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Šitaip anglai tvarkys DP reikalus
Londonas. Britų imperijos oro maršalas ir 

britų okupacinių pajėgų Vokietijoje vadas Sir 
Shollto Douglas paskelbė šiuolaikinę DP 
problemos sprendimo programą britų zonoje. 
Pagal tą programą, būsią suteikta visiems 
DP galimybė išsilaikyti iš savo darbo. Dau
giausia darbininkų paimsianti britų kariuo
menė. Darbuose prie kariuomenės netilpę, 
būsią Įjungti į vokiečių ūki toms pat sty
goms, kaip ir vokiečiai. Vokiečių profesinės 
sąjungos jau yra pasižadėjusios DP priimti 
savo nariais ir teikti tą pat globą ir tas pat 
teises kaip ir vokiečiams. Drauge laukiama 
atvykstant delegacijos iš D. Britanijos kuriai 
būsią pavesta verbavimas darbams pačioje 
Britanijoje. Jaunuoliai ir žydai tebūsią imami 
darbams tik lagerio ribose. Tačiau atsisakę 
imtis pakeliamo darbo gilės būti baudžiami. 
Maisto normos sulyginamos su vokiečių nor
momis. Tuo nauju patvarkymu nebūsiąs už
kertamas kelias norintiems grįžti į namus.

Londonas. Ženevoje pasėdžiaujanti tarp
tautinė pabėgėliams remti komisija konsta
tavo, kad lėšos yra pasibaigę ir ekstra tele
grama prašė Trygve Lie jų parūpinti, kad 
kaip nors ištektų DP stovyklų vedimui bent 
iki birželio 30 d.

Marshallis atsako Molotovui

Privačiai gyvena užsieniečiai tnri 
registruotis

Muenchenas. Amerikiečių karinės valdžios 
parėdymu visi privačiai Muenchene gyvenan
tieji svetimšaliai turi iki š. mėn. 25 d. užsire
gistruoti magistrate. Už svetimšalių neuž- 
siregistravimą atsaikngi ir jų butų savininkai.

Pritariama 40 m. Vokietijos okupacijai
Vašingtonas. Vasario 19 (Dena - Renter). 

Kaip antradienį buvo pranešta, Amerikos 
užsienio reikalų tainisterią generolas George 
Marshallis pareiškė Sovietų vyriausybei, kad 
užsienio reikalų ministerijos valstybės sekre
torius L). Achesonas apibūdindamas sovietų 
užsienio politiką ir pavadindamas ją agresy
via ir plėtros politika, kalbėjo jam pavestų 
uždavinių ribose.

Amerikiečių notoje, kurioje atsakoma į 
Molotovo, protestą, užsienio reikalų ministe
ris Marshallis pareiškė: „Jums yra žinoma 
Jungtinių Valstybių konstitucinė sistema, o 
taip pat ir atskyrimas įstatymų leidžiamosios 
nuo vykdomosios valdžios. Pagal tą sistemą, 
kiekvienas vykdomosios valdžios valdininkas, 
užklaustas įstatymų leidžiamosios valdžioj 
skyriaus komiteto, privalo iškilusius klausimus 
atsakyti atvirai, jeigu tie klausimai nėra 
slapto pobūdžio ir yra suderinami su viešuo
ju interesu. Šiuo atveju tos išimties nebuvo.

Užsienio reikalų ministerijos valstybės 
sekretoriaus atviras atsakymas negali būti lai
komas neleistinu, dėl tos priežasties, kad jis 
tai padarė vadovaudamasis savo įsitikinimu.

Jūs charakterizuojate jo pareiškimo turinį 
kaip diskredituojantį ir nemandagų Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu. Pagal mūsų standartą 
santūrus komentaras apie viešai užimtos po
zicijos reikalą nėra diskredituojantis. Todėl

aš žinau, kad Jūs, dar kartą peržiūrėję mūsų 
atvirumą, nepalaikysite jo nedraugingu.
" Vašingtonas. (Dena) JAV užsienio reikalų 
ministeris G. Marshallis pareiškė, kad JAV 
tebepritaria keturių didžiųjų Paryžiaus kon
ferencijoje Byrneso pasiūlymui, kuriuo numa
toma Vokietijos okupacija keturiasdešimčiai 
metų. Sj pareiškimą Marshallis davė pasibai
gus dvi valandas truksiam slaptam posėdžiui, 
kuriame, reprezentaciniai rūmai svarstė užsie
nines problemas.

Memorandumas mln. Marshalllul

Vašingtonas. JAV užsienio reikalų ministe
rijos specialistai patiekė ministeriui Mar- 
shalliui memorandumą klausimais, spręstinais 
drauge su Vokietijos klausimu, Maskvos kon
ferencijoje. Ministeris turis eilę pasitarimų 
su dalykų žinovais ir prezidentu Trutnanu 
memorandume išdėstytais ir naujai iškylan
čiais Voiketijos problemą liečiančiais klausi
mais. JAV vyriausybės sluoksniai Vašingtone 
nenoriai diskutuoja JAV pasiūlymo Maskvos 
konferencijai smulkmenomis, kol užs. reikalų 
ministeris neužbaigs studijavimą visų doku
mentų ir memorandumų ir drauge su prezi
dentu neduos nurodymų užsienio ministerijos 
štabui ir Amerikos delegacijos nariams.

Paryžiuje demonstracijos su 
raudonomis vėliavmis

Paryžius. Prie streikuojančių laikraščių 
darbuotojų Paryžiuje prisidėjo valdininkai ir 
viešųjų įstaitarpautojai. Abu prancūzų va- 

. pjrfaščiai „Paris Presse” ir „France 
Soir” panaudojo automobilius su garsiakal- 

iais, kad perduotų publikai naujausias ži
nias. Paryžiaus gatvėse dėl streikuojančių 
demonstracijų viešpatauja nepaprastas susi
grūdimas, pereinąg į susisiekimo užkimšimą. 
Autobusų šoferiai apleido savo mašinas ir 
privertė keleivius toliau pėsčiomis žingsniuoti. 
Svarbiausiomis gatvėmis traukė demonstruo
jančių voros su raudonose vėliavose ir trans- 
parentuose nešamais užrašais: „Šalin bado 
atlyginimai”.

Nepasitenkinimas talkos sutartimis
Muenchenas. Paryžiuje Vokietijos sateliti

nės valstybės, pasirašydamos joms primestų 
taikos sutarčių tekstus, per savo, pasirašymui 
atsiųstus, atstovus pareiškė savo nepasiten
kinimą pasirašomoms sutartims. Vengrų tau
ta į taikos sutarties sąlygas žiūrinti su ne
liepiama susirūpinimu, ji yra išstačius! veng
rų mažumas kituose kraštuose pavojun. Tek
sią dėl to atskirai tartis. Italija priminė jau 
savo paskelbtą protestą ir abejojimą ar pa
prašomą sutartį parlamentas ratifikuos. Bul
garijos nuomonė svyravo tarp 
mo ir vilties. Suomija norėtų, 
būtų žiūrima, kaip į Vokietijos

Beviaas savo atsišaukime į 
taikos sutartis satelitines valstybes, 
imtis konkretaus atstatymo darbo su viltimi 
ir pasitikėjimu. Italijai atskirai palinkėjo sek
ti žuvusių socialistų pėdomis, o Suomijai iš
laikyti savo nepriklausomybę.

Londonas. Generalisimus Franko išleido 
parėdymą, pagal kurį visi Ispanijos politi
niai bėgliai, apgailėję savo klaidas, bus am
nestuoti už politinius nusižengimus, jei jie 
grįš Ispanijon iki š. m. birželio 28 d.

nepasitenkini- 
kad j ją ne- 
sąjungininkę. 
pasirašiusias 

kvietė

Vienur atšaukia kariuomenę kiti mano 
nusiginkluoti, o ten kariauja

Londonas. Britų vyriausybės neseniai iš
leistoje baltoje knygoje (krašto apsaugos 
klausimais) pasakyta, jog yra galimas britų 
okupacinių pajėgų Vokietijoje sumažinimas. 
Tačiau vis dėlto, esą, reikalinga tam tikra 
okupacinė pajėga vidaus saugumui ir kon
trolės tarybos politikos pravedimui užtikrinti.

Frankfurtas. Trečioji amerikiečių armija 
savo darbą Vokietijoje atliko. Šeštadienį ji 
pradės perduoti savo uždavinius vykdyti ame
rikiečių policijai. Trečioji armija yra pasku
tinė amerikiečių armija iš karo meto likusi 
Europoje. Ji nebus paleidžiama, bet perkelia
ma nuo š. m. balandžio 15 d. į Jungtines 
Valstybes. Ten bus laikoma taikos meto ap
saugai.

Londonas. Užsienio reikalų ministeris Be- 
vinas vienoje privačioje konferencijoje su 500 
Londono darbiečių partijos atstovų pareiškė, 
jog yra numatyta atitraukti britų kariuomenę 
iš Graikijos laike 90 dienų pradedant kovo 
1 d. Iki kovo pirmos dienos apie pusė Grai
kijoje stovinčios britų kariuomenės jau bū
sianti atitraukta.

Londonas. Anglijos užsienių reikalų mini
sterijos sluoksniuose reiškiamas pasitenkini
mas Graikijos vyriausybės praplėtimu, įsi- 
leidžiant daugiau partijų į vyriausybę.

Naujorkas. Senato užsienio reikalų komisi
jos pirmininko senatoriaus Arthuro Vanden- 
bergo pranešimu JAV yra tiek pat pasinio-^ 
šusios nusiginklavimui kaip ir visos kitos tau
tos. Jos yra pasiryžusios atsižadėti ir ato
minės bombos paslapties pirmenybės, jei tik 
šis atsižadėjimas bus išlygintas griežtos prie
žiūros ir kontrolės komisijos sudarymo, kuris 
galėtų bet kokiu momentu rengimąsi piktam 
išnaudoti atominę bombą bet kur pasaulyje, 
o ypač Sovietų s-goje greitai ir aštriomis 
priemonėmis nubausti. .

Nankinas. Nacionalistų vyriausybė praneša, 
kad jau prieš kelias dienas jos vadovaujama 
kariuomenė įžengė į kinų komunistų sostinę

Lįngi. Si žinia, kaip aiškėja, buvo peranksty- 
va. Telegrama iš Su-Tšu pranešama, kad tik 
šiandien nacionalistų kariuomenė įžengė į 
miestą, po to, kai kothunistų kariuotnenė pa- 
si t raukė į apylinkės kalnus.

Laukiama, kad vyriausybės kariuomenė pa
siekusi šiog pergalės ilgomis ir sunkiomis 
kovomis, pasuks į Hai-Tšu, stengdamasi at
kirsti komunistų kariuomenės kairįjį sparną.

Argentinos ir Italijos pabarimai dėl 
Imigracijos nuliūdo

Roma. Kaip praneša italų žinių agentūra 
ANSA pasitarimai tarp Italijos valdžios įs
taigų ir Argentinos delegacijos Romoje imi
gracijos reikalams nutrūko. Italijos kontra- 
pasiūlymai Argentinos delegacijai buvo ne
priimtini ir dėl to buvo nutarta Argentinos 
imigracijos biurą Romoje uždaryti.

Delegacija netrukus išvyks į Ispaniją. Ei
nant 5 metų imigracijos pianu yra numatyta 
įsileisti į Argentiną 25.000 europiečių, kas
met.

Bus parduodamas amerikiečiu 
kariuomenės turtas

Vašingtonas. Atliekamas amerikiečių ka
riuomenės turtas, 1 milijardo dolerių vertėt, 
netrukus bus parduodamas Vokietijos ameri
kiečių okupacinėje zonoje suinteresuotiems 
užsieniečiams. Pardavimui yra numatyta 
įvairūs pramonės įmonių įrengimai, elektros 
aparatai, žinių perdavimo aparatai, foto apa
ratai, reikmenys bei įrengimai, lokomotyvai, 
lėktuvai, auto priemonės. Amerikos užsienio 
ministerija praneša, kad minėti pirkėjai arba 
jų Įgalioti asmens turi atvykti asmeniškai į 
pardavimo vietas. Įvažiavimo į amerikiečių 
zoną leidimų reikia prašyti amerikiečių karo 
valdžios įstaigose. Laike sekančių aštuonių 
savaičių pardavimas vyks Hanau, Furthe, 
Kasselyje, Bremene, Nuernberge, Kitznige ir 
Karlsruhe.

Amerikiečiai pasisako uz karo jėgos 
palaikymac

Filadelfija. Amerikos karo ministeris M. 
Robert Patterson vienoje savo kalboje, pasa
kytoje Temple Universiteto studentams, pa
reiškė, kad joks optimizmas neleidžia tvir
tinti, jog 1947 metais tebus reikalinga „tik 
kalektyvinės saugumo garantijos, pasaulinės 
organizacijos formoje.” Ministeris pareiškė:

„Sena taisyklė — jeigu nori taikos, ruoš
kis karui — iki šiol yra teisinga”. Be to, jis 
pridūrė: „Mūsų valstybės saugumas 
mūsų pačių resursais, nes gyvename 
lyje, kuris yra palaikomas jėga.

Naujienos is visu, kontinentu^

remiasi 
pasau-

„Dirva44 apie stok^ pastangų
Amerikos liet, laikraštis „Dirva” daro 

priekaištų BALF’ui dėl kenksmingo nesuge
bėjimo. Minėtame straipsnyje rašoma: „pra
nešimas sako, sudėta aukų 11,700 dol. Bet 
iš tos sumos 10.000 dol. buvo nuo Vyskupų 
Administracinės Tarybos, 
aukų gauta tik 1,700 dol.

Ir tai dar stebėtina, kad 
BALFo vajaus nesugabiam

Jeigu BALF’o vadovybė 
gusi prie vajaus, jo atidarymo iškilmėms tu
rėjo sutraukti nors 100.000 dol., ar nors 
50.000 dol. lietuvių aukų. Imant ta rata, kiek 
gauta vajaus atidarymo dienoje, BALF’as per 
visą metą tesukels 50.000 dol.

Kame priežastis. Viena, tai BALF’o vadų 
visai nepasirūpinimas sujudinti visuomene—

taigi iš Lietuvių

tiek gauta, ačiū 
vadovavimui.
būtų rimtai ren-

o tas reikėjo padaryti, rengiant Amerikoniš
kas vajaus atidarymo iškilmes. Amerikonai 
paprastai vajų atidaryme sudeda milžiniškas 
sumas.

Antra priežastis yra tai, kad BALFo vadai 
užleido savo vajaus laikotarpi tarybininkams, 
kurie labai gudriu viliojimu „gelbėkime Lietu
vą ir Lietuvius tremtinius dabarl” renka sau 
aukas.

Taip viliojami, aišku, lietuviai mano, kad 
aukos renkamos šelpimui tremtinių, BALFo 
naudai, ir j tarybininkų fondą pinigai plaukia.

Tuomi mūsų visuomenė sumaišoma, o ame
rikiečiai atvykę J Lietuvių Bendro Šalpos 
Fondo vajaus atidarymą pasijaučia ansivylę 
matydami, kad lietuviai tepajėgė priduoti au
kų 1.700 doleriu...

Roma. Sąjungininkų vyriausios būstinės 
jūrų skyriaus viršininkas admirolas G. L. 
Warren pareiškė, jog Italijos jūrų ministerija 
yra atsakinga už tai, kad taikos sutartimi 
numatyti išduoti Italijos karo laivai liktų ne
sugadinti. Turimų atiduotų laivų skaičiuje 
randasi du modernūs karo laivai po 35.000 to 
būtent: „Italia” ir „Vittorio Veneto”, toliau 
5 kreiseriai, 7 naikintojai, 6 tarpėdlaiviai ir 
8 povandeniniai laivai.

Londonas. D. Britanijoj sekančią savaitę 
bus atšaukti elektras suvaržymai vidurinės 
Angligos pramonei. Pereitą savaitę, nežiū
rint šalčių, buvo iškasta ir pristatyta į reika
lingas vietas 3.700.000 to anglies.

Londonas. Į Danijos sostinę Kopenhagą at
vyko 2 rusų karininkai derėtis dėl dar te
besančių Danijoj vokiečių pervežimo į rusų 
zoną.

Londonas. Britų nutarimas perduoti Pale
stinos reikalą JT sprendimui iššaukė nepa
sitenkinimą tiek arabų, tiek žydų tarpe. Ara
bai nepatenkinti, kad anglai nesutiko su 
siūlymu dėl vieningos arabų ir žydų Palesti
nos įkūrimo, o žydai, kad tuo nor.ma Pale
stinos klausimą atidėti.

Londonas. Hamburge nuo šalčių jau mirė 
65 žmonės, o visoj Saksonijoj ir Thueringi- 
joj — 127. Atolydžio greitai nelaukiama.

Bratislava. (NF) Čekoslovakijos krašto ap
saugos ministerio generolo Ludvik Svoboda 
pranešimu tarptautinė padėtis neleidžianti nu
matyti karo tarnybos laiko sutrumpinimą 
pravesti.

Berlynas. Berlyno policijos komisaras, ypa
tingiems kriminaliniams įvykiams tirti, Jo
han Biome pasirodė pats buvęs 15 kartų 
teistas už kriminalinius nusikaltimus ir tar
nybon pakliuvęs kaip išlaisvintas Buchenval- 
dės KZ -tininkas, nudavęs politiniai perse
kiotąjį. Jo nepaprastas sumanumas krimina
liniuose reikaluose atkreipė kitų dėmesį ir 
padėjo išaiškinti jo patyrimo ir KZ pakliu
vimo paslaptį. Šiandien jis vėl areštuotas.

Muenchenas. Bavarijos ministeris pirminin
kas Ehrhard, kalbėdamasis su Vokietijoj besi- 
lankčiais amerikiečių žurnalistais, prašė jų 
pasistengti, kad sutarties su Vokietija paruo
šime nebūtų apsilenkta su tarptautine gyven- 
toiu apsisprendimo teise ir kad nebūtu ban

Vokie-doma, ypač rytuose daryti bet kokie 
tijoą teritorijos pakeitimai, kurie ateityje ga
lėtų būti vėl nauju nesusipratimų židiniu. Ką 
Vokietija turėjo prieš Hitlerio aneksavimus, ■ ' 
tas Vokietijai turėtų likti. Amerika turėtų pa
dėti Bavarijai išspręsti maitinimo, darbo ir 
pabėgėlių aprūpinimo klausimus.
byloje paaiškėjo, kad SA viršininkas Ernes
tas Roehmas 1934 m. birželio 30 d. kruvina
jame valyme buvo nužudytas dėl to, kad pla
navo „rimtą perversmą” prieš Hitlerį. Per
versmą planavęs keršydamas Hitleriui, kad 
pastarasis atmetė planą SA sujungti su armi
ja.

Hitleris tuo metu buvo pasidavęs karo mi
nisterio von Blombergo įtakai, kuris pareiš
kęs, kad SA vadovai esą „banditai, kurie ne
galės tapti reichswerho generolais”.

Londonas. Amerikiečių karinės valdžios 
kalbėtojas Berlyne atmetė rusų generolo Ku
likovo kaltinimus, kad amerikiečiai trukdą 
profesinių sąjungų vadovybių rinkimus. Ame
rikiečiai tenorį tik užtikrinti, kad kandida
tai būtų pačių narių išstatyti, o ne iš anksto 
SĖD (komunistų partijos) primesti, net ne
leidžiant rinkėjams dėl jų pasisakyti.

Muenchenas. Provizoriniais krašto policijos 
daviniais, paskelbus ginklams grąžinti amne
stiją, iki šiol atiduota 1000 šautuvų, 1700 dur
tuvų bei kardų, 570 medžioklinių šautuvų ir 
1000 pistoletų; be to, 20 kulkosvydžių, 20 
pistoletų-kulkosvydžių, 1 torpeda, 3 šarvuo
čiai ir 21 patranka.

Londonas. Vokietijos socialdemokratai yra 
pakviesti į Europos socialistinių valstybių 
konferenciją, organizuojamą darbiečių parti
jos, Londone š. mėn. 21—22 dienomis. Į kon
ferenciją taip pat pakviesti Prancūzijos, Olan
dijos, Italijos, Ispanijos ir Graikijos socia
listai. >

Kapšfafas. Pietų Afrikos ministeris pirmi
ninkas gen. Smuts, kalbėdamas savo krašto 
parlamente pareiškė, jog buvusioji vokiečių 
kolonija pietų Afrikoj ir toliau būsianti val
doma pagal pietų Afrikos Unijos įstatymus 
ir pietų Afrika nemananti dėl jos siūlyti pa
tikėtinio sutarties sudarymo.

Londonas. Von Papenas, kuris iki šiol buvo 
laisvas, bylos metu, prokuroro įsakymu, už 
neteisingus parodymus suimtas.
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Darbo sąlygos ir pragyvenimas Belgijoje
'."Kadangi prieš keletą dienų amerikiečių ka- 

■‘finėa valdžios okupaciniai organai Vokietijo
je pranešė, jog jau pasirašyta sutartis su 
Belgijos vyriausybe dėl 20.000 pabaltijiečių 
DP verbavimo angliakasių darbams, tad, at
rodo, yra pravartu kiek plačiau apibūdinti 
darbo sąlygas, uždarbio perspektyvas ir įsikū
rimo galimumus Belgijoje.

Si informacija pateikiama iš sausio antro
je pusėje apsilankusios DP delegacijos atsto
vų įspūdžių. Šioje delegacijoje dalyvavo du 
lietuviai, du latviai, du estai, trys lenkai ir 
po vieną ukrainiečių ir jugoslavų atstovą. 
Iš anksto reikia pažymėti, jog visų delegaci
jos narių nuomonės dėl pragyvenimo gali
mumų sutampa. Siek tiek skirtingų nuomo
nių pasireiškia pažiūroje į darbo sąlygas ang 
lių kasyklose.

Pirmieji Įspūdžiai į Belgiją įkėlus koją 
nustebina kiekvieną, atvykus) iš Vokietijos 
giruvėsių. Belgijos miestai vykusio karo me
tais mažai nukentėją. Ne tiek nesusidūrimas 
su griuvėsiais, bet ypač įvairiomis prekėmis 
perteką prekyviečių vitrinos, įvairiaspalvės 
reklamos ir galimumas užėjus į valgyklas bei 
restoranus be kortelinės sistemos sočiai pa
valgyti ir išgerti, ko tik širdis geidžia, iš iš- 
tuštėjusios ir sugriautos Vokietijos nuvyku
si perkelia užmirštų ir sunkiai įsivaizduoja
mų prieškarinių laikų šiandien mažai beįti- 
kimon tikrovėn.

Vis dėlto suvaržymų yra ir Belgijoje, nors 
joje daug ko gali pirkti laisvai, daug įvai
riausių prekių parduotuvėse laukte laukia, 
pirkėjo, kuris atėjęs gali pirkti, kiek tik jų 
nori. Nors dalis maisto yra normuota, tačiau 
nemaža yra nenormuotų maisto rūšių. Pavyz
džiui aviena visai nėra normuota ir jos lais
vai galima pirkti, kiek tik nori. Taip pat ne
normuoti (vairūs aliejai, vaisiai, vynuogės, 
apelsinai, įvairiausios žuvys ir pn. Nenor
muoti ir rūkalai ir Belgijoje galima gauti 
laisvai pirkti ne tik belgiško tabako bei ci
garečių, bet ir (vairiausių rūsių kitų kraštų 
cigarečių, tabako, cigarų ir net papirosų. 
Nėra joki varžymų bei leidimų sistemos, bal
dų ir indų prekybos sektoriuose. Normuoti 
yra drabužiai ir kai kurie maisto produktai, 
kurių pagal korteles keturių savaičių perio
dui tiek gaunama: 27 kg duonos, 300 gr. ka
vos, 250 gr. margarino, 250 gr. sviesto, 100

Neseniai Kansas valstybės vieno mažo 
miestelio namų šeimininkė savo namų duris 
atidarė, lauke stovėjo jauna nepažįstama mo
teris, „labą dieną”, pasveikino viešnia, „ga
liu aš jums duoti keletą klausimų? Aš tiriu 
Viešąją nuomonę”.

Nors dar niekas šiam tikslui minėtos šei
mininkės nebuvo apklausęs, tačiau ji nebuvo 
nustebusi, kadangi paskutiniais metais ap
klausinėjimai viešąjai nuomonei patirti pasi- 

. darė plačiai paplitęs metodas. Tie apklau
sinėjimai nėra jokie rinkimai plačia prasme, 
joki vieši ginčai jais nesprendžiami. Jie yra 
tiktai metodas, kuris įgalina sociologus, pirk
lius, žurnalistus ir valdininkus susidaryti 
vaizdą kap visuomenė tam tikrais klausimais 
galvoja. —

Apklausinėtoja Kanso valstybės skaitė klau-" 
simus iš anketos, kai tuo tarpu šeimininkė 
susidomėjusi klausėsi: „Kokios jūs nuomo
nėj dėl JT organizacijos — ar ji ■ funkcio
navo iki šiol gerai, patenkinamai ar blogai?” 
Kada šeimininkė galvojo ■ atsakymą, tuo pa
čiu metu JAV įvairiose vietose buvo užduo
damas tas pats klausimas kitiems vyrams ir 
moterims. Rezultatas parodė, kad 70% iš 
2.500 apklaustųjų JT darbą vertina „patenki
namai” ar net geriau. Remdamasis šiais da
viniais, Tyrinėjimų Institutas, kuris pavedė 
apklausinėjimą, 97% tikslumu galėjo daryti 
išvadą, kad iš 85 mil. amerikiečių virš 21 m. 
amž. 7 iš kiekvienos 10-ties buvo, nuomonės, 
kad JT organizacija funkcionuoja gerai arba 
patenkinamai.

Tyrinėjimų institutai, Universitetai, lai
kraščiai, žurnalai ir net vyriausybė — tam 
tikruose aprėžtuose rėmuose — ruošia kiek
vienais metais įvairiausius apklausinėjimus, 
kad sužinotų viešąja nuomonę įvairiausiais 
klausimais bei temomis pradedant radio pro
gramomis, baigiant Užsienio politika. Ka
dangi duomenys šių apklausinėjimų respek
tuojami ir pagal juos veikiama, yra svarbu, 
kad jie ištikrųjų duotų viešosios nuomonės 
vaizdą. Labai svarbu yra teisingai apklau- 
sinėi’ nu_J--a, nes nuo jų priklauso pačio 
apklausinėjimo bei duomenų patikimumas.

Seimininkė iš Kanso valst. priklausė prie 
vieno iš „gyventojų sluoksnių”, iš kurių pati 

. ,Ą’rnerikos visuomenė susideda ir kurie turi 
būti atstovaujami teisinga propozicija. Ap
klausinėtoja neieškojo tam tikro asmens, ka
da ji pasibeldė pas minėtą šeimininkę. Ji 
nežinojo jos vardo nei pavardės ir to visai 

, nesiteirąvo. Ji teieškojo moters, kuri nebū- 
'.‘iinai.'turėjo būti šeimininkė, bet būtinai tu

rėjo būti reikalingos amžiaus grunės, atsto- 
;“vąujahti tam tikrą mokesčių mokėtojų klasę 
ir'šiame mieste gyventų. 

gr. lydyto sviesto, 250 gr. taukų, 1 kg. cuk
raus, 2 kg. mėsos, 4 plytelės šokolado, 9 kg. 
bulvių. Pieną gauna tik vaikai. Kortelių iš
pirkimas atsieina apie 152 belgų frankus.

Tačiau reikia pažymėti, jog šalia oficialios 
prekybos veikia- ir vadinamoji „juodoji pre
kyba, tik ji Belgijoje kitaip suprantama, kaip, 
pvz., Vokietijoje ir kituose nūdienės Europos 
kraštuose. Belgijos „juodoje” rinkoje galima 
visko laisvai gauti pirkti, net ir normuotų 
prekių (sviestas, apranga), ir už pirkimą 
niekas nebaudžia, tik čia reikia 4—5 kartus 
brangiau mokėti, negu kad nustatytos oficia
lios kainos. Pvz. sviesto kg. „juodoje” rin
koje kaštuoja 200—220 b. fr., taukų kg 60— 
70 b. fr., mėsos (kiaulienos) kg 50 fr.

Išeiginiai batai 300—400 fr., liuksusiniai 
batai 600 fr., vyr. paltas 1000—2000 fr., vyr. 
kostiumas nuo 300 iki 1.500 fr., rankinis laik
rodis nuo 900 iki 1.700 fr.

Belgų profesinių sąjungų apskaičiavimu 4 
asmenų šeimai maistas vienai dienai atsieina 
100 fr., gi delegacijos apskaičiavimu paken
čiamam (4 asmenų, šeimai) maistui j dieną 
reikia išleisti apie 160 fr., o labai geram 
— 250 frankų.

Kas lieka? Reikia pažymėti, kad Belgijoje 
darbininkams atlyginimai, ypač dirbantiems 
anglių kasyklose, yra neblogi, net geresni, 
kaip kad buvo mokami laisvoje Lietuvoje. 
Angliakasiai Belgijoje j dieną (atskaičius (vai 
rius išskaitymus soc. draudimui ir pn.) už 
8 darbo valandas uždirba nuo 250 iki 103 
frankų. Be to, vedą gauna vaikų priedus, už 
vieną vaiką Į mėn. 170 fr., už du vaikus -• 
340 fr., už 3 vaikus — 570 fr.

Liežo kasyklose minėtosios delegacijos na
riai pračiau išsikalbėjo su angliakasiais, ku
rie pareiškė, jog, imant vidurkį, angliakasys, 
turįs 4 asmenų šeimą, kasdien minimum pa
daro 162 frankus išlaidų (butas, apranga, 
maistas, pramogos). Tad toks jau nedaug 
ką gali iš uždarbio atidėti, gi didesnių šei
mų iš viso maža tegalį sutaupyti. Tačiau 
viengungiai gali susitaupyti.

Anglių kasyklos: ir darbo sąlygos. Belgijos 
anglių kasyklos yra nuo 600 iki 1.000 met
rų požemyje. Kasyklose temperatūra siekia 
nuo 25 iki 38° Celsijaus šilimos. Juo kasyk
los giliau, tuo temperatūra aukštesnė ir oras 

tvankesnis. Dujų pavojus mažas. Gerai or

Anketas pildo ir amerikiečiai
Kad mėginimo daviniai reprezentuotų 

tikruosius, Tyrinėjimo Institutai paskirsto 
anketas tam tikra įvairias gyventojų grupes 
atstovaujantį santykį devyniuose gyventojų 
surašymo rajonuose arba 48-se valstybėse 
JAV. Tuose dideliuose rajonuose anketos dar 
vėl taip paskirstomos, kad daviniai įvairius 
tipus ir sričių dydžius atvaizduotų. Po to 
anketos paskirstomos tose mažesnėse srityse 
— apylinkėse lokališkai tiksliu santykiu ir 
būtent — vyrams ir moterims pagal jų pa
jamų dydžio grupes.

Kada apklausinėtojai iš viso krašto savo 
davinius susiunčia, gaunamas gyventojų vi
durkis, žmonės kuriuos jie apklausė iš visų 
krašto rajonų, didmiesčių, mažų miestelių bei 
provincijų iš pramonės ir žemės ūkio sričių. 
Kad atsitiktinumo faktorius dar labiau būtų 
išjungtas, tas vidurkis apima ir esamą nuo
šimtį žmonių iš akademiškų ir paprastų pro
fesijų, iš pramonės ir žemės ūkio, iš įvairių 
religinių ir politinių grupių ir daugelį išsila
vinimo laipsnių.

Jeigu tie patys arba panašūs klausimai tam 
tikrais laikotarpiais pakartojami, galima ne 
tik, kad viešąją nuomonę tam tikru klausimu 
ir laiku nustatyti, bet taip pat ir tos nuomo
nės svyravimus. Pavyzdžiui, 1937 m. 26 % 
Amerikos gyventojų atsakė į klausimą — 
„ar jūs norėtumėt, kad JAV įstotų į Tautu 
Sąjungą” — taip. 1941 m. atsakė 37%, kad 
JAV įstotų po karo. Kada 1942 m. birželio 
mėn. tas pats klausimas buvo duotas kaip 
anksčiau 60% apklaustųjų pasisakė teigia
mai. 1944 m. pradžioje 72% pasisakė už tai, 
kad JAV įstotu į Tautų s-gą. Ir kai pagaliau 
1945 m. pavasarį buvo klausiama: „Ką tamsta 
laikai skubiausiu prezidento Trumano užda
viniu sekančių keturių metų bėgyje”, atsaky
mas skambėjo: — „Jis turi padėti sukurti 
pasaulio organizaciją taikai užtikrinti.” Ap- 
kausinėjimas viešąjai nuomonei nustatyti su
sidaro paprastai iš apie tuzino klausimų, ku
rie yra taip nustatyti, kad jų eilė neturėtų 
Įtakos atsakymams. Expertai paruošia anketą 
ir ją išmėgina prieš apklausinėjimą. Kad 
būtų visiškai tikri, ar klausimo formulavimas 
neturi (takos atsakymui. Tyrinėjimų Institu
tas patiekia vienai pusei apklausiamųjų vieną 
klausimą formulavimą, kitai pusei kitą. Jeigu 
atsakymai labai skiriasi, tenka ieškoti naujos 
neutralios formos prieš sprendžiant, kad re
zultatas yra tikras — korektiškas.

Rezultatai vienos žinomos apklausinėjimo 
serijos būna reguliariai mėnesiniam žurnale 
„Fortune” skelbiami. Elmo Roper, šitų ap
klausinėjimų vedėjas, yra specas ūkio (kon
junktūros) tyrinėjimų srityje. Jis tai daro 
daugiausia fabrikantų ir prekybininkų intere

ganizuota kasyklų priežiūra ir nelaimingų at
sitikimų maža. Kasyklose anglies klodas nuo 
75 cm. iki 150 cm. Tad ypač sunkus darbas 
gręžėjams, kuriems mokami geriausi atlygi
nimai. Tačiau gręžėjai turi dirbti susilenkę 
dažnai gulom. Nors ir daromos dažnos per
traukos, tris minutes grąžęs gręžėjas turi 7 
minutes poilsio, vis dėlto šį darbą gali dirb
ti sveiki, stiprūs vyrai. Geriausias angliaka
sių amžius 18—35 metų vyrai.

Lengvesni darbai krovikų ir zkt., tačiau 
prie lengvesnių darbų kasyklose patekti sun
ku. Mūsiškius daugiausia lauks gręžėjų ir 
panašūs, sunkesnieji darbai.

Anglių kasyklos Belgijoje yra privačių as
menų rankose. Kasyklų Įrengimai nėra mo
dernizuoti. Pačios geriausios kasyklos La 
Campine, Lieže.

Kasyklose didžiumoje dirba užsieniečiai. 
Yra dirbančių ir lietuvių, kurie pareiškė, jog. 
įpratus, darbas kasyklose yra Įmanomas. 
Taupus darbninkas, neturįs didelės šeimos, 
kas savaitė galįs sutaupyti 200—300 frankų.

Šventadieniais ir sekmadieniais kasyklose 
nedirbama. Darbo dienomis darbas pamaino
mis vyksta ištisą parą. Pamainų keitimo nė 
ra. Kuris patenka į naktinę pamainą, tas vi
sada dirba naktimis.

Butų klausimas aštrokas. Butų klausimas 
Belgijoje aštrokas. Nors atvykęs darbams 
darbininkas lygiai traktuojamas su belgų dar

Energijos tyrinėtojai ("arban!
Prof. Moeglich, savo padarytame prane

šime Berlyne ragino ieškoti naujų kelių 
energijai gauti. Daug specialistų deda vil
tis į energiją, kuri šiandien gaunama skal
dant atomą. Iki šiol betgi nėra pavykę tą 
iš atomo skaldymo gautą energiją panau
doti taikingiems tikslams. Be to, vienin
telio iki šiol panaudoto šiai energijai gauti 
elemento — urano atsargos yra labai ma
žos, tuo labiau, kad tik vienas urano izo- 
topas (atom, svoris 235) yra tinkamas skal
dymui. Tiesa, šį elementą galima dirbtiniu 
būdu gauti iš kitų urano izotopų, bet tas 
nepaprastai pabrangina visą procesą, o ir 

sui, kuris nori sužinoti, kas viešumai tam 
tikruose gaminiuose patinka ir kas ne, kaip 
jie galima būtų pagerinti ir kaip būtų galima 
padidinti apyvartą.

Nežiūrint matematiškų tabelių ir tikslių 
pranašavimų yra visgi šiek tiek kontrover
sijos, kokiam maštabe nustatymas vįešošios 
nuomonės faktiškai patikimas, tikslus ir 
moksliškas esąs. Šiandieninėj jos formoj, 
nuomonės nustatymas yra palyginamai nauja 
technika. Nors jau daugelis metų laikraščiai 
ir žurnalai praveda „bandomus rinkimus”, ta
čiau jie dar nepritaikino moderniškų apklau
sinėjimo metodų. Paprastai siųsdavo repor
terius, kad galimai didesnį žmonių skaičių 
mtervenuotų, arba išsiųsdavo paštu balsavimo 
lapelius, galimai didesniam asmenų sąrašui. 
Šiandien yra aišku, kad vien skaičius apklau
siamųjų dar negarantuoja teisingo rezultato. 
Tam pavyzd) davė vienas žurnalas, kuris pra
vedė „bandomus” prezidento rinkimus, su
rinko 2.376.523 balsav. lapeliu — ir apie 19% 
prašovė pro šalį. M. V.

Greta Garbo
Jau ne pirmieji metai, kai apie Greta Garbo 

JAV laikraščiai, palyginti, nedaug rašo. Fil
mų magnatai nepatenkinti, kad ji atsisakė 
vaidinti tendencingose filmose, be to, nerei
kia užmiršti, kad Garbo visada buvo dau
giau populiari Europos ir kitų kontinentų 
kraštuose nei pačiose Jungtinėse Valstybėse. 
Jos diskretus menas nedaug ką sakė pa
viršutiniškam JAV kino teatrų lankytojui, o 
europiečiams kaip tik priešingai. Neseniai 
pasklido gandas, jog Garbo vėl grįš į ekraną, 
teigiama, kad ir sutartis jau pasirašyta. Kaip 
ten iš tikrųjų bus, sunku pasakyti.

Tuo tarpu Hollywoodo padangėje iškilo ki
ta švedė — Ingrid Bergmann. Jau keleri me
tai Bergmann yra viena iš populiariausių ak
torių ir apie ją atsiliepiama, kaip apie vi
sais atžvilgiais vertą Garbo (pėdinę. Pirmą 
kartą ji atkreipė dėmesį prieš pat karą baig- 
toj švedų filmoj „Intermezzo”. Ja susidomėjo 
amerikiečiai ir netruko ją ištempti Į aukštu
mas. Prieš penkerius metus Bergmann at
vyko Į Hollywoodą. Kelionė per Atlantą jai 
nebuvo lengva, nes Stockholme ji paliko savo 
vyrą, dantų gydytoją ir dvejų metų dukrelę. 
Vis dėlto šuolis ( Ameriką jai apsimokėjo. 
Netrukus ja pasekė ir jos vyras. Jis tęsė savo 
studijas JAV universitetuose ir iš eilinio 
Švedijos gydytojo tapo vienu geriausių chi
rurgu Ramiojo vandenyno pakrantėje. Naujam 
krašte gerai pasijautė ir dukrelė, kuri dabar 
>anko Bvery H;lls mokyk’*. ten. kur savo vai
kus siunčia visos filmų žvaigždės. 

bininku ir gali laisvai įsikurti, mieste ar prie 
darbovietės, tačiau reikia pažymėti, jog mies
te butą sunkau rasti, gi darboviečių rajonuo
se teįmanoma įsikurti pavieniams asmeninu 
o su šeimomis sunkoka.

Belgai sentimentų neturi. Mūsų supranta
mos užuojautos, nelaimėje žmogus žmogui 
padėti įpročių pas belgus nėra. Pagalbą at 
paramą gali už pinigus pirkti. Užsienietis 
darbininkas, galima sakyti, pakenčiamas. 
Prieš jį nėra ypatingo antagonizmo, žiūrima 
kaip į darbo jėgą.

Delegacijos pageidavimai ir išvados. Dele
gacija, susipažinusi su darbo sąlygomis Bel
gijos kasyklose, turėjo progos pasikalbėti su 
Belgijos vyriausybės, profesinių sąjungų (ku
riose komunistai tesudaro l/ioo) ir anglių 
kasyklų sąjungų atstovais. Delegacija reika
lavo, kad nuvykusieji darbams DP būtų įkur
dinti tautinėmis grupėmis, galėtų turėti savo 
mokyklas, spaudą, bažnyčias ir prie darbą 
atstovus ryšininkus. Ar su šiais reikalavimaii 
sutikta ir ar jie numatyti pasirašant minėtą 
sutartį — tuo tarpu nežinoma.

Kai dėl paties darbo, tai didžiumos deh- 
gacijos dalyvių nuomonė, jog jis gana lun
kus ir pakeliamas tik ypatingai sveikiems ir 
stipriems vyrams. Tik vienas lenkų atstovai 
yra nuomonės, jog šis darbas esąs kiekvie
nam sveikam darbininkui įmanomas ir pake
liamas. R|.

labai mažai padidintų medžiagos ištekliui. 
Todėl neturėtų būti visas dėmesys tekrei
piamas tik į urano atominę energiją. Cil 
prof. Moeglich atkreipė dėmesį į procesą, 
kuris be paliovos vyksta saulėje. Vienas fi
zikos dėsnių sako, kad medžiaga tam tikra
me santykyje gali būti paverčiama į ener
giją. Jeigu tas dėsnis galiotų ir saulėje, 
tai visa jos masė būtų perėjus į energiją 
jau prieš miliardus metų. Bet kadangi 
saulė dar vis tebesiritinėja po daungų Ir 
teikia savo malonią šilimą kaip ir anksčiau, 
tai tos energijos (šilimos) kilmė turėtų boti 
kitokia. Fizikai yra priėję išvados, kad Mu
lėje keturi vandenilio branduoliai - veikiant
angliui, kaipo katalizatoriui — pavirsti 
vienu heliumo branduoliu. Sis perėjimai 
iš vieno elemento ( kitą ir paliuosuoja mil
žiniškus energijos kiekius. Siam procesui 
sunaudojama tiek mažai medžiagos, kad 
visa saulės masė tik po 1.000.000.000.000 
metų pavirs Į energiją. Todėl mokslininkai 
raginami pasinaudoti šiais reiškiniais ieškant 
naujų energijos šaltinių.

Prof. Moeglich atkreipia dėmesį ir j reiški
nius vykstančius biologijoje. Pavyzdžiui 
augalų chlorofilas turi tą įdomią savybę, kad 
veikiamas saulės spindulių angliarūkštį aka) 
do ( anglį ir deguonį, ir anglį akumuliuoja 
augalų ląstalėse. Šiai chlorofilo savybei mei 
turime būti dėkingi už didžiulius akmeni 
anglies klodus — didžiausią šių laikų ener
gijos šaltinį. Jeigu pavyktų technikai šį pro
cesą pamėgdžioti, t y. gauti anglį iš oro,- 
kaip kad jau gana senai gaunamas azotai - 
tuomet atsirastų naujas medžiagų apykaita 
ratas-anglis būtų sudeginamas į anglies dvi
degini (angliarūkštį), o anglies dvidegmii 
vėl būtų paverčiamas ( anglį. Tokiu būdu ii 
nenaudingo anglies dvideginio būtų gaunami 
vartojimui tinkama anglis.

turi įpėdinę
Pirmosios didesnės sėkmės Bergmann susi- 

laukė vaidindama svarbiausią vaidmenį vie
name Hemingway romane iš Ispanijos pilieti
nio karo. Kitoj fįlmoj jos partneriu yra Ga
ry Cooper („Saratoga Trunk”). Vaidmuo jil 
taip pavyko, kad JAV visuomenė ją paskelbi 
mėgiamiausia aktore. Oficialiai geriausia 
aktorės vardas jai buvo suteiktas 1945 m. ui 
psichoanalitinę filmą „Spellbound”. Po to ji 
vaidino su dainininku Bing Crosby „The 
Bells of St. Mary”, be to, daug važinėjo pu 
amerikiečių karius ir savo populiarumą dir 
labiau išdidino. Labiausiai krinta į akis ja 
natūrali vaidyba, labai atitinkanti jos privatų 
gyvenimą. Ji nemėgsta pigių efektų ir rė
žiančios reklamos. Ji puošiasi paprastai, nai- 
veržia į prabangą ir atvykusi į svetimą miešti 
mieliau pietauja eiliniam restorane, užuot ėjo
si į pirmaeilį viešbutį. Bergmann kalba lais
vai švediškai, angliškai su puikiu ameriko
nišku akcentu, vokiškai ir prancūziškai. Ne 
mėgsta priėmimų ir laisvalaikį mieliau pra
leidžia savo šeimos ir artimųjų tarpe, padai
nuoja švediškų dainų, daug sportuoja, mėgsti 
ilgus pasivaikščiojimus ir stengiasi ko ge
riau pažinti savo naująją tėvynę, apie kurią 
kartais daugiau žino, nei to paties krašto 
seni gyventojai.

Penkeri metai Amerikoj dar trumpas laiku 
ir Bergmann savo karjeros aukštumų nėn 
pasiekusi. Malonu, kad tokios didelės sekma 
vra nas’ekęs tikrai vertingas žmogus, u- 
m:nybė, kurių kino aktorių tarpe nėra gausu.

2
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Pasaulis bus toks, koki 
jūs ji padarysite

ANDRE GIDE
' Ištrauka iš Andre Gide straipsnio 

„Literatūriniai atsiminimai ir aktu
alios problemos”, spausdinto „L’Ar- 
che” Nr. 18—19. Andre Gide, turė
jęs milžiniškos (takos visai XX am
žiaus Prancūzijos pasaulėžiūrai ir 
plačiai mėgiamas visame pasauly, 
priklauso prie tų amžinai jaunų ir 
ieškančių žmonių, kuriuos jis pats 
gyvąja žemės druska vadina. Dau
gelis po šio karo visai be pagrindo 
puolą neviltin gali pasimokyt iš šio 
septinta metų dešimčia kopiančio 
rašytojo optimizmo ir tvirtumo.

Vertėjas

...Tada užėjo karas. Milžiniškas, apoka- 
Epti&kas, pristūmęs prie bedugnės, sujudinus 
viską, ko mes labiausiai atsiremiami žmo
gaus didybę ir gyvenimo prasmę.

Visa tai turi būt atstatyta ir įlaiduota prie- 
kitf ant naujo pamato. „Ant naujo pamato”, 
nes esu Įsitikinęs, kad paprastas grįžimas ir 
prisikabinimas prie seno mūsų negali iš
gelbėti. Tik iš naujo, viskas iš naujo.

Daugybė, ir existenzialistai, šaukia: „Mes 
gyvename absurdiškame pasauly, kur nie-

i tau neturi jokios prasmės”-.
Ai betgi šiem jauniem žmonėm, suklai

dintiem tikėjimo trūkumo, norėčiau pasakyt: 
Jeigu pasaulis turi turėt prasmę, tai jūs tu
rite ją jam suteikt, tai pareina tik nuo jūsų.

Viskas pareina nuo žmogaus, ir nuo žmo
gaus turim pradėt. Pasaulis, šis absurdiš
kas pasaulis, nebebus absurdiškas, jeigu jūs 
to nenorėsite. Pasaulis bus toks, kokį jūs jį 
padarysite.

Juo kiečiau jūs man įrodinėjate, jog šia
me pasauly, net ir danguj, nieko nėra ab
soliutaus, kad Tiesa, Teisingumas ir Grožis 
tėra žmogaus tvariniai, — tuo man aiškiau, 
kad kaip tik žmogus ir turi rūpintis tų ver
tybių palaikymu, ir kad nuo to, pareina jo 
garbė. Žmogų* yra atsakingas prieš Dievą.

Šiandien nėra krašto, — tegu karas būtų 
ji ir mažiausiai tepalietęs, tegu jis būtų to
liausiai nuo mūšio laukų, — kurs daugiau 
ar mažiau nebūtų prislėgtas naujų proble
mų; nėra mąstančios jaunuomenės, kuri ne
būtų atsidūrusi prieš didelius ir neraminan
čius klausimus.

Tam parodyt užteks šio vieno laiško, ku
ri gavau prieš palikdamas Egiptą. (Andre 
Gide karo metu gyveno Egipte, kur parašė 
neseniai išleistus užrašus ir vertė „Hamletą”. 
Vert). Šis vieno jauno Bagdado studento 
laiškas man atrodo taip tipiškas ir iškalbus, 
kad aš kai kurias jo vietas čia paduosiu:

„Pavelykit man, nepažįstamam, keletą žo
džiu Aš tikiu, kad rašytojas yra atsakingas 
už tai, ką jis rašo. Jūs.savo knygomis mus 
pripratinot prie nuolatinio, neužgęstančio 
dvasinio ieškojimo. Ir šis ieškojimas, ši dva 
šio* nerimastis, kurios Jūs mus išmokėt, yra 
vienintelė viltis iš anksto paaukotos kartos.”

Skaumingi žodžiai. Aš juos jau dažniau 
girdėjau. Prancūzijoje, kaip ir kitur kur, 
yra daug žmonių, save laikančių lyg ir „pa
aukotąja karta”-. Man jau nebereikia sakyt, 
kad aš iš visos savo širdies protestuoju prieš 
tok| įsikalbėjimą.

Bet skaitykime laišką:
„Aš ei*u dar toliau ir aakau, kad šis ieš

kojimas yra vienintelė mūsų didybė. Trum
pai - Jūs aiškiai ir suprantamai mokėte, 
kad nieko aklai nepriimtumėm ir nieko ak
lai už tikrą nelaikytumėm. Todėl — aš Jums 
pasisakau — buvau labai netikėtai apviltas, 
skaitydamas Jūsų laiške, kuri Savo vienas 
mano draugas, jog jis turįs nenustoti vil
ties, kadangi „be vilties sielos susnūsta ir 
sunyksta.”

Šitoj vietoj pavelykit man vieną parantė- 
zę. Jaunasis vyras, kuriam aš rašiau tą laiš
ką, man buvo visiškai nepažįstamas. j.s 
arabiškai apie mane parašė straipsni, kurio 
aš negalėjau perskaityt. Bet kadangi aš jam 
norėjau įrodyt savo simpatiją, tai pasinau
dojau keletą gana nuvalkiotų žodžių.

Bet aš skaitau laišką toliau:
„Viltis nėra, ką Jūs, Mokytojau, dabar ga- ■ 

lėtumėt mums pasiūlyt. Šiais baime ir skur
du perpildytais laikais dar pradėt apsiprasi 
M viltim, reikštų pradėt skęsti. Nes jei mes 
ir savo dar gyvenime matytume giedresnių 
dienų, tai ne dėl to, kad mes pasitenkintu
me tik jų vilimusi.

Ne, ne tikėtis turim mes, bet nuolatos ieš
kodami žengt pirmyn. Tai, mano požiūriu, 
yra vienintelė galiojanti ir teisinga išeitis.

Atsakykit man, Mokytojau, ką Jūs apie 
tai galvojate, ir ar manote, jog aš kalbu tei
singai? Viskas, ką Jūsų skaičiau, man tai 
leidžia spėti. Ir vien tik dėl to mane taip 
išgąsdino tas sakinys anajam laiške. Tai, 
mums atrodė, reikalautų atsisakyti to, kur 
aš matau dar paskutinę mūsų didybę.”

Ką aš turėjau atsakyti į tokį gražų laiš
ką, kurs mane tuo labiau sujaudino, kad 
buvo iš krašto, kuris, maniau, taip toli nuo 
visų tų įvykių, kurie tiek mažai tesijaudina 
dėl mūsų kultūros!

Nūnai mano atsakymas paprastas.

VYRO NARSA IR
Poetas Adomas Mickevičius yra parašęs 

baladę „Trys Budriai”. ’ Joje pasakojama 
apie senovės lietuvį, turėjūsį tris sūnus. Išly
dėjo kartą tėvas juos į karo žygį svetiman 
kraštan, o pats pasilikęs namie, svajojo, ko
kių brangenybių pargabens jo narsūs (kare 
lietuviai visada narsūs) sūnūs iš tolimos 
priešo šalies. Seno tėvo viltys buvo didelės, 
bet dar didesnis nusivylimas ištiko jį, kai 
vaikai vienas po kito ėmė grįžti iš karo žygio. 
Štai, parjoja pirmasis, didžiuli ryšuli šauniai 
ant balno laikydamas. Tėvas klausia, kokių 
brangenybių pargabenęs? Sūnus atsargiai 
nukelia nuo arklio ryšulį ir išvinioja tš jo... 
gražią lenkaitę; antrojo sūnaus našulio tu
rinys taip pat buvo panašus, o trečiajam 
pasirodžius namo kieme, senukas tėvas jau 
nė nebeklausė, tik tiepė tuojau vestuves ruo
šti. Be šios, lietuvių vyrų silpnybę svetim
šalių sijonams rodančios baladės, turime ir 
istorinių pavyzdžių: Lietuvos kunigaikštis, o 
vėliau Lenkijos karalius Jogaila už Jadvygos 
sijonėli atidovanojo lenkams visą Lietuvą. 
Tai senove apnešti nuotykiai ir, gal būt, ne
būtų nė reikalo juos šiandien minėti, jei isto
rija nesikartotų. O ji, kaip tyčia, tiesiog pa
šaipiai ima kartotis. Tas kartojimasis vyksta 
ne kuo kitu, kaip svetimtaučių, moterų me
džiojimo atorūgomis. Sis lietuviams vyrams 
garbės nedarąs istorinių atorūgų kvapas, 
ypatingų klijų traukiamas, šiandien pažymė
tinu stropumu limpa prie narsiųjų mūsų vyrų 
širdžių. Tatai konstatuodami mes jokiu būdu 
nenorime užmerkti akių prieš mūsų daugu
mos vyrų širdyse degantį idealizmą, kuris 
akinančia liepsna buvo išsiveržęs lietuvių 
tautai kritiškiausiais momentais: pirmosios ir 
antrosios Lietuvos okupacijos laikotarpiais 
netrūko to idealizmo ir herojiško pasiauko
jimo gimtajam kraštui pavyzdžių ir karo 
ugnyje. Tačiau šiuo, palyginti trumpu karo 
paliaubų laikotarpiu, daugelis mūsų jaunų 
vyrų tą idealizmą ir pareigas gimtajam 
kraštui iškeičia į svetimtaučių moterų sijo
nus. Dažnas jų, būdamas pribrendęs vedy-

Kronikos gana dažnai kalba apie lietuvių 
ir kitų baltų giminių šventus miškus. 
Lietuviai turėję ir miško deivę, kuri vadinosi 
Medeinė: pirmiausia ją mini valuiniškoji 
kronika XIII a., paskum Lasickis 1580 m. ir 
Daukša 1599 m. Pats vardas yra prasmingas, 
nes „medžiu” daugely Lietuvos vietų vadi
namas ir miškas. Vėlesni šaltiniai mini Ir 
vyrišką miško dievą: Praetorius XVII. a. gale 
ji vadino „Gyrotys”, Brodovskis apie 1744 
m. — „Girristis”, o Ruhigas apie 1747 m. 
rašė „Girsystis”. Tad tas lietuvių miško die
vas greičiausiai vadinosi G i r a i t i s arba 
G i ryt i s, panašiai, kaip Šalia moteriškos 
žemės deivės Žemynos vėliau atsirado ir vy
riškas Žemininkas arba Zempatis. Pavardė 
„Miškinis” irgi gali turėti ryšio su miško 
dievyste.

Iki pat pastarųjų laikų pasitaiko atsitikimų, 
kad liaudis sueina į konfliktą su savo dvasine 
vyresnybe, kai pastaroji sužino, kad žmonės 
garbina kbkj nors medį, laikydami jį šventų 
arba stebukladariu: eina prie jo ligoniai, neša 
aukas, meldžiasi suklaupę. Paprastai visa 
istorija baigiasi tuo, kad tas medis dvasinin
kų ir valdžios esti nukertamas ir sudegina
mas. Garbinamas medis paprastai esti ypatin
gai išaugęs: turi du kamienu, kurie yra su
augę pažemėje ir viršuje, atsiranda toks tar
pas, per kurį gali pralįsti žmogus. Ligoniai 
lenda per tą tarpą ir tikisi tuo būdu atsi
kratyti ligų. Apie toki Įvykį su „šventu 
ąžuolu" Pilkalnio apyl. (Rytprūsiuose) smul
kiai aprašo vienas valdiškas 1657 metų pra
nešimas. Panašiai pasakojama apie vieną 
eglę Nibūdžių apyl., kuri dar 1664 m. tebe
augo. Daug triukšmo sukėlė stebuklingas 
uosis Ivoniškio girioj (Marijampolės aps.) 
1870—71 m., — visas (vykis smulkiai aprašy
tas „Lietuvių Tautos” žurnale 1914 m. Dar 
1910 m. Nemajūnų apyl. (Alytaus aps.) mo-

Dabar, kai jaučiu taip mirtinam pvojuj, 

taip iš visų pusių slegiamą žmogaus vertę 
ir didybę, jo garbę — viską, dėl ko gyve
name ir kas mūsų gyvenimą įprasmina, — 
tokiu laiku kaip tik ir tepalaiko žinojimas, 
jog rasis dar jaunų žmonių, — nesvarbu 
kiek mažai ir kuriam krašte, — jaunų žmo
nių, — nesvarbu kiek mažai ir kuriam 
krašte, — jaunų žmonių, nenurimstančių ir 
neužsnūstančių, ginančių savo moralinį ir 
dvasinį teisingumą, protestuojančių prieš 
kiekvieną totalitarinį šūkį, prieš bandymus 
pavergti ir nužeminti laisvą sielą. Nes rei
kalas kaip tik ir liečia sielą. Ir kaip tik 
šis žinojimas, jog dar yra tų jaunų žmo
nių, šios gyvosios žemės druskos — kaip tik 
šis žinojimas palaiko mus, senuosius, ir at
gaivina mūsų viltis. Ir kaip tik tai man, pa
senusiam ir besiartinančam prie atsisveiki
nimo su gyvenimu, neleis mirti pesimizme.

Aš tikiu į mažųjų tautų vertę.
Aš tikiu i mažumos vertę.
Pavieniai išgelbės 'pasaulį! Vertė J. Mks

MOTERS SIJONAS
boms, užmerkęs akis praeina pro skaisčią 
savo tautos' dukrą ir aklai lenda svetimtau
tės prieglobstin, ieškodamas čia apsaugos nuo 
dabartinių, o labiausia nuo būsimų ir jų Įsi
vaizduojamų vargų, nedateklių ir gyvenimo 
smūgių: vienas susiieško gausios šeimos „bu- 
relką”, antras skurdžios įmonėlės ar krautu
vėlė laikytoją, trečias amatininkėlę ar kuli
narijos srities darbuotoją; ketvirtas pavir
šutiniai apsitrynusią mokinę ar studenčioką 
ir t. t Nestokuoja nė ; tokių, kurie į 
nieką neatsižvegdami, vien svetimtautės vardo 
magnetizuojami, visam amžiui susiriša ran
kas. Tokio elgėsio motyvas dažniausia būna 
argumentuojamas neaiškia ateitimi: „Skrinin- 
gas išmes iš stovyklos, kur tada .dingsiu?” 
arba „nusibodo lageryje rūgti-nė žmoniško 
kambario, nė sočiai pavalgyti; vedęs turėsiu 
ką nore nuosavo ...'„ir pn. Apie meilę, bū
dų atitikimą ir' kitus būtinumus, kurie yra 
darnios šeimos pagrindu, tokiais atvejais vi
sai negalvojama; taip pat nesidomima būsi- 
mosios žmonos moraliniu lygiu, jos praeitimi 
nei dora. Tuo labiau čia neiškyla tautinės 
savigarbos klausimas ir nekvaršinama galva 
kada nors -turėsimų vaikų likimu: kokios tau
tybės žmonėmis jie bus auginami? Kas įk
vėps jiems tėvynės ilgesio ir meilės jausmus? 
Kas duos supratimą apie Lietuvą, jos žmo
nes, grožį, istoriją, dainas, padavimus ir visa 
kita, kurių pirmieji ir svarbiausi šaltiniai yra 
lietuvė motina? Šitaip kuriamose šeimose re
liginis reikalas irgi stovi nė kiek negeres
nėje padėtyje, nes susituokiantieji dažnu at
veju būna kitokių religijų partneriai. Bet visų 
biauriausia, ir tai neišimtiniai pavyzdžiai, kai 
svetimtautę vedąs vyras yra palikęs Lietuvoje 
tikrąją žmoną ir vieną kitą vaiką.

Tokių, paskui svetimtautės sijoną bėgan
čių vyrų tarpe rasime {vairių profesijų „did
vyrių”, pradedant paprastu darbininku, šofe
riu, amatininku, baigiant aukštosios mokyklos 
sienas zulinančiu „inteligentu”. Tai nepapra
stai skaudus ir lietuvių tautos atžvilgiu jo
kiais motyvais nepateisinamas elgesys! — 

Medilu> ir miško gerbimas 
.- Dr. J. B a 1 y s . .......- .. . .........................

terys meldėsi prie dvikamienio alksnio, kuri 
kunigas, pasikvietęs policiją, nupjovė nakties 
metu ir net šaknis išrovė, o tada viską su- 

. degino. Moterys verkė ir Jlgai laukė, kad 
Dievas nubausią* policiją uf taf, jog ji ^nū-' 
kirto ir sudegino' šventą ir stebuklus darantį 
dvikamienį medį. To alksnio gerbimas pra
sidėjęs iš to, kad tūlai Klimašauskienei iš 
Gelažūnų kaimo prisisapnavę, jog ji turinti 
melstis prie to medžio, tai išgysiant). Pana
šių atsitikimų yra žinoma ir daugiau, Čia bus 
paminėti dar du iš naujesnių laikų. Salia kė- 
lio j Peslių kaimą (Anykščių v.), kur ir da
bar auga du ąžuolu, seniau augęs vienas la
bai senas ir stebukladaris ąžuolas. Prie jo 
eidavę ligonys, aukodavę pinigų. Kartą te
nykštis policijoj viršininkas būdamas neblai
vus jį uždegęs ir vietos žmonės mano, kad 
už tai jis buvęs atleistas iš tarnybos ir iš
tremtas 8 metams. Stebukladarė pušis dar 
neseniai tebeaugo Peiliškių k. lauke, Viekš
nių v. Tūlas Triaušys turėjęs ligotas kojas, 
tvorele, jei tik išgysiąs, jis tikrai išgijęs ir 
savo apžadą ištesėjęs. T* pušis nesiduo- 
danti nukertama. Kai vienas ūkininkas pa
siuntęs bernus ją nukirsti, tai staiga susirgęs. 
Peiliškių dvaro savininkas Rimgaila kartą 
miegojęs popiečio ir'susapnavę*, kad kažkas 
nori tą pušį nukirsti. Pabudęs tuojau ėjęs 
žiūrėti ir tikrai radęs keli* vyrus puš( jau 
bekertant. Jis uždraudęs jiems tai daryti ir 
pušis dar ir dabar (1938 m.) tebestovinti, 
nors jos liemuo ir gavo keletą kirvio smū
gių. (Du km. nuo Viekšnių, waldilko Kiegrių 
miško pakrašty, ir dabar tėbestovi milžiniš
ka pušis, visa apkabinėta votomis (apžadais), 
— laiko ją stebuklinga. (Prof. Vacį. Biržiška.)

Visi šie pasakojimai rodo, kad tikėjimas į 
stebuklingą tam tikrų medžių galią tebėra 
gyvas iki šių dienų. Ypatingos pagarbos su
silauki* seni ir sodybose augą medžiai, juos 
kirsti laikoma nusižengimu. Sakoma, kad ne
galima sodyboje kirsti senų, bet dar tebe
žaliuojančių medžių, nes tada iš tos šeimos 
kas nors mirsiąs (Veliuona). Medžių, ku
riuos pasodino tavo tėvai ir protėviai, ne
galima kirsti, vistiek, ar jie dar jauni ar seni 
būtų, kitaip tu pats mirsi; jeigu jau būtinai 
prisireikia kirsti, tada turi paprašyti svetimą 
žmogų, tada nieko blogo neatsitiks (Sala
kas). Jauni vyrai neturį kirsti senus medžius, 
nes tada Dievas jiems sutrumpinsiąs am
žių (Rodūnė). Ed. Oisevius 1838 m. rašė, 
kad du švogeriai net bylinėjęsi teisme, kai 
vienas jų, buvęs kareivis ir daugiau pasau
lio matęs, panorėjęs nukirsti seną liepą, kad 
ji vėtros verčiama nesugriautų kluono, tuo 
tarpu antrasis jokiu būdu to nenorėję* da- 
leieti, nes jis tą liepą laikęs šventa: ji bu
vusi suaugusi iš trijų kamienų ir turėjusi 
apie 600 metų. Tas pats Oisevius rašo, kad 
Sakių šventoriuje (RyfpriUiuose) augę fry* 
ąžuolai, pro kuriuos praeidama* ne viena* 
lietuvis nusiimdavęs kepurę.

Ir dabar liaudis mano, kad ąžuolai ir

Iškentėjom* Šlykščiausias okupacijas, perė
jome per pragarišką karo ugnį, pernešėme 
vergiją vokiečių fabrikuose, dirbtuvėse ir kito
kiose karo pramonės gamybos Įmonėse, dažnas 
iškentėjoms baisiausių bombordavimų siaubą 
ir nesuklupome! Ir tik šiuo metu, čia, tremtyje, 
kada tūkstančiai lietuvių šeimų su mažais 
vaikais vargsta pavieniai išblaškytos ar sto
vyklose kenčia Įvairiausius nedateklius, ruoš- 
dairiosios dar sunkesniems bandymams ir 
vis tik neprarasdamos valios ir vilties su
laukti šviesesnių dienų, tada mūsų jauni, pa
jėgūs vyrai išeina iš mūsų tarpo svetimtaučių 
moterų prieglobstin ieškoti užuovėjos nuo 
esamų ir būsimų vargų . , . Tokie tautiečiai 
Lietuvos ateičiai, galima tvirtinti, yra žuvę, 
todėl mes turime pareigą taip žūvančių skai
čių padaryti kaip galima mažesni. Tai yra 
pareiga kiekvieno padoraus ir save vertinan
čio lietuvio, o dar didesnė pareiga mūsų mu
tiniu* reikalus tvarkančių organų. Nuo pasta
rųjų vienokio ar kitokio poelgio dažnai par
eina su svetimtautėmis norinčių susituokti 
vyrus vestuviniai reikalai. Kaip žinoma, 
tautiniai komitetai išduoda pažymėjimus 
apie vyrų viegungystę, o su tokiai* 
pažymėjimais „apsiginklavę" svetimtau
čių garbintojai nesunkiai nugali civilinės ir 
ne lietuvių bažnytinės metrikacijos įstaigas. 
Šiuo atžvilgiu tautiniai komitetai eina savo
tiškas „piršlybų” funkcijas. Tam tuojau pat 
turėtų būti padarytas galas: tautiniai komite
tai savo vardu neturėtų dangstyti silpnavalių 
lietuvių vyrų veiksmų ir nė vienam tokių, ku
rie ruošiasi susituokti su svetimtaute, neiš
duoti jokio pažmėjimo apie jo viengungystę. 
Jei kuriam mūsų bendruomenės nariui susi
suko galva nuo svetimtautės „kvapo” ar jo* 
turimų materialinių vertybių, ir jei tas „ap- 
svaigėlis” tokioje būsenoje yra pasiryžęs lik
tis visą, amžių,, tegu jis pat* tam svaiguliui 
pataikyti ir (teisinti susiranda pramonių. Vy
rams, iškeičiantiems lietuvišką narsą | *v» 
timtautės sijoną, padėti šią prekybinę funkciją 
atlikti tenepakyla nė viena paskira ar orga
nizuota lietuviška ranka.

J. Jalinską*.

uosiai esą šventi medžiai. Juose gyvenančio* 
mirusiųjų vėlė*. Eglė ir pušis irgi gerbia
ma. Iš mažesnių medžių ypatingo* galio* 
turį šermukšnis, kadugys, diemedis ir šeiva- 

’ nfėdfs.’' 'Pikto* dvasios bijo šermukšnio, — 
tok* tikėjimas randamas daugelyje tautų. 
Kartai* tokia galia nuvyti piktas dvasia* pa* 
mus priskiriama ir diemedžiui. Tik epušė 
paprastai laikoma prakeiktu medžiu nes ant 
jos pasikorę* Judas. Kad šitoks manymas 
nėra senas, rodo rytų Lietuvoje randama* 
paproty* Joninių išvakarėse apkaišyti tvartų 
durt* ir langus epušių šakomis, norint ap
saugoti gyvulius nuo raganų, — kitose vie
tose paprastai tam reikalui vartoja šermukš
nį ir dilgėles.

Reikia pabandyti išaiškinti, kodėl Raudi* 
medžiams ir kai kuriems augalams rodo tiek 
daug pagarbos arba priskiria jiem* stebu
klingos galios.

Seniausia tikėjimo forma, susijusį su au
galų kultu, yra daug kur randamas tikė
jimas l magišką žalios šakelės galią. Tokio 
tikėjimo liekana ryškiai matyti Verbų dieno* 
paprotyje plakti viens kitą žaliu kadugiu, 
vadinama „verba”, kalbant tam tikru* linkė
jimus, pvz.: „Ne aš mušu, verba muša, to
lei muš, kol sulūž. Už savaitės viena diena 
tegul linksmina kiekvieną. Linkiu tau 
sveikam būt. Ar prižadi velykaitį?” Tą 
dieną jaunimas plakdavo vieni kitu* 'verba 
šventoriuje arba turgaus aikštėje ir tikė
davo, kad tatai suteiksią gražumo ir svei
katos. Mat, kadugys visados žaliuoja, kaip 
vasarą, taip ir žiemą, todėl ir jo paliesta* 
žmogus būsiąs paveiktas tos pačios jėgos - 
ir ji* būsią* visados sveikas ir gražus.

Antrasis tarpsnis medžių kulto išsivystyme 
yra manymas, kad medžiai ir iš viso augalai 
yra tokios pat gyvos būtybės, kaip žmonės 
ir gyvuliai, tik tos jų ypatybės pasireiškia 
žmogui neįprastu, net paslaptingu būdu.

Iki pat šių dienų mūsų liaudis tiki, kad 
medžiai ir augalai taip pat jaučią skausmus, 
kaip ir žmonės arba gyvuliai. Medis turįs 
širdį, sula arba smala esąs jo kraujas, bet 
ji* neturįs sielos. Medis jaučiąs skausmus tik 
tada, kai jis esąs be reikalo kertamas arba 
daužomas. Seniau iš sužeistų medžių tekėda
vę* kraujas. Todėl ir dabar suaugusieji 
perspėja vaikus, kad jie nedraskytų be rei
kalo medžių šakų, nedaužytų jų botagais, ne
rautų žolės, nes jiems tatai teikią tokį pat 
skausmą, kaip žmogui plaukus nuo galvos 
raunant. Medžiai turį kalbą ir kalbąsi tarpu
savy, tik žmonės nęsuprantą jų kalboj, Ar
ba sakoma, kad jeigu nori išgirsti pėdžių 
kalbą, tai kirsk kirviu į medi, o paskum 
pridėk ausį prie jo ir klausyk: medi*'cypia 
ir verkia (Tauragė). Vien* sakmė pasakoja, 
kad seniau medžiai kalbėję, kaip žmonės ir 
prašydavę jų nekirsti, todėl Dievas padarę* 
taip, kad žmonės medžių kalbos nebe»U|ira*tQ, 
nes gailėdami medžių negalėdavę nei malkų 
pasikirsti. .'''".'b.'
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Tai, ko už pinigus nenupirksi
daug dalykų, apie kuriuos nuskamba dalyvaudamas Raudonojo Kryžiaus veikloje, 
visuose laikraščiuose ir žmonėse. Bet Pasiekia žinios, kaip nenuilstamai atsidėdami 

sėkmingai Hanau stovykloje dr.Kesiūnaitė 
ir prof. Zubkus dirba Žmogaus tautiečio glo
bos ir sveikatos srityje; Atsiliepimai iš pran-

Yra 
garsas 
taip pat yra daug dalykų, kartais daug reikš
mingesnių, pro kuriuos laikas prabėga lyg ir 
tylomis neužgaudamas garso stygų, nors di
deli ir reikšmingi dalykai dažnai susideda iš cūžų zonos puikiai atestuoja prof. dr. Ston- 
paprastų, tikriau priprastų smulkmenų, ku
rios pavieniai nieko bendro neturi su sensa
cijomis, kuriomis taip dažnai godžiai maiti
nos žmogus praeity ir nūdienoj, tardamasis 
ryg tartum 
duona.

Panašias 
Raudonojo 
mes turėjome ir tėvynėje būdami. Bet tuomet 
dauguma mūsų gyvendavo normaliose są
lygose, negalėjo taip giliai vidujiniai įsijaus
ti ir suprasti šio reikalo esmės — širdies 
žmogaus žmogui. Daugelis 
kad ir visi aukodavo ir tai atlikdavo prabėg- 
tinai tarp kitų dienos įvykių. Šiandien trem-

Iš kaimynu baro

čiaus darbus, padedant operacijos žandikau
lių; kurį daugumas lenkų, kurių stovykloje 
dirbo, tiesiog garbina. Taip pat Stončienė 
neužmiršta suorganizuoti aplankymą tų Frei- 
burge, kurie turėjo atsigulti ligoninėje. Taip 
pat geros žinios pasiekia apie jauną stiprių 
chirurginę jėgų dr. Maciūną.

Tikime, kad ir daugiau tokių pat paminė
tinų vardų yra, kurie tiesiog ištiesia ranką 
savo tautiečiui, o kartais ir netautiečiui, ku
rie tik kreipiasi. Tai vis lietuviškos širdies 
deimančiukai pasakytų Tumas-Vaižgantas, 

aukodavo todėl, Be to, jie puikiai atestuoja mūsų mediciniš
kąjį pajėgumą ir sugebėjimą šioj mokslo 
srityj, kur kai kurie mūsų gydytojai — spe- 

ties sąlygos pagrindinai pakeitė mūsų buitį, cialistai toli pralenkia 
Nūdien širdies reikalas — žmogaus žmogui vejų ir. vokiečius, kad
— yra tapęs vienu svarbių iš svarbiausių Paprockas, susiūdamas
mūsų gyvenimo ir Dievo įstatymų. Iš tautos goninėj) sužeistą širdį, 
gyvenimo aplinkos mes atsidūrėme bendruo- ’ ' '
meninėje gyvenimo aplinkoje, kurioje būdami dirba ir ne specialistai, kurių širdingas pri-
galime ir turime pasimokyti iš tų bendruo- sidėjimas prie šios veiklos yra taip pat ver-
menių, pav., ir žydų, kurios jau šimtmečius tas pagarbos ir padėkos.
gyvena be tėvynės ir vis dėlto tarp laiko gir
nų nevirto vėjo išnešiojamomis dulkėmis. 
Jog tai neatsitiko — viena svarbiausių prie
žasčių yra jų solidarumas ir vienų kitiems 
parama ne vien žodžiais, bet ir darbais, įvai
riai padedant kiekvienam atsistoti ant kojų, 
jei kartais gyvenimas parblokšdavo. Dabar
tinė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veikla yra 
mūsų širdies it buities veikla, besistengianti 
apsaugoti mūsų dvasios ir kraujo turtų — 
kurio mums patiems ir mūsų tėvynei tiek 
daug ir daug dar reikės. Dviejų metų trem
ties gyvenimas taip akivaizdžiai jau parodė, 
kad mes tik kaip kūno narveliai, sukibę vie- 
nan organizman, tegalėsime patys labiausiai 
užtikrintai išsilaikyti ir išlaikyti tautinėje

sensacija būtų pagrindinė buities

mintis kaip tik sukelia Lietuvos 
Kryžiaus piniginis vajus. Vajus

bendruomenėje tai, kas mums brangiausia ir 
švenčiausia yra, būtent, tuo, kuo esame gimę.

Šįkart neužsiminsime apie korupcinį ele
mentą, kuris, paprastai, prie kiekvienos veik
los stengiasi prisiplakti. Tačiau tebūnie mū
sų stiprybei ir džiaugsmui leista prisiminti 
tai, kas toje veikloje — žmogus žmogui — 
priklauso prie pagrindinių ramsčių. Čia te
gul bus atleista, kad nebus užsiminta apie vi
sus teigiamuosius momentus, bet tik apie tai, 
kas rašančiam - pačiam iš savo patirties ir 
ryšių yra žinoma.

.Tie žmonės, kurie šią veiklą atgaivino ir 
kurioje jie pozityviai prisidėdami dalyvauja, 
yra nusipelnę mūsų padėkos ir pagarbos. Ta 
jų veikla kaip tik visų pirma susiduria sn 
daugiau ar mažiau gyvenimo, ne gando, rei
kalais. Tik tas tegalės pilnai suprasti tos 
veiklos svarbą ir įvertinti pozityvų tų as
menų darbą — tautinei bendruomenei — jos 
nariui — žmogui, kuriam liko išgelbėta de
šinė ranka, kurią vokiečių ligoninės gydyto
jai laikė neišgelbima ir pasiūlė amputuoti. 
Tačiau mūsiškis dr. Tomasonis, Eichstaete, 
ėmėsi gelbėti ir ranką išgelbėjo nuo ampti- 
tavimo. Taip pat žinome, kad dr. K. Pautie- 
nis, Nuembergo apygardoje, sėkmingai dau
geliui ligonių lietuvių iš Ansbacho ir kitur 
ne tik sveikatą atgavo, bet ir gyvybę išgelbė
jo, atlikdamas sunkias ir sudėtingas operaci
jas, atsisakydamas nuo užmokesčio, aktyviai

PRANEŠIMAS

Kas žino apie žuvusius aiherikiečių karius 
atskiruose kapuose, kapinėse arba dar nepa
laidotus po sudūžusių lėktuvų griaučiais, ku
rių iki šiol dar amerikiečių armija nesutvar
kė šioje apylinkėje? Amerikiečių armija pra
šo tuojau pranešti apie vietą tokių kritusių 
amerikiečių karių kapų, kurie iš šios apy
linkės dar nėra išgabenti.

Amerikos vyriausybė prašo jūsų pagalbos, 
nes ji nori surasti visus Amerikos žuvusius 
karius, kad galėtų juos palaidoti amerikiečių 
karių kapinėse. Visi asmenys, kurie šiuo rei
kalu ką nors žino, yra prašomi tuojau pra
nešti atitinkamai savo srities ar apskrities 
karinei valdžiai, arba sekančiu adresu: The. 
Commanding Officer 222nd Quatermaster 
Batallion Americap graves registration Com
mand Bad Toelz, Germany.

Pranešimuose apie amerikiečių karių ka
pų vietas prašome duoti tikslų vietos ir, jei
gu galima, paties kapo aprašymą. Be to, 
prašome pranešti ir apie visas kitas žinomas 
smulkmenas ryšium su tokiais kapais. Šios 
žinios padės nustatyti žuvusio kario pavardę 
ir kilmę.

Pranešimas gali būti duodamas vokiečių
knita.

užsieniečius, šiuo at- 
ir lietuvis gydytojas 
(vienoj Austrijos Ii- 
Bet taip pat Raudo* 

nemaža kruopščiainojo Kryžiaus veikloje

Tad visų’ mūsų bendruomenės brolių ir 
Seserų, kad ir vienos markės auka — yra tiek 
pat verta, kaip ir kiekvienos bitės medaus 
įnašas bendran avilin. Tas įnašas atliekamas 
ne vien iš pareigos, bet visų pirma sekant pri
gimtiniu širdies balsu ir buities instinktu — 
vienybėje galybė ir gyvybė. Racionalusis 
Jakštas pasakytų: „Kai du stos, — visados, 
daugiau' padarys,” nes: „šiandien Tu — ry» 
toj aš...” buitis, gyvenimo pperon tai ne be 
pagrindo įrašė, kad žmogus nęužmirštų žmo
gaus. ‘ T. B.

TAUTOS NEBŪNA IŠŽUDOMOS
Nuo 19 a. pradžios gyvename tautinių są

jūdžių laikus. Tautos, žinoma, buvo ir anks
čiau, buvo taip pat sąmoningos tautos, buvo 
ir tautinė politika. Tačiau tautiškumas nebu
vo buvęs politinis arba politinio apsisprendi
mo veiksnys. Pagundė jį Bonaparto militari- 
ni« siautėjimas ir beatodairiškas politinio Eu

ropos žemėlapio karpymas. Atbudo tautos 
ir pareikalavo sau teisių gyventi. 19 a. dar 
tebuvo kovojama dėl tautų, kaip politinio 
veiksnio, pripažinimo. Šiandieną, dėl to jau 
nesiginčijama. Šiandieną niekas nedrįs pa
neigti kurios tautos teisę gyventi ir apsi
spręsti. Tautos valia šiandieną ne neigiama, 
bet falsifikuojama, parodoma nelygaus pavir
šiaus veidrody.

Daug klaidžių takų ilgais amžiais mynusi 
lietuvių tauta taip pat 19 a. apsisprendė ir 
išėjo į viešumą, reikalaudama sau lygių tei
sių. Šitas jos balsas nebuvo audringas, nei 
perkūnijos negriaudė, nei žaibai neblykčiojo. 
Pasauliui ji pastebėti nebuvo lengva. Neno
rėjo jos išgirsti nė kaimynai, net tie, kurie 
būtų turėję patys šaukįi. Tautos skundą ir 
kęvos ryžtą jie .pavadino litvomanija... Tad 
nenuostabu, kad ir tada, kai po Pirmojo Pa
saulinio karo audrų lietuvių tauta kreipėsi į 
tarptautines institucijas, prašydama jos pas
tangas paremti,, niekas nebuvo linkęs su tuo 
rimtai skaitytis. Lietuvių tauta dar tebebuvo 
nepažįstama. Savo vertę, sugebėjimus ir iš
tvermę reikėjo dar Įrodyti darbu ir geriau
siųjų sūnų , krauju pašventintu Tik tada pa
saulis sutiko ir mūsų tautos gyvenimui raci
jos pripažinti.

Kai tauta dar tebebuvo nežinoma, nepažįs
tama ir kaimynų ujama, prieš 29 metus sau
jelė tautos Sūnų mūsų amžinojoje sostinėje, 
Vilniuje, kukliame J. Basanavtičaus bute, pa
sirašė nepriklausomybės aktą. Kai šitas epo
chinės reikšmės aktas buvo pasirašytas, ne
pasigirdo nei patrankų salvių, nei amžinojo 
miesto varpai nesugaudė... Gedimino mies
to gatvių akmenius tada trankė geležimis 
kaustytas Vilhelminio reicho kario batas, o 
Valstybės Tarybos narių širdys; be abejo, ne
rimu plakė. Nežinia buvo, nei kaip pasiseks 
šita deklaracija (vykdyti, nei kaip ją net sa
vajai tautai paskelbti..

Išsipildė. . . Ir mūsų tauta 120 metų vilku
si svetimą jungą, laisvę atgavo. Kiekvienas 
pats ja gyveno ir pajuto jos vertę.

Po 29 metų mes esame panašioje padėty, 
bet vis dėlto daug geresnėje. Ar rasim šian
dien, nors vieną padorų lietuvį, kuris nors 
vienam momentui suabejotų, ar verta mums 
savo teisių, reikalauti? O prieš 29 m. ar to
kių nebuvo? Jei pasaulis tada mūsų nežinojo, 
tai šiandieną dėl mūsų teisės gyventi niekas 
nedvejojo. Joė' yra pripažįstamos ir remiamos, 
tik pakol kas nerandama galimybių kaip jas 
įgyvendinti.

Latvių mokyklinis jaunimas ir amatai
Latvių Centrinio Komiteto darbo srities 

taryba savo perodiniais posėdžiais virto ver
tingu patyrimo ir nuomonių pasikeitimo 
tautiečių darbo tvarkymo srityje šaltiniu. 
Praktika parodė, kad latvių vadovaujančių 
veiksnių pakartotini kvietimai kreipti kuo 
daugiausia dėmesio amatams buvo gerai pra
matyti ir tie tremtiniai, kurie savo laisvų 
laikų sunaudodo prasmingai, dabar jau ran
da gerai atlyginamo darbo. Toje srityje ir 
ateityje nenumatoma nuleisti rankų, kreipiant 
didžiausio dėmesio amatų mokslui ir sveti
mų kalbų kursams. Tai yra būtinybė, kurios 
pasėkoje darbo taryba randa reikalingu da
ryti žygių kad aukštesniųjų mokyklų pasku
tinėse klasėse būtų numytyta privalomas 
amatų mokymas.

Augant esamų stovyklose dirbtuvių ga
minių paklausai, rengiamasi smarkiai pra
plėsti esamas dirbtuves ir, kur galima, steigti 
naujas.

Ministeriui Dr. A. Bilmaniui 60 metų
Latvijos pasiuntiniui JAV Dr. A. Bil

maniui šiomis dienomis sukako 60 metų 
amžiaus. Baigęs Maskvos universitetų ir sa
vo mokslą papildęs Strasburgo ir Vilniaus 
universitetuose, {gydamas Dr. phil. laipsnį, 
nuo 1920 metų stoja Latvijos diplomatinėn 
tarnybon ir nuo to laiko be pertraukos dir
ba Latvijos populiarizacijos darbą, pasireikš- 
damas ne tik, kaip diplomatas, bet ir kaip 
publicistas. Savo laiku būdamas pasiuntiniu 
Maskvoje, Dr. Bilmanis susipažįsta su komu
nistų darbo metodais ir jam nelieka nu
slėpti šios ideologijos tikrieji tikslai ir atei
ties planai. Vėliau, persikėlus į JAV, jo pa- 
tymimas nelieka nepanaudotas, ir, atsidūrus 
Latvijai kartu su kitomis Baltijos valstybė
mis tragiškoje būklėje, jis daro visą, kad 
išgirstų pasaulis apie negirdėtų skriaudą 
mažosioms Baltijos tautoms.

Tik mūsų pačių tragiška kasdienybė mums 
dažnai neleidžia pastebėti, kad mūsų tautos 
reikaluose ne viskas jau taip bloga. Tiesa, ji 
vargsta, kenčia ir kraujuoja. Tačiau dėl to 
ji nežus. Kad ir išniekinta ir kruvina, ji liks 
gyva. Turėdama gyvybės troškulį, ji gyvens. 
Tautos nebūna išžudomos, bet pačios išmirš
ta.

Oi daug mūsų tauta pergyveno baisių die
nų ir vis dėlto gyvena. Pusantro amžiaus ko
vodama su germaniškojo pasaulio agresija, 
14 a. gale ji juk buvo pailsusi. Daug kam ga
lėjo atrodyti, kad jos reikalas jau baigtas. 
Tačiau ji atlaikė, subūrė jėgas ir vokiškąją: 
agresijai 1410 m. davė tokį smūgį, kuris šia
me Europos regione išjungė ją ištisiems 500 
metų.

Panaši padėtis 16 a. buvo susidariusi ry
tuose. Iškilusi Maskva grėsė milžinišką ano 
meto Lietuvos valstybę iš Europos politinio 
žemėlapio išbraukti. Maskvos valstybės sie
nos, kai kuriuose rajonuose buvo jau pristum
tos prie pat etnografinės Lietuvos sienų.

17 a. vidury Lietuvos valstybė buvo jau 
beveik žuvusi. Reikėjo dar tik surašyti vis
ką į aktą. Tada priešo pulkus pirmą sykį 
savo istorijoje pamatė ir Vilnius ir Kaunas. 
Iki pat Nevėžio viskas buvo užimta Maskvos, 
o anapus jo — Švedų. Kraštas buvo baisiau
siai sunaikintas, miestai ir kaimai sudeginti 
(pav. 17 a. užtrukęs Vilniaus gaisras miestą 
taip sunaikino, kad net caras nebegalėjo ja
me sustoti, buvo priverstas apsigyventi lau
ko palapinėje už miesto). Gyventojai vieni 
pabėgo į užsienius, kiti išsislapstė giriose. 
Niūrios ir liūdnos dienos buvo užėję Lietu
vai. Tačiau ir tai praėjo, kaip viskas praei
na. Nuo priešų buvo apsivalyta, grįžo taip 
pat pabėgėliai ir kūrėsi naujas gyvenimas.

Medžiaginių nuostolių ir žmonių aukų gal 
daugiausia padarė vad. Didysis Siaurės Ka
ras ir jį lydėję bado ir maro metai. Skai
čiuojama, kad gyvų žmonių vos trečdalis te
buvo likęs, o sodybų gal ne tiek nebuvo li
kę. Bet ir tas žaizdas laikas užgydė. Kodėl 
gi mes turėtume manyti, kad dabartinės jau 
turėtų būti mirtinos? Kad mūsų tėvai, bro
liai ir mes patys kenčiame, įspūdį, be abejo, 
didina ir sielvartą ugdo. Tačiau atminkim, 
kad ir tada kentėjo žmonės, mūsų proseneliai 
ir tada buvo trypiama ta pati mūsų tėvynė, 
tas pats mūsų kraštas. Jis pakėlė anas fizi
nes kančias, vėliau pakėlė daug moralinės 
priespaudos. Tačiau lietuvis nesilenkia jokiai 
prievartai. Kad ir be triukšmo, jis dirba savo 
pozityvųjį darbą ir pagaliau pasiekia, ko sie
kęs. Pasiseks ir šį kartą, kai išeina tauta į 
kovą daug geresnėse aplinkybėse, su nepaly
ginamai didesniu pajėgumu, geležine valia ir 
išbandytu lietuvišku atkaklumu.

Žiburiai, 7,

Suteikus Latvijos pasiuntiniui Londone Za- 
riniui ypatingus įgaliojimus, Dr. Bilmanis 
skiriamas jo pavaduotoju, iki galės veikti 
legali Latvijos vyriausybė, šie vyrai atsida
vę nenuilstamai kovai už laisvės ir nepri
klausomybės atstatymą.

Amerikos politinių ir socialinių mokslų 
akademija Filadelfijoje yra išleidusi Dr Bil- 
mano veikalą „Laisva Latvija laisvoje Eu
ropoje”, kuriame jis, pasiremdamas oficia
liais statistiniais ir dokumentiniais argu
mentais, nušviečia savo krašto ūkinę, socia
linę ir kultūrinę raidą ir padarytą pažangą, 
neaplenkdamas ir politinių įvykių raidos, pri- 
vedusios prie nepriklausomybės praradimo.

„1940 metų liepos mėn. 23 dieną JAV vy
riausybė pasmerkė šias politines priemonei 
ir nenustoja pripažinusios Baltijos valstybių 
pasiuntinius ir su jomis sudarytas sutartis. Tuo
metinė deklaracija yra apėmus ir Atlanto 
Chartos principus, kuriuos pažadėta taikyti 
Latvijai ir likusioms Baltijos valstybėms, ku
rias neteisėtai yra okupavusios svetimos ka
rinės pajėgos. Si viltis palaiko Baltijos tau
tas jų kovoje už savo laisvę”, baigia savo 
darbą Dr. Bilmanis.

Rašytojo Emilio Skujenieko sukaktis
Latvių rašytojas ir žurnalistas Emils Skth 

jenieks šiomis dienomis švenčia savo litera
tūrinio ir žurnalistinio darbo 25 metų su
kaktį. Tenka pabrėžti, kad jo darbo pradžia 
Lietuvos žemė ir dar 1922 metais jo pirmie
ji darbai pasirodė Lietuvos ūkininke. Persi
kėlęs Latvijon, apart originaliosios kūrybos, 
Skujenieks uoliai sekė ir Lietuvos literatū
ros puslapius ir jo dėka latvių visuomenei 
neliko svetima ir mūsų literatūros laimėji
mai. Ypačiai žurnale Dauguva jo vertimai 
buvo dažnas svečias, kurių dėka mūsų nau
jausieji ir geriausieji literatūros darbai ga
lėjo būti pristatomi latvių skaitytojams.

Šiuo metu rašytojas baigia naują romaną 
„Tikrumoje”, gi tremtyje jau yra pasirodžiu
si jo knygutė vaikams „Visi savo darbus 
dirba” ir novelių rinkinys „Smulkios kliūtys". 
Rašytojas ne svetimas ir dramaturgijos sri
tyje, gi tremtyje jau pasirodė su nauja kome
dija „Dirigentas”, kuri buvo pastatyta Vol- 
terdingeno stovyklos teatre.

Latvių amatininkai organizuojasi
Eslingene susirinkę latvių amatininkų or

ganizacijų atstovai nutarė steigti tų organi
zacijų sąjungą, kuri ateityje turės atstovauti 
latvių amatininkus ir rūpintis jų profesiniais 
ir ūkiniais reikalais.

Sąjunga- savo darbų eilėje neapsiribotų 
vien tik savų reikalų rūpinimu, bet prisidė
tų taip pat prie jaunimo ir intelektualų ap
mokymo praktiškajam gyvenimui, nes prasi
tęsianti tremtis gali pareikalauti iš visų pri
sitaikymo naujoms gyvenimo sąlygoms, kad 
užtikrinti tolesnę egzistenciją.

Latviai ruošiasi dainų šventei
Šių metų gegužės mėn. 25 dieną latviai 

numato surengti didelę dainų šventę Eslin-, 
gene. Jau sudaryta ir šventės programa, su
sidedanti iš trijų dalių su 16 mišraus ir 3 
vyrų choro dainomis. Be senų populiarių 
latvių liaudies ir kompozitorių dainų, prog
ramoje numatyta ir naujų tremties laiko kū
rinių. Numatoma, kad šventėje dalyvaus ’ 
virš 500 choristų mišriuose choruose ir apie' 
170 vyrų choruose.

Estų lėlių teatras
Augsburgo Haunsteteno stovyklos tremti

niai susilaukė naujo kultūros židinio — tai, 
estų lėlių teatro iš nepriklausomybės laikų, 
meninės dalies vedėjo Oskaro Seliaru atgai-, 
vintas lėlių teatras. Pats Seliaru sukūrė ir 
inscenizavo pirmąjį šio teatro veikalą „Tai 
buvo sapnas”. Muzikinę dalį tvarko Tartu 
Vanemuines teatro muzikas Juris Mandre. 
Prie teatro prisidėjo žinomi estų artistai, 
kaip Johannes Lampson, Šalme Meiel (iš Vi-, 
lando teatro), Ema Balio (Vanemuines ope
retės zubretė), Ema Sepp (koncertų daini
ninkė) ir tt Iki šiolinių pasirodymų teatras. * 
spėjo sužavėti ne tik jaunuosius žiūrovus,' 
bet ne mažiau juo domisi ir suaugusieji. .

J. Vv.

Memtningene gyvenantiems skaitytojams
Prityręs ir su ilgamete praktika lektorius 

duoda ispanų kalbos pamokas grupėmis ir 
pavieniams asmenims. Kreiptis telef. Nr. 2064.

Perku Lietuvos ir kitų valstybių pašto ženk
lus: komplektais, pavienius ir rinkinius.

J. LIUBINSKAS 
Augsburg

Von Richthofenstr. 34.
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