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RYŠIUM SU KONFERENCIJOS MASK- Reikalavimai Maskvos konferencijoj
VOJE PRADŽIA, KOVO 10 DIENĄ, VISI —————————————————————«—*•
PABALTIJIEČIAI NEVYKUSIO

PASAULINIO KARO LEMTIES 15- 
fiASKYTI SVETIMOSE SALYSE, PA
SKELBĖ BADO STREIKĄ, TĄ DIENĄ NE
IMDAMI JIEMS SKIRTO MAISTO DAVI
NIO IR ŠIUO SAVO PROTESTU APE
LIUODAMI J PASAULIO SĄŽINĘ, KAD 
JŲ TĖVYNĖMS BUTŲ SUTEIKTOS TEISES 
LAISVAI BE PASALINIŲ ĮTAKŲ, PASI
RINKTI VALDYMOSI FORMĄ IR VALS
TYBINIO GYVENIMO BODĄ.

TĄ DIENĄ SPONTANIŠKAI ĮVYKO PA
BALTIJIEČIŲ MITINGAI, KURIUOSE PRI
IMTI MEMORANDUMAI IR PASIŲSTI 
ŽMOGAUS TEISIŲ LYGAI LONDONE. 
JAV. PREZIDENTUI TRUMANUI IR KI
TIEMS ŠIŲ DIENŲ VADOVAUJANTIEMS 
VYRAMS. TUOSE MEMORANDUMUOSE 
BALTIJOS VALSTYBĖMS - LIETUVAI, 
LATVIJAI IR ESTIJAI - REIKALAUJAMA 
Į LAISVĄ GYVENIMĄ TEISES, PAŽADĖ
TOS ATLANTO CHARTOJE.

SOLIDARIZUODAMI BADAJANTIEMS 
PABALTIJIEČIAMS, KOVO 10 D. VISOJE 
EILĖJE TREMTINIŲ STOVYKLŲ ATSISA
KĖ MAISTĄ PRIIMTI SENIEJI RUSŲ EMI
GRANTAI IR KITŲ TAUTYBIŲ ATSTOVAI

Naujieji tarpvalstybiniai susigrupavimai
Iki šiol dar nėra tekę girdėti, kad tarp 

Jungtinių Amerikos Valstybių ir D. Britani
jos praėjusio karo metu būtų buvus sudaryta 
kokia nors draugingumo sutartis. Bet vis 
tiek, tos valstybėj kovojo darniai išvien ir 
be jokių nesusipratimų. JAV rėmė D. Brita
niją visais atžvilgiais. Pagal „skolinimų — 
nuomavimų” (statymą D. Britanija gavo pa
ramos daugiau kaip už 30 milijardų dolerių. 
Tai skolai apdrausti karo metu nebuvo rei- 

.Jtalaujama jokių garantijų, nes visas bendra
darbiavimas rėmėsi pasitikėjimu. Kada 
Churchillis praėjusiųjų metų pavasari lankėsi 
JAV, savo kalbose jis kęlė JAV ir D. Brita
nijos sąjungos reikalą. Bet tas jo sumanymas 
nerado pritarimo nei vienos, nei kitos valsty
bės diplomatinėse sferose. Tik vienoje ir ki
toje pusėje Jiuvo girdėti patikinimų, kad tų 
valstybių draugingumas praktiškai yra di
desnis, negu betkokios rašytos sutartys. Kiek 
vėliau buvo paskelbta, kad abi šios šalys yra 
susitarusios. suvienodinti ginklų tipus ir 
standartizuoti ginklų gamybą. Tuo pat metu 
užsienių spaudoje buvo pasklidę gandų, kad 
Londone ir Vašingtone tebegalioja karo me
tu padarytieji susitarimai dėl abiejų kraštų 
vyriausiųjų štabų koordinuoto veikimo. To
dėl, atrodo, kad ši, karo metu sudarytoji tarp 
abiejų anglo—saksų tautų, ginklo brolystė dar 
ilgą laiką bus lemiančiu veiksniu pasaulio 
taikos struktūroje.

S. m. vasario 12 d. Kanados ministeris pir
mininkas Mackenzie King Kanadoj parla
mente paskelbė, kad su JAV yra sudaryta 
savitarpinės pagalbos sutartis saugumo su
metimais fr kad pagal tą sutarti yra numa
tyta: standartizuoti ginklų gamybą, suvieno
dinti kariuomenių apmokymą bei karinę tak
tiką ir bendra8 naudojimas jūrų ir oro ba
zių. Ta proga „Pravda” rašo: „Jungtinių 
Amerikos Valstybių — Kanados paktas ne
turi jokio kito tikslo, kaip uždėti tam turtin
gam kraštui Jungtinių Amerikos Valstybių 
politinės, ūkiškosios ir pirmoje eilėje milita- 
rinėg Įtakos jungą. Kyla klausimas kaip lai
kysis Anglija šiuo atveju ir ar Anglija laikys 
tai normaliu dalyku, kad jos seniausias do- 
minijonas su Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis i tamprų bendradarbiavimą įsijungia. 
Tuo tarpu Londonas tyli šiame reikale” Bet 
dar ir sutartis nebuvo sudaryta jau šie abu 
kraštai vykdė bendrus kariniu3 manevrus 
šiaurės arktikos srityje, o jų bendradarbia
vimas atominių bombų gamybos srityje yra 
glaudesnis negu su bet kokiu kitu kraštu.

Kad tokios defenzivinės sutartys nepatinka 
Maskvai parodo ir tas faktas, kad ji mėgina 
daryti panašias sutartis. Praėjusią savaitę 
Reuteris paskelbė kad laike lenku ministerio 
pirmininko J. Cyrankiewiciaus lankymosi 
Maskvoje buvo sudaryta lenkų — sovietų 
prekybos sutartis. Ta proga britų nžsienio 
reikalų ministerijos kalbėtojas praėjusi 
penktadieni pa-eiškė. kad yra tikras dalykas, 
jog ginklų standartizavimo ir glaudaus len
ku -sovietų kariuomenių bendradarbiavimo 
tenka laukti netol'moje ateityje. Be lenkams 
pažadėtos 2*5 md.. doleri'; pasko’os auksu ir 
kitokio: paramos esą dar numatyti sovietų

Londonas. Maskvos konferencija prasidėjo 
kovo mėn. 10 d. 5 vai. vakare. Pirmajam po
sėdžiai, Marshallini pasiūlius ir kitiems pri
tarus. pirmininkavo Molotovas. Pradėta nuo 
dienotvarkės klausimų. Molotovas siūlė įneš
ti | dienotvarkę ir Kinijos klausimą. Tačiau 
Marshalliui pasiūlius, sutikta tuo klausimu 
tik vienas kitą painformuoti. Molotovo puoli
mas Cangkaišeko, vadinant j| ir jo artimuo
sius reakcionieriais, atsakįngais už pilietini 
karą ir demokratinių laisvių paneigimą, pa
čioje Kinijoje sukėlė didelĮ pasipriešinimą r 
Buvo priimtas kaip noras kištis l Kinijos vi
daus reikalus. Kinijos užsienių reikalų minis- 
teris užprotestavo prieš bet kok| svarstymą 
Kinijos reikalų. Anot jo, konferencija nepri
valanti nukrypti nuo savo paskirties išspręsti 
Vokietijos ir Austrijos reikalus, o Kinija pati 
išspręsianti savo problemas be svetimųjų 
maišymosi.

Sekančios dienos posėdyje, kuriam pirmi
ninkavo Marshallis, priminė ypafngų įga
liotinių vienbalsj sutarimą pradėti Vokietijos 
problemos sprendimą nuo jos nuginklavimo ir 
demilitarizavimo klausimo išsprendimo. Po 
jo Molotovas siūlė tuojau sunaikinti Vokieti

(lėkimai karo reikmenų.
Be to, dar tenka pamitfėti Turkijos — 

Trans jordanijos draugingumo paktą, kuris 
buvo pasirašytas š. m. sausio 11 d. Po to, 
kaip Turkiją atmetė sovietų pasisiūlymą dėl 
bendradarbiavimo Dardanelus ginant, dabar 
turkai ieško geresnio draugingumo pas kai
mynus. Iš ne taip seniai Graikijos karaliaus 
padarytų pareiškimų, kuriuose jis labai drau
giškai atsiliepia apie Turkiją, irgi tenka 
darytį išvadą, kad tos valstybėj taip pat 
artėja prie glaudaus bendradarbiavimo ga
limo pavojaus atveju.

Viso to akivaizdoje paskutiniuoju laiku yra 
pasireiškęs didelis paktų įkarštis. Dabartiniu 
metu yra projektuojami dar šie paktai: Lon-
donas — Maskva, Paryžius — Maskva, Pa- a t -• .
ryžius -Praga, Praga - Varšuva, Pary- , Aligll ---  PTdllOlXlL VUkt(lS
žius — Varšuva, Briuselis — Praga ir 11
O, be to, Marshallis nusivežė Į Maskva.

Iš to atžvilgio šie laikai yra siek tiek pa
našūs j 1936 — 1939 m. laikotarpi. Ir tuomet 
buvo sudarinėjamos sąjungos. Juk tuomet 
Hitleris beveik su visais savo kaimynais bu
vo sudaręs draugingumo sutartis ir garan
tavęs jų nepriklausomybes. Nieku šiandien 
negalima pasakyti kokios, pavyzdžiui, reikš
mės dabar turėtų Paryžiaus — Varšuvos pak
tas, jei jis būtų sudarytas. Viena tik yra aišku: 
taikos metu visi tie paktai lieka paktais, o 
tikrieji ir realūs valstybių susigrupavimai 
bei susiblokavimai atsiranda bendrojo pavo
jaus metu. V. B.

v

Žvilgsnis
Kada praėjusiais metais prieš pat Kalėdas 

„keturi didieji” i? New Yorko paskelbė nu
galėję visas buvusias kliūtis dėl satelitinių 
valstybių taikos sutarčių ir pilni pasitikėji
mo kovo 10 d. nustatė naujos konfrencijos 
datą Vokietijos bei Austrijos taikos klausi
mams atrodė, jog taika, kur tai užtrukus, 
galų gale tikrai bus sparčiai įgyvendinta. 
Tas viltis buvo galima sau pateisinti dar ta 
aplinkybe, kad tuojau po Naujų Metų Lon
done turėjo prasidėti keturių užsienių rei
kalų ministeriu pavaduotojų paruošiamoji 
konferencija, kurios tikslas buvo sutrumpin
ti Maskvos konferencijos darbus. Bet dabar, 
kada jau delegacijos susirinko l Maskvą, 
pradeda aiškėti, jog nuo sausio 16 d. ligi 
vasario 25 d. Londone posėdžiavę pavaduo
tojai jokių konkrečių rezultatų nėra pasiekę. 
Jie šiek tiek pastūmėjo | prieki Austrijos 
taikos sutarties projektą, bet Vokietijos at
žvilgiu visus opesnius klausimus paliko „di
diesiems”. Todėl ko toliau, to labiau aiškė
ja, kad ištikrųjų tik Maskvos konferencija 
bus paruošiamoji, o apie galutiną taiką nie
kas dar nė nesvajoja. ,

Patys užsienių reikalų ministerial prieš iš
vykdami j Maskvą savo pareiškimais išsklai
dė visas padoresnes viltis. Bevinas pirmas 
pareiškė, jog taikos sutartis su Vokietija 
Maskvoje dar nebus pasirašyta, bet visas jo 
optimizmas esąs paremtas paskutmiuoju lai
ku pagerėjusiais santykiais tarp Didžiosios 

jos karo potencialą ir puolė ta prasme ang
lų ir amerikiečių politiką vakarų zonose. 
Vokietijos karo pajėga glūd'.di Ruhro srities 
pramonės rajone, kurio svarbiausios Įmonės, 
kaip Hermann Goering Werke, ir kitos tebe
egzistuojančios. Iš 250 numatytų išmontuoti 
įmonių tesančios pilnai išmontuotos tik trys 
ir dalinai ,37. Tuo tarpu Sovietų zonoje iš nu
matytų išmontuoti 773 įmonių pilnai išmon
tuota 676. Be to, tebeegzistuojančios Vokieti
jos karinės formacijos pilnoje sudėtyje: britų 
zonoje iš 180.000, vyrų, amerikiečių zonoje iš 
7.000 vyrų plius karinės formacijos (vairių 
užsienio fašistinių geupių, kaip jugoslavų, 
lenkų ir pabaltijiečių. Molotovas reikalavo 
iki š. m. liepos 1 dienos likviduoti visas ka
rines vokiečių ir kitataučių formacijas, jas iš
formuojant, vokiečius paleidžiant, o kitatau
čius grąžinant prievarta | jų tėvynes. Bend
ras Vokietijos nuginklavimo planas turėtų 
būti užbaigtas iki š. m. galo.

Marshallis priminė, jog dėl nepilno numa
tyto išmontavimo esą kalti patys rūtai, nes 
nevykdė Potsdamo susitarimo dėl Vokietijos 
ūkinės vienybės atstatymo, kuri buvo sąlyga 
tisų kitų susitarimų vykdymui.

Bevinas pastebėjo, jog nesą jokių karinių 
formacijų, išskyrus darbo formacijas, kurios 
būsiančios paleistos pasibaigus reikalui, net 
jei jų paleidimo ir niekas nepageidautų.‘Tų
darbo formacijų užsieni-'ius bet gi Britanija 
griežtai ir kategoriškai atsisakanti prievarta 
grąžinti tėvynėn.

* i

DP klausimas Inglljoj
Londonas. Britų žemuosiuose rūmuose vyks 

ta debatai darbo ir karinės tarnybos klausi
mais. Vyriausybės kalbėtojo pranešimu nu
matoma sumažinti darbininkų trūkumą pri
traukiant Į Įmones moteris ir jaunuolius, o 
taip pat padidinti DP įsileidimą darbams, ku
rio pąskubinimui ir pagerinimui užplanuota 
įrengti Londone Įjereinamąjj lageri dėl 4.000 
DP.

Abejuose paskutiniuose karuose anglų, ir 
prancūzų tautos vieningai kovojo prieš vo
kiečių puolimus. Pirmajame kare abejų tautų 
sąjunginės kariuomenės gyvėsi Prancūzijoj 
narsiai ir puolimus atlaikė. Antrasis karas 
užklupo abu sąjungininkus nepasiruošusius. 
Kada nacių divizijos įsiveržė į prancūzų 
žemę, paaiškėjo, jog Reicho pajėgoj buvo 
daug pranašesnės: anglai iš Dunkerqueno 
turėjo paskubom pasitraukti | savo salą, o 
prancūzai buvo priverst} kapituliuoti. Nuo to 
laiko Dunkerquenas liko vokiečių propagan
dos arkliuku prieš anglus.

Tame pačiame Dunkerque š. m. kovo

į Maskvą
Britanijos ir SSRS. O Amerikos užsienio rei
kalų min. Marshallis, išvykdamas iš Vašing
tono, pareiškė: „Mums yra aišku, jog Mask
vos pasitarimai bus ypatingai sunkūs ir jų 
pasekmės turės didelės reikšmės”.

Jau dabar yra galima tvirtinti, jog Mask- 
vo pasitarimai vyks senųjų sunkumų dvasio
je. Nors daugeliu atvejų kai kurie valstybės 
vyrai yra pareiškę, kad, nežiūrint esamų ide
ologinių skirtumų, tarp Rytų ir Vakarų ben
dradarbiavimas yra galimas, bet kaip tik tam 
bendradarbiavimui atsiranda konkreti proga, 
tuojau visuomet pasireiškia didžiausi nuomo
nių skirtumai. Panašius tvirtinimus galima 
dažnai gardėti ir Vokietijoj atžvilgiu. Be
veik visuomet didžiųjų valstybių politikai ne
praleidžia progos nėpabrėžę, kad prieš vo
kiečių tautą niekas nesikėsina ir kad busi
moji taika jai turi garantuoti žmoniškas eg
zistencijos sąlygas. Bet praktiškai jau yra 
nužengta tol)au negu kad reikalinga žmoniš
kai egzistencijai. Jau dabar galima užtikti 
vokiečių spaudoje reiškiant nuomonę, kad 
joks vokiečių tautos atstovas nepasirašys tai
kos sutarties, jei jos sienos eis netoli nuo 
Berlyno, t. y. palei Oderio-Neissės upes, ry
tuose ir be Saaro krašto vakaruose. Todėl 
pirmuoju klausimu Maskvoje turės eiti gin- 
jas dėl principinio nusistatymo: ką ruošti— 
ta'kos sutartį, ar diktatą?

Neatrodo, kad dabar esamomis sąlygomis 
Nukelta į 2 psl

Gromyko prieš Atomo kontrolę
New Yorkas. (Dena). Sov. Rusijos delega

tas Saugumo taryboj Andrėj Gromykp atme
tė atomo energijos komisijos pasiūlymus dėl 
atomo energijos kontrolės. Jis pakaltino JAV, 
kurios tuo būdu norinčios Jungtinių Tautų 
interesus subordinuoti savo tautiniams inte
resams. Sov. Rusija negalinti priimti atomi-' 
nės kontrolės įvedimo, pako) visos valstybės 
nėra pasirašiusios sutarčių dėl atominių gink
lų uždraudimo. „Mum sakoma, kad mes ne
galėjome atominių ginklų uždrausti, kol Sov. 
Sąjunga nepriima Amerikos plano dėl atomi
nės kontrolės”. Tuo būdu mėginanti viena 
valstybė savo nusistatymą kitiems primesti ir 
savo išimtiną padėtĮ atomo tyrinėjimų srity
je sustiprinti, (galiojimai, kuriuos numato ir 
siūlo Barucho planas, reikštų kišimąsi ir ( 
vidaus reikalus atskirų valstybių. Toks pla
nas neats' ’velgia į nacionalinius interesus ats
kirų valstybių ir duoda laisvas rankas kont
rolės įstaigoms ir ypatingai toms valstybėms, 
kurios jose turi daugumą (atstovų). Esą ne
įmanoma Įsivaizduoti, kad siūlomoji tarptau
tinė institucija laikytų savo organus kitose 
valstybėse, kurie turėtų išimtiną teisę vado
vauti (monėrns, kuriose gadinama atominė 
energija. Amerikos planas siekia net iki to, 
kad siūlomoji tarptaut. kontrolės (staiga tu
rinti išsivystyti Į galingą tarptautini trestą. 
Sov. Sąjunga yra nuomonės, kad tarpt, kon-
trolės Įstaiga turėtų turėti griežtai aprėžtas 
teises ir funkcijas, kad bet koks kišimąsis | 
kurio nors krašto gyvenimas'nebūtų (manomas

Anglų konservatorių laikraštis „Daily 
Mail” apie Andrėjaus Oromyko pareiškimą 
atsiliepia kaip apie „pritrenkianti”. Jei jo 
nuomonė reiškia sovietų politiką, tai sutrupi
na Junginių Tautų rūmą prieš pasaulio akis 
ir Maskvos konferencija tebus žabangos.

Anglijos užsienių reikalų ministeris Ernes
tas L. Bevinas, atvykęs | Maskvą, rado sku
bų britų politikų ir atomo tyrinėtojų komite
to reikalavimą — fuojau pradėti su genera- 
lissimu J. Stalinu ir Amerikos užsienių rėika- 
lų ministeriu Marshalliu pasitarimu3 dėl su
tarties atominės energijos reikalu.. Susitari
mas atominės energijos reikale žymiai pa
lengvintų kitų tarptautinių problemų sprendimą

4 d: 15,25 vai. anglų užsienių reikalų mini
steris Bevinas ir prancūzų užsienių reikalų 
ministeris Bidaultas pasirašė naują savitar
pinės pagalbos paktą. Šis paktas yra labai 
reikšmingas tiek politiniu, tiek ir kariniu 
atžvilgiu. Tai yra pirmas praktiškas žygis 
stabilizuoti taiką ir sustiprinti saugumą va
karinėje Europos dalyje. Jau vien tas faktas, 
kad šis paktas buvo pasirašytag Dunkerquene, 
parodo, jog šis |vykis yra rišamas su bu
vusia abiejų tautų ginklo draugyste lįovų 
metu ir su tais įvykiais, kurie vertė anglus 
anuo metu Dunkerqueną apleisti. Nukreipi
mas pakto pasirašymo ceremonijos | Dun- 
kerqueną simbolizuoja tvirtą abejų susita
riančių šalių pasiryžimą buvusių klaidų dau
giau nebekartoti, t y. ir sunkiausių bandymų 
metu daugiau nebeišsiskirti.

PaJs pakto turinys yra trumpas. Susi
tarimas yra nukreiptas prieš galimą naują 
pavojų iš Vokietijos pusės. Bet ne tiek jau 
svarbus yra susitarimo tekstas, kiek pats su
sitarimo faktas. •

Iš šio Įvykio reikia daryti išvadas, kad 
didieji vakarų sąjungininkai jaučia ga
linti atsirasti pavojų. Jie, matomai, 
nelabai pasitiki tomis garantijomis, kurias 
teikia Jungtinių Tautų Charta. Jie mato, kad 
vis dar nesiseka sudaryti realių karinių pa
jėgų, kurios būtų stipriu įrankiu Saugumo 
Tarybai galimo konflikto atveju. Todėl savo 
kraštų likimą Anglija ir Prancūzija ima | 
savo rankas.

Sis susitarimas neliks be Įtakos tolimes
niems pasaulio įvykiams. Reikia neužmiršti, 
jog abi susitariančios valstybės ne visuomet 
su prielankumu žiūrėjo j tą kovą, kuri da
bar vyksta tarp JAV ir SSRS. Visą laiką, jei 
ne Anglija, t/.' Prancūzija savo kompromisi
niais pnnfllymaig stengėsi tarpininkanti. Da
bar š:ų dviejų Vskarų Europos valstybių po
litika bus vieningeęnė. O tas vieningumas, 
reikia mcny'i, tur's labiau pasireikšti visur, 
kas l’ečta abejų susitariančių kraštų, ir, gal 
būt, visos F u r ono« ssngumą.

Dar ne»eko girdėti Maskvos nuomonės šiuo 
reikalu. Bet Londone. Paryžiuje ir Vašing
tone sis susitarimas visur buvo paJmkiai su
tiktas.

1
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būtų galima jau Įvykusius Vokietijos sienų 
pakeitimus bepertvarkyti. Ypač iš Rytų Vo
kietijos ir gyventojai jau yra iškraustyti ir 
svetima tvarka Įvesta. Pagaliau, tuo reikalu 
jau yra Įvykę ankstyvesnieji susitarimai, bū
tent Potsdamo konferencijos metu. Nors 
Byrnesas praėjusi rudeni Stuttgarte pasakė, 
kad JAV sieks to susitarimo revizijos, bet 
ko toliau, to labiau šis klausimas pereis i 
istorinę fazę. Reikia manyti, kad Maskvos 
konferencijos metu paaiškės didžiųjų valsty
bių nusiętatymai dėl galutinės Sovietų S-gos 
sienos Rytprūsiuose ir palei Lietuvos sieną 
prie Vištyčio ežero.

Jei ši kartą Vokietijos siena prie Oderio— 
Neisses bus pripažinta galutine, taj sovietai 
turbūt sieks savo gaires perstatyti toliau. Ta
da iškils pramoningosios Ruhro srities tarp-' 
tautinės kontrolės klausimas, kur jų 'dalyva
vimas, žinoma, bus neišvengiamas. Kadan
gi ši sritis yra anglų zonoje, kuri dabar yra 
su amerikiečių zona sujungta, tai gal anglo 
—saksai tam sutarptautinimui priešinsis, bet 
čia sovietus remia prancūzai. Praėjusiąją sa
vaitę Bidault prancūzų reikalavimus šitaip 
formulavo: ūkiškas Saaro prijungimas prie 
Prancūzijos, tarptautinė kontrolė Ruhro ir 
Reino srityse, sudarymas federaciniais pa
grindais iš atskirų kraštų sujungtos Vokieti
jos ir teisėtos reparacijos. „Visame pasau
lyje, sako Bidault, stinga anglies, o anglių 
yra Ruhro krašte. Yra teisinga ir pateisina
ma, kad ta žaliava tektų pažeistoms tautoms, 
kurios jos yra reikalingos”.

Žinoma, daugiausiai ginčų Maskvoje sukels 
tolimesnio Vokietike valdymo klausimas. Čia 
yra charakteringr tai, kad prieš pat konfe
renciją maršalas Sokolovskis padarė prie
kaištų dėl anglų — amerikiečių zonų sujun
gimo, nurodydamas, kad tas sujungimas prieš 
tarauja Potsdamo protokolui? Tuo tarpu, kaip 
žinome, sovietai pirmieji savo zoną nuo bend 
rojo Vokietijos ploto atkirto. Sis įvyki3 pa
rodo, kad ir ateityje anglo — saksams ap
kaltinimų dėl nesėkmingo Vokietijos valdy
mo nestigs. Pagal Byrneso planą, taiką pa
darius Vokietijos okupacija turės pasibaigti, 
tik laike 40 metų ji liks sąjungininkų kontro
lėje. Kokia, numatoma ta kontrolė dar neaiš
ku. Tik vieną jau dabar galima tvirtinti, kad 
ta kontrolė sudarys daug nepatogumų Rytų 
Europoje, nes per Lenkiją turės eiti sovietų 
ausis:"'-Tmas su jų kontroliuojama sritimi.’ 

Ka.p nugalėtojai susitars reparacijų klau
simu yra sunku net Įsivaizduoti, nes reikala
vimai yra didžiausi, o paimti nėra iš kur. 
Jei vienį reparacijas ima, kitiems tuojau tas 
atsliepia. Generolas Clay, atsakydamas mar
šalui Sokolovskiūi dėl minėto anglų — ameri- 
■•■■■■•■■•••■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
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„Morris Rosenbergas buvo vakaro smuiku 
ninkas”. — Galesburg Democrat.

• „Mr. Rosenbergas buvo patenkinamas”. 
Pittsburgh Times.

Rengėjas, Rose Morris
1467 Turgaus gatvė, Pittsburgh, PA.

„Tai aš ,>als’7 pasakė, prisilenkdamas ir 
nurodydamas į rengėją. „Aišku, neturėjau 
pinigų nusisamdyti rengėją. Tai, manau, ge
ras sumanymas”.

Ir vėl atsisėsdamas jis apdovanojo Mr. Ot- 
karą baiminga šypsena.

„Labai geras iš tikrųjų” tarė Mr. Otkaras. 
„Bet kodėl jūs palikote Pittsburghą, kuris, 
atrodo, jūsų atveju buvo pažadėtoji žemė?”

Mr. Rosenbergas atsiduso. „Pittsburghe 
jau nebebuvo pinigų. Nebuvo kas veikt, nei 
pamokų, nieko. Tai ne muzikalus miestas; 
dėl to aš galvojau, jei nukeliausiu į tokį di
delį miestą, kaip New Yorkas, galbūt galė
siu rasti darbo. Bet po teisybei, man rodos, 
negaliu pradėti. Galbūt čia taip pat nenori 
koncertų?”

Ir jis žiūrėjo į Mr. Otkarą lyg sakydamas: 
nenoriu tuo tikėti. .

Mr. Otkaras žiūrėjo Į jį; jis matė, kaip jis 
buvo alkanas ir nuvargęs. „Būk protingas ir 
liaukis kalbėjęs aP’e koncertus. Kada pasku
tinį kartą valgėte?

Mr. Rosenbergas, žiūrėdamas į šalį: „O 
gerai, taip seniai, kaip jūs klausiate; prieš 
porą dienų turėjau šį tą”.

Mr. Otkaras giliai atsikvėpė. Ir pastūmė 
kiaušinį ir pieną Mr. Rosenbergui. „Valgyk 
palengva, nes kitaip sugardinsi vidurins”.

„Gerai, galbūt — jei jūs taip sakote — tik 
truputį —” pasakė Mr. Rosenbergas dreban
čiu iš džiaugsmo, nusivylimo ir noro neiš
duoti savo susijaudinimą balsu.

Kai smuikininkas koncertuotojas rijo kiau
šinį, Mr. Otkaras galvojo: jeigu, ūkininkai ir 
muzika? Tas jaunas žmogus, badauja; bet jis

| Maskvą
kiečių zonų sujungimo priekaišto, štai ką pa
žymi: „Vis aktyviau sovietų karinė adminis
tracija siūlosi dalyvauti Ruhro srities ang
lies ir plieno išnaudojime ir nurodo tų turtų 
vertę visai Vokietijai kaipo vienai visumai. 
Ji užmiršta betgi apie tai, kad Rytų Vokieti
jos materijalinės gerybės jokiu būdu vištai 
Vokietijai nėra prieinamos, o ištikrųjų dide
lė dalis Rytų Vokietijos bėgamosios produk
cijos yra išvežama be atpildo už tai.” Sis 
oficialus pareiškimas labai aiškiai charakte
rizuoja dabar esančią situaciją: vieni randa 
daug ko iš Vokietijos išvežti, o kiti nespėja 
vežti laivais iš užjūrių maistą ir kitokius bū
tinus gyvenimo reikmenis. Kyla klausimas: 
kiek tas ilgai gali tęstis?

Todėl daugelis užsienio laikraščių reiškia 
nuomonę, kad reparacijų klausimas bus vie
nas iš sunkiausių, nes sovietai reikalauja 10 
milijardų dolerių sau ir 10 milijardų dolerių 
kitiems sąjungininkams. Mūsų gj manymu, 
pats sunkiausiai sprendžiamas klausimas tu
rėtų būti sienų klausimas. Jei vokiečių tautai 
visą laiką tvirtinama, kad prieš ją nebus im
tasi jokių keršto priemonių ir jei Atlanto 
bei Jungtinių Tautų Chartos garantuoja vi
soms tautoms laisvę pasirinkti sau valdymo- 
si formą, tai kam tada Yeikalingi tokie teri
torijų karpymai, kurie niekuomet istorijoje 
nebus pateisinami.

Jei Maskvos pasitarimai bent kiek pasi
stūmės Į priekj, reikia manyti, iškils ir DP 
klausimas, nes tokiose konferencijose visuo
met atsiranda kas mus „atstovauja”.

VI. Bs.

Atominės bombos tyrinėtoją 
protestas

Naujorkas. Kovo mėnesio 4 dieną Jungti
nių Amerikos Valstybių atominės bombos ty
rinėtojų mokslininkų susivienijimas specialiu 
raštu kreipėsi į prezdentą Trumaną. Tame 
rašte amerikiečiai mokslininkai, atomo- ener
gijos tyrinėtojai, protestuoja prieš Amerikos 
kariuomenės programą, kuria numatoma vo
kiečių mokslininkų atkeldinti Į Jungtines 
Valstybes. ’

Amerikiečių atomo- energijos tyrinėtojų su
sivienijimas savo neigiamą pažiūrą į vokie
čių įjungimą atomo tyrinėjimu motyvuoja 
nacionalinio saugumo reikalingumu ir pažy
mi, jog tik absoliučiai būtinas užsieniečių 
mokslininkų skaičius tebūtų Amerikoje pa
liktas.

Amerikiečiai mokslininkai savo pareiškimą 
baigia pageidavimu, kad užsieniečiams nebū
tų Amerikos pilietybė pripažįstama ir jie ne
turėtų teisės atidaryti privačias pramonės 
įmones arba tyrinėjimo laboratorijas.

bankininkai negali išsiversti, kam bereikalinga 
tegalvoja apie smuikavimą. Reikia stebėtis 
tokiuo minčių paprastumu, turint galvoj kad 
niekas nenori jo girdėti? - y

„Salia to”, jis pradėjo tęsdamas savo min
tis balsiai, „kas beliko muzikai? Artistas ne
gali pamiršti, kad jis miršta badu ir kad 
galimas daiktas visas pasaulis žūsta. Ar gali 
jis nekreipti dėmesio į tai? Tai nėra labai 
gerai artistui. Arba priešingai jis bandys 
reikšti mene susirūpinimą ir pasipyktinimą? 
Tai nėra labai gerai menui. Matote, kiek
vienu atveju nėra vietos jam”.

Jaunasis žmogus, nesidomėdamas ta kalba 
ir su pilna burna duonos, bandė menku garsu 
parodyti savo pritarimą.

„Dėl to”, padarė išvadą Mr. Otkaras, „štai 
ką aš pasakysiu: parduok savo smuiką ir 
pradėk ant kurio nors kampo obuolių pre
kybą”.

Mr. Rosenbergas paskubomis prarijo. „Tas 
žmogus yra beprotis”, sušuko, dybodamas į 
Mr. Otkarą. „Kaip galėsiu duoti koncertą be 
smuiko? Tai yra visa, kas man paliko pa
saulyje; mano smuikas ir mano apsiaustas su 
kailine apyklale, taip kad niekas negali ma
nyti, kad aš neturėjau pasisekimo.”

„Visą kitą pardaviau — mano laikrodį, 
skrybėlę,, viską. Neturiu net lovos miegoti; 
praėjusią naktį miegojau parke ant suoliuko. 
Anksti rytą pažadino mane paukščiukai su 
savo nemeliodingu giedojimu.”

Jis paprastai pridūrė: „Jau dvi d;enos, 
kaip nieko nevalgiau. Dėl to paukš ’-iuKai 
buvo nemelodingi. Dėl to kaltos mano 
ausys, ne paukščiukai.”

Jo akys staiga pasruvo ašaromis. „Kam 
rūpi, kad kas nors nebegali surasti darbo? 
Ar taip ir turi dėti3 pasaulis? Ar dėlto tu
rėjau aš studijuoti visą gyvenimą, kad vaik
ščiočiau gatvėmis, kaip elgeta? Aš sakau 
jums, čia yra kažkas negero, kažkas supu
vimo. Dėkui už pamaitinimą”.

’Mr. Otkaras tebesėdėjo, mąstė. Krautuvė

Italija tarp Roi
Atvykę iš Italijos lietuviai informuoja, kad 

šiuo metu Italija po pralaimėto karo tebegy
vena didžiulę politinę krizę. Dvi didžiulės 
politinės jėgos šiuo metu veikia 40 milionų 
žmonių,- varžydamosios dėl savo įtakos išplė
timo. Jeigu didžiosios valstybės dažnai nu
moja ranka į strateginiai tuo tarpu nereikš
mingas mažąsias tautas, tai to paties negali
ma pasakyti apie didžiulę italų tautą. Nei 
F ii, nei Londonui, nei Vašingtonu: nė- 
r . lėk, su kuo nueis šį didžiulė žmonių
n i. . Taigi ir viena, ir kita pusė stengiasi 
Italijai padėti, nors ir skirtingu būdu. Žino
ma, taį daro ne iš meilės, o iš reikalo, nes 
politikoje nėra sentimentų. Taip anglo—sak- 
sų kraštai atsisakė nuo reparacijų, kurias tu
rėjo jiems sumokėti italų tauta, pralaimėjusi 
karą. Italai žino, kad tai turėjo būti dideli 
pinigai. Maža to, jai dar skolina doleriais, 
svarais; Unrra taip pat atveža neblogų mais
to produktų. Vadinasi, ekonominiu lengvatų 
ji susilaukia iš Vakarinių alijantų.

Komunistą; ir jiems artimos grupės nori 
kraštą tvarkyti savais pagrindais ir mums ži
nomomis instrukcijdmi8 iš antro „šventojo” 
jų miesto, esančio rytuose. Italų darbininkijai 
nejučiomis kaž kaip plaukia lėšos, pinigai. • 
Tų pašalpų dėka jis gali šį bei tą pirkti juo
doje biržoje, garbinti „tėvą” ir kelti balsą 
prieš bet kokią tvarką. Reikia atsiminti, bol
ševizmui išplisti bus labai padėjęs fašistinis 
režimas. Kai Mussolinj buvo visoje savo ga
lybėje, nebuvo leidžiamos jokios kitos orga
nizacijos ir sąjungos, kaip tik fašistinės. Dar
bininkas buvo auklėjamas nesąmoningoje 
dvasioje, dažnai mulkinamas. Jis neturėjo 
progos Įgyti tikro supratimo apie geresnę 
tvarką, apie demokratiją. Tuo tarpu dar Mus
solini laikais komunistų vadai veikė pogrin
dyje ir organizavo savo darbo armiją. Kai 
žlugo fašizmas, jie buvo pirmieji išėję į are
ną jau geraj susidrausminę, susiorganizavę. 
Pagalbos iš svetur dėka, jie užima eilę va
dovaujančių postų. Jų partija tampa viena 
aktyviausių. Tuo tarpu kitos partijos dar ne
žinojo, ko norinčių?.

Ir, Dievas žino, kas būtų su Italija Įvykę, 
jeigu ne italai karo belaisviai, grįžtantieji iš 
„darbininkų rojaus”.

Jie grįžo iš ten išbadėję, suvargę, suplyšę, 
basi ir prie to visko pusgyviai. Galima saky
ti, kad prie Tiberio atnešė jie tik savo kail
ius ir susitraukusią odą. Italų motinos žino
ma myli savo vaikus. Jų pasitikti išeina ir 
didžiuliai žmonų būriai. Išena ir organiza
cijos su savo vėliavomis. Jų tarpe ir raudo
noji vėliava užima nepaskutinę vietą...

Daugelyje miestų įvyksta eilė incidentų: 
grįžę belaisviai suplėšo, jų pasitikti išėjusias 
komupistines vėliavas. Nemalonu, žinoma, 
tiems, kurie tas vėliavas neša, kai juos už- 

buvo tyli ir atsidavė dulkėmis; atrodė, jos 
krito mandagiai ir be garso nuo lubų ir šo
kinėjo ore. Buvo taip ramu ir tuščia, lygiai 
kaip jis pats, galvojo, laukdamas kaip jis 
laukė, kas bebūtų ...

Ir kas pagaliau galėjo būti? Jis taip pat 
buvo be namų ir be cento? ir netikėjo, kad 
jo senienų mokslas galės jam padėti jo nau
jame gyvenime. Jam reikėjo to, kuo jis 
galėtų tikėti. Ir jis pavydėjo Mr. Rosenber
gui, kuris tikėjo menu ir vyrų ir moterų šir
dimis, prieš kurias jis tikėjo groti. Tai buvo 
pradžia, tai buvo, ši? tas; tai nebuvo nieko 
svarbaus, bet tai geriau negu niekas. O Mr. 
Otkaras neturėjo nieko.

„Kaip matote, nieko negaliu pasiūlyti. 
Kiaušinį jau suvalgėte; kas liko pats gali 
matyti; lova su lentelėmis ir matrasu; kele
tas knygų; - krosnelis; ir mano draugystė. 
Nuo šios dienos a$ toks pat benamis, kaip ir 
jūs. Ir man kyla mintis, kad mes galbūt abu 
galėtume būti benamiais kartu. Kiekvienu 
atveju mes nei vienas nei kitas neturime 
daug ko prarasti dėl tokio pasitvarkymo. Ką 
jūs į tai?” Ir jis ištiesė ranką, kurią jaunas 
žmogus paėmė į savo stiprius smuikininko 
pirštus.

„Kodėl ne?” tarė Mr. Rosenbergas, kuris 
nieko pasaulyje negalėjo prarasti.

Sulig tais žodžiais jie pasidarė partneriais. 
Mr. Rosenbergas padėjo Mr. Otkarui išar
dyti lovą; tada Mr. Otkaras išėjo pasižiū
rėti ar negalėtų pasiskolinti vežimėlio. Po 
trumpo laiko jis sugrįžo su stumiamu veži
mėliu,, ant kurio sudėjo lovą, apsiaustą, 
smuiką ir alkoholinį krosnelį; tada jie uždarė 
krautuvės duris, kuri dabar buvo tamsi ir 
tuščia, ir abu kartu pradėjo kelionę. „Kur 
eisime?” paklausė Mr. Rosenbergas ne be 
pagrindo.

„Nuo labai seniai”, atsakė Mr. Otkaras, 
„aš svajojau būti kaime. Dar tebėra žolė 
parke; eikime ten ir susiraskime vietą lovai 
pastatyti. Po pastarųjų kelių savaičių 
netikrumo man atrodys tai lyg dangus, bent 
iki šalčių.”

Ir su rimta veido išraiška jis stūmė veži
mėlį parko link.

II. Skyrius
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Mr. Oskaras uuvu»u laukęs. Jįe pasinuko

nos ir Maskvos
puola grįžusieji iš rojaus... Maža to: grį-. 
žusieji, visai nelauktai italams komunistams, 
pasirodo kaip didžiausi antikomunistai, akly-, 
viausi prieš juos propagandistai. Sunku, kai 
lupa tavo paties lazda. Ir italų spauda ims 
vis labiau ir aštriau pasisakyti prieš komu
nistus.

Triesto klausimo sprendimas, nepalankus 
italams, taip pat sudavė raudoniesiems smūgį. 
Maršalas Tito italams lieka nepopuliarus ir 
jie prieš komunistišku3 jugoslavus yra nusi
statę maždaug taip, kaip mes prieš lenkus 
Vilniaus konflikto metu.

Vis dėlto, kai vanduo drumstas, žvejoti ga
lima. Todėl ir aktyvi komunistų propaganda 
atsigauna;

Kad tai geriau supratus, reikia kiek pakal
bėti apie italų pramonę, prekybą, na, ir apit 
„juodąją biržą”.

Dėl karo italų pramonė perdaug nenukentė
jo. Daugumas didžiausių fabrikų ir miestų 
išliko sveiki, išskyrus tiltus, kuriuos sprogdi
no vokiečiai ir patys italai visomis išgalė
mis. Po karo tuojau pasireiškė didelis ang
lies, žaliavų trūkumas. Atsirado labai daug 
bedarbių, alkanų žmonių. Jų maisto kortelės 
daug -mažesnės kaip vokiečių. Tai bado kor
telės. Visa tai veda prie juodosios biržos. 0 
šioje biržoje gerai tam, kas turtingas, kai 
turi pinigų. Kas pinigų neturi, tam blogai— 
badas. Darbininkams į pagalba stengiasi atei
ti valstybė. Deja, ji pati neturtinga. Nori pa
dėti labdaringos organizacijos. Ir Vatikanas, 
panaudodamas savo įtaką užsienyje, stengia
si palengvinti sunkią neturtingųjų būklę.

Tuo tarpu kai geros valios-žmonės bando 
sunkią maitinimo problemą išspręsti orga
nizuodami pagalbą iš Pietų Amerikos, Unr- 
ros ir kt. maistu, komunistai paskleidžia di
delius pinigų kiekius per savo partijos na
rius. Juodoji birža pasidaro vieša. Atsiranda 
gyva spekuliacija valiuta. Už vieną dolerį 
mokama 500—550 lirų, 1 šveicarų frankai 
kaštuoja apie 250 linų. Prie Šveicarijos sie
nos atsiranda gyva kontrabanda. Nors dar
bininkas per mėnesį uždirba apie 10.000 lirų, 
jo gyvenimas nuo to nepasidaro lengvesnis.

Visa tai gera dirva komunizmui, o kartais 
net ir fašizmui plisti. Pirmieji ypač ruošiasi. 
Ka kurių italų pasakojimu, jie perka ginklus 
ir turį jų didelius sandėlius. Matyt, numato 
juos būsiant reikalingus.

Su pabėgėliais italai elgiasi draugiškai. 
„Auslaenderių” sąvokos jie visiškai nežino. 
Turi iš ko — gali gyventi, neturi — vargsi 
su jais.

Taigi šiandieninė Italija stovi partijų rie-1 
fenų (30 partijų!) sūkury tarp Vakarų ir Ry
tų. Ar pavyks katalikui De Oasperi išlaikyti 
Italiją arčiau Romos, ar ji nukryps į Mask
vą, parodys ateitis. Br. K.

daubą tarp medžių ir su reginiu į murzino 
vandens kūdrą; nebuvo galima tuo pat metu 
nematyti gatvė3 su automobiliais, bet Mr. 
Otkara3 nusistatė nekreipti į tai dėmesio. .

Ant sausos žolės ir po medžiais, nuo ku
rių šakų jau buvo nukritę lapai, Mr. Otkaru 
ir Mr. Rosenbergas pastatė amūrų girlando- 
mis papuoštą lovą. Virš jų buvo tuščiu 
dangus; ir jie galėjo per miesto kvapui 
jausti liesos žemės po jų kojomis kvapą. 
Aplink juo3 driekėsi miniatiūrinis gamto- 
vaizdis, jau vakaro šešėliuose, apie kurį Mr. 
Otkaras svojojo. Buvo visiškai ramu; ore 
nesigirdėjo nei varlių nei i'Ogų kaimišką 
garsų; buvo girdėtis tik tolimas, primeną! 
vėjo ar vandens garsus miesto dūzgėjimai.

Rasa neužkrito, tik vėjas buvo šaltesnis. 
Alėjomis if parke užsidegė lempos, bet dau
boje, kur jie pastatė savo lovą, vakaro mėly
numas tirštėjo. Mr. Otkara3 patenkintu 
žvalgėsi aplink; jis buvo alkanas, bet norėjo 
nuslėpti tai net pats nuo savęs. „Mums rėk. 
kia ugnies. Galėtume sušilti ir galėtume 
jausti, kad toji dauba priklauso mums”.

„Tai nėra mūsų”, prieštaravo Mr. Rosen- 
bergas.

„Teisingai”, atsakė Mr. Otkaras, „bet tik 
dėl to, kad policija išme3 mus lauk; bet to
dėl mes turime juo didesnį pagrindą džiaug
tis tuo, kol galime. Taigi kaip nors pail- 
darykime ugnį; o tada jūs galėsitė pagroti 
smuiku prie ugniakuro”.

Tačiau Mr. Rosenbergas papurtė galvą. 
„Ką jūs galvojate, apie mane. Čigonu? 
Mano smuikas peršals naktį. O jei vieni 
styga nutruks, aš neturiu pinigų kitai”.

Vis dėlto Mr. Otkaras užsispyrė užsikarti 
ugnį ir pradėjo rinkti šaka3 ir pagaliu. 
„Mus suareštuos”, tarė jam padėdamas Mr. 
Rosenbergas.

Mr. Otkaras netikėjo. Jis buvo sušąląs Ir 
alkanas, bet džiaugėsi jausdamasis laisvai 
„Kalėjimai jau pilni. Galbūt jie paliki mui 
vienus. Be to nedarome labai daug žalos.1* 

„Mes laužome įstatymus”, tarė Mr. Rose* 
bergas dusliu balsu. Bet Mr. Otkaras, korio 
sąžinė buvo gryna, buvo įsitikinęs, kad Jiews 
atleis. „Jūs esate sentimentalistas”, tarė R* 
senbergas su pasigailėjimu.

„Galbūt”, sutiko Mr. Otkaras. „Aš lt* 
biuos, kad jūs ne”.

(B. d.)

2
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„Duoklė dideliam ir mažam žiūrovui“
(Nauji Augsburgo Lietuvių Dramos Teatro 
darbai)

Jų čia dvylika. Dvylika širdžių... Kad už- 
siiiierktum, girdėtum visas jas plakant vienu 
ritmu, kaip dvylikos laikrodžių švytuokles— 
unisonu. Viena mintis valdo tą tuziną — mio 
tis didelė ir graži, kaip liepsna — savyje jį 
išauginti, išnešioti ir... atiduoti kitiems. Jį 
— Lietuviškąjį Žodį. Ar begali būti didesnė 
la'mė?.™

Štai, žiūrėk — keturiasdešimt šeštieji jau 
tiesia gyslotą savo ranką — atsisveikinimui!

— Ne. ne, palauk tu, žilabarzdi, palauk 
dar bent kelias valandas. Eiki drauge į ko
lonijos salę. Matai, langai iš tolo šviečia! 
Ten atsisveikinsim, ten atsibučiuosim...

Prieinam salę. Senis per plyšį pažvelgia 
' vidun. Žmonių pilna, bet uždanoa dar ne

pakilusi. Jo akys juokiasi.
— Spekt"i';s? — klausia manęs, o balti 

jo antakiai trūkčioja. Patenkintas, aiškiai 
matau, patenkintas...

— Spektaklis, — sakau ir perku abiem bi
lietus.

— Ar verks, ar juoksis jie čia, mane pa
lydėdami? — svarsto Senieji Metai.

— Mat, daug buvo galvota, svarstyta, pla
nuota ir galų gale nutarta: juokas yra kaip 
šaltinis — gaivinantis ir duodantis naujų jė
gų. Pasijuokim, modami Seniesiems ir sutik
dami Naujuosius. Ar gi reikia liūdėti, ver
čiant naują lapą?

— Komedija Kitzebucho, bet sumanytą ją 
suaktualinti, pritaikinti D. P. gyvenimui. 
Penktas veiksmas visai naujai prirašytas — 
aiškinu.

Nusiperkam
„Kaip Jums 

pretenzijų...
— Režisuoja 

rai pažįstu, — 
kaip gi. * ’. _, 
Visi tie patys — dvylika.

Nors jis ir nelabai prigirdi, turi juoktis, 
kai mato scenoje žalius D. P. švarkus, „di
džiulę” cukraus normą, stovyklos teismą ir... 
(atsargiai!) stovyklos policiją...

— Čia gi aš! Čia mano santraukai — kva
toja Senieji Metai ir' pasilieka antram spek
takliui. Jų šį vakarą du — tam, kad visa 
ko'onija galėtų pamatyti.

Kai pasibaigia ir antras spektaklis, metas 
lakyti Seniesiems „sudiev”. Bet be ašarų... 
linksmai... su viltimis! Gi ir pavasaris atei
na. o su juo gal ir nauji vėjai?

Hochfeldas pergyvena 
Siek tiek vėliau — sausio 
du spektakliai iš karto.

Naujieji atpučia, naują sumanymą. Šį kar
tą penkiese!™

programą.
patinka” — pavadinimas be

J. Palubinskas... Pažįstu ge- 
sako senis ir skaito toliau — 

kaip gi... Viši seni prieteliai...

tą juoko antplūdį
12 dieną. Taip pat

Tiesa apie „ Tėviškės Garso“ atstradTni
Pone Redaktoriau, prašau neatsisakyti leis

ti man Tamstos tvarkomame laikraštyje vie
šai pasisakyti sekančiu reikalu, būtent:

„Tėviškės Garso” 52 Nr., pirmųjų metinių 
proga („Dviguba sukaktis” J. Laurinaitis), 
aprašyti nuo pradžios iki galo su „Tėviškės 
Garso” atsiradimu nieko bendro neturi, ir iš
kraipyti faktai.

Būdamas pirmuoju to laikraščio steigėju ir 
redaktorium, aš negaliu sutikti su jo atsira
dimo istorijos klastojimu ir bandymu apie 
laTicraščio atsiradimą sudaryti kitokią, kokia 
ištiktųjų buvo nuomonę.

J. Laurinaitis, kaip tuometinis stovyklos 
vadovas, prileidžia sau teisę, lyg nebūtų kom 
petentingesnių rašyti apie laikraščio atsira- 

■ dimą. O kaip matyti iš jo rašinio, jis apie 
tai visai nieko nežino. Kad būtų aiškiau, kiek 
galima trumpiau, nupasakosiu „Tėviškės 
Garso” atsiradimą ir jo vystymosi eigą.

Iš kur ir kaip kilo mintis pradėti leisti 
spaustuvėje spausdintą laikrašti? Tos min
ties kilimo akstinu yra buv. Unrros direkto
rius Van Beneden, kuris tą mintj iškėlė bend 
rame lenkų — ukrainiečių pasitarime, pasi
remiant Vyr. Unrros vadovybės Europoje 
(sakymu, apie DP kultūrinę veiklą stovyklo
se, O mūsų stovyklą atkėlus į Schweinfurtą 
ir sudarius Tarpstovyklinj komitetą, jame ip
so facto buvo kalbėta ir apie tai, kad ir mes, 
lietuviai, kartu su lenkais — ukrainiečiais' 
turime leisti bendrą laikrašti, tų tautybių 
kalbomis. Bet tai, toli gražu, nereiškia pa
čios minties kilimo.

Tuo būdu laikraščio leidimas mums buvo 
primestas. Tik šis „primetimas” mūsų buvo 
išskėstomis rankomis priimtas, nes jis suta
po su mūsų šių dienų kultūriniais uždaviniai^ 
ir siekiais. O nepasinaudoti tokiu „primeti
mu”, kai šioje plačioje Bavarijos (Unter- 
franken) apylinkėje nebuvo jokio lietuviško 
laikraščio*, būtų buvusi nedovanotina kaltė. 
Tad, kad ir sunkiomis aplinkybėmis, reikėjo 
ryžtis pralaužti lietuviškąjam laikraščiui ke
lią.

T Pagal Schweinfurto karinės valdžios leidi
mą (Reųuisitionsschein Nr. 143-7, den 15 De- 
zember 1945) turėjo būti leidžiamas vienas 
laikraštis lietuvių, lenkų ir ukrainiečių kal-

repeticijos galo... 15- 
jaunuosi.us entuziastus

vakaras...

Pradžioje buvo idėja. Jr toji idėja buvo 
pas žmones... Nieko be jos nepadaryta ir 
viskas per ją padaryta — per žmones...

Jie pasakė:
— Mielas Lietuviškasai žodi — šį k*rtą 

Tavo kelias ^us I vaikučių širdis. Pamatysi— 
jų akys degs kaip žiburiukai, plos miniatiū
riškos rankutės! Ar Tau bus malonu?

— Bus stebuklinga, — atsako jis.
— O mes ar norim? Ar nugalėsim visas 

kliūtis? Nėra nei drobės, nei vinių, nei klijų, 
nei grimo... viskas išseko.

— Nėra kliūties, kurios mes nenugalėtu- 
mėm —. atsako choru visas penketukas.

Tebūnie dekoracijos! — taria jie.
Ir štai, iš Raudonojo Kryžiaus dėžių gims

ta dekoracijos. Tai juk stebuklas, jog Dievas 
pasauli sukūrė iš chaoso. Bet Jis bent turėj* 
dideli medžiagos pasirinkimą. O jie kiekvie
ną kartono skiautelę pagarbiai neša namo, 
kaip aukso gabalą. Vargšai kaimynai! Iki 
ketvirtos valandoj ryto kalti ir dažytį virto 
tradicija. Gi paskutiniąją naktį žvaigždės 
nesulaukė montažo ir 
blėso... Prie darbo 
užtiko žingeidi aušra.

Sausio šešioliktosios
— Ne, vaikai, šiandien neprašykit, kad aš 

jums pasakočiau pasaką... Šį vakarą ji pa
ti bėgs jums prieš' akis. Ir melagėlis Jurgelis, 
ir stropioji Barbutė ir ragana — nebijokit, 

. geriems vaikams ji meili — ir storoji kepė
ja, ir kalvis... Visi jie jus šį vakarą links
mins, jus džiugins.

Geriausieji iš visų žiūrovų — vaikai ne
sigaili katučių ir gėlių veikalo režisorei A. 
Žalinkevičaitei už kruopštų spektaklio įfor
minimą ir dailininkui F. Smolskiui už didžiu
les slyvas ir saulėgrąžas. Dėkoja ir visam 
penketukui už mielą pasakėlę.

Po potvynio atoslūgis... Bet gera... Tas 
T. Guthke’s „Melagėlis” — tikras jaunųjų ak 
torių kūdikis — švelniai mylimas ir globoja
mas.

O galvoj šimtai naujų planų. Obelis gi 
mezga obuolį po obuolio ir tai yra jos pa
skirtis ir... jos didžioji laimė. O aktorius 
niekad svajonių galo neužmato. Nors ir pa
sistiebia — neužmato.

Kartais, kai jam atrodo, kad jau kažką ran
kose laiko, dar platesnės tolumos atsisklei
džia — iki mėlynumo. Ir juo tolyn jisai ke
liauja, tuo mažiau randa poilsio — tik dar 
daugiau neįgyvendintų svajonių. Ir kadangi 
sau vięną kartą tarė: „Ieškosiu ir per skaus
mus sieksiu”, tai ir išskečia rankas, tam, kad 
viską apimti — iki neaprepiamybės. — O 
rankos mažos ir silpnos... Ir galioj ribotos...

Štai, tada tai darosi liūdna.
B. Taučiūnaitė

bomis, k. t. pasakyta pirmo nr. įžanginiame 
str. („T. G.” 1 nr. 1945 m. „I bendradarbia
vimą ir atgimimą”). Iš karto' mačiau, kad 
trims tautybėms vieną laikrašti leisti ir ji pa 
sidalyti bus neįmanoma. Tad susitarę su uk
rainiečių laikraščio redaktorium Korovitz (ti
kinome Unrros direktorių, kad laikrašti leis
tų pasidalyti kiekvienai tautybei atskirai. Di
rektorius sutiko. Tuo būdu kiekviena tautybė 
laimėjome po atskirą dviejų puslapių laikraš
ti. Kadangi buvo leistas bendras 8 psl. laik
raštis, tai vėliau susitarėme ir likusius du 
psl. savytarpyje pasidalyti taip, kad kiekvie
na tautybė kas trečią savaitę išleisdavo 4 psl. 
laikrašti.

Lietuviškajam laikraščiui daviau vardą — 
„Tėviškės Garsas”, lenkų — „Nasz Glos” ir 
ukrainiečių — „Nedilia”. Šie visi try3 laik
raščiai visais atžvilgiais (cenzūros ir lėšų) 
priklausė Unrrai. Tik ji galėjo leisti arba 
neleisti platinti.

Pirmasis „T. G.” numeris išėjo 1945 m. 
gruodžio 23 d. 1.500 egz. taip, kaip buvo iš 
anksto numatyta. Antrojo numerio išėjo 1.800 
egz., trečiojo — 2.000 egz. ir tkip su kiekvie
nu numeriu egzempliorių skaičius augo. Vi
si šie numriai buvo išplatinti Schweinfurto, 
Seligenstadto, Wiurzburgo, Bambergo, Bay- 
reutho ir kt. stovyklose.

Sunku kalbėti šio meto sąlygomis apie laik 
raščių originalumą, o ypač pačioje jų am
žiaus pradžioje. Niekas iš karto mažu nebu- . 
vęs dideliu netampa, o pradžia yra pati sun
kiausia. Tad kas buvo galima — buvo pa
daryta. O kaip laikraščio pirmieji numeriai 
atrodė, rodo pora po ranka esamų laikraščių 
atsiliepimų: „Žibintas” Nr. 5. 1946.V.15 ra
šė: „Tėviškės Garsas”, Schweinfurto lietuvių 
savaitinis laikraštis. 1—14 nr., kaina 0,30 
RM, Laikraštis spausdinamas be akcentų, 
2—4 psl. didumo. Tai daugiau informacinis 
savaitraštis, nors jame randame ir beletristi
kos, ir poezijos, ir kult. filosofijos straipsnių. 
Redakcija savo darbą atlieka rūpestingai.” 
„Mūsų Viltis” 8 nr. 1946 m. balandžio 1 d. 
rašė: „Nuo š. m. 11 nr. Sweinfurte leidžia
mas lietuvių lairkaštis „Tėviškės Garsas” pa
didintas iki 4 psl.” Toliau... „Tenka pasi
džiaugti „Tėviškės Garso” padidėjimu ir pa-

Nuobodūs veidai
Šitiek pasakyti apie mūsų keikūnus reikš

tų pasakyti ne viską. Kai sąmoningesnis pras 
čiokas prasižioja be reikalo, tai jis draugi
joje greit ir susigėsta, susipranta, lyg katė 
pieną paliejusi. Prasčioko esama kuklesnio. 
O šitą užkrečiamąją keiksmų ligą nešioja 
dažniau inteligentai, net gimnazijas baigę 
žmonės. Šitie jaučiasi autori'tetingesni esą, 
jie savo žodžius prasmingiau, su didesniu pa
sididžiavimu taria.

Daužydamiesi be namų, blaškomi visuose 
pasaulio kampuose, tie žmonės atbukino sa
vo gėdos jausmą, susirgę užkrečiamąja keiks 
mų liga ir nesigydo, bet mūsų bendruomeni
niame gyvenime tai yra nešvari dėmė. Ji 
visu atšiauriu biaurumu didina nuobodumą 
tų veidų, su kuriais mes kasdien susitinakme. 
kajam jaunimui gėdos jausmą? Antraip ap-

O kas pagydys mus* kas grąžiną keikūniš- 
krečiamoji liga ne tik ne mažės, bet dar di
dės, nes nežinome, kada baigsis kolchozinis 
mūsų gyvenimas.

Kunigai ir kitokie dvasios gydytojai labai 
gražiai padarytų, paskelbdami keiksmams ga
vėnią ar švaroj savaitę.

Geriau būtum, kas esi
'Viena mergina, bdvuei Lietuvojė krautu

vės pardavėja, kai atėjo gyventi į stovyklą, 
pasiskelbė esanti gydytoja. Jei nebūtų vėliau 
susiradęs joj kaimynas, visa stovykla būtų 
ligi šiol tikėjusi tuo pasigyrimu, žinoma, 
jei ši mergina nebūtų pradėjusi verstis prak
tika. Kai paaiškėjo melas, prie progos, kam 
niežėjo liežuvis, buvo pasišaipyta, ir reikalas 
baigėsi visiškai nekaltai.

Blogiau būna tais atvejais, kai dideliu pa- 
sišbvęs žmogus nemoka išnaudoti savo pa
dėties ir susikompromituoja. Žinoma, bend
ruomenės akimis žiūrint, tai gera. Štai po 
kapituliacijos į vieną stovyklą prisistatęs dak 
taras, įsirengė ant greitųjų ambulatoriją ir 
pradėjo tikrinti gyventojų sveikatą ir pri
iminėti ligonius. Daktaras jaunas, apžiūri
nėja, rodos, gerai, ir todėl visi eina, visi dak
taru laiko. Gal būtų kelis mėnesius dakta
ru išbuvęs, jei kiton stovyklon nuvažiavęs 
nebūtų apsivogęs. Kai sugavo jau su antruo
ju vogtu kostiumu, tada baigėsi ir daktarys
tė. Žinoma, kitur šis „daktaras” išvirtęs ka
rininku ir ramiai gyvenąs.

Tokių iš dalies linksmų, iš dalies tragi
komiškų ar net nusikaltėliškų nuotykių, tur 
būt, būta kiekvienoje stovykloje. Kol tie 
nuotykiai neišvirsta į nusikaltimus, tol daž
niausia jie tekelia juoką, pasišaipymą, taiso 
didesnių užsimojimų neturintiems žmonėms 
nuotaiką, ir visa istorija. Kai jie išvirsta į 
nusikaltimus, tada jiems taikomi tuo atveju 
gajimi (statymų nuostatai, Kiek begalima, 
savo bendruomenė už uždarų durų sutvar
ko tokius reikalus.

linkėtį ateičiai sėkmingos kloties.”
Taip suglaustai atrodo „T. O.” atsiradimo 

ir vystymosi istorija.
Dabar keletą žodžių apie tai, kaip J. Laury- 
naitis šią tiesą sufabrikavo. Jis tvirtindamas, 
kad laikraštį pradėti leisti mintis kilusi Tarp- 
stovykliniame komitete, rašo:... „Ir štai ta
me komitete gimė idėja pradėti leisti sto
vyklos laikrašti trimis kalbomis: lietuvių, 
lenkų ir ukrainiečių. Toji mintis buvo pa
tiekta tuometiniam stovyklos direktoriui po
nui Van Beneden, kuris mielai sutiko ją pa
remti ir savaitės būvyje, asmeniškai nuvykęs 
| Miuncheną, atvežė tokiam laikraščiui leisti 
valdžios leidimą”.™

O toliau jis visai pamiršęs ką pradžioje 
pasakė, pasakoja, kaip su kitų tautybių komi
tetų pirmininkais buvo pakviestas pas direk
torių, o šis pareikalavo pradėti laikraštį leis
ti, rašo... „Tad sunkiai atsikvėpę visi trys 
tautybių komitetų pirmininkai — sutikome”.™ 
Juk tamsta ką tik sakei, kad tą idėją „gim
dei” Tarpstovykliniame komitete, o dabar jau 
kalbate, kad. direktoriui pareikalavug „sun
kiai atsikvėpę” besutikote. Tad ko tamsta 
taip sunkiai dūsavai pas direktorių,' jei tas 
klausimas, kaip tamstos teigimu, buvo Tarp
stovykliniame komitete, savaime suprantama, 
tamstos „nuopelnu”, iškeltas ir nuspręstas? 
Tai ko bereikalavo direktorius iš jūsų. Apie 
kokį ten laikraštį kalbate, kuriam, tamstos 
tvirtinimu, „direktorius atvežė valdžioj lei
dimą iš Miuncheno”, jei „T. G.” buvo lei
džiamas pagal aukščiau minėtą Schweinfurto 
karinės valdžioj leidimą? Prašau, pagalvo
kite, ar tamsta šioje vietoje nepakliuvai pats 
ant savo melo meškerės? Ką šiuo visai ne
pagrįstu teigimu sieki pasakyti ir kodėl no
ri klastoti tikrąją laikraščio atsiradimo isto
riją?

Tamsta kalbi apie pirmuosius laikraščio 
numerius:... „Yra sakoma, kad ir geriausiai 
šeimininkei pirmasis blynas išeina nevykęs. 
Toks mūsų akimis žiūrint išėjo ir „Tėviškės 
Garso” pirmasis numeris. -Afitrasij jo nume
ris gimė dar silpnesnis (mat negausus bend
radarbiai išsisėmė), todėl jo platinimą kitose 
stovyklose teko sulaikyti”.

Dabar atsakysiu dėl tamstos „uždraudimo 
platinti”. Pasakyk, ką tamsta gali šiandieną

Kitas reikalas, kai pagyrūnai persimeta | 
užsienius, patenka tarp svetimų, ligi šiol mū
sų dar nepažinusių žmonių. Kas tokiais at
vejais mėgina suvaidinti dideli žmogų, ne
turėdamas tam jokių didelio žmogaus duo
menų, tas tik pats apsijuokina, pasirody
damas melagiu ir pasitikėjimo nebevertu, 
bet kartu apjuokina ir mus visus, nes jis ki
lęs iš mūsų tarpo,' yra mūsų atstovas.

Neseniai nuvažiavo Į vieną kraštą būrys 
moterų. Nuvažiavo ne paiškylauti, bet dirb
ti. Vietiniai gyventojai maloniai sutiko, lei
dosi | šnekas ,panoro sužinoti, kas tog nau
jai atvykusiosios yra. čia pat ir viena ir 
antra proga pagyrūniškas velniukas senu (pra 
timu pradėjo savo gundymo darbą, todėl 
mergaitė, kuri suprakaituodama šiaip taip 
paskambina fokstruotą, pasisakė esanti mu
zikė. Muzikė? Tuojau ją paprašė paskambin
ti ką nors klasikų: Šuberto, Mozarto... Pa- 
dtis biauriai kebli, nes pagyrūnė nieko ne
žino apie tokias asmenybes ir jų kūrinius, 
o apie skambinimą ir kalbos negali būti. Pa
dėtis šiaip taip išlyginama, mėginant dangs
tyti melą melu: ji buvusi konservatorijos stu
dentė, ne muzikė, ji tik pradėjusį muziką 
studijuoti. Va, tau ir lietuvių vardo kėlimas! 
Sunku laukti, kad šiuo būreliu bepatikėtų, 
jei pagavo meluojant ir vaidinant svetimą Ir 
neįprastą vaidmen],

O kam čia reikia pūstis? Ar ne geriau 
būti tuo, kas esi?

Šiandien, rytoj, poryt — vis tas patą
Vienas malonumas būdavo šeštadieniais ei- 

eiti | stovyklos salę: kiekvieną kartą pama
tysi vis ką nors nauja; Jei didesnis vaidini
mas tegalėdavo pasisekti paruošti per ke
lias savaites, tai inscenizuota daina, kurioje 
rodydavosi savi mėgėjiški balsai ir ruošėjų 
išradingumas paruošiant greitosiomis kostiu
mus ir kitokias scenines priemones, taip pat . 
stovykliniai kvartetai, duetaj, chorai ir cho
reliai, komiški numeriai, varietiniai vaidini
mėliai — šitokie dalykai kas šeštadienis džiu
gindavo ir linksmindavo broli žiūrovą. Šito
kiems dalykams būdavo pajėgi ir nedidelė 
s zyklėlė. O po kiekvieno tokio spektaklio ' 
kalbų būdavo kaip krekeno, beveik užtekda
vo visai savaitei, taigi iki kito pasirodymo. 
Žiūrovai susrinkę pasakodavosi įspūdžius, 
juokdavosi iš matytųjų ar girdėtųjų linksmų 
dalykų, girdavo gražias pastangas. O ruo
šėjai klausydavosi kritikos tų, kurie, sėdė
dami žiūrovų suoluose, suvokdavo atskirti 
pelus nuo grūdų. Ką gi, gražūs buvo tše 
pirmieji stovyklinio gyvenimo laikai!

Šiandien tie laikai jau senokai yra praėję. 
Ne tik praėję, bet ir sunkiai grąžinami. Mė
gink spausti čia iš vienos pusės, čia iš ki
tos, vis tiek taip sunku ką nors išspausti ir 
išjudinti, kad bemėginant ir kantriausiam 
pritrūksta šiandien tokios ribotos kantrybės.

Vis dėlto negalima tvirtinti, kad visiškai 
nieko nebūtų galima padaryti. Lašas po lašo 
ir akmeni pratašo, o žmogus juk ne akmuo: 
beraginamas pagaliau pajuda ir šį tą padaro. 

Be abejo, kol šiandien stovykloje pradeda
mas kokj kultūrinis darbas, labaį daug pri
kalbama, prisiskundžiama būtomis ir nebū
tomis bėdomis. O, šiandien jau nebe tie lai
kai, kada kultūrininkai mėgėjai savo pasise
kimą ir pagyrimus priimdavo (raudusiaig vei
dais, nuleisdami dėl darbo per nemiegota.- 
naktis išvargintas ir paraudusias akis! Šian
dien skundžiamasi sunkiomis sąlygomis. Gir
di, duok buvusias kalorijas, duok aiškesnes 
ateities viltis, duok normalesni gyvenimą, 
atimk visokius skryningus ir suvaržymus, o 
tada gal ir vėl prasidės darbas. Niekas ne- 
tvirtma, kad tikrai prasidės, bet tik — gal ' 
prasidės, gal bus dirbama.

O iš tikro, nors ir kaip nemieli skrynin
gai ir suvaržymai, neaiški ateitis ir prade
dąs įsisenėjimo teises reikšti nenormalus gy
venimas ar kalorijų iš sviesto ir mėsos | 
sietinius perkėlimas, vis dėlto, tokie aiškini
mai yra žymiai perdėti, juos diktuoja no
ras išsisukti darbo, kuris reikalauja kiek 
daugiau energijos ir iniciatyvos. Ar ne ge
riau vakarus prasėdėti prie kurio nora įpras
tinio kortų lošimo? Mūsų manymu, lošimas 
taip pat reikalauja kalorijų, neatitolina skry
ningų, nenušviečia ateities ir gyvenimo ne- 
nukelia į puikias vėžes, taip pat ir nervus 
gadina ir jokios visuomeninės ar kultūrinės 
naudos neduoda. (B. d.) 

uždrausti? Ne bent savo šeimininkei blogus 
blynus kepti. Bet kai vienas pagyrų puodas 
pradeda savintis tas teises, kurių jis neturėjo 
ir niekados neturės, tai | tai atsako reikėtų 
paieškoti mūsų liaudies priežodžiuose...

Vis dėlto, kad ir nedideli, bet laikrašti iš
leidau ir kiti laikraščiai mano darbą teigia
mai (vertino (aukščiau minėti „Žibinto" ir 
„Mūsų Vilties” atsiliepimai). Tačiau kolei 
darbą tamsta atlikai, kad iš savo pareigų bu
vai direktoriaus pavarytas? O gal „nevyku
sius blynus kepei”?

Nors ir daugiau netikslumų prirašyta, bet 
užtenka to, ką čia paminėjau. Tai kaip ten 
bebūtų, daugiau su tamsta nesiginčysiu.
VPrašau, Pone, Redaktoriau, priimti mano 

pagarbo, pareiškimą. /
"".rmasis „Tėviškės Garso” redaktorius 
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(MINTIS) Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, prispansti vergijos, žemyn galvas lenkia,

o dvasioje keikia. V. Kudirka.

ITALIJOS LIETUVIŲ EMIGRACIJOS KLAUSIMAS
Italiją paskutiniu laiku yra atvykusios ke- 

imigracinės komisijos. Jos renka žmo- 
imigracijai į savo kraštus. Atrodo, kad

I 
lios 
nes 
jos yra gavusios instrukcijas verbuoti tik ita
lus. Tačiau vos atvykusios komisijos buvo 
pakviestos į Intergovernmental Committee of 
Refugess ir buvo painformuotos apie tremti
nius. Dabar jos jau svarsto ir tremtinių imi
graciją. Į porą tokių komisijų Italijos Lietu
vių Globos Komitetas jau buvo atsilankęs.

Argentinos komisija. Lietuviai, kurie norė- 
' tų imigruoti J Argentiną, turi sudaryti są

rašą, pažymint amžių ir specialybę. Nevedę 
priimami iki 30 m. amžiaus, vedusieji — iki 
37 m. Dėl profesijų — tai jiems pirmoje ei
lėje reikalingi paprasti darbininkai, žemdir
biai, tarnai ir mažesnio masto specialistai, 
kaip kalviai, šoferiai, mechanikai ir pan. In
telektualinio elemento (pav., inžinierių) ne
priima, nebent užsirašytų kaip paprasti me
chanikai, o nuvykę j Argentiną imtųsi darbo 
pagal savo profesiją. Išimtinais atvejais, kai 

. yra kvietimas iš rimtos Argentinos įmonės, 
gali būti Isileidžiamj ir intelektualai.

Norinčiųjų imigruoti sąrašai būtų siunčia
mi l Argentiną (važiavimo leidimui gauti. 
Gavus leidimą, žmonės būtų vežami nemoka
mai. Iš komisijos pareiškimų vietinei spau
dai išeina, nuvežtieji būsią išlaikomi porą 
savaičių imigracijos bendrabutyje. Per tą 
laiką jie galėtų, savo pažįstamų padedami, 
susirasti sau darbo. Jo nesuradę, būtų ski
riami i darbus, pagal savo specialybes, Ar
gentinos valdžios nuožiūra.

Už nuvežimą būtų atsiteista išlaikant iš 
algos tam tikrą dali.

Pietų Afrikos komisija. Ieško aukštai kva
lifikuotų pramonės specialistų: inžinierių, 
technikų, buhalterių, audėjų, mechanikų, mū
rininkų ir virėjų. Paprastų darbininkų ne
ieško. Amžiaus ribų nenustato. Reikia kreip
tis individualiai. Nuvažiavimas savo lėšomis. 
Be to, reikia turėti kelioliką ar keliasdešimt 
svarų gyvenimo pradžiai arba kokio nors 
asmens ar firmos iš Pietų Afrikos garantiją. 
Atlyginimas specialistams technikams ar me
chanikams yra apie 4 svarai per mėnesi, 
plius išlaikymas. Lietuviai čia priimami la
bai mielai. Kratomasi italais bei kitais pie
tiečiais. Iš kandidatų reikalauja visų mokslo 
dokumentų, o taip pat gimimo metrikų ir kt.

Kiti kraštai. Kiti Pietų Amerikos kraštai 
iki šiol sunkiai davė viząs lietuviams, nors 
italams kliūčių nedarė. Kiek lengviau vizas 
davė Paragvajaus konsulatas. Keliolika lie
tuvių jau gavo tos šalies vizas ir jau išva- 
važiavo ar ruošiasi išvažiuoti. Kai kas tikisi 
gavęs tranzitinę vizą per Braziliją ar Argen
tiną, ieškoti būdų ten pasilikti. Daugelis len
kų (ir italų) važiuoja i Venecuelą. Komiteto 
žiniomis, Įsikūrimo sąlygos ten yra labai ge
ros ir klimatas yra pakenčiamas. Iš lietuvių

dar nebuvo girdėti, kad kas nors ruoštųsi j pos šaH, kur jie būtų saugesni. Tačiau tie 
ten važiuoti.

Yra žinių, kad ir Brazilija artimiausiu hi- 
ku pradėsianti plataus masto ’migraciją. 
Žemdirbius ir mažesnio masto amatininkus 
vesianti valdžios lėšomis.

Transportas. Dėl transporto yra pažadėjęs 
padėti Intergovernmental Committe of Refu
gees. Jie turi reguliarius laivus, kuriais veža 
į Pietų Amerikos šalis pabėgėlius, gavusius 
vizas.

Italijos Lietuvių Komiteto požiūris. Tarp 
Italijoj esančių lietuvių vyrauja paniškas no
ras emigruoti. Tačiau galimybių ikį šiol bu
vo maža. Tik vienas kitas individualiai gavo 
vizas ir išvažiavo ( S. Ameriką, Paragvajų, 
Argentiną ir Braziliją.

Komitetas iki šiol nepropagavo emigraci
jos. Tačiau dabartiniu laiku Komitetas rado 
reikalą patarpininkauti ir padėti kai kurioms 
lietuvių grupėms emigruoti.

Pirmoji grupė yra lietuviai, esantieji alian 
tų nelaisvėje, (apie 80 žmonių). Tai lietu
viai, buvę paimti j Vokiečių kariuomenę. Jie 
dabar laikomi Italijoje. Aliantai belaisvius 
paleis, jeigu jie sutiktų grįžti ( kilimo 
arba rastų kitą šalį, kuri sutiktų juos 
imti. Dėl suprantamų motyvų lietuviai 
sakė grįžti j kilimo šalį.

Savo laiku — su Lietuvių Emigracijai 
ti Komiteto Paryžiuje pritarimu — buvo pa
daryta žygių perkelti belaisvius j kitą Euro-

šalis 
pri- 

atsi-

T-ir-

jos Komisijai ir stengsis padėti jiems emi
gruoti.

Kitų lietuvių' padėtis Italijoj irgi yra ne
pavydėtina. Įsikurti Italijoj yra beveik ne
įmanoma. Esantieji stovyklose blogai maiti
nami silpsta fiziška; ir moraliai. Jų tarpe 
yra per’ mažas inteligentų procentas, kuru 
galėtų aktyviai prisidėti prie jų asmenybė! 
išlaikymo ir atsverti blogumus, kurie išeina 
iš sukimšto ir neproduktingo gyvenimo sto
vyklose. <

Yra dar kiti motyvai, kurie Italijos lietu
vius tremtinius išskiria iš kitų. ■ Artimoje 
ateityje laukiama aliantų išsikraustymo. To ii 
vadoje didėja galimybė, kad stovyklos pereia 
Italų valdžios žinion. Italų valdžia labai ne
palankiai laikėsi pabėgėlių atžvilgiu.- Tie, 
kurie nesugebės greitu laiku vizų gauti ir iš
važiuoti, galės būti daugiau ar mažiau pri
versti repatrijuoti Į Sovietų Sąjungą. Be to, 
galima laukti, kad norėdami nusikratyti pa
bėgėliais, prieš savo išvažiavimą iš Italijos, 
aliantai išveš į bet kokį kraštą tuos, kurie 
henorės grįžti į savo kilimo šalis ir nebus 
suradę galimybių emigruoti Į pakenčiamet- 
nes sąlygas.
I Komitetas supranta, kad lietuvių blaškymai 

po pasaulį nėra pageidaujamas. Tačiau, akai- 
tydamasis su minėtomis ypatingomis sąlygo
mis, yra pasiuntęs aplinkrašti Italijos lietu
viams, išdėstydamas motyvus už ir prieš 
emigraciją ir dabar esamus galimumu3 emb 
gruoti į Argentiną. Norintiems emigruoti Į 
tą šalj, Komitetas yra pasiryžęs padėti. Ko
mitetas bandys ieškoti būdų, kad emigruo
jantieji būtų vežami Intergovernmental Com
mittee of Refugees lėšomis, už kurias nebūtą 
reikalinga atsiteisti.
Vasario 16. d. minėjimas Atlante

Vasario 8 dieną laivu „Ernie Pyle” iš Bre- 
menhaveno į USA išplaukė 28 lietuviai. Šio
mis dienomis gautame laiške viena lietuvaiti 
rašo, kad nepriklausomybės paskelbimo šven
tę lietuviai iškilmingai paminėjo, o laivo ka
pitonas ta proga surengė lietuviams pobūvį 

Brif»; •»’; tiai pradėta kalbėti 
a,, e Jv.J avi’’ t į D. Britanij’j

Paskutiniuoju laiku L.J. stovyklose plačiai 
pradėta kalbėti apie greitą DP. išvykimą Į 
D. Britaniją. Vienoje stovykloje net Unrros 
dir. išsireiškė, kad iki balandžio 1 d. visi 
DP. išvyks Į D. Britaniją. Plačiau dėl to jis 
nedavė jokių paaiškinimų. Visi lietuviai ži
niomis apie išvažiavimą yra susidomėję ir 
laukia smulkesnių žinių. (vj

Dr. K. Girtautas habilituojasi Erlangeno 
Universitete

Šių metų pradžioje Dr. Kazys Girtautas 
užbaigė savo mokslinį veikalą filosofijos — 
pedagogikos srityje „Das Problem der mora- 

, lischen Bildung” (Moralinio ūgdymo proble
ma) ir ji Įteikė Erlangeno Universiteto filo
sofijos fakultetui kaip habilitacini darbą. Spe
cialios fakulteto tarybos Įteiktasis darbas ta
po įvertintas pozityviai. Po Dr. K. Girtau
to mokslinių diskusijų šių metų vasario mėti. 
24 d. prieš filosofijos fakulteto narius, Dr. K. 
Cirtautui yra pripažinta teisė š. m. kovo 
mėn. 8 d. prieš Erlangeno universiteto profe
sūrą ir studentiją, laikyti (žengiamąją paskai
tą, — tema „Der pedagogische Takt als Prob
lem und Aufgabe” (Pedagoginis takta3 kaip 
problema ir uždavinys).

Dr. Kazys Girtautas gim. 1915 m. sausio 
18 d. Sodalėje, Tauragės aP-> mūsų visuome- 

tautybių pacientais, ypatingai su-> nėję yra jau žinomas savo disertacija, kurią '■ 
estais santykiai glaudūs ir nuo-

J . M.

žygiai nedavė lauktų vaisių.
Pasirašius su Italija taikos sutarti, alian- 

tai ruošiasi visus belaisvius perkelti j Vo
kietiją, kur dar tebėra aliantų karinė val
džia. Dalis belaisvių jau perkelta. Iš gautųjų 
laiškų pasirodė, kad jie atsidūrė tragiškoj 
padėtyje. Belaisvių stovyklose -gyvenimas 
blogiausias ir be jokių vilčių šviesesnei atei
čiai. j DP stovyklas jie nepriimami. Tik vie
nam kitam pavyko Įsitaisyti vokiečių visuo
menėje.

Kita grupė yra lietuviai, kurie nepriimami 
j Unrra ar kitokią aliantų išlaikomą stovyk
lą. Savo laiku jie bijojo stoti j stovyklas, nes 
vyravo nuomonė, kad iš stovyklų būsią per
duoti sovietams. Vieni jų dirbo pa3 ūkinin
kus, kiti gyveno išpardavinėdami savo turi
mus daiktus. Tačiau paskutiniu laiku Italų 
valdžia ėmėsi prieš juos griežtų priemonių: 
buvo uždrausta dirbti, atimta maisto korte
lės >T norėta ištremti iš Italijos. Išimties ke
liu buvo leista jiems pasilikti, kai jie paža
dėjo artmiausiu laiku emigruoti i kitas ša
lis. Į tą grupę taip pat Įeina žmonės, kurie 
vienu ar kitu būdu paskutiniu laiku atsidūrė 
Italijoje.

Šiom abiem grupėm — iš viso apie 1.200 
žmonių — tolimesnis pasilikimas Italijoj yra 
beviltis. Todėl Komitetas belaisvių kapeliono 
(lietuvio) padedamas, sudarė jų sąrašus ir 
šiomis dienomis įteikė Argentinos Lmigraci-

Lietuviiį balsas is sanatorijos
Oaufing b. Muenchen. Čia veikia didžiau

sia iš amer. zonoj Unrros išlaikomų sanatori
jų. Joje gydoma apie 1.100 įvairių tautybių 
plaučių džiova sergančių ligonių. Jų pusę 
sudaro žydai. Po jų seka ukrainiečiai, lenkai. 
Lietuvių tėra 34. Visi išblaškyti po visus 4 
skyrius ir sumaišyti su kitataučiais.

Administracijos personalas daugiausia žy
dų tautybės, o gydytojai, gail. seserys ir tech, 
personalas — vokiečiai. Vienintelis pareigū
nas lietuvis — tai sanatorijos kapelionas 
Pranciškonų vienuolis — simpatiškasis Tėvas 
Placidas.

Gydymas daugiausia chir- 'rinis. Priežiū
ra ir tvarka patenkinama. Pacientai labai 
(vairaus kultūrinio lygio ir didelė jų dalis 
nesilaiko nustatytos tvarkos ir labai sunkiai 
pasiduoda drausmei.

Maistas nuo rudens susilpnėjo ir ligonys 
jaučia jo nedateklių, ypač riebalų, ir, kas iš
sigali, rūpinasi iš šalies. Ypatingai etektingą 
paramą iš „Joint’o” ir kitur gauna žydai, ku
rie, gyvendami tuose pačiuose kambariuose 
su kitų tautybių ligonimis sukelia pavydą ir 
nepasitenkinimą.

Eichstaetto — Rebdorfo stovykla
Stovykla įsikūrusi senuose vienuolyno (pas

kutiniu metu buvusiuose kalėjimo) rūmuose. 
Stovykloje gyvena 700 lietuvių, 400 latvių tr 
30 estų.

Yra lietuvių gimnazija, pradžios mokykla 
ir vaikų darželis. 35% stovyklos gyventojų 
mokosi aukščiau minėtose švietimo įstaigose 
ir Eichstaetto vokiečių aukštojoj teologijos 
— filosofijos mokykloj (akademijoj).

Gimnazijoje mokosi pusantro šimto moki
nių. Mokiniai turi bendrabuti.

Stovykloje yra (aktyvus kultūrinis darbas 
ir švietimas. Ruošiamos kas savaitę specia
lios stovyklai paskaitos, veikia (vairūs kur
sai, vyksta minėjimai ir koncertai.

Šių metų sausio mėnesio pradžioje stovyk
la buvo (spėta skubiai pasiruošti išsikelti ki
tur. Kur — nežinia. Esą, mažomis dalimis 
po (vairias districto' stovyklas. Buvo daryta 
žygių, kol nebaigti gimnazijoje ir mokykloje 
mokslo metai, kad stovyklos neiškeltų. Aplan 
kyta Areos ir districto vadovybės ir net ar
mijos štabas. Prasidėjus tymų epidemijai, 
stovyklos perkėlimas atidėtas iki vidurio 
landžio.

I-jo screeningo rezultatai
Paaiškėjo, kad lietuvių išmetama 189 

mens, latvių virš 100 ir estų 3. Kartu su 
zultatų paskelbimu buvo pranešta, kad bus 
vasario 24 dieną visi šie išscreeninguoti žmo
nės stovyklos išvežti. Buvo griebtasi prie
monių, kad išvežimas būtų sulaikytas. Duotai 
skubi telegrama gen. Clay ir 1-os divizijos 
vadui, prašant išvežimą, dėl šalčio ir epide
mijos sulaikyti, iki bus išspręsti pareiškimai.

ba-

as-

Dar buvo kreiptasi tr prašyta pagelbos pas 
vietini karo komendantą. Tačiau pastangos 
nieko negelbėjo ir išskryninguotieji buvo iš
vežti iš stovyklos. Bet po 1 valandos stovyk
los nustebimui visi 5 sunkvežimiai su daik
tais ir žmonėmis gr)žo atgal. Pasirodė, 
kad iškėlimą vykdęs pulkininkas oainatęs, jog 
išmestieji žmonės: seneliai, vaikai, ligoniai ir 
motinos, talpinami l nekūrenamas, šlapias ir 
tamsias patalpas, visus grąžino atgal ir kitą 
dieną jis išvyko j districtą, prancšdamas mū
sų stovyklai, kad išvežimas kol bus šalčiai 
ir nebus duotos geresnės išvežamiesiems pa
talpos, o gal net iki bus išspręstos apeliaci
jos, sustabdomas.

Po kelių dienų padidėjus susirgimams, sto
vykla vėl uždaryta ir (vestas karantinas.

Atsižvelgiant ( tai, kad išmetamas didelis 
skaičius niekuo nekaltų žmonių: senelių kai
miečių, klierikų, inteligentų, kurie Vokietijo
je dirbo vergų sunkiausius darbus už mažiau 
šią atlyginimą ir jėga paimtų bei (vilktų j 
uniformas vyrų, kurie dirbo juodus darbus, 
tačiau jie nekariavo ir neturėjo ginklų, to
dėl sutartinai visų tautybių yra daromi žy
giai, kad išscreeninguotųjų būtų skubiai 
žiūrėtos apeliacijos.

Kartu su šitais žygiais stovykla ieško 
tos, kur ji galėtų po Velykų persikelti, 
tuviai nori kompaktiniai persikelti ten,
yra gimnazija, mokykla ir vaikų darželis, 
kad galėtų moksleiviai Įsijungti j tas įstai
gas ir nesusitrukdytų jiems mokslas, gi mo
kytojai galėtų papildyti ir pastiprinti ten

Jaučiamas ir lietuviškosios spaudos badas. 
Muencheno LRK nerodo noro padėti ir nuo 
estų bei latvių tuo atveju atsilieka. Tik mo
terų sekcija atsiuntė rožančių ir, Kalėdų 
proga, dovanėlių maistu. Ligonys joms labai 
dėkingi, bet jų atstovių apsilankymas labai 
retas.

Pusė ligonių sunkiai serga ir kiti čia gy
dosi jau antrus metus. Dauguma jų neturi 
artimųjų, kurie jais galėtų pasirūpinti ar 
jiems padėti. Tenka tenkintis vienų kitiems 
parama.

Mirtis lietuvių nelenkia ir čia jau mirė: a. 
a. Juozas Jurgelevičius, Domas Dobradziejū- 
nas, Kazys Lukauskas, Antanas Sereika, Ane
lė Petkaitienė, Ona-Marija Pareigytė. S. m. 
vasario 28 d. su šiuo pasauliu atsiskyrė ir 
buv. aviac. mokyklos viršininkas pulkininkas 
Viktoras Reimontas, palikęs Augsburge 
laitėmis porą nepilnamečių dukrelių.

16 Vasario galinčių vaikščioti ligonių 
vo paminėta bažnyčioje iškilmingomis 
maldomis. (Jose dar paskutinėmis jėgomis 
dalyvavo ir velionis a. a. pulk Reimontas).

Nežiūrint kariuom. vadovybės (sakymo; sa
natorijoj Unrros skriningas (vad. Waehlbar- 
keits Untersuchung’as) nebuvo nutrauktas ir 
vyksta visą laiką, keldamas ligonių nerimą ir 
sunkindamas ir taip jau sunkias ligonių die
nas. Tardytojai — žydų tautybės.

Pacientų komitetas susideda iš mišrių sta- 
cijonų vyresniųjų ir mažesniųjų tautinių gru
pių neatstovauja, todėl ir lietuviai savo rei
kalams ginti susiorganizavo, išrinkdami pa
tikėtiniais stud. Pr. Keršj, p-lę Visockaitę ir 
mokyt J. Mažeiką.

Su visų 
latviais ir 
širdūs.

naš-

bu- 
pa-

jis parašė 1943. m. apie Prof. St Šalkauskio 
filosofinę pedagogiką. J. Bričkų

Pūgos Anglijoje užpustė kaimus
Paskutinių dienų atodrėkiai ir lietūs daž

nam vakarų Vokietijos gyventojui kelia nuo
jautos apie pavasario pradžią ir jau sunku 
šiandien būtų sutikti žmogų, kuris tikėtų, 
kad dar gali grĮžti šalčiai, kurie nuolat pra
ėjusią žiemą kartojosi ir uždelsė pavasario 
artėjimą. Tačiau taip pat būtų per drąsu 
tvirtinti, kad, iš tiesų, žiema savo paskuti
nes dienas baigė. Štai dar piaėjusios savai
tės pabaigoje, kovo 5—6 d. d., Anglija iš
gyveno tokiu metų laiku neatmenamą sniego 
pūgą. Tomis dienomis spustelėjo vidutinio 
šalčio banga, kurią lydėjo didžiulis sniego 
iškritimas. Vietomis prisnigo tiek daug, kad 
sunku bebuvo per jį išbristi. Pagaliau kilo 
vėjas, prasidėjo pusnys, kurios perėjo į di
džiules pūgas, (kloniuose tiek buvo privers
ta sniego, kad vietomis vos besimatė telefo
no stulpai. Ištisi kaimai slėnesnėse vietose 
buvo tiek užpustyti, kad gyventojai negalėjo 
iš jų išeiti. Turėjo sustoti susisiekimas trau
kiniais visoje eilėje Anglijos provincijos sek
torių.

Londono radio pranešimais Anglija senai 
yra išgyvenusi tokias pūgas pavasarėjančiu 
metu, kokias jai teko išgyventi kovo antrąją 
savaitę. Tai buvo kažkas panašu J gamtos 

esamų mokytojų kadrą, tuo būdu būtų dar , prajovą.
pakeltas mokslo lygis. A. Jovaiša Šiemetinė žiema, kaip tyčia, mėgo prajo-

per-

vie- 
Lie- 
kur

vus. Šalčių buvo didesnių visuose Europos 
vakaruose, negu kad paprastai čia žiemomis 
pasitaiko. Be to, jie ilgiau truko ir ypač 
vargino gyventojus, kovojančius su kuro sto
ka. Dabar, artėjant pavasariui, vokiečių laik
raštis „Tagesspiegel” deda aprašymą, prime
nanti įvairenybę, apie buvusios žiemos di
džiųjų šalčių metu Reinickendorfe, prancū
zų zonoje, šąlančių gyventojų Įvykdytą ang
lies transporto užpuolimą. Kuru pakrautą 
ešaloną užpuolė kelių šimtų minia, sulaikė 
traukinį ir puolė grobti anglis. Trauki f o 
palydovai bandė užpuolikus sudrausti, tačiau 
šie paleido visą kanohadą koliojimų, šaukda
mi, „mes neleisime savo vaikams šalti”, pa
lydovus apstumdė, du sunkiau sužeisdami, ir 
per trumpą laiką mažiausiai 800 anglies cent 
nerių iš traukinio buvo išnešta.

Po šio atsitikimo, kuris yra vienas iš 
stambiųjų, toliau sekė visa eilė mažesnio 
masto anglies transportų užpuolimu,' kurią 
pasėkoje šalčių metu prancūzų zonoje buvo 
pastatyta speciali policija — saugoti kuro 
transportus nuo apiplėšimo.

Kadangi visa tai vyko Europos vakaruo
se, kur neįprasti toki šalčiai, tad buvusieji 
kuro transportų užpuolimai primena lyg iš-- 
galvotą pasakojimą, o iš tiesų jie yra žmo
nių išgyvenimų dydžio atestacija. G. Br.

4


	C1BLNB1F85FC41-1947-Kovo12-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1947-Kovo12-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1947-Kovo12-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1947-Kovo12-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

