ilgai laukti, kai 
sužinojome, kad bolševikai žygiuoja smar
kiu tempu pirmyn, nors vokiečiai dar gyrėsi 
esą daro radikalius fronto sutrumpinimus ir 
ruošiasi pagrindiniam priešsmūgiui.

Kiekvienos dienos vokiečių kariuomenės va
dovybės pranešimai kalbėjo apie naujus pra
silaužimus. Iš Vakarų ir iš Rytų Vokietijos 
apsupamasis žiedas pradėjo siaurėti.

Vilnius apsuptas. Utenos miesto rajonaš. 
Vilnius užimtas. Arti Kauno. Vilvaviškis. Ry
tų frontas aiškiai byra ir mūsų Tėvynė trečią 
kartą okupuojama.

Nacionalsocialistinė Vokietija griūna ir iš 
po jos griuvėsių kyla ilgos okupacijos, sau
valiavimo ir teroro teriotos tautos. Jos džiau
giasi ir dėkoja išlaisvintojams, nes iš jų pa- 

* dangės išnyksta teroras, baimė ir persekioji
mas ir jos gali vėl kurti savo laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą. Deja, ne visoms tau
toms buvo lemta džiagtis. Tos tautos, ku
rios jau turėjo vieną kartą progos pažinti nau
jąjį „išvaduotoją” iš Rytų nė kiek nesidžiau
gė,- nes. joms nebuvo jokio išsilaisvinimo iš 
priespaudos, o tik eilinis, bet iš eilės jau tre
čias okupantų pakeitimas. Naujas išvaduoto
jas pakeičia tik iškabą, kurioje vietoje užra
šo „Made in' Germany”, yra užrašas „Made 
in Sowjet-Union”. x

Reikia suprasti ir įsivaizduoti, kas tuo lai
ku darėsi Lietuvoje? Kai miestas po miesto, 
kaimas po kaimo buvo užimami bolševikų. 
Vieni bėgdami naikino, degino, žudė, kiti 
ateidami darė tą pat,i keršydami tiems pa
tiems lietuviams. O kuo gi jie nusikalto? Di
džiausia jų kaltė buvo ta, kad jie mylėjo sa
vo kraštą, kovojo už savo tautos laisvę ir ne
priklausomybę, kovojo už tas teises, kurias 
kitos tautos jau senai turėjo. Nevisi suprato 
tuos šventus lietuvių jausmus ir tą kietą ve
damą kovą.

Šie įvykiai slėgė ir mus. Išsigelbėji
mo, atrodė, nebuvo. Buvo tik vienas 
klausimas, kas mus likviduos. * Ar tai 
padarys bebėgdami dabartiniai šeimininkai, 
ar tai atliks atėję nauji „išvaduotojai”.

rifų įkūnijimo dienos... Vyresnioji daug ka
pitalo įdėjo į didįjį lietuviško meno lobyną, 
bet teatras nuošimčius jiems sumokėjo — 
išugdė jų asmenybes ir davė kūrybinio 
džiaugsmo akimirkų. Gi jaunimas dar tik tu
ri tapti tuo, kuo užsibrėžė — Žmogum ir 
Aktorium. Bet kur ieškoti dabar lektūros, 
žodžių ir tikros teatralinės mokyklos atmos
feros? Jų jaunas teatro darbas jau daug pa
laidojo svajonių ir planų, todėl tuo labiau 
gaudo jie, tiesiog ryte ryja tai, kas šiandien 
tėra įmanoma. Jų dabartinis motto — iš
siurbti iš savo vyresniųjų kolegų viską — 
praktines žinias ir patyrimą. Kopti į pažan
gą po du laiptus iš karto tam, kad pasivyti 
tai, kas nubėgo į saulę, į ką karo audra bu
vo užtvenkusi jiems kelią ir virsti tikru nau
jų pasaulių statytoju, meistru gyvenime ir 
kūryboje.

Bet, tur būt, joks menas nėra taip giliai 
šaknų įleidęs į tėviškės juodžemį, kaip dra
ma. Lietuviškas žodis — jos gimimas ir/gy- 
venimas. Amžinai negyva ir neteikianti /Vaiz
do liks jai svetimoji kalba. Savas žodis, jau 
raidžių sąskambyje ošia pušimis ir šnara 
rugių varpomis. Niekada neprigis drama sve
tur — vis ilgėsis savo žemės kvapo ir žiedų. 
Nes lietuvišką žodį pradėjo tėviškės žvaigž
dės ir jos sodrieji dobilai. Jiems ir klajoda
mas jis priklauso. I ten turi jis sugrįžti — 
ten surasti nusiraminimą. Tik Lietuvos dirvo- 
nan atsodinta drama pradės tarpti, bujoti ir 
šviesti, lyg žiburys, audru ir priespaudų nu
margintai žemei. Jei ne duona, tai bent sul
timis ir atsigaivmimu bnc rnai kartai, ran
komis ir š-rd:kii gydančiai karo žaizdas ir 
kalančiai laisvę.

Frontas dar labiau artėja prie mūsų. Esti
ja baigiama . užimti. Dalis Latvijos taip pat 
Kaunas, Panevėžys, Šiauliai, Ukmergė, Ma- 
riampolė jau krito.

Mūsų stovykloje taip pat judėjimas pagy
vėja. . Nėra tos dienos, kad nebūtų atvaroma 
naujų, kalinių iš evakuotų kalėjimų. Pradeda 
šnekėti, kad ir mūsų stovykla bus evakuota 
ir jau ruošiami sąrašai.

Mūsų generolas visad ramus ir ryžtingas 
ir visus neapgalvotų veiksmų iniciatorius ra
mino ir drąsino. Kritišku atveju, mes visi 
veiksime, kad išsigelbėtume iš šios būklės, 
bet dabar turime kantriai laukti ir būti pa
siruošę visokiems, netikėtumams. Kad nebūtu
me įvykių netikėtai užklupti, įvedamas nakti
nis budėjimas; susiskirstom būriais ir' sky
riais ir visad esame parengties padėty.

Vieną naktį buvo pastebėtas įtartinas judė
jimas stovyklos rajone. Aliarmuota sargyba, 
keli sunkvežimiai išvyko iš stovyklos, o mū
sų barako sargyba padvigubinta. Nesupra
tome kame čia reikalas. Dvi dienas į lauką 
neišleido. Tik po kelių dieni) sužinojome, kad 
buvo ruoštas Vokietijoje atentatas prieš 
Fiurerį. Ryšium su tuo, turbūt, ir buvo imta
si šių priemonių.

Vieną popietę pastebėjome, kad į mūsų ba
raką atveda kažkokį civilį žmogų.

Atsirakino durys ir nepažįstamasis Įėjo į 
.mūsų baraką. Jis blizgančiomis akimis žiū
ri j mus, o mes į jį. Nekurie atpažino: 
— Labas pulkininke. .

Ir puolėme sveikinti naują gyventoją. Pa
sirodo pulk. A. Be galo išvargęs, sublogęs 
ir pabalęs, tačiau visiškai netikėtai suradęs 
lietuvių ir daug savo pažįstamų pralinksmė
jo ir pradėjo pasakoti, kaip jis čia atsirado.

Pulk. A. dar 1944 m. vasario mėn. gale 
pogrindžio buvo siųstas su slapta misija iš 
Lietuvos. Pasiekęs Estiją, gyveno pas vieną 
šeimą, tačiau kaip tik tuo metu vokiečiai Bal 
tijos jūroje pačiupo vieną kuterį, kuriame ra
do daug inkriminuojančių pogrindžio veiklą 
dokumentų. Ryšium su tuo, Estijoje buvo pa
daryta daug suėmimų ir buvo suimta toji 
seimą, pas kurią gyveno pulk. A. Pakliuvo ir 
jis kartu.

Gestapas darė viską išaiškinti šią' slaptą 
pogrindžio organizaciją ir nustatyti visus ry
šius. Buvo keletą kartų atvažiavę, Kauno .ges
tapininkai pasiimti pulk. A., bet jį paliko, kol 
baigsią suimtųjų kvotą. —

Tačiau kaip tik tuo metu pradėjo griūti fron
tas. Iš Estijos jį atvežė į Rygą, bet jau buvo 
užimtas Rygos +■ Šiaulių geležinkelis ir Kau
nas evakuotas. Rygos gestapininkai nenorėjo 
priimti, o estų palydovai atgal nevežė. Nebu
vo kur dėti, nes jau Kauno Gestapas buvo 
išbėgęs nežinia kur. Palaikė keletą dienų 
Rygos kalėjime ir pagaliau atvežė į mūsų 
koncentracijos stovyklą. Čia, kadangi doku
mentuose figūravo karinis laipsnis, prisky
rė prie mūsų.

Po '|ciek laiko atėjęs komendantas padarė 
vardinį sąrašą ir pasakė, kad netrukus bū
siąs sprendimas. Visi nudžiugome, nes da
bartinėje būklėje mes visi norėjome bet ko
kia kaina iš čia ištrūkti, (vairiai spėliojome 
apie galimą sprendimą, bet ilgai spėlioti ne
reikėjo. Atėjęs komendantas pranešė, kad' 
atvažiuosiąs vyriausias Ostlando SD virši
ninkas dr. Fuchs. Nekantriai laukėme šio 
„svečio” apsilankymo. Pagaliau atvažiavo ir 
kalbėjosi su generolu. '

Dr. Fuchs painformavo generolą apie pa
dėtį frontuose. Esą padėtis yra labai kritiš
ka, bet vokiečių kariuomenės vadovybė grie
bėsi efektingų kontrpriemonių. Rezervai at
važiuoja ir bolševikai greit bus nustumti.

Netikėjo generolas toms pasakoms ir gan 
griežtoje formoje pradėjo pulti dr. Fuchs už 
niekšingą ir be pagrindo mūsų suėmimą. Jis 
atsakęs, kad, girdi, šis reikalas yra betarpėje 
Jeckeln žinioje ir nieko konkretaus negalįs 
pasakyti.

Tuo pačiu metu su mumis kalbėjosi, lydė
jęs dr. Fuchs, Latvijos SD viršininkas grup- 
penfuehrer Lange. Išsitarė, kad gal būt mus 
panaudos, kaip karininkus, lietuviškuose dali
niuose fronte. Girdi, sudaromas lietuvių — 
latvių — estų pulkas užfrontės tarnybai. Vy
resnio amžiaus karininkai, girdi, būsią pa
leisti namo. Smulkmenų negalįs pasakyti, ta
čiau davęs suprasti, kad jie jaučia baimę dėl 
mūsų panaudojimo, nes mes galėtume vėliau • 
keršyti.

Čia mes visi vienodai galvojome. Jau fron
to karius iš mūsų tikrai nepadarys, nes mes 
buvome perdaug iškankinti ir pažeminti. Tik 
Gestapas galėjo taip naiviai galvoti. Žinoma, 
jie spekuliavo mūsų nusistatymais bolševikų 
atžvilgiu, tačiau mūsų 
sipildžiusios kerštu ir 
kad mes kiekvienas tik 
du ištrūkti ir atkeršyti 
priešams.

Kitą rytą atėjęs komendantas pranešė, kad 
turįs įsakymą išvežti generolą į Rygą. Duo
dąs 15 min. laiko pasiruošti.

Išsirikiavome atsisveikinimui. Barake už-

širdys buvo tiek pri- 
begaline neapykanta, 
galvojome kokiu bū- 
savo ir mūsų tautos

viešpatavo tyla. Po kiek laiko prasidarė kam
barėlio durys ir išėjo generolas su mumis 
atsisveikinti. Generolas prabilo šiais žodžiais:

Ponai karininkai,
— Po kelių mėnesių bendro likimo valan

dų, šiandien aš esu priverstas nuo Jūsų atsi
skirti. Ką su manim darys, nežinau, tačiau 
tikėkite, kad aš savo žodį išlaikysiu iki galo.

Neužmirštamos bendrų minčių valandos 
mus visus sujungė tokion tvirton bendruome- 
nėn, iš kurios skirtiš yra be galo sunku. Per 
tas nežinios dienas mes nepalūžome, o dar la
biau sutvirtėjome tikėjimu Į šviesią mūsų ir 
mūsų Tėvynės ateitį. Kietas bandymo metas 
mus padarė dar tvirtesniais, negu kad mes 
buvome iki šiol. Nepasiduokite jokiem baugi
nimams, likite ir toliau tvirti savo nusistaty
muose. i

Man be galo skaudu ir sunku palikti Jus, 
bet aš tvirtai tikiu ir iš visos širdies linkiu 
Jums daug asmeninės laimės ir kad mes visi 
pasimatytume savoj ir laisvoj Tėvynėje.

Po to, generolas asmeniškai su kiekvienu 
atsisveikino, o su artimaisiais savo bičiuliais 

' išsibučiavo. ' '
Tai buvo jaudinantis atsisveikinimas. Atėjo 

komendantas ir jį išsivedė. Dar ilgai mūsų 
žvilgsniai lydėjo jį ir nejučiomis mumyse at
sirado spraga. Kažkoks tuštumos jausmas apė 
mė mūsų širdis, nes visi jutome, kad neteko
me savo geriausio ir tauriausio draugo.

Už valandos kitos vėl atvyko komendantas 
ir atvežė iš generolo laišką, kurį mes pra
šėme atsiųsti, kad įsitikintume apie genero
lo likimą. Laiškas buvo .labai trumpas ir, ma
tyt, rašytas Gestapo pareigūnų akivaizdoje. 
Turėjęs pasimatymą su Jeckeln, kuris neva 
žadėjęs mūsų klausimą išspręsti panašiai, 
kaip buvo prasitaręs Latvijos SD viršininkas 
Lange. Generolas neva esąs laisvas, tik ne
žinąs kokiu būdu galės pakliūti Lietuvon.

Komendantas įsakęs pasiruošti vykti dar 
keturiems mūsų draugams, būtent: pulk. Ur
bonui, pulk An., pulk. G. ir Itn. Pt. ir pri
mygtinai prašęs, kad jie apsirengtų civiliai.

Čia mums visiems kilo įtarimas. Kodėl tik 
keturiems, juk buvo daugiau vyresnio am
žiaus karininkų, kuriuos žadėjo paleisti. Da
bar gi keturius išveža, reikalauja apsirengti 
civiliais rūbais, kurių niekas neturėjo ir tarp 
išvežamų yra. Itn. Pt. Jo buvimas kai kuriems 
mums aiškus buvo, nes jis vaidino žymų vaid
menį pogrindžio-, veikloje ir dabar, turbūt, 
jie visi vežami kalėjiman, o nė paleidžiami. . ... .

Atsisveikiname su išvežamaisiais, linkime vendino dviejuose "barakuose, (bus daugiau)

NAUJI LEIDINIAI
SB i.,.' :

A 1 f.-’D a rgi s. Lietuvių Vestuvių papro
čiai. Išleido F. Klynaitis ir A. Dargis. Ooe- 
tingen. Kaina 35 Rm.

Alf. Dargio „Lietuvių Vestuvių papročiai” 
yra dailės knyga, mūsų tremties kultūros gy-i 
venime retas įvykis, dailės kultūros kupina 
knyga. Tai spalvoti ir nespalvoti tempera 
piešiniai, kurių turinys — lietuviškosios ves
tuvės, su jų primityvizmu, romantika, links
mybėmis ir išdaigomis.

Alfonsas Dargis yra teatro dailininkas, ku
ris į gyvenimą žiūri kaip į dramą. O juk ves
tuvių apeigos yra savotiška drama, kur 
draminio meno mylėtojui yra kur pasireikšti. 
Dailininkas mums sukuria etnografiškai pa
grįsta, individualų lietuviškų vestuvių dramą. 

, Jis puikiai pažįsta mūsų vestuvių papro
čius it juos perteikia individualinėj, tautinėj, 
kūrybinėj dvasioj.

Paulius Augius knygos įžangoj sintetiškai 
ir tiksliai apibūdina Dargio kūrybinį veidą: 
„Dargis nemėgsta elegancijos, bet užtat verž 
lumas užlieja jo kompozicijas.” Dailiifinkas 
nepasitenkina tik papročių statišku atvaiz
davimu, bet jis -simboliškai ir dinamiškai ver 
žiasi į priekį. Jo mėgstamas vestuvių raite
lis ir jo žirgas piestu šoka aukštyn su jėgin- 
gomis kanopomis, tarytum žiūrovui skelbda
mas, kad gyvenimas tai tėra veržimasis į 
aukštį, į tolį, nuo kalno šuolis į erdves.

Alf. Dargis yra modernistas, kuris lietu
viškam turiniui ieško individualaus kelio. Jis 
tautines formas, tautinius drabužius, kraitve
žių skrynių raštus jungia su individualia iš
raiška, su meninės kompozicijos reikalavi
mais. Jo piešiny nėra nereikalingų tuštumų, 
bet nėra ir perkrautų dalykų. Jis čia naudo
josi moderniniais kompozicijos dėsniais: pie
šinio daiktų darna.

Kaip modernistas, Alf. Dargis mėgsta pri
mityvizmą: jo gėlės, jo paukščiukai, jo žu
vys yra primityvizmo ornamentika. Tačiau 
šis primityvizmas yra būdingas ir mūsų ves
tuvių apeigoms: jis suteikia daugiau širdies, 
šilimos ir nekaltumo mūsų žmonėms, kurie 
yra suaugę su gamta ir jos paprastumu.

Žiūrėdamas Alf. Dargio vestuvių scenas, 
gyvai matai, kaip bernelis atjoja pas merge
lę prašyti rankos, kaip mergelė gitiai mąsto 
dėl savo ateities, kaip šauklys kviečia Į ves
tuvių puotą, kaip nežinomas raitelis joja vog
ti mergelės, kaip vyksta piršlybos, vestuvės, 
piršlio korimas ir išdaigos su žmogaus gy- 

gero pasisekimo, bet vist juntame, kad čia 
kažkas paslaptingo. darosi ir kažkokia .nauja 
apgaulė slepiasi.

Prašom taip pat ir jų parašyti laiškus. De
ja, iš jų negauname jokio atsakymo ir mū
sų spėliojimai dar labiau pasitvirtino, kad 
jie nėra laisvi. Komendantas pranešė, kad 
sekančią dieną ir mūsų visų likimas paaiš
kės, neva, taip, kaip buvo žadėta.

PRASIDĖJO TIKRAS PRAGARAS
Praėjo savaitė ir kita, o mes vis dar bu

vome uždaryti, saugomi tos pačios sargybos 
ir spygliuotų vielų.

Kuo toliau, tuo aiškiau darėsi, kad čia bu
vo eilinis Gestapo manevras. Kas ištikrųjų 
mūsų laukė mes nežinojome, bet mažiausia 
tikėjome taip lengvai ištrūkti iš tų spygliuO- 
tų vielų, kaip kad mums žadėjo.

O frontas vis artėjo prie mūsų. Apsupa
masis žiedas aplink Rygą siaurėjo. Lietuvo- 

. je liko neužimta tik Žemaitija. Vieną dieną 
gavome žinių, kad bolševįkai prasiveržė iki 
Mintaujos, tuo būdu, mūsų stovykla atsidūrė 
tiesioginėje fronto zonoje. Jau girdėjosi to
limi artilerijos šūviai ir sprogimai. Naktimis 
bolševikų lėktuvai pradėjo bombarduoti Ry
gą ir kitą artimą užnugarį- Vokiečiai tame 
sektoriuje • turėjo stiprią priešlėktuvinę arti
leriją ir daug prožektorių, kurie plačiu spin
duliu šviesdavo aplink Rygą. Vieną kartą 
kliuvo keletas bombų ir į mūsų stovyklą. Vi
si barako langai išbirėjo.

Pagaliau prasidėjo stovyklos evakuėclja. J 
Pirmoj eilėj išvežė esančius stovykloje bolše
vikų karo belaisvius. Po to, karo dežertyrus, 
kuriuos aprengė uniformomis ir išsiuntė | 
frontą. Sunku tikėtis, kad iš tų karių jie tu
rėtų bent kokios naudos, bet jie visi vyko 11 
stovyklos patenkinti. Gi visus politinius ka
linius vyrus ir moteris, grupėmis po 800— 
1200 asm., pėščiom varydavo į Rygos uostą, 
o iš ten į Vokietiją.

Tuo pačiu metu prasidėjo stovykloje Ir 
pats naikinimo darbas. Matyt, Gestapas šią 
stovyklą pasirinko savo likviduotinų aukų 
vieta, kur ištisos dvi savaitės dienomis ir 
naktimis „virė” darbas. Patį likvidavimo dar
bą atlikinėjo taip vad. „Sonderkomando”, 
apie 30 SS vyrų, kurie gyveno stovyklos ri
bose, specialiai įrengtose patalpose. Egzeku
cijas atlikinėjo dažniausiai dienos metu prie 
pat stovyklos esančio miškelio pakrašty apie 
200—300 metrų atstume nuo stovyklos. Pir
moj eilėj buvo likvidųpti stovykloje esantieji 
kaliniai apie 300 asm. 'Tai išimtinai latviai, 
suimti už priešvokišką veiklą.

Kasdien atveždavo iš Rygos kalėjimo t 
ar 2 sunkvežimius, kalinių, kuriuos taip pat 
čia likviduodavo. Vieną dieną atvarė iš Ry
gos apie 800 Vengrijos žydų, kuriuos apgy- 

venimo pabaigos pavaizdavimu. Tačiau visa 
knygos vertė glūdi ne tiek mums vestuvinės 
dramos turiny, kiek stipriose kūrybinėse dai
lininko formose.

Gilinantis j detales, galima būtų dailinin
kui prikišti jo nerūpestingumą vaizduoti 
žmones. Jie yra ne tik grubūs, bet ir bevei
džiai, beformiai. Pav., susitaikymo scenoje 
jaunoji yra tokia miniatiūrinė, jog atrodo, 
kad jai dar reikia žinduko. Kai kurios scenos, 
pav. pasiuntimo scena, dvelkia ne tiek lietu
viškumu, kiek slaviškumu. Taip pat laikų 
Vaizdavimas yra problematiškas: argi vestu
vės trunka nuo vasaros iki žiemos, kad vie
nur dailininkas vaizduoja vestuves vasarų, o 
kitur žiemą. Estetiniu požiūriu labai kritikuo
tinas giltinės pavaizdavimas. Tačiau nežiū
rint kai kurių detalinių trūkumų, Alf. Dar- 
gio „Lietuviškų vestuvių papročiai” yra di
delis įnašas į mūsų knygos ir mūsų dailės 
kultūrą.

Alf. Dargio spalvota 4 kalbomis knyga bus 
ne tik lietuvių dailės mylėtojų, bet ir sveti
mųjų branginamas kūrinys: tai, ką svetimieji 
mato ir girdi tautiniuose ansambliuose, jie 
nuolat matys A. Dargio kūriniuose: lietuviš
ką dvasią, pilną kūrybiškumo, veržlumo ir 
gyveniškumo. Stp. Vykintas

Ekrano naujienos
„Studio 45”, britų zonoje licenzijuota fil

mų bendrovė, buv. Ufa atelje baigia sukti 
pirmąją savo filmą „Tiktai teisybė”. Vyriau
siose rolėse Gustav Froelich, Sonja Zieman 
ir Georg Thomalla.

Gabriel Gabrio, garsusis prancūzų neby
liųjų ir garsinių filmų artistas, mirė neseniai 
sulaukusi 58 metų. Jos žymiausios filmo* 
„Les miserables” ir „Croix de bois.”

Prancūzijoje sukama filmą apie Raudono- _ 
jo Kryžiaus įsteigėją Henry Dunant ir 
Raud. Kryžiaus įkūrimą.

Po didelio pasisekimo, kurį atnešė „Syfn- 
phonie Pastorale” filmą, pastatyta pagal 
Andre Gide apysaką, šis garsusis prancūzų 
rašytojas dabar dirba prie savo romano 
„Netikrosios monetos” pritaikymo filmai.

Tarptautinis filmų klubas neseniai įkur
tas Berlyne. Jo atidaryme dalyvavo Sąjungi
ninkų Kontrolinės Tarybos karininkai, už
sienio filmų atstovai ir vokiečių filmų dar
buotojai. (žlv)
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(MINTIS) Kas gi gali valdyti žmones, jeigu ne tas, kas valdo jų sąžinę ir turi

savo rankose jų duoną? Dostojevskis

Be karosovietai is Pabaltijo nesitrauks
Žinomas lietuvių bičiulis JAV žurnalistas vokiečiams ženklą pradėti II Pasaulinį karą 

ir politikas William Henry Chamberlain, sudarydami garsiąją 1939 m. Molotovo —
Vienas iš New Yorke leidžiamo savaitraščio Ribbentropo sutartį. Nuernberge naciai buvo
„New Leader” redaktorių, gruodžio 6 d. Va
šingtone Katalikų universiteto pakviestas 
skaitė paskaitą, tema „Sovietų Sąjunga ir po
karinis pasaulis”. Prelegentas žinomas, kaip 
Sovietų Rusijos žinovas, parašęs visą eilę an
tikomunistinių knygų ir stra’psnių, todėl pa- 
ikaitos paklausyti susirinko pilna Mayflower 
riešbučio salė. '

Jo paskaita susidėjo lyg iš dviejų dalių. 
Pirmojoj dalyje jis išnagrinėjo tas priežastis, 
kurios trukdo nuoširdžiai Sov. Sąjungai ben
dradarbiauti su likusiu pasauliu. Antrojoj da
lyje jis pabrėžė, kad visomis išgalėmis reikia 
vengti III Pasaulinio karo ir kad vienintelis 
būdas taikingai išspręsti visas sovietų suda
rytas neteisybes yri Jungtinių Tautų forume 
ir kitur griežtai pasisakant prieš sovietų ag
resiją ir reikalaujant, kad sovietai savo ka
riuomenę ir NKVD aparatą atitrauktų iš vi
sų tų valstybių, kurias jie laiko užėmę, tarp 
jų ir iš Baltijos valstybių.

Paskaitoje jis dažnai minėjo Baltijos vals
tybes, kurių tragedijos pasėkoje šimtai tūks
tančių žmonių dabar kenčia DP stovyklose, 
jis pabrėžė sovietų pozicijos neteisingumą 
Lietuvoj,- Latvijoj ir Estijoj, griežčiausia for
ma pasisakydamas prieš sovietų tarptautinius 
nusikaltimus: žiaurią sovietizaciją, deportaci
jas, areštus ir komunistinių marionetinių vy
riausybių tuose kraštuose įsteigimą. Cham
berlin pabrėžė, kad Stalino nusikaltimai yra 
nemažesni už Hitlerio, nes juk sovietai davė

apkaltinti sulaužę 26 tarptautines sutartis, tuo 
tarpu Stalinas sulaužęs net 28 sutartis, tarp 
jų visas sutartis su Lietuva, Latvija ir Estija.

Toje paskaitoje dalyvavusi JAV lietuvė p. 
H. Y-tė po paskaitos paklausė prelegento: 1) 
Ar jis ištikrųjų manąs, kad taikingu būdu 
galima atitaisyti sovietų Baltijos valstybėms 
padarytas neteisybes ir 2) Ką jis manąs dėl 
baltų — DP' likimo.

Į pirmąjį klausimą Chamberlin atsakė, kad 
Baltijos valstybės esančios (korporuotos į 
SSSR ir vargu dėl jų išlaisvinimo būsią gali
ma su sovietais susikalbėti. Jis turėjęs galvo
je tik tokias valstybes, kurios esančios sovie
tų įtakos sferoje, kaip Lenkija ir kt. Jis ma
nąs, kad Baltijos kraštus galįs išlaisvinti tik
tai karas. Jis turįs be galo daug simpatijų 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai ir nuoširdžiai joms 
linkįs išsilaisvinimo.

I antrąjį klausimą jis atsakė, kad tai esan
ti didžiausią tragedija ir, be abejo,baltams DP 
teksią emigruoti. .1946 m. vasarą važinėda
mas po Europą, jis aplankęs daugelį baltų 
DP stovyklų Vokietijoj ir Italijoj ir sutikęs 
daug (domių ir inteligentiškų lietuvių. Aps
kritai, lietuviai DP laikąsi pavyzdingai, stei- 
gią savo mokyklas ir kultūrines organizaci
jas. Jis gerai susipažinęs su Hamburgo bal
tų universiteto veikimu ir tokia gera baltų 
organizacija ji nustebinusi. P. Chamberlinui 
ypač padaręs įspūdžio p. St. Lozoraitis, bu-

Patarimai norintiems vj’Ji^JAV
„Kalifornijos lietuviai” Nr. 10 duoda to-, 

kių patarimų ir informacijų lietuviam* trem
tiniams, norintiems vykti į JAV:

„Kai rašote savo draugams ir giminėms 
laiškus, pareikšdami norą atvykti į JAV, ne
užmirškite patiekti savo ir savo šeimos na
rių gimimo datą, vietą, profesiją, ir gimi
nystės ryšį. Taip pat reikalingas tikslus da
bartinis adresas. Nesivaržykite pareikšti sa
vo norus ir planus net ir pirmame laiške. Jei 
artimieji ir draugai patys negalė* jums pa
dėti, tai gal suras ką nors, kas sutiks jums 
padėti.

Daugelis tremtinių laiškuose klausia pata
rimų, kas naudingiausia būtų mokyti' prieš 
atvykstant j JAV, kokios čia pragyvenimo 
ir uždarbių sąlygos ir tt. Aišku, kad svar
biausias dalykas yra mokytis anglų kalbos, 
be kurios bus sunku Amerikoje gauti geres
nį darbą, ypač įstaigos darbą. Toliau seka 
profesiją, iš kurios turėsite pragyventi. Ge
riausiai apmokamos profesijos: mū.-ininaų, 
mašinistų, šoferių ir net kirpėjų, kurie gau
na dolerį ir daugiau už įplaukų nzci.pimą 
Bendra atlyginimo taisyklė yra :ok a: kuo 
sunkesnį darbą dirbi ir kuo turi dauguu pa
tyrimo, ilgesnį laiką diro5 toje pičrųe vie , 
toje, tuo daugiau atlyginimo. Štai keletas pa
vyzdžių: Kalifornijoje mu-įninkama moka po 
2.25 dol. per valandą, iž plasteriąvimą ir 
statybos darbą po 2 dol. per vahr.dą, ma- 
šin.:->ms dirbtuvėje po 1,0 ir 13 doL per 
valandą, o šeštad.e.uris rvsantro ka---> Sau
giau, sekmadieniais gi — du kartu daugiau. 
Taip pat jei dirbi daugiau kaip 40 valandų 
per savaitę, moka pusantro karto daugiau 
pervalandą. Tad nenuostabu, kad čia įstaigų 
darbai arba mokytojų darbas yra du kartu ma
žiau apmokami negu bemokslio darbininko 
fizinis sunkus darbas. Iki šiol mokytojai gau
davo mažiausią atlyginimą (1.500 dol. perme
tus). dabar per šių metų balsavimus atlygini
mas jiems pakeltas iki 2.400 dol. per metus.

Geriausia lietuviams, jei sąlygos leidžia, bū 
tų pasimokyti automobilių vairavimo, įvairių 
mašinų dirbtuvėje operavimo, statybos darbų, 
elektros motorų taisymo, elektros įvedimo į 
namus, spaustuvės darbų, kaip, pav., linotipu 
raidžių rinkimo, darbo prie preso ir t. t. Kas 
moka ką nors gerai dirbti, tas priskiriamas 
pr» ..skilled labor” ir yra gerai aomokamas. 
Labai plati ateitis Amerikoje yra chemijos ir 

.fizikos srityje, nes čia plinta vadinamieji „pla
sties” dirbiniai. Studijuoją chemiją, mediciną 
ar inžineriją turėtų ją baigti ir tik tuomet 
vykti į Ameriką arba bent gauti tam tikrą 
skaičių kreditų (užskaitų).

Kalifornijoje yra gražiausi ir didžiausi vais
medžių ūkiai: vynuogių, kriaušių, persikų, ly
gų, datulių, slyvų ir kt. Čia labai daug paga
minama vyno ir džiovintų bei konservuotų 
vaisių. Gal kai kuriems pasisektų šioje sri- ■' 
tyje išsispecializuvti. Gabūs menininkai gal

rastų progos įlįsti net ir Į filmų pramonę 
Hollywood*.

Darbo sąlygas nurodžiau todėl, kad atvy
kus Amerikon nebūtų rugojimo ir prikaišio
jimo giminėms ir draugams už jų pakvietimą 
čia atvykti. Neturėkite iliuzijų, kad čia gatvės 
auksu grįstos ir kad Ingva visokiem* avantiū
ristams pratupėti, kaip pasakose vaizduoja
ma. Gal taip pasitaikydavo seniau, bet ne da
bar. Tiesa, čia yra daug aukso, bet ji gauti, 
reikia labai sunkiai dirbti. Viena tifcraigalima 
užtikrinti, kad čia turėsite visas galimas lais
ves: spaudos, žodžio, religijos ir politine*. Tu
rėsite laisvę vykti tenai, kur noresifė', pasi
rinkti darbą, kurį labiausiai magstate ir kurį 
geriausiai mokėsite atlikti. Tos plačios laisvės 
JAV nat daugelį lietuvių apakino: daugelis 
išsižadėjo savo tėvų tikėjimo, suardė šeimų ži
dinius, pasidavė įvairių propagandistų Įtakai 
ir daugelis nutauto — suamerikonėjo, užmir- 
"o savo gimtąją kalbą, papročius ir senąją

vęs Lietuvos uis. reik, ministeris, kurį jis su
tikęs Romoje. Per jį jis susipažinęs plačiau 
su daugiau lietuvių ir išlaisvinimo veiki*.

Apskritai, apie lietuvius p. Chamberlin kai- ’ 
bėjo su ypatinga simpatija, pridėdamas, kad 
jis pats savo akimis matęs, kokiose sunkio
se sąlygose šie žmonės gyvena ir kad jie pa
rodo nepaprastai daug iniciatyvos ir sugebė
jimų savo gyvenimą planuotu

Lietuviai kariai Anglijoje
Rugsėjo mėn. viduryje Anglijon atvyko 

apie 200 lietuvių karių, kurie laikinai buvo 
apgyvendinti pietinėje Anglijoje. Jų likmas 
tuo tarpu neaiškus. Atrodo, kad jie 2 
turės eiti pusiau karinę tarnybą, o

' gal bus pasiųsti į dominijas.
Lietuviai kariai gražiai susitvarkę 

stovykloje, disciplinuoti ir svetimšalių 
turi gerą vardą. Jie taip pat turi gerą chorą 
ir nedidelį orkestrėlį.

metus 
vėliau

savo 
tarpe

Tremtini”, spaudos skiltyse
Bukime pasiruošė sunkiems bandymams

„Lietuvių Žodyje” Nr. 1 (13) J. Kardelis 
str. „Nauji metai — nauji rūpesčiai” rašo:

šių metų išvakarėse Didžiosios Britanijos 
užsienių reikalų ministeris p. Bevinas saulė
tomis viltimis užbaigė paskutinę Jungtinių 
Tautų — UNO — konferenciją New Yorke. 
Jis teigia, kad „po pusantrų metų kantraus 
ir kruopštaus darbo Keturių Didžiųjų užsie
nių reikalų ministerial padėjo pagrindus bū
simajai pastoviai taikai”.

Mes labai vertiname karštą p. Bevino pa* 
tovios taikos kūrimo entuziazmą, nes mes gi
liai esame įsitikinę, kad tikra, pastovi taika 
yra galima tiktai teisėtumo ir objektyvios tie 
sos atmosferoje bei sąlygose, o tokiu atveju 
būtų neišvengiamas ir būtinas objektyviai 
teisingas ir mūsų Klausimo išsprendimas. Ir 
niekas kitas, kaip mes, Naujųjų Metų dieną 
norėjome iškilmingai su p. Bevinu kartoti jo 
žodžius: „Taikos saulė teka”...

Deja, tokioms saulėtoms viltims neturime 
objektyvių duomenų.

Taip pasisakydami; mes neturime nė ma
žiausia noro kištis nei į Anglijos politikos 
reikalus, nei f tarptautinius santykius, nei, 
kaip sakoma,patys bandyti daryli „didžiąją 
politiką”. Anaiptol ne! Mes klausimus svar
stome grynai iš savojo lietuviško ir tremtiniš- 
ko aspekto. Mes pasisakome apie tai, kas 
mums nepakenčiamai opu, skaudu.

Taigi, praėjusiaji metai mums — 
lietuviams ir bendrai pabaltijiečiams 
— buvo labai opūs metai. Jie mums nešė nu
sivylimą po nusivylimo.

Atlanto Chartos principai nebevykdomi ir 
šiandien, jei kas ją prisimeną, tai tiktai kaip

Pasaulinio karo „nesusipratimą”, daug 
negu keturiolika Vilsono punktų po 
Pasaulinio karo, nes keli Vilsono 

vis dėlto buvo įgyvendinti, o Atlanto 
— nė vienas, nors jų tebuvo tiktai

antrojo 
didesnį, 
pirmojo 
punktai 
Chartos

.keturi.
Antras mums nepaprastai didelis nusivylimo 

smūgis buvo p. Byrnes paskelbtoji iš Stutt- 
farto kalba, kurioje jis pasakė, kad Sovietų

ąjungai yra pažadėta šiaurinė Rytinės Prū
sijos dalis, — ta senoji Lietuvos dali*, kuri

Žmonės laukia pagalbos iš Anglijos ir 
Amerikos

Chicago® „Draugas” lapkričio 9 d. iš
spausdino Viėną jo skaitytojos Chicagoj iš 
Lietuvos, Tytuvėnų, gautą laišką, kuriame 
rašoma: ,

„Dėkui už pomietį ir gerą širdį, kad mū
sų neužmirštate. Mes tuo kartu sveiki, ačiū 
Ponui Dievui. Anė buvo Siluvon ant atlai
dų nubėgus pasimelsti.

Pas mus oras labai šlapias. Rugiai liko ne
sėti, nes negalima į dirvą įbristi. Būsime be 
duonos. »..

Tamstos žinote iš gazietų, kaip esame po 
Rusiją. Kaip tamsta klausei apie tuos dra
bužius, tai gauna tarnautojai; geležinkelių 
darbininkai ir milicininkai. Šiaip gyventojai 
nieko negauna. Geriau tamstos pasikaštuokit 
ir neduokit nieko, tai mum* bus geriau...

Dabar pas mus pasidarė du priešai: mili
cininkai ir partizanai. Tai jie kiti kitus šau
do, kai tik kur susitinka. Kai nušauna parti
zaną, atveža į miestelį, pameta ant rinkos ir 
laiko kelias dienas, spardo kojomis negyvą, 
o jo turtą atiduoda kitiems, o dažnai ir bu- 
dinkus sudegina. Tai žmonės kalba ir laukia 
pagalbos iš Amerikos ir Anglijos.

Gyventi labai sunku. Sveikata baigias, o 
pas'S’mdvti nevalia ir branou. ūkis pas mus 
smunka vis žemyn. Darbininkų nėra. Dkinin-

kai niekinami, pravardžiuojami, vadinami būr 
žujais, buožėmis, kulokais. Kur buvo karvių 
8—10, dabar tik 2, kur buvo arklių 6—7, da
bar tik 1—2. Kas turėjo žemės 50—60 dešim
tinių, dabar turi 15—18. Dvarai pusti, dirvo
nai stovi. Mergaites bažnyčioje galima 
tyti su klumpėmis, basomis kojomis”.

ma'

Atlanto nuostatai
„Continental Daily M«il” (dėjo Juozo Dau

bos, gyvenančio Stuttgarte, laišką, kuriame 
rašo:

1947 m. sausio 1 d. sueina 5 metąi, kai pa
sirašyt* jungtinė deklaracija, (dabar ją,, pasi
rašė 26 valstybės, o jų tarpe iy Sovietai). Tos 
deklaracijos pradai imti iš Atlanto nuostatų, ,, 
kurie pasirašyti 1941 m. nigpiūčio 14 d. tuo 
būdu juo* JTO patvirtino.-

Atlanto nuostatuose pabrėžiami tikslai, ku
riuos JTO pasikliauna pokariniame laikotar
pyje (gyvendinti. Trečiame skirsnyje užtin
kame:

JTO gerbs tautų teisę pasirinkti joms tin
kamą vaidymosi fermą ir suverenine* teise* 
valdytis tiems, kurie buvo pavergti.

Pabaltijo valstybės — Lietuva, Latvija, Es
tija buvo raudonosios armijos užimtos 1940 
m. ir įjungtos į sovietu* prieš tautų valią. 
Tos tautos jau penki metai laukia jungtinė* 
deklaracijos pradų įgyvendinimo. 1

ir dabar dar nežiūrint amžiais dėtų didžiau
sių Vokietijos pastangų ją suvokietinti, ir da
bar dar didele dalimi gyvenama lietuviškai 
kalbančių lietuvių. Jau vien vardai — Ragai
nė, Tilžė. Pilkalnis, Karaliaučius, Labguva — 
rodo, kad tai lietuviški vietovardžiai, lietuviš
kos žemės. Negi io o. Byrnes nežino. Kai did
žioji Rusija neturi kur dėti tuščių savo plotų, 
ta> jai reikia dar mažos Lietuvos sklypelio .„

Ir mes neįsivaizduojame, kaip tas gali pa
tarnauti pastoviai taikai?

O prieš pat Naujus Metus, greta su opti
mistiškais p. Bevino pareiškimais, mes gavvtne 
dar naują smūgį. Konferencija, kurioje bus 
svarstoma Vokietijos ateitis ir nustatomo* 
sienos, įvyks Maskvoje. Mums aišku, kad 
taip padaryta todėl, kad laisvi Pabaltijo žmo
nės ir negalėtų pasiekti ir negalėtų ginti sa
vo teisių.

Praėjusieji metai pasireiškė eile ir kitų 
mums nepalankių simptomų (Reuterio paaiš
kinimas apie Latvijos statusą, būtent — apie 
„de facto Pabaltijo valstybių j Sovietų Są
jungą absorbavimo” pavyzdžius ir kita): bet 
čia suminime ryškiuosius ir mums op;ausus.

Regis, yra aišku, kad pastovi taika be tei
singo bei teisėto pagrindo, be visuotinio ir 
visiškai realaus nusiginklavimo, kuris būtų 
konkrečiai patikrintas kiekvienoje valstybėje, 
be konkretaus Atlanto Chartoje įrašytų prin
cipų vykdymo, nėra įmanoma.

Mes teisingos taikos laukiame, bet j< nea
teina. Naujaisiais metais tas mums kel a di
džių rūpesčių.

Dėl taikos klausimų užsvilkinimo mes įte
kame „nei pakarti, nei paleisti”, mes pak ul
bame nežinomybėje. Tas painioja bet kokius 
mūsų pasiruošimų planus. Kol taikos klausi
mai neišspręsti, mes nežinome, ar mes galėsi
me grįžti tėvynėn, ar turėsime kitų gyveni
mo kelių ir būdų ieškoti. Ruoštis tam turėtu- / 
me didžiausiu intensingumu. Aiškumas čia bū
tų nepaprastai svarbus, nors — mūsų įsitiki
nimu — tai būtų daroma tarpiniam laikui.

Tuo tarpu mūsų gyvenimo gaires painioja 
to* jėgos, kurios netarnauja taikos ir sugyve
nimo reikalui. Mums, esą numatomi nauji sun
kumai, lyg mes — ne Schachtas, Papenas, 
Fritsche — būtume karo kaltininkais ...

Jei tarptautiniai reikalai ir toliau klostysis 
toje pačioje dvasioje, kaip ligšiol po šio karo 
pabaigos, tai mums reikia ruoštis išgyventi 
didžiausių nusivylimų. Ir kas žino, ar išlaikys 
visų mūsų nervai? Desperacija gali pakilti li
gi tokio laipsnio, kaip pas lenkų tremtinius, 
kurie galutinai nusivylę buvusiais draugais, 
dabar pikti ir rūstūs grįžta tėvynėn ir grie
žia dantimis su buvusiais priešais atkeršyti 
buvusiems draugams už pažadų netesėjimą.

Tatai juk pastoviai taikai kurti nepakeliui.
Jau ir mūsuose pastebima išsinervinimo ir 

nesusivaldymo reiškinių. O šiemet mums 
ypač daug reikės turėti jėgų, valios, kantry
bės ir ištvermė*.

Tie**, mes nenustojame vilties, nes jos pra- 
t radimui taipgi neturime objektyvių duomenų.

Daugiau net — mes viliamės, mes pasitiki
me žmonijos sąžine, Atlanto Chartos autorių 
taurumu. Mes objektyviais duomenimis gali
me visam pasauliui įrodyti, kad mes daugiau 
pribrendę ir daugiau teisių turime į sava
rankišką gyvenimą, negu daugelis didesnių 
ir mažesnių tautų, 
kiškumu. Tai mus 
virkščių reiškinių.

Taigi, N. Metais mes susiduriame su nau
jai* rūpesčiais, kurie mums yr* labai dideli, 
komplikuoti ir varginanti, štai kodėl Naujai
siais Metais mes turime būti pasiruošę nau
jiems dideliems ir sunkiems bandymams ir 
štai kodėl turime ypatingu atsidėjimu ir tvir
tumu valdyti savo nervus, būti nepaprastai 
kantrūs ir valingi.

O kadgi teisėtumas, teisingumas ir tikra 
laisvė laimėtų! Tatai ateity tikrai bus pasiek
ta. O, kaip mes džiaugtumė*. jei „gegužės 
mėnesį būtų tikrai šviesiau”! Kas gi daugiau, 
jei ne mes kol kas tiktai tomis viltimis ir gy
vename ...

...........)■•' ■

kurios naudojasi savaran- 
stiprina. Bet yra 'ir at-
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