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JAV užsienio politika
Po JAV užsienio reikalų ministerių pasi- valdininkų (teiktų pareiškimų pasitraukti 

keitimo pradeda ryškėti nauji posakiai. Iš jų Marshallis pirmiausia atmetė' viceministerio 
vienas lietis Argentiną, antrasis — Japoniją. , Deano Achesono pareiškimą. Nors tas pasi-

traukimo pareiškimas yra mandagumas prieš

Sovietu respublikos turės atstovybes 
užsienyje ?

Argentinos nuolaida
'Argentina lig šiol buvo opa JAV panameri- 

kaninio solidarumo politikoje. Per eilę metų 
buvo stengiamasi, pašalinti nepasitikėjimą ir 
baimę, kurių turėjo kai kurios lotynų Ame
rikos valstybės savo galingesniam kaimynui. 
NaujosAlvasios buvo (nešęs F. D. Roosevel- 
tas, karoėjęs apie .gero8 kaimynystės dvasią- 
Nuo jo dalyvavimo interamerikaniniame kon
grese 1936 m. Buenos Airese prasidėjo nauja 
era. Vakarinio pusrutulio gyvenimas yra ben
dru visų respublikų reikalas, kuriam vado
vauja JAV ir teikia medžiagas bei ginklus.

Iš tos sistemos išsiskyrė Argentina, kurios 
režimą slėgė dvigubas (tarimas. Pirma, buvo 
(tariama palaikant glaudžius santykius su to
talinėmis ir militaristinėmis ašies valstybė
mis (nacine Vokietija, fašistine Italija ir Ja
ponija), o antra — remiantis! fašistiniu ele
mentu. JAV ambasadorius Argentinoje siūlo 
taikytis su Argentinos prezidento Juano 
Perono režimu. JAV užsienio reikalų ministe
rijoje pučiant nepalankiems vėjams, Peronas 
susizgribo konfiskuoti 30 didelių vokiečių 
koncernų, tuo (rodydamas nutraukiąs santy
kius su nacine Vokietija. Be to, ketina išduoti 
nacionalsocializmo agentus, tebesančius Ar
gentinoje. Tuo būdu atstatoma panamerikinė 
vienybė, Argentina (traukiama ( pusrutulio 
gynybą- ’ -

Sis kompromisas (vyko JAV užsienio rei
kalų ministerijoje, remiamas O. Marshallio. 
Jis vaizduoja Marshall! kaip Roosevelto sti
liaus „gerą kaimyną”. Tuo žygiu jis (gyja 
palankumo tarp lotynų amerikiečių. Be to, 
patikrinama, kad prezidentas Trumanas pa
darys vizitą Meksikos prezidentui Migucliui 
Alemanui. Naujojo užsienio reikalų ministerio 
pirmieji žygiai rodo, kad panamerikoninis 
solidarumas bus puoselėjamas dideliu rūpes
tingumu.

/ Kinijos reikalu
Sprendimas Kinijos klausimu nusipelno 

juoba didesnio dėmesio, kad Marshallis tame 
dideliame Tolimųjų Rytų krašte atliko 13 mė
nesių misiją. Atvirumu ir • neslepiamu skep
tiškumu pasižymįs pranešimas sukėlė ^stebė- 
jifnąsi. Marshallis pakaltino tiek komunistus, 
tiek kuomintango reakcionierius. Po to 
užsienio reikalų ministeris padarė atitinkamą 
išvadą, būtent, kad Amerika pasitraukia iš 
Kinijos ir savo dalinius, kurių ten esą apie 
12.000, atšąukiant bei atsisakant tarpininko 
rolės tirp besikivirčijančių šalių. Vašingto
nas ir dabar tebepripažįsta Ciangkaišeko va
dovaujamą vyriausybę. Bet jis atsistoja virš 
ginčo, iš jo pasitraukdamas. Tačiau Amerika 
didžiai tebesiinterešuoja Kinija, vadinasi, lie
ka ištikima kelis dešimtmečius galiojančiam 
savo užsienių politikos dėsniui. Trumpai ta-
riant: Amerika pasitraukia i š Kinijos, bet ne 
nuo Kinijos.

Kelionė į Maskvą
Pagal Byrneso pradėtą liniją užsienioxrei- 

kalų ministeris Marshallis vyks į konelrenci- 
ja Maskvoje. Daug kas jam patarė nevykti iš 
savo būstinės Vašingtone, o į derybas siųsti 
įgaliotinius. Tačiau jis tais patarimais ne
pasinaudojo, nenorėdamas sukelti sovietų (ta
rimų. O juo8 be reikalo erzinti Marshallis nė 
maž nenori.

Amerikoje yra senas ginčas, kam dalyvauti 
derybose. Po pirmojo D. karo taikos dery
bose dalyvavo prezidentas Vilsonas, sulaužy
damas lig tol veikusią tradiciją. Daugis 
amerikiečių ir dabar tebemano, kad Amerika 
savo požiūrį taikos sutartyje būtų geriau 
(kūnijusi, jei prezidentas būtų likęs Baltuo-- 
Šiuose Rūmuose. Kiti samprotauja, kad maža 
derybų sėkmė 1919 m. Paryžiuje priklausiusi 
nuo Amerikos galios sumažėjimo konferenci
jos metu.

šj karta prezidentas lieka namie (po pasku
tinio išvykimo j Potsdamo konferenciją 1945 
m.) Užsienio reikalų ministeris negali lygin
tis kompetencijos atžvilgiu su prezidentu ne 
iš atsto." Prezidentas instrukcijų negauna iš 
nieko, jis pats jas dalina. Prezidentas neprik
lauso nuo nieko, o užsienio reikalų ministe
ris nuo jo, Bėt užsienio politikos vairavime 
ministeris turi laisvės daug daugiau, nekaip 
Wilsonui ar Rooseveltui. esant prezidentais.

(Viceministeris lieka
Tat reiškia, kad darbo rutina užsienio rei

kalų ministerijoje Vaš'ngtone lieka nepaki
tusi. Iš aukštųjų užsienio reikalų ministerijos

naująjl šefą, bet ne retas atsitikimas, jog tie 
pareišldmai ne tik mandagiai priimami dė
mesin, bet ir patvirtinami. D. Achesono neiš
tiko toks likimas, nes be jo Įgudusio bendra
darbiavimo Marshallis negalėtų išvykti ilges
ni laiką iš Vašingtono.

Ar ilgai išbus Marshallis išvykęs, pasa
kyti sunku. Niekas negali iš anksto numatyti, 
kiek truks Maskvos konferencija. Tačiau vie
na rodosi tikra: ilgai ar trumpai bus kon- 
feruojama, bet taikog sutartis su Vokietija 
nebus sudaryta ten.

Būtų klaidinga manyti, kad buvusiose dery
bose (gyta techninio (gudinto. Technika 
dažnai yra jėgos politikos srovių skydas. Pa
grindinis dalykas yra nesutariamieji klausi
mai. Jiems išspręsti „mažosios” sutartys ne
sudarė nė (vado. Vokietijos taikos sutartis 
turi suderinti daugiau ginčijamųjų klausimų, 
šalia kurių ginčo klausimai penkiose su
tartyse atrodo nykštukiškai maži. Ir vis dėl 
to, reikia tik atsiminti, kiek buvo spyriuo- 
jamasi dėl Triesto. Tad kiek galėtų trukti, kol 
patenkinamai bus išspręstas sienų išvedimas 
nuo Baltijos'lig sudėtų? Žinovai vertina, kad 
Vokietijos taikos sutarties derybos. truksian
čios dvejus metus. Be abejo, ir geriausias 
specialistas gali pasirikti darydamas tarmenį, 
kaip dažnai apsirinka meteorologas spėda
mas orą. Bet tikimasi, kad derybos truks 
ilgai, ir JAV politika be svyravimų ruošiasi 
tam kursui.

Dėmesys Europai
Generolas D. D. Eisetihoweris viename 

laikraštininkų klube pareiškė, kad JAV tvir
tai ir nekeisdamos nusistatymo- turi dalyvauti 
karinėje Vokietijos okupacijoje. Tat yra Vo
kietijos plausimu Amerikos vedamos politi
kos raktas. Ir vėl reikia žvilgterėti ( derybas 
po 1 D. karo. Tada Amerikos armija plūdo 
iš Europos namo. Šį kartą demobilizacija 
(vykdyta veikiai, bet tam tikruose rėmuose. 
Anuomet Amerikos žodis prie taikos derybų 
stalo kasdien bebuvo mažiau reikšmingesnis, 
o šį kartą Amerika lieką Europoje galinga.

Amerikos užsienio politika atsispyrė pa
gundai padalyti Europos žemyną. Amerikai 
rūpi visos Europos taika ir gerovė. Pirmas 
Marshallio žygis paliudija tat, būtent, JAV 
nota /Lenkijai, kuria spiria laikytis tarptau
tinių (sipareigojimų. Kadangi Lenkija su
laužė juos, JAV nepraleido to negirdomis. t

Nors tuo tarpu (sakmių išvadų nedaro, bet 
konstatuodamos faktą ir pareikšdamos ne
pasitenkinimą, dokumentuoja, kad jos domisi 
Europos reikalais, nesustodamos prieš kokią 

f nors skersai žemyno pertiestą liniją.

Naujienos iš visu kontinentu
Londonas. D. Britanija nutarė 500 to 

maisto iš jos kariuomenės atsargų Italijoje 
pasiųsti Rumunijon, kur gręsia badas 
60—80% visų vaikų.

Berlynas. (NZ) JAV zonos gyventojai pa
sinaudodami amnestija už neteisėtą ginklų 
laikymą, tarp vasario 1 —10 dienos sunešė 
valdžios įstaigoms 9270 šaunamųjų ginklų ir 
252.289 šaudmenis. Amnestijai pasibaigus 
įsigalioja senieji nuostatai dėl neteisėto 
ginklų laikymo. Prasilenkimai prieš juos bus 
baudžiami ir mirtimi.

Vašingtonas. JAV užsienio reikalų "ministe
ris George C. Marshallis vasario 25 d. vie
nos spaudos konferencijos metu pareiškė, jog 
Sovietų s-ga yra pranešusi, kad JAV reika
linga gauti patikėtinio teisėms valdymą Ra
miojo vandenyno salų, buvusių japonų man
date, laikė visiškai teisingu, dės salos buvo 
vien amerikiečių karinių pajėgų užimtos. Iki 
šiol tik sovietai JAV siūlymui pritarė.

Pagal DPD (Reuter) pranešimą keturių di
džiųjų vyriausybės siūlė Italijai ir Jugosla
vijai sudaryti komisiją galutinam nusistaty
mui taikos sutartyje nustatytų tarp abiejų 
kraštų sienų. Žiniomis iš prancūzų šaltinių 
abi valstybės siūlymą priėmė.

Saugumo tarybos debatuose dėl D. Brita
nijos skundo prieš Albaniją Lenkija siūlė 
ginčą perduoti tarptautiniam teismui. Britų 
gi atstovas reikalavo, kad saupumn taryba 
abu kraštu fpare^otų likviduoti konfliktą 
tarpusavėm derybom.

BBC pranėša, jog vasario 25 d. Aukščiau
sias Sovietas davęs informacijų apie numa
tytus pakeitimus sovietų tvarkymosi sistemoje. 
Nuo šiol kiekvienai Sovietų s-gos respublikai 
numatyta teisė užsienyje turėti savo diplo
matinius atstovus ir atstovybes. Šiuo metu 
Sovietų s-goje yra 16 respublikų. Tad tiek 
diplomatinių atstovybių galėsią būti (steigta 
kiekvienoje sostinėje. Be to,' toliau^Aukščiau- 
sias Sovietas praneša, kad sąjunginės respub
likos, be teisės turėti savo diplomatines pa
siuntinybes užsienyje, taip pat galės savo 
teritorijos ribose laikyti nuo Sovietų armi
jos nepriklausomą savo, kariuomenę.

šis pakeitimas, nor8 sovietų vidaus gyve
nime neapsieis be padidinto biurokratizmo, 
tačiau jis, jei tik bus (gyvendintas, užsienio 
politikoje sovietams bus reikšmingas laimė- 
jmas, tačiau nuo kurio nesikeis iki šiol vestos 
vidaus politikos kategorijos.

Toliau pažymima, kad sovietų respublikos, 
turėdamos užsienyje savo diplomatines atsto
vybes, vis dėl to jos negalės pačios daryti su
tartis. Sutarčių ratifikavimas paliks Aukščiau
sio Sovieto kompetencijoje, šis faktas taip 
pat nusako sovietų respublikų pasiuntinybių 
svorio dyd(.

Nesibaigtas žydu klausimas
Kaip AP iš Jaruzalės praneša, pritariant 

JAV karinei vyriausybei sudaryta tarp „Je
wish Agency” ir -„Jewish Joint Distribution 
Committee” (Žydų gelbėjimo komitetas USA

„ATIDARYKITE VARTUS“
„Continental Daily Mail" sausio 23 rašo:
„Didžiosios Britanijos Baltoji Knyga rašo, 

kad esą Anglijoje daug daugiau darbo, negu 
darbininkų vyrų ir moterų. Tatai/ yra tikrai 
beviltiška ir nenugalima problema, šis klau
simas yra karti tiesa, žinant, kad D. Brita- 

z nijoje trūksta darbo jėgų bent 1 mil. vyrų ir 
moterų, kai Europoje triukšmauja minio8 dėl 
darbo trūkumo. Šie darbo iešką žmonės yra 
išvietintieji asmenys. Jau beveik du metu jie 
gyvena už spygliuotų vielų, pirmiau buvu
siose vokiečių koncentracijos stovyklose, kur 
jų dvasios būklė merdi iš skurdo ir nuobo
dumo. Didžiuma jų atiduotų daug savo am
žiaus, jeigu galėtų nuvykti ( D. Britaniją. Da
bar jie jaučiasi beverčiais. Jie daug kam 
kliūva, ir jie blogiau traktuotajam! kaip vo
kiečiai. Didžiuma jų ir dabar yra mūsų 
draugai. Kai kurie iš jų, suprantama, sava
noriškai dirbo- Hitleriui, bet absoliuti daugu- 

^'ma buvo prievarta išvežta ir verčiama vergų 
darbams. Tatai rodo jų kokybė, ne8 vokiečiai 
vežėsi darbams pačius geriausius. Štai jie: 
prityrę amatininkai, tinkami ir stiprūs vyrai

Saugumo tarybos komisija Balkanų nesusi
pratimams tirti prieš amerikiečių ir britų 
delegatų protestus sutarė išklausyti „laisvos 
demokratinės armijos Graikijoje” vadę.

Maskva. (NF) Siauriniame Kaukaze perei
tais metais atrasta turtingi anglies, geležies, 
chromo, nikelio ir aukso ištekliai. Jų tiksles
niam ištyrimui šiuo metu Kaukazan pa
siųsta- keletas sovietų geologų grupių.

Budapeštas. (NF) Vengrijos smulkiųjų ūki
ninkų partijos generalinis sekretoriu8 Belą 
Kovac sovietų karinės vadovybės suimtas. 
Jis yra kaltinamas dalyvavimu slaptų tero
ristinių grupių organizavime, kurios puldi
nėjo sovietų karius nužudymo tikslu. Nors 
partija ir pati j) įtarė dalyvavus antidemo
kratiniam sąmoksle tačiau imunit^o komisija 
atsisakė jam atimti imunitetą.

v Londonas. Paryžiaus spaudos streikas dar 
nelikviduotas ir maža vilties, greitai likvi
duoti.

Londonas. Prancūzų - britų tarpusavės pa
galbos sutartis pasirašoma ateinantį antra
dienį Duenkirchine, netoli tos vietos iš ku
rios 1940 m. per vokiečių puolimą pasitraukė 
paskutiniai britų kariai. Miestas jau dabar 
išpuosta8 abiejų kraštų vėliavomis. Bevinas 
sutarties pasirašymui atvyks naikintuvu ir 
per vėliavom papuoštas gatves automobiliai 
važiuos į sutarties pasirašymo vietą, kur jo 
jau lauks Bidault.

Londonas. T;”:csen u* Errhergerio nužu
dymą nuteistas 15 metų kalėti. 

zonoje) sutartis, pagal kurią 15.000 lagąeriuose 
gyvenančių žydų būsią pritraukiama prie 
amatininkų darbo.

šitos programos, surištos su sutartimi, ri
muose numatyta esą pasiųsti iš Palestinos 
200 žydų mokytojų ( DP lagerius Vokietijoj, 
Austrijoj ir Italijoj, kurie paruoštų 2.000 mo
kytojų žydų berniukams bei mergaitėms 
auklėti ir kartu ta priežiūra būtų galima 
praktiškai išplėsti vaikams ir suaugusiems.

Pagal OIC iš. Vašingtono pranešimą, gen. 
D. Eisenhoveris vasario 23 d. atidarė rinklia
vą, per kurią numatyta surinkti 170 mil. 
dolerių žydų pabėgėlių paramai.

Londonas. Jeruzalėj, TelyAvive ir kituose 
dviejuose Palestinos miestuose dėl šeštadie
nio ir sekmadienio atentatų paskelbtas išim
ties stovis. Per abu atentatu užmušta 19, 
sužeista 26 žmonės. Vienas iš atentatų buvo 
padarytas prieš britų karininkų ramovę Jeru
zalėje, kuriame žuvo mažiausia 13 žmonių. 
Pajūrio zonoje draudimo vaikščioti laikas 
Jeruzalės žydų kvartale kariuomenės patru
liais izoliuotas nuo aplinkos. Po žydų oficia
lių «organizacijų kategoriško atsisakymo 
paremti bitų organus kovoj su teroristais iki 
šio laiko, be minėf!; dviejų, (vykdyti 48 pa
sikėsinimai, kurių metu žuvo 20, o sužeista 
31 žmogus.

OIC pranešimu iš Vašingtono generolas 
Dwight D. Eisenhoveris vasario 23 d, ati
darė žydų bėgliams paremti rinkliavą, ku
rios metu numatoma surinkti 170 mil. dot

ir moterys iš Pabaltijo, Lenkijos, Jugoslavi
jos ir Ukrainos, pilnai tinką užpildyti išsem
toms D. Britanijos darbo jėgoms. Anglijai 
trūksta 657 000 darbininkų svarbiausiose dar
bo (rnonėse. Iš vienos pusės yra problema, iš 
kitos atsakymas, bet mes iki šiol dar vis 
atsisakome suderinti šiuos abu dalykus. Kas 
pasidarė mums? Ar mes iš proto išsikraus- 
tėm, ar tapom išdidūs, ar tiesiog sūkvailė- 
jome? ’ / .

Belgija geriau padarė. Jie priėmė 20 000 
lenta su sąlygą, kad šie gamins anglis. Bet 
britų žmonėm8 yra paskelbta, kad tik 200 iš 
160000 lenkų tepanaudota kasyklose. Tiesiog 
keistai’atrodo, kad socialistų valdžia nesugeba 
duoti tinkamo darbo tiems visiems vyrams.

Dviejų karų laikotarpyje buvo begalės nau" 
dingų darbų atlikta D. Britanijoje, ir radosi 
pakankamai bedarbių. Bet ir tada šie du 
veiksniai nebuvo suderinti. Kaip vėliau pa
aiškėjo, daug svarbių darbų turėjo būti at
likta laike karo, ir tik tada, verčiant sąly
goms, buvo kiekviena' darbo jėga sunaudota. 
Taigi, kaip anksčiau, nemokėta žiūrėti (darbo 
vertę ir ekonomiškumą, taip daroma ir šian-
dien. Darbas gi laukia žmonių, kurie net 
perdaug jo trokšta. Duokite šiems DP žodį, 
ir jie net kanalą patys perplauks, savo egzi
stencijai pastovumą ieškodami.

Žinoma, yra ir sunkumų. Kai kas gal pa
klaus, kaip bus su mityba? Suprantama šie 
DP turės būti maitinami kur jie bebūtų. Bet 
geriau gi juos maitinti, kada jie dirba ir di
dina produkciją, negu tatai daryti už dyką. 
Gyvenamų namų jiems nėra, bet- jie galėtų 
gyventi esmose stovyklose, arba turėtų būti 
jiems pastatytos naujos stovyklos. Juk .D. Bri
tanija sugebėjo laike karo patalpinti kelis mi
lijonus Amerikos karių be didelių sunkumų. 
Šie gi civiliai būtų gamintojai, o ne kariau
tojai. Jie pagreitintų mūsų statybos progra
mą. Lieka dar baimė, kad jie gali išstumti 
mūsų darbininkus ir jų vietas užimti. Kad 
to išvengtum, juos galima įsileisti su sąlyga, 
kad po 3 metų, kai jie jau nebus daugiau 
reikalingi, jiems vieta būtų surasta britų Do
minijose. Kanada mano netolimoj ateityj pa
didinti savo gyventojų skaičių iki 50 mil., 
Australija — iki 30 mil. Kai ten išvyktų, šie 
DP turėtų trijų metų prityrimą apie britų 
demokratiją ir galėtų tapti naturalizuotais 

-britų Dominijų piliečiais. Aimyiuoti, kad D. 
Britanija yra blogoj padėtyj ir nieko ne
daryti yra ne kas kita, kaip žlugimo pradžia, 
lai mes ir toliau š| darbininkų būrį laikysim 
uždarytą, mes neteksime puikiausios progos 
ir neprivalėsime didžiuotis, kad mes esame 
galingos Imperijos palikuonys.

Taigi, mes privalome plačiai atidaryti savo 
krašto vartus.”

Red. pastaba: O kiekvienam DP aišku, 
kuo britai jį laiko. Red.
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„Tremtiniu duona - pasigailėjimo duona“
Vasario mėn. Kasselyje įvyko Latyių Cen- buvo gautos prastesnės patalpos už turėtas, 

trinio Komiteto sušauktas latvių tremtinių at- ......... " ' ' .......
stovų metinis suvažiavimas. Siame suvažia
vime dalyvavo latvių tremtinių atstovai, iš 
amerikiečių, britų įr prancūzų okupuotos 
Vokietijos zonų, Danijos ir Austrijos. „Tev- 
žeme” 16 Nr. gana plačiai aprašo minėto su
važiavimo darbus. Kadangi latvių tremtinių 

s. nueitas kelias, vargstam: vargai ir esą sun
kumai vienodai liečia kiekvieną tremtinio da
lia mintantį, tad čia pateiksim Latvių Cen
trinio Komiteto atstovų suvažiavime svars
tytų klausinių būdingesnias ir visiems trem
tiniams bendrus momentus.

Suvažiavime buvo atstovų pareikšta, kad 
į su praėjusiais metais pradėtais skryningais 

tremtinių ir pabėgėlių gyvenime prasidėjo 
naujas posmas. Prasidėjusieji skryningai pa
rodė, jog pabėgėlių duona yra pasigailėjimo 
duona. Pabėgėli?. pastogė yra pis-gailėįimo 

- pastogė. Ji gali būti duodama, taip pat ji 
kiekvienu momentu gali būti ir atimta. Tai 
(sitikino visi tie, per skryningus netekę ir iki 
tol gautosios pasigailėjimo duonos ir pašto-. 

<■ gės. Per pirmąjį skryningą, toliau suvažia
vime buvo pareikšta, latvių Unrros globos 
nustojo nuo 10 iki 12%. Kai kur šis pro
centas buvo dar didesnis. Iš viso buvo apie 
3000 latvių atimta globa.

Gi nauju Unrros skryningu, kuris buvo at
šauktas, kaip yra paaiškėję iš kai kurių do
kumentų, buvo užsimota iki 80%, jei ne dau
giau, pabaltijiečių pašalinti iš stovyklų, nes 
tasai skryningas ypač buvo norėta nukreipti 
prieš pabaltijiečius.

Atšauktojo Unrros skryningo > užkulisius 
. dalimi atskleidė debatai anglų parlamento 

rūmuose. Atstovui Morgan iškėlus siūlymą, 
kad Anglija priimtų darbams DP, vėliau de-’ 
batuose išryškėjo, jog britai esą nuomonės, 
kad Unrroje randasi tokių nacių atstovų, ku
rie baltų atžvilgiu gali padaryti nepalankių 
sprendimų, dėl to reikia ieškoti kelių šiems 
žmonėms apsaugoti, Anglija ir Amerika ir 

, toliau pasiliekančios prie nuomonės, kad 
politiniai pabėgėliai turi kur nors rasti užuo
vėją.

Toliau iš latvių atstovų pranešimų paaiš
kėjo, kad britų zonoje daugiausia per pir
mąjį skryningą buvo Unrros globa atimta 
1941 ' ...................................
čiau 
buvo

Ne vien skryningai, bet ir perkilojimų if 
vienos stovyklos kiton akcija neigiamai vei
kia tremtinių ir taip jau nešviesias nuotaikas. 
Britų zonoje kilnojimai buvo daromi šalčių 
metu. Ten kilojimų tikslas — geresnes pa
talpas perleisti vokiečiams. Gi amerikiečių 
zonoje kilojimas buvo daromas tikslu pabė
gėliu® telkti' tautybėmis. Tačiau viena šių 
kilojimų pasėkoje išryškėjo, jog didžiumoje

Kilojimų "pasėkoje buvo suardyti švietimo 
židiniai, didelių pastangų pasėkoje įkurti sto
vyklose. Naujose vietose viskas reikėjo pra
dėti iš naujo.

. Maitinimo klausimas, greta visų sunkumų, 
paskutiniu metu sunkėja. Britų zonoje nuo 
praėjusių metu rugpjūčio menesio sulygintas 
su vokiečių ir tremtiniai oficialiai turėtų 
gauti 1550 kalorijų, tačiau praktika parodė, 
jog vietomis duonos davinys neviršija 1300 
kalorijų. Visa tai ypač neigiamai atsliepia į 
vaikų ir mokinių sveikatą. Paskutiniu metu, 
dėl nepakankamo .tinkamumo patalpų ir prasto 
maisto ypač daug vaikų serga džiova.

Darbai, Šiuo metu latvių galinčių dirbti, 
dirba iki 60%, Vietomis, pvz., Luebecke, 
dirba 90%. Dėl prasto maisto davinio, ka
dangi dirbantieji gauna šiokius tokius prie
dus, prie darbų visur DP veržiasi. Vien tik 
Muenchene iri Kylyje dirba po 1000 latvių 
prie miesto griuvėsių šalinimo.

Įsijungimą® į darbus ypač neigiamai atsi
liepia į įvairių kursų, švietįmo ir laivini- 
mosi ratelių normalią eigą.

Emgracijos klausimas. Suvažiavime latvių 
atstovai pareiškė, jog jie atstovauja apie 10% 
latvių tautos. Kokia dalis namuose likusiųjų 
ir kiek jų tebėra gyvųjų tarpe — sum<u pa

sakyti. Tremtiniams ir pabėgiams svarbu 
išlaikyti tremtinio kelyje pasitaikančius ban
dymus, svarbu nepalūžti ir nenutolti nuosavo 
tautos, jai nežūti. „Mes, latviai, esame tvirto 
įsitikinimo, jog mes grįšime į savo laisvą 
tėvynę”. Oi tremtinio kelyje yra būtina ne
mirti savo tautai, neišsiblaškyti, nes tada, 
sunkiau bus išlikti. Kiekvienas tr. nys turi 
įsidėmėti, kad nebūtų pakartota rusų emi
grantų darytoji klaida. Jie išsiblaškė ir jiems 
buvo sunku išlikti svetimoje jūroje. Šiandien 
eina kalbos apie .emigracijos perspektyvas i 
įvairias šalis. Tiesa, dar nieko tuo tarpu 
tikro šiuo 'reikalu nėra. Bet anksčiau ar vė- 

. liau, atrodo, gali atsiverti emigracijos gali
mumai. Kiekvieno latvio pareiga yra laikytis 
prie savo bendruomenės. Jei kur tykti, tai 
vykti didesnėmis grupėmis, kad emigracijoje 
būtų galima sudaryti savas saleles. Tokiu 
atveju lengviau bus pakeliami ne tik sunku
mai, bet ir atsilaikyti prieš nutautimo pavo
jus. '

Dėl tremtinių teisių. Baigiantis suvažiavi
mui buvo svarstyta nūdienė tremtinių tei
sinė padėtis. Iš tiesų iki šiol tremtinių teisės 
neaiškumų prislėgto*. .Tremtinys negali 
nuosavybės turėti. Tai patvirtina įvykdytos 
konfiskacijos net ir atsivežto turto. Ypač 
neaiški Unrros globos nustojusių teisinė pa
dėtis. Tuo reikalu latviai^ lietuviai ir estai 
bendromis jėgomis daro žygių, prašo, nes 
esame padėtyje, jog tegalime prašyti, bet ne 
reikalauti.

^merikos lietuviu pastangos
„Tlie Secranton Times” pranešimu iš š. m. 

vasario 6 d. šiaurinio Scrantono gimnazijoje 
atidaryta vienos savaitės regionalini kom
panija padidinimui pagalbos'fondo numatyto 
100.000 lietuvių įšblaškytų visoj Europoj ir 
negalinčių grįžti į savo tėvynę dėl sovietinės 
okupacijos. Fondo padidinimo grupė veikia 
Lithuanian — American Relief Committee 
šitai sričiai skyriaus vardu ir yra globo
jama Scrantono katalikų Diocezijo® vyskupo 
William J, Hafey ir burmistro Jomes T. Han
lon. Burmistras Hanlon paskelbė 
tarp vasario -9—16 kaip'Amerikos 
pagalbos savaitę.

Lietuvių šv. Juozapo bažnyčios 
monsignor J. V. Miliauska® einąs

* kasininko pareigas paaiškino, jog turi būti 
padėta 100.000 Europoj išblaškytų lietuvių, 
jeigu norima kad jie gyventų. Jis-pabrėžė, 
jog Unrrai oficialiai sustabdžius savo veikią 
jų padėtis darosi beviltiška.

Sekmadienio vakaro 8 vaL gimnazijos salė
je prasideda susirinkimas, kuriame kalbės 
burmistras Hanlon monsignor Miliafckas ir 
du lietuvių bėgliai dr. Podalskas ir tėvas 
Vičiulis, kurio penki broliai komunistų nužu
dyti. Po kalbų seka šv. Juozapo bažnyčios 
lietuvių choro, vedamo Alfonso Bulevičiąus. 
koncertą*.

savaitę 
lietuvių

kunigas 
komiteto

Priemones žmogaus gyvenimui prailginti?
žmogus nori kuo ilgiau gyventi 
gyvenimu bodisi, sudaro/ labai 
išimtis. Noras gyventi dvelkia 
karinių ir mokslininko eksperi- 
tarp nedidelio skaičiaus origi-

metų repaatrijantams ir kariams. Ta- 
kariai DP statūs nenustojo, tik jiems 
sulaikyta Unrros globa.

Kiekvienas 
— tie, kurie 
neskaitlingas 
iš menininko 
mentų. Netgi 
nalių lietuviškų romanų randame Igno Šei
niaus „Siegfrid Itnmerselbe atsijaunina”* ku
riame vaizduojamos žmogaus pastangos at
gauti prarastą jaunystę. Medicinos mokslas, 
kovodamas dėl žmogaus sveikatos ir-gyvybės, 
yra padaręs milžinišką pažangą tiek gydymo 
metodų, tiek naujų vaistų / atradimo srityse. 
Neseniai pasaulis stebėjosi ir džiaugusi 
Pasteuro, Kocho, Ehrlicho laimėjimais. Šio 
karo’ metu išgirdome apie naują stebuklingą, 
universalų vaistą — peniciliną. Pastaruoju 
metu spauda pradeda vis daugiau rašyti apie~ 
serumą ACS.

Sy „antiretikuliarinį citotoksininį serumą” 
atrado Kijevo mokslitiinkas Dr. A. A. Bogo- 
mblecas. Jis ilgu® metus domėjosi žmogaus 
senėjimo problema, daliausiai, jis susidarė 
tokias dvi išvadas — pirma, senėjimo procese 
svarbią reikšmę turi mūsų kūno jungiama
sis audinys, antra, citotoksininis (ląsteles 
naikinąs) serumas beišsigimstantį jungiamąjį 
audinį gali atgaivinti ir tuo būdu organizmo 
senėjimą sulaikyti ar bent sulėtinti.

Citotoksinini Serumą atrado prancūzų bak- 
terijologas Bordet dar apie 1900 metus. Kitas 
šj serumą tyrinėjęs mokslininkas, rusas 
Mečnikovas, taip, apie jį rašė — „Vieno gy
vulio kūno ląstelės — raudonieji kraujo ru
tulėliai, kepenų ar inkstų ląstelės — sulei
džiamos kitos rūšies gyvųĮiui. Po poros tokių 
(švirkštimų gyvulio kraujuje atsiranda seru
mas, žudąs tokias Įleidžiamas ląsteles. Jei da
bar tą serumą (švirkšti anam gyvuliui, iš ku
rio ląstelės buvo imamos, serumas tos rūšies 
ląsteles sunaikins. Pavyzdžiui, arkliui įšvirkš- 
čiamos kito gyvulio sėklinės ląstelės. Arklio 
kraujas pagamina serumą. Jei tą serumą vėl 
įleisti anam gyvuliui, jis taps nevaisingas. 
įleidus gi labai mažą kiekį tokio citotoksi- 
ninio serumo, jis ne tik kad tų specifinių 
ląstelių nenaikins, bet dar paskatins jų vei
kimą. Panašiai vęikia daugelis nuodų, — di
deliame kieky žudo, mažame — gydo.”

Tačiau Bordęt ir Melnikovas neįstengė 
nustatyti šio serumo toksininių savybių. Po 
24 metų šį darbą pradėjo Bbgomolecas. Jam 
pavyko rasti būdą reguliuoti ir tiksliai iš
matuoti antitoksininio serumo veikimą. Dabar 
jau buvo galima serumą' tirti tiek laboratori
joje, tiek klinikoje. Išdava— rastas ACS.

ACS gaminamas' panaudojant žmogaus

'Pilėnu,»TiunigaikMd
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Paskutiniu^ žodžius jis ištarė jau sėdėda

mas ant puikaus balto žirgo, šuoliuojančio 
padange. Aš jojau šalia jo, kunigaikščio pa
lydovai sekė paskui. Taip prasidėjo mūsų 
nuostabi kelionė į amžių gilumą. Man rodėsi, 
kad mes stovime vietoje, o po mūsų kojomis 
slenka amžiai. Miestai, sodybos, keliai ėmė 
nykti, o jų vietoje dygo miškai. Nemuno ir 
Neries krantais vis labiau tvino želmenija ir 
pagaliau besimatė tik dvi blizgančios van
dens juostos, besiskinančios sau kelią per 
girių glūdumas. Joti mums buvo šviesu, nes 
mes visą laiką matėme gaisrų, — pastebėjo 
kunigaikštis, ištiesdamą rauką.

Kiek laiko ta kelionė tąsėsi, nežinau. Tik 
staiga aš pasijutau besąs 'pilies kieme, kur 
ddgė milžiniškas laužas. Sausi, smalos aplieti 
pušiniai senojai. liepsnojo spraksėdami, toli 
žerdami kibirkštis j šalis, o ūžiančios lieps
nos kilo aukščiau už pilies sienas. Moterys 
ir vaikai tempė mantą iš kunigaikščio me
nių ir metė į ugnį, kad ji neatitektų priešams^ 
Seniai, kurie nepajėgė ginti pilies ir darbuo
tis prie laužo, stovėjo pasieniais, įsmeigę, 
akis į laužą. Atsiskyrusi nuo kitų, stovėjo dar 
jauna, graži moteris, apsidariusi palaidais, 
panašiais į vaidilutės drabužiais. Jos auksi
niuose plaukuose, žaidė laužo liepsnų atspin
džiai. Tai buvo kunigaikštienė. Ji atsidėjusi 
klausėsi siaučiatičio už pilies sienų mūšio, 

I retkarčiais atsigręžusi žvilgterėdavo į viršų 
ir vėl susimąsčiusi atkreipdavo savo gražias 
akis į laužą. Ji atrodė visai rami, tik jos vei
das buvo labai išblyškęs. .. i

Kai priešas paėmė išorines pilies sienas ir 
ėmė griauti vidurinio kiemo vartus, prie 
laužo atskubėjo kunikaikštis su savo 12 metų 
sūnumi ir artimiausiais vadais.

— Tu nesužeistas? — paklausė kunigaikš
tienė.

— Ne, — atsakė jis sviesdamas savo kar
dą j laužą. — Man jis nebereikalingas, teat- 
siima jį dievai. Tu pasiruošusi? ’ ’

Kuniraikštienė linktelėjo galvą.
Mano mylimas sūnau, — pakėlė jis ben

niuką ant rankų, — gyvenimas tavo buvo 
trumpas, nespėjai juo pasidžiaugti Dievai 
mūsų laukia, ar tu nebijai?

— Su tavimi, tėve, aš niekur nebijau.
Tėvas jį pabučiavo ir tarė atsigręžęs savo 

palydovams:
— Aš jus atpalaiduoju nuo priesaikos, jūs 

galite pasirinkti, ką' porite ...
— Mes sau tavimi kovojome, su tavime ir 

žūsime, — atsakė jie rūsčiai.
Tuomet kunigaikštis apkabino savo žmoną, 

kuri laikė priglaudusi prie savęs sūnų, 
žengė žingsnį, ir visi -trys dingo laužo lieps
nose.

Tuomet visi buvusieji kieme, tartum bijo
dami pavėluoti, ėmė veržtis laužo link. Vie
nos moterys pirma metė į ugnį vaikus, o 
paskubi pačios šoko, o kitos brovėsi į lieps
nas prisispaudasios kūdikius prie krūtinės. 
Kai kurie prieš susidegindami patys,, metė į 
lauža savo mantą. Vyrai paskubomis atsis- 
veikinėjo su žmotiomis ir vaikais, ir visi su
sikabinę griuvo į ugnį. Sužeisti ir • sveiki 
kariai bėgo nuo pilie® sienų ir dingo lieps
nose. Slinkiai sužeistuosiu® nešė draugai ir 
kartu su jais kopė ant laužo. Kai kurie ka
reivos šoko į ugnį tiesiai nuo pilies sienų.

Lauža® liepsnojo galingiau ir galingiau. 
Atrodė, kad Jo liepsnos pasieks pačią pa
dangę ir pilies gynėjei ugnies stulpu įkops į 
pačią Praamžiaus karalystę.

Kai ugnis prarijo paskatinį pilies gynėją, 
vartai triukšmingai griuvo ir pirmieji įsi

brovėliai atsidūrė kieme. Jie dar buvo pa
siryžę kovoti toliau, bet, nebematydami prieš 
save kovotojų ir apakinti laužo šviesos/ nu
leido ginklus.

Jie ne iš karto suprato kas atsitiko ir sto
vėjo lyg apstulbę. Tik suvokę,'kas įvyko, jie 
nusiėmė šalmus didvyriams pagerbti ...

Mane nupurtė ryto vėsuma ir aš vėl grį
žau į tikrovę. BuVorytas. Aš tebesėdėjau ant 
prieklėčįo laiptų, kur naktį buvau atsisėdęs/ 
Ar tai buvo sapnas, ar regėjimas? Galva 
plyšio iš skausmo, ir aš visas jaučiaus tar
tum sulaužytas. Man reikėjo poilsio.

blužnies ir kaulų smegenų ląsteles. Po ilgų 
bandymų su gyvuliais Bogomolecas 1936 me
tais pirmą kartą (švirkštė šį serumą žmogui. 
Bandymas pavyko nuostabiai gerai. Kilus ka
rui, ACS buvo plačiai naudojamas sužeidi
mams ir ligoms gydyti. Serumas ypačiai gerai 
gydąs kaulų lūžius, užterštas žaizdas, sepsį, 
artritą, gangreną, plaučių žaizdas, o taip pat 
skarlatiną, vėžį ir centrinės nervų sistemos 
susirgimus.

Rimti mokslininkai gali labai skeptiškai 
nusišypsoti, išgirdę apie serumą, kuri® vie
nodai gerai gydo skarlatiną ir vėžį, šizo
freniją ir kaulų lūžius. Bogomolecas šį uni
versalų serumo veikinią aiškinus tuo funkcijų 
įvairumu, kurį organizme atlieka jungiama- j 
sis audinys. Jis tikisi, kad su šio serumo pa
galba žmogus galės išgyventi savo „normalų 
amžių", t. y. apie 125—150 metų.

Žinia apie šį serumą Amerikoje buvo su-. 
tikta su didžiausiu susidomėjimu.- Mažiau 
entuzijazmo parodė gydytojai — medicinos 
mokslas visada šaltai ir rezervuotai pasitinka 
naujas idėjas. Pasitikėjimą slopina dar ir ta 
aplinkybė, kad iki šiol nepavyko iš xrusų to 
serumo gauti. ' \

(Literatūra: „Die neue Rundschau”, New 
York — Stockholm.) • • '

buvau valgęs. Sugrįžęs į vidų, vienoje spin- ' 
toje radau sviesto, duonos, dešros. Man be
valgant, lazdele pasiramsčiuodamas, įėjo se
nas ūkininkas. Jis, matyt, nesitikėjo rasiąs 
nepažįstamą žmogų ir sumišęs .sustojo prie 
durų. ' , ’

— Kas tok® ponulis būsi? — ^paklausė jis 
su nepasitikėjimu.

— Aš esu Girkalnis. Praėjusią vasarą čia 
viešėjau ...

— Ak, busimasis Skaisgirio žentas! Kaip* 
gis, atsinjenu. Aš mat jo kaimynas. Laukėme, 
visi laukėme, viskas buvo paruošta, švedai 
sukviesti ...

— Bet kur jie visi dingo?
— Pavėlavai, ponuli, pavėlavai ...
— Kaip tik šiandien turėjo būti mūsų 

vestuvės.
— Žinau, žinau, jei būtum atvažiavęs va

kar rytą, būtum dar radęs. O gal ir gerai, 
kad netvažiavai, būtų ir patį išvežę.

— Juos išvežė? Kas?
— O kaipgis, atvažiavo sunkvežimiu ir iš

vežė. Me® nematėme, kaip juos- vežė, bet 
Kreštupaitis sakėsi matęs juos vežant pro 
savo sodybą. Sako, suimtuosius daboję® vie
nas uniformuotas vokietis ir trys civiliokai 
Jis atpažinęs, kad viena® iš jų buvęs Dzedu- 
lioniokas.. . <

— Dzedulionįs!
r— Taigis, zakristijono Mataušo Dzedulio- , 

nio vaikas, tas išdavikas. •
Viskas aišku! Dzedulionis pasinaudojo 

paskutine proga savo grąsinimams įvykdyti. 
Būčiau galėjęs duoti galvą nukirsti, kad uni
formuotas vokietis buvo Vilniaus geštapo 
viršininkas.

— Visus išvežė: tėvus, brolį ir Aldonos 
draugę, kuri buvo atvažiavus į vstuves. Tar
tum būtų nenorėję palikti jokių liudininkų. 
O šeimynai liepė išvaikščioti. Bernus, eida
mas namo, buvo užėjęs pas mus ir pasakojo, 
kad vokiečiai išsivežę ir vestuvines vaiše® ir 
alų. Jam pačiam Dzedulioniokas liepęs pa
krauti statinaites į sunkvežimį. O kiek senoji 
Skaisgirienė ruošėsi, kiek dirbo, kiek visko 
buvo prikepusi! Galvijus kaimynai* išsivari- 
nėjo, kad badu nenudvėstų. Aš pats nors ’ 
karvių parsivariau. Štai tau ir gyvenimėlis: 
vak—- šM'-’-a buvo v'sko pertekusi, o šiandien * 

”— '■ vėjai švilp.a.
Atsiminiau, kad nuo vakar ryto nieko ne-

Miegojau neramiai. Visą laiką slėgė slo
gutis ir visokios pamėklės drumstė mano 
poilsį. Atbuks, nė kiek nesijaučiau pailsėjęs, 
nors išmiegojau iki vienuoliktos valandos.

Ilgai gulęjau nesiryždamas keltis ir dairy
damasis po sujauktą kambarį; Vakar dienos 
įvykių nuotropos slankiojo pavargusioje gal
voje. Atsisveikinimas su tėvais ...

— Gal niekados nebepasimatysime .. . 
Augink, rūpinkis, o dabar ... — sušnabždėjo 
motina pro ašaras, bučiuodoma mane.

Ne, jie nebėgo. Jie jau esą seni, jie pasi
liksią saugoti namų ir laukti mūsų, bet mes, 
vaikai, turį bėgti .../

Aš palikau juos bestovinčiu® prie namų. 
Žinau, jie laimino ir lydėjo mane, kol aš iš
dykau už gatvės pasisukimo. Ir aš žinau, jie 
laimins ir lydės mane, kol tik bus gyvi ...

Važiavau Kauno Marijampolės plentu, ku
ris kiek ,tik akys apmetė buvo užgriozdintas 
bebėgančios vokiečių kariuomenės. Aš be
veik visą kelią, turėja stumtis paplenčiais.

Abipus kelio vilnijo derlingi Suvalkijos 
laukai. Derlius puikiausias. Man kapojo vei
dą brandžios rugių varpos, lenkdamos šiaudą 
prie žemės. Auksiniais atspindžiais bangavo 
vasarojus. Javuose braidė palaidi gyvuliai. 
Rymančios tarp medžių, sodybos atrodė tylios 
ir tuščios. Jautei, kad sodybos ir laukai pa
sidarė našlaičiai.

Kepino saulė. Beveik visą laiką reikėjo 
apkrautą dviratį stumte stumti. Nervai (tempti 
iki kraštutinųjų. Kad koks priešo lėktuvas, 
bomba ir ... amžina ramybė ... Bet kai aš 
atsimindavau, kad manę3 laukia Aldona, 
mano kelias nebebūdavo toks sunkus. Apie 
vidųnaktĮ atsistūmiau iki Naujakiemio ir ra
dau sodybą tušfią ...

Iššokau iš lovos ir, paskubomis apsiren
gęs, išėjau į kiemą. Ant šulnio rentinio te
bestovėjo vandens puspilnis kibiras.’ Aš pa-, 
narinau į jį savo skaudančią galvą.

Paskum ilgai slankiojau po sodą. Štai, po 
ana obele aš ją pabučiavau, štai ten, susėdę 
ant tvoros, mes kūrėme ateities planus; o 
ten, prie ano avilio, į jos garbanas įsivėlė 
bitė ir ji bėgdama prie manes šaukė: bitė! 
bitė! Mes buvome labai laimingi. Klajodamas 
vie nišas, rankiojau savo laimės nuotrupas, 
kaip gritelninkas rankioja varpas rudens 
apleistam'e lauke ...

(B. d.)
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Zmogūs daug ko g- Ii atslsč’ t!. vicnas 
bičiulis ka. tą bajdė mane įtikinti, kad tik- 

' rai matęs laikraščiuose atvaizdą tokio žmo
gaus, kuris atsisakęs nuo kortų lošimo. De
ja, to laikraščio jis negalėjo man parodyti, 
tad kas jam patikės? Jūs, žinoma, taip pat bū
site girdėję paskaitų ir pamokslų, kuriuose 
įrodinėta, būk galima mesti gėrus. Bet vi
sada reikia atsiminti, kad paskaitos ir pa
mokslai tam ir yra, kad pasakotų fantastiš
kiausius dalykus. Tiesa, ir aš esu matęs 
vieną girtuoklį, kuris davė . iškilmingus 
įžadus likti amžinu abstinentu. Bet tai at
sitiko jau po to, kai chirurgai išpiovė jam 
pusantro inksto ir kai prakiurusios gerklės 
vieton įstatė sidabrinį vamzdelį. Žmogus iš 
tiesų daugiau nebegėrė.

Taip, kas tik siekia didžių tikslų, gali 
daug ko atsisakyti. Aš pažinojau mergaitę, 
kuri pabėgo nuo savo tėvų ir apsigyveno 
pas vieną svetimšalį seržantą tik tam, kad 

" galėtų žmoniškai išmokti jižsieninės kalbos. 
Pažįstu ir vyrą, kuris, būdamas itin stip
rio* valios, paliko savo žmoną ir vaikus ir 
pasiaukojo meilės troškulio kamuojamai 
merginai. O kai žmonės ėmė ją pra
vardžiuoti meiluže, tai kilniaširdis vyras 

' tuojau stvėrė ją už parankės ir nusivedė į 
metrikacijos biurą, kur padarė Ją teisėta 
ponia, neprastesnė . už kitas, kurioms mes 
rankutes bučiuojame.

. Galima daug ko atsisakyti. Galima mesti 
gėrus, galima palikti žmoną, galima pabėgti 
nuo draugo, (mokytojo bei tėvo, tik nega
lima pabėgti ar atsisakyti vieno dalyko, 
būtent — valdžios. Jos neišvengsi net ir 
čia, stovyklose. Mat, taip jau yra surėdyta, 
kad mūsų stovyklų valdžios turi kaitaliotis 
kas mėnesį. Ir tai tik dėl to, kad kiekvienas 
iš mūsų būtinai nors po kartą būtume 
buvę Valdžioje ir po to jau nebegalėtume, 
pirštu rodydami į kokį buvusį valdžios žmo
gų, sakyti: žiūrėk, štaį/eina vagis!

Kai kas tvirtina, kad valdžia mums tiek 
tėra reikalinga, kiek žuvims meškeriotojai 

. ar šunims blusos.' Tegu. Bet tai reikalo nė 
klek nekeičia, nes visvien kiekvienam teks 
būti valdžioje. O jei taip, tai privalu žinoti, 
kas ta valdžia, ką ir kaip ji dirba. Štai 
manė jau surinktosios informacijos.

Stovyklų lietuviškoji valdžia, kaip to 
reikalauja valstybinės teisės mokslas, turi 
įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir bau
džiamąją galią. Su šitokia valdžia, jei mūsų 
nepriimtų Australija ar Brazilija, mes drą
siai galėsime vykti kad ir į patį Marsą:
Kur prlsiglausim?

4

Keletą kartų skaitėme spaudoje atsakingų
Pietų Afrikos Sąjungos asmenų pareiškimus, . 2.500 ir Anglijoje tik 1400 vai. 
kad ši britų dominija plačiai atidarysianti 
duris europiečių imigracijai. DP padėčiai 
Europoje sunkėjant ir aiškių greito grįžimo 
perspektyvų nesimatant, daugelio . tremtyje 
esamų lietuvių žvilgsniai krypsta į užjūrius, 
kur jie norėtų rasti svetingesnę prieglaudą ir 
tinkamesnes sąlygas savo ateičiai kurti. Pra-. 
vartų tad prisiminti bent elementarines žinias 
apie šį tolimą, tačiau mus dominantį Pietų 
Afrikos kraštą. ( ‘

1652 metais olandas Jonas von Rybek su 
100 kareivių Išsikėlė Kapštadto Įlankoje ir 
čia yiends bendrovės pavedamas įsteigė į In
diją plaukiojantiems laivams vandeniu ir 
maistu aprūpinti stotį. Seniems atleistiems 
kareiviams patiko šiame gražiame krašte fr 
jie paliko nuolatiniais jo gyventojais. Po to, 
tolimesni naujakuriai ’iš Olandijos, Prancūzi
jos ir nuo Zemutiniojo Reino leidosi pavo- 
jingon kelionėn ir laimingai atvykę, čia įsi
kūrė. Apie 30% pirmųjų . kolonistų, vadina
mų senųjų būrų, buvo vokiečių kilmės, 15% 
prancūzų ir likusieji olandų. Visi jie priėmė 
olandų kalbą. Dauguma jų tapo gyvulius 
auginančiais ūkininkais. Iš to ir jų pavadi
nimas „būrai”. Atvykusių žmonių perteklius 
stūmėsi vi* gylin j kalnuotą šalį ir išstūmė 
iš ten vietinius krašto 
Tokiu būdu Afrikos 

, Olandų kolonija. 
' Praėjusio šimtmečio 

koloniją užėmė anglai, 
kintų didėjančia anglų įtaka, vėl stūmėsi į 
šiaurę, į derlingas vėsesnių aukštumų ganyk
las, užsitęsusiose kovose išstumdami iš čia 
vietinius kafrus įr sukurdami nepriklausomas 
Oranijos ir Transvalio Būrų valstybes. 
. Šio šimtmečio pradžioj nepriklausomos bū

rų valstybės buvo užimtos anglų ir vieton 
jų, kiek vėliau, įkurta Pietų Afrikos Sąjun- 

• ga, kuri dabar, kaip britų dominija, naudo
jasi pilnu valstybiniu savarankumu. Pietų 
Afrikos Sąjungos teritoriją sudaro keturios 
didelės provincijos: Kaplandas, Natalis, Ora
nija (Oranje-Freistaat) ir Transvalis, su 
1.200.000 kv. klm. plotu, kuriame gyvena su 
viršum 9 milijonai gyventojų. Ankstesniais 
duomenimis religiniu atžvilgiu baltieji gyven
tojai taip skirstosi: olandiškajai reformatų valis. Auksas sutraukė į čia didelį žmonių 

antplūdį. Dėl to Johanisburgas amerikietiš
ku spartumu išaugo į didžiausią ir turtin
giausią Pietų Afrikos mietą. Savo didžiuliais 
namais ir fabrikų pastatais, savo gyvu auto 
judėjimu ir savo tempu jis tikrai primena 
amerikonišką didmiestį. Prie pietinio jo 
krašto prasideda ' kasyklos, kurios vietomis 

’yra iki 2400 metrų gylio. Jose dirba beveik 
vieni juodieji. Ta aplinkybė, kad Transvaly, 
į pietus nuo Johanisburgo ir Nataly, Dracken 
kalnų papėdėj, yra dideli kiekiai akmens 

, anglies, turi ypatingos teigiamos reikšmės 
krašto kalnų pramonei ir industrijai. Taip

gyventojus hotentotus. 
pietuose susikūrė ši 

pradžioje šią olandų 
Daug būrų, nepaten-

bažnyčiai priklauso 54°/o, anglikonų 20%, 
metodistų — 6%, R. Katalikų — 4%. Yra 
dar liuteronų ir kt.

Krašto klimatas, apskritai imant, yra svei- 
I kas ir europiečiams visiškai tinkamas, tačiau 

atskirose vietose labai įvairus. Vis dėlto įr 
čia yra vietų, kur lengvos formos maliarija 
nėra visai nežinoma. Šerdies ligos dėl pavir
šiaus aukštumo taip pat nėra retos. Tačiau 
plaučių ligoniams aukštumose klimatas yra 
labai tinkamas ir gydytojų rekomenduojamas. 
Ypatingai yra didelis saulėtumas. Pav. Trans, 
valy vidutiniškai būna 3330 saulėtų valandų

Pagarba valdžiai!
susitvarkysime ir nežūsime, broliukai!

Komitetui stovyklos gyventojai yra pa
tikėję vyriausiąją valdžią. Tai bemaž tas 
pats, kas ir ministerių kabinetas, tik nene- 
šioja_ cilinderių, nes nei Unrra, nei Baltas 
nesušisiprato jų atsiųsti. Komiteto adreso 
nereikia ieškoti: pažiūrėkite, į katrą pusę 
vargšai DP daugiausia šnairuoja, tai ten jį 
rasite ir be iškabos. Bet tai nereiškia, kad 
stovyklos gyventojai ant jo pyktų ar 
neapkęstų. Ne. Spaudos! šiaip sau, iš dyko 
buvimo, kas matyti ir iš to fakto, kad 
kiekvienu atveju, kai tik kas' įkiša savo 
uodegą sūrion vieton, tai tuojau ir bėga į 
komitetą: girdi, susimildami, užtarkite, aš 
gi už jus balsavau, ir t. t. /

Sąjunginių vyriausybių atstovai i mūsų 
komitetus žiūri nevienodai: vienur — pro
teguoja, kitur — toleruoja, trečiur — šnai-' 
ruoja,- o kai kur atvirai pasako: nepripa
žįstame jokių komitetų, nes jie sulaiko lie
tuvius nuo grįžimo į tėvynę. Čia, aišku, 
nesusipratimas." Aš, pavyzdžiui, žinau vieną 
stovyklą, iš kurios iš karto-tėvynėn išvyko 
net penki lietuviai patriotai: broliai Ce- 
puchovai ir Oblamovai, vadovaujami gero 
tėvynainio čigono Makar-Makarevičiaus. 
O komitetas, pravėręs .savo langus, dar 
rankute jiems pamojo: reikšia, laimingos 
kelionės, vyručiai, ir gerų dienų draugui 
Smičkei ir kitiems!...

Komiteto narius lengviausiai pažinsite iš 
to, jog jie pirmutiniai pasirodo rajone su 
naujais puspalčiais ar batais, kas yra regi
mas ženklas tos naujienos, kuri sako: — 
sandėlis jau duoda! Nepaisant to, kad to
kiais pat batais aprūpinami ir 0isi gyven
tojai, vis tik atsirandi tautiečių, kurie, už
lindę už malkų krūvos, mušasi į krūtinę ir 
šnabžda: — vagia, per akis vagia! Ir štai, 
išgirdę tokius balsus, vieno komiteto na
riai, būdami tikri idealistai, griežtai atsi
sakė jiems sandėlio duodamus daiktus 
priimti. Dabar jie vaikštinėja visiškai nuogi, 
tik, būdami kuklesni už dailininkus, savo 
nuodėmingąsias kūno dalis yra pridengę ne 
fygos, bet didžiuliais rabarbaro lapais. Šitą 
prajovą nufilmavo net vienas amerikiečių 
žurnalistas ir sakė pikčerį įdėsiąs į pasaulio 
spaudą. Garbės žodis!

Komiteto pirmininkas yra tasai žmogus, 
į kurį pirmiausia reikia kreiptis, norint pa
sikalbėti su Unrros vadovybe. Bet, tegu jus 
apsaugo visi galingieji, nepavadinkite dėl 
to jį šveicorium, nes už šitokį garbės 
nuplėšimą nusipelnysite amžinos- rūstybės. 
Gerai, jei toks pirmininkas, grįžus tėvy
nėn, bus tik valsčiaus raštininkas, bet jei 
jis liks nuovados viršininku jūsų gimtinės 
parapijoje, kas tada?

Labai įįvarbi asmenybė yra komiteto na
rys ūkio-reikalams, nes tik nuo jo malonės 
pareis, ar tamstos labai gerbiama pavardė 
bus įrašyta | malkų, puspadžių, kojinių ar 
ir į dar svarbesnį sąrašą, ūkio vadovas 
pats ūkio neturi ir kitiems ūkių nedalina, 
todėl su šitokiais prašymais į jį nereikia 
kreiptis. Be't kas labai mėgsta ūkio darbus, 
tam jis mielai parūpins grėblį ir kastuvą 
ir kartu nurodys, kuriame stovyklos kampe 
galima atlikti ūkio darbų praktiką;

Švietimo vadovas be reikalo yra gavęs 
tokį titulą, nes jis nieko neapšviečia: dar 
neteko girdėti, kad,' naktį užgesus šviesa!, 
jis būtų kam nors parūpinęs bent vieną ži- - 
balinę lempą ar nors mažytę žvakutę. Tie
sioginė jo pareigu: per visokių ansamblių 
pasirodymus nuleldinėti scenos uždangą, o 
per kino seansus — vyti lauk iš salės visus 
vaikigalius, kurie būtinai veržiasi pažiūrėti, 
kaip artistai vaidina mamą ir tėtę.

Pamačius komiteto iždininką, reikia jau iš 
tolo duoti kelią, nes šiaip jau jis tuojau, 
prikibs su aukų lapu ir prašys kiek paau
koti stovyklos biednuomenei. Žinoma, kas 
iš mūsų nenorėtų būti kilnios sielos žmo
gumi, deja, falšyvų pinigų nevisada esama 
kišenėje.

Kaip žinome, mūsų valdžios gimsta vi
suotiniuose susirinkimuose. Todėl iliustraci
jos dėlei aš ir papasakosiu apie vieną tokį 
susirinkimą. Tą susirinkimą, aišku, pradė
jo pats komiteto pirmininkas, kuris tuojau 

, pagarsino taisyklingo bulvių Skutimd nuo- 
' status. Po to labai gražiai prašė nerūkyti 

atsigulus, nes šitokioje pozoje rūkant dažnai 
tenka spiaudyti į lūbas, o tai yra labai ne
geistina, nes suardomi voratinkliai, kurie 

< vietoj žvakidžių turi puošti mūsų kamba
rius. Paskui jis dar ir dar kartą apgarsino iš-

Pieta Afrika ir joje gyvenimas
per metus,. tuo tarpu kai pav. Monte Carlo

Pietinė valstybės dalis, vadipamasai Kap
landas, nuo pajūrio terasomis kildamas aukš
tyn, sudaro plokščiakalni, kuris pradžioj yra 
tik apie 100 metrų virš jūros lygio, tačiau 
toliau pereina j aukštumas iki 900—1800 met
rų. Kaplandas turi švelnų Viduržemio jūros 
klimatą. Jo pajūriais esti lietingos, bet švel
nios žiemos ir labai sausos vasaros.

Natalis palyginti greit nuo jūros krantų 
pereina į Dracken kalnus, turinčius su vir
šum 3.000 m. aukščio ir yra nuolat tekančių 
nedidelių upių išraižytas. Pajūrio srityse jo 
klimatas žymiai atogražinis, bet didesnėse 
aukštumose tampa vidutiniu. Čia gana gau
su lietaus. Krašto žemesnės sritys tinka ato
grąžų augmenijai, vidutinės — javų ’r aukš
tesnės gyvulių auginimui. Europiečiams išei
viams ši sritis mažai tinka.

Oranija yra tai tarp Oranje ir Vaal upių 
esanti sritis pakilusi virš jūros paviršiaus 
apie 1300—1.400 m. Ji susidedi iš milžiniš- 

. kų žolės stepių su mažais paviršiaus pakili
mais ir yra beveik be medžių. Tai tipiška 
ganyklų sritis. Klimatas čia yra labai svei
kas. Lietaus gausumas, imant atskirais me
tais, labai nevienodas ir sausros metai čia 
ne retenybė.

Šiaurėje Oranija susisiekia su Transvalio 
provincija. Nors Tranšvalis taip pat turi vy 
raujantį stepių charakterį, lygų Oranijai, ta
čiau jis yra labiau kalnuotas ir atskirose 
kršto dalyse labiau įvairus. Pietinė šio kraš
to dalis yra 1.500—2.000 m. aukštuma ir 
šiaurinė 800—1.000 metrų krūmokšnių sritis. 
Minėtoji aukštuma labai tinka gyvulių augi
nimui ir žemdibystėi ir turi gerą klimatą 
Tuo tarpu šiaurinė sritis jau turi daugiau 
atogrąžų ypatybės ir yra nesveikesnė. Lie
taus čia daug gausiau nei Oranijoj, tačiau 
atskirose vietose tas gausumas labai nelygus. 
Dėl to ir ūkiniai galimumai čia yra labai ne
vienodi.

Kaplandui priklausantis Kimberley tari 
didžiausias deimantų kasyklas pasaulyje. Čia. 
darbininkai yra daugiausiai juodaodžiai, ku
rie laikomi sargybų prižiūrimi spygliuotomis 
vielomis aptvertose stovyklose. Toliau yra 
auksu turtingiausioji sritis pasaulyje Trans-
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kiečių adresą, nes kai kurie piliečiai jau bu
vo Jį primiršę. Po viso to- sekė klausimai 
ir sumanymai Čia vienas tautietis, matyt, 
finansistas,, pakilo su tokiu klausimu: pi
nigus, girdi, išleidžiame beveik kasdien, O 
jokių pajamų neturime, tad greitai liksime 
tušti. Iš kur imt valiutos? Kažkas iš visuo
menės jam atsakė: steigsime" cirką! Zrrio- 
nės triukšmingai nuplojo. Vadinasi, priim
ta. Antrasis klausimas buvo toks: barakuose 
jau ima veistis pelės ir žiurkės, ką daryt? 
Balsas iš publikos: pavesti mūsų policijai 
tuč tuojau visas išgaudyti! Vėl plojimai, , 
reiškia, priimta. -į

Prie valdžios institutijų, žinoma, priklau
so ir teismas. Kadangi jo baudžiamoji ga
lia gana menka, tai ir bylos menkos: ble- 
vyzgojimasis, apsispardymas, liežuvio kai- 
šiojimas, nuodėmingų kūno dalių demon
stravimas. Žinoma, visa tai yra nusikalti
mas, bet su sąlyga — jei tai įvyksta viešai, 
bet jei pas save, kambaryje, tai drąsiai gali
ma savo kaimynui ant galvos ir tam tikrą 
puodą užmauti arba iš nosies padaryti kot
letą — joks teismas neprikibs. Matot, pri
vatus dalykas. Į teismą todėl daug dėme- 

, slo nekreipkite, nes tenai nei savo teisybės, 
nei savo garbės nerasite. Tikroji garbė yra 
patekti į Unros personalą, į jų virtuvę ar
ba nors į sandėlius, bet tai jau nebe teismo 
kompetencija. .

Be policijos įieapsieinama nė vienoje 
stovykloje. Svarbiausia jos pareiga: sau
goti vartų stulpus, kad valkatos šunės jų 
neišverstų, o taip pat pasitikti svečius ir 
palydėti juos į tą. kamerą; kur išpudruo
jami visi parazitai. Policija, kaip žinome, 
be eilės iš sandėlio gauna drabubužius ir 
apavą. Šiaipjau policistai yra ..gana simpa
tiški žmonės: ir išgeria, ir padainuoja, ir 
pulką gali sulošti. Policistas iš kitų skiria
si tuo, kad ant rankovės nešioja baltą raištį, 
o ši spalva reiškia nekaltybės bei sušilai-' 
kymo dorybes, vienok šių dorybių patlkrin- - 
ti negalima, nes tam policija ir vaikšto - 
ginkluota.

Seniūnų svarbiausioji pareiga: paskirti 
virtuvei bulvių skutėjas ir paraginti žmo
nes nuvalyti rajoną. Baigus darbą reikia į 
seniūno kambarį, geriausia, tiesiog jam ant , 
stalo sukrauti kastuvus, šluotas ir grindų 
plovimo skudurus, nes tai yra vienintėlis 
turtas, už kurį seniūnas neša visą atsako
mybę. Meilindamasis vyriausybei, seniūnas 
kiekviena proga lenkiasi prie komiteto pir
mininko ausies, pagarsindamas jam visas 
jūsų privataus gyvenimo smulkmenas. Ir 
jei kas nors jo seniūnijoje nusičiaudėjo ar 
kaip nors kitaip sujudino orą, tai nė klek 
nesistebėkite, jei šitą nusikaltimą tuojau 
sužinos ir aukštosios valdžios sferos. 
Šiaipjau seniūnai iš kitų padorių žmonių 
niekuo nesiskiria, lengviausia tačiau juos 

\ pažinti koncertuose, kur paprastai jie esti 
susimetę į priešakinius suolus ir vis kaišio
ja nosis į vyriausios valdžios pašnekėsius. 
Čia todėl prisiminkime tą garsųjį grandinį, 
kuris taukšnodamas generolui per petį, 
kalbėjo: na, jeigu mes, viršininkai, pyksl- 
mės, tai ką tada ' ' '
eilinius?...

Čia dar reikia pasakyti, kad ruošiant 
šeimynines šventes jau virto papročiu bū
tinai pasikviesti nors po vieną atstovą iš 
komitetp, teismo bei policijos. Vienok Jie 
kviečiami nė dėl to, kad šeimininkai juos , 
labai gerbtų, bet vien tik dekoracijos rei
kalui, t y. kad tikrieji svečiai turėtų L ką 
spoksoti. Mat; dabar neturime nei puošnių 
bufetų, nei spintų, nei brangių paveikslų, 
kuo seniau galėjome prieš savo svečius di
džiuotis. Kartais minėtieji svečiai ir pa
dainuoja, tuo atstodami patefoną, nes be 
muzikos prastos būtų linksmybės.

Todėl, vyručiai, pagarba valdžiai!
K. Apraščla.

Pragaras išparduotas
Paskutinio' meto politinių nuotaikų ir lū

kesčių įtakoje žymusis prancūzų rašytojas M. 
Decobre šia antrašte — „Pragaras išparduo- # 
tas” — parašė knygą, kurią detikavo trims 
didiesiems užsienio reikalų ministeriamsfBe- 
vinui, Byrnes ir Molotovui. Si knyga netru- . 
kus bus išleista New Yorke ir Londone.

Dedikacijoje užsienio reikalų ministeriams 
M. Decobre rašo: „Mano ponai, kad 1947 
metai duotų jūsų sunkiems pasitarimams lai
mingą pabaigą. Priešingu atveju.baltosios ra
sės atstovus suės dektronai. Tada pragare 
net stovimų vietų’ nebus. Velnio scena bųė ■ 
išparduota. ' ~ '

Mano ponai, Epokaliptiškieji raiteliai buvo 
keturi. Bet jūs esat tik trys. Leiskit peši- ■' 
mistams turėti viltį, kad trys pėstininkai 
mažiau padarys pikto, negu, kad keturi raite
liai kad jo padarė” ...

Šia proga pažymėtina, kad minėtasis pran
cūzų rašytojas M. Decobre, ypač pergyveno 
atominės bombos sprogimą Japonijoj. Tada/ 
sprogimui pirmojo atominio ginklo virš 
Hirosimos įvykus, M. Decobre savo biblio
teką ir kitas meno vertybes perkėlė į Tahiti. 
Jis tada rašė: „Be to aš skiriu savo rašolnąją 
mašinėlę ir mylima šunį Marso gyventojams. 
Tegu jie, rašomoji mašinėlė ir šuo, mano

pat kaimyninė Pietų Rhodezija yra turtinga 
auksu ir akmens anglimi.

Dėka aukštai išsivysčiusios kalnų pramonės 
kraštas tapo turtingu/ jo ūkis suklestėjo: 
išplėstas geležinkelių tinklas, sukurta dirb
tinio drėkinimo įmonės,, pakelta žemės ūkio 
kultūra. Kaplande šalia kviečių auginama 
daug pietų krašto vaisių ir gaminamas 
vynas. V ,

Šviežių ir džiovintų vaisių išvežimas pasto
viai auga. Ateity,ši ūkio šaka yra ypatingai 
daug žadanti, nes čia vaisiai noksta kaip tik 
tuo metu, kai Europoje esti žiema. Nataly, 
šiltose Jr drėgnose pajūrio srityse, kultivuo
jama cukrinės nendrės, kava ar medvilnė. 
Transvalio aukštumoje farmeriai yra perėję 
į kukurūzų auginimą. Sausesnėse krašto da
lyse vyrauja galvijų ir avių ūkis. Krašte kul
tivuoja dar visa eilė kitų ūkio šakų ir paga
minama dar daug kitų gaminių, tačiau dėl 
stokos vietos neįmanoma visa tai išvardinti.

Savo sveiku klimatu Pietų Afrikos Sąjunga 
yra tinkamiausia įsikūrimo vieta visoje Afri
koje baltosios rasės išeiviams. Iš viso baltų
jų gyventojų čia yra apie 2 milijonai ir jų 
didesnę pusę sudaro būrai. Būrų kalba yra 
lygiateisė angliškąja!. Aukščiausios valsty
binės vietos taip pat yra jų rankose. Vokie
čių yra netoli 50.090. Skaitlingi yra žydai. Jie 
yra įsikūrę miestuose ir dominuoja preky
boje. Likusieji gyventojai yra spalvotieji. 
Daug negrų gyvena pasiturinčiai, yra priėmę 
baltųjų gyvenimo būdą, leidžia savo, vaikus 
J skaitlingas negrų mokyklas. Tačiau ypatin
gas įstatymas draudžia negrui užimti kvali
fikuoto darbininko vietą. Taipgi, išskyrus 
Kaplandą, neturi jie balsavimo teisės. Dėl 
to miestuose gyvenantieji negrai yra f>olifi- 
niai nepatenkinti ir lengvai prieinami komu
nistinei įtakai. x

Atlyginimai baltiesiems darbininkams įvai
riose darbo šakose apmokami labai nevie
nodai, tačiau, bendrai imasi pakankamai, o 
kvalifikuotiems ir specialistams mokami la
bai aukšti atlyginimai. Sunkesnieji fiziniai 

'darbai čia yra tapę spalvotų darbininkų mo
nopoliu ir baltieji darbininkai jais iš prin
cipo nesiverčia. Iš kitos pusės baltasis dar
bininkas šioj srityj ir norėdamas negalėtų 
konkuruoti su spalvotaisiais, kurių reikalavi
mai ir visas gyvenimo standartas yranepaly-. t^^ui'TigaKojur"'’^ “m^abenT“! 
ginama! mažesni už baltojo darbininko. Ta- M kai fik atsiras raketinis susisiekimas, 
čiau mūsų akimis žiūrint; vietiniams spalvo- ___________________
tiems darbininkams mokamieji atlyginimai Didžiausias Pietų Afrikos miestas yra 
taip pat nėra žemi. Nežiūrint didelio vietinių Johanisburgas su 520.000 gyventojų, iš kurių 
darbininkų skaičiaus, ypač kalnų pramonėj, 
yra didelė darbininkų paklausa. Tą aplinky
bė kelia atlyginimus ir nuo to nukenčia že
mės ūkis, kuris tokių aukštų atlyginimų ne
gali mokėti. Nors vietinis darbininkas la
biau mėgsta dirbti žemės ūky, tačiau 'kai 
kasyklose jis per 1—2 mėnesius uždirba tiek 
pat, kiek žemės ūkyje per ištisus metus, jis 
atiduoda pirmenybę kasykloms.

besakyti apie vargius

MsrSą, kai tik atsiras raketinis susisiekimas.

260.000 baltųjų ir Pretorija su 130.000 gy
ventojų. Iš uostamiesčių pirmoj vietoj stovi 

‘Kapštatas. Jo padėtis tarp pusiau apskritos 
įlankos ir galingai kylančių uolų yra nepa
prastai graži. Port Elizabeth ir East London 
yra uostai, per kuriuos daugiausiai išvežama 
vilna. Durban yra svarbiausias Transvalio 
uostas. Visi tie uostai vra kartu ir moder
niški fabrikų miestai. B. B.
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Lietuviškojo universiteto 25 metu sukaktis
Čia pateikiamo V. Maciūno str., tilpu- 

»io „Lietuvių Žodžio” 8 Nr., būdinges
nės ištraukos. Red.

Uždarius po nenusisekusio 1831 m. sukili
mo Vilniaus universitetą, o jo liekanas — 
dvasinę akademiją. J842 m. iškėlus Rusijon, o 
medicinos akademiją likvidavus, Lietuva liko 
be savos aukštosios mokyklos. Dar kuri laiką 
buvę Vilniaus universiteto auklėtiniai sėk
mingai darbavosi visuose Lietuvos kultūri
niuose postuose, bet ilgainiui jie išmirė,- ir 
inteligentinių pajėgų Lietuvoje trūkumas, tik 
dalimi svetimų universitetų absolventais pa
pildomas, darėsi* kaskart opesnis. Supranta
ma todėl, kad vienas iš pačių pirmųjų ne
priklausomybę atkovojusios Lietuvos rū
pesčių buvo savojo universiteto suorganiza
vimas. Tad nedelsiant jau 1918. XII. 18 Val
stybės Tarybos buvo priimtas Vilniaus Uni
versiteto statutas. Deja, jo (steigimą sukliudo 
neramūs laisvės, kovų laikai ir Vilniaus ne
tekimas. Vis dėlto, jau 1919. III. 1. Vilniaus 
Lietuvių Mokslo Draugija suorganizavo 
aukštuosius Mokslo Kursus, kurie veikė ligi 
1921. V. 5. ir kuriuose dėstė visa eilė vėles
niųjų Lietuvos universiteto profesorių, pvz, 

, trys broliai Biržiškos, J. Vabalas - Gudaitis 
ir kt.

Valstybiniam ir kultūriniam išsilaisvinu
sios Lietuvos gyvenimui kocentruojantis 
Kaune, 1920. L 27. čia buvo (steigti Aukštieji 
Kursai, kuriems 'vadovavo Z. Žemaitis, vė- 

' litu J. Vabalas-Gudaitis. Kursai davė pa
grindą vėlesniajam Lietuvos Universitetui, 
kurs buvo vyriausybės, E. Galvanausko pir
mininkaujamos, atidarytas 1922. II. 16. pa
gal Valstybės Tarybos 1918 m. priimtąjį Vil- 

. niaus universiteto statutą. 1922. IV. 12. Sei
mui priėmus naują universiteto statutą ir 
perskyros socialinių mokslų fakultetą, uni
versitetas rudens semestrą pradėjo su šešiais 
fakultetais: teologijos-filosofijos, humanita
rinių mokslų (dekanas M. Biržiška), teisės 
(dek. P.' Leonas), matem.-gamtos, medicinos 
ir technikos. 1925. III. 1. (steigtas ir septintas 
fakultetas — evangelikų teologijos (dek. P.
Jakubėnas), ‘padėjęs vaduotis nuo negeistinos 
politinės vorkečių (takdš kunigų paruošimą, 
bet po ilgesnės sėkmingos veiklos, deja, už
darytas. 1930 m. universitetas gavo Vytauto 
Didžiojo Universiteto vardą.

Atgavus 1939 m. Vilnių, ten buvo iš Kauno 
nukelti ir nuo 1940 m; pavasario semestro 
pradėjo veikti du fakultetai "'(humanitarinių 
mokslų ir teisės), kurie turėjo sudaryti pilno 
lietuviško Vilniaus universiteto užuomazgą. 
Nukėlug dar matematikos-gamtos fak., o tei
sės'fak. ekonomikos skyrių perorganizavus ( 
savarankišką ekonominių mokslų fak., Vil
niaus universitetas 1940 m. rudens semestro 
darbą pradėjo jau su keturiais fakultetais. 
1942 m. išaugus matematikos-gamtos fakto 
medicinos ir miškininkystės skyriams atski
rais fakultetais, šių skaičius Vilniaus univer
sitete pakilo ligi šešių.

'Likusio Kaune Vytauto Didžiojo universi
teto technikos lak. buvo pertvarkytas ( staty
bos ir technologijos faktus, o teologijos- 
filosofijos fak., pasikeitus Lietuvoje politi
niam režimui, uždarytas. 1941 m. vėl. atnau
jintas teologijos fak. ir (steigtas atskiras tilo-' 
sofijos fak., | kurį buvo kai kurios katedros

/v Stovyklų, teisiniai patarėjai ir ju pareigos
■i'- .■ . > ; - > : ■ .' . 4,

1947 metais Sausio 24 d. 215 nr„ (sakymu 
karinė vyriausybė paskelbė, kad visose sto
vyklose yjra steigiama teisinių patarėjų insti
tucija. Patarėjai; kur jų skaičius nėra ribo
tas, bus, renkami iš išvietintų asmenų. Jų 
pareigos — patarti stovyklų gyventojams, 
visuose teisiniuose klausimuose. ■ Jie turės 
duoti teisinius patarimus išvietintiems as
menims, teisiniuose reikaluose kaip tai; gi
musių išvietintų asmenų vaikų reikaluose, 
mirties atsitikimuose, bylose, kuriose išvie- 
tintasis yra ieškovas ar atsakovės su USA, 
Jungtinių Tautų, priešo ar buvusio priešo 
piliečiais, juridinių asmenų teisinėmis prga- 
nizactomis. savivaldybinėms ar valstybinė
mis įstaigomis, susiekimo incidentuose, darbo 
teisėje, atlyginimo ir draudimo santykiuose, 
ypač sąryšy- su darbininkų ' kompensacija 
ligos, sužeidimų ir gydymų atvejais kilusiais 
iš darbo sutarčių; teisinėje procedūroje Vo
kiečių teismų bylose ar kituose, reikaluose; 
teisinėje procedūroje Military Government 
teismuose civilinėse bylose, prašymuose dėl 
turto, ar i jį teisių grąžinimu ar atlyginimo 
atvejais. Areštų kratų ir konfiskavimų atve
jais, o taip pat nubaudimų, parūpinime rei
kalingų emigracijai ar apgyvendinimui doku-
mentų. Teisiniai patarėjai, turės duoti išvie- 
tmtiema. asmeninis informacijų apie jų teises 

(anglų kalbos Ir literatūros, fizinio lavinimo) 
atkeltos iš Vilniaus.

1943. III. 17. abu universitetai, Vilniaus ir 
Kauno, buvo vokiečių okupacinės valdžios 
uždaryti- ir apgrobti, kaip represija dėl Lit- 

.tuvos jaunimo ir ypač studentijos atsisakymo 
stoti Į vokiečių projektuojamus SS dalinius. 
Vis dėlto, universitetų vadovybės ir persona
las pilnai nenutraukė, kad ir rizikuodami, 
darbo ir toliau vykdė egzaminus, dažnai net 
.ir paskaitas, o be to, išdavinėjo, nežiūrint 
formalaus uždraudimo, universiteto baigimo 
diplomus.

Trumpai apžvelgėme išviršinę Kauno ir 
Vilniaus universitetų istoriją. Tačiau už tų 

.sausų statistinių duomenų, už tų plikų skai
čių glūdi ryžtingos pastangos, drąsūs užsi
mojimai ir didžios kraštui reikšmės rezulta
tai. Kitų kraštų universitetai yra nuėję ilgą 
evoliucijos ir tobulėjimo kelią, didžiuojasi 
šimtmečių tradicijoms. O Lietuvos universi
tetą teko kurti, galima sakyti, visai iš nieko 
nes gražiai besiplėtojančios senojo Vilniaus 
universiteto tradicijos buvo caro valdžios 
brutaliai nutrauktos.

Iš pradžių'visko stigo: trūko mokslo per
sonalo, stokojo mokslo priemonių, net su pa
talpomis buvo labai ir labai ankšta. Tačiau 
ilgainiui tie uždaviniai, parodžius pažymė
tinos kūrybinės energijos, įdėjus daug darbo 
it kapitalo, buvo išspręsti. Universitetui buvo 
atiduoti erdvūs, kad ir nelabiausiai tepritai- 
kyti, valstybinei spaustuvei skirtieji namai, 
pastatyti dailūs medicinos fakulteto rūmai, 
puikus fizikos chemijos institutas, didžiulės ir 
modernios klinikos. Tokių, kaip pastarosios, 
nebuvo ne tfk visame Pabaltijy, bet ir toliau 
už jo. Įsigyta brangių mokslo priemonių, 
(steigti turtingi aparatūra institutai ir labo
ratorijos, (steigti gražūs zoologijos ir mine
ralogijos muziejai, sutvarkytas botanikos so
das ir t. t.

Ypač reikia iškelti universiteto bibliotekos 
suorganizavimą, kurios direktorium nuo pat 
jos (steigimo 1923. I. 1. buvo -Vaclovas Bir
žiška. Vargu ar yra bibliotekininkystės isto

DP BRITU ZONOJE KLAUSIMU
r

''Vasario 19 d. Žemuosiuose Rūmuose D. 
Britanijos Vokietijos ir Austrijos reikalų mi
nistras Hynd padarė pranešimą apie trem
tinių ir benamių, padėti ir ateitį britų oku
puotoje zonojf.

Ministras pareiškė, kad Anglija dės visas 
pastangas šiems žmonėms pagelbėti dabar
tinėje jų padėtyje. Jis nurodė, kad bus sten
giamasi, jog dalis jų grįžtų ( savo namus. 
Tačiau yra tikra, kad didelė dalis jokiu 
būdu grįžti nesutiks. Anglija, prisilaikydama 
1946 m. vasario 12 d. JT pilnaties nutarimo, 
nenorinčius grįžti nevers. ‘ :

Unrra nuo birželio 30 d. baigia savo darbą. 
Naujoji tremtinių ir pabėgėli!] organizacija,' 
kurios statutą D. Britanija priėmė ir pasi
rašė, nuo to termino nebus pilnai pasiruo
šusi pradėti šalpoj ir pagalbos darbą. Praeis 
dar kiek laiko, ligi ši Organizacija pradės 
tinkamai veikti. Todėl D. Britanijos vyriau
sybė yra nusistačiusi esančius britų zonoje 
DP (jungti ( produktyvų darbą Vokietijoje 

ir pareigas santykiuose su įstatymų Priežiū
ros Agentūromis ir Kariniais teismais. Jie 
padės išvietintiems asmeninis visuose teisi
niuose reikaluose, kurie liečia jų asmen(, jų 
teises, priklausomybę, ir 1.1. Visi jų patari
mai turės būti duodami veltui, nereikalau
jant už tai jokio atlyginimo.

Esą, paskyrimas stovyklai teisinio patarė
jo neužkerta kelio stovyklos išvietintam as
meniui, turinčiam atsakyti Mylitary Govern
ment Teisme, pasirinkti savo gynėjus' ir iš 
už. stovyklos ribų gyvenančius teisininkus. 
(USA zonos generalinis buletenis Nr. 110, 
1946 m. rugsėjo men. 3 d. „Išvietintų asmenų 
advokatai”.)

Teisiniai patarėjai gali būti tarpininkais 
D P ginčuose, jei abi suinterisuotos šalys su
tinka j( priimti, bet jis neturi kilos vykdomo-
sios ar - juridinės galios. Jis veikia tik kaip 
patarėjas, bet ne kaip teisėjas.

Vykdaut kalbamą aplinkrašti, stovyklos 
privalo prisiųsti Unrra administratoriui są-s 
rašą teisinjnkų, iš kurių turės būti paskirti 
teisiniai patarėjai. Žinoma, jie gali ir nesu
tikti būti skiriami minimoms pareigoms. Tai
gi, reikalas yra rimtas ir stovyklos privalo 
su •atsidėjimu kalbamų profesijų žmones 
parinktu A. Riestinis.

rijoje kitas toks atsitikimas, kad tik per po
rą dešimčių metų iš nieko būtų sukurta bib
lioteka, priskaitanti ligi 350.000 tomų. Biblio
tekos pasididžiavimas — jos lituanistinis 
skyrius, nes lietuviškais spausdiniais ji tapo 
turtingesnė už visas kitas, neišskiriant nė 
Vilniaus Lietuvių Mokslo Draugijos biblio
tekos. Pažymėtinas ir bibliotekos rankraščių 
skyrius su labai vertingu Lietuvos teismų 
XVI—XVIII amž. archyvu ir gausiu mūsų 
rašytojų ir visuomeninkų rankraščių rinki
niu; pastaroji literatūrinė rankraščių sky
riaus dalis išaugo iš J. Tumo-Vaižganto 
Įsteigto rašliavos muziejaus. Rūpinantis ne 
tik knygų rinkimu, bet ir lietuviškos knygos 
registravimu, 1924 m.' prie bibliotekos buvo 
(steigtas bibliografijos institutas, nuo 1928 m. 
leidęs Bibliografijos Žinias. Iš bibliotekos 
faktiškai išaugo ir jos medžiaga daugiausia 
rėmės Vcl. Biržiškos redaguota Lietuviškoji 
Enciklopedija, kurios išėjo 9 pilni tomai ir 
dešimtojo tomo 8 sąsiuviniai.

Be universiteto bibliotekos nemažus knygų 
rinkinius turėjo ir atskirų katedrų seminarai. 
Antai pažymėtina savo vertingumu Matema
tikos seminaro biblioteka, nes jos esminę 
dalį sudarė nupirktoji žymaus vokiečių ma
tematiko Vosso garsi biblioteka.

Salia mokslo (staigų organizavimo nema
žiau opus buvo ir mokslo personalo klausi
mas. Iš pradžių, stingant dėstytojų, teko 
kviestis ne vieną svetimšalį, net ir lietuviš
kai nevisada tepramokstanti. Ilgainiui tačiau 
buvo paruoštas nemažas jaunųjų mokslininkų 
kadras, leidžiant jiems pasispecializuoti už
sienio universitetuose. Ir taip jau' sugebėta 
aprūpinti mokslo personalu ne tik parale
lines katedras, bet ilgainiui pajėgta laikyti net 
du universitetus, neskaitant kitų aukštųjų 
mokyklų kaip Žemės ūkio Akademijos, Vete
rinarijos Akademijos ir kt.

Vis dėlto ir senesniosios kartos profesorių 
netrūko (žymių pajėgų. Štai, pvz., gyvųjų 
neminėdami, o peržvelgę vienų tik minusių 
profesorių sąrašą, randame ten visą eilę 
stambaus mąsto mokslo vyrų ar šiaip didžiai 

pagal čia veikiančius įstatymus./ Asmenys, 
dirbantieji Vokietijoje,' galės naudotis visais 
vokiečių socialinio, draudimo teikiamais pir
mumais. Visi tremtiniai jbus sulyginti su vo
kiečių gyvenimo lygiu, ir britų organai žiū
rės, kad jie nebūtų vokiečių administracijos 
skriaudžiami ar išnaudojami.

Britų vyriausybės nusistatymas atskiru 
raštu bus praneštas visiems britų zonoje 
esantiems tremtiniams. Dabar į britų zoną 
atvysta 2 parlamentarai (vienas konservato
rius ir vienas darbietis), kurie tyrinės sąly
gas dėl būsimojo tremtinių panaudojimo, Ang
lijos pramonėje. Bus atliktas visas parengia
masis tremtinių klasifikacijos darbas, kad, 
šiam klausimui pribrendus, jie negaištant ga
lėtų būti perkelti ( Angliją.

Pabrėžtina, kad jau nuo š. m. pradžios 
Anglijoje rodomas gyvas susidomėjimas 
tremtinių būkle britų okupacinėje zonoje. Tą 
aiškiai parodo tokių asmenų kaip Major 
Mayhew, užsienio reikalų ministerijos pase- 
kretoriaus, apsilankymas Meerbecko Stovyk
loje, kur aukštasis svečias smulkiau susipa
žino su tremtinių gyvenimu.

Tremtinių reikalu .išvystė pozityvią veiklą 
ir ged. F. Morgan. Po jo pareiškimų New 
Review suruoštame pobūvyje, kurie rado la
bai palankų atgarsi visoje britų spaudoje, va
sario 18 d. jis padarė naują pareiškimą News 
Cronicle specialiam korespondentui. Jis nu
rodė, kad 250 000 trumtinių, kurie yra britų 
zonoje, be abejonės, reikia perkelti ( D. 
Britaniją.

Nuotaikos Anglijoje tremtinių klausimu 
yra pragiedrėjusios, Reiktų tikėtis, kad po 
2—4 mėn. šie rimto klausimo išsprendimas 
gaus palankią eigą.

• Kaip- praneša Londono „Sunday Times”, 
Britanijos vyriausybė artimoje ateityje -imsis 
žygių atidaryti britų darbo tarpininkavimo 
biurus Vokietijoje ir Austrijoje, kurių būsti
nės numatomos Berlyne ir Vienoje. Tokių 
tarpininkavimo biurų atidarymas, rašo lai
kraštis, teikia vilties, kad D. Britanija šimtą 
tūkstančių išvietintųjų kaip darbo, jėgą pa- 
samdysianti, apie tai ir buvo kalbama britų 
pranešime. Laikraštis toliau išveda, kad bū
sią sudaromi tinkamų DP sąrašai Vokietijoj 
ir Austrijoj, kurie vėliau jei bus reikalinga, 
būsią su savo šeimomis pervežti ( Anglija ir 
paskirstyti profesijomis (darbo rūšimis). Jie 4 
būsią pagal britų profesinių s-gu tarifus at
lyginami, skirtingose bendruomenėse apgy
vendinti ir traktuojami lygiai kaip ir britų 
darbininkai.

nusipelniusių mūsų visuomenei ir kultūrai as
menybių. Matome ten mūsų rašomosios kal
bos tėvą Joną Joblonskį, genialųjį kalbinin
ką Kazimierą Būgą, temperamentingąjį mū
sų tautinės kultūros kovotoją Tumą-Vaiž
gantą, rimtą teologijos dėstytoją mūsų tau
tinio atgimimo dainių Joną MačiulJ-Maironj, 
mūsų stambiausią filosofą ir pedagogą Stasį 
Šalkauskį, mūsų teisės mokslo pažibą My-

• kolą Roemerį, įtakingą jaunosios teisininkų 
kartos auklėtoją mūsų dar draudimo meto 
visuomenės veikėją Petrą Leoną, mūsų eko
nomistų šulą Albiną Rimką, reikšmingą 
Ražosios Lietuvos veikėją evangelikų teologą 
Vilių Gaigalaiti, didelį eruditą fiziką Vincą 
Čepinskį, stambią techniškųjų mokslų jėgą 
inž. Platoną Jankauską, nuostabųjį chirurgą 
Vladą Kuzmą, žymų okulistą ir seną visuo- > 
menės darbuotoją Petrą Avižonj ir kt.

Gražiai besivystydamas, universitetas daug 
nusipelnė Lietuvos mokslui. Galima, tur būt, 
neklystant teigti, kad su universiteto (steigi
mu galima sieti ir lietuviškos mokslo litera
tūros atsiradimą. Juk ligi tol mes savo rašti
joje, išskyrus nebent vieną kitą rimtesnį 
straipsnį periodikoje, turėjome tik moksliną 
populiarizaciją. Universiteto žmonės išleido 
daugybę visų mokslo sričių monografių, ku
rių čia net ir svarbiuosius nėra galimybės 
išskaičiuoti. Pažymėsime tik periodinius uni
versiteto mokslinius leidinius. Teologijos- 
Filosofijos fak. leido filosofinius LogOj ir 
Soter, literatūrai ir istorijai skirtą Athenaeum; 
humanitarinių m. fak. — Human. M. fak-to 
raštus, stambius Tautos ir Žodžio tomus, lite
ratūroj istorijai skirtus Darbus ir Dienas, 
kalbotyrai — Archivum Philologicum,'istori
jai — Senovę, filosofijai — Etanus, tauto- 
tyrai — Mūsų Tautosaką; universiteto 
biblioteka atgaivino jau anksčiau J. Tumo 
leistą Lietuvos kultūros istorijos žurnalą 
Mūsų Senovę jteisės fak. — Teisės Fak-to 
Darbus ir originalinių bei verstinių mono 
grafijų 2 serijas: Teisės Mokslų ir Ekoni- 
minių Mokslų Bibliotekas; mat.-gamtos fak. 
leido savo fak-to Darbus botanikos zoologi
jos, fizikos ir kt. serijomis; medicinos fak. 
iš pradžių dalyvavo gydytojų draugijos leis
toje Medicinoje, o vėliau ėmė leisti ir Me
dicinos' Fakto Darbus; . technikos fak. leido 
Techniką. "i

Jei universitetas daug dąvė visam Lietu
vos mokslui, tai ypač svarbūs jo nuopelnai 
lituanistikai. Jau mes neprivalome tik iš sve
timšalių dažnai vienašališkų ir net tenden- 
jingų tyrinėjimų semtis žinių apie savąjį 
kraštą, jo praeitį, tautą, kalba ... Prisimin
kime, be to, kad šiuo atžvilgiu jokios svar
bios mokslo įstaigos, kaip Lituanistikoj In
stitutas, o vėliau Lietuvos Mokslų Akademi
ja išaugo iš universiteto.

Reikia dar pastebėti, kad universitetas ska
tino apskritai visą kultūrinį JJetuvos gyve
nimą, kur mūsų universiteto nariai ir gausūs 
jo auklėtiniai vaidino svarbų, o dažnai ir 
lemiamą vaidmenį. m

Gausių kvalifikuotų specialistų visom kul
tūrinėms gyvenimo sritims parengimas tai 
kitas didysis mūsų universiteto nuopelnas 
kraštui. Visa tai ne tik leido kraštui sparčiai 
žengti kultūrinės ir ekonominės pažangos ke
liu, bet ir akivaizdžiai rodė mūsų tautos kū
rybini pajėgumą ir atsjiarumą. Todėl ( uni
versitetą ir, buvo nukreiptas vienas iš svar-'' 
biųjų vokiečių okupacinės valdžios, kraštą 
palaužti norėjusios smūgių.

Ir taip, nepriklausomos Lietuvos (vairiose 
srityse pasiektų laimėjimų tarpe savojo uni
versiteto išugdymas užimą, be abejojimo, vie
ną iš pirmųjų vietų. I

PrezHentas Trumanąs 
rūpinasi DP >f

Vašingtonas, vasario 27 d. (Dena). Prezi
dentas Harry Trumanas savo vasario 24 iš
kalboje prašė kongresą, kad šis JAV daly
vavimą Tarptautinėje Pabėgėlių Organizaci
joje (IRO) patvirtintų. TPO-ja galėtų pilnai 
ir efektyviai išvietintųjų problemą Europoje 
išspręsti. Ištikrųjų kas galėtų atsitikti, jei 
TPO-ja nuo liepos 1 d. negalėtų savo darbo 
pradėti. Prezidentas nurodė, kad beveik du 
trečdaliai visų Vokietijoje, Austrijoje ir Itali
joje gyvenančių išvietintųjų, kurie sudaro 
apie vieną milijoną, yra amerikiečiu globoj* 
JAV senatoriai A. Vandenbergas ir Tomas 
Connally (nešė senate rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama kongreso sįitikimo dėl JAV daly
vavimo TRO-joj.

Vadovaujantieji respublikonų ir demokratų 
partijų užsienio politikai, senatoriai A. Van- 
denbergas ir T. Connally vasario 24 d. (nešė 
senate rezoliuciją, kurioje taip pat reikalau
jama kongreso sutikimo dėl JAV dalyvavimo 
JT (UN) Pabėgėlių Organicazijbj. Senato- 
"rius Vandenbergas, taip praneša AP, senato 
užsienio komisijoj pareiškęs, kad pastovus 
išvietintųjų problemoj išsprendimas tegali-■ 
mas esąs juos kur nors įkurdinus.
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