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Britu žodžiai
Londonas. (Reuteris) vasario 13. Britų Že

muosiuose, Rūmuose ministeris Hector Mc 
Neil, atsakydamas į konservatorių partijos at
stovo ProL Savory paklausimą, pareiškė, kad 
britų vyriausybė Pabaltijo valstybių — Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos — {jungimą į So
vietų Sąjungą pripažino tik „de facto”, bet 
ne „de jure”. Po to, Savory paklausė, ar mi- 
msteriui esą aišku, kad šių trijų nepriklau
somų valstybių aneksavimas yra ryškiausias 
Atlanto Chartos pažeidimas. Tada darbiečių 
atstovas M. P, Price užsiminė, kad šie trys 
kraštai 200 metų (prieš 1918 m.) buvę rusų 
valstybės dalimi. („Schwkbische Landeszei- 
tung" Nr. 13).

Anglijos „de facto“ - mums 
skaudus smūgis

Visą laiką mūsų nervus erzina tai geres
nės tai blogesnės žinios dėl mūsų pačių ir 
dėl mūsų krašto likimo. Visai neseniai mus 
yra pasiekusios žinips, kad Vašingtone Lie
tuvos atstovas yra pripažįstamas teisėtu mū
sų krašto reprezentantu ir kad jis yra kvie
čiamas Jungtinių Amerikos Valstybių prezi
dentūros dalyvauti oficialiuose priėmimuose 
kanu su kitų valstybių diplomątais. Turėda
mi galvoje JAV vadovaujančių asmenų pa
reiškimus, kad Pabaltijo atžvilgiu Amerikos 
nusistatymai nėra pasikeitę, mes jau turėjo
me pagrindo laukti, kad jau neužilgo mūsų 
krašto pavergimo klausimas iškils tarptauti
nėje arenoje mums palankia prasme. Bet 
štai Nepriklausomybės sukaktuvių išvakarė
se mus pasiekė skaudi žinia, kad vasario 10 
d. Žemuosiuose Rūmuose valstybės ministe
ris Hector Mc Neil vyriausybės vardu pa
reiškė:

„Baltijos valstybių Estijos, .Latvijos ir 
Lietuvos įjungimą | Sovietų Sąjungą 
britų vyriausybė yra pripažinusi ne 
„de jure”, bet „de facto.”

Tai, yra nelauktas ir netikėtas sprendimas 
Pabaltijo valstybių klausimu iš Didžiosios 
Britanijos pusės. Paprasta kalba kalbant, šis 
pareiškimas štai ką reiškia: mes pripažįs
tame Baltijos valstybių įjungimą į Sovietų 
S-gą, tik dar negalutinai. „De facto” tai yra 
sena diplomatinė forma, po kurios dažniau
siai seka ir „de jure”, jei neįvyksta per tam 
tikrą laiką aplinkybių, kurios pakeistų patį 
įvykusį faktą.

Paskelbdama šį savo sprendimą Anglija 
parodo, kad jos flirtas su Sovietų S-ga nėra 
tuščias dalykas. Feldmaršalo Montgomery 
viešėjimas Maskvoje ir paskiau įvykęs notų 
pasikeitimas tarp Londono ir Maskvos, ku
riose buvo iš naujo patvirtintas 1944 metų 
draugingumo pakto galiojimas, yra faktai, 
kurie rodo, jog Anglija ieško geresnių san
tykių su sovietais. Nėra abejonės, kad šitoks 
Baltijos valstybių užgrobimo pripažinimas 
yra padarytas be kompensacijos už tai Tiek 
Anglija, tiek ir Sovietų S-ga abi turi bega
lę pavergtų tautų, todėl tokiems partne
riams yra nesunku rasti ir bendrą kalbą 
mažųjų tautų sąskaitom

Jau nuo amžių Anglijos užsienių politika 
yra rizikingas žaidimas. Buvusiajame kare 
Anglija pati pergyveno rimtą pavojų būti 
užpulta ir nugalėta. Jos likimą išgelbėjo 
Jungtinės Amerikos Valstybės, paremdamos 
Angliją iš vienos pusės ir Sovietų S-gą iš 
kitos pusės. Iš buvusiojo karo Anglija išėjo 
silpna ir iškamuota. Ji vėl puolė prašyti 
Amerikos paramos. Dabar, kada jau karo 
žaizdos šiek tiek užgijo, Anglija imasi va
ryti savystovią užsienio politiką, kuri jau 
daugeliu atvejų nesiderina su Jungtinių Ame
rikos Valstybių politikos principais. Angli
ja imasi dabar vaidmens, kurį kai kas jau 
vadina tarpininkavimu tarp Rytų ir Vakarų. 
Tik, žinoma, tas jos vaidmuo yra pagrįstas 
grynai savais išskaičiavimais.

Pabaltijo valstybių klausimas yra vie
na iš opiausių pokarinės Europos pro
blemų.

x Tas klausimas tiek ilgai buvo atidėliojamas 
ne dėl to, kad jis buvo smulkus ir užmiršta
mas, bet dėl to, kad jis yra sunkiausiai 
sprendžiamas. Kiek galima buvo suprasti iš 
kai kurių Amerikos valstybės vyrų, pareiš
kimų; šis klausimas buvo atidėliojamas to
dėl, kad jis turėjo būti mestas į diskusijas 
tokiu .momentu, kada kitos pokarinės Euro
pos-problemos būtų baigiamos spręsti, nes, 
šiai ar taip, Pabaltijo klausimas yra vienas 
iš nemaloniausių valstybei, kuri yra linkusi 
| užgrobimus. Anglija savo sprendimu šį pla

Nesutariama dėl atomo kontrolės
Lake Suecass. (NF) Po to kai saugumo 

taryba prieš Sovietų s-gos ir Lenkijos 
norą vis dėl do nutarė sudaryti atskirą ko
misiją klasikiniams ginklams „kontroliuoti, 
automatiškai pradėta svarstyti atomo komi
sijos pranešimas, kurio sovietai prieš tai ne
norėjo svarstyti. Tačiau laike svarstymo pa
aiškėjo ir to nenoro priežastys. Sovietų s-gos 
nuomone, atominės komisijos pranešimas 
nesiderina su JT pilnaties nutarimais ir JT 
statutu, ir tėra vienašališkas noras užtikrinti 
An.v.ikii atominės produkcijos monopolį, nes 
nenumato nei tarptautinės konvencijos pasi
rašymo nei uždraudimo atominio ginklo, kaip 
išimtinai miestų naikinimo priemonės, naudo
jimo. Todėl sovietų atstovas Oromyko pa
brėžtinai reikalavo tuč tuojau sudaryti tarp
tautinę konvenciją, kuri juk nekliudysianti 
kontrolės ir priežiūros sistemos išdirbimui.

Baigdamas Oromyko prieštaravo sudary
mui atskiro ir nepriklausomo atominės kon
trolės organizmo, nes sutinkant su atomi
nės komisijos pranešime numatytoms prie
monėms būtų sugriauti JT pagrindai. Laimė, 
kad veto teisė gali nuo to apsaugoti.

Priešingai Oromykui, JAV atstovas War
ren Austin, iškėlė ligšiolinius komisijos at- 
siekimus ir pasisakė sveikinsiąs susitarimą 
pagrinrįiniais principais, jei tik prieš tai bū
sią numatyta sankcijos prieš kiekvieną kurs 
kontrolės sistemą pažeis. Jis prašė Lenkijos 
ir Sovietų s-gos atstovus kaip galima grei- 

Amerika ir Kanada save ginsiančios
Otava. (AP) Kanados ministeris pirminin

kas W. L. Mackenzie King žemuose rūmuose 
pranešė, jog JAV ir Kanada yra nutarusios 
save ir taikos metu bendrai ginti. Jis pa
tiekė penkių punktų abiejų valstybių karinio 
bendradarbiavimo programą. Tuo pat metu 
Otavoje ir Vašingtone paskelbtuose komuni
katuose sakoma, kad nesą pasirašyta jokios 
sutarties ir nepadaryta jokių sutartinių įsi
pareigojimų. Kiekvienas kraštas gali bet ko
kiu metu bendradarbiavimą nutraukti ir nei 
viena valstybė nesiims žygių, kurie priešta-
rautų JT statutui. Ministeris pirmininkas 
energingai pasisakė prieš gandus, pagal ku
riuos JAV reikalavusios karinių atramos 
punktų įrengimo šiaurinėje Kanadoje. Po 
smarkių debatų Kanados parlamentas, INS 
pranešimu, nustatė taikos metui kariuomenės 
skaičių 30.000 karininkų ir kareivių.

Susipyko ir vėl susitaikė
Londonas. Svarstant sutarties su Austrija 

politines klauzules ypatingų Įgalįotinių kon
ferencijoje Londone įvykt aštrokas susidūri
mas tarp JAV įgaliotinio generolo Clark ir 
sovietų atstovo Gusev dėl uždraudimo pro
pagandos už visuotiną Vokietijos (visų vo
kiškai kalbančiųjų interesų bendrumą). Nors 
tai buvo bendras pasiūlymas, vienok gen. 
Clark užprotestavo, nes sovietai visada, kai 
tik austrų laikraščiuose būdavo paminimas 
Vokietijos vardas, reikalaudavo kontrolės ta
ryboje šitų laikraščių nubaudimo. Girdi, JAV 
turinčios apie spaudos laisvę kitokį supra
timą nei Sovietų s-ga. Gusevas smarkiai už
sigavo. Dėl to pirmininkaująs posėdžiui, lor
das Hood, buvo priverstas posėdį nutraukti.

ną sugriovė. Ji užbėgo Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms už akių ir klausimą pastatė 
visiškai diametraliai priešinga kryptimi.

Anglija yra įtakingas .keturių didžiųjų” 
narys. Jos svoris tarptautinėje politikoje yra 
labai didelis. Sį klausimą sprendžiant nieko 
geresnio mes negalime tikėtis iš pusiau ko
munistinės Prancūzijos vyriausybės, todėl 
„keturių didžiųjų” forume, kurio rankose yra 
viso pasaulio reikalai, mūsų krašto likimas 
atsiduria labai nepalankioje situacijoje.

Amerikos Jungtinės Valstybės lieka 
vienintele mūsų viltimi.

Sis Anglijos žygis turės labai toli siekian
čių pasekmių, nes, galimas daiktas, Valsty
bės, kurios labiau orientuojasi į Rytus, pa
seks Anglijos pavyzdžiu. Okupantas bus ne 
tik kad papeiktas, bet dar padrąsintas. Dar 
su didesniu įniršimu jis galės naikinti Pa
baltijo tautas. Jei toliau taip eis, tai Pabal
tijo klausimas gali atsidurti stadijoje, kurio
je bus laukiama ne kada tas tris respublikas 
atstatyti, bet kada palaidoti.

Ir viskas tas dedasi tuo metu, kada pa
saulio tautos kuria gražiausius ateities pro-

čiau įteikti savo papildomus pasiūlymus. 
Gromyko pažadėjo sekantį posėdi duoti So
vietų s-gos pasiūlymo tekstą.

Maskvon pateks tik dalis
, žurnalistu

s
„New York Times” savp straipsnyje 

„Žinios iš Maskvos” tarp ko kito rašo taip:
„Didžiųjų spaudos ir radijo organų atsto

vai atkreipė generolo Marshallio dėmesį į 
tai, kad sovietų pasiūlymas dėl perdavimo 
žinių apie Maskvos konferencijos eigą yra 
visiškai nepriimtinas, nes ši konferencija, ku
rioje bus sprendžiamas Vokietijos likimas, 
yra daug svarbesnė už visas praėjusias.

73 amerikiečių korespondentai prašė lei
dimo vykti Maskvon. Iki šiol Sovietų vyriau
sybė tedavė leidimą tik 20 korespondentų, 
motyvuodama viešpataujančia sovietų sosti
nėje butų stoka.

Dėl šitų sunkumų neabejojamą. Tai. gal 
būt nėra vienintelė krizė, kuri šiandien So
vietų s-goj reiškiasi. Bet iš antros pusės 
nėra jokios abejonės, kad esant geriems no
rams atsirastų priemonių ir būdų patalpinti 
likusius 53 žurnalistus: Pavyzdžiui tam rei
kalui galima būtų kareivines panaudoti, \

Londonas. „Jewish Agency” reikalauja, kad 
būtų atšaukti žydams Jvižiavimo suvaržymai 
į Palestiną iki Palestinos klausimas bus JT 
išspręstas. , ' .

Šitą apgailėtiną nesusipratimą pavyko lik- 
viduoti po to, kai valstybės departamentas 
Vašingtone pranešė nedavęs gen. Cląrk Įga
liojimų ta prasme pasakyti, kaip amerikie
čių komunikate buvo pastebėta, kad teigi
mas apie nebuvimą Sovietų s-goje nuomonės' 
laisvės- tesanti tik gen. Clark asmeniška pa
žiūra.

Haaga. Tarptauįinis JT teismas pirmadienį 
Haagos taikos rūmuose turėjo slaptą posėdį 
procedūros klausimams aptarti.

' Naujienos iš visu kontinentu
Berlynas. (Dena) JAV karinė valdžia Vo

kietijoje numato pasiūlyti, mažiausia vieną , 
vokiečiu žiirnalistą iš jungtinių zonų Mas
kvos konferencijai stebėti.

Atėnai. (NZ). Graikų banditai iš Spartos 
kalėjimo paleido 200 kairiųjų partijų narių.

Lon<|onas. JAV pareiškė sutiksiančios, kad 
sovietai imtų reparacijų tikslu produktus iš 
bėgamosios vokiečių gamybos, jei bus 
išpildyta trys pagrindinės sąlygos, būtent: 
pirma, pašalinti visi karo pramonės įrengi
mai* antra, panaikinta nereikalinga Vokie
tijos išsilaikymui pramonė; trečia, palikta 
visa būtina Vokietijos išlaikymui pramonė.

Londonas. Pareitą pirmadienį amerikiečiai 
pirmą kartą per Muencheno radiją trans
liavo Sovietų s-gai rusų kalba.

Londonas. Pereitos savaitės bėgyje du 
laivai su keliais šimtais nelegalių žydų emi
grantų Palestinon nukreipti į Kipro salą. 
Haifoje -paskelbtas apsiausties stovis.

jektus dėl didelių ir mažų tautų. lygybės, dėl 
jų laisvės ir teisės ajisispręslj. Tuo tarpu, 
kai kurie „didieji” dirba savo darbą toliau. 
Vėl Įsivyrauja pasaulyje jėgą ir spekuliaty
viniai didžiųjų valstybių išskaičiavimai.

Visą laiką mums buvo aišku ir supranta
ma, ką reiškia faktas, kad Sovietų S-ga ne
silaiko Atlanto Chartos principų. Ji tos 
Chartos nepasirašė. Mes žinome taip pat, 
kad jei Sovietų S-ga ir būtų pasirašiusi tą 
Chartą, ji vistiek jos nepildytų. Bet kad At
lanto Chartos principus paneigia Didžioji 
Britanija, tai

nuo šio momento Atlanto Charta ne
tenka savo reikšmės.

Atlanto Charta turi tik du Jurašus: Jung
tinių Amerikos Valstybių vardu pasirašė F. 
D. Rooseveltas, o Didžiosios Britanijos var
du — Winstonas Churchillis. Pripažindama 
„de facto” Pabaltijo valstybių Įjungimą į 
Sovietų S-gą, Didžioji Britanija sankcionavo 
naują trijų tautų paVergimą, kuris yra griež
tai prieštaraujantis Atlanto Chartos dvss’ai.

/ VI Bs.

50.000 DPv galės Įsijungti 
i Amerikiečiu kariuomene? B *• *

Frankfurtas. (N. de Fr.) Amerikos karinės 
įstaigos šiuo metu svarstančios galimybę 
Europoje esantiems išviefmtiesiems suteikti 
teisę įsijungti į amerikiečių kariuomenę. Ma
noma, kad jau šio mėn. gale apie 50.000 
esančių amerikiečių zonoje DP galės perimti 
atleistų vokiečių karių darbus.

DP ar vokiečiai pateks darbams?
Londonas. Trijų britų parlamentarų aere- 

gacija išvyko lankyti DP stovyklų anglų zo
noje.

Londonas. Po ilgų derybų britų angliaka
sių profesinės sąjungos sutiko įsileisti len
kų darbininkus į anglies kasyklas.

■ Londonas. Privatus internacionalinis komi
tetas Europos padėčiai tirti pasiūlė samdyti 
vokiečius, darbams užsienyje toms pat sąly
goms, kaip ir samdytojų darbininkai. Dalie 
jų algos būtų įrašoma | /fondą Vokietijai 
maisto importo apmokėjimui. Be to, šitie 
darbininkai išmoktų pažinti kitų kraštų de
mokratijas ir žmones.

Po Maskvos konferencijos vėl 
konferencija

Londonas. Ypatingų įgaliotinių konferenci
jai amerikiečiai pateikė savo procedūros pla
ną, kuris numato keturioms savaitėms pra
slinkus po Maskvos konferencijos sušaukti 
naują pavaduotojų konferenciją, kur būtų pa 
kviesta ir 18 kitų kare prieš Vokietiją daly
vavusių valstybių atstovai, kad sudarius tai
kos konferencijos prototipą.

Šitoji konferencija savo keliu jtasidalintų į 
4 komisijas ir 13 pakomisijų, kurios turėtų 
išspręstu sekančius klausimus: politinį ir 
konstitucinį Vokietijos- sutvarkymą, padalini
mą į kraštus, ūkinį pavidalą, reparacijas, 
nusiginklavimą ir nunacinimą. . <

Tuo pačiu laiku, atsižvelgiant į mažųjų 
valstybių pasiūlymus, pavaduotojai turėtų 
paruošti taikos sutarties klauzules, kurias po 
to patiektų keturiems didiesiems patikrinti. 
Be to, 'nusistatyta, kad pavaduotojai kviestųsi 
vokiečių politikos atstovus ir Vokietijos ži
novus nuomonių išklausymui.

Londonas. Vieno anglų laikraščio praneši
mu ruąų karių šeimos daugelyje vietų rusų 
zonos Austrijoj gavo nurodymus iki š. m. . 
kovo 23 d. pasiruošti kelionei atgal Rusijon. 
Šitie nurodymai davė pagrindo gandams, kad 
visos rusų šeimos iki kovo 23 d. turi išvykti 
iš Austrijos. Tačiau gandai nepasitvirtino. 
Vienok rusų daliniai kas savaitę 2—3 trau
kiniais apleidžia kraštą ir sekvestruotus na
mus grąžina jų savininkams,

Čekoslovakijos vyriausybė davė savo suti
kimą rusų daliniams, vykstantiems iš Austri
jos, keliauti per Slovakiją. Iš to daroma iš
vada, kad numatomas didesnio mąsto sovietų 
dalinių iš Austrijos išvežimas, galintas daly
kas, jog ryšium su kelių klasių demobiliza
cija. Bet išvežimas telies tik karius ir jų 
šeimas, o ne technikus.

Londonas. D' Britanijos karalius su kara
liene .ir dviem princesėm atvyko pietų Airi- i 
kon. Kapštate gausi minia juos sutiko šir
dingom ovacijom. Per valstybinį banketą 
tame pat mieste pasakė kalbą karalius ir 
pietų Afrikos ministeris pirmininkas gen. 
Smuts, kuriam karalius Įteikė ordeną skirtą 
apdovanojimui tik 24 žmonių. Be to, karalių 
sveikino abiejų rūmų delegacijos.

Londonas. Elektrinių anglies rezervai 
Anglijoje dėl įvestų suvaržymų ir trans
porto pagerinimo padidėjo iš 6 dienų į 11 
dienų Išteklius. Britų ir lenkų kariuomenės 
daliniai valo užpustytus kelius. Kariuomenės 
sunkvežimių, kolonos talkininkauja anglies 
tiekimui.

Londonas. D. Britanija pripažino Bulgari
ją de Jure. Savo ta proga prisiųstoje notoje 
betgi pabrėžia, kad šis pripažinimas nereiš
kiąs, jog juo pripažįstami ankstesnės veik
los metodai ar nedemokratiškai atlikti rinki
mai.

Londonas. Ypatingi Įgaliotiniai Londone 
išklausė Danijos pareiškimą. Danija norėtų 
gauti pietų Slezvigą ir užsitikrinti turimų 
vou.ečių rejiatrijavimą, nelaukiant taikos su
tarties pasirašymo. Vokietijai, pasak jos, tu
rėtų būti užtikrinta savarank'ško išsimaitini
mo ir demokrat-nio vystimosi federalinėje 
valstybėje galimybė.
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Kas bus JAV prezidentu?
„Daily Mail” Nr. 16300 Randolph Churchill 

rašo: On. George Marshalio neabejotinas pa
reiškimas, kad jis nesutiks būti renkamas 
prezidentu, išksklaidė gandus dėl jo galimo 
kandidatavimo demokratų sąrašuose 1948 m. 
Betgi respiblikonų partijoje vis dat esama 
didelio kandidatų skaičiaus.

Svarbiausieji respublikonų politikai, besi
varžą dėl prezidento kėdės, atrodo, užima 
tokią eilę: gubernatorius Thomas Dawey iš 
Neujorko, senatorius Robert Tait iš Ohio, 
Harold Stassen iš Minnesotos,, Arthur Van
denberg iš Michigano ir, pagaliau, guber
natorius Earl Warren iš Kalifornijos. Si eilė 
galėtų dar bent kiek pasikeisti iki respubli
konų partijos suvažiavimo, bet tuo tarpu 
ęatys svarbiausi kandidatai yra Dawey ir 

aft.
Net „Stasseno šalyje” tik nedaugelis žmo

nių mato buvusiam Minnesotos gubernatoriui 
daugiau negu vidutinius galimumus. Daugu
ma gi' mano, kad Stassen, yra pats gabiausias 
iš visų kandidatų ir neabojojama, jog jis yra 
labai populiarus Viduriniuose Vakaruose.

Bet Minnesota palyginamai turės mažai de
legatų partijos suvažiavime. Tad labiau ap
gyventų valstijų, kaip Naujorkas ir Ohio, 
kandidatai turės daugiau galimybių atėjus 
laikui tarp įvairių delegacijų.

Yra dar vienas veiksnys, kuris mažiųp 
Stasseno galimumus. Nors jis būtų ir labiau
siai patraukiantis kandidatas respublikonų 
partijoje, tačiau, po triuškinančios pergalės 
lapkričio rinkimuose, partija jaučiasi tiek 
stipri, kad vadovaujantieji politikai gali sau 
leisti nepaisyti viešosios nuomonės ir išrinkti 
tokį vyrą, kurį jie > laiko „tikriausiu” žiūrint 
jų akimis.

Oi vyrai, vadovaujantieji respublikonų par
tijai, daugumoje priklauso dešiniajam parti
jos sparnui. Tat, jų nuomone, pats trokšta- 
miausiaa kandidatas būtų senatorius Taftas, 
kuris paskutiniu laiku įgyja vis daugiau re
putacijos. Jis yra konservatorius be kompro
misų, bet už tat, kaip nedaugelis Amerikos 
politikų, jis turi savo nuomonę*

Dauguma iš stipriųjų kandidatų, atrodo, 
visą laiką seka viešosios nuomones kryptį, 
kad galėtų galimai greičiau prie jos prisitei- 
kinti. Bet Taftas parodė, kad greičiau jis va-

Gen. Marshallio programa
Vašingtonas' (DPD). Senatorius Vanden- 

bergas paskelbė, kad užsienių reikalų minis- 
teris Marshallis yra paruošęs 27 punktų už
sienių politikos programą, kurią jis neužilgo 
patieks kongresui. Tos programos pirmojo
je vietoje yra tarptautinė šalpos akcija, o 
antroje — ratifikavimas taikos sutarčių su 
Italija, Vengrija, Bulgarija ir Rumunija. Kaip 
senatorius toliau pabrėžė, kongresas turbūt 
pritars paskyrimui 250 mil. dolerių Europos 
šalpos reikalams, są sąlyga, kad ta akcija 
bus vykdoma amerikiečių priežiūroje ir kad 
Jungt. Amerikos Valstybės būtų apsaugotos 
nuo išnaudojimo. Galutinas sprendimas tuo 
reikalu bus padarytas tik po Hooverio grį
žimo iš Europos. Pagal Marshallio progra
mą kiti skubūs ir neatidėliotini yra šie rei
kalai: teisiniai formalumai dėl Amerikos 
Jungtinių Valstybių dalyvavimo tarptautinėje 
pabėgėlių organizacijoje (IRO), ratifikavimas 
britų — amerikiečių susitarimo dėl naftos, 
įstatymas dėl įvažiavimo išvirintųjų į Jungt. 
Amerikos Valstybes ir (statymas dėl sudary-, 
mo šalpos fondo vaikams iš likviduotos 
Unrros lėšų. VI. Bs.

Ponia Ling žiūrėjo nustebusi į jauną/vei
dą. Jis buvo pasakiškai gražus, ir energin
gas, ir savim pasitikįs! Buvo visa tai, ko ji 
bijojo. Bet — jis buvo geras. Jokios abejo
nės: jis buvo geras!

—Jis yra mano vyras, — išspaudė ji. — 
Prašau, leiskite jam išeiti, jis mano vyras!”

Mergaitė atsigręžė ir nustebusi pažiūrėjo 
į vyrą, kuris paskui ją atėjo ir su nosine 
kaktą šluostė.

—Eikite! — pasakė ji, — aš norėčiau su 
jūsų žmona pasikalb.ėti.

Ir taip atsitiko, kad .ponia Ling vidury 
šokių salės šitai mergaitei, kurios ji neap
kentė, savo širdį atvėrė, širdį pilną baimės: 
kaip ponas Ling kiekvieną vakarą čia 
vaikštinėdavęs, kaip ji bijojusi būti iš jos 
namų šeimininkės vietos pašalinta ir į kai
mą išsiųsta numirti. Toks buvęs likimas jau 
daugelio vyresnių moterų nuo to laiko, kai 
jaunos mergaitės atėjo ir jų senstančius 
vyrus paėmė, kadangi jie buvo turtingi. Kai 
ji tai pasakė, nuleido galvą ir verkė iš 
naujo.

— Ateikite, — girdėjo ji energingą, jauną 
balsą. Ji pažiūrėjo. Ten buvo jos vyras. Jai 
vėl buvo skaudu matyti, kaip greit jis išn!’dė 
šitos jaunos mergaitės (sakymą. Bet dabar 

dovaus viešąjai ntiomonei, negu leisis jos 
vadovaujamas.

Dewey yra šiek tiek nustojęs prieš įtakirT- 
gus asmenis savo neatsakingu laikymusi Pa
lestinas klausime paskutiniuose gubernatorių 
ginčuoe Naujorke. Jis palaikė neribotą žydų 
imigraciją Į, Palestiną.

Dabar Dewey yra valstybės vyras ir jis 
i o. jog Naujorko mieste nėra labai daug 

'>ų, kad jie, turėtų bet kokios (takos balsa- 
\ ,mų rezultatams. Tenka tik apgailestauti, 
kad, nežiūrint savo vadovaujamos padėties, 
jis nesugeba pakilti aukščiau tokio politinio 
supratimo. Bet bendrai Deweyso galimybės 
patekti | kandidatų sąrašą yra šiandien kiek 
geresnės už bet kurių kitų .respublikonų, iš
kaitant ir Robert Taftą. Didelė balsų daugu
ma. kuria jis laimėjo Naujorke, kartu su 
veiklaus administratoriaus reputacija daro jį 
bais'u varžovu. Bet artimiausių 18 mėnesių 
laikotarpyje gali dar daug kas pasikeisti ir 
nėra abejonės, kad tai yra dar labai atviros 
lenktynės.

EDISONAS
Š. m- vasario 11 d. suėjo 100 metų nuo 

gimimo Thomo Aiva Edisono, vieno pro- 
. duktingiausių išradėjų.

Dar tebūdamas mažas jis pasižymėjo savo 
ypatybėmis, kurios, deja, visiškai nerodė, kad 
šio berniuko laukia didelė ateitis. Tiesa, jis 
domėjosi viskuo, darė (vairius „bandymus”, 
bet j( be paliovos lydėjo nepasisekimai ir tie 
jo bandymai jam dažniausiai atnešdavo tik 
nemalonumų. Pav., būdamas 10 metų „vieno 
experimento” metu jis padegė kaimyno kluo
ną. Pasekmės galėjo būti labai liūdnos, jei 
nuo Įsiutusio ūkininko jo nebūtų išgelbėjęs 
vienas pašalinis žmogus.

Mokykloje jis turėjo taip pat nedaug lai
mės. Po keletos mėnesių mokyklos lankymo, 
jo tėvai gavo pasiūlymą jį iš mokyklos at
siimti. Mokytojo nuomone jis buvęš nepa
prastai kvailas.

Paaiškėjus, kad iš mokslo nevalgys duo
nos, būsimas is išradėjas bandė susi
rasti sau bet kokį darbą. Taip dar tebebū
damas 13 metų jis jau pardavinėjo turguje 
daržoves. Vėliau jis atidarė nuosavą vaisių 
ir laikraščių krautuvėlę. Bet jis buvo per-' 
daug veiklus, kad pasiliktų prie to paties 
darbo. Tad metęs savo krautuvėlę jis prade
dą^ pardavinėti laikraščius viename vietinio 
susisiekimo traukinyje, o netrukus jis sau 
pasisamdo padėjėją. Tame pat traukinyje su
radęs seną ir apleistą spaudos mašiną jis su
mano pats leisti laikraštį. Kadangi jis kiek
vienu laiku būva kelionėje, tai žinių netrūk
sta iri (.Traukinio laikraštis** turi didelį pa
sisekimą.

Bet turbūt taip jau lemta, kad kaip pa
prastai, taip ir šį. kartą jam (vyksta nepa
sisekimas. Mat, be savo tiesioginio darbo, jis 
savo „spaustuvėje” dard (vairius cheminius 
experiments. Viskas baigiasi tuo, kad vieną 
gražią dieną vagonas užsidega ir jis kartu 
su savo spaustuve išlekia iš vagono. Nega
na to, konduktorius jį apdovanoja tokiu an- 
tusiu, kad jis visam gyvenimui lieka beveik 
visiškai kurčias. Taip jau 15 metų Tomas 
pasidaro bedarbiu.

Bet, kaip sako, po nąkties vėl seka diena. 
Dėka to, kad jis vieną kartą stotyje nuo at

jau viskas buvo baigta. Ji buvo tik sena mo
teris. Ji neturėjo čia ateiti. Ji daugiau nebe
turėjo vietos nei čia, nei kur nors kitur. Vy
rai norėjo šiandien moterų, kurios jaunos ir 
gražios, kurios moka skaityti, rašyti ir, svar
biausia, šokti. Ji niekados negalėtų šokti su 
savo mažomis kojomis, kurios nuo pat vai
kystės buvo suspaustos. Ji nusišluostė akis 
šilkine nosine ir stipriai sunėrė rankas, nes 
jos drebėjo. Ji girdėjo, kaip jos vyras juo
kėsi nesąmonirfgu, prislėgtu juoku. Jis pra
dėjo:

— Ei, tai yra juk ...
Bet mergaitė nukirto jo kalbą tokiu balsu, 

kuris kaip sidabrinis kardas skrodė:

— Žinau, kas ji yra. Ji yra jūsų žmona. 
Jūs.esate kvailas, storas senis. Eikite su ja 
namo ir pasilikite pas ją! Manote, aš jus 
myliu? Kas jus galėtų mylėti? Jūs turite 
pilvą kaip kubilą. Niekas negali jūsų mylėti, 
tik jūsų žmona. Ji myli jus, kadangi prisi
mena, kaip jūs anksčiau atrodėt. Bet aš nieko 
nežinau. Man jūs būsite visada, kas jūs 
esate: niekas, kaip senas, storas vyras, ap
skritas, senas storulis — nors labai turtin
gas, bet — storas, storas, storas ir senas . . .

Tada pasikeitė jos balsas ir ji pasilenkė 
pilna meilumo prie ponios Ling.

— Joks žmogus jūsų nepastebėjo. Žmonės 
galvos, kad aš jūsų duktė. Aš jūsų vyro vi
siškai nenoriu. Aš norėjau tik jo pinigų. Tai 
sakau aš jums visiškai atvirai. Aš turiu sau 
duoną uždirbti. Tačiau aš nenoriu to atimti

Amerika jau atsisako vienyti Kinijos 
komunistus su nacionalistais

Londonas. (N. de Fr.) Anglų laikraštis 
„Times", rašydamas tolimųjų rytų klausimais, 
užsimena ir apie padėtį Kinijoje.

„Nesusipratimai tarp kiniečių vyriausybės 
ir komunistų šiuo tarpu yra taip dideli, kad 
negali būti jokios kalbos apie sudarymą vie
nalytės tautinės vyriausybės, kaip buvo nu
matyta pereitais jnetąig padarytame Nankingo 
susitarime.

Vyriausybės daliniai (varė kyl( tarp dviejų 
svarbiausių komunistų užimtų sričių. Šitas 
kylis bus išplėstas jei Santungo šiaurinėje 
dalyje pradėtoji ofenzyva kryptimi Wei Hei 
Wei pavyks. Atrodo, kad Kinija savo vieny
bę tegalės užtikrinti tik jėgas išsemiančio ir 
skurdą didinančio pilietinio karo pagalba. 
Visi Kinijos draugi apgailestauja šitokią pa
dėti, kuriai galą paruošti tik pati kiniečių 
tauta tegali.

Bet JAV atsisakė nuo tarpininkavimo vaid
mens, tai reiškia, kad kiekvienas svetimųjų 
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važiuojančio traukinio išgelbsti stoties vir
šininko sūnų, tėvas, atsidėkodamas, priima jį 
telegrafo mokiniu. Taip Tomas pasidaro te
legrafistu ir dirba eilę metų įvairiose stotyse. 
Atrodo, kad jis pagaliau surado sau tinkamą 
profesiją ir užtikrintą pragyvenimą. Gal taip 
ir būtų pasibaigę, jei ne tie jo nelaimingi 
experimental. Bedarydamas vieną experimen- 
tą akumuliatorių patalpoje jis išpila sieros 
rūkštį, kuri, persisunkus per grindis, suga
dina telegrafo stoties direktoriaus brangius 
kilimus, esančius žemesniame aukšte. Aišku, 
Tomas vėl lekia iš darbo.

Būdamas 22 metų, be lėšų ir be pastovesnio 
darbo, pasiskolinęs šiek tiek pinigų Edisonas 
padaro savo pirmąjį išradimą — balsų 
skaičiuotoją, kurio betgi niekas nenori pirkti, 
l'uo metu jis gauna darbą vienoje firmoje 
Naujorke.

Vieną dieną firmoje kyla didelis triukšmas, 
kai dėl nežinomų priežasčių nustoja veikti 
biržos kurso rodiklis. Čia kaip tik gera pro
ga Edisonui parodyti savo gabumus. Jis tuoj 
pat suranda gedimą ir jį pašalina. Tuomet 
jis paskiriamas firmos vedėju. Netrukus jis 
įkuria bendrovę elektros apratams gaminti. 
Išranda patobulintą biržos kurso rodikli, kurį 
per apsirikimą parduoda už labai aukštą 
kainą — 40.000 dolerių (jis išdrjso papra
šyti tik 4.000, bet pirkėjasz blogai nugirsta 
ir sutinka sumokėti 40.000). Tai buvo jo 
pirmas didelis uždarbis. Dabar jis pradeda 
kilti kaip ant mielių. Gamina elektros apa
ratus, plečia savo įmonę, steigia naujus sky
rius, kuriuose gamina rašomąsias mašinėles, 
telefonon ir telegrafo aparatus, garsiakalius. 
Naujais išradimais ir patobulinimais jis 
užkariauja vis naujas rinkas ir nugali savo 
konkurentus.

Bet Edisonui to dar permaža. Jis domisi 
viskuo. Jam nepatinka tų laikų nepatogios 
ir „gramozdiškos” voltos lanko lempos. Jis 
pasiryžta pagaminti elektros lemputę, kuri 
būtų maža, patogi ir šviesi. Daro šimtus 
bandymų, išleidžia milžiniškas sumas pinigų, 
kol galų gale pastangos duoda vaisių: 1879 
metais jis pagamina pirmąją anglinių siūle
lių elektros lemputę, kuri degą 40 vai. Jis 
mano, kad jo lempa nėra be trūkumu, todėl 

nuo kitos moters, nuo senos moters, kaip jus, 
nuo tokios geros, seųos moters ...

, Kažkas ją pašaukė, linksmas, stiprus bal
sas. Tai buvo aukštas, jaunas vyras. Staiga 
nušvito jos veidas. Ji užmiršo abu senius ...

— Kur tu buvai — o, kur tu buvai? — 
šaukė ji prie jo pribėgdama. — Ištisas, jau 
valandas laukiu tavęs! ...

Jis nusivedė ją į šokančią mirgančią mi
nią. ,

Taip jie pasiliko — du seni žmonės. Po
nia Ling sėdėjo ir žiūrėjo tylėdama prieš 
save. Staiga ji pradėjo bijoti savo vyro. Gal 
būt, jis labai supyks, kad pavogė jo malo
numą. Bet jis nesakė ne vieno žodžio. Vog-’ 
čia žvilgterėjo į jį. Jis žiūrėjo sustingęs j 
judančią, trypiančią, besimaišančią figūrų 
minią. Staiga jis pradėjo -atrodyti labai pa
vargęs. Kartą, antrą kart nurijo jis seiles ir 
kai ji labiau įsižiūrėjo, pastebėjo, kad jis 
kenčia. Tuo akimirksniu ji norėjo ką nors 
jam mielo padaryti, arbatos atnešti, t pato
gią kėdę j( pasodinti: jis turėjo vėl būti lai
mingas, vėl pasijusti gerbiamu namų ponu. 
Greit ji atsistojo.

— Esu pavargusi ir norėčiau namo, — 
pasakė ji.

— Žinoma! — pasakė jis. Jie kartu apleido 
salę. Dar kartą ji atsigręžė. Toli matė ji 
ryškiai raudoną suknelę, prisispaudusią prie 
juodo kostiumo. Ji ėjo toliau.

Jie susėdo į auto ir apsidengė kilimu se- 

maišymasis j Kinijos vidaus reikalus yra 
beprasmiškas, nors jis būtų ir geriausiais 
norais daromas. Nors tik JAV su savo presti
žu, finansine jėga ir meile demokratijai, te
galėjo šitam žygiui ryžtis. D. Britanija gi.il j 
savo pusės kiek tai buvo įmanoma, visada 
rėmė JAV taikinimo pastangas. Tų pastan
gų nuėjimas niekais, beabejo, turi būti padė- | 
tas ir D. Britanijos politikos Kinijoje pa
grindam

JAV atsisakymas nuo tarpininkavimo gali
mas dalykas leis ir rusams suprasti tikruosius 
vakarų demokratijų tikslus Kinijoje, būtent: 
palengvinti stiprios ir vieningos Kinijos su
sidarymą, o taip pat atsistatymą ir preky
binių santykių išplėtimą su kitais kraštais.

Šitie išskirtini pacifistiniai tikslai neturi 
nieko bendro su militarinės jėgos išplėtimą 
arba krašto padalinimu į (takos sferų”.

(kinko botanikus ieškoti Augalų, kurių plaušai 
.geriau tiktų lemputės angliniam siūleliui ga
minti.

Taip pamažu kuriasi Edisono elektra 
šviesos bendrovė. Bet iš pradžių visuo
menė mažai domisi jo elektros lemputė
mis ir praeina eilė metų, kol jam pavyksta 
užkariauti Ameriką ir visą pasaulį.

Tuomet elektros lemputės jo daugiau ne- 
bedomina. Jis ieško naujų sričių savo neiš
semiamai energijai. Jį domina judomi pa
veikslai. Taip jis sukuria pirmąjį kino apa
ratą. Toliau seka šarminis akumuliatorius.

Užklumpa didysis karas. Edisonas pajunta 
pareigą kovoti už savo kraštą. Jis žino, kad 
geriausiai padės savo kraštui išradimais. Iš
radimai seka vienas po kito. Iš viso karo 
reikalams jis padaro apie 40 išradimų, kurią 
didelė dalis skiriami kovai su jūros pabai
somis — povandeniniais laivais.

Po karo jis vėl dirba taikos metui. Nepai
sant žinovų pajuokos gimsta pirmasis elek
trinis traukinys. Bet kaip susižinoti su va
žiuojančiu traukiniu? Jis užsispiria išrasti 
traukinių telegrafą. Edisonas, imasi to dar- 
bo... Viskas kaip pagal, užsakymą. Atrodo, 
tik reikia bet ką užsakyti ir Edisonas įvyk
dys.

Tenka tik stebėtis šio didžiojo žmogaus 
neišsemiama energija, nenuilstamu darbu ir 
padarytų išradimų gausumu. Jo padarytų iš
radimų skaičius siekia 1328.

Kas žino, kiek dar naujų išradimų Ediso
nas būtų patiekęs žmonijai, jei jo pagalinti 
nebūtų ištikęs visų — tiek paprastų žmonių, 
tiek genijų — vienodas likftnas — mirtis. 
Mirė 1931 metais, sulaukęs 84 metų amžiaus. 
Prieš mirtį vietoje didžiuotis savo atliktu 
milžinišku darbu, jis tepasakė: „Dabar ai 
žinau 100.000 dalykų, kurie yra niekam verti-

Dabar, suėjus 100 metų nuo Edisono gimi
mo, pirmą kartą po jo mirties buvo atidary
ti jo darbo štabo stalčiai. Juose, be kitų 
įdomių dalykų, buvo rastas mėgintuvėlis su 
urano nitratu. Dar nežinoma, ką jis norėjo 
daryti su uranu, bet tikimasi, kad atsakymą 
duos tame pat stalčiuje rasti turiningi už
rašai.

nūs kelius. Po kurio laiko pažvelgė ji slap
čia į savo vyrą. Jis sėdėjo susmukęs ir ty
lus šalia jos; apvalus veidas nusmukęs še- 
myn, šypsena dingusi. Jai buvo jo labai gai
la. Kaip nors turėjo duoti jam suprasti, kad 
ji riekados apie tai nekalbės, kas buvo at
sitikę, jam niekados neprikaišios. Ji pratarė:

— Šitos modernios jaunos mergaitės, — 
sakė ji_ ir balsą darė visiškai natūralų, — 
yra tikrai keistos. Aš džiaugiuosi, kad jai 
nors kartą pamačiau. Man buvo labai pa
mokomas šis vakaras.

Akimirksnį vėliau ji švelniai pasakė:
— Tavo kojos tikriausiai pavargę? Kai 

namie būsim, tavo kojas aš ištepsiu alyva. 
Iš tikrųjų buvo per gerai iŠ tavo pusės, kad 
su ta nemandagia, jauna mergaite šokai! Ai 
taip supykau, kad ji,su tavim buvo neman
dagi.

Ji laukė. Jis giliai atsiduso.
— Taip, — pasakė jis pagaliau. — Bet ai 

esu dabar tikrai per senas šokiams. Be to, 
aš esu labai užsiėmęs ir neturiu laiko to
kiems malonumams.

—Tikrai, tavo tiesa, — pasakė ji draudi
kai. — Tu turi taip daug svarbių reikalų.—

— Taip, — sakė jis, — aš turiu tikrai 
daug darbo. Rytoj aš turiu ...

Ji daugiau nebegirdėjo, ką jis sakė. Pavtr-' 
gusi, bet su šypsena, vidujine ramybe įpfi- 
sitenkinimu atsilošė patogiai, šita jsūfia mer
gaitė — šitas mielas padaras — šitos mo
dernios moterys buvo puikios, tiesiog pui
kios! Vertė Alė Rūta.
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Visa tatai parodo J; Šliūpo gebėjimą „su- 
der/aifi savo tautinius jausmus su socializmo 

/iilėjomis. Tuo būdu, sako V. Mykolaitis, 
„Šliūpas skelbia savotišką tautinį socializmą 
ir Uisvamanybę. Skelbdamas socializmą ir 
kovą su kunigais, Šliūpas tuo pačiu metu uo
liai agituoja steigti lietuviškas parapijas ir 
skirtis nuo lenkų” („Liet. lit. ist.” I d.). Ta
me darbe jam uoliai talkininkauja kun. Var- 
nagiris Ir kun. Aleksandras Burba, autorius 
žinomų'poemų „Senkus Jurgis” ir „Ponas 
Bartkus” ir vėliau pasirodžiusio veikalo „Per
žvalga lietuvystės darbų Amerikoje.” Dėl 
savo lietuviško' nusistatymo bei patriotinės 
veiklos Vilniaus vyskupijos persekiotas, net 
kalintas Gardino kalėjime, A.. Burba, Šliūpo 
kviečiamas, atvyksta Amerikon, kur, Vaiž
ganto teigimu, „nesibaidė Šliūpo be
dieviškumo (mano pabr. B. 2.) ir ilgą 
laiką kartu su juo dirbo visuomeninį darbą *J 
Redaguodamas katalikiškąją „Vienybę Lie
tuvininkų”, jis kartu remia straipsniais ir 
Šliūpo „Lietuviškąjį Balsą”. Nenuostabu, kad 
tokia vieninga' lietuvių šviesuolių veikla 
tampa apvainikuota gražiais laimėjimais. Išei
viai lietuviai ima skirti save nuo lenkų, ir, 
to pasekmėje, pakyla lietuviškųjų bažtfyčių 
bei parapijų skaičius.

Dėl įvairių intrigų užsidarius 1889 m. „Lie
tuviškajam Balsui”, Šliūpas tais pačiais me
tais iš New Yorko persikelia gyventi į Bal- 
timorę. Čia įsteigia „Lietuvių Mokslo Drau
gystę”, kuri 1890 m. išleidžia jo „Liet u- 
yiškuosius raštu,s ir raštinin
kus”. Tos Draugijos lėšomis Tilžėje taip 

leidžiamas socialistinės krypties laikraš
tis „Aipšvieta”, kurio pasirodo iš viso 15 nr.

Kiek vėliau J. Šliūpas įkuria „Susivieniji
mą Lietuvių Socialistų Amerikoje” ir imasi 
leisti „Naują Gadynę”. Iškilus nuomonių 
skirtumams, jis 1905 m. atsiskiria nuo sor 
cialistų ir suorganizuoja „Susivienijimą Lie-' 
tuvių Laisvamanių”, išleisdamas naują laik- 

*rašt( „Laisvoji Mintis”. ,
Iš savo visuomeninės veiklos Šliūpas jo

kios medžiaginės naudos neturi, nes jo lei
džiami laikraščiai jam tik nuostolius neša'. 
Pragyvenimo rūpesčiai ir nepritekliai nuo
lat slėgė Šliūpą, jau sukurusį šeimą, bet ne
turintį specialybės nei nuolatinio pajamų šal 
tinio, todėl jis, nors ir pavėluotai, ryžtasi 
Marylando ir kt. universitetuose tęsti seniai 
nutrauktas studijas. Sėkmingai jas baigęs, 
įsigija medicinos' gydytojo diplomą. Nuo to 
laiko verčiasi gydytojo praktika, susilaukda
mas didelio pasisekimo. Būdamas labai ge
ros širdies, nepasiturinčius tautiečius gydo 
be jokio atlyginimo, dėl ko tampa šių ypa
tingai mylimas ir gerbiamas. Jo suteikta 
vargšams medicinos pagalba per 26 prakti
kos metus Amerikoje vertinama 18.000 do
lerių.

Iš prigimties linkęs J organizacinį darbą, 
Šliūpas nusipelno ir šioje srityje, su vieno 
lenko gydytojo pagalba 'suorganizavęs aku
šerių kursus, kuriuos baigia apie 30 lietu
vaičių.

Apibūdindamas dr. Jono Šliūpo darbus 
Amerikoje, dr. K. Grinius teisingai rašo: 
„Amerikoje J. Šliūpas savo tautinį veikimą 
taip išplėtė, k?d nė vienas svarbesnis įvykis 
neapsiėjo be jo. Ar tai suredaguoti raštus 

' rusų valdžiai, kad leistų lietuvišką spaudą 
Lietuvoje, ar sušelpti su caro valdžia kovo
jusius ir nukentėjtisius, ar 1900 m. suorgani
zuoti Paryžiaus parodoje lietuviškąjį skyrių 
ir Irt. — visur randame Šliūpą kaip aktyvų 
veikėją. Stebimės jo energija, sumanumu ir 
pasišventimu bendriems lietuvių tautos rei
kalams. Apskritai kalbant, Šliūpas, būdamas 
Amerikoje, lietuvių tautai padarė tiek daug 
naudingo, kad vargu kitam kam yra tekę tiek 
daug padaryti. Jei Lietuva susilaukė nepri
klausomybės ir laisvės, tai prie to ypač daug 
yra prisidėjęs J. Šliūpas. Už tai lietuvių 
tauta amžinai jam bus dėkinga ir su didžia 
pagarba minės jį.” („Lietuviai”, 3 Nr.).

3. Lietuvai prisikeliant
Europos padangė niaukiasi, kol 1914 m. 

įsiliepsnojęs Didysis Gaisras apsemia visą 
kontinentą. Karo šmėkla, naikindama viską 
pakeliui, persirita ir per Lietuvą, atblokšda
ma tūkstančius lietuvių, karo tremtinių, į 
Rusijos gilumą. Patyręs apie savo tautiečių 
vargus ir bėdas, Šliūpas nedelsdamas skuba 
savo kenčiantiems broliams pagalbon. 1917 
m. jis per Sibirą atvyksta Rusijon, atvežda- 
mas iš Amerikos gausių šalpų. Suėjęs į kon
taktą su latvių šviesuoliais, jis siūlo jiems 
bendrai kurti lietuvių — latvių respubliką.

* Neradęs betgi šiai savo idėjai pritarimo, 
vyksta į Švediją. Čia pabuvojęs, išleidžia 
lietuvių kalba knygas „Lietuva ir anglai” ir 
„Šiaurės Tautų Sąjunga”. Pastarojoje kny
goje kelia mintį — atkurti nepriklausomą 
Lietuvą, susivienijusią su švedais, suomiais, 
estais, latviais ir kitais artimaisiais kaimy
nais. Tuo pačiu metu pasirodo jo veikalas 
anglų kalba „The past, present and future of 
Lithuania”, plačiai išgarsinęs Lietuvos var
dą užsienyje.

\ 1918 m. grįžta J. Šliūpas Amerikon ir vei-
kftf. . Amerikos Lietuvių Taryboje. Po kurio 
laiko vtUiį laivas neša per Atlantą prie 
Anglijos kftantų. 1919 m., kaip Amerikos 
lietuvių įgaliotinis, Londone įkuria Lietuvių 
Pasiuntinybę, ftarkviesdamas Į ją iš Lietuvos 
nrof. V. Čepinskį, ir K. Bizauską.

Palaužia;
v

• 7, 2. Dr. Jono Šliupo
Po to aplanko Prancūzijos sostinę Pary

žių, gindamas Lietuvos reikalus. Ten veiku
sio lietuvių Komiteto pasiųstas, važiuoja į 
St. Nazaire, kur Amerikos kariuomenės san
dėliuose priperka už „arti pusę milijono do
lerių” mūsų krašto ligoninėms reikalingų 
medikamentų bei „šiaip visokių padargų”. 
Su šiuo brangiu turtu atsiduria Lietuvoje. 
Tais pačiais metais dr. J.' Šliūpas, bene jo 
paties pageidavimu, vyriausybės paskiriamas 
atstovu į Rygą. Vėl atbunda jo svajonė su
vesti abi broliškas tautas, į darnią -vienybę, 
tačiau ir šį kartą tas jo nuoširdus siekimas' 
lenkų įtakai pasidavusių latvių politikų ne
paremiamas, laikomas neįgyvendinamu, nere
aliu. '

Rygoje pergyvenęs latvių kovas su bermon 
tininkais, 1919 m. pabaigoje grįžta Tėvynėn. 
Po to, lankosi Estijoje, Tartu mieste, tartis 
su rusų atstovu dėl santykių užmezgimo. 
Grįžusiam Lietuvon, valstybės reikalai vis 
dar neleidžia Šliūpui pasilsėti. Sekančiais 
metais (1920 m.) vėl leidžiasi tolimon kelio
nėn — vėl ton pačion Amerikon. Turėdamas 
didelį tenykščių lietuvių pasitikėjimą, jis 
sėkmingai renka pinigus prekybos laivyno 
užuomazgai ir steigia įvairias finansines 
bendroves.

Garbingai atlikęs paskirtąjį uždavinį, dr. 
J. Šliūpas 1921 m. vėl atsisveikina su Ameri
ka., Pasiekęs tėvynę ir apsigyvenęs Kaune, 
jis budria akimi atidžiai stebi Lietuvos poli
tinę raidą, lankosi svarbesniuose tautiniuo
se susirinkimuose ir mitinguose. Visiems į jį 
besikreipiantiems jis noriai pataria ir, rei
kalui esant, pamoko. Dr. K. Griniaus pasa
kymu, „niekad nevengia atviro/kad ir ne vi
siems malonaus žodžio, liečiančio bendrus 
tautos reikalus.” Ir valdžios atstovai ne kar
tą iš Šliūpo išgirsdavę karčios tiesos.

Taip pat sjis aktyviai dalyvauja Lietuvos 
ekonominiame ir kultūriniame gyvenime, sa
vo neišsenkama energija, patyrimu ir organi
zaciniais gabumaią prisidėdamas prie atku
riamojo darbo. Savo sunkiu triūsu ir pra
kaitu per daugelį metų uždirbtu kapitalu no
riai įsijungia į steigiamą Prekybos ir Pra
monės Banką bei kitas lietuvių organizuo
jamas ekonomines bendroves. Kai kurioms 
jų, netinkamai vadovaujamos, veikiai suban
krutuoja, ir dr. J. Šliūpas praranda didžiąją 
savo turėto turto dalį. Likęs be santaupų, 
stoja dirbti sunkų pedagogo darbą. Keletą 
metų mokytojauja Biržų ir Šiaulių gimnazi
jose. Laisvu nuo darbo metu rašinėja į spau
dą bei verčia iš svetimų kalbų mokslo vei
kalus. 1924 m. Šliūpas pakviečiamas į aukš
tąją Lietuvos mokyklą — Vytauto Didžiojo 
Universitetą Kaune, kur ketverius metus pri
vatdocento laipsniu skaito medicinos istorN 
jos kursą. J. Šliūpo nuopelnus mokslui uni
versitetas atžymėjo, suteikdamas jam Medi
cinos ir Istorijos Garbės Dautaro titulą.

Paminėtinas jo „Etikos ir Kultūros Drau- 
gijos”įšteigimas. Ši tikybinė bendruomenė, 
subūrusi gana žymų skaičių narių, leidžia

Kada dvasios pasaulis ui^rsla ,
Vienas Hamburgo dagininkas nupiešė 

ypatingą paveikslą, pavadinta „Bikini“ įėjo 
gyvenimam kaip atominės bombos vei
kimų pasėka. Dailininkui ne visai pasisekė 
Bikini išreikšti vaizdu, bet pasisekė sugauti 
pačią mintį, būtent, visi' gyvi sutvėrimai 
(Paukščiai) krenta iš dangaus į vandenyną ir 
visi gyviai (žuvys) kyla į erdvę. Tai vyksta 
vienu akimirksniu. Toks pragariškas visuo
tinis gyvybės naikinimas, pasiektas dvide
šimtajame amžiuje, negali nestebinti žmo
gaus, nors ir toliausiai stovinčio nuo tech
nikos pažangos, nors ir labiausiai technikos 
nemėgstančio ir negarbinančio. Vistik tai 
yra pragariška jėga, kuri, tam tikram kiekyje, 
gali visą žemės kamuolį suskaldyti, yra rea; 
Ii, baisi ir veikia šių dienų politiką.

Žmonės visuotinai stebina tai, kas yra 
apčiuopiamai aišku akiai ar palytėjimu, lyg 
ir čia nebūtų dvasios primato, lyg ir čia ne
būtų žmogaus esimo paslapties, to stebuklo, 
kuriuo mes viską apsprendžiame, kurio var
du viskas vyksta. Žmones visuotinai stebi
na vargas, skurdas, badas (vis materiali
nis!), tam reikalui keistos Unnros sudary
tos, bet tuo tarpu dvasios vargas, skurdas, 
badas nedaro įspūdžio, nesteigiamos, nely
ginant Unnros, dvasiniam gyvenimui atsta
tyti. UNO, kuriai, rodos, turėtų rūpėti vi
sas žmonijos gyvavimo kompleksas, nieko 
tuo reikalu nesako, nedaro. UNO yra val
stybių politikos instrumentas, ir instrumen
tas keistas. Kiek Tautų Sąjungą buvo ide
alistinė, tiek UNO komercinė. UNO dažnai 
primena kabareto artistus, kurie pasižymi 
napaprastu miklumu apgauti žiūrovą, saky
sim, paima svetimą skrybėlę ir iš jos ištrau
kia gyvatę, balandį ir kiškutį. Žiūrovas neti
ki stebuklu, bet tiki miklumu ir sugebėji
mu. Tuo tarpu UNO tuos pokštus atlieka 
su rimta mina, žmonijos Idealų vardu. Pa
saulio politikos veikloje nėra Bikini idėjos: 
Visos padugnės keliasi q erdvę, visos idėjos 
krenta į bedugnę? Miliūnai žmonių mėtomi 
iš vietos į vietą, milionų žmonių navergimas 
ir laikymas kacetuose, ištisų valstybių pa
jungimas svetimai valiai, nesiskaitymas su

5 ąžuolas
gyvenimo bruožai
savo organą „Laisvoji Mintfs”, kurį eilę me
tų redaguoja taip pat dr. J. Šliūpas.

Pagaliau, po daugelio vargo, kovos ir 
įtempto darbo metų, ne kartą gyvenimo ap
viltas ir išvargintas, tačiau dvasia nepalūžęs, 
dr. J. Šliūpas pasitraukia į nuošalų Lietuvos 
pajūrį, į „marių krantelį — Palangos mieste
lį.” Bet ir čia, prof. M. Biržiškos žodžiais, 
„dar tebebernauja visuomenei, ne iš reikalo, 
ne iš bėdos, tik iš pareigos supratimo, bū
damas pensininku, ir dvigubu (medicinos ir 
istorijos) garbės daktaru, tebedirbo Palan
gos valsčiaus viršaičiu.” (Lietuviai” 6 nr.).

4. Naujo karo pašvaistėse...
Bet štai Lietuvą užgula klaikieji 1940—1944 

okupacijos metai. Dr. J. Šliūpas, tuomet Pa
langos miesto burmistras, visą savo amžių 
sielojęsis dėl lietuvių tautos likimo ir tautie
čių gerovės, skaudžiai pergyvena tą rūstų 
Tėvynę ištikusį likimą. Jo širdis kone plyš
ta iš skausmo, matant sužlugusį idealą — 
Tėvynės Laisvę — dėl kurio jis narsiai, kaip 
liūtas, visą gyvenimą kovojo. Daug dr. J. 
Šliūpui tenka nukęsti nuo svetimųjų, daug 
ką prarasti. Taičau skaudžiausias smūgis jį 
užgriūvo, kai 1944 m., iš naujo atsiritus karo 
viesului, jis, žmonos ir sūnaus lydimas yra 
priverstas palikti gimtąjį kraštą ir Vokieti
joje kęsti kietą ir aklą benamio tremtinio 
dalią. Šio paskutinio ištrėmimo garbingasis 
žilagalvis senelis, deja, nebepakėlė.

Pavojų iškankintas karo tremtinys dr. J. 
Šliūpas savo autobiografijoje, skundžiasi pa
šlijusia sveikata: „Nuo tūlo laiko aš nesvei
kuoju, kaulai surembėjo, atmintis ir regėji
mas sumažėjo.... Nestebėtina, 'kad dažnai 
mirties mintis švaistosi po smegenis. ^Mirtis 
jam nesukelia baimės. Didysis Patriotas pa
miršta save, jam terūpi, „kas bus su mūsų 
tėvyne. Tačiau šiandien tai ne 1883 m.”, ra
mina pats save, „anuomet inteligentus ant 
pirštų suskaitydavome, o dabar jų jau tūks- 
tačių tūkstančiai. Yra kas tautos reikalais 
rūpinasi. Taip pat ir mano liekančiais raš
tais gal kas nors pasiindomaus ir atitinka
mai suvartos.”

Dr. J. Šliūpą gaivina tvirtas tikėjimas, jog 
po visų negerovių Lietuva lyg Phoenixas 
atgims iš pelenų „gražesnė, doresnė, darnes
nė negu buvo iki šioliai, o ir su žymesne 
savy garbe. Lietuvai, senai lietuvių tautai, 
rašo jis toliafa,” pritinka užimti garbingą vie
tą tautų symfoniškame orkestre.”

Bet seneliui Aušrininkui nelemta antrą 
kartą išvysti Lietuvos Prisikėlimo... 1944 m. 
lapkričio 6 d. šaltą ūkanotą rytą, 8 vai. 30 
min., vieno Berlyno viešbučio kukliame kam
barėlyje ‘dr. Jono Šliūpo širdis amžiams su
stoja plakus). Palūžta' jis it galingas Lietuvos 
girių ąžuolas, audrų nuskintas. — netikėtai, 
vis dar pilnas kūrybinių polėkių1 ir suma
nymų, — toli nuo gimtosios žemės, — dar 
nespėjus užblėsti antrojo Pasaulinio karo 
kruvinbms pašvaistėms. Paliko Velionis ge
dinčią Našlę — savo tremtinio dienų ištiki

jokiais dorovės Ir religijos įsitikinimais, 
įgimtos žmogui nuosavybės ir tėvynės mei
lės nebojimas, ir t. t. Juk tai žmonijos ligos, 
balsesnės už individualines vėžio ar sifilio 
ligas. Ištikrųjų, pasaulis yra nudvaslntas. 
Iš tikrųjų, gal tai paveikė technikos ste
buklas — Europos griuvėsiai, tarp kurių 
žmogus neberanda savęs. Kuomet mes įpra
tę teisti už durų išlaužimą, čia įsiteisėja vi
suotinas visokių vertybių ir nuosavybių nai
kinimas. Kuomet teismas teisia už antausį 
girtame stovyje, čia nebeteisiama už žmonių 
malimą civilizacijos bei kultūros girnomis. 
Baisia pajuoka prasideda atominės bombos 
era: vietoj to, kad kiltų į aukštybes, gar
bintų ir džiaugtųsi išminties laimėjnmais,— 
jinai, kaip beždžionė, paėmusi skustuvą, 
švaistosi tarp amžinų kultūros paminklų ir 
grąso viską sunaikinti, jeigu pamišėliui ne- 
bus duota valios ir malonumų.

Belieka sušukti: Bikini, Bikini, Bikini!
Nežiūrint į tai, kaip veikia gyvenimą 

politika ir socialinė aplinka, visos kultūros 
šakos nors merdėjimo takais velka savo 
likimą į rytdieną. Kiek patenka po ranka, 
kiek ateina gandais iš plataus pasaulio, — 
visų menų kelias nusigrįžęs į praeitį: praei
tis yra viskas, nieko nąujo neįstengiama 
duoti. Galimas daiktas, kad žmogus yra su
krėstas, nes pasaulinio karo šmėkla pavei
kė daugiau negu kartais fantazija leidžia, 
velkė daugiau įrodomai, kad tu esi tik ro
botas. Asmenybių baisoj nesigirdi. O rytuose 
iš principo negali būti asmenybių. Rytuose 
kiekviena asmenybė pasmerkta mirti, nes 
ten aukščiau kolektyvo nevalia iškilti. Iš to
kio įsisąmonimo gali ištrūkti tik pranašai. 
Ir vis tik laisvam žmogui menų problemos 
negali nerūpėti.

Vokiečiai kaip labiausiai apstulbinta ne
tikėtumų tauta nemažai serga Ir meno pro
blemomis. Jų pasaulyje visai nieko naujo. 
Štai bene Hamburge susirenka pasiutę me
no idealistai spręsti ir gaivinti meno kultū
rą. Apspręsta maždaug, kad nieko nėra nau
jo, o jo reikįą. Bet čia ne technika, aklų ne- 
angausi. reikia vertybių, ne žodžiu, ne kom

mą palydovę, ir našlaitį sūnų yytautą. Gilus 
liūdesys sukrėtė visą lietuvių tautą, svetur 
karo išblaškytus tautiečius, netekus vieno žy
miausio tautos Veikėjo, nepalenkiamos va
lios, nuostabios ištvermės ir darbštumo žmo
gaus. Dr. J. Šliūpo atliktieji gausūs darbai, 
jo išleisti, tiek originaliniai, tek verstiniai 
veikalai, kurių priskaitoma per 30, be to, 
daugybė straipsnių „Aušroj" ir kituose lie
tuviškuose laikraščiuose, o taipgi turiningas 
jo gyvenimas bus- kartų kartoms tasai nZš- 
semiamas šaltinis, iš kurio lietuvių jaunimas 
galės sau semtis tiesos, patyrimo ir paskati
nimo, kaip reikia dirbti ir aukotis savo 'au
tos gerovei.

Pats dr. J. Šliūpas itin nuoširdžiame laiš
ke Vaižgantui kritiškai apibūdina savo dar
bus ir asmenį: „Skiriamės ne tik savo pa
šaukimu. Tamsta dvasioje poetas, jautriai pa
stebi grožį, harmoniją formose ne tik kalbos, 
bet ir muzikos, piešinių, tapinių ir visatinai 
perimtas esi ilgėjimosi meno, patraukimais 
dailininko. Nors ir aš myliu muziką, gerą po
eziją, neaplenkiu neaplankęs abrozų galerijų, 
skulptūros veikalų, tačiau aš čion esu tik sve 
čias, tik nuobodulio valandose man tie daly
kai teprisimena. Taip ne poetas esmi, jog 
gimnazistu būdamas ir pamėginęs' (kuria 
mokinys nemėgina?) Iliados kelioliką eilučių 
lietuviškai išversti, ant visados atsižadėjau 
ką nors eiliuoti. Rašyti rašiau daug, vis sku
binai, rupai, ne į formą atsižvelgdamas, tik 
į dalyką. Priverstas buvau būti polihisloras, 
ir todėl mano darbas, mano veikalai grubūs 
paviršutiniai, skuboti. Rasi daugiau esmi at
siekęs gyvu žodžiu, prakalbomis, kurių ne
mažiau tūkstančio esmi pasakęs. Prisipažįs
tu, kad blogų norų, ar keršto niekados savy
je neiaučiaus. Ką daręs esmi, dariau bona 
fide, kiek atsimenu. Laisvė ir gerovė tautos, 
visuomeniškoji nauda man labiau mintyje 
buvo, negu mano paties ir šeimynos turtas 
ar laimė. Gal klydau taip darydamas? Gal. 
Vis gi mirdamas, rodos, galėsiu pasakyti, 
kad ne savnoru gyvenau.'Kaip mokėjau, taip 
šokau. Ar tas šokis buvo gražus, išmintingas, 
labas ir doras, ne man pasilieka spręsti.. ,•

Sukako daugiau kaip dveji metai, kai ap
niūkusį lapkričio 11 d. pavakarį Berlyne, 
Wilmersdorfo krematorijume godžios liepsnos 
palaidojo a. a. dr. Jono Šliūpo kūną. Krema
cijos iškilmėse dalyvavęs gausus lietuvių 
tremtinių būrys — jų tarpe Vellonies brolis 
gyd. Rokas Šliūpas — paskutinį kartą atsi
sveikino su Velionies palaikais, kuriuos, Vė- 
lionies Našlė ir našlaitis sūnus Vytautas, pa
staruoju metu lankęs Lietuvių Gimnazijos 
Nuertingene V-ją klasę, š. (n. sausio 15 d.. 
palydėti Nuertingeno lietuvių kolonuos gy
ventojų gausaus būrio, — išvežė į tolimąjį 
užjūrį, kur gyvena dr. J. Šliūpo pirmosios 
žmonos dvi dukterys — žinoma veikėja ir 
gydytoja Aldona ir jos sesuo p. Yčienė, — 
kad juos bent laikinai perduotų Amerikos 
lietuvių visuomenei, kurios labui dr. J. Šliū
pas taip vaisingai triūsė ir aukojosi, kol, 
sugaudus Laisvės Varpui, laisvos Lietuvos 
žemė vėl galės jo pelenus prigl-ueti...

' B. Zvlngilas.

piliacijų, ne patobulinimų. Ir berods visiems 
paaiškėjo, kol nėra didelių asmenybių, ku
rios ateitų su dvasios kroviniu, negali būti 
naujos dvasios, naujo judėjimo. Individu
alybės kuria meną.

Šiandien pasaulį formuoja Ir apsprendžia 
(spaudos rupore!) Smoots, Bymes, Bevin, 
Molotovas. Jų svoris yra užimamų kėdžių 
svoris. Jie, kaip pareigūnai, ir turi kalbėti, 
gal būt ir tautos pritariami. Bet kas gi šalia 
jų dvasinio pasaulio, laisvo žmogaus var
du su dideliu svoriu ir įtaka kalba ir veikla? 
Kas šalia valdininkų svarų žodi metė, kad 
minios pagautų ir pagalvotų? Kas šiandien 
bet kokią dvasinę revoliuciją kelia? Visi 
bijo bolševizmo, visi silpnavaliai nori Jam 
taikintis, o jis ateina kaip šaltas suformuo
tas debesys. O didelių individualybių nėra. 
Ant valdžios kėdžių iškeltos asmenybės 
užimtos vietos akiratį turi. Taip yra visur 
ir visados, pet Lietuvoj, kada gavę valdžios 
kėdę prarasdavo net paskutinę turėtą dva
sinės kultūros liepsnelę.

Kad dvasiniam pasauliui sunku išsiverž
ti į naujas formas, į naujus šūkius, yra gal 
didžiausia priežastis, tai po tokio sukrėtimo 
neįvyko jokios dvasinės revoliucijos.

USA senatorius Vandenbergas, atrodo tau
rus žmogus, šiandien prie visokių netikru
mų ir vietomis benuslstovinčlo neteisybės 
principo dar kartą metė šūkį: „Laisvam pa
sauly — laisvas žmogus“ Kas čia? Ar tie
sos ieškojimas, ar dar vienas apgavimo šū
kis? Ar šių dienų pasaulyje konstruojamu 
rėžimų varžtuose galės pasireikšti žmogus 
toks, koks jis yra ir nori būti? Ar žmogus ir 
tautų laisvė (prieš kurias kultūringas žmo
gus žodžiu negali priešintis, nes tai būtų 
blogas tonas) eis tik teorijų ir svajonių pa
sauliais, o realybė rodys obskurantlzmą, pa
nieką, pavergimą Ir totalinį sauvaliavimą?

Kaip matome, dvasinis pasaulis žiauriai 
užmirštas. Pesimizmas visai vietoje, bet ne
reikia žudytis. Jeigu yra bent po vieną pra
našą kiekviename žemės kontinente, pasau
lis nežus, nes mus išminčiai moko: mano 
jėga ir šviesa ne iš šio pasaulio, aš nesu tie
sa, kurios nenugalės joki žemės ginklai.
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Susimalusiems lietuviams niekur 
ištautėjimo pavojus negrės

„Argentinos lietuvių Balso” 802 Nr. ra
šoma:

Beveik visi iš Lietuvos išvietinti žmonės ir 
ypač jaunimas, gyvena viena viltim ir vienu 
pasiryžimu — grįžti Lietuvon kai tik pasikei
tusios dabartinės sąlygos tai leis. Visi žino
me, kad dabartinė Lietuvos padėtis yra lai
kina ir kad ji turės pasikeisti, nes joje siau- 
čiantieji įsibrovėliai, kurie taip pat laiko už
grobę veik pusę Europos, vienu ar kitu 
būdu turės kraustytis ten, iš kur atėjo.

Niekas, tačiau, negali pasakyti, kada tai 
įvyks, nes didžiųjų valstybių santykių vys-

- timosi linkmę yra sunku numatyti.
Pabėgėliai, laukdami savo padėties išspren

dimo, suprantama, nori būti arčiau Lietu
vos. Dabartinės jų gyvenimo sąlygos, yra, 
tačiau, sunkios ir kas juos ypač neigiamai ir 
sunkiai veikia, tai neveiklumas, nepastovi pa
dėtis ir nežinomas rytojus. Kyla dvi srovės 
— vieni nori visais galimais būdais išsilai
kyti arti Lietuvos, kiti mąsto apie vykimą į 
tolimesnius kraštus su. geresnėm gyvenimo

- sąlygom, pasiryžę, joms pakitus, grįžti į Lie
tuvą. ■'

Giliau nenagrinėjant' vienos ir kitos pusės 
numatomų galimybų, tenka pripažinti jog da
bartinė pabėgėlių padėtis visapusiškai pri
klausanti nuo didžiųjų valstybių nusistatymo, 
nėra nei tvirta, jnei saugi. Lietuvos išvadavi
mas gali būti mėnesių ar metų klausimas. 
Dabartinis neveiklumas ir ateities netikru
mas, tuo labiau prie sunkių gyvenimo sąlygų 
dvasiniai ir fiziniai silpnina pabėgėlius ir 
ypač jaunimą. Greito padėties pakeitimo 
Europoj laukti netenka, nei yra plačių ga
limybių gauti pastovų užsieminą ir darbą. 
Visa tai nieko, gero nepranašauja ir nieko 

'gero neatneš.
' Iš kitos pusės, tenka pripažinti, kad pa

bėgėliai, tapdami medžiaginiai nepriklausomi 
ir pasiekę tam tikro gerbūvio savo pastangų 
ir darbo dėka, atgaus dvasinę lygsvarą, iš
vystys ekonominį pajėgumą ir, atėjus laikui, 
Lietuvai galės būti daug naudingesni. Pasau- 
•lyje medžiaginiai nepriklausomas žmogus yra 
laisvas savo noruose ir žygiuose; tuo tarpu 
Lietuvos pabėgėliai tokios laisvės neturi.

Atrodytų todėl, kad išvažiavimas iš Euro
pos būtų tinkamas išsprendimas dabartinės 
pabėgėlių padėties. Žinoma, tektų važiuoti 
žiūrint ne atgal, o pirmyn. Tektų būti pasi
rengusiems pakelti užjūriuose pradinius sun
kumus, pasirengusiems dirbti ir kurti naują 
ateitį. Bus tai metų klausimas, reikalaująs 
darbo ir pastangų, tačiau su galimybėm kur 
kas platesnėm, nei Europoje. Tada galima 
bus pažvelgti atgal, turint po kojom gerą 
pagrindą.

Kalbama apie išvažiavimą dadelėmis gru
pėmis, kad užjūry neišsisklaidyti ir išlaikyti 
tautinę dvasią. Su šia mintim, tačiau, tenka 
būti atsargiems, nes ji tiesioginiai prieštarau
ja daugelio, ir jų tarpe P. Amerikos kraštų, 
nusistatymams tuo atžvilgiu, — šie, pilnai su-

Lietuvių dainų radijo koncertas
Vasario 16 d. per Stuttgarto radiją kon

certavo Algirdo Kačanausko vedamas „Sie
tyno” choras ir Broniaus Budriūno — 
Scheinfeldo lietuvių choras.

Pats faktas, kad šie du lietuvių chorai pa
sirūpino paskleisti lietuvišką dainą per ra
diją, yra mums lietuviams nepaprastai reikš
mingas ir džiugina mus. Tuo buvd padaryta 
propaganda mums taip didelės šventės proga.

Paskirtos lietuvių tremtinių literatūros 
premijos

Vasario 10 d. Tuebingene buvo paskirsty
tos literatūrinės premijos už geriausius mūsų 
rašytojų kūrinius, išleistus tremtyje iki š. m. 
sausio 1 d. Skirtosios premijos teko:

1. LTB Švietimo Valdybos premija (5000 
RM) — Bernardui Brazdžioniui.

2. BALFo premija (3000 RM) — Alfonsui 
Nykai-Niliūnui.

3. Leidyklos „Patria” premija (3000 RM) — 
Henrikui Nagiui.

4. Liet. Raudonojo Kryžiaus premija (2000 
RM) — Kaziui Bradūnui.

Iškilmingas premijų Įteikimas laureatams 
įvyks pasario 15 d. Tuebingene.

DP DIRBA DACHAU
Per pusvalandį kelio nuo Dachau 'geležin

kelio stoties prasideda II Dachau arba buvu
sio mirties malūno rajonas. Tai didelis ba- 

prantama, laukia kad atvykstantieji nebūtų 
laikini paukščiai, bet kad palaipsniui sutaptų 
su aplinkuma ir vietiniais gyventojais, kaip 
tai buvo J. A. V. plačiosios ateivijos laikais. 
Vistik, nežiūrint i tai, galima bus pasiekti 
apsigyvenimo didesniais vienetais. — Nutau
tėjimo gi klausimas, yra labai platus. — Yra 
mūsų tautiečių, kurie, nespiriami, per 10 me
tų sugebėjo užmiršti gimtąją kalbą ir kurių 
antroji ir trečioji karta puikiai kalba angliš
kai iy, nors ir prisitaikė prie aplinkumos, toli 
gražu nepametė tautinių bruožų ir savybių. 
Tai priklauso nuo išsilavinimo, savigarbos ir 
savęs įvertinimo. Susipratusiems lietuviams 
niekur ištautėjimo pavojus negrės, tuo la
biau palaikant santykius tarpusavy, skaitant 
lietuvišką spaudą" ir dalyvaujant savo drau
gijose.

Su Belgija dėl DP susitarta, su Prancūzija tarsis
Ženevoje susirinkusi dešimties valstybių 

(jų tarpe JAV ir D. Britanija) 'Tarptautinės 
Pabėgėlių organizacijos paruošiamoji komi
siją aptars problemas, kas reikės daryti su 
pabėgėliais ir išvietintaisiais sustabdžius 
Unrrai savo veikimą. Nuomonių skrtumas dfcl 
taktikos prieš tuos išvietintuosius, kurie ne
nori į savo tėvynę grįžti, privedė prie konfe
rencijos boikoto iš Rusijos ir Rytų Europos 
valstybių pusės. Šios valstybės yra priešin
gos, kad būtų teikiama tarptautinė pagalba 
šiai, čia tik minėtai, pabėgėlių ir išvietintų- 
jų kategorijai.

Kaip pranešama, Amerikos laikraščiai ne
maža dabar rašo DP klausimais. Užsienių 
reiklų ministerio Georges G Marshallio pa
siūlymas, kad kongresas imigracijos įstaty
mus išvietintųjų naudai pakeistų, gyvai dis
kutuojamas. „Chicago Tribune” mano, kad 
tai būtų per paprastas sprendimas, kaip pri
neša O1C. Ar negalėtų Europos (valstybės, 
kurioms trūksta darbo jėgos, atleisti belais
vius ir įsileisti išvietintuosius kąip emigran
tus. Tačiau šis sprendimo, būdas esąs atme
tamas todėl, kad tikimasi iš JAV perimant 
šią naštą.

Palankiau rašo New York „Herald Tribu
ne”, kuri kalba apie JAV pareigą bent jau 
dalį šios naštos perimti. Nors, sako, ši prob
lema yra perduota JT, tačiau visgi reikėjo 
JAV duoti keletą konkrečių pavyzdžių, kad 
jos yra pasirengusios atlikti savo dalį. Rei
kėjo padaryti lengvatų įvažiavimo kvotų at
žvilgiu ir imigracijos įstatimdavystę pakeisti, 
tokiu bū^u JAV galėjo duoti pavyzdį ki
toms, kaip britų dominijoms ir Pietų Ameri
kos valstybėms, kurios palyginamai mažo iš- 
vietintųįų skaičiaus absordavimui jokių rim
tų sunkumų neturėtų. Panašios nuomonės yra 
ir „New York Times” ir nurodo, kad imi
gracija j JAV yra visad buvusi pagrindiniu 
šaltiniu nekvalifikuotų darbininkų, kurių dau
gelis pramonės šakų čia dabar reikalingos.

raku miestas, įsisupęs nuo pamatų iki viršaus 
į spygliuotos vielos tinklą. Pirmą kartą į čia 
atvykus būtinai norisi pamatyti krematoriu
mą, kartuves ir kitus III Reicho atributus. Ta
čiau be specialaus leidimo tai neįmanoma, o 
akiai kelią užstoja mūrinių namų kvartalas ir 
spygliuotų medžių eilės.

Dachau-tai buvusi viršžifloniškų kančių ir 
neribotų žudynių vieta. Kas į čia keliavo 
prieš dvejetą metų, tas šiapus spygliuotų 
vielų nėrinio turėjo palikti viską: viltis, gy-
venimą, užmiršti elementarinį teisingumą ir 
kelią atgal Tačiau nūdien yra kitaip. Kas
dien į Dachau II atvyksta būriai žmonių, ieš
kodami darbo ir geresnių pragyvenimo są
lygų,- prie U.S.A. Armijos. Nemažai Dachau 
jau dirba ir lietuvių iš įvairių DP stovyklų.

Kiekvienam pagal gabumus ir specialybę 
duodama darbo ir gerai atlyginama. Išvirin
tieji gauna gerą maistą ir pakankamą rūka
lų kiekį. Tačiau kiek Nesklandumo įneša vo
kiečių valdininkų buvimas amerikiečių admi
nistracijoj, kuriems pakeisti reikia stipresnių 
intektualinių jėgų iš svetimšalių tarpo.

Lietuvių čia galima rasti įvairiuose tarny
bos postuose: Įstaigoj, prie auto, sandėly, 
įmonėje ir 1.1 Visi yra patenkinti savo darbu, 
tvarka ir aprūpinimu.

Dachau lietuviams belieka tik palinkėti iš
tvermės, solidarumo ir gražios darbe bičiuly
stės aų kitų tautų išvietintaisiais.
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ŠŪVIAI PRIE ADKIJQS
Kad įtraukus Italiją į karą, slaptu susita

rimu, kuris įvyko Londone 1915 m., 'Italijai 
buvo priskirtos buvusios Austro-Vengrijos 
sritys: Oorica, Gradisca, Istrija, Triestas, 
Pola ir beveik visos salos, esančios rytinėje 
Adrijos jūros pusėje. Caristinė Rusija, ku
ri Visuomet dėjosi slavų tautų užtarytoja 
šioje žemės dalyje, labai nenoriai sutiko pri
pažinti tokį Italijos prasiplėtimą. Todėl tuo
jau pat tarp italų ir jugoslavų prasidėjo di
deli nesutarimai.

Paryžiaus taikos konferencijoje 1919 m. 
tarp italų ir jugoslavų buvo tokie dideli nuo
monių skirtumai, kad didžiosios valstybės 
ginčus paliko abiem pusėm tarpusavyje 
spręsti. , Rapallo sutartimi, 1920 m. lapkričio 
12 d., šiaurinę Dalmatiją ir miestą Fiume 
Italija vėl grąžino Jugoslavijai. Dalmatijos 
pakraščiuose Italija pasilaikė sau Žarą ir 
kai kurias salas, būtent: Cherson, Lussin, La-

Priėmimas 100.000 išvietintųjų ne tik kad ne
nuslopintų ūkinio Amerikos gyvenimo, bet 
atvirkščiai, sustiprintų.

Kaip Dena praneša, gen. Joseph T. Mc 
Narney savo rašte Belgijos vyriausybei pat
virtino Belgijos vyriausybės su Tarptautinių 
Pabėgėlių Komitetu susitarimą, pagal kurį 
20.000’ šiuo mėtti gyvenančių Vokietijoje iš
vietintųjų su savo šeimomis numatoma įkur
dini Belgijoje. Sutarties pasirašymo laukia
ma artimiausiu laiku. Belgija yra pirmoji 
valstybė, kuri šios rūsies akcijai pasisiūlė. 
Atsakomybę tam pravesti pasiėmė Ameri
kiečių armija, kuri pasirinks atitinkamus 
asmenis ir rūpinsis transportu į Belgija. 
Išvietintieji būsią pirmoje eilėje pris
kirti prie kalnų pramonės (anglių k), kuriems 
mažiausia 2-jiems sekantiems metams darbas 
sutartimi užtikrinamas. Tam terminui praėjus 
jie savo noru galės darbo sutartį prailginti. 
Tada jie gali pasirinkti — likti kaip imi-\ 
grantai Bilgijoje, grįžti Į tėvynę arba emi
gruoti į bet kurį kitą kraštą. Jiems bus tei
kiamos tos pačios ..gyvenimo sąlygos, kaip 
belgų darbininkams, jie galės gauti Belgijos 
pilietybę, vedusieji po trijų mėnesių praleistų 
Belgijoje, galės pasikviesti savo šeimas. Iš 
kitos pusės, darbininkai,' kurie nepatenkina
mai dirbs arba prisidės prie judėjimų, nu
kreiptų prieš belgų vyriausybę — bus į US 
zoną grąžinti ir iškeisti į kitus išvietintuo
sius. (M.V.)

Frankfurtas. (New York Herald Tribune.) 
Generolas Joseph F. Mc Narney praneša 
apie pirmąjį didelį susitarimą tarp Belgijos 
ir amerikiečių zonos dėl 70.000 DP,

Apie 20.000 darbininkų su savo šeimomis 
galės apleisti savo laikinas būstines buvu
siuose Vokietijos kariuomenės barakuose ir 
vykti į Belgijos miestus anglies kasti, kai tik 
Briuselis keletos dienų laikotarpyje oficia
liai ratifikuos jau įvykusi susitarimą.

Taip pat šios savaitės gale tuo pat reikalu 
Frankfurte laukiama ir prancūzų delegacija, 
kuri tarsis dėl 600.000 amerikiečių paskolintų 
vokiečių karo belaisvių iškeitimo - į DP. 
Prancūzija turi paskolintuosius belaisvius pa
leisti taigi ir tuos iš jų kurie dirba šiau
rinės Prancūzijos anglies kasyklose savaime 
suprantama, jog stipri komunistų partija il
gai prieštaravo įsileidimui antisovietiškai 

.nusiteikusių DP darbininkų. Tačiau rimtos 
darbo jėgos trūkumas privertė ir juos nusi
leisti.

JAV 'kariuomenės Europoje vyriausia būs
tinė remia Belgijos reikalą, nes tai mažins 
Amerikos mokesčių mokėtojų išlaidas- DP 
paramai.

Iš Amerikos lietuviu^ svaudos
Lietuvis Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje

Majoras Kastantas Pūkas, kaip praneša 
„Vienybė”, dirba Amerikos delegacijoje prie 
Saugumo Tarybos. Jis yra gimęs Amerikoje, 
bet mažas būdamas su tėvu grįžo J Lietuvą, 
kur baigė Ukmergės gimnaziją ir dvejis me
tus studijavo kalbas lytauto . Didžiojo uni
versitete. Lietuvoje K. Pūkas gyveno 1925— 
1938 metų laikotarpyje. Grįžęs Į Ameriką K. 
Pūkas baigė technikos mokslą Carnagie uni
versitete. Taip pat baigė aviacijos mokyklą 
Texas valstybėje. Karo metu dalyvavo Įvai
riuose frontuose ir už tai yra apdovanotas 
eile atsižymėjimo ženklų. Šiuo metu' majoras 
Pūkas turi specialią misiją Jungtinėse Tau
tose ryšium su atomiųės energijos, nusigink
lavimo ir pasaulinės policijos reikalais.

Mirė Juozas Grigaitis
Juozas Grigaitis Į JAV nesenai n<'ke1!»vo 

iš Vokietijos. Jis buvo apsigyvenęs pas savo 

gosta, Cazza, Pelagosa. Fiume virto laisvu 
uostu, o uostai Sebanico, Spalato, Gravosa, 
Cattaro teko jugoslavams.

Kaip tik stojo prie valdžios Mussolini, 
tuojau pradėjo reikšti pretenzijas į Jugosla
vijai, pagal Rapallo sutartį,, tekusias sritis. 
Jis reikalavo to susitarimo revizijos. Ir pa
galiau, 1924 m. Romos susitarimu ir 1925 m. 
Nettuno susitarimu, Jugoslavija vėl turėjo 
atsisakyti nuo Fiume ir jos apylinkių.

Kai fašistinė Italija subyrėjo, Jugoslavijot 
partizanai, vadovaujami Tito, greitai užėmė 
Istrijos ir Venezia Giulia provincijas, su 
Triestu, Pola, Gorica irtt. Jie įsiveržė gerokai 
ir į šiaurinę Italiją. Kada atėjo sąjungininkų 
armijos, vadovaujamos maršalo Alexanderio, 
rado čia Tito bešeimininkaujant. Kadangi są
jungininkai buvo nusistatę okupuoti visą Ita
liją jos prieškarinėse ribose, tai tuojau pa
reikalavo Tito atitraukti savo „armijas”. De
rybos ilgai tęsėsi ir pagaliau 1945 m. birže
lio 9 d. angių generolas Morganas Belgra
de susitarė dėl laikinos sienos, kuri paskiau 
ir vadinosi Morgano’linija. Pagal Ją susita
rimą pietinė dalis Venezia Giulija su Triestu 
ir Oorica buvo priskirta Italijai ir liko są
jungininkų okupuota. O kita dalis tos provin
cijos ir visas beveik Istrijos pusiasalis su 
anglies, gyvsidabrio ir bauxito kasyklomis li
ko Jugoslavijos žinioje. Tik, pačiame pieti
niame Istrijos pusiasalio smaigalyje esantis 
uostas, Pola buvo italams priskirtas ir jį 
okupavo anglai. Tai buvo laikinas susitari- • 
mas, o galutinos sienos tarp Italijos ir Ju
goslavijos turėjo sfūti nustatytos taikos kon
ferencijoje.

Paskiau, kaip žinoma, prasidėjo Londone, 
Paryžiuje, New Yorke begaliniai debatai, ku
rie vadinosi vienu bendru pavadinimu, t y. 
Triesto klausimu. Sąjungininkai ilgai spyrė
si ir italų gyvenamas sritis nenorėjo perleis
ti Jugoslavijai. Bet kietas jugoslavų užsispy
rimas, dar visą laiką remiamas rusų, pada
rė tiek įtakos, kad Jugoslavija išėjo laimė
toja. Ji gavo visas tas sritis, kurios jai bu
vo pavestos laikinai valdyti. Ji gavo ir Pola 
miestą.

Vasario pirmomis dienomis, artėjant vasa
rio 10 d., kada turėjo būti Paryžiuje pasira
šyta taikos sutartis, iš sričių, kurios pagal 
sutartį tenka Jugoslavijai, pradėjo krausty
tis italų gyventojai. Daugiausiai patys vilk
dami savo mantą arba su mulų velkamais 
vežimais jie užtvenkė kelius. Gražus Pola 
miestas, kuris visą laiką buvo italų jūrų ba
ze, liko tuščias, nes iš 33,000 to miesto gy
ventojų, apie 30.000 buvo italai. Bėgliai žie
mos šalčiais turėjo keliauti virš 100 kilomet
rų, kol pasiekė tikrąją Italijos žemę.

Kada jau Pola mieste, gyventojams ištuštė
jus, vasario 10 dieną įsiviešpatavo mirtina 
tyla, — klaikiai nuskambėjo šūviai: keršyda
ma už Pola atidavimą Jugoslavijąi, italė ■■ 
Marija Pasųuinelli nušovė generolą R. W. 
Wintoną, 13-sios anglų pėstininkų brigados 
vadą, kuris buvo Pola garnizono komendantu.

Tuo pat metu Paryžiuje įvyko taikos sutar
čių pasirašymas. Sutartį pasirašęs, Jugosla
vijos atstovas pareiškė apgailestavimą, kad,' 
sudarant sutartį į jo vyriausybės reikalavimus 
nebuvo tinkamai atsižvelgta. Ypatingai dėl 
teritorijalinių sutvarkymų Jugoslavija esanti 
labai- nepatenkinta, nes teritorijos su jugos
lavų gyventojais tekusios' Italijai, todėl Ju
goslavija niekuomet neatsisakysianti preten
zijų 1 jugoslaviškas sritis.

Tą pačią dieną Romoje Įvyko darbininkų, 
buvusių karo dalyvių ir studentų demonstra
cijos.

Taip prasidėjo naujoji taikos era po sutar- 
' čių pasirašymo. Vb.

švogeit, generalinį konsulą J. Budrį, New
Yorke. Mirė 1947 metų sausio 9 d. Velionis 
ėjo 66 amžiaus metus. Lietuvoje ėjo įvairias 
atsakingas pareigas. Amerikos lietuvių lai
kraščiai Juozo Grigaičio mirties proga pa
reiškė užuojautas jo žmonai dainininkei V. 
Grigaitienei, dukteriai ir švogeriui.

A. G. Kumskis Chicagoje kandidatuoja | 
aldermonus

A. G. Kumskis, kaip praneša lietuvių lai- ’ 
kraščiai, paragintas stambių biznierių komi
teto Marquette Parke, pradės savo kampani
ją į aldermonus 13 Warde. Rinkiminei kam
panijai jis jau paskelbė savo programą, ir 
jei bus išrinktas, stengsis ją Įgyvendinti.

Šiuo nietu A. O. Kumskis yra vieno distrikrz 
to, kuriam, priklauso visi miesto parkjA-fVir- 
šininku. A. G. Kumskis yra vienas iš žino- 
trrsnių Amerikos Fetuvių visuomenininkų, 
ALM vicepirmininkas. >
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