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Pirmieji konferencijos vertinimai
Londonas. Britų radio žinių tarnybos Vo- 

kietijai politinis komentatorius Maskvos pa- 
; tikrinius tevadina tik taikos parengimo pa- 

liUrimais, kurie išsivystysią j taikos sutartį, 
I jei bus sudaryta centrinė Vokietijos valdžia, 
' kuri ją galėtų pasirašyti, arba į taikos sta

tutą, kur) pasirašytų tik sąjungininkai tarpu- 
uvyje ir kuris Vokietijai būtų- padiktuotas 
dėl nebuvimo centrinės valdžios arba dėl 
jos atsisakymo pasirašyti. Komentatoriaus 
nuomone, galima ir trečia versija; tai yra 
visiškas nešusitarimas, kurio pasėkoje įvyktų 

I galutinas Europos ir pasaulio suskaldymas J 
du vienas kitam griežtai priešingus blokus. 
Jei sovietai neatsisakys nuo savo nusistatymo 
įgyventi centralizuotos vienpartinės (komu
nistinės) Vokietijos idėjos — pasitarimai ne
duos jokių vaisių, nes kiti tarp pasitarimų 
partneriai griežtai nusistatę prieš centrali
zuotą Vokietiją. Griežčiausi centralizacijos 
priešai prancūzai Vokietiją norėtų matytį ko 
ne be centrinės Valdžios kaip laisvą savaran
kiškų visais atžvilgiais valstybių sąjungą a 
Ii Arabų Lyga. Šiuos du kraštutinius siūly
mus nebent galėtų suderinti britų kompro
misinis siūlymas įkurti sąjunginę valstybę, 
kuriog centrinei valdžiai būtų subordinuoti 
atskirų, šiaip jau gan savarankiškų, kraštų 
politiniai, apsaugos, susisiekimo ir bendros 
piliečių gerovės reikalai.

Londonas. Laikraštis „Sectator” vertinda
mas Maskvos konferenciją pastebi jog ji ge
riau vyksta neį buvo laukta ir blogiau nei 
turėtų vykti. Molotovo staigus ir nelauktas 
Kinijos klausimo iškėlimas įnešė dirbtino 
nedarnumo ypač jog pati Kinija kaip penk
toji didžioji valstybė užprotestavo prieš tari- 
mąsi jos reikalu ir iš anksto atsisakė pasiųsti 
savo atstovą. Laikraščio nuomone, pasitari
mai turėtų išeiti iš Potsdamo susitarimo ir 
liesti tik Vokietiją ir Austriją, tam ištikrų- 
jų ir susirinko. Jei sovietai atsisakys įgyven
dinti pagrindinį Potsdamo susitarimą dėl 
ūkinės Vokietijos vienybės vakarų zonas teks 
industrializuoti irgi peržengiant Potsdame 
sutartas Vokietijos pramonės ribas, kad jos 
galėtų vienos išsiversti be rytinių žemės 
ūkio sričių.

Londonas. Užsienio ministerių pavaduotojai 
Maskvoje tarėsi dėl vokiečių vertybių sąvo
kos aprėžimo Austrijoje. Tačiau po ilgų de
batų nepriėjo jokio susitarimo ir nutarė sa-

MES PAMATĖME PŪIKUJILIETUVIU TAUTOS LOBI
Į š. m. vasario 12—17 d. Seligenstad- 

to lietuvių stovyklos darbo ir tauto
dailės parodos atidarymą ir Lietuvių 
Tautinio Ansamblio pasirodymą, be ki
tų, buvo pakviesti ir vokiečių spaudos 
atstovai, kurių vieno, Heinrich Thol, 
atsiliepimą čia ir spausdiname.

Prie Seligenstadto geležinkelio stoties, tarp 
Sveinfurto ir Wuerzburgo, yra Unrros išlai
koma DP asmenų stovykla, kurioje gyvena 
vien tik lietuviai, iš viso virš 1.000 asmenų. 
Tos stovyklos vadovybė š. m. vasario 12 d. 
pasikvietė karinės valdžios, Unrros pareigū
nus bei spaudos atstovus j parengimus, ku
riais stovykla pasirodė viešumai, tuo būdu 
visiškai nuplėšdama iki šiol ją dengusią už
dangą. Buvo pateikti pagrįsti statistikos duo
menys, iš kurių matyti, kad visi stovyklos gy
ventojai dirba: didelė vyrų dalis karinės 
valdžios Kitzingeno auto parke, o kiti — 
pačioje stovykloje. Kas jų atlikta, tikrai ver
čia stebėtis.

Stovyklos gyvenimas yra tiksliai sutvarky
tas. Joje veikia pradžios mokykla ir gimna
zija. Mergaitėms (mokinėms) rankdarbiai 
yra privalomas dalykas. Gimnazijoje, šalia 
lietuvių kalbos, dėstomos ir 3 svetimosios 
kalbos: vokiečių, anglų ir lotynų. Apie 20 
šios stovyklos jaunuolių lanko vokiečių uni
versitetus. Stovykloje esąs kunigas rūpinasi 
dvasiniais reikalais, kitas gi dėsto tikybą 
mokyklose. Stovykla turį ir savo ligoninę. 
Bažnyčia, ligoninė, mokyklos ir teatras — 
viskas sutalpinta barakuose. Kunigai, gydy
tojai ir mokytojai taip pat yra lietuviai karo 
pabėgėliai. v

Didokas parodoj barakas įvairiuose savo 
įkyriuose parodė tautodailės pavyzdžius ir 
tikrai aukšto lygio amatininkų darbą. Žiūro 
vaį gavo stebėtis tautinių drabužių, kilimų, 
namų apyvokos ir šiaipjau kasdieninio varto
jimo daiktų įvairumu. Buvo parodyti beveik 
visų amatų darbai. Visame kame buvo ma-

vo atskiras nuomones pranešti ministeriams 
tegul jie, kaip aukščiausios instancijos, jas 
pagaliau suderina. Ousevo nusistatymas vo
kiečių vertybėmis laikyti visas sovietų per
imtas ir kontroliuojamas vertybes, kitiems 
pasirodė nepriimtinas.

Londonas.
Maskvą tik 
nės valdžios 
Clay ir gen.

Londonas.
siūlymą svarstyti Kinijos problemą priskiria 
norui atidėti Vokietijos klausimo išsprendimą 
ir ką nors išsiderėti iš JAV Tolimuose Rytuo
se už savo sutikimą, kad jo$ pasiliktų ja- 
jx>nų mandatinių salų valdymą patikėtinio 
teisėmis. Tačiau. D. Britanijai kiekvienas Vo
kietijos problemos sprendimo uždelsimas, 
riša ir ūkinius nuostolius, nes ji negali gy
venti be ūkinių santykių su kitomis valstybė
mis ir nieko negaudama iš Vokietijos negali 
jos amžinai remti. Aišku, Tarybų s-ga turė
dama galimybę savo šalyje pilnai visa kuo 
apsirūpinti gali nekreipti dėmesio Į Vokieti
jos ūkišką stagnaciją bet to, deja, negali sau 
leisti D. Britanija ir todėl negali gaišti bran
gaus laiko pašalinių klausimų svarstymu.

Generolas Marshallis iškvietė į 
ką parėmusį amerikiečių kari- 
šefo Vokietijoje pareigas gen. 
Mc Narney.
Laikraštis •.Economist” sovietų

Prasidėjo nuo priekaištu
Londonas. Maskvos konferencijoje praėju

sios savaitės pabaigoje vyko pasikalbėjimai 
dėl Vokietijos denacifikacijos. Visiems teko 
pripažinti jog denacifikucija kiekvienoje zo
noje kitokia. Marshallis nurodė, jog ameri
kiečių zonoje pašalinta iš vietų 375.000 nacių, 
o 40.000 gestapui ir SS priklaususių tebelai
komi internuotųjų stovyklose, kur jie laukia 
teismo. Tuo tarpu sovietų zonoje, pasak jo, 
ir aršiausias nacis įstatomas į SĖD (komu
nistų partiją), išvengia bet kokių nemalonu
mą dėl savo naciškos veiklos. Atsakydamas 
Molotovas tvirtino, kad vakarų zonose daug 
nacių tebesą svarbiose ūkio ir administraci
jos vietose. Dėl pavyzdžio suminėjo ir porą 
pavardžių, šiaip jau tvirtindamas, jog dau
giausia nacių esą likę teismų srityje ir bū
tent amerikiečių zonos teismuose tebedirba 
25 % nacių, britų 43 ’/o ir prancūzų 50 %. Po 
jo kalbėjęs Bevinas taip pat suminėjo pora 
aukšto rango nacių pavardžių, kurie sovietų

tyti, kaip naudingumas suderintas su praktiš
kumu, o tatai dar padailinta pagražinimais. 
Atskiruose skyreliuose 
denai, pinigai ir pašto

Stovyklos dailininkai 
aliejinę bei akvarelinę 
mesio susilaukė dail. 
prof. Gregoro buv. mokinys). Sis dailininkas 
su savo žmona labai mielai teikė ir apie pa- 

/ rodą paaiškinimų. Jis parodė mums ir lietu
viškų pašto ženklų, kurie buvo atspausdinti 
pagal jo piešinius.

Apžiūrėjus parodą, stovyklos teatro salėje 
(barake) įyvko Lietuvių Tautinio Ansamblio 
koncertas ir „Joninių” pastatymas. Tiek pir
moji, tiek ir antroji vakaro dalis parodė pui
kų meną, kurį yra tekę matyti ir poniai E. 
Roseveltienei, kai ji lankėsi Vokietijoje. Kon
certo dirigentas buvo Stp. Sodeika, tikrai 
įkvėptas muzikas. Pakaitomis su mišriuoju 
choru dainavo Lietuvos valst. operos tenoras 
A. Sprindys. Po moterų choro A. Sprindys su 
p-le St. Klimaite (sopranas) dainavo duetą 
„Kas tuokė mus?” iš J. Štrauso „Čigonų Ba
rono”. 15 gražiausią dainų, romansų ir arijų 
sudarė turtingą koncerto programą, iš kurios 
labiau žinomi dalykai buvo: capu— „Tu, ma
no saule!” ir J. Štrauso valsas „Gyvenimas 
toks gražus!” Mišrusis choras su savo 
meisteriškuoju dirigentu kiekviename did
miestyje galėtų susilaukti garbės.

Vaidinime buvo pateikta liaudies dainų ir 
tautinių šokių; visi dalyviai vilkėjo tautiniais 
drabužiais. Vaidinimui pasibaigus vietos Un- 
ros direktorė p-lė Harrison anglų kalba tarė 
keletą nuoširdžių žodžių apie didįjį JAV pre
zidentą A. Linkolną. Josios kalbą pakartojo 
Unros sekretorius, išvertęs ją lietuvių kalbon. 
Šį diena (vasario 12-oji) ne atsitiktinai buvo 
parinkta, nes tai juk A. Linkolno — „vergų 
išlaisvintojo” diena.

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos or-parodyti
ženklai.
parodė
tapybą.
L. Vilimas (Vienos

savo grafiką, 
Ypatingo dė-

Londonas. Mffekvos konferencijoje šešta
dienį iš eilės buvo svarstoma DP ir pabėgė
lių klausimai. Šiuo klausimu, kaip ir kitais 
iki šiol svarstytais klausimais būtent: demili- 
tarizacijos, denacifikacijog ir demokratizaci
jos, neprieita jokio sprendimo, neg Bevino 
siūlymu sprendimai tebus daromi visus klau
simus perdiskutavus.

, , . , . „ znutrauKti net kokj kiiu Kraštų voKiecių jsi-
n ^oIoj,oy®s ®lūlė J“™, D.P. dar .Pa?2u.! leidimą į Vokietiją, nes Vokietija esanti tiek

• ™.. ■>< prįpjj(jytj gyventojais, kad negali būti nei ko
kios kalbos apie naujų gyventojų įsileidimą. 
Priešingai reikėtų jau esamų gyventojų 
skaičių sumažinti išvežant visus DP ir 
leidžiant patiems vokiečiams emigruoti.

Londonas. Gen. Marshallio pakviestas pa
tarėju gen. Clay jau atvyko Maskvon.

grįžti ( namus, o negrįžtantiems atimti bet 
kokias darbo, įsikūrimo ir emigracijos ga
limybes. Atsakydamas į šį siūlymą Bevinas 
pastebėjo, jog šitokios sankcijos negrįžtan- 
tiems reikštų tą patį ką ir priverstinas grįži
mas, nuo kurio Molotovas prieš tai buvu
siam posėdyje pats atsisakė. D. Britanija ra
ginanti ir raginsianti savo zonos DP grįžt, į 
namus, bet atsisakanti ir atsisakysianti ne- 
grįž>tantiems naudoti tiesioginę ar netiesio
ginę prievartą. Marshallis ir Bidault pritarė 
Bevino nusistatymui siūlydami laisvą emigra
ciją į kitus kraštus. Tačiau Bevinas bijoda
mas nelegalaus žydų antplūdžio į Palestiną 
pasisakė prieš laisvą emigraciją. Įsikarščia
vusį DP puolime Vyšinskį nuramino Mar
shallis primindamas, jog tam klausimui iš
spręsti esanti sudaryta tarptautinė organiza- 

zonoje užima vadovaujančias vietas. Be to 
toje zonoje socialdemokratai, kurie nenori 
pasidaryti komunistais yra panašiai traktuo
jami, kaip ir nacių laikaig jiems neleidžiama . 
turėti savo partijos, o per tai ir balsuoti už 
savo kandidatus. Bevino daviniais britų zo
noje iš savo anksčiau turėtų vietų pašalinta 
300.000 nacių, p internuotųjų stovyklosę te
belaikoma 34.000. ' ,

PRIEŠTARAUJANČIOS NUOMONES DĖL 
TRUMANO KALBOS

. Londonas. Pasaulio spaudos dėmesio centre 
tebėra tik ką pasakytoji Trumano kalba. 
„Izvestija” ta proga rašo apie Amerikos 
norą kišti3 į Graikijos ir Turkijos vidaus 
reikalus ir nesuderinamą elgesį su kitomis 
tautomis slepiasi tikrieji tikslai-valdyti pa
saulį. D. Britanijos opozicinė spauda, išsky
rus komunistų „Daily Worker”, prezidento 
kalbą vertina teigiamai. Pats Ghurchillis joje 
nemato jokių netaktų sovietams, nes, girdi, 
draugiškumas su Tarybų s-ga turi būti pa
remtas jėga, bet ne nuolaidumu.

Graikų vyriausybė Ryšium su Trumano 
kalba išleido atsišaukimą į tautą, nurody
dama artėjantį skurdui galą. Džiaugsmo 
pareiškimui 
neveikė.

sostinės įmonės dvi valandas

Naujienos iš visu kontinentu
Iš Vašingtono pranešama, jogLondonas.

pagrindinė Amerikos paramos Graikijai są
lyga yra tvarkos ir taikos reikalavimas, ku
riam išlaikyti būtina sukurti stiprią armiją.

Londonas. Vokietijos karinė aviacija prak
tiškai yra sunaikinta. Vien amerikiečiai su
naikino 4.000 lėktuvų ir 30.000 motorų lėktu
vams. Daugelis aerodromų paversti dirba
mais laukais, o specialūs aviacijos prietai
sai pritaikinti civiliniam naudojimuisi arba 
sunaikinti.

Londonas. Vienoje pasirašyta Prancūzijos 
— Austrijos kultūrinio bendradarbiavimo su
tartis.

Londonas. Airija padovanojo Vokietijai 
2.000 galvijų skirtų, mėsai papildomiems 
mokyklinio amžiaus vaikų pietums.

Londonas. Trumanas išreiškė pasitenkinimą 
gauta j>adėka iš Graikijos ministerio pir
mininko ir ojxjzicijos vado už pažadėtą Grai
kijai pagalbą. Graikijos vyriausybė, pasak jo, 
turėtų visus iki šiol prieš ją kovojusius kurie 
nėra padare savanaudiškų nusikaltimų, am
nestuoti.

Londonas. Po vienuolikos mėnesių nesėk
mingų derybų sovietų prekybos delegacija ap
leido Argentiną. Derybos prekybos sutarčiai 
sudaryti atidėtos neribotam laikui.

Londonas. Sovietų žinių agentūra Tass at
šaukė JAV dalinių Korėjoje vyriausio vado 
generolo Jonh Hodge Vašmgtone pa'kelbtą 
tvirtinimą, kad sovietų radio pranešimu tarp 

cija (IRO) ir todėl neišsimoka daugiau gin
čytis.

Svarstant pabėgėlių klausimą Molotovas 
užsipuolė vokiečius už pereitą išgyvendina
mųjų iš Lenkijos, Čekoslovakijos ir kitų 
kraštų priėmimą. Prancūzija pasižadėtų pri
imti 100.000 tesutinkanti priimti tik 4.000. 
Atsakydamas į tąi Bidault siūlė tuč tuojau 
nutraukti bet kokį kitų kraštų vokiečių įsi-

Dėl darbo Jėgos skirstymo Anglijoj
Londonas. Britų laikraštis „Times and 

' Fide” svarstydamas britų svarbiausių plėsti
nų pramonę šakų aprūpinimo darbininkais 
pagal planą klausimą prieina išvados, jog 
planavimas su demokratija sunkiai suderina
mas ir būtų tikrai nedemokratiška perkelti 
darbininkus iš, vienos darbovietės į kitą prie
varta. Laikraščio nuomone, nenorint atsisa
kyti nuo planavimo vis dėl to imtis netie
sioginės prievartos. Tačiau kairiųjų spauda 
iš principo yra nusistačiusi prieš bet kokią 
prievartą skirstant darbo jėgas. Ji mano, jog 
darbo pajėgos turėtų laisvai pasiskirstyti. 
Norint jas nukreipti j plečiamos pramonės 
sritis reikia jose sukurti geresnes darbo ir 
atlyginimo sąlygas.

Baltijos piliečiu demonstracija
Frankfurtas, kovo 12 (N. de Fr.). Apie 

100.000 DP laike 12 vai. protestavo prieš 
pripažinimą rusiškos Baltijos valstybių oku
pacijos įvykdytos Tarybų s-gos.

Vyriausios amerikiečių kariuomenės 
vybės pranešimu šita demonstracija 
nepakenkė ir nė mažiausio laike jo 
dento neįvyko.

vado- 
taikai 
incen-

Staigus prieauglis Latvijoj...
Vasario 16 d. Latvijoje įvyko rinkimai Į 

Aukščiausią Sovietų Tarybą. Latvių trem
tinių laikraštis „Tevzeme“ 17 Nr. minėtų 
rinkimų proga rašo: „Latvijos gyventojų 
skaičius, įskaitant išvežtus į rytus, esan
čius vakaruose ir palikusius namuose, yra 
1,5 milijono. Gi įvykusiuose rinkimuose 
dalyvavo 2,4 milijonai gyventojų. Iš kur 
toks „prieauglis”, siekiąs 1 —13 milijono 
— klausia, laikraštis.

17—25 metų amžiaus korėjiečiai viso apie 
500.000 vyrų yra įpareigoti tarnauti sovietų 
kariuomenėje.

Insbruckas. Žiniomis, iš Peipingo Kinijos 
centrinės vyriausybės suplanuota generalinė 

'ofenzyva prieš Komunistus Mandžiūrijoje 
greičiausia nebūsianti pradėta iki oras pa
kankamai atšils ir keliai užtenkamai pradžius, 
kad tinkamai išnaudojus motorizuotų dalinių 
persvarą. Ofenzyvos tikslas — likvidavimas 
komunistų kariuomenės.

Londonas. D. Britanijos kolonijų ministeris 
paaiškino išimties stovio Palestinoje įvedimo 
prasmę. Palestinos administracija iš civilių* 
pereinantį i kariškių rankas. Už nusikaltimus 
bausią tik kariški teismai. Karinė valdžia 
tvarkysianti ir gyventojų judėjimą. Jis apgai
lestavo jog kovoj su teroru žydų visuomenė 
yra padėjusi per maža pastangų, nors ir 
rodžiusi geros valios. Kada ir kokia forma 
Palestinos klausimas būsiąs svarstomas JT 
jis tikisi galėsią pranešti jau už savaitės.

Šiuo tarpu Palestinoj vyksta teroristu ieško
jimas. Per kariuomenės pravestas kratas 
Telavive rasta teroristų sprogmenų dirbtuvė.

Londonas. Sovietų pasiuntiniai iš Londono 
ir Vašingtono sąryšy su konferencija iššaukti 
Maskvon. Laukiamas ir sovietų pasiuntinio 
iš Paryžiaus iššaukimas.

Londonas. Kinija dar kartą užprotestavo 
prieš sovietų siūlymą spręstj konferencijoje 
jos reikalus vistiek ar į ją būtų pakviestas 
Kinijos atstovas ar ne.

1
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Atominė energija - ilgu metuu klausimas
Kaip atominė energija galėtų būti išvysta 

taikingiems tikslam, vietoj to, kad ją naudoti 
žmonijos naikinimui? Mokslininkai išgąz- 
dinti atominės bombos sprogimo padarinių 
Hirosimoj ir Nagasakyje yra susirūpinę 
laisvu mokslinių žinių pasikeitimu apie ato
minę jėgą. Iš kitos pusės politikai vis dar 
nenorėtų su tuo sutikti, panašjai kaip kai ku
rie viduramžių pralotai, kurie nenorėjo pri
pažinti, kad žemė yra apskrita. Šiaip ar taip, 
reikia pripažinti, kad išvystymas atominės 
energijos yra pavojingas žaidimas su ugnimi 
ir tas dalykas yra pasidaręs pasaulio paslap
timi Nr. 1. -

Išskyrus valdiškas paslaptis apie pasaulio 
urano rūdos išteklius ir gamybą ir apie ra
dioaktyvios energijos pavertimo | arklių jė
gos procesą, ekspertai patys dar nežino at
sakymo j šį klausimą. Kol ateis tas laikas 
kuomet bus galima panaudoti elektros srovę, 
kuri bus teikiama atomo energija varomos 
elektro, jėgainės, fizikai ir inžinieriai turės 

z išspręsti dar daug painių problemų.

Daugiausia urano gaunama iš tam tikros 
mėlsvaj juodos smalinė, medžiagos ir iš kar- 
notito — geltonos spalvos mineralo. Nors 
jau prieš 400 metų Henri Bacųuerel nustatė, 
kad urane nuolat vyksta savaimis atomų ski- ,. 
limas, bet iki pat antrojo pasaulinio-karo pra 
džios tas elementą, buvo mtžai kur pritai
komas. Jis buvo tevartojamas specialaus 
plieno gamyboje ir dažymui stiklo bei kera
mikos dirbinių.

Britų imperijoj urano rūdos randama Ka
nadoj, Australijoj, Rodezijoj, N. Zelandijoj, 
Britų Ovafanoj ir Kornvalyje. Kito, šalys 
turinčios urano ’rūdos ištekliu, yra Belgų 
Kongas, JAV, Rusija, Švedija, Vokietija, Bul
garija, Austrija ir Portugalija.

Atominė jėga gaunama sekančiu būdu: 
urano pailgi gabalai (štangos), aklinai už
darytos aliuminio dėžėse patalpinami grafite, 
kuris veikia kaip tarpininkas, dali būti dar 
pridedama kadmio, kuri, absorbuoja neutro
nus naudojamus grandinės reakcijoje, šio 
proceso išdavoje gaunamas plutonas - naujas 
elementas dar nesurastas gamtoje ir labiau 
skylantis nei uranas — ir karštas vanduo 
(šio proceso metu išsivysto aukšta tempera
tūra, todėl vėsinimui vartojamas vanduo). Kol 
kas tokiu būdu gaunama temperatūra yra per 
žema, kad būtų galima panaudoti gaunamą 
garą, bet yra daromi bandymai pakelti tem
peratūrą, nepakenkiant pačiam fabrikui.

Kadangi {rengimu, aptarnaujantis persona
las yra nuolatos grąsomas žalingų gammos 
spindulių, įrengimai turi būti, aptarnaujami

TRUMPA

'Dar vienai pavądarid
ROBERT NATHAN 

lUM šie vertė v.
Mr. Otkaras negalėjo atsakyti, nes tuo mė

tų policininkas jiem* (sakė pasišalinti; du vy
rai su stumiamu vežimėliu buvo sukėlę jam 
rimčiausią (tarimą. „Salin, išeikite, čia nė 
vieta valkatoms. Paimkite vežimėli. Negalima 
tokio daikto turėti parke.”

Mr. OTkaras norėjo ginčytis su juo. „Aš 
nesu valkata”, pradėjo. Nelaiminga pastaba. 
Nepratęs ginčytis ir nepatenkintas tuo, ką 
matė policininkas pagriebė Mr. Otkarą už 
rankos ir išvedė ji įf parko, kur| sekė Mr. 
Rosenbergas ir vežimėli*.

„Lauk ir nesirodykite čia.” Su rodomu 
pykčiu jis paliko juos prie kampinio akmens 
netoli vandenlaidės.

Abu vyrai atsirėmė i parko sieną ir liūd
nai žiūrėjo i gatvę. „Dabar kas?” paklausė 
Mr. Rosenbergas. Mr. Otkara« patraukė pe
čiais”. „Mes negalime čia pasilikti, varys vėl. 
Tuo tarpu neturim kur pasidėti. . jei visiš
kai nieko neturėtume, būtų geriau; be veži
mėlio galėtume grįžti į parką ir praleisti die
ną saulėje ant suoliuko.”
. „Bet nakčia”, įsiterpė Mr. Rosenbergas, 

kuris prisiminė, kaip buvo patogu praeitą nak 
K, „turėsime taip pat miegoti ant suoliuko, 
neturėdami lovos. Taigi pasilaikykime, ką 
turime, ir susiraskime gerą vietą, kur įsikur
ti”. ' ,

Mr. Ofkaras galvojo, kad būtų sunku su
rasti tinkamą slėptuvę. „Ypač, kad negalime 
pasiimti vežimėlio į parką kartu. Vis dėlto 
būtų galima vienam iš mūsų pasilikti čia ir 
stumdyti ramiai vežimėli, kad tuo būdu ne
būtų atkreiptas dėmesys, tuo tarpu kai kita* 
grįš t parką paieškoti namo arba tvarto ko
kio nors, tarp medžių. Tada vakare naudo
damiesi tamsa galėtume Įeiti”.

„Gera mintis. Aš grįžtu į parką paieškoti 
mums bakūžės”.

„Priešingai”, atkirto Mr. Otkaras tvirtai, 
„aš grĮžtu Į parką, o jūs liksite čia daboti 
vežimėlio. Aš geriau pažįstu parką negu jūs; 
be to jūsų smuikas; įsivaizduokite, aš jį pa
mesčiau; ir pagaliau aš- perimi »n"-b*«hi n*, 
•akyti, ar lova tipl8 mažame tvarte arba pa

tokio dydžio, kaip vidutinis

urano rūdos atsargos pasau- 
ribotos, kad atominę energiją

iš tolo, o reakcijos patalpos padengiamos 
gelžbetoniu. Nežiūrint to,’ atominės energijos 
fabrikas galėtų būti gana mažas, — tokio 
dydžio kaip pav. transformatorių stotis — ir 
jis galėtų veikti ilgą laiką sunaudodamas 
mažai medžiagos. Tačiau kalbos apie atomo 
energija varomą automobilĮ yra visai tuščios, 
nes mažiausias judantis jėgos vienetas turėtų 
būti maždaug 
garlaivis.

Bet žinomos 
lyje yra labai 
panaudoju^ kitiems jėgos šaltiniams. Be to- 
jie, daugeliu atvejų, randasi toli nuo dabarti
nių pramonės centrų. Taip pat mokslininkai 
dar nėra išsprendę daugeli problemų. Pluto
nas, kaipo kuras, turi būti sudaromas atomas 
po atomo, ka8 užtruktų daug ilgiau nei susi
darymas akmens anglių, o ir techniškas pa
vertimas plutono karščio i arklio jėgas turi 
būti dar išspręsta*.

Tad, kad .ir kaip palankiai viskas spręstųsi, 
turės dar daug laiko praeiti, kol kas nors ga
lės psakyti, kad plutonas yra ateitie* dega
moji medžiaga. >

Romantisk&aiisioM aukso kasyklos
Vasario pradžioje anglų spauda pranešė 

apie naujai atrastas aukso kasyklas Pietų 
Afrikoje. Tačiau šios kasyklos nėra pirmosios 
Afrikos žemyne. Čia aukso kasimas nebuvo 
paslaptimi prieš 3.000 metų. Jau tomis gilios 
senovės dienomis afrikiečiai, vyrai ir mote
rys buvo pasidavę aukso ieškojimo karštligei. 
Jie nugalėjo didelius nuotolius, skrodė džiung
les, kad tik pasiektų sritis, kur yra aukso. 
O aukso vertė čia buvo matuojama Salia
mono išgarsėjimu. Karalius Saliamonas Pie
tinėje Afrikoje turėjo didžiules aukso kasy
klas, netoliese nuo Rodezijos, kuri buvo 
aitkšo prekybos centru. | čia iš aukso kasyk
lų sueidavo vergų karavanai, nusviltintomis 
nuo pietų saulės nugaromis, nešini auksą iš 
tuo metu plačiai pagarsėjusių Saliamono 
aukso kasyklų.

Saliamonas, auksu nepuošė savo rūmus ir 
Sulamitą, bet jis vertėsi aukso prekyba. 
■Finikiečiai, fryzai, egiptiečiai, babiloniečiai 
ir net kiniečiai nuolat lankėsi pas Salia
moną ir, spėjama, iš jo kasyklų iškasto 
aukso bus išgabenę didžiulius, kiekius.

Archeologijos iškasenos rodo, kad afrikie
čiai jau 17 amžiuje gana racionaliais pagrin
de is buvo sutvarkę aukso kasimą ir jo pa
ruošimą. Be to, eilėje vietovių atrastos iš
kasenos kalba už tai, kad Afrikoje aukso 
kasyklų senais laikais nemaža būta. Ypač 

šiūrėje; lova sena ir labai didelė, bet aš at
simenu, kaip' ji atrodo”.

Mr. Rosenbergas atsidūso. „Gerai, tik neuž- 
gaišk ilgai; surask greitai. Palauksiu, kol 
sugrįši”.

Kiek pagalvojęs linksmesniu balsu pri
dūrė: „Praleisiu rytą praktikuodamas savo 
skales”. „

Ir paėmęs smuiką pradėjo derinti stygas. 
Niekas nekreipė dėmesio į jį; miesto triukš
mas buvo didesnis negu jo smuiko garsai.

Mr. Otkaras nuėjo | parką. Jis ėjo po nu- 
vasarojusiai* medžiai*, perėjo nebežalias pie
veles ir krūmu* su sudžiuvusiais ir geltonais 
lapais. Vaikai žaidė ant saulės aplink ji, Mr. 
Otkaras sustojo jų pasižiūrėti. Jų elgesys er
zino jį; atsidusdamas jis nusuko akis nuo tri
jų mažų mergaičių, kurios mušdamos ir stum
dydamos bandė nuvaryti kitą mažą mergaitę 
nuo žaidimo su jomis. Vaikas nusiminė dėl 
to bandymo, kurio atrodė laukė; tačiau galė
jai matyti, kad ant galo ji tikėjosi, kad bu* 
kitaip. Taip me* elgiamės visą gyvenimą, 
galvojo Mr. Otkaras; priimdami su liūdnu 
išdidumu vieną smūgį po kito, vis būdami 
įsitikinę,, kad ant galo išeis gerai, jei ne ant 
žemė* tai bent danguje. Kiek išmintingesnis 
būtų vaikas, nusigręždamas. nuo žiaurių savo 
draugų ir ramiai nueidamas žaisti vienas. 
Bet ji niekados taip nepadarys; mat ji buvo 
išmokyta tikėti, kad demokratijoje meilė 
viską nugali ir ji greičiau mirs negu atisa
kys tų pažiūrų.

Mr. Otkaras tęsė savo kelionę. Ji* praėjo 
Casino, kur burmistras ir kiti turtingi žmo
nės pietaudavo ir šokdavo vakarais. Kiek
vienoj kitoj tautoj, galvojo Mr. Otkaras, 
būtų vieta parke vargšams; vieta pasidėti 
saulei nusileidus, išgerti ką nors, paklau
syti muzikos, arba net pašokti šiek tiek vie
niems su kitais. Tačiau šitoje šalyje tokie 
nekalti pasilinksminimai taikomi nuodėmin
gai* ir dėl to prieinami tik turtingiesiems. 
Kraštas, kur linksmybės nelaikomos garbin- 
gom’S. negali būti linksminamasi viešai.

Ir ji* pridūrė pats sau, kaip pavojinga

MES PAMATOME PUIKUJI LIETUVIU TAUTOS LOBI 
t* (. <• k

tradicingą mažą tautą, iš kurios karo pabė 
geliai jokiu būdu nėra blogieji atstovai.

Pirmasis žingsnis tarpusaviam tautų ben
dravimui būtų atliktas, jei šitiem* žmonSn* 
būtų parodoma daugiau meilės, teisingumo ir 
užuojautos. Abiejoms pusėms tikrai būtų 
daug naudos, jei dingtų abuojumas ir nepiii. 
tikėjimas. Lygiai kaip 1933 — 45 metais dau
gelis pačių tauriausių vokiečių turėjo gyventi 
svetur, lygiai tokia dalia, deja, yra ir tų, h. 
r’- šiandie yra DP stovyklų gyventojai.

(Atkelta iš 1 psl.)
Paroda, koncertą, ir vaidinimas davė pro

goj pamatyti puikųjį lietuvių tautos lobį. Da
lyviai galėjo stebėti nors dali to3 kultūros, 
papročių ir būdo, o taip pat darbštumą bei 
darbo meilę šitos savarankiškos. ir mažos tau
tos. Svečiai gavo pasiklausyti dar ir dabar 
Lietuvoje tebedainuojamų liaudie, dainų, ku
rios sudaro tokį didžiulį dvasini turtą.

Per visus parengimus buvo aiškiai matyti, 
kad iš visų Pabaltės tautų ■ lietuviai labiausiai 
orientuojasi į Vakarus. šios stovyklos gyven
tojai yra tikri karo pabėgėliai tikriausia šio 
žodžio prasme. Savo tėvynę jie turėjo apleisti, 
nes negalėjo sutikti su valstybinio savarankiš
kumo netekimu. Ir šitie žmonės turi teisę | 
žemę ir tėvynę, su kuria jie, kad ir svetimoje 
šalyje, dvasiniai tebėra sujungti. Ne veltui- 
užtat parodoje buvo išstatyta ir puošni dėžutė 
su tėviškės žeme! ...

š. m. vasario 12-oji diena turėtų būti toji, 
kuri suartino lietuvius su vokiečiais. Kas iš 
nežinojimo yra galvojęs, kad stovyklų gyven
tojai yra neišauklėtų ir nesudrausmintų žmo- 

minia, tas gavo patirti priešingų dalykų. . žodį Lithuanian, nusprendė, kad laiškas skir
ta, Lietuvai. Ir tikrai, kaip matyti ant voko 
uždėto TSRS kažkokio pašto anspaudo, laiš
kas atsidūrė TSRS. Visgi kažko, TSRS paštu 
laišką persiuntė | Vilnių. Ant voko matyti 
1946. III. 24 d. Vilniaus C. pašto atspaudai. 
Nežinia per kokias įstaigas tas laiškas kelia
vo, bet, matyti, kad gero Vokietijo* žinovo 
buvo nuspręsta, kad laiškas skirtas Vokieti
joje gyvenančiam lietuviui, buvo persiųstu 
į Vokietiją. Pagaliau, pr. metai* gruodžio 
mėn. 5 d. laiškas pasiekė adresatą Vokieti- 
joje, žinoma, perėjęs britų karinės valdžios 
cenzūrą ir jau kaip primokamas. Kaip teko 
girdėti, kad toks atsitikima* jau nepirmai. 
Tektų korespodentuojaatiems su užsieniu 
daug stropiau adresuoti laiškus, nes, kaip 
matome iš šio pavydžio, galima laiško kelio
nę užtęsti vietoj kelių savaičių iki beveik 
metų. (vi)

Lietuviai sudaro kultyvuotą, išprusintą ir 
iff

modernių kasyklų, su auksd lydymo krosni
mis, būta Zimbave. Tik vėliau, dėl iki šiol 
neišaiškintų priežasčių, eilėje Afrikos aukso 
kasyklų darbas sulojęs. Tokio pat likimo su
silaukė ir Zimbavo kasyklos. Kuriam laikui 
jos buvo visai užmirštos ir tik 1867 metais 
vėl iš naujo atrastos, šias kasyklas — Zim
bavo — visai atsitiktinai atrodo žymus 
dramblio kaulo pirklys Reneris. Dramblio 
kaulo prekybos reikalais jis keliavo tuo metu 
retokai apgyventomis Afrikos platumomis ir 
paklydo. Paklydęs Reneris kurį laiką klai
džiojo, kol, pagaliau, išvargęs ir maža be
turėdamas vilčių, vieną dieną tolumoj pasi
rodė j aukštumas per 700 metrų pakilęs kal
nas, kurio viršūnėje, apsuptoje džiunglių 
medžių, stūksojo tvirtovė. Kai Reneris priar
tėjo prie šios tvirtovės, jis pamatė, kad jos 
dalis virtusi griuvėsiais, ant kurių augo 
įvairūs džiunglių medžiai, gi beždžionės 
karstėsi vijokliais apaugusiomis tvirtovėmis. 
Apie medžių ašakas vijosi reto, orchidėjos, o 
ki '■•ose žydėjo, gražūs mėlinžiedžiai lotosai, 
įvairūs vijokliniai augalai, žyd| ryškiais žie
dais, kabinėjosi už akacijų, mimozų ir kitų 
gėlių.

Tačiau šioje nuostabiai romantiškoje aplin
koje, kurios pavėsyje tversojo tvirtovė, nesi
matė jokio žmogaus. Reneris, smalsusis 

draumblio kaulo pirklys, pagaliau įsigavo | 

žmonėms be džiaugsmo. Tokioj dirvoje bai
siausi išsišokimai auga, kaip kopūstai.

Truputi toliau Mr. Otkaras praėjo ežerą, į 
kurio gelmes mirštą madžiai purtė savo ru
deninius lapus. Nors dar buvo anksti, daug 
jūrininkų iš karo laivų, stovinčių upėje, 
irstėsi ant vandens mažuose lėkštuose laive
liuose. Gavę atostogų vienai dienai aplankyti 
miestą jie praleisdavo laiką taip kad nesi
jaustų vieniši arba trukdomi. Irstyti* ant 
ežero nebuvo labai, įdomu, tačiau juos stip
rino jausmas, kad tai ką jie darė, galėjo ge
riausiai parodyti jų privalumus; ir Mr. Ot
karas gerbė jų jausmus, kurie atrodė jam 
bendri visiems žmonėms.

Jis tęsė kelionę per parką. Praėj’o patogia* 
stotis, šiltnamius, rezervuarus, žaidimo aikštes, 
ežerus, tvartus ir paminklus; bet niekur nerado 
to, ko ieškojo. Popiet nusiminę*, bet pasisti
prinęs sumuštiniu ir bonka limonado sugrįžo 
prie tos vietos, kur buvo palikęs Mr. Rosen- 
bergą ir vežimėli.

Mr. Rosenbergas nebebuvo viena*. ’ Jis sė
dėjo ant suoliuko prie pirko tvoros su šla
viku; šlaviko vežimėlis su ilgais kotais šluo
tomis stovėjo prieš juos ant vandenlaidės. 
Pamatę* Mr. Otkarą Mr. Rosenbergas sušuko 
iš džiaugsmo. „Žiūrėk, kas Įvyko. Mes'■lai
mingi”. Ir jis supažindino Mr. Otkarą su sa
vo bičiulių Mr. Sweeny.

Mr.Sweeny pagarbiai nusilenkė.
„Sakydamas, kad mes laimingi”, pareiškė 

Mr. Rosenbergas, „aš turiu galvoj, kad Įvyko 
kažkas laimingo. Štai: Mr. Sweeny nori imti 
smuiko pamoka*. Jis turi talento”. Ir pasi
žiūrėjo | šlaviką _su labai padrąsinančiu 
žvilgsnių.

Mr. Sweeny pasijuto nepatogiai.
„Ach”, pastebėjo.
„Aš sau grojau” tęsė Rosenbergas, „truputi 

pabandydamas Bacho, kai — ar tikėtumėt —■ 
minia ėmė rinktis. Turėjau pasisekimą. Bu
vo lyg koncertas.”

„Leiskit man tuojau pasakyti”, tarė Mr. 
Otkaras, „kad man visiškai nesisekė. Esame 
benamiai kaip ir buvę.”

„Palauk. Nepertrauk manęs. Kai atėjo po
licininkas ir išvaikė minią, Mr. Sweeny pa
sitiko su savo vežimėliu. Pasikalbėjome. Ji* 
nori imti smuiko pamokas”. s

• Ir atsigręždima* i šlaviką sušuko: „Pa
pasakok Mr. Otkarui”.

Mr. Sweeny vi* dėlto buvo tylus ir rezer
vuotas.

Lietuvio laikas lietuviui 
Vokietijoje is D. Britanijos - 

pateko i Lietuva
Vienas ilgalaiki* D. Britanijoj gyventoju 

lietuvis pr. metai* sausio mėn. 10 d. išsiuntė 
laišką Vokietijoje gyvenančiam lietuviui, bet 
adresuodamas laišką pamiršo užrašyti Ger
many. Tik voko viršutinėje dalyje pažymėjo, 
kad laiška* parašytas lietuvių kalba. Britą 
paštininkas, beskirsdydama* laiškus pamatą* 

tvirtovės vidų, išraižytą labirintų labirintais. 
Kaj jis pasiekė tvirtovės meną, čia rado 
daug auksu išpuoštų brangių indų, o kitoje 
patalpoje tebestovejo krūvos aukso rū- 
dies, paruostos lydymui. Visa rodė, kad 
ši vietovė, romantiškiausia pasaulyje, dėl ku
rių nors priežasčių turėjo būti gyventoji) 
staiga apleista. Oi aukso rūdos krūvos, pa
ruoštos lydymui, akylam dramblio kaulo 
pirkliui Reneriui atvėrė akis, jog čia yra 
buvusios aukso kasyklos. Kiek vėliau šios 
kasyklos vėl pradėjo veikti ,tik jau ne Zam- 
bovo vardu, o Renerio. Šios kasyklos ir nū
dien tebeveikia. Tai vienos iš seniausių aukso 
kasyklų Afrikoje.

„Jie drovus”, aiškino Mr. Rosenbergs*. 
„Mažai kalba. Gerai, kaip sakiau, pasikalbė
jome apie šį beį tą. Papasakojau, kaip mes 
benamiai, nieko neturime iškyrus lovą. Ir ką 
jūs manote?” j

Jis triumfuodama* pasižiūrėjo Į Mr. Ot
karą. „Mr. Sweeny turi mums pastogę”, *u- 
šuko.

„Ach”, pasakė Mr. Sweeny.
„Jis tenori pasakyti”, pareiškė Mr. Rosea- 

bergas, „kad ji* turi tam tikrą įrankiną 
parke kur jis palieka savo vežomėlį; ir 
jo nuomone, užteks vietos ir lovai”.

Mr. Otkaras pagavo šlaviką už rankos. 
„Mano drauge, jūs išsprendėte labai sunkią 
problemą, ir dėkoju jums iš viso* savo šir
dies”.

Ir pagavęs vežimėlio rankeną jis sušuko 
lyg kapitonas ar generolas: „Rodyk kelią”.

Tačiau Mr. Sweeny tik papurtė galvą. „Ne 
dabar”, pasakė paskubomis Mr. Rosenbergat, 
„dar ne. Mes turime palaukti tamsos,' tada 
niekas mūsų nematys. Ji* sugrįš vėliau. Vis
kas sutarta. Kiekvieną vakarą duosiu jam 
smuiko pamokas”.
’ Ir slėpdama* veidą nuo Mr. Sweeny ji* 
žvelgė su baime į dangų.

Mr. Otkaras atsisėdo ir ruošėsi laukti nak
ties. Reikėjo ilgai laukti; diena taip pat buvo 
ilga; ir jis tuojau užmigo. Kai nubudo, jau 
buvo sutemę ir Mr. Sweeny jau buvo atėjęs. 
Ragindamas juog eiti paskum šlavikas kaip 
niekur nieko įėjo į parką, stumdamas ratukus 
prieš save. Mr. Otkarag ir Mr. Rosenbergas 
sekė su savo vežimėliu. Tamsią ir šešėliuotą 
nakt| jie atrodė kaip šlavikai pakeliui į na
mus; niekas jų nesutrukdė. Ir Mr. Otkaras 
buvo geriausiai nusiteikęs; jis net dainavo 
sau po nosim. Jam atrodė, kad jis išplaukė Į 
žavingą kelionę. Ūkanotas nakties oras kve
pėjo, medžių tamsa jį supo, mažos saldžios 
žvaigždės švietė aukštai viršuj, o užpakaly 
miesto šviesos mirgėjo lyg feierverkai tam
soje. Jis manė, kad jis sapnuoja, arba kad 
jis buvo laimingas; ir jis dainavo.

Kelionė pasibaigė per greitai, jo nuomone. 
Palikę taką jie ėjo per krūmus ir atspūri 
prieš mažą akmeninę trobelę, kurią Mr. 
Sweeny atrakino.

Buvo tamsi ir ėjo žemės kvapas: ta’isu Ir 
su šlaviko vežimėliu viename kampe buvo 
v’etos — kaip tik viefo* — lovai.

Mr. Šw ”.y u’d'gė žvake; ir Mr O4’’'’** 
apsižvalgė ir buvo patenkintas. Čia mūsą
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Susirūpinkime gimtosios kalbos likimu
1947 m. vasario mėn. 8—9 d. tremtyje at

kurtoji Lietuvių Kalbos Draugija yra pasiry
žtai tobulinti ir palaikyti lietuvių tremtinių 
gimtąją kalbą. Savo tikslų siekdama, ji nori 
jungti lietuvius kalbininkus, lituanistu, ir vi
lus tuos, kurie rūpinasi bendrinės lietuvių 
kalbos kultūra; gvildenti *r spręsti aktualiuo
sius bendrinės kalbos (rašybos, žodyno, nor
miniu lyčių ir kt.) klausimus; sekti lietuvių 
spaudos (mokyklinių vadovėlių, laikraščių ir 
kt) iv gyvosios kalbos raidą ir kovoti su 
neigiamais jog reiškiniais; Įvairiomis priemo
nėmis (rašiniais, paskaitomis, pasikalbėji
mais) žadinti gimtosios kalbos meilę bei pa
garbą ir santykiauti su kitų tautų panašiomis 
organizacijomis bei atskirais kalbininkais.

Slegiamasis LKD suvažiavimas numatė ir 
konkrečių uždavinių: stabilizuoti rašybą ir 
parūpinti rašybos vadovėli; parūpinti naują 
„Kalbos patarėją”; suaktyvinti kalbos veiklą 
spaudoje ir bendruomenėje; rūpintis tarmių, 
tautosakos ir žodinės medžiagos rinkimu; 
(traukti 1 bendrą darbą lituanistus ir tL

Savaime aišku, kad LKD tikslai ir uždavi
niai tiek būg pasiekti ar (vykdyti, kiek leis 
kieto ir nepastovaus gyvenimo aplinkybės, 
Įdek l tą darbą stos tie, kuriuos jau pats-- 
profesinis pasirengimas įpareigoja budėti 
gimtosios kalbos sargyboje. Pirmiąusia rei
kia susiburti. Todėl LKD kviečia | talką vi
lna, kurie yra tinkamai pasirengę lietuvių 
kalbos mokslo ar praktikos darbui ir galį ak
tyviai patarnauti LKD veiklai, būtent: remti 
draugijos veiklą ir vykdyti valdybos paveda
mus uždavinius; savo darbais (raštu ir to- 
dilu) kelti gimtosios kalbos kultūrą, dvasią

nesusirūpinsime, tai vėliau jau daug mažiau 
ką begalėsime padaryti: apleistuosius dirvo
nus bus jau kur kas sunkiau plėšti, o gal jų 
ir nebepajudinsime. Daug kas dabar pasako: 
ne tiek svarbu yra kalbos taisyklingumas, 
kiek žinios. Ir tas žinias, dažna, rašomas (vai 
rių kalbų mišiniu, spausdinamas su stambio
mis klaidomis, su naujais rašybos bandymais 
ir netaisyklingais rašmenimis, skaito minia, 
skaito šviesūs protai Tokių blogybių, tik 
švelnesnių, yra ir knygose. Kiek Lietuvoje 
spauda rėkė dėl kalbos negerovių, tiek čia 
jau matome pasyvumą: vienas pastovu, kal
bos kampelis („Mūsų Kelyje”), tik keletas 
rašinėlių per visą laiką, o laikraščių turėjo
me 81 Paskaitų kalbos klausimai, dar mažiau 
tegirdėti. Visa tai rodo, jog prarandame at
sakingumo jausmą, nebenorime kovoti su blo
giu. Rezultatas: nebeakinami žmonės ima' 
prarasti kalbini atsparumą, lengvai pasisavi
na naujas svetimybes, atsigaivina primirštus 
senus* skolinius ir drąsiau vartoja svetimas 
žodžių derinimo formas. Visi lietuvių kalbos 
žinovai ir brangintojai turj stoti 1 kovą. Jie 
turi daugiau ir dažniau rašyti praktiniais kai 
bos klausimai, kur tik galėdami, pirmiausia 
periodinėje spaudoje. Konkrečiu darbu ar pa
tarimais reiškime savo (taką vietiniams laik
raščiams ir laikraštėliams. Renkime paskii- 
tas pamokomis ir nuteikiamomis temomis. 
Gyvu žodžiu veikime aplinką. — Žmonės 
dar yra jautrūs, ir tas darbas nebu, balsas 
tyrumose. Žinome, kad dabar visų dėmesys 
yra nukreiptas į svetimąsias kalbas. Bet čia 
pat prisiminkime reikšmingą žmonių priežodi, 
kur| Jonas Jablonskis pirmojo pasaulinio ka

ro metais, taip pat tremtyje, .buvo parinkęs 
mokyklos šūkiu: garbė svetimomis kalbomis 
kalbėti, didi gėda savosios gerai nemokėti.

Dar yra vienas dėkingas uždavinys — 
rinkti iš žmonių tarminę, žodyninę ir tauto
sakinę medžiagą. Dar neturime tam reikalui 
parengtų nurodymų (gal ir negalėsime parū
pinti), bet turime moksliškai pasirengusių ir 
praktiškai tą darbą dirbusių žmonių. Svar
bu, kad jie dirbtų ir savo darbus keltų spau
doje. Tuo turtintume savo iš tėvynės išsi
vežtąją kalbą, kuri nepuoselėjama ims sting
ti ir nykti. Bus skeptikų, kurie tą darbą pa
neigs dėl sunkaus gyvenimo. Tačiau žinoki
me, kad, grūdą prie grūdo dėdami, galime 
ir visą krūvą surinkti; pvz. Kazimieras Bū
ga, gyvendamas ne savo tėvynėje, yra surin
kęs gausybę žodinės medžiagos, kuri, vėliau 
jo pargabenta l Lietuvą, sudarė didžiojo lie
tuvių kalta, žodyno pagrindą.

Be šių bendresnio pobūdžio uždavinių, yra 
dar konkrečių, reikalų, kuriuo, atlikti tegalės 
tik atskiri asmenys. Tad visi, j kuriuos to
kiais dalykais bus kreipiamasi, neturėtų at
sisakyti, nes bendrinės kalbos kultūrą ūgdy- 
ti yra mūsų visų tiesioginis uždavinys ir prie 
dermė.

Ta pačia proga prašome laikraščių ir laik
raštėlių redakcijas ir knygų leidėjus artimiau 
bendradarbiauti su kalbininkais bei kalbos 
mėgėjais Tr drauge rūpintis gimtosios kal
bos kultūros, dvasios ir gyvybės išlaikymu. 
Prie bendrinės kalbos kultūros darbo turėtų 
gyvai prisidėti visi sąmoningesni rašytojai, 
lietuvių kalbos bei literatūros mokytojai, žur 
nalietai ir kt.

Prašome visus lietuvių kalbos mylėtojus ir 
visą lietuvių bendruomenę, ypač jaunimą, 
daugiau domėtis savosios kalbos dalykais ir 
jos likimu. Tik kalba leme mūsų tautinės 
bendruomenės ir jo, atskirų narių ilgesni ar 
trumpesni amžių. Juk yra gerai žinoma, kad 
kalba yra tvirčiausias kiekvienos tautybės ir 
kiekvienos tautinės bendruomenės pagrindas, 
palaikąs bendruomenini jausmą ir jos tarpu
savio ryšius. Todėl dabar yra labai svarbu 
visuotinai susirūpinti mūsų bendrinės kalbos 
kultūra, kad vėliau ir išsiblaškę galėtume tą 
darbą toliau tęsti ir tuo būdu ilgiau palaiky
ti mūsų grotosios kalbo, jausmą o su juo ir 
mūsų tautinę sąmonę.

Mes iš savo pusės esame pasiryžę tą tau
tini darbą dirbti kiek tik galėdami, todėl 
būsime dėkingi visiems, kurie visokiais bū
dais rems tą mūsų veiklą. Tad visi | darbą, 
kas tik gali ir supranta šj mūsų bendrą rei
kalą- - S

LKD Valdyba
D. P. Camp Reb'lorf 

,(13a) Eichstaett, Bay

Aklo žmogaus Išgyvenimai
.Neseniai kukliu tiražu, 150 egz., rotatorium 

atspausdintas leidinėlis,1 A. Vilimo vaizdelis 
„Aklasis muzikantas”, šiame vaizdelyje au
torius bando beletristine forma skaitytojui 
perteikti aiclo muzikanto, karo metais nusto
jusio regėjimo, išgyvenimus ir vidinės savi
jautos skalę. ,

Vaizdelis parašyta, pasakojama forma; pa
sigendama veiksmo akcijos. Stilius nėra ieš
kojimų išdava, tačiau savo paprastumu jis 
įgalina skaitytoją prisirišti prie teksto.

ir groži ir kt. Dėl aiškumo pažymime, kad 
visi tie, kurie kviečiami į steigiamąjį LKD 
luvažiavimą aitsiliepė, jau yra laikomi LKD 
šeimos nariais. Dabar' būtų gera, kad ir tie 
kalta, darbininkai ar jos gerbėjai, kurie ne
buvo pakviesti (daug kviesti negalėjome) ar
ba kviečiami negalėjo atsiliepti, nedelsdami 
atsiųstų pareiškimus stoti | LKD. Kuo dau
giau jėgų subursime, tuo daugiau laimėsime. 
Tad junkimė, ir veikime, kol galime. Toliau 
bus vėlu, ne, prieš akis išblaškymo pavojus. 
Jeigu mes dabar suorganizuosime mūsų bend 
rihės kalbos kultūros centrą, galime tikėtis, 
kad ir vėliau sugebėsime tą darbą palaikyti 
tr toliau tęsti.

Be susibūrimo, turime dar antrą skubų rei
kalą — tuojau pagyvinti kalbos veiklą spau- . gaus karalystę ir Dievui tokio didvyrio vie- 
doje ir pačioje bendruomenėje. Reikia pripa
žinti faktą, kad gimtosios kalbos gerbimo 
jausmas, kurį buvome išsiauklėję tėvynėje, 
per pustrečių tremties metų žymiai sunyko ir 
toliau nyksta. Jeigu ta blogybe dabar rimtai

Kur prislglavstm?

Morokas, jo gyventojai ir verslai
Maroka, yra prancūzų kolonija; pietuose 

siaura juosta susisiekia su Ispanijos kolonija 
Rio de Oro, v*karuose su Atlantu, šiaurėje 
su Alžiru.

Istorija. Nuo 1912 metų Marokas yra Pran
cūzijos kolonija. Iki 7 šimt. buvo Romos im
perijos provincija (buv. Mauritanija). 7 šimt. 
užkariauja arabai, kurie pagauti Islamo pa
žadų, kad tikintysis mohamedas, -kritęs kovo
je dėl tikėjimo ir jo išplatinimo, gaus dan-

nas kraujo lašas brangesnis, negu 5 dienų 
pasninkas, pasiekia net Ispaniją. 1844 mt. 
tarp Prancūzijos ir vietos sultono karas buvo 
pralaimėtas ir nuo tada palaipsniui įsigali 
Maroke prancūzai. 1904 metai, sutartis tarp

pastogė žiemai. Sąspari ir patogi; ir nema
nau, kad kas nors norės mus iš čia išmesti. 
Čia gyvensime kaip laisvi žmonės, turėdami 
savo širdi, ir negalėdami nieko nustoti”. z 

Tada Mr. Sweeny, linkėdamas jiems geros 
nakties, pratarė pirmą žodį. „Rytmetį ateisiu 
vežimėlio”, tarė jis.

Du vyrai greitai priprato prie mažutės 
(rankinės. Rytą pasirodys Mr. Sweeny savo 
vežimėlio; Mr. Rosenbergas paims savo smui
ką ir ei, už parko groti. Čia buvo saugiau, 
čia mažiau atrodė, kad kas nors 'pasakys eiti 
lauk? Ir jis priėjo išvados, kad jei jis pa
liks smuiko dėželę atidarytą prie savo kojų, 
žmonės ten retkarčiais (mes variokų. Jis 
nudavė, kad Jų nepastebi:' žiūrėjo kažkur, 
Inanieringai purtė galvą, susiraukęs, uždaręs 
arka; bet anksčiau ar vėliau jie norėjo su
žinoti, ar monetos buvo varinės *r sidabrinės. 
O kai diena pasibaigdavo, jis nežiūrint viso 
pažeminimo linksmai (aidėdavo pinigus i savo 
kišenę. „Gerai”, sakydavo jis pats sau, „kad 
nei kiek iš jų nereikia atiduoti menadžeriui”.

Ir kai jų būdavo gana, jis pakeliui ( namus 
sustodavo prie mėsininko krautuvės ir nu
pirkdavo Mr. Otkarui kaulų sriubai, arba 
prie delikatesų krautuvė, nusipirkti žiupsne
lio cukraus ir truputi arbatos, ar šiek tiek 
alkoholio lempai.

Tuo tarpu Mr. Otkaras ne visiškai dykinė
jo. Išviręs rytmetj arbatos jis turėjo daugy
bę laiko galvoti. Atsisėdęs ant suoliuko sau
lėje jis stebėjo gyvenimą aplink save. Jo min
tys, kaip ir metų laikas, buvo sausos ir vė
lios; jam buvo patogu ir visu, pavojus jis 
paliko užpakaly. Jam atrodė, kad pasirinkda
mas gyventi jaarke jis padarė išmintingą 
sprendimą. „Gyventi iš malonės”, kalbėjo jis 
Mr. Rosenbergui, „reiškia netekti tik vienos 
gero, biednumo pusės, t y. laisvės, kuri 
pranyksta, kaj nieko neturima”.

Jis stebėjo dieną prašvintant rytuose, ky
lant dangumi ir sudegant ir mirštant vaka
ruose; jis stebėjo lėtu, baltus rudens debe- 
lii renkantis virš miesto, varomus vėsaus 
rudeninio vėjo; ilgėjančius šešėlius, šviesos 
dryžus, šešėli ir prošvaistes, išblunkančias 
vakare. Tada Mr. Otkara, pakildavo nuo suo
liuko ir kreipdavo žingsniu, namų link.

Tai buvo grožio rimties valanda, kai šir
dis taip pat krypsta namo prie savo sapnų. 
Jie sukasi anie meilę, apie garbę ar apie 
taiką; ir tereikalauja valandėlės . blėkštant 
šviesai, dieno, pabaigoje. Auklė, parke ran-

kioja savo vaikus; skundos balsai, švelnūs ir 
prieštaringi' banguoja išilgai medžių apgaubtų 
takų namo l vaikų kambarėlius. Vikai nusi
minę, mat, diena pasibaigė; bet jie pamirš 
savo priekaištus. Ir jų vyresnieji taip pat 
pamirš dėl mažos gyvenimo valandėlės be
galini skausmą, matydami nors vienam (-mo
mentui žaviame vakare, mėlynoj ir Jaukioj 
prieblandoj taikos, garbės ir meilės sapną.

Mr. Otkaras sugrįždavo į (rankinę, kai atei
davo laika, gari nti Mr. Rosenbergui vaka
rienę. Ją sudarydavo dažniausiai sriuba 
puode, pridedant kiekvieną dieną šį tą — 
kartais kelias morkas, dešrelę, kartais puodeli 
pupų. Tuo būdu sriuba būdavo tirštesnė arba 
akystesnė, keisdamos; nuo buljono iki barš
čių, arba vėl iki buljono. Valgydamas Mr. 
Rosenbergas mėgdavo pasakoti; jis naudoda
vosi ta proga ginčytis apie gyvenimą, ryda
mas pilna burna sriubą.

„Priėjau išvados”, sakė jis Mr. Otkarui, 
„kad nėra muzikalių žmonių šiame mieste. 
Niekas nesudaro man progos duoti koncertą; 
tačiau grojant atvirame ore,' žeria pinigus į 
smuiko dėžę. Klausimas, ką tai reiškia? O 
be to kai orą, pablogės, negalėsiu groti 
lauke. Kaip tada reikės gyventi?”

Mr. Otkaras ramiai atsakė: „Pasivogsime 
kiaušinių ir paršiuką iš kiemo”.

Mr. Rosenbergas linksmai nusijuokė. Jis 
taip pat nejautė įstatymo rankos virš savo- 
pečių; o jis ir netikėjo, kad Mr. Otkaras iš 
tikrųjų manė vogti.

„Kiaulę?” sušuko. „O kad išgirstų mano 
motina”.

„Kiaulę, kurią turiu galvoje”, atsakė Mr. 
Otkaras, „nėra panaši | tas senojo Egipto 
kiaules, sergančias bendromis kiaulių ligomis. 
Ji geriausiai aprūpinama ir gyvena zoologi
jos sode. Deja, nemoku tokio gyvulio pas
kersti, kitaip jau seniai mes būtume valgę 
savo pačių dešreles. Tokios, kaip dabartinė, 
socialinės tvarkos krizė, metu niekas nėra 
saugus, net kiaulės gyvybė”.

Mr. Rosenbergą nukrėtė šaltis. „Nekalbėk 
taip garsiai”, maldavo. „Jei kar nors jus 
girdėtų, padėtų mus abu j kalėjimą”.

„Aš beviltis žmogus, ir nėr ko šnekėt, ką 
padarysiu”.

„Ar padarytumėte ir p- 
lausė Mr

„Nepan
„kad esu 
jau sutepto.- krauju. Mr. Rosenberf-:, ^es 
abu bevilčiai žmor--”.

(B. d.)

mą?” pak- 
' 'rgas s’ 'išgautas.

atsakė Mr. Otkara, tvirtai, 
•nišięs karvelį, šios r-nkos

dėl sausrų, randasi daug dykumų, nes turi 
įtakos Sacharos artumas, oazių labai maža. 
Tarpukalnėse lyg lysvėse, randasi vietinių 
gyventojų sodybos.

Dėl primityvus ūkininkavimo, žemė, ūkis 
duoda dar gana menką derlių. Jeigu Atlanto 
pakraščių lygumose būtų pagerintas žemės 
išdirbimas, tai ši sritis taptų mažu grūdų 
aruodu. Žemės išdirbimą ir jo derliaus pakė
limą gerokai trukdo nebuvimą, tinkamų dirb- 

Visame krašte ariamo, žemės yra tik 17,8 
tino drėkinimo (rengimų.
% (Lietuvoje 49,3%), beveik pusė pasėlių — 
grūdiniai javai. Daugiausia sėjama miežiai 
(metinis derliu, iš 1.910.000 ha — 10.280.000 
dvigubų centnerių} kviečių (iš 1.290.000 ha 
— 10.550.000 dvg. centnerių). Sodininkystė ir - . 
daržininkyste dėl palankaus klimato yra pa
darius geroką pažangą. Nemaža ankstybųjų 
daržovių išvežama į Pietų Europą ypač Pran
cūziją. Afrikosai, slyvos, persikai ir vynuo
gės turi geriausią rinką Prancūzijoje. Valgo- 

tui didžiausią |taką yra turėję arabai. Jis mo aliejaus kultūros dar yra gerokai atsiĮI-
atnešė | š| kraštą islamą. Su islamu | šį* kwl^’ gaIėtų du0,i ?eres?l deril«-

Prancūzijos ir Anglijos patikrina prancūzų 
okupaciją, o 1911 m. pagal vokiečių — pran
cūzų susitarimą Marokas galutinai pereina 
Prancūzijos globon. Laikotarpyje 1912—1926 
metų, nors vietos gyventojai laikas nuo lai
ko bando nusikratyti prancūzaia (atmintinas 
Abd-el-Krim sukilimas), bet tie visi sukili
mai baigiasi vietos gyventojų pralaimėjimu 
ir po to tik padidėja prancūzų įtaka. Didžio
jo Karo metu Marokas pristato Prancūzijai 
labai didelius kiekiu, kariuomenės.

Žmonės. Pirmykščiai gyventojai yra berbe
rai. Jų išvaizda panaši ( pietų europiečius, 
bet truputį tamsesni, tarp jų sutinkama Ir 
blondinų su mėlynomis akimis. Nors berberai 
yra dideli laisvės mylėtojai ir labai karingi, 
bet vis dėlto, jie niekados savame krašte nė
ra turėję savos kariuomenės, jų laisvės gy
nėjos ir saugotojos. Amžina nesantaika tarp 
daugelio giminių, ’ veda juos ( tai, kad jie 
amžinai pavergti. Daugelis miestų griuvėsių 
primena romėnų imperijos laikus. Siam kr ši-

kraštą įsiveržė ir arabų kalba, jų rytietiški 
papročiai ir jų kultūra. Tik ūkininkai, kurie 
randasi neprieinamuose kalnuose, kalba dar 
ir šiandieną berberų kalba ir yra išlaikę sa
vo senuosius papročius.

šalia naujai išaugusių prancūzų -sukurtų 
miestų, randasi seni, apsupai mūru rytietiški 
miestai Prancūzai š| kraštą yra gerokai su
moderninę 
žinkelius.

Pagalba 
me krašte 
reikalus.

Marokas
Prancūzijos valdžią atstovauja generaliniai 
rezidentai, kurie yra tarpininkai tarp sulto
no ir užsienio atstovybių. Dabartinis sulto
nas yra Sidi Mohamed.

Prancūzų Maroka, užima 398.627 kv. km. 
Su 6.296.136 gyventojais,' (skaitant 53.430 ka
riuomenės ir 236.602 užsieniečius (iš jų 
177.018 prancūzai, 23,645 ispanai, 15.645 ita
lai ir kt. — 1936 m.).1941 metų sarašvmo 
daviniais buvo rasta jau 7.983.473 gyventojai, 
viename kv. km. 20 gyvent. Vadinasi, Maroko 
gyventojų skaičius turi tendencijos augti.

Religijos atžvilgiu, kraštas mohamedoniš- 
kas, katalikų tik apie 17,2%.

Sostinė Fe, su 179.211 gyv. (1941 m.),eu
ropiečių — 12.981 gyv. Prancūzijos vyriau
sybės nariai daugiausia gyvena Rabat mieste, 
kur yra ir sultono rezidencija.

Krašto klimatas. Vidutinė šalčiausių mėne
sių temperatūra yra 10,9 laips. šilimos, šil
čiausiais mėnesiais vidutinė eemperatūra 29,6 
laipsniai ir metinės temperatūros vidurkis 
18,7. Lietaus kritulių metini, vidurkis tik 237 
mm. Klimatui didelės įtakos turi Atlanto 
vandenynas, kuris gerokai atvėsina karštą 
orą ir Atlaso kalnai, kurie sulaiko Sacharos 
dykumų viską naikinančiu, karštuosius vėjus.

ūkiniu atžvilgiu Marokas dalinasi į tris 
sritis: Atlanto pajūrio lygumos, kur arba iš
krinta pakankamai lietaus kritulių, arba yra 
pakankafnai dirbtinai drėkinama; čia vietomis 
randama puikaus juodžemio, dėl to ir šios 
srities žemė yra gerai kultyvuojama ir tirš
čiausiai apTyver1’. Viduryje Atlaso kalnų 
krašto, kuris yra apsuptas kalnų grandinės,

pravesdami gerus kelius ir gele-

svetimšalių legionų prancūzai lia- 
saugo savo ūkinius ir politinius

yra valdomas sultono, prie kurio

mt. buvo gauta 150.000 dv. cntn.
Gyvulininkystė dar gana primityvios 

madiškos (klajoklių) veislės, bet vis dėl 
savo skaičiumi krašto ūkyje vaidina gana žy
mų vaidmenį. 1938 m.' avių buvo virt 10 
milijonų, ožkų apie — 5 miL, raguočių gal
vijų — 2 miL, asilų — 632.000, arklių — 
191000 ir ■"— ' 
kiaušiniai 
prekę.

žvejyba, 
turi labai _____ _______ _ . , „
ispanų Jr projygalų rankose. Žuvų sūdymas, 
konservavimas ir kt apdirbimas vyksta Ca- 
sablancoje, Safi ir Fedhala miestuose.

Miškų visame krašte yra tik 65*/», tai la
bai nemiškingas kraštas (Vokietija — 28%, 
Lietuva - 17-18%, Anglijoj - 6% ir t. i.)

Kalnų kasyklos. Daugiausia išaksama trą
šų — fosfatų. 1922 m. beveik, buvo nežino
mas turtas, o jau 1930 metai, buvo gauta ne 
toli 2 mil. tonų, šiek tiek randama švino, rū
dos, nikelio, aukso, anglių, žibalo ir man
gano rūdos. Mangano rūda buvo atrasta tik 
prieš put šį karą.

Eurpiečių pramonė nesudaro didelė, (takos 
krašto ūkiui, galima sakyti ji yra dar tik 
savo pradžioje. Ciabūvių smala; yra gerokai 
susmukę, Išskyrus kilimus ir meniškus odos 
dirbinius. Ypač mėgstama gausiai ir maniš
kai papuošti metalinės prekes ir ginklus.

Prieš pat š| karą. Maroka, daugiausia 
išveždavo Prancūzijon, Italijon, D. Brltani- 
jon ir Befgijon. 1938 m. išvežė: kviečių 
už 192,8 mil. fr„ miežių už 325 mil. fr., 
ankstybųjų daržovių — 595 mil. fr., fosfatų 
— 286,7 mil. fr., švino rūdos — 253 mil Ir., 
žuvie, — 90,4 mil. fr. kiaušinių — 62,6 mil. 
fr., vilnų - 785 miL fr. ir kt. įsivežti 
cukrų, arbatą, medį, cementą, anglis, žibalą, 
medvilnę, sunkvežimius, žemės ūkio mašinas 
ir kt .

Žymiausi uosta yra: Casablanca (454.300 
gyv.), per kur % marokiečių prekybos 
išeina. Mažas, bet moderniai {rengtas upė* 
uostas — Port-Lyautey. Geležinkelių — 245 
klm., iš kurių 1.400 siaurųjų (Maždaug tuk 
pat ir Lietuvoje). . .,

Taip atrodo Maroka, į kur, gal būt, ir lie- 
tuvių nemažas būrys pateks. A. Rot

f, 
no
Wk

147.000 kupranugarių. Už tat odą, 
ir vilna sudaro žymią eksportinę

nor. Maroko krašto gyventojams 
didelės svarbos, bet ji kol kas

v
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MINTIS
♦ *

Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, prispausti vergijos, žemyn galvas lenkia,

o dvasioje keikia. V. Kudirka.

„Rytojui mano tai vis viena, 
Ar džiaugsiuos ar liūdėsiu aš: 
Sutiks rasotą jis blakstieną, 
Tarytumei džiaugsmų gijas ...”

Šitaip kadaise dainavo senesniosios mūsų 
kartos poetas Paparonis. Tačiau ne apie jo 
poeziją čia norima kalbėti. Šio poezijos pos
melio mintys primena mums tiesą, kad pas
kiro, ypač eilinio žmogelio, kokiais dauguma 
mes esame, gyvenimo bėgis negali turėti 
žymesnės (takos bendrajam žmonių gyveni
mui. Ką gi, gyveno žmogus, dirbo, vargo ar 
džiaugėsi, o vieną dieną atsigulė graban ir, 
rodos, viskas baigta, — likimo kitaip nepa
kreipsi. Taip atrodo iš paviršiaus pažiūrė
jus j rytdieną. Tačiau ne visur ir ne visada 
toji tariamoji tiesa pasitvirtina. Juk atskiri 
žmonės, jungiami vienos kalbos, papročių, 
bendrųjų idealų, cementuojami savos giminės 
kraujo ir dar daugelio juntamų ir nė nepa
stebimų ''ryšių, sudaro - (vairiam didumo 
tautas. Iš šito, būtent, tautinio matym- 
punkčio žiūrint, pradeda svyruoti anksčiau 
pacituotų poeto teigimų pamatai: tautai ne 
tas pats, kas atsitinka paskiram jos nariui; 
jai ne vis tiek, koks rytojus ištinka jos vieną 
ar kitą sūnų - dukrą; tautai visai ne tas 
pats, ar jos paskiri nariai verkia ar džiau
giasi, nes nuo vienokio ar kitokio tautos na
rių pasirinkto kelio, elgsenos ir darbų par
eina ir jos pačios verksmingas arba džiaugs
mu spindintis rytojus. Kitaip sakant, mes, 
kaip lietuvių tautos nariai, esame atsakingi 
už jog ateity. Si tiesa ypatingai pravartu at
siminti dabartinėse apystovose: išsilaikysime 
lietuviui vertoje aukštumoje, tausosime tau
tos dvasią, kovosime, nors ne vienam ir 
žūti reikėtų, už lietuvišką reikalą-mūsų tauta 
išliks ir susilauks šviesaus rytojaus; prie
šingai, jei težiūrėsime ir tesirūpinsime as
meniniu gerbūviu, jei išsibarstysirne po pa
sauli ir paskęsime jame, nors ir iš džiaugs
mo gijų galėdami jame austi savo ar savo 
vaikų rytojaus drabuži, žus lietuvių tauta,

Memmingenas. Kovo 16 d. Memmingeno 
miesto lietuvių bendruomenė šventė Lietuvos 
Globėjo Sv. Kazimiero šventę ir Popiežiaus 
Pijaus XII pontifikatą. Po pamaldų „Wald- 
homo” salėje (vyko minėjimas, kuriame 
skaitė paskaitas: Bronius Babušis apie Vy
tautą Didyjį ir Sv. Kaziemierą, o Vytautas 
Staugaitis apie Popiežių Pijų XII. Braziulio 
vedamas choras pagiedojo bažnytinių gies
mių. P-lė Venclauskaitė padeklamavo keletą 
elėraščių. Salė buvo papuošta dail. Augiaus 
2ytais Sv. Kazimiero ir Pijaus XII paveiks-

i. Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

Vaikų Diena Mėmmingene
Kovo 19 d. bus atlaikytos Sv. Mišios už 

Memmingeno lietuvių kolonijos vaikus. •Vai
kai prašomi skaitlingai pamaldose dalyvauti.

Tą pat dieną 14 vai. „Waldhorno” salėje 
Memmingeno lietuvių moterų dr-joe inicia
tyva ruošiamas pobūvis vaikams. Visi lietu
vių bendruomenės vaikučiai su tėvais malo
niai kviečiami atsilankyti. Vaikai ateidami 
atsineša puodelius ir po keletą buterbrodų.

Naujas Šeiniaus romanas švediškai
Žinomas lietuvių rašytojas Ignas J. Šeinius 

neseniai baigė rašyti didelį ir (domų švedų 
kalba romaną iš vėlesnio Lietuvos nepriklau
somybėj gyvenimo laikotarpio. Romanas va
dinasi Kom Nertill Jorden (Nusileisk žemėn). 
Tai bus septintas iš eilės švedų kalba para
šytas Šeiniaus veikalas, kurj netrukus išleis 
Visos Švedų leidykla Stockholme.

Vasarojimo stovyklos DP vaikams
Wiessee kurorte neseniai (vyko YMCA 

(krikšč. jaunimo' s-gos) atstovų konferencija, 
kurioje nutarta šią vasarą, drauge su Unrra, 
(rengti 30 vasarojimo ir poilsio stovyklų ame 
rikiečių zonos DP vaikams. Tose stovyklose 
galėsią tilpti 22.500 vaikų. (Dena).

D. Britanijos lietuviai šelps 
Hannoverio studentus

Savo laiku Hanoverio lietuviai studentai 
kreipėsi ( D. Britanijos lietuvius su prašymu 
padėti jiems maisto reikalu. Jų prašymas 
buvo išspausdintas savaitraštyje „Išeivių 
Draugas” ir tuoj atsirado aukotojų, kurie su
tiko kas mėnesi pasiųsti kai kuriems stu
dentams po paketėli. (vj.)

DŽIAUGTIS AR LIŪDĖTI ?
kaip daugelis yra dingą nuo šios žemės veido 
tokiu keliu eidamos. Taigi, mes ne tik savo 
likimą nešame, bet ant mūsų pečių laikome 
ir savo tautos dabarties ir joj rytojaus naštą. 
Kuriam reikalui šitoks „filosofavimas”? — 
paklausite. Ogi tam, kad aiškiau galėtume 
apsispręsti: džiaugtis ar liūdėti dėl tų tau
tiečių, kurie išsiskyrė ir kurie dar tebesiruo- 
šia išsiskirti iš mūsų tarpo.

Karo audra išdraskė mūsų gimtąjį lizdą ir 
beširdžių kaimynų ranka išsvaidė mus po 
nepažįstamas pašvietęs. Jos nebuvo mums 
vaišingos nei paslaugios kovos lėktuvams 
ūžiant ir patrankoms dundant. Neperseniau
siai nutilo tas velniškas karo triukšmas. Jo 
atgarsius ausyse ir širdyse nešdamiesi, rin
komės j (vairaus dydžio grupes, tausodami 
vilty: gyvensime, dirbsime, vargsime visi 
kartu, kol paaiškės tolimesni mūsų likimo 
žingsniai-grįšime Į laisvą tėvišką, ar reikės 
dar toliau dangintis, bet visi drauge. Taip, 
galvojome, išlaikysime lietuvišką gyvybą, ku
rią, sąlygoms pakitėjus, perkelsime ( laisvą 
Lietuvą ir atiduosime gimtąjai žemei. Šito
kio nusistatymo ir dabar dauguma tebesame, 
bet kai kurie jau pradėjo svyruoti. Pažymė-

NEVISADOS IR TIKSLAS
(Straipsnis diskusinis)

Jei medžiaginiais šios ašarų pakalnės menk 
niekiais prekiaujama ir vienas antrą apgau- 
dinėjma, gal ir nėra tide baisu, nes šiai gru
pei žmonių daugiausia priklauso paprasti 
žmogeliai, besinaudoją naivia aplinkuma, ūki
ne suirute, žmonių nesusiklausymu ir pn. ne
laimėmis.
Bet kai per jėgą ar kitų neapdairumą 'prasi
mušę paprasti vertelgos pradeda bizniauti 
dvasinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, ta
da jau ženklas, kad einama į visuotinį mora
lini bankrotą.

Dinkelsbuehlės apylinkė vieninga! pareiškė 
protestą

Ryšium su kovo 10 d. prasidėsiančia Mask
vos konferencija, jau tos dienos išvakarėse 
buvo paskelbtas visiems stovyklos gyvento
jams bado protestas, todėl ir kovo 9-tos die
nos (sekmadienio) popietis praėjo susikau
pimo nuotaikoje. Oi kovo 10 d. 10 vai. viet 
Rymo K. Bažnyčioje buvo atlaikytos intenci- 
nės pamaldos, kuriose pirmą kartą dalyvavd* 
toks nepaprastai gausus tautiečių skaičius, 
kur( dar padidino viet. latvių katalikai. Viet. 
parap. kleb. kun. Leščinskas pasakė turinin
gą pamokslą. Tą dieną neveikė lietuvių įmo
nės nė mokyklos, bet badavimu buvo išreikšta 
vieninga išlikusios dar gyvos tautos dvasios 
valia ( Laisvę ir Nepriklausomą gyvenimą. 
Šia idėja padegti tautiečiai gausiai susirinko 
tą pat dieną 19 vai | Apylinkėj salę, kur 
(vyko Rimties Aktas. Prezidiuman susirinki
mo išrinkta viet. pr. m-los ved. mok. Minei- 
ka, Palubeckas ir Vikšraitis. Akto metu ap
tarta ypatinga šios dienos reikšmė ir nepa
prastas joj tikslas, siekiant mūsų brangiai 
tėvynei Laisvės. Susirinkimo (galiotas Dienos 
Prezidiumas, pasikvietęs talkon spaudoj ir 
teisės jėgas, paruošė rezoliucijas atitinka
moms valstybių institucijoms; žymiesiems po 
litikams bei spaudos centrams, kurios susi
rinkimo vienbalsiai buvo priimtos. A.

Goettingenė (steigtas lietuviškas 
kooperatyvas

Bitų zonoje, Ooettingene, gyvenantieji lie
tuviai š. m. sausio mėn. pabaigoje sušaukė 
kooperatyvo steigiamąjį susirinikimą, ku
riame išrinko valdomuosius organus, pataisė 
incijatorių paruoštus (status ir nustatė moke
sčių dydžius (jstojomojo ir pajaus). Valdyba 
buvo išrinkta iš sekančių asmenų: Palu
binsko, Bartkaus ir Penčylos. (vj)
----------- .---------------------------- t--------------------------

PRANEŠIMAS
Memmingeno lietuvių stovyklos pašte ran

dasi:
Aldonai MiciOlytei laiškas iš Amerikos.
Jonui Smetonini ir
Pranui Milmančiui pakietai iš Amerikos.
Aukščiau išvardintieji asmenys gali atsiim

ti Memmingeno stovyklos pašte ar nuro
džius adresą — persiusime.

Memmingeno Stovyklos Paštas 

tina, kad šitoje likiminėj reikšmės kovoje 
ima braškėti ne menkučiai medeliai, bet ga
liūnai ąžuolai. Braškėjimas girdėti inteli
gentijos tarpe. Netiesą, sakysite, skel
biame. O-o, kad tai būtų netiesa, kaip mielai 
ją atšauktume ir paliestųjų atsiprašytume. 
Tačiau ar reikia (vardyti į užjūrių kraštus, 
išvykusių ir tebesiruošiančių ta linkme spar
nus pakelti diplomatų, rašytojų, dainininkų, 
profesorių,’dvasiškių ir kitokių profesijų in
teligentijoj atstovų pavardes. Ar reikia?™ 
Ne! Nej kiekvieno eilinio tautiečio ausyse 
joj skamba. Jų skambesys čaižiu aidu atsi
muša liekančiųjų širdyse, sukeldamas virpė
jimą: „Nebeišlaikome bendros linijos, įtrin
kame ...” Sis virpėjimas' žymiai skaudesnis 
darosi išgirdus iš vieno kito išvykstančio lū
pų žodžius: „Tik greičiau iš šios dvasią ir 
nervus ardančios aplinkos; greičiau turėti 
galimybę ramiai savo darbą dirbti ir nieko 
apie dabartį bei pergyventus baisumus nebe
kalbėti.” Taigi, tik ramybės, savo profesijos 
darbo ir . . . sotaus gyvenimo. O kaip su 
liekančiųjų mase, kaip su lietuvių tautos ir 
valstybės reikalais? Užkasti juos užmaršties 
kapan ... Nedaug šitaip galvojančių, kaip

PATEISINA PRIEMONES
Šiuo kartu čia turima galvoje autoriaus tei 

šių nebojimą — negerbimą, tai, kas kultū
ringame pasaulyje su didžiausiu rūpestingu
mu gerbiama ir saugojama. Štai ant mūsų 
tremtiniškojo stalo atsigula jau ketvirtas lei
dinys, išleistas to paties asmens pastangomis. 
Praeitą pavasarį su geroku nustebimu priėmė 
me Herlito anglų kalbos vadovėlį. Stebėjomės 
ne dėl to, kad tas vadovėlis pasirodė, bet 
dėl to, kad atsirado drąsuolių, kurie neboda
mi jokių autoriaus teisių, labai lengva ran
ka svetimą honorarą paty ’lasiėmė. To va
dovėlio buvo padauginta keli tūkstančiai eg
zempliorių, net dviem laidomis. Tiesa, pra
džia visada nedrąsi, tad visai suprantamas 
leidėjo pasiteisinimas: „Tikimės tačiau, kad 
A. Herlitas supras sunkią mūsų išeivių da
lią, o tuo pačiu ir reikalą šiam vadovėliui 
pasirodyti ir atleis už jo dvasinio turto pa
naudojimą benamių lietuvių labui”. (Apie 
honoraro likimą nei žodžio!)

Bet juo toliau, juo giliau brendama. — 
Prieš kelias dienas, išvilioję iš vieno trem
tinio Herlito anglų kalbos žodyną, nuslėpę 
net spaustuvę bei padauginto leidinio kiek;, 
pridėję labai abejotiną kažkokios UNRRA, 
neva, leidimą spausdinti, padaugino gana žy
mų skaičių kalbamo žodyno. Šiuo kartu, ma
tyt ir pats „leidėjas” išsigando savo akiplė
šiškumo, todėl net spaustuvę ir leidėją nu
slėpė, kad tuo būdu, tie kas yra suinteresuo- 
ti ir kam šiuo atveju priklauso kelti bylos 
už autoriaus teisių pasisavinimą, nesurastų 
tikrojo kaltininko. (Galima būtų kalbėti ir 
apie akiplėšišką 20 markių kainą, bet tiek 
to! Prastas būtų „vaizbūnas”, jei praeitų 
pro savo tautiety jo neapiplėšęs).

Keliamas klausimas yra svarbus ir šau
kiantis ' skubaus tremtiniškosios visuomenės 
Įsikišimo. Pagaliau reikia šiam sąmoningam 
nusikalstamam darbui užkirsti kelią, juo la
biau, kad tremtiniškajame gyvenime reikia 
laikytis tų pačių padoriųjų teisinių ir visuo
meninių papročių, kurie buvo ir yra privalo
mi kiekvienoje kitoje laisvoje visuomenėje. 
Jeigu visais kitais atvejais vienas iš art J o 
reikalaujame drausmės ir pagarbos pado 
siems visuomenės papročiams, tai juo labiau 
šiuo atveju.

Autoriaus teisės, kaip visame kultūringame 
pasaulyje, taip ir Lietuvoje buvo gerbiamos 
ir saugomos atitinkamų (statymų. Kam gi 
šiuo atveju autoriaus teisėj priklauso, karta 
autorius miršta, jo teisės pereina jo šeimai, 
o šios nesant ar jai išmirus, valstybei. Tad 
ir šiuo atveju, kadangi autorius yra laikinai 
ar visiškai dingęs, o jo giminės nežinomi, 
tai visos teisės pereina tai bendruomenei, ku
rioje autorius gyveno ir kurios ’abui kūrė

Panašiai pasisako ir broliai Sulaičiai. Prieš 
kelias dienas pasirodė B r. Sulaičių leidinys 
Dr. V. Kudirkos. „Satyros”. Leidėjai — Bro
liai Sulaičiai savo žodyje, gerbdami auto
riaus teises, visai teisingai sako: „Mūsų tar
pe nėsantiems autoriams priklausomą hono
rarą paskirsime ir perduosime Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės švietimo reikalams1.

Kam gi A. Herlito labai gausus honoraras 
atiteko? '

Šiuo savo atviru pasisakymu, mes nenei
giame visų tų pastangų, kurias idėjo mini
mi ponai išleisdami A. Herlito anglų kalbos 
vadovėli ir anglų kalboj žodyną, bet. niekas 
nesutiks, kad vienas ar du asmenys fotogra
finiu būdu pagaminę rinkiny padauginę ke- 

nedaug, palyginti, ir išvykstančiųjų, bet jis 
Dėl to iš jų, nuvykusių ar besiruošiančių iš
vykti į laisvus kraštus, lauktina šimteriopai 
didesnio darbo, energijos ir nepaliaujamo* 
veiklos šventajam lietuvių tautos reikalui 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui. Didžioji 
tų naujųjų emigrantų dalis panašiu keliu ir 
eina, bet iš jų tarpo išsiskiriančiųjų gretos 
tremtyje pasiliekantiems didina liūdesio jaus
mus. Šiuos liūdesio ir nusiminimo jausmus 
gali sumažinti pavienės emigracijos motyvų 
žinojimas. Stipriausi to išvykimo motyvai 
yra šie:

1. Lietuviškos inteligentijos išlaikymo bū
tinumas,

2. Anksčiau iš Lietuvos išvykusių ir sveti
muose kraštuose gimusių lietuvių tarpe tau
tinės sąmonės žadinimas ir jos palaikymas,

3. Tiesos skleidimas apie tremtyje esančių, 
tautiečių vargus, rūpesčius, padėty ir pnš.; 
nepaliaujamas šauksmas į demokratinių 
kraštų žmonių širdis dėl Lietuvai padarytos 
ir dabar tebedaromoj okupantų skriaudos,

4. Lietuvių tautos, kaip aukštos kultūros 
vieneto, reprezentavimas mokslo, meno, reli
gijos >r kt. srityse,

5. Ieškojimas kelių ir priemonių pagelbėti
tėvynėje vargstantientj ir po svetimus kraštus 
išblaškytiems tremtiniams. Šitokie ir dauge
lis kitokių panašaus pobūdžio motyvų didžią
ją dalimi pateisina pavienės emigracijos bu
vimą ir jos plėtimą. Tie motyvai turėtų su
mažinti ir tuos liūdesio jausmus, kurie kyla 
šviesesnės ateities nematančių, tremtyje 
esančių tautiečių širdyse. Jie visai išblės ta- x 
da, kai pavieniai išemigravę ar besiruošią 
emigruoti visa savo valia, pasiryžimu, šir
dimi ir protu tų motyvų laikysis ir juos vyk
dys praktiniame gyvenime. Tą parodys ateitis, 
todėl ir klausimo: „džiaugtis ar liūdėti?” 
sprendimą paliekame tos ateitiej kompetenci
jai. . J. Jalinskas.

Vliko piim. M. Krupavičius 
lankėsi D. Britanijoje

Vasario 22 d. ( Londoną buvo atvyką 
VLIKO Pirm. Kun. M. Krupavičius su buv. 
ankščiau Londone ministerių V. Sidzikausku 
ir M. Avietėnaite (buv. universiteto lektorė 
ir Užsienio Reikalų Ministerijos tarnautoja). 
Kovo mėn. 2 kun. M. Krupavičius kalbėjo 
Sv. Luko salėje Glasgove-Skotijoje. Šių sve
čių atsilankymas D. Britanijoje tenykščių lie
tuvių tarpe buvo sukėlęs didelio susidomė
jimo. „Išeivių Draugas” Nr. 9 patalpino 
VLIKO atsišaukimą j viso pasaulio lietuvius.

(vft

Kanados lietuvį kultūrinio 
gyveninio žurnalas

Sį žurnalą leidžia Kanados lietuvių Tarybų 
Montrealo. Jis platinimas ne tik Kanados 
lietuvių tarpe, bet gausiai siunčiama ir lie
tuviams tremtiniams Vakarų Europoje. 
Spausdinamas rotatoriumi ir dėl stokos po
pieriaus leidžiamas mažais sąsiuviniais. 
Siame laikraštyje bendradarbiauja ir tremti
niai iš Europos. Pr. metų spalių-lapkričio 
mėn. numeris iš 35 pusi. Viršelis spausdina
mas spaustuvėje. Žurnale be (vairių šeiminių 
ir oficialių pranešimų nestokuoja ir keleto* 
rimtų straipsnių. Ypatingai verta8 dėmesio 
buv. „XX Amžiaus” redaktoriaus Dr. J. 
Prunskio straipsnis „Buvusieji Rusijoj ko
munistai atakuoja Staliną”. Telpa keletą* 
straipsnių-laiškų iš lietuvių tremtinių gyve
nimo Italijoje ir Austrijoje. Patalpinta šiek 
tiek įvairenybių ir keletas eilėraščių, o, betp, 
nemažai informacijos ir paieškojimų. Lai
kraščio prenumerata Canadoje 1 dot o užsie
nyje 1,5 dol. Tremtiniams laikraštis siunčia
mas nemokamai. Laikraščio adresas: 6642 
Third Ave., Rosemount, Montreal. 36, Que
bec, Canada. (vfl

Kempteno choro koncertas
Kovo 14 d., praėjusį penktadieni, Mem

mingeno miesto teatro koncertavo Kempteno 
lietuvių choras, vadovaujamas Petro Armono. 
Koncerto programoje buvo mūsų kompozito
rių kūriniai ir ištraukos iš arijų, kuriag at
liko choras ir ąolistai.

Plačiau sekančiame numeryje.

lis tūkstančius egzempliorių, pardavę lupi
kiška kaina, tuo būdu gerokai ir nepagrįstai 
pasipelnydami, visą honorarą pasisavintų. Ar 
ponai, mėgindami pasisavinti A. Herlito ho
norarą, pagalvojo, kiek kaštavo laiko ir dar
bo, kol kalbamas vadovėlis ir žodynas atsi
rado knygų lentynose?

Taigi, nevisados tikslas pateisina priemo
nes!

Siam kalbamos kultūros darbininko „žy
giui” jau laikas užkirsti kelią, nes vėliau ir 
visai tremtiniškąjai bendruomenei jie gali tu
rėti negeistinų padarinių. Sis reikalas pri
klauso mūsų Centrams. S. Šiauraus

v;
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