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Telegrama Baltijos 
va^tybiut laisvės reikalu
' Lietuvos Nepriklausomybes šventės proga 

Švedijoje, Stockholme, (vyko Baltijos Komi
teto iniciatyva suruoštas gausus susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 1784 asmens. Siame susi
rinkime buvo paminėta Lietuvos Nepriklau- 
somybės sukaktis ir šių iškilmių, atžymimų 
sunkiose sąlygose, metu Baltijos Komiteto, 
kuriam vadovauja pro!. Nermanis, buvo pa
siųsta telegrama Popiežiui, Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentui Trumanui, Prancū
zijos prezidentui Oriol ir Britanijos minis
terial pirmininkui Attlee. Telegramos turinys:

„Baltijos Komiteto Švedijoje nariai, kurie 
yra švedų piliečiai, Lietuvos valstybinės 
šventės proga susirinkę Stockholme, su pa
garba ir skubiu atsišaukimu kreipiasi | Jus, 
prašydami būsimoje taikos konferencijoje pa
naudoti savo jėgą ir (taką ir paremti teisę 
Baltijos tautų — lietuviu, latvių ir estų, — 
kurių aukščiausias tikslas buvo taikiu darbu 
kelti nacionalinę kultūrą, bendradarbiaujant 
su savo kaimynais, bet kurios turėjo nuken
tėti nuo pakartotinos okupacijos, tačiau šian
dien atsisako tikėti, kad joms ateityje būtų 
užginta laisvė. Jos yra daugiau kentėjusios 
negu kurį nors kita tauta. Prašome padėti 
šioms mažoms tautoms, kad jos, vadovaujan
tis kilniais Atlanto Chartos principais, atgau
tų suverenumo teisę ir savo nepriklausomy
bes, jėgos paneigtas”.

TAIKOS KONFERENCIJA IR KOMUNIZMO BAIMĖ

Maskvos kbnferencija ir Lietuva
ŠIANDIEN MASKVOJE PRASIDEDA KETURIŲ DIDŽIŲJŲ (JUNGTINIŲ AME

RIKOS VALSTYBIŲ, DIDŽIOSIOS BRITANIJOS, SOVIETŲ SĄJUNGOS IR PRANCŪ
ZIJOS) UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIŲ KONFERENCIJA. ŠIOJE KONFERENCI
JOJE V’CNAS IS PIRMAEILIŲ KLAUSIMŲ YRA TAIKOS SĄLYGŲ PARUOSIMAS 
SUTARv Al SU VOKIETIJA. SVARSTANT VOKIETIJOS KLAUSIMĄ NEIŠVENGIA
MAI KONFERENCIJOJE BUS SUSIDURTA SU DIDELIŲ SUNKUMŲ KELIANČIU 
VOKIETIJOS SIENŲ KLAUSIMU. OI KARTU ,SU ŠIUO KLAUSIMU TURĖTŲ IŠKIL
TI IR BALTIJOS VALSTYBIŲ, YPAČ LIETUVOS KLAUSIMAS, KURI RYTUOSE 
YRA PIRMOJI VOKIETIJOS KAIMYNE.

ATSIŽVELGIANT Į IKI ŠIOL VYKUSIŲ KONFERENCIJŲ RAIDĄ, MASKVOS 
KONFERENCIJA NEGALI MUMYSE KELTI SVIESIU VILČIŲ. PRO LIETUVOS 
KLAUSIMĄ MASKVOS KONFERENCIJOJE GALI BŪTI PRAEINAMA ĮVAIRIOPAI: 
1) TYLOMIS, 2) Ji ISKELUS GALI BŪTI ATIDĖTAS VELIASNIAM LAIKUI, 3) GA
LI PATYS SOVIETAI Ji IŠKELTI, GRĮSDAMI TAM TIKRAIS REIKALAVIMAIS. TA
ČIAU KOKIOJE FORMOJE BEIŠKILTŲ LIETUVOS KLAUSIMAS IR KAIP JIS BE
BŪTŲ SPRENDŽIAMAS AR NESPRENDŽIAMAS — MUMYSE LIETUVOS ATŽVIL
GIU PADARYTI IR PATYS SKAUDŽIAUSI SPRENDIMAI NEPRIVALO KELTI NUSI
MINIMO. GYVENAME TOKĮ METĄ, KADA TĖRA ĮMANOMA LAISVES LŪKES
ČIUS BAZUOTI ATEIČIAI. LAISVAM TAUTŲ APSISPRENDIMUI ŠIANDIEN NĖRA 
SĄLYGŲ. JAS PARUOŠ ATEITIS. MASKVOS KONFERENCIJOJE GALI BŪTI PA
DARYTI IR ŠIOKIE IR TOKIE SPRENDIMAI, BET VIENA . YRA AIŠKU, JOG VISOS 
APIMTIES TAIKOS PROBLEMA NEBUS ĮGYVENDINTA.

RYŠIUM SU PRASIDĖJUSIA MASKVOS KONFERENCIJA MES APELIUOJAME I 
VISĄ PASAULĮ, REIKALAUDAMI LIETUVAI LAISVES. MES NESUTINKAME NE SU 
VIENU LIETUVOS ATŽVILGIU NETEISINGU SPRENDIMU, NES ESAME GILAUS 
ĮSITIKINIMO, JOG JEI KONFERENCIJOS MŪSŲ ATŽVILGIU NETARS TEISINGO 
ŽODŽIO — JĮ PASAKYS MŪSŲ IŠGYVENAMA ATEITIS

Insburckas. Į Maskvą jau atvyko ir paskii- 
tinieji: Bidault traukiniu, — Marshallis lėk
tuvu. Abu juos pasitiko sovietų delegacija su 
Vyšinskiu priešakyje. Derybų pradžiai supuo
la Bevino ir Molotovo gimimo dienos, kas 
konferencijų dalyvių sluoksniuose laikoma ge
ru ženklu. Konferencija prasidės pirmad enį 
po pietų 4 vai. Pirmaisiais dienotvarkės punk
tais eina mažųjų valstybių svorio sutarties su 
Vokietija paruošime nustatymas ir kontrolės 
komisijos pranešimo svarstymas, kuriame 
visų keturių vienos nuomonės tesamą tik lik
vidavimo, bet ne kūrimo klausimuose ir bū
tent JS Farben koncerno ir Prūsijos valstybės 
likvidavimo klausime tepastebimas nuomonių 
sutapimas.

Naujorkas. Henry Wallace savo laikraštyje 
„New Respublic’ rašo, kad Maskvos konfe
rencija negalės pasisekti, jei viso3 tautos Į . 
ją vyksta su mintimi sekanti karą laimėti 
prieš kitus. Taikos interese glūdi reikalas, 
kad kas nors Maskvoje išaiškintų Stalinui iš 
kur kyla daugumos amerikiečių Tarybų s-gos 
baimė, kuri yra tikroji taikos paruošimo vil
kinimo priežastis. Anot Wallace didžiausi 
sunkumai kyla iš daugumos amerikiečių įsi
tikinimo, kad komunistai ir Sovietų vyriau
sybė turi tikslą užviešpatauti Europą ir visą 
pasaulį. Stalinas turėtų žinoti, kad komuniz
mo ir Rusijos baimė nesiriboja tik reakcio
nierių sluoksniais, bet taip pat yra daug gi
liau įsišaknijusi profesinėse sąjungose ir libe
raliniuose judėjimuose negu dauguma rusų \ 
mano. O čia glūdi didžiausias pa vojus.

Europos maitinimo problema
Derlingosios Rytų Europos žemės Latvi

joje, Lietuvoje, Rytprūsiuose ir Lenkijoje ar
ba yra išraižytos smulkiais sklypeliais ir iš
skirstytos naujakuriams arba yra sugrupuo
tos ( didelius kolektyvus ir virto valstybi
niais „pavyzdingais ūkiais.” Koks yra tokių 
žemės ūkių našumas mes puikiai žinome ir 
nieko apie tai aiškinti netenka. Pietinės Eu
ropos žemės ūkio kraštuose: Rumunijoje, 
Bulgarijoje, Jugoslavijoje ir Vengrijoje jei 
dar ši programa nėra pilnai įgyvendinta, tai 
jau tikriausiai viskas yra paruošta jai įgy
vendinti. Šie visi kultūringi žemės ūkio kraš
tai, kurie prieš karą maitino visą pramonin
gąją Vakarų Europą, šiandien pergyvena di
delį politinį ir "ūkiškąjį sukrėtimą, netik kad 
dabar Vakarams/ nieko neduoda, bet ir pa- 
nys maitinimosi atžvilgiu yra labai sunkio
je būklėje. Nors nėra tikrų žinių, kas ištik
tųjų dedasi visuose čia minėtuose kraštuo
se, bet paskutiniuoju laiku vis dažniau mus 
pasiekia pranešimai, apie gręsiantį tenai 
bado pavojų.. Visai neseniai „Manchester 
Guardian” paskelbė: „Dėl buvusių praėju
siais metais sausrų Rumunija yra labai nu
kentėjusi. dėl nederliaus; sausros neaplenkė 
ir Moldavijos slėnio. Sausros yra palietosios 
taip pat. ir didelius plotus Pietų Rusijos.” 
Toje pat žinioie nurodoma, kad Moldavijos

Lengviausias kelias pašalinimui nuomonės, 
kad komunistinės ir demokratinės santvarkos 
negali taikingai sugyventi, anot Wallace, bū
tų vykdymas bendrų projektų.

v
IsluiH 'S stovis Palestinoje

Londonas. Opozicijos vadas britų Aukš
tuosiuose Rūmuose Viscount Gresabome rei
kalavo išimties stovį išplėsti visai Palestinai, 
nes tik taj tegalėtų sutrukdyti nusikaltėliams 
išvengti karinės teiseuos, pabėgant į sritis, 
kur j) neegzistuoja.

Žydų išlaisvinimui sudarytas hebrajų komi
tetas kreipėsi Į saugumo tarybą, prašydamas 
užkirsti kelią britų karinei agresyviai akcijai 
prieš žydų gyventojus Palestinoje. Komiteto 
pirmininkas Peyer Bergson aptarė komitetą 
kaip politinį balsą pogrindinio žydų judėji
mo Irgun Zwei Leumi. Jis pareiškė, jog ko
mitetas yra prašęs Tarptautinį Raudonąjį Kry 
žiu atsiųsti savo delegaciją į Palestiną tikslu 
padėtį kenčiantiems gyventojams ir juos sau
goti nuo vis didėjančio brutalumo.

Jeruzalė. (NF). Vyriausias britų pajėgų va
das Palestinoje generolas Me Millan savo 
štabo karininkams paaiškino, jog britų dali
niai Palestinoje nėra karo stovyje nei su gy
ventojais, nei šiaip su kuo nors kitu. Atei
tyje žodis „teroristas” nebebus vartojamas 
kariuomenės . terminologijoje. Teroristai nuo 
dabar bus vadinami žmogžudžiais, nusikaltė
liais ir gyvenimo atmatom.

Karinis Tel Avivo srities gubernatorius 
generolas Gole spaudos atstovams pareiškė, 

gyventojai išskerdė visus gyvulius, suvalgė 
sėklinius javus, nors jie buvo valdžios įsa
kymu su žibalu sudrėkinti, miniomis traukia 
dabar į kitas Rumunijos vietas ieškodami 
maisto.

Iš neseniai paskelbto Valstybinio Planavi
mo Komisijos praėjusių metų apyskaitinio 
pranešimo matytį, kad rusai pirmą kartą taip 
atvirai kalba apie maitinimosi sunkumus. 
Pranešime sakoma, kad dėl buvusios praėju
siais metais sausros maitinimosi katastrofa 
prilygsta 1921 metų būviui. Europos Rusijo
je ir Ukrainoje, sakoma pranešime, maitini
mosi sunkumai didėja. Trūksta ne tik žmo
nėms maisto, bet ir gyvuliams pašaro. So
vietų Vyriausybė tikisi šiose vietose atsira
dusį nedateklių papildyti iš Sibiro derliaus 
perteklių.

Pagal „L’Economic” duomenis Sovietų 
Sąjungoje dabar yra tokios oficialios racio- 
nuotų maisto produktų 1 kg kainos: juoda 
duona — 3,40 rb., balta duona — 5,—rb.. 
cukrus — 15,— rb., sviestas — 66,— rb. 
mėsa — 34,— rb., Laisvoje rinkoje: juoda, 
duona — 7,50 rb., balta duona — 12.50 rb.. 
cukrus — 60 rb., sviestas — 140,— rb., Šios 
kainos veikia nuo prnė">s:o -• 'ens. Tas pats

Nukelta į 2 psL

jog išimties stovio įvedimas Palestinos žydų 
pramonės centre, be abejo, neišvengiamai su
teiks gyventojams žymių ūkinių nuostolių.

„Jewish Agency” kalbėtojas prieš Kurį lai
ką samprotavo, kad išimties stovio įvedimas 
pirmoje- eilėje turi tikslą paraližuoti žydų • 
ūkinį gyvenimą ir tik antroj eilėj užslopinti 
teroristinę veiklą.

Rastos Hitlerio platinos vertybė
Hamburgas. Kovo pirmosiomis dienomis 

britų karinės įstaigos paskelbė, jog Hambur
go banko viename seife surasta platinos ver
tybių, kurių vertė siekianti kelis šimtus tūks
tančių anglų svarų. Toliau pranešime pažy
mima, jog tos vertybės priklausiusios Hitle
riui.

Naujienos iš visi’ kontinentiy
Londonas. Saugumo Taryboje Sovietų s-ga 

griežtai atmetė JAV jau tarybos priimtą 
(10 prieš 2) atominės kontrolės siūlymą.

Londonas. Nepaprastam visuotinam Reute- 
terio akcininkų susirinkime galutinai nuspręs
ta Reuterio biūrą ir kapitalo atžvilgiu pada
ryti pasauline žinių agentūrą.

Ateityje be D. Britanijos laikraščių Reute
rio agentūros nuosavybe ir kontrole dalysis, 
taip pat Australijos ir Naujosios Zelandijos 
laikraščiai.

Londonas. Britų vyriausybė svarsto klausi
mą, ar ji turėtų sąjungininkų kontrolės tary
boje Budapešte protestuoti ■ prieš Vengrijos 
smulkiųjų ūkininkų generalinio sekretoriaus 
Belą Kunna rusų karinių įstaigų įvykdytą 
areštavimą. Šiuo tarpu laukiamos tolesnės 
informacijos apie sovietų elgesio tikrąsias 
priežastis. Sovietų Įstaigos tuoj po areštavi
mo paskelbė, jog Belą Kūnas yra kaltinamas 
aktyviu dalyvavjmu sudaryme antirusiškų 
ginkluotų pogrindinių teroristinių dalinių ir 
organizavimu priešsovietinio špionažo tinklo.

Naujorkas. JAV užsienio reikalų ministeri
ja pranešė gavusi notą iš Graikijos yyriau- 
sybės, kurioje prašoma suteikti skubi finansi
nė ’pagalba. Marshallis pareiškė, jog arti
miausiu laiku būsiąs paskelbtas pranešimas 
apie paramą Graikijai. Gyvenimo sąlygos 
Graikijoje JAV yra labai svarbios Su tuo 
susijusios problemos esančios taip toli sie
kiančios reikšmės, kad pranešimas tegalėsiąs 
būti padarytas tik pačio prezidento. Paskuti
nėmis žiniomis j Graikija stovi prieš ūkinį su
byrėjimą. Galutinas sprend'mas dėl pagal
bos suteikimo priklauso nuo prezidento ir 
kongreso.

Šanchajus. (NF). Kinijos atsistatydinusio 
ministerio pirmininko dr. Soong pranešimu. 
Kinijos prezidentas generalissimus Ciangkai- 
šekas perims ir jo vietą. Su dr. Soong atsi
statydinimu ir išvijimu komunistų delegacijų 
iš Nankingo, Šanchajaus ir Cungkingo pra
deda naujoji fazė Kinijos dabartyje. Vy- 

r'e„sv’'į.'e pastebima nuosakaus e’emee’o 
įtaka. Su komunistais atrodo nebebūsią dera

Pabaltijiečių bajlo 
streikas

Ryšium su Maskvos konferencijos pradžią, 
apeliuodami j pasaulio sąžinę, ( politiką vai
ruojančius vyrus ir reikalaudami teisingo 
sprendimo Ba fjos valstybių atžvilgiu visi 
pabaltijiečiai tremtiniai kovo 10 dieną pa
skelbė bado streiką. Esą Unrros globoje at
sisakė priimti maistą, gi išmestieji iš stovyk
lų ir gyveną tarp vokiečių bendruomenės ko
vo 10 d. vienos difenos maisto korteles per 
tremtinių komitetus atidavė vokiečių maiti
nimo Įstaigoms.

Kovo 10 dienos rytą stovyklų koplyčioje, 
buvo atlaikytos gedulingos pamaldos, kuriose 
gausiai dalyvavo pabaltijiečiai. Visą dieną 
vėliavos stovyklų rajonuose buvo iškeltos pu
siau stiebų. Be to, (vykusiuose susirinkimuo
se priimtos atitinkamos rezoliucijos. Plačiau 
apie nutarimus sekant) kartą.

Kada pries DP vartos prievartą?
Londonas. Duesseldorfe vyko pasitarimAl 

tarp D. Britanijos karinės valdžios ir Unrros 
dėl aprūpinimo darbu DP gyvenančių 
Rein - Vestfalen krašte. Iš ten gyvenančių 
75.000 DP, tinkamų darbui rasta 30.000. 
Jiems jau numatyti darbai. Prievarta tebus 
naudojama tik pačiu kraštutiniu atveju.

Leipcige atidaryta pavasaro 
mugė t’

Maškvos konferencijos išvakarėse Leipcige 
Įvyko 1947 metų pavasario mugėk atidary
mas. Atidarymo iškilmėse dalyvavo visų ke- 
torių okupuotos Vokietijos zonų atstovai ir 
eilė svečių iš užsienio. Leipcigo mugė po
kariniais metais yra antroji, tačiau šiemetinė 
žymai pranašesnė tiek eksponatų gausumu, 
tiek jų paruošimu už pirmąją pokarinio meto 
mugę, (vykusią 1946 metais. Pirmojoje/mu
gėje dalyvių, pateikusių eksponatus, buvo 
2771, gi dabartinėje — 5.000. Be to, šiemeti
nėje Leipcigo mugėje, dalyvauja 1.200 firmų 
bei atskirų asmenų iš vakarinių Vokietijos 
zonų, vi 1946 metais dalyvavo tik 250. Pra
ėjusiais metais parodoje išstatyti eksponatai 
užėmė 27.000 kv. metrų, o šiemetinėje — 
56.000 kv. metrų. Praėjusiais metais Leipci
go mugę aplankė 170.000 asmenų, gi Verne-, 
tinę per pirmąsias dienas aplankė 300.000 as
menų.

masi. Finansiniai ir ūkiniai' sunkumai, dali
nai iššaukti politinio karo, be abejo, pareika
laus daug pastangų iė šios pirmosios demo
kratinės Kinijos vyriausybės.

Londonas. Komisija tarptautinei prekybos 
konferencijai rengti, po daugelio savaičių 
darbo, pagaliau parengė pasaulinės prekybos 
statuto projektą. Šis projektas turės būti pa
tiektas pativrtinimui tarptautinėj prekybos 
konferencijai Ženevoje balandžio mėn. ■ Ka
dangi Sovieų s-ga iki šiol atsisakinėjo daly
vauti paruošiamoje konferencijoje Ženevoje, 
tuo pasaulinės prekybos statuto projektas pa
ruoštas, paliekant atvirus Rusiją liečiančius 
klausimus.

Londonas. Lenkų ministerio pirmininko 
apsilankymo Maskvoje metu abi valstybės 
susitarė Vokietijos klausimu. Gi sovietai pa
žadėjo suteikti Lenkijai kreditan 30 mil. do
lerių aukso ir paremti vokiškomis transporto 
priemonėmis.

Londonas. Lenkų karinė misija Berlyne 
pareiškė britams protestą, kad jie savo zo
noje Vokietijoje esančius lenkus yra sufor
mavę į kariškas organizacijas. Į tai britai 
ats kė, jog šis dalykas esąs, visai negalimas, 
kadangi nei britų nei amerikiečių zonose ne
są jokių kariškų organižacijų, į kurias būtų 
galima lenkus priimti.

Londonas. Luebecko kariniame teisme pra
sidėjo byla prieš 11 vokiečių kaltinamų nele
galiu ginklų laikymu ir noru atgaivintį na
cių organizaciją.

Londonas. Britų vyriausybė įteikė Vengri
jai ir Tarybų s-gai notą, panašią į JAV no
tą, reikalaudama pavesti kontrolės komisijai 
ištyrimą dėl Belą Kūno suėmimo ir sąmoks
lo prieš Vengrijos vyriausybę.

Briuselis. Vienas aukštas belgų valdininkas 
viešėdamas Paryžiuje išsitarė, kad Belgijos 
princas Regentas Charles ir užsienio reik, mi- 
nisteris Spaakas pradėjo baruošiamuosius pa
sitarimus sudaryti Belgijos Prancūzijos sąjun- 
•r;nės "įtarties panašios į anglų — prancūžų 
sutartis.
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Europos maišini mo problema
Atkelta iš 1 psl. * ' 

laikrašti, nurodo, kad sąryšyje su maisto 
produktų kainų pakėlimu, esą padidinti i: 
darbininkų bei tarnautojų atlyginimai tokiu 
būdu: kategorijoms iki 300. rb. mėnesinio 
atlyginimo pridėta 110 rb., kateg. iki 500 
rb. pridėta 100 rb. Bendrai paėmus, atlygi
nimai esą dabar padidinti nuo 20*/< iki 100%> 
o pagal korteles racionuotieji maisto pro
duktai esą pabrangę vidutiniškai 200°/o.

Iš kitų Europos kraštų, pagal paskutiniuo- 
siu, „The New York Times O. W.” duome
nis, su maistu yra blogiau: Vokietijoje, 
Austrijoje, Italijoje ir Graikijoje. Bendrąjį 
maisto nedateklių dar pasunkina š|met ypa
tingai šalta žiema.

Iki šiol Europos maitinimo našta visu sun
kumu gulė ant Unrros pečių. Iki 1946 m. lie
pos 1 d. Unrra yra pristačiusi visokių gėry
bių, žinoma daugiausia maisto produktų, 
šiems kraštams: Lenkijai už 375 mil. dole
rių, Jugoslavijai — 370 mil. dol., Italijai — 
360 mH. dot, Graikijai — 317 mil. dol., Če
koslovakijai — 242 miL dol., Baltgudijai — 
53 mil. dol. ir tt. Kaip žinome 75’/» visų Un- 
ros tiekimų eina iš amerikiečių kišenės. Ka
žin kokiame chaose būtų šiandien Europa, 
jei ne Unrros tiekimai.

Kaip iki šiol buvo taip ir toliau Amerika 
palieka stambiausias maisto tiekėjas Euro
pai Nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio 
JAV pakeitė savo politiką tuo atžvilgiu. 
Matomai JAV vyriausybė nelabai buvo pa
tenkinta Unrros misija Europoje, kad jinai 
nebesutiko pratęsti jos veikimo'galios po 
1947 m. liepos mėn. 1 dienos, ir aiškiai ak
centavo, jog tolimesni šelpimą vykdys ji pa
ti be tarpininkų. Tuo tikslu Prezidentas Tru- 
manas jau prašęs kongresą skirti šiam rei
kalai 350 mil. dolerių. Atrodo, kad kongre
sas yra linkę, šią sumą skirti, nes girdėti, 

, kad jau ir (statymo projektas yra ruošiamas 
tam reikalui specialioje komisijoje. Be kita 
ko tame įstatyme yra projektuojamas nuos
tatas, kad dabar bu, šelpiami tiktai tie kraš
tai, kur yra neabejotinai tikra jog šalpa bus 
pakirstoms be skirtumo rasės, tikybos ir 
politinių įsitikinimų.

Dabar neseniai Europos maitinimo padėtį 
tyrinėjo buv. prezidentą, Hooveris. Orižęs | 
Vašingtoną atstovų rūmų užsienių reikalų 
komisijoje jis padarė pranešimą ir patiekė 
Europos šelpimo planą. Savo pranešime jis 
nurodo, jog daugelyje mažųjų valstybių be
reikalingai yra laikomos didelės karinės pa
jėgos ir per tai daug darbo rankų yra ati
traukiama nuo gamybos. Jis pareiškė dar to
kią nuomonę, kad visi kraštai, kurie gėrybes 
arba grynus pįnigu, į užsienius išleidžia 
ginklams pirkti, neturėtų gauti jokios pa
šalpos. Jis siūlo maisto produktus duoti ne

mokamai, bet atsiskaitytinai. Jis yra suda
ręs šelpimo planą, kuriam (vykdyti reikalin
gi virš 900 mil, dolerių. Sis jo planas su
tinka sunkumų, nes prezidento Trumano pa
tiektas biudžetas senate buvo sumažintas nuo 
37,5 milijardų dolerių ligi 33 milijardų do
lerių.

I’o praėjusių metų ypatingai gero derliaus 
Jungtinės Amerikos Valstybės yra gana tur
tingos grūdais. Mėsos, riebalų ir cukraus ir 
tenai pertekliaus nėra. Kai kurių maisto 
produktų kainos vis dar kyla. Praėjusią sa
vaitę suvienytose Čikagos skerdyklose už 100 
anglų svarų gyv.o kiaulienos svorio buvo 
mokama 26 dol. ir 50 centų. Tai yra aukš-

- čiausia kaina Čikagos skerdyklų istorijoje. 
Praėjusių metų aukščiausia kaina, kada vei
kė kainų kontrolė, buvo 14 dol. 85 centai. 
Kainos kildamos traukia žemyn dolerio per
kamąją galią. Pagal paskutiniuosius statis-z 
tikos (staigų duomenis šiuo metu doleris 
turi tik */» tos perkamosios galios, kokią jis 
turėjo 1941 metais. Tas keičia JAV vyriau
sybę skaitytis su .išlaidomis ir visą tiekimų 
politiką remti ne dovanų, bet komerciniais 
principais. VI. Bs.

Mikroskopas, kuris didins 1.000.000 kartų
Prancūzų fizikas ir elektroninių mikrosko

pų specialistas Claude Magnana, pranešė, 
kad yra baigiamas konstruoti mikroskopas, 
kuris galėsiąs padidinti vieną milijoną kartų.

Naujasis mikroskopas, kaip laukiama, pir
mą kartą žmogaus akiai atidengsiąs mokubi- 
ną struktūrą, o galbūt ir atskiras molekules. 
Jis veiks panašiai kaip ir elektroninis mikros 
kopas, kuris didina iki 100.000 kartų, tik čia, 
vietoje elektronų, bus panaudoti protonai.

Elektriškai įkrautų atomo dalelių — elek
tronų arba protonų — spinduliai (pluoštai) 
elgiasi visiškai taip, kaip šviesos bangos, ir 

\ elektrinių bei magnetinių laukų yra lygiai 
taip pat laužiami, kaip kad šviesos spinduliai 
pereidami per leš|.

Paprastų optinių mikroskopų padidinimas 
retai viršija 3.000 kartų. Didesnio didinimo 
galingumas elektroninių ir dar didesnis pro- 
toninių mikroskopų priklauso nuo mažesnių 
greičių šių atomo dalelių, iššautų aukštos 
įtampos, palyginus su šviesos greičiu (300.000 
km per sekundę). <

Pirmas elektronini, mikroskopas buvo prieš 
15 metų sukonstruotas Prancūzijoje -pasire- - 
miant atomo dalelių judėjimo teorija, kuri 
buvo sukurta Louis de Broglie, 1924 m. ir po 
trijų metų bandymais patikrinta Bell Tele
fono laboratorijose (USA).

Dabartiniu metu be elektroninio mikrosko
po (aparatas apie 4 m. aukščio) neapsieina

Deimantai ir karas
Karo vedimui reikalingos įvairių įvairiau

sių pavidalų vertybės. Tarp visos eilės čia 
nė nebandoma minėti vertybių karo vedime 
labai reikšmingą vietą užima deimantai. Be 
deimantų modernaus karo mašina negali nė 
iš vietos pajudėti. Dažnam yra' tekę matyti 
(vairioms elektros instaliacijoms naudojamas 
iš (vairių metalų pagamintas plonas vielas. 
Kasdienos reikalui,- tai yra civiliniame gyve
nime' dažniausiai apšvietimo bei elektrinio 
apšildymo reikalui būva vartojamos varinės 
bei plienines vielelės. Bet kitiems reikalams, 
kaip, pavyzdžiui, raderui, kabeliams, minoms, 
torpedoms, chronometrams, įvairioms lėktų-' 
vų, laivų dalims ir preciziškiems medicinos 
įrankiams būva naudojamos plonytės vielelės 
aukso, platinos ir kitų brangiųjų metalų.

Tokių vielelių gamyba yra gana sudėtinga 
ir brangiai atsieina. Jas teįmanoma pagaminti 
tik su deimantų matricos, būtinos jau minė
tųjų plonų, vielelių gamybai. Deimantų ma
tricos tokiu "būdu padaromos. Pirmiausia ati
tinkamo dydžio deimantai pergręžiami ir 
įmontuojami ( nedidelę plieninę plokštelę. 
Vėliau deimantų matricų eilė Įmontuojama į 

jokia moderniška fizikos, chemijos -ar biolo
gijos laboratorija. Be to, jie vis plačiau pra
dedami vartoti pramonėje ir ypatingai ligo
ninėse, kur jie pasirodė labai naudingi ti
riant tokias ligas, kaip vaikų paralyžius, gel
tonasis drugys, persišaldymai ir pan.

Elektronų spindulys, atsimušęs nuo tiriamo 
objekto ir perlaužtas magnetų krinta ant švie
čiančio ekrano ant kurio jis duoda jau ma
tomą ir padidintą objekto vaizdą.

Magnanas savo paskaitoj medicinos fakul
tete Sorbonoj demonstravo įvairius objektus 
padidintas nuo 35.000 iki 60.000 kartų. Tarp 
kitų dalykų buvo rodomas aliuminijaug ga
balėlis ant kurio buvo užtikštas begalo ma
žas lašelis rūkšties. Sis paveikslas buvo pa
našu, i kalnų tarpekli, ° žen ir ten rūkšties 
išmėtyti aliuminijaus kristalai buvo sudarę 
kalnų ežerus. Nematoma, gabalėlis kiaušinio 
lukšto padidinus davė pavyzdi gražaus orna
mento, kuris būtų nustebinęs kiekvieną deko
ravimo menininką. Kitoje nuotraukoje buvo 
matyti baltųjų kraujo rutuliukų atrodančių 
kaip milžiniški aštuokojai, kova su ligas su
keliančiais virusais.

Kalbėdamas apie galimybes pamatyti ato
mo struktūrą, lektorius vistik priėjo išvados, 
kad fas niekuomet nepavyksią, nes protonų . ...
spindulys suskaldytų atomą lygiai taip pat, neseniai išsireiškė vienas britų žurnalistas 
kaip kad neutronai skaldo urano atomus. savaitraštyje „The Listener”.

vielų tempimo mašiną. Deimantų matricos 
taip vielų tempimo staklėse išdėstomos, kad 
kiekviena sekančios matrico, deimanto sky
lutė yra šiek tiek mažesnė už matricos, pi I."- 
šais ją stovinčios. -

Reikia atsiminti posakį, kuriuo sakoma, kad 
nėra pasaulyje dviejų deimantų, kurie būtų 
visiškai parašus, ir nėra deimanto, kuris ne- 
deimante padaryti skirtingos formos skylutes. 
Metalai tempimo staklėse tempiami įvairiu 
greičiu ir įvairioje temperatūroje. Pvzivaris 
tempiamas šaltas ir jo vielelės per deWianto 
matricą eina 16 km greičiu per valanfą, gi 
yra metalų, kurie tempiami karštoj tempera
tūroj, ir greičiu, prilygstančiu arkliu važia
vimui — apie 6 km per valandą greičiu.

P.oniausia skylutė, kuri iki šiol yra dei
mante išgręžta, yra 0,075 milimetrų diametro. 
Su šia matrica padaryta vielelė yra 5 kartus 
plonesnė už plauką. Tačiau tokios vielelės 
tėra daromos tik iš tungsteno. Deimanto 
matrica daugiausia gali tarnauti tik 80.000 
kilometrų vielelės pagaminimui. Po to ji jau 
būtų be defekto. Gi deimanto matricoms rei
kalingi vienodo dydžio ir kiejj deimantai. 
Tad jau pačių deimantų, tinkančių matri
coms, parinkimas nėra lengvas daiktas. O 
deimantų paruošimas, matricai reikalauja 
kruopštaus darbo. Vieno deimanto, tinkančio 
matricai, išgręžimas trunka apie 200 darbo 
valandų. Gręlimas daromas atitinkančio dy
džio plienine adata, kuri per minute sukasi 
6000 kartų.

Gaminant 
metalui (iš 
nebetinkama 
stakles dėti 
reikalingi ypatingai kvalifikuoti darbininkai.

Tokiu būdu tos plonytės vielelės, praėjusios 
per deimantus, vaidina lemiančios reikšmės 
vaidmenį kare. Šiandien tai žino visi kraštai, 
dalyvavusieji praėjusiame kare. Pvz. Anglija, 
prasidėjus Voiketijos agresijai, teturėjo sau
jelę specialistų, galinčių gaminti minėtas 
deimantų matricas. O deimantų pas save la
bai maža turėjo. Laimė, kad prieš į Olan
diją užeinant vękiečiams pasisekė išgelbėti 
Olandijos deimantus, 1 mil. anglų svarų 
sterl. vertės, kurie pateko į britų rankas. Tie 
deimantai turėjo didelės reikšmės i karo ve
dimui. Šiandien tai anglams yra žinoma ir 
deimantų matricų gamyba žynrai' daugiau 
išplėsta, negu prieškariniais metais. Dabar 
Anglija turi, jau per 10 įmonių, gaminančių 
deimantų matricas, kurių pagalba „verpia
mos” plonosios vielelės, be kurių „karas ne
įmanomas vesti nė vieną savaitę”, kaip kad

mitricas reikalinga kiekvienam 
kurio bus gaminamos vielelės) 
ir reikalingą i vielelių tempimo 
nauja matrica, kuriai pagananti

ROBERT NATHAN 
Vertė V. TRUMPA

'Dar vienai yavadarid
' " I s k y r i u s

Tai buvo tais metais, kai biznis 
daug šeimų, indėlininkų ir prekybos namų 
bankrutavo. Provincijoje ūkininkai geriau be
velijo užarti savo laukus, negu nuimti kvie
čių ir medvilnės derlių, kurio nebuvo kur par 
duoti; miestuose žmonės badavo, arba par
davinėjo obuolius gatvėse. Visur buvo var
gas ir apatija, nes niekas negalėjo turėti jo
kios vilties ateityje.

Dėl to kiekvieno širdį perpildė tragiška 
stagnacija, sukelta netikėtumo ir nusivylimo, 
prie kurios prisidėjo ir oras. Buvo ruduo, 
mėlyntuno, kaip rugiagėlės, dangaus, gelto
nos saulės šviesos, šilto, sustingusio oro 
laikotarpis. Vargšai stovėjo eilėse, laukdami 
sriubos puoduko ar duonos gabalo; sėdėjo 
ant parko suoliukų ir šildydamiesi paskuti
niais vasaros saulės spinduliais, arba kvė- 

• puodam: vėsiu, maloniu rudens oru, kreipė 
savo veidus su t^m tikru pasitikėjimu į dan
gų, kuriame buvo saulė ir žvaigždės, kaip 
visada.

Jų likimu niekas nesirūpino išskyrus juos 
pačius. Net rašytojai poetai nerašė apie juos 
nes ir jie buvo biedni ir jų prigimtis vertė 
juos būti piktais. Jie nebenorėjo rašyti po
ezijos; priešingai jie norėjo kovoti; jie (si- 

' maišė | anglių karus pietuose ir buvo pa
siųsti namo palaužti, kaip senovės didvyriai.

Jų priešai nedelsdami apšaukė juos ateis
tais, veidmainiais ir komunistais. O jie atsa
kydavo tylėjimu arba proza, kuri niekieno 
širdies nevertė smarkiau plakti.

Didesniuose miestuose nebuvo gatvės be 
varžytynių arba išpardavimo kai kuriose ma
žose krautuvėse, kurios turėjo mesti preky
bą. Dėl to kasdien vargšų buvo daugiai! ne- 

. gu anksčiau ir kasdien duonos eilės ilgėjo.
Tarp subankrutavusių buvo ir Jared Otka- 

ro senienų krautuvė. Ką Mr. Otkaras begalė-, 
jo daryti, niekas negalėjo sulaikyti jo bank
roto. Kėdės ir stalai, kuriuos jis prieš ke> 
tą metų buvo supirkęs aukštomis kamom-'s 
liko neparduoti, o jų vertė nuolat krito. Kad

smuko ir
galėtų sumokėti prekybos mokesčius ir kad 
galėtų išsaugoti keletą senų dalykų, kuriuos 
jis mylėjo, be to tikėdamasis geresnių laikų, 
Mr, Otkaras pardavė kai ką iš savo daiktų 
ir apsigyveno krautuvėje. Viską, buvo. vel
tui; pagaliau jo skolos vis didėjo, ir jis vis
ką prarado. 1

Dabar jam stovint tarpduryje ir žiūrint 
maloniai | gatvę, kurią jis jautė kad mato 
paskutinį kartą, varžytininko raudona vėlia
va su užrašu „Pardavimai šiandien”' aptem
dė jo langą, ant kurio buvo išpiešta: „Otka- 
re, Senienos”.

Maža krautuvė, patalpa jo užpakalyje bu
vo jau tuščia, nes varžytynės buvo diena 
prieš tai. Iš visų branginamų jo daiktų liko 
tik sena lova; ornamentuota gėlėmis ir aštuo
niolikto šimtmečio amūrais it. per didelė, dėl' 
to nepatogi, ji nebuvo tokia lova, kurią kas 
nors norėtų pirkti. M. Otkaras nudžiugo su
žinojęs, kad lova pasiliks pas jį. Kas turi 
lovą, galvojo jis, tas pagaliau žino, kur " 
naktį miegos.

Ir norėdamas pasidžiaugti tuo, jis vėl 
grįžo į krautuvę.

Tuščias vidus dvelkė dulkėmis, moliu .. 
medžio nuolaužomis. Mr. Otkaras (ėjo į san
dėliuką užpakalyje ir ištraukė buteliuką pie
no, kiaušinį, pusę kepalo duonos ir mažą- 
aliumini alkoholiu kūrenamą krosnelį. Tada, 
laukdamas, kol vanduo užvirs, jis atsisėdo 
ant lovos, kad dar kartą viską pergalvotų. 
Visą savo gyvenimą jis buvo veiklus, garbin
gas ir sumanus. Bet kaip kiekvienas kita, jis 
perdaug ■ pasitikėjo tomis dorybėmis. O da
bar jis buvo per senas, kad galėtų pakeisti 
gyvenimo būdą. Galbūt, jeigu jam reiktų 
dar kartą gyventi, ji, būtų praktiškesnis.

■ Pavyzdžiui jo jaunystė; kaip keistai jis gal
vojo, būdamas jaunas. Ar jis ištiktųjų tikė
josi surasti meilę ir džiaugsmą pasaulyje? 
Ir teisybę? Meilė ir džiaugsmas buvo jau
niems; o išmintis ir teisingumas seniems. 
Taip, buvo daug senų žmonių pasaulyje; ką 
jie padarė sau?

jis

su-

ir lieknas. Vienoje rankoje jis nešėsi apsiaus
tą su kailine apykakle, kitoje — aptrintą 
smuiko dėželę.

„Nieko nėra parduoti”, nežiūrėdama, tarė 
Mr. Otkaras.

„Aš atėjau ne ko nors pirkti”, atsakė jau
nas žmogus.

Mr. Otkaras patraukė pečiais. „Aš taip pat 
nieko neturiu ką jums duoti”, pasakė jis.

Nebuvo jokio atsakymo. Mr. Otkaras, ste
bėdamas, kaip kiaušinis šoka karšto vandens 
puode, keliavo savo žvilgsniu iki pašaliečio 
kelių, kurie, kaip jis pastebėjo, drebėjo. Jis 
nustebo ir -kurį laiką nieko nesakė. Bet po 
valandėlės jis švelnesniu tonu pažymėjo: 
„Sėskis, jaunas žmogau. Aš nežinau, kodėl 
jūs esat čia ir ko jūs norite, bet jūs galite 
keletą minučių čia pasilikti, kol eisite toliau”.

Tebelaikydama, ' savo apsiaustą ir savo 
smuiką, jaunas žmogus atsisėdo ant lovos ir 
giliai atsidūso. „Oras vis dėlto puikus”, tarė 
ji, nuvargusiai.

„Iš tikrųjų”, sutiko Mr. Otkaras. ,.Labai 
geras oras lauke”. Ir jis mandagiai pridūrė: 
„Ar iš tolj keliaujate?”

Antrasis atsakė garsiai atsidūsdamas; po 
to jis vėl atsisėdo ir žvalgėsi aplink tylėda
mas. „Taip”, pasakė jis pagaliau: „čia vi
siškai tuščia. Jūs taip pat biednas ir nega
lėsite man padėti”.

Jis atrodė neabejoja, kad, jei Mr. Otkaras

Jis turėjo pripažinti, kad jie nepadarė nie
ko gero patys sau, nes niekas daugiau neti
kėjo ( teisingumą ir išmintį.

O kai dėl džiaugsmo ir meilės tuo tais 
pat niekas netikėjo.

Kai jis taip begalvodamas priėjo prie tos 
vietos, nusprendė sudaryti savo paties in
ventorių, apibūdinti savo padėti, kaip kiek
vienas biznierius. Su ta intencija jis paėmė 
popierio ir pirmiausia parašė žodį „Skolos”. 
Salia jo jis parašė nulį.

Tada sekė aktyvas. Tai sudarė lova su mat- 
rasu; krosnis, keletas knygų, švarūs marš
kiniai, viena ar dvi puikios nosinės ir kele
tas sidabrinių kišenėje. 

, Ties planais ir sumanymais jis buvo pri
verstas parašyti: „Nieko”. i

Ir ties tikėjimu: „Nieko”. 
Tas paskutinis paragrafas labiausiai j| slė

gė-
Mat, senas tikėjimas pranyko; ir jis nieko 

negalėjo pastatyti jb vietoje. Tas minties ne
kaltumas, su kuriuo praeityje žmonės atsi
duodavo savo tikėjimui, dabar nebeegzistavo 
pasaulyje. Pačiose baisiausiose katastrofose 
jie laimingi žūdavo dėl Dievo, dėl Rytų In
dijos Bendrovės, mokslo, dieviškos karalių 
teisės, arba dėl demokratijos aušros. Dabar 
jie buvo priversti' mirti ne dėl ko kito, kaip 
dėl bado. • _ ___________ . . , ___. ___ ________

Mr. Otkaras nebuvo labai religingas žmo- galėtų, tikrai jam padėtų. Jau avansu ir be 
gus. Jis nebuvo nei scientistas nei demokra-’ ■ .... ................. .. --
tas. Jis matė Dievą kasmet dalinamą, kaip 
mėsos gabalą tarp pamaldžiųjų; ir jis buvo 
išmokęs, kad tarp kiaulių yra taip pat demo
kratija. Kas liečia mokslą, reikia prisiminti, 
kad Mr. Otkaras buvo tik mažas senienų par 
davėjas, kurio prekyba subankrutavo. Jam 
nebuvo skirtumo, kad fizikai nusprendė, jog 
erdvė yra kreiva, arba kad pasaulįs sprogi
nėjęs, kaip kulka.

Jis norėjo tik turėti ką nors, kuo jis galė
tų tikėti. Tuo pat metu jis buvo priverstas 
svarstyti, kur ir kaip jis turėjo gyventi.

Vanduo aliuminiame puode ką tik užvirė, 
. ir Mr. Otkaras įdėjo kiaušinį. Po minutės 

šešėlis aptemdė krautuvę ir jis pamatė jauną 
žmogų stovintį tarpduryje. „Krautuvė užda
ryta”, trumpai,, pasakė Mr. Otkaras, mat jis 
dar tebebuvo paskendęs savo mintyse.

Jaunas žmogus nekreipė | jį jokio dėme-' 
šio. Tuo tarpu jis ėjo artyn per nuo varžy
tynių pasilikusį šlamštą. Jis buvo išblyškęs

jokios priežasties jo išblyškęs įdubęs veidas 
švietė dėkingumu. „Man nereikia pinigtft 
kalbėjo jis pasididžiuodamas, „nes aš nesu 
elgeta. Aš tenorėčiau duoti keletą koncertų. 
Jeigu publika galėtų girdėti mane grojant, 
ji eitų iš proto.”

„Suprantate”, tęsė toliau— „aš nesu koks 
pradedantysis ar mėgėjas. Aš jau turėjau di
deli pasisekimą Europoje ir Pitsburghe, Pen
silvanijoje.”

Ir Ištraukdamas iš kišenės labai sulamdyta 
raštą jis padavė jį Mr. Otkarul.

Moris Rosenberg 
Smuikininkas koncertuotojas 
Pamokos. Aukštesnės klasės. 

Koncertai
Paryžiaus konservatorijos pirmas prizas 

Solistas prie Pittsburgo simfoninio orkestro 
Pittsburg, PA

„Mr. Rosenbergas yra smuiko genijus” — 
Oswego Press.

(B. d.)
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Paskutinės dienos Vilniuje, i

degtukų dėžutės,'' nu

jos eisite pas

pai. Nr. 27 (264).

klaiku5 
chalatu

sirenos stau-1 
apsisiautusių

Basanavičiaus gatve beveik be perstojo 
dundėjo auto voros. Daugiausiai pakrauti 
sunkvežimiai. Tai tęsėsi jau kelintą dieną. 
Vilniečiai dairėsi neramūs ir kuždėjo vienas 
kitam:

„Bolševikai Minske... Ką darysi: bėgsi, 
ar ne?”

Nors., daugeli* pasakydavo ne, bet skubėjo 
išsiųsti baldus ir šeimą į kaimą (kas dar ne
buvo išsiuntęs) ir tyliai pakavo čemodanus, z 
Vilniečiai bijojo bolševikų teroro, bet dar 
daugiau — lenkų keršto.

Priešai* mano .langą stūksojo keturių 
aukštų namas. Jame gyveno nemažai lietu
vių jaunimo. Pro atvirą langą man nenoro
mis tekdavo būti jų gyvenimo liūdininku. 
■ Vieną ankstų rytą išgirdau šūkavimus gat
vėje:

„Jonai, žiūrėk, kad, žūt būt, gautum ve
žiką !„”

„Eikim greičiau, kitaip jie išvažiuos!..
Atsikėlęs pamačiau prie durų su čemoda

nai* ir ryšuliai* stoviniuojančius jaunuolius. 
Bėgimas iš Vilniaus prasidėjo...

Rytą senu papratimu nuėjau tarnybon. Ta
čiau ištaigos duris radau užrakytas. Prie du
rų susirinkome keli tarnautojai. Vienas rū
pinosi gauti arklį išvežti kaiman rakandus 

j ir jauną žmonelę, kitas vėl ieškojo geros 
slėptuvės, kur (lindęs galėtų karo veiksmus 
praleisti, o viena, bendradarbis pasakė: y

— Važiuoti kaiman? Kodėl? Girdėjau, 
kad jau sudaroma nauja valdžia ir vėl galėsi
me dirbti...

Vilniuje turėjau gerą draugą, snią namų, 
sargienę. Tai buvo kokių 60 metų našlė, lie
tuvė, bet visai sulenkėjusi. Anksčiau ji pre
kiavo rinkoje, tf dabar, susidariu* tinkamoms 
sąlygoms, senu papratimu darė tai slaptai, 
ūkininkai suveždavo pas ją visokių gerybių, 
kurias ji bematant paskleisdavo — daugiau
siai mainai*. Jos mažame butelyje pusrūsyje 
nuolat maišydavosi ūkininkė* su krepšeliais 
ir ten pat susigūžęs (slinkdavo miestietis su 
ryšulėliu po pažastimi.

Mes pas jąydažnai susimesdavome išgerti,1 
nes apsukrioji prekybininkė laikė valstybi
nės ir naminės, ir pati mėgdavo stikleli iš
lenkti. Buvome praminę ją bobute.

Ji mane pasodino ir tuoj atnešė naminės 
buteli.

— Pone Jazminai, dabar, matau, tikrai 
reiki* išgerti, — tarė. — Tada viskas tikrai 
aiškiau atrodo.

Mes gėrėme. Ji sakė man:
— Nevažiuok niekur. Išeisime už miesto 

pas mano seserį ir ten pabūsime, kol nauja 
tvarka nusistovės. O paskui vėl galima bus 
gyventi. x

čia pat sėdėjo jos dukterėčia, kokių 17 
metų mergytė, ir taip pat sakė:

— Tikrai, prašau pas mus...
(Susipažinau -ju ja, deja, tik tada).

, Prie butelio besėdėdamas nutariau niekur, 
iš mielojo senojo Vilniaus nevažiuoti. Bet va- .

i kare, parėjęs | savo viengungišką vieno 
kambario butą, vis dėlto ėmiau krauti čemo-’ 
daną. Jaučiau, kad dabar niekas manęs prie 
šito miesto neberiša. Mano romanas su vie
na vilniete (gryna* pavasario pamišimas!)

špiliui11 ^KunigaikjiiJ
VVT ALANTAS -

lai- 
savo

Man buvo aišku: norėdamas sušvelninti 
Dzedulionio nusikaltimo įspūdį, jis dabar 
skelbia gėrio ir pikto reliativizmo teoriją. 
Aš nusišypsojau ir paklausiau:

— Kitaip sakant, viską suprasti, viską at
leisti.

— Tuose žodžiuose paslėpta gili gyvenimo 
išmintis.

— Vadinasi, aš turiu Dzedulioniui atliesti?
— Išganytojas mums liepia savo priešams 

atleisti.
— Atleisti reiškia nusileisti, kitaip sakant, 

atsisakyti nuo kovos, kad teisybė laimėtų. Ar 
ne taip?

— Atlaidumu mes galima teisybei daugiau 
patarnauti, kaip kerštu.

— Vadinasi, mes padėsime, teisybei 
mėti, jei atleisime, o ne kovosime su 
priešais, kurie terioja mūsų kraštą?

— Žinoma, reikia kovoti, ginti* ...
— Jei reikia kovoti, tai tada negali 

kalbos apie atleidimą. Dzedulionis mane 
pat užpuolė: aš tik ginuos. Ir žinote, klebone, 
aš esu vadinamos krikščioniškos kultūros 
žmogus, aš nesu nei piktas nei kerštingas, 
bet jei tą žmogų pamatyčiau kabaliuojantį 
ant kartuvių, tikrai pajusčiau moralinį pasi
tenkinimą.

Klebonas nieko nebeatsakė.
Saulė leidos vakarop. Aš užsiminiau, kad 

man metas važiuoti, bet šeimininkas apie tai 
nė kalbėti nenorėjo.

— Ko tamstai skubėti? — kalbėjo jiąį — 
Išeisime pasivaikščioti, pavalgysime vakarienę, 
pasikalbėsime. Man bus smagiau ...

Tiesą sakant, man skubėti nebuvo kur ir 
aš pasilikau.

Mes išėjome pasivaikščioti. Vakaras buvo 
puikus. Tylėdami perėjome per sodą, šven
torių ir kažin kadėl užsukome į kapus, čia 
viešpatavo skaidri vakaro ramybė. Kai kurie 

būti 
taip

buvo neseniai nesekmingį pasibaigęs.
„Baigta su Vilniumi, — galvojau, — dabar 

kaip tik proga galutinai baigti ir kitur nau
ją gyvenimą pradėti.”

Mečiau l čemodaną, kas po ranka pakliu
vo: senas kelnes, kiaurus batus ir kitą smul
kų viengungio turtą.

Z Paskutinės susisiekimo priemonės
Rytų nuėjau į autobusų stoti. Miestas bu

vo smarkiai aptuštėjęs, retai besimato lietu
vių, ir tie skubėjo, susirūpinu, kur gauti su
sisiekimo priemonę.

— Girdėjai, mieste nebėra policijos... — 
šnibždėjo išsigandę. — Vokiečių gatvėje 
lenkai užpuolė į stot) einančiu* lietuvius ir 
atėmė čemodanus...

Autobusų stoti radau uždarytę ir tuščių. 
Tik girtutėlis šoferis, senas mano pažįstamas 
svirduliavo aikštėje ir plūdosi.

— Kę, ir tu nori važiuoti? — jis pastatė 
akis. — Na, ir ko?.. Stoties viršininkas'pa- 
bėgo po šinjts velnių, ir dabar aš esu vir
šininkas! O tave skiriu savo padėjėju! Štai 
stovi mano mašina. Mano mašinos rupūžės

Nuobodus veidai
Pilkosios kolektyvini, sienos

Tėvų žemėje gyvenome kas sau. Vieni ats
kiruose namuose, kiti atskiruose butuose, 
ūkiuose. Uždaresniems žmonėms praeidavo 
ištisi ilgi mėnesiai, kol jie susipažindavo ar 
susidraugaudavo su savo kaimynais. Kaimy
nas, jei ne smalsuolis, kaimynė, jei ne liežu
vio ilgumu serganti, — Dieve, rodos, gyvenk 
ir norėk, niekas tau šventos ramybės netruk
do. Todėl žmogus nenusibosdavo žmogui, to
dėl kaimynų ve;dai nebūdavo tokie mediniąi 
ir nekenčiami, kaip šiandien.

Kai dar bastėmės po Vokietiją, išblaškyti 
dirbtuvėse ir fabrikuose, pasiilgdavome viy, 
nas kito. Su ašaromis sutikdavome lietuvis 

' lietuvį, džiaugdavosi išgirdęs iš kito lūpų 
gimtosio, kalbos žodį. Kiekvienas" lietuvi* 
buvo brangus svečias, su kuriuo, rodos, kal
bėtum ir neatsikalbėtum. O dažnam užsimir
šimo minutėmis atrodydavo, kad ten toliau 
krykštaują* vaikų būrelis ne vokiškai, bet 
lietuviškai šnekasi, kad su krepšeliais iš 
krautuvės einančios moterėlė* — tai mūsų 
mielosios lietuvės iš Kauno senamiesčio, 
nuo Žaliojo 
nor, tie visi žmoanės buvo 
Tuos jausmu, padiktuodavo 
tuvio.

Taip, buvo tokios dienos 
mes negyvenome barakuose 

.nepažinojome kolektyvinio, kolchozinio gyve
nimo, kol nepažinojome mums visiškai sve
timo stovyklinio gyvenimo. O šiandien, kai 
dažno* stovyklos tarpuvartėje stovi sargybi
nis, persimetęs per pečius šautuvą, kai kas
dien tenka atstovėti valandą, kol gauni kaušą

kalno ar Panevėžio smėlynės, 
gryni vokiečiai, 
pasiilgimas lie-

ir mėnesiai, 
ir blokuose,

kol 
kol

ir atši

ant pa- 
sparnus 
rankoje

ižlankstytais geležiniais 
virSuje, prie pat angelo 
besileidžiančios saulės 

juoduose rėmuose

aptvertas 
groteliais, 
kojų, ap- 
spindulių, 

rūpestingai

paminklai žibėjo besileidžiančios saulės spin
duliuose, o kai kurie linko prie žemės, tar
tum pavargę nuo per daug ilgos sargybos. 
Man visada sukelia liūdesį apleisti; žolėntis 
apžėlę kapai: apleistas kapas, rodos, sako, 
kad gyvųjų apleista mirusiojo' siela 
minimas apie ję.

Atkalnėje, labai gražioje vietoje, 
kilaus nušlifuoto akmens, stovėję 
išskleidęs baitas angelas, laikydamas 
laurų vainikų. Motyvas senas ir daug kartų 
kartotas kapinių skulptūroje, bet tarp tų 
kuklių paminklų jis atrodė beveik praban
giai. Aš apmečiau akimis visas kapines ir 
gražesnio paminklo neradau.

Apt akmens buvo iškaltos baltos raidės: 
Morta Dzedulionienė; apačioje gimimo ir 
mirimo datos. Kapas buvo erdviai 
įmantriai 
Pačiame 
šviestas 
šypsojosi 
įmontuotas, gražus velionės veidas. Didelės, 
svajojančios ir truputi šėlmiška; besišypsan
čios aky* žiūrėjo iš akmens tiesiai | mus, 
atmindamos kažin kuriuos neišgyventus 
troškimus ir tartum bylodamos: gyvenimas 
vis dėlto buvo gražus! Storos sunkio3 kasos 
buvo susuktos aplink kaktą ir, rodėsi, slėgė 
tą padykusią, viliojančią bet kartu ir kažin 
kokios rimtie* padvelktą galvutę. Ji atrodė 
džiaugėsi savo grožiu, savo jaunyste ir gy
venimu. Ar ji buvo laiminga? Kas tų rnislę 
įspės? Ji, be abejo, džiaugėsi, mylėjo ir 
buvo mylima ir, gal būt, buvo laiminga, o 
dėl jos sūnaus aš, gal būt, turėsiu visą gy
venimą kentėti. Bet ar ji kalta? Vėl, m|slė, 
kas ją |mins?

Susimąstę, mes palikome kapą. Aš žvilgte
lėjau | kleboną. Per jo veidą nuriedėjo 
ašarą, kurią jis paskubomis nušluostė . . .

Pabaiga

Tą naktį palikome vienu du nakvoti jos 
mano bendrakeleivė — užkandomis. Susisie-

— O ne kažkur ir važiuoju, — sakiau. — 
Tik porą šimtų kilometrų nuo čia. | kaimą, 
atgal pasiimti čemodano ir užėjau pas bo
butę atsisveikinti. *

Ji tarė:
— Mano patarimas — niekur nevnžiuoti. 

Bet dabar, žinoma, kiekvienas, pats turi ap
sispręsti.
bute. Atsigulėme gretimuose kambariuo
se. Mano galvoje sukinosi žaismingo* min
tys...

„Eisiu ir paprašysiu 
tariau.

Bet staiga pasigirdo 
girnas. Aliarmas! Ją 
sutikau koridoriuje.

— Aliarmas! — tarė. — Ar 
K. | pusrūsį?

Aš palikau bute ir čia išbuvau visą smar
kų ir ilgą miesto puoliAią.

Beveik be perstojo griaudė bombų ir pa
trankų sprogimai. Staiga pasidarė šviesu...

Kai po atšaukimo panelė A. sugrįžo ir nu
ėjo gulti (durų, girdėjau, neužrakino), nebe
turėjau jokių išdykusių norų ir palikau . be
gulįs savo’ lovoje...

Rytą laukėme iki 4, iki 5 ir iki 6. o voųle- 
čiai vežėjai nesirodė. Galų gale, nutarėme, 
kad reikia pasiieškoti kitų susisiekimo prie
monių. f

— Geriausia, atsistoti ant kelio ir ten lauk
ti, — A. tarė.

Aš dar sugrįžau | savo apleistą butą, pri
kroviau dar vieną čemodaną (sudėjau pata
linę), ir, maisto likučiai* papusryčiavęs, vėl 
sugrįžau pas A. Bet jo* neberadau. Tada, 
palikę* čemodaną pa* bobutę ir atidavę* jai 
buto raktą, patraukiau gelžkelio stotie* link. 
Po kojomis traškėjo išbyrėjusių langų stik
las. .. Gedimino gatve 

. riuomenė* sunkvežimių 
vieną kareivi.

— Gal pavežėtumėt,
— Mielai, — jis atsakė, 

to daryti be kolono* vado žinios. Turite, jo 
"prašyti. Bet geriausia, prašykite pavienių 

mašinų — jos neturi vadų...
Ožeškienės aikštės kampe pamačiau pavie

nę mašiną. Apie ją vaikščiojo vokiečių ka
ry* ir kažko lūkuriavo. Priėjau prie jo.

— Taip, galėčiau pavežti, -Į tarė. — Bet 
nežijiau, kiek toli važiuosiu. Gal kokius 30 
kilometrų. Kol pavysiu savo dalini.

— Na, gerai, tai pavežk tamsta, kiek gali. 
Pasirodė, kad ji* sutikęs pavežti dar vieną, 

anot jo, vaikais gausingą žeimą, kurio* ir 
laukia. Ta) buvo pažįstama* advokate* M., 
(mano interesų gynėjas gausiose alimentinė- 
se bylose). Po gero pusvalandžio, kai advo
katas sugabeno visus savo vaikus ir daiktui, 
mes pasijudinome. Žaliasis tilta* bombarda
vimo buvo kliudytas. Važiavome Gedimino 
gatve, Žvėrynu, štai pravažiavome paskutine* 
priemiesčio trobeles, greit pasikėlėme į kal
ną ir — miestą* dingo iš akių.

„Sudie, Vilniau, gražusis mieste, kuriame 
tiek išgyventa — džiaugsmo ir kančių..

J. Jazminai 
Skautų leidiny*

Schėinfeldo skautai vyčiai savo globėjo 
degančio papiroso pakarsta gv. Kazimiero dieno* proga rotatoriumi iš- 
fia 'maižViia t r i n n VfiAt 1ir Vi- !-:j- -...u-!.. i. —«

neišvažiavo. Mat, mano mašina be vieno 
rato. O kur tas ratas, tai tik aš žinau...

Nuėjau į gelžkelio stotį. Neseniai išėjęs 
traukinys Kauno link. Kada eis kitas, niekas 
nežino. Reikia sėdėti stoty ir laukti. Gr|žau 
O paskui sugrįšiu.

— Ne taip lengva bebu* grįžti, — ji sakė.
Atsisėdome prie- stalo išgerti atsisvefkini- 

mo taurės. Taurė po taurės, ir mano nusi
statymas vėl ėmė svyruoti. Bet čia į pusrūsi 
užėjo panelė A. Tai buvo pažįstama Vilniaus 
apylinkių dvarimnkaitė — lietuvaitė. Ji mėg 
davo su vyrais pasėbrauti ir bobutė* na
muose turėjo butą. Buvo ne tiek gražaus 
veido, kiek dailiai nuaugus, ir mane visuomet 
žavėjo jos grakščios kojos... Jį tarė ryt 4 
valandą ryto su vokiečių kariška mašina va
žiuojanti j Kauną.
• -L Tai gal ir mane drauge paimtumėt, — 
tariau.

—, Mielu noru...
Mes. nutarėme, kad aš iš vakaro ateisiu 

ir pernakvosiu jos bute. Vakare dar pavai
šinsiu užėjusiu* vokiečiu* karius 
kimo priemonių klausimas buvo

namine, o 
išspręstas.

sojos miltų sriubos, kai nuo ryto 
aplinkui slankioja neviltis, nepalikdama mūsų 
net nakt|, — šiandien kartai* brolis pradeda 
nebekęsti brolio. Kolchozas, kolektyvas, tvė
rimas visiems pagal vieną normą, pagal ba
nalų, nusibodusi sukirpimą atbukino žmogų.

Jei anksčiau, tėvų žemėje gyvenant, vieni 
apie kitus žinojome tik tiek, kiek susitikę pa
sipasakodavome, tai šiandien pro plonutes ba
rakų sienai girdimi visi mūsų kasdieniniai 
pasikalbėjimai, net naktiniai atodūsiai ar ne
ramus alsavimas, ir visa tai pasidaro viešas 
dalykas. Kolektyvinis gyvenimu išrengė nįus, 
o nuogi, kasdieniški pasidarėme ne uk ne
beįdomūs, bet ir užmiršome vienas kitam bet 
kokią pagarbą. Visi vienodai nuogi vienodai 
apiplyšę, gauname vienodą iio-mį, pasidarė
me vienodai išmintingi. Paaiškėjo daugelis ne
aiškių dalykų. Pamatėme, kad visi vienodai 
valgo, barasi, alsuoja, prausiasi ir tt. ir lt. 
Nebeliko vienas kitam jokios pagarbos, nu- 
sibodome, pasidarėme nuobodūs veidai.

O šalia to mumyse, nusibodusiuose veiduo
se, pradėjo didėti juodos dėmės, geraisiais 
laikais labai svetimos buvusios mums. .

iki vakaro

KeikūnišJcas nusivalkiojima*

Kas. čia nepaprasta, jei kambaryje, sakysim, 
gyvena būrys vyrui Visiškai normalu, jei nė
ra patalpų. Kai mokiausi, mane tėvą, buvo 
apgyvendinęs ketvirtuoju ar penktuoju dido
kame tamsiame kambaryje pas moterėlę, ku
ri pusiau tuo beveik ir vertėsi, kad laiky
davo gimnazistus. Užrūkyti vienas kitas mė
gindavome, kai mūsų šeimininkė ilgesniam 
laikui kur nors išvykdavo, o jei ji namie bū
davo, tai, mes, |*igeidę pačiulpti papirosą, 
patys išbėgdavome' pasislėpti bent tam lai
kui, kol nuo ’ _ ’ . . .
gerklė. Bet keiktis,'rusiškus triaukščiu* ir ki
tokius šlykščių* ir nešvankiu, žodžius svaidy
ti — ne, šitai mums būdavo svetima.

Vėliau taip pat tekdavo gyventi su savo 
amžiau, jaunuoliais, bet nešvanku, keikūnas 
niekada neturėdavo progos pasireikšti: ne
rasdavo dirvos savo nešvariai bumai pravė
dinti, gaudavo olbyti ir pagaliau susigėdin
davo ir mesdavo biaurų paprotį.

O dali* šių dienų atbukusiojo jaunimo be
veik pasididžiavimu laiko, jei kiekviena, ant
ras žodi* pagražinamas triaukščiu rusiškų 
stepių nužmoginamuoju papuošalu.

Atbukimas! Tikrų tikriausia* ir nemeluota* 
žmogaus nusivalkiojima*!

Galima nebūti šventuolėliu, bet nuolatinis 
ir įkyrėjęs, kiekvieno pasakojimo ar pasikal
bėjimo epitetu išvirtęs keiksmažodis, kiek jis 
aukštų beturėtų, stengiasi pamažu atbukinti 
ir tuos, kurie nepaliaujamai priversti klausy
tis keiksmų. Žinai, kad rytą keldamasis išgir
si tuos pačiu* žodžius, kai gerai išsimiegojęs 
keikūną* pravers akis. Jis tuo* pačiu* žodžiu* 
kiekviena proga kartos visą dieną, kiekviena 
proga ir be progos. Jis ir guldama* dar ras 
vietos šitoms nešvarybėms paleisti ( apyvar
tą. Koks sunkus Ir nuobodus gyvenimas, ka
da lyg kūju kala 'ir kala šlykštynes, kada ar
timiausi, to patie, kambario kaimyną; keiks
mažodžiais, nors ir ne jiems taikomus, pra
deda priverstinai priimti taip, kaip kasdieni
nę sriubą kolektyvinėje virtuvėje, kaip dienai 
ar dviems išduodamą)! duonos gabalą sandė
lyje, kaip pareigą nueiti virtuvėn bulvių skus
ti, kiemo šluoti ar kitokių kolektyvinių, kol
chozinių, nuobodžių pareigų eiti. O jei, ne
duok Dieve, plono* sienos, tai iš pradžių 
keiksmais stebisi kaimyninės šeimos, dairo
si paaugliai vaikai, o vėliau užkrečiamoji li
ga persimeta Į rajoną. | mokyklą, | jaunimo 
bendruomenę, ir eina daina be galo, kaip ano
je senelio pasakoje, kur seneli* turėjo senelę 
ir baltą avelę, ta avelė kaip avelė, pradėsim 
vėl nuo galo.

(B. <L)

pamažu judėjo ka 
vora. Užkalbinau

pasiprašiau.
— bet negalime 

'os. Turite jo

leido 36 puslapių žurnalą „Tėviškė” Nr. 1.
Kaip iš redakcijos žodžio matyti, leidinėli* 

turi paskirti užpildyti jaučiamos skautiškos— 
literatūros stoką. Tikrai, čia be oficialiųjų 
straipsnių ir rimtų pasiskaitymų, randam* 
lengvų dalykėlių ir visiems naudingų žinių. 
Iš kūrybos jaučiamas stiprių pajėgų susibū
rimas, rodo Scheinfeldo vyčių pajėgumą.

Gražios išvaizdos žurnalą* truputi nukentė
jo viduje, dėl šrifto neaiškumo. Bet tai tik 
techniška kliūtis.

Redakcinė Kolegija gal kiek per mažą dė
mesio atkreipė | atskirų straipsnių apipavi
dalinimą ir užsklandų įvedimą.

Sis gražus ir sveikintinas skautų vyčių už
simojimas, reikia tikėtis, bus plėtojamas to
liau užpildant tikrai, taipnegausioss kautiško* 
literatūros stoką. O Redakcija, daugiau pa
tyrimo įgavusi, geriau sutvarkys vidinę lei
dinėlio išvaizdą. S. Meškuitis

PRANEŠIMAS
Pranešame gimnazijų, progimnazijų ir pra

dinių mokyklų vadovybėms, kad Sv Vald. 
Knyg. Leid. Komisija patikrinusi, rado tin
kamais naudoti lietuvių tremtinių mokyklose, 
šiuo* vadovėlius:

1. J. Račkausko „Lotynų kalbos vadovėli* 
(gramatika ir skaitymai) — kaina RM. 5,— 
,1 J. Matuzo „Vidurinių amžių istorija” 

Kaina RM. 8,-.
3. J. Paškevičiaus „Vokiečių kalbos grama

tika”. Kaina RM. 8,—.
Šiuos vadovėlius išleido p. p. Sulaičlai 

Gunz'enhausene, Bavarija, Ansbacher—str. 32
4. P. Jonauskienės „Visuotinės literatūros 

konspektas (*pausdintas rotatorium). Išleido 
pati autorė. Hanau, lietuvių gimnazija.

6. Pr. Naujokaičio Aritmetikos uždaviny- 
nas IV jam pradinės mokyklos skyriui. Kai
na RM. 6,75. Išleido „Tremtiniai” Tuebinge- 
ne, prancūzų zonoje.

Dėl jų gavimo prašoma kreiptis ne | Sv. 
Vald. Knygų Leidimo Komisiją, bet | pačiu* 
leidėjus bei knygų nlatintojus.

Sv. Vald. Knygų Leidimo
' ■ ' Komisija
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1947 m. sausio 29 d. Unrros USA zonos 
vyr. Stabas Heidelberge išleido administraci
nį įsakymą Nr. 217, pagal kurį yra nusaky
tos išvietintųjų prievolės ir pareigos beį kam 
ši priežiūra priklauso.

Taigi, už jungtinių Tautų išvietintų asme
nų stovyklose esaničose Bavarijos, Wuertem- 
berg-Baden ir Gross Hessen įsakymų ir įsta
tymų vykdymą visa jų priežiūra priklauso 
USA zonos sritiniam generolui, o USA Ber
lyno sektoriuje — vadovaujančiam Vokietijo
je Karinės Valdžios generolui. „Tuo būdu, 
toliau sakoma „Sis atsakingumas iš Unrros 
stovyklų direktorių yra dabar išimtas ir jie 
pasilieka atsakingi tik už stovyklų vidujinį 
administravimą.”
Stovyklos direktoriaus atsakingumas dabar 

taip pakeičiamas
1. Administracinis baudimas. Stovyklos di

rektorius ar stovyklos personalas neturi tei
sės bausti piniginėmis baudomis ir kalėjimo 
bausmėmis. Už stovyklos taisyklių ir nuosta
tų nevykdymą, už blogą elgesį stovykloje ga
lima bausti iki 30 dienų extra darbams arba 
kitoms pareigoms atlikti, pakeisti maisto da
vinį arba atimti teikiamas privilegijas. Jei 
išvietintas asmuo (ir persekiotieji) atsisaky
tų atlikti skirtą bausmę, arba yra nuolatiniai 
stovyklų įsakymų laužytojai, tokie gali būti 
pašalinti iš stovyklos pagal ankstesnius Unr- 
roe nuostatus — apie netinkamus jo9 globai. 
Administracinės baudos turi būtį taikomos 
už mažus nusižengimus, padarytus stovyklo
se, kai galima apsieiti ir be karinio teismo. 
Tautinių grupių vadovai turi pilną teisę tar
dyti ir aiškinti nusikaltimus, tačiau pabrė
žiama, kad baudimo teisę turi tik stovyklos 
direktorius.

2. Areštai ir teismai. Už nusižengimus įs
tatymams stovykloje išvietinti asmenys gali 
būti sulaikyti ir teisiami. Stovyklų policija 
nusikaltusį asmenį gali suimti ir pasiųsti j 
karinę įstaigą ar vokiečių policijos arešto 
namus laikyti teismo žinioje. Šia policijos 
teise gali naudotis tik stovyklos direktorius 
(ar I kl. tarnautojai), bet negalima pavesti 
tai atlikti II kl. tarnautojams, kurie nėra sto
vyklos policininkai. Jungtinių Tautų išvietin
ti asmenys, kurie skaitomi persekiotaisiais, 
turi būtį pristatomi karinės valdžios įstai
goms. •

3. Ryšai su karinės valdžios įstaigomis. 
Apie nusikaltimus, padarytus stovykloje, kai 
kyla įtarimas, jog ryšys yra su nusikaltimais 
padarytais už stovyklos ribų, arba kai nusi-z 
kaitimas padarytas už stovyklos ribų ir sto

Memmingenas
— Aerodromo stovyklos gyventojai iškil

mingai šventė Lietuvos Globėjo Sv. Kazimie
ro dieną. Iš ryto skautai iškėlė vėliavas ir
dalyvavo organizuotai pamaldose. Vėliau 
skautų ir vietos klebono pastangomis buvo 
suruošta Akademija Sv. Kazimiero garbei.

— Iš Memmingeno savo laiku išvykę į 
USA lietuviai neužmiršo Memmingeno lietu
vių kolonijos gyventojų. Jų pastangomis, va 
dovaujant „Minties” bendradarbiui inž. M. ’ 
Laurinavičiui, buvo pravesta atitinkama ąkx 
cija, surinkta aukų. Šiomis dienomis gauta 
18 „Care” pakietų, įfurie, aukotojų valia, pa
skirti gimnazijai ir pradžios mokyklai. Mem
mingeno mokyklos’ labaidėkingos aukoto
jams ir aukų rinkimo iniciatoriams.

— Lietuvos Raudonojo Kryžiaus darbas 
demokratišku būdu sudarius skyriaus valdy
bą Aerodromo stovykloje, įėjo į normalę pa
dėtį. Sėkmingu būdu pravestas piniginis va
jus. To paties, deja, negalima pasakyti apie 
1.. R. K. miesto skyrių, kur vis dar skiria 
sūnūs nuo posūnių. Memmingeniečiai vis dar 
nesupranta, kodėl L. R. K. Vyr. Valdyba ne
sutinka priimti nariais visų geros valios lie
tuvių, norinčių prisidėti prie L. R. K. darbo*

— Kovo 4 d. čia pasibaigė rekolekcijos, 
kurias vedė iš Italijos atvykęs Jėzuitas tėvas
Gutauskas.

— Kultūrinis gyvenimas stovykloje nerodo 
didelio gyvumo. Paskutiniu metu iširo sto
vyklos .choras, nes visuomenės nebuvo kaip 
reikiant paremtas. Po „čiurlioniečių” pasiro
dymo nieko nebegirdėti, kad būtų dedamos 
pastangos iš meno vadovybės pusės vietoje 
ką nors suorganizuoti.

Iš Spakenbergo stovyklos
Milijoninio Hamburgo pašonėje, Elbės ir 

žalių pušynų aplinkumoje, randasi Spaken
bergo lietuvių stovykla. Joje rado pastogę 
per 1.700 lietuvių, kurie gyvena erdviuose

Kam priklauso DP baudimas
vykloje apie tai žinoma, tuojau turi būti apie 
tai pranešta karinėms įstaigoms. Jei stovyk
los direktorius jaustų, kad stovyklos policija 
negalės tinkamai atlikti savo pareigų, jis ga
li pareikalauti karinių įstaigų pagalbos.

4. Jungtinių Tautų išvietintų asmenų sto
vyklų policija. Stovyklos direktoriaus žinioje 
esanti stovyklos policija yra atsakinga už įsa
kymų ir nuostatų pildymą stovykloje. Ji 
privalo aiškinti kriminalinius nusikaltimus 
stovykloje ir apie tai informuoti stovyklos 
drektorių. Stovyklos policija stovyklos ribose 
turį teisę daryti areštus, kratas ir konfiskuo
ti draudžiamus laikyti daiktus. Kariniam ko
mendantui leidus, stovyklos policija gali būti 
stovyklos ribose ginkluota tomis pat taisyk
lėmis, kaip ir vokiečių policija.

b) Karinės valdžios ar karinės valdžios įs
tatymų priežiūros agentūros nevadovauja iš
vietintų asmenų stovyklose kontrolei ar ieš
kojimo operacijoms, išskyrus tuos atsitikimus 
kai tai paveda U. S. 3 armijos vadovaujantis 
generolas, o jei stovyklos yra US Berlino 
sektoriuje Military Government Vokietijai va
dovaujančio generolo, kaip numatyta USFET 
operacijų procedūroje Nr. 81. Tačiau taj ne
reiškia, kad įstatymų priežiūros, ar tardymo 
agentūroms ar Military Government valdinio 
kams apribojama teisė įeiti į stovyklą atlie
kant savo pareigas. Karinės ar Military Go
vernment Įstaigos priims iš stovyklas direk
toriaus stovyklos policijos- už nusikaltimus 
suimtus asmenis ir perduos juos teisti kari
niam teismui. Išvietinti asmens, kurie klasi
fikuojami persekiotaisiais ar-'yra II klasės tar
nautojai, turį būti laikomi karinėse areštinė
se. Visi kiti asmenys talpinami į vokiečių 
kalėjmus. Visais atvejais suimtieji turi būti 
pristatyti amerikiečių teismui 24 valandų bė
gyje nuo suėmimo momento (išskyrus sekma
dienius ir US lega’Iiaj šveųtes).

c) Vokiečių' policija turi pilną teisę su iš- 
vietintais asmenimis už stovyklos ribų pasi
elgti taip, kaip ir su kiekvienu civiliu asme-

Lietuviai
Karo audros nublokšti į Italiją lietuviai ne

leidžia laiko veltui. Daugumas jų studijuoja 
Pizos mieste. Gyvena jie bendrabutyje, kurį 
aprūpina lietuviai saleziečiai) Balfo šelpiami. 
Lietuvių studentų čia yra apie 30.

Romoje gyvena daugiausia. lietuviai kuni
gai, kurie ruošia daktaratus. Čia studijuoja 
taip pat per 20 lietuvių klierikų.

bei švariuose mūro namuose. Nors tai yra 
viena iš didžiausių stovyklų anglų zonoje, 
bet kartu ir labiausiai užsnūdusi kultūrinia
me ir visuomeniniame darbe. Meninių
kultūrinių jėgų yra čia pakankamai, bet, tur 
būt, patogios gyvenimo sąlygos užmigdė vi
sus. "''

Stovyklos laikraštėlis „Pasaulis šiandien” 
visai nereaguoja į vietos gyvenimo negeroves, 
bevtėnkinasi kuklia radijo žinių santrauka. 

X'Rtujdonasis Kryžius užsidaręs sandariame 
-rifelyje šelpia „savus” žmones. Kai kam duo
damos liet stambios piniginės pašalpos, bet 
visuomenė nerandama reikalo informuoti, kur 
eina jos pinigai.

Rūbų dalinimo komisija užsiima senų rū
bų dalinimu, o naujus rūbus bei batus dali
na aukštesni dalintojai. Pasitaiko trūkumų, 
pvz., apie 40 m naujos tpedžiagos ir 15 m 
šilko pamušalų. Neaišku kokiais keliais nu
ėjo .pupelių kavos ir kondensuoto pieno tam 
tikri kiekiai.

Už maisto korteles, malkų piovimą, įvai
rias baudas gyventojai Įneša stambokas su
mas į stovyklos kasą, bet kai reikia nupirkti 
rajono apšvietimui elektros lemputes, tai pi
nigų nėra.

Esama (ir daugiau neaiškumų Spakenberge, 
bet juos patikrinti nėra kam, nes nėra nei sto
vykios komiteto, nei revizijos komisijos. Sto
vyklos administracija neleidžia gyventojams 
savo atstovybės išsirinkti. Motyvuojama tuo, 
kad vietos Unrra draudžianti, tuo tarpu teis
mą leidusi išrinkti.

Gyventojai laukia, kada gi stovyklos admi
nistracija išpildys G Baltų Tarybos aplink
raštį: iki sausio 20 d. išrinkti visuose sto
vyklose komitetus ir Rev. Komisijas.

Spakenbergo stovykla galėtų būti pavyz
džiu kitoms stovykloms, bet reikia pašalinti 
esamus kliuvinius.

\ K. Rytys 

niu. Už nusikaltimus įstatymams gali juos su
imti vadovaudamasi vokiečių įstatymais. Per
sekiotuosius, Unrra ar atitinkamos organiza
cijos II klasės personalą turi perduoti kari
nėms įstaigoms laikyti iki teismo suimtai
siais. Vokiečių policijos galia stovyklose yra 
aprėžta USFET operacijų procedūroje Nr. 
81taip:

„Išskyrus sovietų administruojamas ir 
, žydų stovyklas, vokiečių policija gali 

būtį naudojama išvietintų asmenų sto
vyklose ieškojimo operacijoms atlikti 
ir turi teisę kiekvieną asmenį kvosti ir 

. sulaikyti. Kai reikalinga išaiškinti as
menis, dalyvavusius padarytame nusi
kalstamajame darbe už stovyklos ribų 
ar paimti įrodomuosius daiktus, US 
karinius agentus gali lydėti vokiečių 
policija ar kiti vokiečių tautybės as
mens. Jei yra reikalas, vokiečių polici
ninkai turi būti be ginklų, jų skaičius 
apribojamas iki vieno ar dviejų asme
nų ir lydimi US karinio personalo. Jei 
vokiečių policija naudojama tapatybės 
nustatymo ar kratų operacijoms atlik
ti, vokiečių policijos skaičius negali 
perviršyti tas operacijas atliekančių US 

1 kareivių skaičiaus ir jie yra tiesiogi
nėje ŲS karinių atstovų priežiūroje ir 
dirba jų nurodymais.”

Tikrinimams ir kratoms atlikti vietoj kitų 
asmenų vokiečių policijai įsakymus duoda 
karinis vadas, Military Government sutikus.

d) Išvietintus asmenis už peržengimą įsta
tymų stovyklos ribose ar už jos ribų teis Mi
litary Government teismas. US zonoje išvie
tintus asmenis bausti piniginėmis baudomis 
ar kalėjirpo bausmėmis niekam nepavesta, iš
skyrus karinį teismą. Pagal naujai nustatytas 
direktyvas stovyklų teismams ar komitetams 
neleidžiama bausti išvietintus- asmenis pini
ginėmis baudomis ar kalėjimo bausmėmis. 
A. R.

Italijoje
Kultūrinis gyvenimas Italijos lietuvių su

kasi apie dvi Įstaigas: Balfo Įgaliotinį ir Ko
legiją. Balfo Įgaliotiniu yra kun. Pavalkis, 
jam padeda inž. Karanauskas. Jie rūpinasi 
lietuvių pabėgėlių materialiniais reikalais 
Balfas turi vieną sunkvežimį, kurį naudoja 
maisto produktų transportui, susisiekimui ir 
net ekskursijoms.

Ruošiamos literatūrinės sueigos, minėjimai,
skaitomos paskaitos apie mūsų kultūrinį ir 
religinį gyvenimą.

Neseniai grįžo atgal į Italiją iš ilgos ke
lionės po S. ir P. Ameriką J. E. Vysk. Bū- 
čys, kuris ten važinėjo kaip Marijonų ins
pektorius. Savo kelionės metu jis gyvai do
mėjosi ten gyvenančių lietuvių išeivių reika
lais. Jis pastebėjo, kad lietuvių kolonijoms 
labai trūksta savų kunigų, ypač Brazilijoj, 
Argentinoj, Kolumbijoj. Komunistai dedą vi
sas pastangas, kad įleidus savo šaknis lietu
vių emigrantų tarpe.

Italijos spaudoje ' retkarčiais pasirodo- 
straipsnių apie Lietuvą ir lietuvių tautos var
gus. Daugelis italų, ypač dvasiškių, -jėzuitų, 
domisi Lietuvos reikalais. Nesenai jėzuitų lei
džiamame dideliame kultūriniame laikraštyje 
„Civilta Catolica” buvo atspausdintas didelis 
ir išsamus straipsnis „Occupatione bolscevi- 
ca in Lithuania 1940—1941”. Čia buvo^pa— 
teikta daug išsamios medžiagos apie ęTetuvą 
ir jos vargus. Paskui str. buvo atspausdintas 
atskiru leidiniu.

Retkaričais pasirodo ir lietuvių leidžiamas 
laikraštis. Gaunama taip pat lietuviškos spau
dos iš Jungtinių Amerikos valstybių.

ZUNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSELI’O, 
ieško sekančių asmenų:

Jurkūnas Valerijonas, 21 metų, gyv. Zarasai;
Juodvalkis Vladas, 36 metų, iš .Bavaria;
Jurkūnas Juozas, 52 metų, gyv. Zarasai;
Jurkūnas Vladas, 22 metų, iš Dresdeno;
Jurkus Klemensas, 50 metų, iš Ostpreussen;
Kalinauskas Jurgis, 29 metų iš Oronau;
Kaminskas Juozas, 33 metų, gyv. Vilkaviškyj;
Kaminskas Kazys, 31 metų, gyv. Vilkaviškyj;
Karpavičienė Uršule, 38 mt., gyv. Vilkaviškyj 
Karteris Juozas, 35 metų, iš Ostpreussen;
Kazakevičius Zigmas, 32 metų, gyv. Aluntoj;
Kazlauskas Stepas, 34 metų;
Kazokaitū Anele, gyv. Kaune;
Kazokas Jurgis, gyv. Kaune;
Kazokas Stasys, gyv. Kaune;
Kemėšis Balys, iš Landsbergo;
Kemežienė Zelma, 44 metų;
Kiesyliene Marija, 28 metų, gyv. Kaune;
Kijauskas Jurgis, 63 metų, gyv. Vilkaviškyj;

Vaisinga Latvi*’ Kultūros fondo 
veikla tremtyje

Mums nėra nežinomas latvių Kultūros 
Fondo darbas Nepriklausomoj Latvijoj, ku
rio vaisiais pasinaudojo jų kultūrininkų bū
rys, tačiau ir tremtyje šį institucija neliko 
vien tik gerų laikų prisiminimu, o uoliai tę
sia dėmesio užsitarnautas tradicijas.

Štai, latvių laikraštis „Tevzeme” rašo, kad 
meno ir švietimo skatinimui tremtyje, o taip 
pat autorių premijavimui laikotarpyje nuo 
1946 m. rugsėjo 20 d. iki 1947 metų vasario 
14 d. Kultūros Fondas yra paskyręs pašal
poms ir premijoms tokias sumas:

Liubeko latvių teatrui 1.000,— RM, Vur- 
cacho stovyklai gaidų įsigyjimui 400,— RM, 
Tiubingeno studentų sąjungai literatūrinių 
vakarų rengimui 500.—, mag. phil. Tichovs- 
kiui mokslinių studijų tęsimui 500.— RM, 
rašytojui J. Jaunsudrabiniui sukakties proga' 
2.000,— RM, latvių studentų studijų fondui 
10.000,— RM, Kultūros Fondo muzikos ko
misijai naujų veikalų leidimui 9.000,— RM, 
Baltijos Universiteto mokomajam personalui 
mokslinių darbų tęsimui — 64 asmenims 
9.700,— RM, Frankų apygardos dainų šven
tės rengėjams ir vadovams — dirigentams 
po 500,— RM. • «

Už geriausiai inscenizuotus dramos veika
lus tremtyje 1946 metų bėgyje'paskirta: Mer- 
becko latvių teatrui už Shaekspiro veikalą 
„Dvyliktoji naktis”, pastatytą Osv. Uršteino 
— 1.000,— RM, Eslingeno teatrui už latvių 
autoriaus M. Ziverto- „Muenchauzeno vestu
vės”, režisuotą K. Veico su prof. Kugos de
koracijomis •— 1.000,— RM, Oldenburgo ope 
rai už Puccini operos pastatymą Br. Skutes 
režisūroje — 1.000,— RM.

1946 metais pasirodę dailiosios literatūros 
veikalai liko premijuoti sumomis: Andrius 
Eglitis už eilėraščių knygą „Skyde” — 1.000 
RM, Anšlavs Eglitis už novelių rinkinį „Ka
zanovos paltas” 1.000,— RM, Janis Klidzejs 
už apysakų rinkinį „Mylėtojai ir neapkentė- 
jai” 500,— RM, Knuts Lesinš už noveles 
„Atsr'ndžiai” 500,— RM ir Olgerts Liepini 
už noveles „Poetai ir Valdovai” 500.— RM.

Kad ir neimponuojančiomis sumomis, ta
čiau gausiai paliesti įvairių sričių kultūros 
darbuotojai jaučia turį kad ir sunkiose trem 
ties sąlygose tvirtą visuomenės užnugarį, be 
sire'škiantį per Kultūros Fondu; suaukotas 
lėšas. Kaip bevertintume šios, kad ir kuklios 
materialinės paramos vertę, jos moralinė 
reikšmė lieka neabejotina ir latvių Kultū
ros Fondo veikiiųas sunkiu latvių tautai mo
mentu liks neišdildomu tautos kultūrinių as
piracijų ir gajumo pavyzdžiu. J. Vv.

VLIKO memorandumas pas 
Rooseveltier’j

Kaip praneša iš informuotų ^altinių, savo 
laiku „užšalęs” VLIKo memorandumas JTO 
generaliniame sekretariate Amerikos Lietuvių 
Tarybos buvo išjudintas iš vietos, atskiru 
raštu vėl kreipiantis į generalinį sekretariatą, 
prašant tam memorandum: duoti eigą. Rašto 
nuorašai ta proga buvo pasiūsti dar Byrnes, 
Vandenbergui ir Connaly. JTO sekretoriatas 
atsakė, kad VLIKo memorandumas perduotas 
žmogaus teisių komisijai. Jos pirmininku, kaip 
žinoma, yra ponia Rooseveltienė.

Toji komisija, kaip praneša Chicago Tri
bune, yra gavusi ir lietuvių tremtinių moterų 
apeliaciją į laisvojo pasaulio moteris.

zonoje nauji DP asmens ' 
pažymėjimai

Paskutiniuoju laiku Britų zonoje kai ku
riose stovyklose išduoti visiems DP. asmens 
pažymėjimai. Išduodant pažymėjimus atima
mos ankščiau turėtos baltos DP. kortelės. 
Šie pažymėjimai kas tris mėnesius bus pratę
siami. Asmens pažymėjime Unrra deda savo 
antspaudą ir stovyklos direktorius parašą. 
Šiaip pažymėjimai neturi nei fotografijos, nei 
piršto antspaudos. Išduodami Kontrolinis 
Komisijos Vokietijai vardu ir yra tokio pat 
formato, kaip vokiečiams išduoti asmens 
pažymėjimai. (vj.)

Nor’ surinkti užsienio valiutą 
ir užsienio vertybės popierius 
Centralinėje DP. Braunschweigo stovykloje 

yra iškabintas parėdymas, kuriuo remiantis 
visi Dp. raginami atiduoti vokiečių bankams ’ 
užsienio valiutą aukso ar banknotų pavidale. 
Taip pat kreipiamasi dėl kitų vertybių ati
davimo. Minimos ir turimos obligacijos ir 
kiti užsienio vertybės popieriai. (vj.)

Kempteno choro koncertas 
Memmingene

Kovo 14 d. Memmingeno miesto teatre 
įvyksta Kempteno choro, vedamo Arrnono, 
koncertas. z
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