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Svarbus Marshallio pareiškimas TRUMPAI
Keturių užsienių reikalų ministerių konfe

rencijoje praėjusią savaitę gen. Marshallis 
padarė svarbų pareiškimą, kuris nušviečia 
visą JAV politiką Vokietijos atžvilgiu. Tas 
jo pareiškimas šitaip skamba —

„Dėl daugelio Vokietiją liečiančių ūkio 
liausimų mes keturi jau esame pasidarę vie
ningi. Mes sutinkame: kad Vokietijos resur
sai turi būti sujungti ir teisingai pasikirstyti, 
kad turi būti sudarytas eksporto — importo 
planas, kad yra reikalinga finansų . reforma, 
kad reikalinga yra visus resursus pavesti Vo 
kietijos įstatymui, kad vokiečių anglies ir plie 
no gamybos kiekis turi būti revizuotas, atsi- 
tvelgiant į pramonėj plano aukštį ir pramo
nės gamybos pajėgumą.

Bet ryšyje su tuo mes turime dar vieną 
susitarimą pasiekti: kaip atsiekti Vokietijos 
ūkiškosios ir politinės vienybės. Mes turime 
susitarti dėl sudarymo vokiškų centrinių įs
taigų bei paskirstymo kompetencijos laikiną
ja! vyriausybei, dėl idėjų, žmonių ir prekių 
judėjimo laisvės bei pašalinimo zoninių varž 
tų ir dėl reparacijų bei pasidalinimo galimo 
deficito. * .

Mes turime pripa^nti, kad jei mes susita
rimo pasieksime, tai jis mums visiems tą pa
tį reikštų. Potsdame meg padarėme susitari
mą tpštu, bet jis yra tik dalinai įvykdytas. 
Jei mes negalime pasiekti tikro tarpusavio 
susipratimo ir prideramo ‘noro, mūsų susi
tarimą pildyti pagal jo dvasią ir pagal žo
džio prasmę, — būtų geriau, kad jo visai nė 
nepasiektume. Mes negalime tuos pasireiški
mus, kuriuos mes patyrėme Potsdamo susi
tarimą vykdydami, vėl dar kartą kartoti. Ul- 
timatyviniais reikalavimais, arba kietais už- 
s;spyrimaiš išlaikyti vieną kartą padarytą nu
sistatymą, tikrojo susitarimo mes nepasiek
sime. ........ ______

Mes apgailestaujame, kad sovietų delega
cija rado reikalą pareikšti, jog gavimas re
paracijų iš dabartinės gamybos yra absoliuti 
sąlyga priėmimui ūkiškosios vienybė,, princi
po. Potsdamo susitarimas ūkiškosios vieny
bės klausimą nėra surišęs su reparacijų mo
kėjimu iš dabartinės gamybos. Tokios sąly
gos uždėjimą Jungtinės Amerikos Valstybės 
kategoriškai atmeta.

Prancūzų delegacija irgi aiškina, kad ji ne
galinti šiems trims 'klausimams pritarti, kol 
nesąs sureguliuotas anglies eksporto klausi
mas pagal Prancūzijos norą. ‘ Visiems su
tinkant su faktu, kad Prancūzija nedalyvavo 
Potsdamo konferencijoje, jos reikalavimus 
mes negalim priimti kaip sąlygą mūsų pasi
tarimams. Jungtinių Amerikos Valstybių de
legacija pripažįsta anglies reikalą Prancūzi
jai ir Sovietų Sąjungos vartojamųjų prekių 
trūkumą. Lygiai taip pat ji supranta britų 
vyriausybės nenorą bedidinti tą naštą, kurią 
ji yra pasiėmusi remdama vokiečių tautą. Sį 
nusistatymą Jungtinės Amerikos Valstybės 
iš savo pusės taip pat atstovauja.

Vokiečių prekybinio balanso deficitas, kaip 
sovietai siūlo, esą galįs būti išvengtas suma
žinus Įvežitną. Bet kadangi žymiąją importo 
dalį sudaro maisto produktai, tai ši akcija 
reikštų neišvengiamą sumažinimą dienbs ka
lorijų skaičiaus iki 1100 vienam žmogui, kas 
išlaikymui gyvybės ilgesnį laiką yra nepa
kankama. Šiuo metu vokiečių dienos racio
nas siekia tik 1550 kalorijų, kas sudaro 1000 
kalorijų mažiau tos normos, kuri buvo nu
statyta pagal 
26 d.

Amerikos

pramonės planą 1946 m. kovo

Jungtinės Valstybės priešinasi

Prez. Tru manas vėl kalbėjo
Preziflentas Trumanas VelykųLondonas.

išvakarėse pasakė didelio dėmesio visoj Eu
ropoj sukėlusią kalbą. Tai buvo atsišaukimas 
į amerikiečių tautą padėti visiems kraštams, 
kuriems gręsia agresijos jėgos pavojus iš 
išorės arba iš krašto viduje pašalinėmis pas
tangomis organizuotų gaujų pusės, kadangi 
šiuo tarpu JT institucija šitokiai pagalbai 
neturinti nei lėšų nei tarptautinės ginkluotos 
pajėgos. Amerika saugod 1a kitas tautas 
nuo pavojų netekti laisvės stiprina JT rūmą 
ir gins savo pačios laisvę. Tam tikslui JAV 
ginkluotos pajėgos privalančios būti tiek 
sustiprintos, kad vien savo egzistencija pa
darytų negalimu bet kokios agresijos pavoju

Prezidento Trumano Graikijai numatytos 
pagalbos programa senato užsienio reikalu 
komisijoje abiejų partijų buvo vienjtalsia' 
priimta su senatoriaus Vandenbervo papildo
mu siūlymu tą pagalbą tęsti tik iki JT pra- 

politiniam nusistatymui palikti egzistuoti Vo
kietiją, kaipo gyventojų perpildyta kvartalą, 
arba kaipo beturčių namus viduryje Euro
pos. Kartu mes pripažįstame, kad kraštams, 

• kuriems savo užpuolimu Vokietija yra pa
dariusi nuostolių, ji turi mokėti ribotas re
paracijas. Mes pageidaujame, kad Vokietija 
savo išmokslintus darbo jėgų resursus, savo 
energiją ir pramonines galimybes panaudo
tų atstatymui prekybinio tinklo, nuo kurio 
priklauso Europos gerbūvis, ir kad galop ji 
vėl pasidarytų taikinga.

Vėlybesnėje dienotvarkėje Jungtinės Ame
rikos Valstybės patieks pasiūlymą, pagal ku
rį keturios galybėj turės garantuoti saugu
mą. Ryšyje su jųjų pažiūromis Į Europos 
produktyviškumą, vėliau Jungtinės Ame
rikos Valstybės paskelbs, kaip, pagal jųjų 
nuomonę, turėtų būti efektyviau išvystyti ir 
panaudoti žemės ūkio resursai pagal Pots
damo susitarimą Lenkijai pavestose valdyti 
srityse, kad jie prisidėtų prie maisto trūku
mo sumažinimo Europoje.

Visuose, Jungtinių Amerikos Valstybių pa
siūlymų punktuose didžiausios reikšmės ski
riama ūkiškosios vienybėj klausimui, kaip 
tas Potsdame buvo nuspręsta. Mūsų atsto
vai Berlyne 20 mėnesių dėjo pastangas, kad

Debatai centrinės valdžios klausiniu
Po ilgų nuomonių pasikeitimų bendraisiais 

taikos klausimais ir po įvykusio slaptd pasi
tarimo užsienių reikalų- ministerial priėjo 
vienodos nuomonės, kad reikia pradėti svars
tyti pavienius klausimus „pagrindinai”. Pir
muoju nusistatyta imti Vokietijos centrinės 
valdžios klausimą. Taj klausimas buvo svars
tomas praėjusį trečiadienį pasėdyje, užtruku
siame, keturias su puse v^andos, Bevinas 
siūlė prie centrinės valdžios sudarymo eiti 
palaipsniui: pirmiau įsteigiant centinės įsi- 
taigas transportui, susisiekimui finansams, 
pramonei, maitinimui, žemės ūkiui ir užsienio 
prekybai tvarkyti. Svarbiausioji kliūtis susi
tarti buvo sovietų siūlymas, kad zonų kari
nių pajėgų vadai galėtų įsikišti į tų įstaigų 
veikimą, jei jie mano, jog tas veikimas neati- 
tiijka Kontrolinės Tarybos politikai. Bevinaj 
ir Marshallis prieš tai protestavo ir nurodė, 
kad tokiu atžvilgiu nereikalingas nė tų 
įstaigų steigimas. Anglija ir Amerika yra 
nusistatymo, kad ateityje kariniai vadai 
turėtų tik vieną uždavinį — valdyti karines 
įgulas. Marshallis yra tos nuomonės, kad 
centrinė valdžia turėtų būti sudaryta iš mi
nisterių pirmininkų atskirų Vokietijos kraštų 
(provincijų). Molotovas gi reikalauja leisti 
prie valdžios politinių partijų, profesinių są
jungų ir antifašistinių organizacijų atstovus. 
Be to, Molotovas iškėlė kitą labai užmaskuo
tą siūlymą, būtent, kad Vokietija turėtų būti 
atstatyta senosios Veimaro konstitucijos pa
grindais. Negalint čia nieko susitarti, klausi
mas buvo perduotas koordinaciniam komite
tui. *

De Gau’le siūlė įsileisti 2 mil. uzs. darbininku
Londonas. BBC pranešimu sekmadienį 

Strassburge kalbėjo gen. De Gaullis nežino
mojo amerikiečių kareivio Elzase minėjimo 
proga. Jis maloniai priminė prancūzų - 
amerikiečių ginklo draugystę ir pasiuntė ta 
proga sveikinimo telegramą gen. Eisenho- 
veriui.

Pirmadienį gen. De Gaullis Strassburge 
pasakė kitą - politinę kalbą. Kalbos klausy- 

neš JAV vyriausybei, kad yra pasiryžusios ir 
pačios pajėgios perimti Amerikos įsipareigo
jimus padėti graikų tautai.

Trumano populiarumas didėja
Londonas. BBC pranešimu visa Jungtinių 

Valstybių spauda kelia faktą, kad ryšium su 
paskutiniosiomis JAV prezidento Trumano 
kalbomis jo populiarumas nepaprastai didė- 
la. Laikraščių nuomone Trumano populiaru
mas dabar esąs pakilęs iki' 60%.

Priežastys šio reiškinio mums yra visiškai 
suprantamos. Jungtinės Valstybės nedvipras
miškai ir atvirai ne tik stoja visų demokra
tinių laisvių pusėje, bet ryžtasi aktyviai jas 
trinti. Mums mažųjų tautų atstovams tai yra 
nenaprastai džiugiu reiškinys ir mūsų visų 
s:mpatiios ir dėk:n"umo jausmai nrez. Tru- 
manui liejasi j bendrą amerikiečių masės 
nuotaiką.

tas nutarimas įsiteisėtų; Jungtinės Amerikos 
Valstybės tą vų mėgina ir dabar. Vokieti
ja yra suskaldyta ir kiekviena dalis sieks ne
priklausomai nuo kitų egzistuoti. Dvi stip- 
rios dalys galėtų sudaryti sąlygas vėl atsi
kelti stipriai ir karingai Vokietijai. Ilga8 Vo
kietijos padalinimas yra pavojingas Europos 
ir pasaulio taikai. Be to, padalinta Vokieti
ja, reiškia padalintą Europą. Nors Vokietija 
turi tik 65 milijonus gyventojų iš 350 mil. ■ 
Europos gyventojų, betgi tie gyvena pačiam 
jos viduryje. Jungtinės Amerikos Valstybės 
nori vienos Vokietijos, ties jos nori ir vienos 
Europos, kuri nebūtų suskaldyta pati prieš 
save.
• Meg negalime daleisti, kad mūsų nesutari

mai kliudytų' Europai atsigauti. Bet tas ne
turi reikšti, kad mes nesame pasiruošę gera 
valiūkai apsvarstyti protingą pasiūlymą, ku
ris galėtų papildyti mūsų bendrai prisiimtą 
programą. Mūsų visų čia uždavinys yra: 
nesutarimus likviduoti, o ne pagilinti. Bet 
mes neturėtume siekti susitarimo vien tik dėl 
susitarimo vardo. Jungtinės Amerikos vals
tybės pripažįsta savo atsakingumą Europoje 
ilgiems laikams ir tai, kąd jos yra užintere- 
suotos Europos atstatymu tvirtais pamatais.” 
(NZ Nr. 27).

Taip pat ir užsienių reikalų ministerių pa
vaduotojai praėjusj trečiadienį posėdžiavę 
tris su puse valandos negalėjo nieko susi
tarti Austrijos taikos sutartį redaguojant. Vis 
dar eina ginčai dėl „vokiečiu kilmės turtų” 
formulavimo sąvokos. \ Gusevas atmeta kiek
vieną kompromisinį pasiūlymą ir griežtai 
laikosi savo nusistatymo. Nutarta, kad kiek
viena delegacija tuo klausimu savo pažiūras 
išdėstytų raštu.

Vyriausias karinių pajėgų vadas Vokieti
joje, generolas L. Clay, buvo Marshallio ar
timu patarėju. Jo išvykimas į Berlyną yra 
nepalankiai vertinamas tolimesnei derybų 
eigai. Korespondentai praneša, kad į Lenin
grado uostą jau esąs atvykęs vienas anglų 
laivas, kuris balandžio 13 d. turįs anglų de
legaciją išvežti. Amerikiečių delegacija iš- 
vyksianti oro keliu, pradedant nuo balandžio' 
12 d. ,

INS korespondentas iš amerikiečių delega
cijai artimų sluoksnių esąs patyręs, kad jei 
sovietai neparodys noro susitarti dėl Vokie
tijos centrinės valdžios sudarymo, tai laike 
dešimties dienų Marshallis išvažiuosiąs iš 
Maskvos. Paskutinį mėginimą pajudinti iš 
vietos reparacijų, ūkiškosios vienybės ir kitus 
klausimus Marshallis darysiąs pasikalbėjime 
su Stalinu. Kalbama, kad jis neužilgo žada 
prašyti pasimatymo.

Tiek Maskvoje, tiek ir Londone paskutinio- 
mis dienomis vis labiau kalbama apie galimą 
Bevino iš užsienių reikalų ministerio vietos 
pasitraukimą.

tis susirinko didelės minios žmonių. Kalba 
buvusi laukiama su tam tikru nerimu, nes 
manyta, kad ji galinti įnešti komplikacijų 
J’rancūzijos vidaus gyvenime.

Gen. De Gaullis savo kalboje pareiškė, kad 
Prancūzija norėdama išspręsti savo dabar
tines problemas, turi pašalinti savo vidaus 
nesantaiikas ir išlyginti nuomonių skirtumus.

Vienas pirmųjų žingsnių turėtų būti kon
stitucijos revidavimas. Tik konstitucijos pa
keitimas autoritatyvine linkme padėtų iš
spręsti vidau® ginčus *r užsienio politikos 
problemas. Gen. De Gaulles nemanęs, kad 
šis žingsnis galėtų pakenkti Prancūzijos 
draugiškiems santykiams su Sovietų s-ga. 
Prancūzija turinti eiti ranka rankon su. 
Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis, kad ga
lėtų išsilaikyti vakarų valstybė.

Pokarinės Vokietijos klausimą gen. De 
Gaulle sįūlo taip išspręsti, kad vokiečiams 
daugiau neateitų į galvą mintis kelti karus, 
grobti svetimas žemes ir pavergti kitas tau
tas. Kalbėdamas Prancūzijos finansų ir 
biudžeto klausimu Gen. De Gaulle siūlė im
tis drastiškų priemonių - įsileisti 2.000.000 
užsieniečių darbininkų, pakelti anglies gamy
bą ir išvystyti transporto Įmones o taip nat 
sumažinti dabartinį valstybės tarnautoju 
skaičių.

Maskvos radijas gen De Gn-<t1» kalba 
antradieni komentavo, kaip norą įvykdyti 
naują balsavimą.

Čia liečia ir mus
Hamburgas. Kanadoj valdžios komisijos 

valdininkai, kurie yra atvykę paruošti pabė
gėlių, turinčių Kanadoje artimus gimines, Iš
važiavimą į Kanadą, praneša, kad 2.000 pra- - 
šymų yra jau gauta. Pirmasis laivas su emi
grantais turėjo išvykti balandžio 8 d. Pareiš
kimai įvažiavimui į Kanadą turi būi. paduo
dami per ten esančius gimines. (DPD).

Vašingtonas. -Atstovas Stratton įteikė Kong 
resui įstatymo projektų, pagal kurį Amerika 
turėtų priimti 400.000 DP, esančių Europoje 
Unrros 'Plovyklose. (Reuter).
ciai. * ’

Londonas. Olandija pareiškė norą paimti 
keletą tūkstančių moterų iš DP tarpo slau
gių ir gailestingų seserų pareigoms ligo
ninėse.

Muenchenas. (NZ) American Express Com
pany praneša, kad važiuojantieji į Ameriką 
per šią bendrovę gali siųsti patinkamą kiekį 
bagažo. Firmos adresas: Muenchenas, Brien- 
nerstr. 3, telef. 477/2448.

Mirė Henry Fordas
Automobilių pramonės karalius Henry 

Fordas mirė Detroite, turėdamas 83 m. am
žiaus. Jo tėvas buvo kilęs iš Airijos,. o mo
tina iš Olandijos. General Motor koncerną 
jis isteigė su pradiniu kapitalu 100.000 dole
rių. Jo Įmonės pirmosios pasaulyje įvedė 
„darbo juostą”, kurios pagalba buvo pasiekta 
10.000 automobilių gamyba per dieną. Tuo 
būdu iš liuxuso prekės automobilis pasidarė 
kasdieninio vartojimo dalyku.

Paryžius. Kaip Paryžiaus radijas 4pirma- 
dien, pranešė, ten yra nužudytas Čekoslo
vakijoj konsulas. Nužudymo aplinkybės aiš
kinamos. .

Londonas. Mc Namey atvykęs Naujorkan 
pareiškė, jog sovietai Vokietijoje laiką 
450.000 kariuomenės ir tai esą daugiau nei. 
anglų - amerikiečių ir prancūzų okupacinės 
pajėgos drauge. •

Londonas. Sovietų s-gos atstovybė Grai
kijai apleido Atėnus., nepareiškusi savo išvy
kimo priežasties ir nepasakiusi grįš ar ne. 
' Londonas. Sūnus, buvusift britų ministerio 
pirmininko Churchillio, Roudolph Churchillis 
atsiėmė savo sutikimą dalyvauti Amerikos 
radio programoje, kadangi joje taip pat pak- 
piestas dalyvauti Amerikos komunistų vada* 
Eorl Browder.

Londonas. Maskvos radijo žinią, kad so
vietų atstovas Kinijai du kart kreipėsi į Ki
nijos vyriausybę prašydamas perimti, iš so
vietų Dairen uostą, Kinijos užsienio reikalų 
ministerija demantavo.

Londonas. BBC pranešimu, nacių ūkio mi- 
nisteris Ostlandui Backe, kuris netrukus tu- , 
rėjo būti teisiamas Nuerhbergo tribunolo 
kaip karo nusikaltėlis, praeitą šeštadienį pa
sikorė.

Ponas Backe mums lietuviams gerai žino
mas kajp uolus mūsų krašto ūkio engėjas ir 
mūsų krašto germanizacijos bei kolonizaci
jos vykdytojas.

Londonas. BBC pranešimu JAV užsienio 
reikalų ministeris Marshallis pareiškė, kad 
nuo š. m. birželio 1 dienos Kinijoj amerikie
čiai tepaliksią tik 6000 vyrų kariuomenės. Ir 
šis skaičius yra paliekamas tik remiantis 
kinų vyriausybės prašymu.

Londonas. Indijos vyriausybė nutarė atnau
jinti prekybinius santykius su Vokietija.

Vašingtonas. Unrros likvidacinė konferen
cija prasidės balandžio gale Jungt. Amerikos 
Valstybėse. (Reuter).

S. m. kovo 24- d. Hamburge 
mirė

JURGIS KRIKŠČIŪNAS
Agronomijos mokslų daktaras ir buvę* 
Žemės Ūkio Akademijos Profesorius. 
1926 m. jis buvo Žemes ūkio Ministerių. 
Jis yra daug prisidėjęs prie mūsų ūkiš
kojo gerbūvio kūrimo ir tuo yra nusi
pelnęs mūsų kraštui.

Mūsų akademinės bendruomenės narini

Prof. Dr. Juroiui Krikščiūnui
mirus, jo liūdinčiai šeimai ir giminėms 
gilią užuojautą reiškia

Baltijos Universiteto lietuvių 
mokomasis personalas
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tus, nors vis dar toli žemiau leistų kvotų ri
bos. Kartu reikia pridurti, kad bėgimas iš 
sunaikinimo j derlingas pievas buvo priežas
timi ilegalios imigracijos, didžiausos jos is
torijoje.

Nežiūrint žmoniškumo, kuris apeliuoja, 
kad būtų atidarytos durys kenčiantiems be
namiams, tačiau visgi daug yra tokių, kurie 
tvirtina, būk imigrantų imigracija būtų smū
gis krašto ūkiui — plečiama, nekvalifikuotas 
darbas, didinama pasiūla ir numušama gyve-

RUSIJA TURES ATOMINE BOMBA 3-5 M. BEGYJE

to-

Specialus „New York Times” kores
pondentas, Samuelis A. Toweris, šio 
laikraščio savaitinėj laidoje, kovo 23 
d. numeryje perduoda Kongreso nuo
taikas išvietintųjų atžvilgiu. Jos, be 
abejonės, pravartu mums žinoti, 

, dėl čia ir perduodame. Red.
Kiek teko patirti dauguma Kongreso na

rių jaučia, kad kaip nors reikia pagaliau pa
dėti šimtams tūkstančių išvietintųjų, išblaš
kytų nacių teroro ir karo audrų.

Prezidentas Trumanas, rekomendavo Kong- nimo standartas, 
resui, kad pastarasis aprobuotų priėmimą Eu
ropos pabėgėlių ir tuo būdu JAV galėtų sa
vo dalj išpildyti tremtinių problemos spren
dime. Kad tuo JAV parodytų pavyzdį kitiems 
kraštams, prezidentas siūlė, nekeičiant vei
kiančių imigracijos įstatymų, Įsileisti tremti
nius, tam tikrą aprėžtą perijodą, neišnaudotų . 
kvotų sąskaitom

Imigracijai iš Europos yra nustatytos kvo
tos, tačiau nė vienais metais tos kvotos ne
buvo pilnai išnaudotos. Neišnaudotos kvotos, 
tačiau, negali būti panaudotos sekančiais me
tais nei paskirtos kitai valstybei.

šita padėtis inąta pagrindan ruošiant dau
gumą planų tikslu sušvelninti krašto imigra
cijoj politiką. Buvo siūlymų, kad neišnaudo
tos kvotos būtų perleistos Europos pabėgė
liams, nežiūrint kokiems kraštams jos pri
klausytų ir kokio pobūdžio jos būtų nei kei
čiant dabar egzistuojančių kvotų.

Kitas siūlymas, kuriuo norima sudaryti 
tarptautinę konvenciją arba susitarimą, pa
gal kur{ kiekviena valstybė Įsipareigotų pri
imti tam tikrą pabėgėlių skaičių; šitokia 
konvencija galėjo būti JAV aprobuota net ir 
nekeičiant imigracijos suvaržymų.

Gal būt didžiadvasiškiausias siūlymas bu
vo Emanuelio Celler, demokrato iš New Yor- 
ko, kuris norėtų Įsileisti 200.000 pabėgėlių 
neišnaudotų nuo 1924 m. kvotų sąskaitom

Atstovas Stephen Pace (Georgia) siūlė vi
sai sulaikyti imigraciją J JAV iki bedarbių 
nepasidarys 100. i ’v

Tiek iš respublikonų, tiek iš demokratų 
pusės buvo skaitlingų siūlymų — vieni švel
ninti, kiti dar daugiau suvaržyti inrgraciją. 
Daugeliu įtakingų asmenų tiek vyriausybėje, 
tiek kongrese norėtų padėti atvykti Į ŠĮ kraš
tą ne tiktai benamiams DP stovyklose, bet ir 
nesuskaitomiems tūkstančiams kitų iš visų 
■dalių sunaikintos Europos. , Apytikriai skai
čiuojama, kad daugiau kaip 1 mil. pabėgėlių 
ir DP nenorinčių ar negalinčių grįžti Į sa
vo gimtuosius kraštus iš 
204/» yra žydų. ,

Nekeičiant imigracijos 
buvo modifikuota nauja 
didesnė kaip kad kuriuo 
vusi per paskutinius dvidešimt penkerius me-

kurių mažiau kaip

varžtų, visgi čia 
imigracijos banga, 
nors metu yra bu-
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Vertė V.
Vėlai po plet trys draugai sugrįžo šalto

mis ir aptemusiomis gatvėmis i savo jran- 
kinę. Jie buvo sotūs ir sušilę; ir bent du 
jų buvo patenkinti. Jie parsinešė viščiuko 
likučius, truputi žirnių, ir ppkelj arbatos. 
Tik Elzbieta, eidama tarp < dviejų vyrų, 
atrodė susimąsčiusi ir nenusiteikusi; keletą 
kartų ji atsidūso; ir vos sugrįžus namo ji 
nusivedė Mr. Rosenbergą I kampą. „Aš taip 
negaliu gyventi .Nepatogu“.

Mr. Rosenbergas baimingai { ją pasižiū
rėjo. „Ar galiu paklausti? Visą laiką sa
kiau, kodėl atėjote?“

„Kalėdos", tęsė Elzbieta liūdnai, „kai 
vieni kitiems dalina dovanas“.

„Gavote pietus, ko dar norite?“
„Noriu būti glampnėjama ir prižiūrima“, 

tarė Elzbieta paprastai.
Mr. Rosenbergas patraukė pečiais. „Mums 

visiems ko nors trūksta“.
„O“ sušuko ji, „Jums ,.. ko jums trūksta? 

Nieko. Jūs esate kaip kiaulės; jūs tegalvo
jote apie valgymą“.

„Klystate“, pasakė Mr. Rosenbergas 
karštai: „aš turiu taip pat savo troškimus. 
Aš valgau, kad būčiau stipresnis. Ar žinote, 
ko aš trokštu? Aš trokštu keletą naujų’sty
gų smuikui. Aš trokštu vėl klausytis muzi
kos, tikros muzikės, salėje, su plojančia. 
publika. Aš trokštu pats duoti koncertą ir 
turėti geresnių pasisakymų, kaip kad Mr. 
Rosenbergas buvo pątenkinamas. Ar ma
note, kad tai nieko? Tai meno širdies krau
jas. Dėl to aš dirbau visą gyvenimą, bada
vau. elgetavau, pasidariau priešu... dėl to 
aš mokau šlaviką pagroti mažą dalykėli, 
kuriu klausimas kas naktį žudo mane“. Jis 
mušėsi {' krūtinę prie širdies“. „Ji čia yra“, 
šaukė; „ji sako man būti muziku. Ji sako, 
kad nieko kito nėra nasaulyje. Nieko“.

Elzbieta sunėrė rankas. „Ar manote, kad 
aš neturiu -širdies? Nemanykite, mano šir
dis taip pat turi savo kalbą. Ji sako man 
mylėti; juk tam aš sutverta. K’talp aš mir
siu. Mano širdis sustos nlakusi“.

„Gerai, mylėkite tada. Tik, prašau, ne 
mane“.

„Ir kodėl ne! jus?“ p-i'liusė Elzbieta 
audringai.

„Nes aš neturiu ’-’’-o. Kaip tik dabar aš 
turėčiau praktikuotis“.

Iš kitos pusės pasireiškiančios baimės še
šėlis dėl krašto ūkio, sąryšyje su imigrantų 
{sileidimu, ypatingai krinta dėl galimos dep
resijos, vartotojų rinkų ir butų trūkumo. Vi
sa tai turi žymios {takos opozicijai dėl imi
gracijos suliberalinimo. Paraleliai su minė- 

• tais būgštavimais yra dar baimė, kad banga 
pigaus darbo (nekvalifikuotų darbininkų) nu- 
muš atlyginimus ir pasibaisėjimas sudaryti 
progą {siskverbti visokiems „izmams” kartu 
su svetimųjų srove.

Opozicijoje yra — Amerikos Revoliucijos 
dukterys” (Daugthers of the American revo- 
liution), keletas senesnių veteranų organiza
cijų ir darbo grupių, ypatingai Amerikos 
Darbo Federacija. Iš priešingos pusės kon
gresą spaudžia religinės ir įvairios piliečių 
mažumų grupės.

Prieš keletą savaičių Kongreso dėmesys 
sustiprėjo, kada senato užsienio santykių ko
mitetas vienbalsiai priėmė Amerikos prisidė
jimą prie Tarptautinės Pabėgėlių Organiza
cijos (IRO), po to kai žymus respublikonų se
natorių skaičius {tarė, kad prisidėjimas reikš
tų švelninimą imigracijos karjerų ir išaiški
no, kad specifinė Konvencija nereiškia libe- 
ralizacijos įvažiavimo taisyklių.

Galimas dalykas, kad kongresas niekad ne
pasinaudos atstovo Jacobo K. Javits ir sena
toriaus Irving M. įves siūlymu, pagal kurį 
galėtų atvykti, kaip non quota imigrantai — 
našlaičiai 14-kos metų amžiaus (adoptacijai). 
Vien tokių susidarytų, kaip numatoma, 25.000.

Kongrese yri tokių, kurie mano, kad JAV 
švelnindama savo imigracijos {statymus nu
tiestų kelią tarptautinei politikai, kurią pa
sektų ir kitos valstybės. Bet tai nesusilaukė 
rimtesnio dėmesio kongrese, kuris didžiuoja
si savo vadovaujama role spausdamas kitas 
valstybes, kad jos pakeltų ir neštų naštą.

JAV angliakasiai nutraukė darbą
Londonas. BBC pranešimu, praeitą savaitę 

JAV angliakasiai ryšium su Pensilvanijos' 
kasyklose {vykusia katastrofa, protesto var
dan nutraukė vienai savaitei darbą, pareikš- 
darni, kad kasyklos esančios nesaugiai {reng
tos ir reikalauja sutvarkyti kasyklų {rengimus.

Ir pagriebęs smuiką jis pradėjo groti taip 
smarkiai, kaip galėjo.

Sugrįžusi į savo mažą buteli prie upės, 
Mrs. Sweeny patraukė droviai savo vyrą 
po vijokliu. Žiūrėk, Mykolai ir padėkok 
man už smuiką”.

Mr. Sweeny pažiūrėjo Į viršų ir po to { 
savo žmonos veidą, paraudusį, bet kuklų ir 
spinduliuojanti iš laimės.

„O“, tarė jis ir ėmė bučiuoti ją. 1
fo valandėlės Mrs. Sweeny ištrūko { vir

tuvę. „Gerai ar blogai“, galvojo ji, „vis dėl 
to tai buvo puikios Kalėdos“.

XI. S k y r i u s
Mr. Otkaras, pavogęs kiaušinius iš zoolo

gijoj sodo ir be pasigailėjimo metęsis ant 
karvelio, miegojo tą nakt{, kaip paprastai, at
sukęs nugarą į Elzbietą. Jos noras mylėti net 
lietė jo; jis savo širdyje gailėjosi jos; ir jo 
mintys, kartėlio pilnos dėl gyvenimo, kuriame 
tiek maža, rodos, buvo laimės, sukosi aplink 
rytojaus prėblemas ir bendrybes.

Jis net pamiršo, kad šalia jo, tamsoje, švel
niai kvėpuodamas Su*> džiaugsmas; mat, jis 
savo paprastame gyvenime niekados nematė 
nieko magiško lūpų susilietime arba rankų 
glamonėjime. Jis tenorėjo būti laisvas ir 
tikėti kuo nors ... tai buvo viskas.

O Elzbieta, kuri žinojo, kad širdis, kurią 
ji visą aukojo kartu su jos kūnu, buvo pilna 
magikos, kaip šventykla arba bažnyčia (mat, 
ji buvo pilna meilės, o meilė yra didelė jėga) 
ir kuri verkė paslapčiomis, galvodama apie 
iškilmes, kurių ji ilgėjosi, gerbdama jos 
draugo nekaltumą ir nuovargį, ir užmigo su 
džiūstančioms ant jos veido ašaromis ir su 
viena ranka apkabinusia jo pečius.

Buvo per ankšta ir per šviesu bandyti 
trukdyti jo snaudulį.

Vasario mėnesi Taunomosios Kasos bank
rutavo. Didelės švedu degtukų bendrovės 
krachas, į kurią Mr. Sheridanas buvo įdėjęs 
didelę dal{ banko pinivų. pr’vertė hs už
dą -«ti savo d"-:e; o valstybinis banko komi
saras perėmė jas.

Vienas vokiečių mokslininkas, atomo sri
ties žinovas, neseniai pabėgęj iš valdiškos 
sovietų laboratorijos Maskvoje pareiškė, kad 
Sovietų s-ga esanti labai arti prie atominės 
Lombos pagaminimo.

Sis fizikas jo žodžiais, esąs pirmasis vo
kiečių mokslininkas, kuriam pavykę apleisti 
atomo tyrinėjimų darbus Sovietų s-goj ir 
sugrjžti I Vokietiją rizikuojant savo gyvybe. 
Jis nenori skelbti savo pavardės ir tikisi grei
tu laiku išvykti į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

Čia seka jo, kai kurie, pastebėjimai apie 
atomo tyrinėjimą Sovietų s-goj.

1. Mažiausiai 200 vokiečių mokslininkų ir 
technikų, tarp jų keletas pirmaeilių fizikų, 
dirba rusų valdžiai spręsdami atomo bran
duolio skaldymo problemas.

2. Visose Vokietijos zonose, {skaitant ame
rikiečių ir ypatingai rusų zonas, verbuoja
mos naujos mokslinės jėgos. Verbuoja rusų 
karininkai ir pasiųsti atgal vokiečių moksli
ninkai, kurie stengiasi (tikinti savo kolegas, 
kad Sovetų s-goj jų laukia tikras rojus.

3. Vokiečių mokslininkai turi viską, kas 
tik reikalinga tyrinėjimams ir yra traktuoja
mi kaip rusų fizikai, jei dar negeriau. Jie 
dirba Maskvoje, plačioje Pietų Rusijoje ir 
už Uralo.

4. Vokiečių ciklotronai ir kiti aukštos 
(tampos įrengimai reikalingi atominiams ir 
radiacijos tyrimams iš rusų zonos Vokietijo
je buvo perkelti { Sovietų s-gą.

5. Apie 12.000 rusų ir» vokiečių inžinierių 
ir kasyklų specialistų didžiausioje paslapty
je ieško sovietų zonoje urano žaliavų. Jei-

s raugiamas LanJymn laukas raketomsAns
Australijos federacinis kabinetas patvirtino 

siūlymą, bendradarbiaujant su britų valdžia 
įrengti ilgiausią pasaulyje raketų bandymo 
lauką. S!s lankas būsiąs apie 5.000 km ilgio 
ir. tęsis per Australijos dykumas iki Indijos 
vandenyno.

Kompetet’ngų asmenų nuomone, šio šau
dymo lauko įrengimas kainuosiąs apie 6 mi
lijonus Australijos svarų, o bandymams kas
met būsią išleidžiama dar 3 mil. svarų.

Australijos vyriausybės sutikimas yra iš
dava gerai pavykusio finansinio susitarimo 
tarp Anglijos ir Australijos vyriausybių.

Nors dar nenustatyta kada lauko įrengimas 
bus baigtas, bet '’pirmieji žygiai jam (rengti 
buvo padaryti dar prieš vyriausybei patvir
tinant šį planą.

Jau kelios savaitės kaip rengiama ekspe
dicija su apie 50 sunkvežimių į centrinės 
Australįjos miestą Alice Springs. Ekspedi
cija turi išvykti maždaug šiuo metu ir bus

pa-

Mrs. Sweeny negalėjo įsivaizduoti, kas 
atsitiko. Iš pradžios, kai bankas buvo uždary
tas, ji manė, kad tai atostogos. Tačiau kai 
jos liftas kilnojo vis daugiau ir daugiau 
susinervinusių žmonių aukštyn ir žemyn ir 
kai minia prieš uždarytą banką vis augo ir 
augo, jos miritys prisipildė vis didesnės bai
mės, ir jos širdis darėsi, sunkesnė, kol pa
galiau, rodos, liftas vos begalėjo pats vienas 
kilti aukštyn, ką bekalbėt su kroviniu.

Ji nežinojo, kas atsitiko; tačiau ji jautė 
tam tikrą išgąsti. „Kas girdėti, pone?' 
galiau ji paklausė vieno keleivio.

„Bankas bankrutavo”, atsakė.
„O kai tai reiškia?”
„Tai reiškia, kad tie, kurie turi jame savo 

santaukas, jau niekad daugiau nebematys sa
vo pinigų”.

„Kaip tai gali būti”, sušuko Mrs Sweeny, 
sustabdydama kvėpavimą, „juk dar vakar kaip 
gyvi buvo mano pinigai mano pačios vardu?”

Liftas sustojo ir žmogus išėjo lauk. „Vadi
nas sesele, turėjote paimti, dabar jie dingo. 
Tačiau nenusimink; pinigai nėra verti tos 
medžiagos, iš kurios jie padaryti”.

„Kaip tada bus?”, šaukė jam Mrs. Sweeny.
„Geri laikai, mieloji”, atsakė jis. „Ką jūs 

veikiat šiąnakt?”
Mrs. Sweeny vežimė’ls kilo ir leidosi, kilo 

ir leidosi, bet neatrodė, kad jis kiltų I dangų. 
Priešingai, rodos, pats dangus apleido skliau
tą virš miesto, palikęs tik juodą debesį ore ir 
tamsią šviesą, lyg audrą virš visako.

Vidudieni ji prijijungė prie minios prieš 
banką ir klausėsi vaikščiojančių gandų. Ji 
girdėjo, kad Mr. Sheridanas nusižudė; kad 
jis pabėgo su artiste ir su visais banko pi
nigais; ir kad jis Ikiš’tas i kalėjimą. Kiek
vienas norėjo kalbėti, klausinėti arba pareik
šti savo nuomonę; tuo būdu jautėsi pato
giau ir, atrodė, lyg stovėtų virš savo nelai
mės. Kai kurie tiesiog verkė; tač'au dau
guma stovėjo su klajojančia šyr-’-a. žiūrė
dami paskutinei katastrofai I akis, po tiek 
daug išvengtų katastrofų. Net tie, kurie 
verkė, šaukė be pykčio ir be tikslo, r-mšlai, 
kaip mirštantysis;, mat, ji apėmė jau daugu
mą ir laukia visų kitų.

Nebuvo nieko nena"rasto net-kti 
arba būti bi-dnu. Tik ž’’unt, kad tai 
tiems, o ne k't'e-’s — t’ems a 

n!n;«ų 
atsit’ko 

:s’ems ki
tiem, kurie neturi paprastai jokių priepuolių 
ir '■-'“-•rotų.

Per kiaurų di-...ą Mrs. Sweeny gyveno lyg

gu iš jų kas nors bando pabėgti ir yrs s» 
gaunamas, tai jis būna nubaustas rusišku 
būdu.

Rusų pastangos pakinkyti atomą esančio* 
negailestingos. Jų mokslininkai prakaituos 
krauju dieną ir naktį.

Jis pats jau yra dirbęs Sov. s-goj daugeli 
mėnesių ir dabar buvęs pasiųstas verbuoti 
daugiau mokslininkų. Jis pabėgęs, nes neoo- 
rėjęs dirbti Rusijai.

Jis taip aprašo mokslininkų gyvenimą Ro. 
sijoje: „Vokiečių mokslininkai gauna viską 
kas tik reikalinga jų darbui ir asmeniniam! 
reikalams. Jų atlyginimai — 14.000 iki 
36.000 dolerių metams. Gyvenimui skiriami 
dideli namai ir norimas skaičius tarnų. Ot
riausi rūkalai ir puikiausias maistas1. Bet ik- 
tikrųjų jie yra belaisviai auksiniame narvą 
Jie negali apleisti Rusiją, nes jiems taiko
mas rusų priežodis: „Tie kurie daug žino 
yra mūsų draugai, bet tie kuiie per daug 
žino yra mūsų priešai”.

Visur esąs smulkus darbo paskirstymai: 
vieni dirba prie išskyrimo ir urano sprogs
tamo izotapo U-235, antri konstruoja gami
nimo fabrikus, treti tiria radiacijos {taką gy
vybei ir t.t. Vokiečių mokslininkai neturi jė- 
kio supratimo kiek toli yra nueita atomo ty
rimo srityje. Visas darbas esąs kaip mozaika. 
Kažkas renka žinias ir deda kaip atskirai 
akmenėlius { bendrą paveikslą.

Baigdamas mokslininkas pasakė, kil 
sprendžiant iš to ką jis yra matęs ir gir
dėjęs iš kitų ten dirbančių mokslininkų, 3-5 
metų bėgyje Rusija galėsianti pasigaminti 
atominę bombą, panašią { JAV dabar turimą.

aprūpinta priemonėmis {rengti gilius pole
minius vandens rezervuarus.

Nors šio projekto smulkmenoj dar tebe
laikomas paslaptyje, bet vienas valdžios par
eigūnas pareiškęs, kad projektas apimsiąi 
šias dalis:

1) Gaminimas raketinių bombų sprogstamą 
'įmedžiagų fabriko, kuris buvo įrengta^ karo
metu ir kainavo 12 milijonu svarų.

2) Įrengimas bandyiho lauko nuo pajūrio 
iki salų Indijos vandenyne.

3) Įrengimas stebėjimo punktų aprūpintų 
radiju ir gyvenamų namų mokslininkams ir 
kitam personalui.

4) Iškėlimas klajoklių vietinių gyventojų ii 
pavojingos zonos į saugesnes vietas.

(N. Y. H. T.) 
Londonas. Apie 40 britų ir amerikiečių 

žurnalistų aplankė Helgolando salą, prieš 
numatomą jos karinių įrengimų išsprogdi
nimą balandžio 18 d.

sapne, susirūpinusi ir pikta. Ir kai ji man
dagiai kilo ir leidosi žemyn, atidarydama it 
uždarydama vartelius, matydama nerealiai 
paprastus (einančių žmonių veidus ir nu
garas išeinančių, ji jautė tokį mažą panašumu 
tarp jų ir jds pačios, kad ji teprašė, kad 
Dievas jos, vargšės sielos, pasigailėtų, ne
pagalvodama, kad ji kalbėjo apie save pačią. 
Ji norėtų melstis; bet kur buvo Dievas? ji 
jautė, kad' Jis atsuko jai savo nugarą ir kad 
jis nesirūpino apie jos santaupas. Kitaip Iii 
būtų sulaikęs Mr. Sheridaną nuo pabėgimo 
su artiste. Virš jos galvos nebuvo nieko - 
tik dangus. Dievas.buvo kažkur pasisalinę*., 
sugrąžink JI, Marija Motina, pasižiūrėti Savo 
sutvėrimų.

Aukštyn ir žepiyn, aukštyn ir žemyn ... 
O Mr. Sheridanas taip gudriai išrodąs žmo
gus. Ji buvo patenkinta, kad jis negavo kar
dinolo pinigų ... „Į koki aukštą Įsakysite? 
Netekau visų savo santaupų ... galbūt ir iU. 
Nieko nereiškia, jie neverti medžiagos, ii ku
rios padaryti. O aš dar tebeturiu rankas ir 
kojas. Kas atsitinka, kai netenki pinigų? Ar 
tai neturėtų daugiau skaudėti? ... Jei skau
dėtų, būtų |engviau suprasti.

Kildama ... leisdamasi ... kad šventieji 
neleistų man susirgti dabar, nes neturėčiau 
kuo apmokėti daktaro. Kas išmokės man al
gą savaitėj pabaigoje?

Taip: ... visas platusij pasaulis prarado 
savo pinigus.

Tik grjždama namo M r s'. Sweeny pradėto 
jausti paniką. Jau tamsiose gatvėse, kuriomil 
lakstė šalti žiemos vėjai, blaškomi, ka p lapu 
skubančio]' minioj, baisiausios skriaudos jaus
mas krito ant jos. Tai b-vo j i. Marija 
Sweeny, be pinigų — ne tie kiti, kurių vei
dai, tamsūs, ir su vienu tikslu, kaip sugrįžti 
namo, plaukė paskum ją vėjuotoje lempoi 
šviesoje. Ir kartu su tuo ji net-ko pati ir 
Mykolas viso apsirūpinimo, kurt jie turėjo — 
visų teisiu daryti tai, kas natinka.

Dabar Mykolas negalės turėti naujų apa
tinukų.

Stai-ra ji prlslm;nė žmotoi ,!,t*. Ka (Oi 
veiks-te ri-'-'-kt, Ta- buvo žhnp»
juokas, ir jos 'širdis buvo tok:a sunki i! 
skausmo. Ji nebuvo niekieno mv'i-nnjb ji 
buvo sena ir (storoka ir paw””'”' ai 
jaunatvės ii rūn’nnsl san‘u----'s; dabarpra- 
p ■' to • < • jautaupoj.

Kas U.s su ja?
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Pasikalbėjimas su operos soliste
, 1. Kaip Tamsta vertinate mūsų muzikinį ja, ar iš viso girdėtais, žinomaig dalykais, 
gyvenimą tremtyje? bet kad lauktų iš, menininkų vis ko nors nau

jo ir rafinuotesnio.
Džazinio žanro dalyką supras kiekvienas 

Kongo juodukas. Bach’o Passacaglia — tik 
kultūringas europietis.

3. Kaip Tamstos nuomone galima suorga
nizuoti muzikos veiklą?

— Savo organizacinių gabumų dar nesu 
išbandžiusi gyvenime, todėl negaliu drįsti sa
vo receptą kitiems siūlyti. Man, tačiau, atro
do, kad čia, Vokietijoje jo nei negalima ban
dyti padoriai suorganizuoti. Lagerinis gyve
nimas yra tam tikra prasme palankus chori
niams ar šokių ansambliams, todėl jie ir ro
do savo nuolatinį tobulėjimą; o solistai dai
nininkai ar instrumentalistai turėtų būti bū
tinai įkurdinti kokiuose nors centruose, kur

gyvenimą tremtyje?
— Visai gražiai. Ypač mūsų ansamblius. 

Normaliose sąlygose tokiems Kolektyvams 
būtų buvę beveik neįmanoma įsikurti, o šian
dien jie ,yra virtę tartum profesionalais, ga
linčiais pasišvęsti vienam tam darbui. Todėl 
ir rezultatai yra akivaizdūs. Aš manau, kad 
jie, pagaliau, visus gali įtikinti, jog Lietuva 
senas-dainų ir šokių kraštas.

Taip pat mane labai džiugina ir tai, kad 
daugelis mūsų solistų čia dar patobulino sa
vo dainavimo techniką, ka< atsirado naujų 
tikrų koncertinių dainininkų — kaip kad 
Liepa, Rūtenis, — kad mūsų būriui papildy
ti auga naujos gražios pajėgos — kaip an
tai, Krikštolaitytė, Baranauskas ir kt.

Negaliu Jums nepaminėti dar vieno labai 
mane džiuginančio dalyko. Per mano ankštą 
kambariuką pereina nemažai dainuojančio jau 
nimo. Jie ateina prašyti ar tai patarimo ar 
pamokų. Ir turiu Jums pasakyti, kad mane 
nuoširdžiai stebina, koks didelis procentas jų 
(ypač mergaičių) turi daug žadančius balsus. 
Jeigu būtų kam tą jaunimą globoti, tai atei- 

zty mes, išeiviai, tikrai turėtume kuo pasi
džiaugti ir didžiuotis. O šiaip vokiečių mu
zikos mokyklose, ar tai dėl nerūpestingumo 
ar dėl nemokėjimo, jiemg toji Dievo duotoji 
medžiaga dažnai neleistinu būdu gadinama.

Labai gaila tik, kad mūsų pabėgėlių ma
sių nepakankamas muzikinis subrendimas ne
leidžia mūsų instrumentalistams kaip reikiant 
pasireikšti, o dėl to, ir suprantama, spartes
niais žingsniais progresuoti. Gaila, sakau, 
nes tai yra bene pati svarbioji muzikos šaka, 
o jokios šviesuomenės, siela nėra pilna, jei 
jai yra svetima muzikos kalba — pati žavin
goji, pati tobulioji.

2. Kokiu būdu pakelti muzikos kultūrą išei
vijoje?

— Dviem keliais. Pirmasis — niekad nesi
tenkinti savo pasisekimais estrados bei sce
nos žmonėmis. Antrasig — kelti klausytojų 
muzikinį skonį. Tiedu keliai, pagaliau tėra 
vienas abipusinio bendradarbiavimo kelias: 
menininkai turi vengti pigių dalykų (pvz. vo
kalistų atveju jie turi vengti pigių dainų ir 
danuoti kuomažiausiai nudėvėtų arijų), ne
gailėti darbo kultūringesniems dalykams iš
mokit ir mokytis jų su specialistais, mokyto
jais ar korepetitoriais, nes juo tam tikro da
lyko muzikinė kalba sudėtingesnė, rafinuotes- 

' nė, jiio didesnis pavojus yra tą dalyką at
likti nuobodumo pavyzdžiu. Kitaip tariant, 
menininkai turi būti pakankamai pasiruošę 
aukštesnės kultūros dalykais klausytojų ne
baidyti, bet, atvirkščiai, juos smalsinti, kad 
jie pratintųsi nebesitenkinti pvz. Denzos ro
mansu, arija iš „Toscos” ar Liszto rapsodi- 
»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

„šventoji Dievo Motina, padėk man šią
nakt pareiti namo”, šnabždėjo ji, skubėdama 
nunėrusi galvą gatve.

Ji buvo namuose pirma negu Mykolas, ir 
susmuko valandėlei supamoj kėdėj, kad 'at
gautų kvapą. Bet pirma negu ji nusiėmė 
skrybėlę, jos keturių sienų patogumai įsivogę 
į jos sielą; ir miglos ėmė sklaidytis iš jos 
širdies. Čia buvo jos mėgiama lempa, su rau
donai žaliu abažūru; čia žvirbli3 mažam me
taliniam narvelį, kurį ji parnešė jam dieną 
po Kalėdų. Ji apsižvalgė jaukiame kambary.. 
ar jis tebebuvo tas pat? Taip, taip, netrūko 
net skylės staltiesėj. Viskas buvo, jos namas, 
jos:pačios šiltas namas, kurį ji pati pastatė 
ir prižiūrėjo. Tad ko ji pagaliau nustojo? Ji 
dar nebuvo taip sena, ji dar nebuvo taip pa
vargusi, ji galėtų vėl viską pradėti iš naujo. 
Ji neteko tik savo pinigų.

Ir giliai, bet netvirtai, atskvėpė, nuėjo į 
virtuvę ruošti savo vyrui vakarienę.

Iš karto ji jam nesakė; mat nežinojo, nuo 
ko pradėti. Ar ji turėtų tiesiog pasakyti? Ar 
ji turėjo privesti prie to, švelniai ir malo
niai? Mr. Sweeny nematė nieko nepaprasto 
jos veide, paraudonavusiam nuo darbo prie 
virtuvės. Bet po vakarienės nežymiai pris
tūmė savo kėdę prie jo.

„Banke buvo sąmyšis”, pabaldama tarė ji, 
nes jos širdis plakė.

„Taip”, tarė Mr. Sweeny. Ir rodydamas 
pypke į laikraštį ant kelių* jis pridūrė: „Štai 
straipsnelis apie tai. ,Bankas uždaro savo 
duris”, rašoma. Ar atsiėmėte pinigus, Mari
ja?”

Ji lyg nebylė papurtė galvą.
„Ach”, tarė Mr. Sweeny; ir patraukė 

pypkę. „Taip, blogai”, pareiškė.
„Mano pinigai žuvo, Mykolai”, tarė ji jam; 

„iki paskutinio cento. Jie nuėjo su bankinin
ku į kalėjimą”. Ji pasilenkė ir padėjo ranką 
ant jo kelių. „Neimk labai į galvą”, prašė ji. 
„Gal būt galėsiu padaryti vilnonius kitais 
metais”.

„Kodėl ne?” paklausė Mr. Sweeny rami
nančiai. Tačiau netrukus jis pamatė, kad ji 
verkė. „Na na, ko verki? Tu čia niekur dė
ta. Dievo ranka. Mes visi pasidarysime varg
šai, kaip Mr. Rosenbergas”.

„Žinau”, verkė ji; „aš lyg pamišusi. O 
taip viskuo pertekusi. Paskaityk bažnytines 
žinias, Mykolai. Pinigai nėra jokia laimė”.

„Ech? O kas tada, mano mergele?” 
‘ „Geri laikai, mielasis”, kūkčiojo Marija.

Mr. Sweeny pakrapštė galvą susimąstęs.

Siomis dienomis iš Prancūzijos grįžęs 
vyskupas Brizgys nušvietė esamą padėtį 
ir emigracijog galimumus Prancūzijon. Pran
cūzijoje, J. E. turėjo proga išgyventi dvi sa
vaites. Paryžiuje jis viešėjo pas mūsų minis
trą Bačkį, kuris šiuo metu prancūzų vyriau
sybės yra pripažintas ir turi visas diplomati
nes privilegijas.

Dėl lietuvių emigracijos Prancūzijon, vysk. 
Brizgys turėjo keletą priėmimų pas aukštus 
užs. ministerijos pareigūnus. Lankydamasis 
pas svetimšalių departamento direktorių, pa
tyrė, kad atleidus vokiečių belaisvius kraštas 
pajus didelį darbo jėgos trūkumą, o tam iš
vengti vyriausybė numatė kviesti darbininkus 
iš užsienio. Nuo italų ir kitų kaimynų kvieti
mo nori susilaikyti, nes tuo tik kraštan įves
tų tautines mažumas, kurių reikalus ne visuo- 

'tnet pavyksta gerai sutvarkyti To viso iš
vengimui sustota prie DP. Priėmus DP, nu
matoma išskirstyti nedidelėmis grupėmis 
tarp prancūzų ir traktavimo atžvilgiu laikyti 
kaip vietinius piliečius. Tuo apsisaugant nuo 
tautinės mažumos vieningumo saito ir suda
rant didesnių galimumų asimiliuotis. Savos 
spaudos turėti neleidžiama. Darbininkai nu
matyti žemės ūkiui ir anglių kasykloms. Są
žiningi ir pareiškę norą po 3 metų galės gau 
ti Prancūzijos pilietybę, o netinkami, po 1 
metų bus grąžinami atgal (suprask DP glo
bos organizacijai). Turintieji šeimas, galės 
jas atsikviesti po 3 mėn. nuo darbo pra
džios. Socialinis 
kaip ir vietiniams darbininkams.

Eilinio darbininko gyvenimas, kaip toliau 
vysk. Brzgys apibūdino, nelengvas. Viešo

„Gerai. Pagrosiu šį tą ant savo smuiko. Dar 
tik pusę dalykėlio, tačiau tai retas dalykėlis 
smuikui. Bažnytinės žinios kalba tik apie 
babtistus, tau dar pablogirig nuotaiką. Liau
kis verkus, Marija. Jei nori gerų laikų, pa
siklausyk manęs”.

XII skyrius '
Nlt. Sheridanag nebuvo nei pabėgęs su ar

tiste, nei kol kas neįkištas į kalėjimą. Viena 
tik, niekas negalėjo jo rasti. Žinodamas, kad 
smūgis kris ir kad niekas jo nesulaikys, jis 
nuėjo į parką pats vienas praleisti dieną. Tai 
buvo, kaip jis tikėjo, paskutinės jo valandos 
vienatvės; kai jį suras, jis žinojo, kad jį 
klausinės visokių dalykų. Ir jis nematė jo
kio kelio įtikinti juos, kad jis nėra niekšas. 
Gal būt jis pats nebuvo tuo pilnai įsitikinęs. 
Mat, nėra galima prarasti visus turtus, nesi-' 
jaučiant kaltu. Ne tik pinigai dingo; rodos, 
žuvo visas žmoniškumas kartu. Jie abu buvo 
toj pat kišenėj.

Mr. Sheridanas prislėgtoj nuotaikoj ėjo 
per parką. O gal jis ir nebuvo kaltas?

Tiesa, kad jis nepadarė nieko blogo, tei
siškai kalbant. Pagaliau bent jis taip tikėjo... 
Tai reiškia, jo intencijos buvo geros. O ir 
bankininkas negali būti įmestas į kalėjiiną dėl 
kvailumo ar dėl nelaimės. Vis dėlto kiekvie
nas nuo vaikystės laikų nešioja su savim 
kaltumo, netikrumo ir baimės jausmą. Ir ne- 
kalčiausia8 žmogus negali praeiti pro poli- 

< ciją nekruptelėjęs; galgi ji ką nors turi.
O Mr. Sheridanas net nesijautė nekaltas.
Jis suklydo; ir jo nepasisekimai kaštavo 

turtus ir gal būt gyvybes tūkstančiams kitų. 
Jų vargas nejaudino jo, nes jis nebuvo sen
timentalus. Tačiau reikėjo laukti, kad jie at- 
sikeršys jam. Jis buvo vienas prieš daugelį; 
if jis neturėjo kur dėtis.

Tiesa, kad geriausias juristas stengsis jį' 
apsaugoti nuo kalėjimo. Tačiau jis buvo pa
vargęs; po daugelio nemigo naktų jo protas 
ir jo kūnas buyo pervargę; ir jis nebebuvo 
tikras dėl savo nekaltumo. Per daug buvo 
prieš jį.

O be to, jei jis ir pasiliktų laisvas, kas 
beliko jam? Kas bebūtų, jis buvo žuvęs 
žmogus. Skaičiai ir procentai, kuriems jis pa
šventė savo dienas, sugriuvo; po keleto ga
lybės metų, po keleto laimės metų, jie paliko 
jį vieną parke, pabėgėlį — kelioms valan
doms ir jei taip galima išsireikšti — nuo 
teisingumo. Jis negalėjo nei tikėtis pradėti 
iš naujo; jo paties ramus ir paslaptingas gy
venimas buvo suterštas ir žuvęs; jis tebuvo 
lapė tarp šunų gaujos. (B. d.)

draudimas bus • taikomas

Vince Jonuskaite 
jiems būtų prieinami mokytojai ir operos bei 
koncertai. Taip pat būtinai reikėtų sudaryti 
sąlygas mūsų kompozitoriams visiškai pasi
švęsti savo darbui. Šitą klausimą išspręsti 
galėtų ne organizacinis receptas, bet tik pi
nigai.

4. Kokio pobūdžio turėtų būti mūsų muzi
kinis gyvenimas, kad galėtų tinkamai mus re
prezentuoti čia svetimųjų tarpe ir tarnautų 
Nepriklausomos Lietuvos klausimui kelti?

— J šitą klausimą, manau, jau atsakiau pir
maisiais atsakymais. Bet mums patiems svar
busis reikalas Nepriklauomybė, deja, spren
džiamu ne Vokietijoje. Ir okupacinės valdžios 
atstovai labiau domisi vokiečiais, nebe jiems 
nepatogiais DP’sais. Tad ir tai idėjai per 
rnuzikinį meną kelti reikėtų tam tikrą meni
ninkų atranką ko greičiausiai išsiųsti j Jung
tines Amerikos Valstybes. Geras chorinis ir

Vysk. Bryzgio lankymasis Prancūzijoje
naudojimo prekių trūkumo nesijaučia, mat 
leidimais ir kortelėmis viskas sunormuota, 
tačiau su eiliniu uždarbiu kaino8 beveik ne-tačiau su eiliniu uzuaruiu nauiug ucvcik uc- uwni»ie.
įmanomos. Paprastas vyr. kostiumas pagal Dideliam svečių nustebimui, būrelio pirmi* 

1*1 fWl («nnb.. kn riirilr'in c i ma n i n A • n no r'rtllAnrn cit Inlimrtleidimą kamuoja 12.000 frankų. Vyriški ba
tai 3.000—4.000 fr. Be leidimo t. p. galima 
visko gauti. Šiomis sąlygom^ vyr. kostiumas 
kainuoja per 50.000 fr. . ---------- _— . . . ...

Maisto produktai gaunami pagal korteles, metų laimės akimirką su pasiektais laimėji- 
bet jų ne visuomet yra. Vysk. Brizgiui vie
šint Paryžiuje, keletą dienų mėsos krautuvės 
buvo tuščios, o žmonės turėjo tenkintis kuk
liomis duonos normomis.

Bendrai, turint visug trūkumus omenyje ir 
viduje esančią netvarką, dėl emigracijos ten
ka rimtai pagalvoti.

Prancūzų dvasia, kaip patyrė vysk. Briz
gys lankydamasis pas aukštUg dvasiškijos ir stovi aukščiau visų kasdieninių rietenų, 
visuomenės intelektualus, yra gana optimis
tiška. Ypatingai tas buvo ryšku po garsio
sios Trumano kalbos. Net nuo vienos kitos 
drąsesnės mintieg nebuvo susilaikytą.

Vysk. Brizgys su min. Bučkiu turėjo pro
gą dalyvauti rašytojų — intelektualų arba
tėlėje, kuri ruošiama tik ypatingomis progo
mis. Čia renkasi tik būreliui priklausą ra
šytojai. Būreliu yra kviečiami tik rimti ir

J. Jazminas

BOMBOS
3. Vilnius — Ukmergė

Kažkaip lengva buvo mašinai lekiant iš 
miesto, paliekamo, kaip atrodė, sunkiems iš
gyvenimams. Sunkvežimis buvo prikrautas 
įvairių advokato ryšulių ryšulėlių, vežimėlių 
su vaikais, skarose suvyniuotų moterų ir ft. 
Advokatą pasodinome greta šoferio rodyti 
kelią.

Plente pralenkėme nemažai pabėgėlių iš 
Vilniaus. Vieni jų traukė pėsčiomis, sunkiai 
tempdami paskutinį turtą, kiti važiavo ark
liais, paprastai vežimas pilnas iki kraštų. Vi
si buvo dulkėti ir pavargę. Diena darėsi 
karšta...

Kelyje mus pasitiko motociklistas. Jis pra
nešė, kad tiltas prieš širvintus lenkų partiza
nų sunaikintas, ir iš viso dėl partizanų vei-. 
kimo atskirai mašinai važiuoti pavojinga.

Po trumpo pasitarimo nuvažiavome pirmyn. 
PO kokio pusvalandžio privažiavome sude
gusį Širvintos tiltą, prieš kurį stovėjo nema
ža sunkvežimių vora. Mums kitų pervažų 
beieškant atvažiavo pionieriai if pareiškė, 
kad po trijų valandų bus pastatytas naujas 
tiltas. Jie tuoj griebėsi darbo.

Mūsų puskarininkio dalinys per tiltą bu
vo pravažiavęs, ir jis, daugiausiai dėl mūsų, 
bet ir pats norėdamas pasilsėti, nutarė pa
laukti, užuot pasukęs atgal. Mes susimetėme 
pievelėje prie upelio. Diena pasidarė tikrai 
vasariškai karšta. Maudėmės, užkandžiavome, 
ilsėjomės. Puskarininkis ir šoferis nusiskuto 
barzda^ ir valandėlę nusnaudė. Po trijų va
landų tiltas tikrai buvo pastatytas, ir mes pir
mutiniai pervažiavome juo. Mašina dabar ėjo 
iki Kauno, bet aš nutariau sustoti Ukmergė
je ir iš čia bandyti pasiekti Uteną, o iš ten 
siauruoju geležinkeliuku — Panevėžį. Kad 
Ukmergėje nereikėtų sustoti, nes užpakalyje 
važiavo visa sunkvežimių vora, mane paso
dino greta šoferio. Ukmergę pasiekėme be 
nuotykių. Čia šoferis prilaikė mašiną, ir aš 
iššokau. Puskarininkis padavė čemodaną ir 
atsisveikinimui pamojavo ranka.

— Iki pasimatymo!
Jis buvo tikrai šaunus vyras. Už pavėžėji

mą griežtai atsisakė ką nors imti, ir net pats 
pavaišino degtine. Taip pat buvo uždraudęs 
šoferiui iš mūsų ką nors imti, tačiau šiam 
įkišau keletą pokelių papirosų...

4. Ukmergė — Utena — Panevėžys
Ukmergėje neturėjau pažįstamų ir mieste 

iš viso tebuvau buvęs porą kartų — pro ša
lį pravažiuodamas. Buvo apie 4 v. p. p. ir 
po dienog pergyvenimų jaučiausi pavargęs. 
Norėjau gerai išsimiegoti, o po to vėl rū
pintis susisiekimo priemonėmis. Išsimiegoti, 
bet kur?

Kreipiaus Į pirmą pasitaikiusį policininką. 
Jis maloniai paaiškino, kad vienintelį vieš
butį paėmęs savo žinion nuovados viršinin- 

šokių ansamblis su keliaig solistais daininin
kais ir instrumentalistais mūsų kultūrai ir 
nepriklausomybei geriausiai galėtų patarnau
ti.

5. Kaip Tamstai atrodo sąlygos, kuriose 
Tamstai asmeniškai tenka dirbti dainos me
no darbą?

— Geresnės neSu daugelio kitų tuo, kad 
gyvenu Muenchene (penki žmonės dviejuose 
skurdžiuose kambariuose) kur turiu gerą 
akompanijatorių ir lankau tai, ka muzikos 
gyvenime verta išgirsti. Blogesn* tuo, kad 
kaip ir kiti muencheniečiai nesu unrrog glo
bojama. Mano atveju ,kova dėl būvio”, yra 
dar aštresnė negu kitiems. Savo meniniam 
darbui deja retai kada besugauriu būtiną mi
nimumą nuotaikos, laiko ir jėgų. Bet. va
žinėju dainuoti kur tik mane kviečia. Visui 
dainuoju stengdamosi nenusižengti savo me
niniams įsitikinimams. Ką tuo pasiekiu? Tą 
tegalit pasakyti Jūs kritikai ir klausytojai.

tinkamai užsirekomendavę literatūriniame ir 
viešame gyvenime intelektai. Todėl, jaunų 
čia nesimatė.

ninkas supažindinęs collegas su tolirno kraš
to sūnumis, vaizdingai papasakojo nelaimin
gos, rgažosio'g šalies vargus. Aiškiomis* apy
braižomis nušvietė sunkų kelią į laisvę, 20

mais ir vėl užgriuvusią okupaciją. Svečiams 
liko tik padėkoti šeimininkui už nuoširdžią 
kalbą. '

Po arbatėlės privačiuose pasikalbėjimuose, 
buvo girdimi jautrūs užuojautos pareiškimai 
vargstančiam šiaurės kraštui.

Charakteringa, kad visi būrelio nariai ne
priklauso jokiai politinei partijai ir, anot jų,

Rytojaus dieną eilėje laikraščių pasirodė 
straipsniai apie mūsų tėvynę, apie daromas 
skriaudas mažiems kraštams ir apie baimin
gą tylės politiką, kurios pasėkoje neišdrįs
tama, kai kam nepatinkamos tiesos viešumon 
iškelti.

Aplamai, vysk. Brizgys vizitų metu visur 
buvo maloniai priimamas.

S. Meškuitls

KRINTA =EI
kas pabėgėliams priglausti. J jį ir reikia 
kreiptis. Nuovados viršininkas nakvynę davė.

Apsirūpinęs nakvyne, išėjau pasivaikščio
ti mieste. Gatvėmis beveik be perstojo dun
dėjo kariuomenės mašinų voros — Kauno 
kryptimi. Iš paties miesto (vairiomis krypti
mis važiavo vežimai su baldais: miestiečiai 
kraustė savo turtą pas ūkninkus.

Tą naktį Ukmergėje gerai išsimiegoti taip 
ir nepavyko. Viešbutis buvo gatvėje, einan
čioje į Kauno plentą. Visą naktį beveik Be 
perstojo dundėjo kariuomenės mašinų voros, 
nuo jų dundėjimo drebėjo visas namas.

Rytą, paėmęs čemodaną, nuėjau ieškoti su
sisiekimo priemonių. Išėjau už miesto ir at
sistojąs ant griovio krašto, laukiau. Utenos/ 
Daugpilio kryptimi nėjo jokia mašina, tik 
kelios sunkvežimių voros atvažiavo iš ten. 
Kai, pagaliau, viena mašina pasirodė ir pa- 

• kėliau ranką, šoferis numojo į šalį. Laukiau 
valandą, dvi, tris... Pagrioviu sustojo eilė 
bendrakeleivių. Galų gale, apie 13 vai. vie
nas sunkvežimis sustojo. Juo važiavo latvių 
legionininkai ir į prašymą pavėžėti atsakė:

— Lipkite! Tik greitai!
Mašina buvo apdengta brezentu. Latvis 

atsegė kraštą ir pakėlė. Mes bematant sugar
mėjome vidun, ir uždanga nusileido. Susėdo
me, kur kas tuščiame sunkvežimyje. Mašina 
greit lėkė, tik prasilenkiant sumažindama 
greitį. Pro plyšį mačiau, kad pravažiavo ci
vilių gyventojų vilkstinė. z

Tai pabėgėliai iš Daugpilio, — kažkas.
.tarė. '• ' '' ■■ ■

Uteną pasiekėme be nuotykių., Už pavežė
jimą latviams sumėtėme kas kiek — po 10, 
20 markių. Jie purtėsi, bet pinigus ėmė.

Stotyje sužinojau, kad traukinys į Pane
vėžį netrukus turį* išeiti. Stotyje matėsi ne
mažai atbėgėlių — daugiausiai iš Vilnijos. Iš 
traukinėlio krovė jų baldus. Kaž koks vyru
kas stoties sandėlyje atidarė didžiulę bačką 
alaus ir vaišino visus. Ir aš išgėriau norą 
stiklinių. Kai po poros valandų pasijudinome, 
platformoje susėdę policininkai užtraukė 
dainą.

Traukinėlis pamažu spyrėsi pirmyn. Nuo
lat keitėsi vaizdai: miškelis, javų laukai, krū- 
mais apaugęs upokšnis. Gili. ramybė vieš
patavo aplinkui.

Stovėjau vienas vagono užpakalinėje aik
štelėje, ir toji ramybė pagavo ir mane. Pa
galiau pasijutau ištrūkęs iš karo nerimu už-galiau pasijutau ištrūkęs iš karo nerimu 
krėstos aplinkumos. —

Panevėžį traukinėlis pasiekė vakare, 
prieš miestą sustojo - aliarmas. Stovėjo 
lia valandas. Į stotį atvažiavo naktį. E 
vaikščioti draudžiamas laikas. Porą valandų, 
kol prašvito, prasnaudžiau stotyje, atsitūpęs 
ant čemodano. Čia snaudė daugiau tokių pat 
pabėgėlių.

Bet 
> ke- 
Buvo
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Maironis

Prof. Jurgį Krikščiūną į Amžinybe palydint Teisine baltių DP ir pabėgėliu, padėtis

Esame išblaškyti svetimų kraštų padangė
se. Esame menkai organizuoti ir trūksta ry
šio. Praeina daug laiko kol sužinome, kad ir 
gana svarbius įvykius mūsų bendruomenėje. 
Taip tas atsitiko, kad dabar tik sužinojome 
•kaudžią ir netikėt; žinių: kovo 24 d. Ham
burge mirė Prof. Dr. Jurgij Krikščiūnas.

Su šiuo žmogum mes netekome stambaus 
tautinio šulo. Tai buvo mūsų laikų didelė 
pajėga. Mes netekome žymaus visuomeninin
ko, gilaus mokslininko ir ištvermingo darbi
ninko. Šia mirtimi mūsų tautai padarytoji 
žaizda yra tiek skaudi, kad jos užgijimo mes, 
turbūt nesulauksim.

Prof. Dr. J. Krikščiūnas buvo vienas iš 
pirmaeilių mūsų ekonomistų. Nors jo spe
cialybė buvo agronomija, bet kartu jis buvo 
geriausias mūsų krašto visų ūkio sričių ži
novas. Savo žiniomis jis buvo tiek universa
lus, -kad jo išmintyje buvo susilieję dideli pa
tyrimai: kaipo profesoriaus — mokslininko'ir 
kaipo praktiko — ūkininko. Tiek profesoria
vimas Dotnuvd8 Žemės ūkio Akademijoje, 
tiek ir ūkininkavimas buvusiojo Išalino dvaro 
ūkyje (Kretingos apskr.) — buvo jo veiklos 
kraštutinieji rėmai, o visas jo darbo vaisių 
paveikslas yra įvairios atsakomingos parei
gos valdžios įstaigose ir vadovaujamos vie
tos įvairiose, daugiausiai ūkio srities, orga
nizacijose.. 1

Dr. J. Krikščiūnas pasidarė visiems žino
mas, kai 1926 m. buvo paskirtas Žemės ūkio 
ministeriu. Ministeriavo, tiesa, gana trumpai, 
bet po to iš atsakomingų pareigų nebepasi- 
traukė. Jis tr Žemės ūkio Tyrimo Įstaigos 
valdytojas, ir „Lietūkio” bei „Pienocentro” 
valdomųjų organų narys, ir „Lino” bendro
vės direktorius. Jis dalyvauja ir daugelyje

Lietuviai
Viena lietuvė iš Kanados savo laiške rašo: 
...„Neseniai Toronte susiorganizavo Kana

dos Lietuvių Tarybos. Federacijos tikslas: 
bendromis jėgomis kovoti už visų trijų Bal
tijos Valstybių išlaisvinimą, ginti savo tau
tiečių teises, ir rūpintis emigracijos reika
lais. š. m. kovo mėn. 9 d. surengėme masinį 
mitingą. Mitingas buvo gana skaitlingas ir 
pasekmingas. Kalbėjo Dominijos parlamento 
narys Larry Skey, lietuvių ir latvių konsu
lai. Estai savo konsulo neturi. Taip gi iš

Ir vėl į naują vietą
S. m. kovo 24 d. Seedorfo Unrros direkto

rius, pasikvietęs pas save visų Seedorfe gy
venančių DP tautybių atstovus, pranešė, kad 
Seedorfo stovykla likviduojama ir visi jos 
gyventojai iki Velykų švenčių turi būti per
kelti į kitas stovyklas. Lietuviai ( Rotenbur- 
gą, latviai į Stade, estai, rusai ir asmenys be 
pilietybėj — Heslingen. Kadangi Rotenbur- 
ge galima sutalpinti tik 1.400 žmonių, o See
dorfe yra virš 2.000 lietuvių, todėl leista, 
kas nori, pasirinkti vykti ir į kitas stovyk
las. Plačiai kalbama, kad Seedorfe būsią 
įsteigta pereinamoji stovykla darbininkams 
vykstantiems į Angliją. Šiuo perkėlimu See
dorfo lietuviams vėl suduotas smarkus smū
gis, nes persikėlimas sudarys ne tik daug 
vargo, bet labai nukentės ir kuriam laikui 
visai sustos kultūrinis gyvenimas. J. M. R-nis

Nauji muziko J. Strolios kūriniai
Šiemet, netrukus savo 20 metų kūrybinio' 

darbo sukaktį minįs muzikas Juozas Strolia, 
likviduojantis lietuvių stovyklai Detmolde, 
persikėlė gyventi į liet, stovyklą Uchtėje. Čia 
jis, šalia darbo stovyklos gimnazijoje, su vie
tos liet, choru ir kt., surasdamas vieną kitą 
valandėlę laisvesnio laiko, skiria kūrybai.

Uchtėje jis jau yra parašęs keletą muzikos 
dalykėlių, kurių tarpe vieną ilgesnę giesmę 
chorui ir vargonams „Aušros Vartų Mari
jai” (žodžiai B. Brazdžionio). Vien chorui 
„Vai dariau” ir kt. Šiuo metu kompozitorius 
baigia rengti spaudai dainų rinkinį mokyk
loms ir jaunimui. S. N.

Nauja abiturientų laida
Seedorfo stovyklos -gimnazija tremtyje iš

leido jau antrą abiturientų laidą. Pernai tos 
stovyklos gimnazija išleido 16 abiturientų, o 
šiemet dešimtį. Atestatų įteikimo iškilmių 
metu kalbėjo gimn. direktorius J. Vedegys. 
Brandos atestatai įteikti šiems mokiniams: 
V. Gabecui, E. Jurgelaičiui, V. Liorentui, O. 
Mitalui, B. P.etkauskui, V. Paškovičiui, K. 
Skaisgiriui, E. Skiaučiui, Pr. Simkevičiui ir 
V. Tuskeniui. Abiturentų tarpe yra vienas — 
K. Skaisgirys — baigęs gimnaziją vien pen

ūkiškųjų privačių organizacijų. Ir Agronomų 
Sjgoje ir Ekonominių Studijų Draugijoje, jis 
yra centrinė figūra. Būdamas ilgamečiu Eko
nomijų Studijų draugijos pirmininku, jis 
daug prisidėjo prie mūsų krašto ūkiškojo gy
venimo susiformavimo. Draugijos tikslas bu
vo studijuoti ir gvildenti opiuosius mūsų 
ūkio klausimus. Jo paskaitos ir pranešimai, 
rengtieji Ekonotn. Studijų Draugijos pasi
kalbėjimuose, visuomet sutraukdavo didžiulę 
auditoriją klausytojų: ministeriu, departamen 
to direktorių, bankų valdytojų ir paprastų 
ekonomistų. Jo aiški kalba, didi logika ir gi
lus bei vispusiškas reikalų pažinimas — bu
vo ypatybės, kurios suteikdavo jo praneši
mams gyvą ir įdomų charakterį. Važinėda
mas daugelyje užsienių kraštų, jis turėjo 
progos šusipažinti su Įvairiais ūkio kūrimo 
metodais.1 Visus geresniuosius bei moderniš- 
kesniuosius ūkininkavimo arba administravi
mo patyrimus stengėsi pritaikinti Lietuvoje.

Kaipo žmogus, tai buvo kilni asmenybė: 
švelnaus būdo, visuomet malonus ir papras
tas. Dideli gabumai ir saikingas susivokimas 
visuose gyvenimo reikaluose jį darė papras
tu. Todėl visų artimųjų buvo begalo mėgia
mas. ' •

Kiek kartu, čia tremtyje būdamas, nepagal
vojau apie Lietuvos atstatymą, tiek vis įsi
vaizdavau prof. J. Krikščiūną mūsų atgimimo 
pirmaeilių kūrėjų tarpe. Ir jis tam ruošėsi. 
„Žiburiuose” ųtes skaitėme jo veikalą „Lie
tuvoj atkūrimo problemos.” Bet deja, turbūt 
ir jis pats nepagalvojo, kad rašo būsimosioms 
ekonomistų kartoms savo paskutinįjį testa
mentą.

Amžiais nepamirštas būk!
Dipl. ekon. VI. Balsys

Kanadoje
pačios federacijos turėjome visų trijų tautų 
po vieną kalbėtoją. Pagrindine prakalbų te
ma: Platesnės ir skubios imigracijos Kana- 
don reikalas. Priimta dvi rezoliucijos:- Balti
jos valstybių išlaisvinimo ir imigracijos rū
kalų. Rezoliucijos pasiųstos atatinkamiems 
Dominijos pareigūnams ir paskelbtos vietos 
spaudoje. Meninę dalį išpildė lietuvių „Auš
ros” choras, latvių ir estų dainininkės — so
listėj bei pianistės. Lietuvaičių grupė pade
monstravo tautinius šokius.

ketukais. Jig ypatingai atžymėtas, o taip pat 
ir kiti, gerai baigę gimnaziją.

„Aušrinės” religinės muzikos koncertas
Seedorfo „Aušrinės” choras kovo mėn. 30 

d. stovyklos gyventojams suruošė religinės 
muzikos koncertą. Tai buvo iš viso pirmasis 
šios rūšies „Aušrinės” koncertas, o kartu ir 
sutapo su „Aušrinės” gyvavimo 500 dienų 
sukaktimi.

Koncerto programoje buvo atlikta visa eilė 
lietuvių ir pasaulinių kompozitorių giesmių. 
Giedojo moterų, vyrų ir mišrūj chorai, o taip 
pat buvo atlikti ir solo numeriai. Solo gie
dojo J. Kriščiūnas ir E. Pusvaškienė. Antro
je koncerto dalyje rašytojas Jurgis Jankus 
paskaitė savo legendos „Kryžius” fragmentą.

Koncertas praėjo dideliu pasisekimu. Di
rigavo „Aušrinės” dirigentas Mykolas Liu- 
berskis, akomponavo Balys Dvarionas.

Rašytojo J. Biliūno mirties sukaktis 
šiais metais sueina 40 metų, 

kai mirė rašytojas Jonas Biliūnas, vienaj iš 
stipriausiųjų priešnepriklausomybmių laikų 
Lietuvos beletristų. Jonas Biliūnag gimė 1879 
metais Niūronių kaime, Anykščių valsčiuje. 
Bendradarbiavo „ūkininke”, „Varpe”, „Dar
bininkų Balse”, „Vienybėj Lietuvininkų” ir 
kitoje ano meto lietuvių spaudoje. Stipriau
siu Jono Biliūno beletristikos kūriniu laiko
ma žinomoji „Liūdna Pasaka”. Mirė džiova 
1907 metais Žokopanėj, kur ir palaidotas. 
Paskutiniaisiais Lietuvos nepriklausomybės 
metais buvo daromi žygiai Jono Biliūno pa
laikus perkelti į Lietuvą, į Anykščius, kur 
autorius norėjo būti palaidotas, bet kilęs 
antrasis pasaulinis karas sumanymo įgyven
dinimą sutrukdė.

Anglų srities kooperatyvų atstovų 
suvažiavimas

Seedorfo vart kooperatyvo „Viltis” valdy
bos rūpesčiu buvo Seedorfe sukviesti anglų 
zonos vart. kooperatyvų atstovai suvažiavi
mui. Suvažiavimo metu (kovo mėn. 29—30 
d. d.) buvo aptarti visi aktualiausieji koope
ratyvų veikimo klausimai. S. N.

(Iš baltų memorandumo

Pagal 1945 m. vasario .11 d. susitarimą 
Jaltoje, sovietų DP. yra tas, kuris buvo so
vietų pilietis prieš 1939 m. rugsėjų 1 d. ir 
kuris tapo išvietintas po 1941 m. birželio 21 
d. Toliau Sąjungininkų Ekspedicinių Pajėgų 
Vyriausio Štabo (Shaef) memorandumas Nr. 
39 iš 1945 m. spalio 30 d. konstatuoja, kad 
Estijos, Latvijos ir Lietuvoj piliečiai negali 
būti prievarta repatriuoti, nes šių kraštų te
ritorijos nebuvo SSSR dalis 1939 m. rugsėjo 
2 d. ir vėlesni politiniai ir teritoriniai pasi
keitimai Baltijoj valstybėse nebuvo pripažin
ti nei JAV, nei D. Britanijos. Tuo būdu azy- 
lio teisės problema buvo išspręsta ir Vaka
riniai sąjungininkai Ijko ištikimi principams, 
už kuriuos jie kovojo. Kadangi Sov. s-ga 
skelbia estus, latvius ir lietuvius esant so- 
buvo Įeita aplan' ii DP sutelkimo centrus ir 
vietų piliečiais, sovietų ryšių karininkams 
įkalbėti baltų pabėgėliams grįžti į jų tėvy
nes. Tačiau ši jų akcija teturėjo labai mažą 
pasisekimą. Pagal oficialius duomenis, baltų 
DP skaičius, kurie repatriavo iš britų zonos, 
nesudaro nė l’/o. Ir grįžusieji daugiausia bu
vo karo belaisviai, kurie nusilpo per ilgą 
jų laikymą nelaisvėje ir kurie buvo Pabal- 
tyje palikę žmonas ir vaikus.

Reiktų paminėti, kad baltų' organizacijos 
niekuomet nevykdė jokios propagandoj prieš 
repatriaciją.

Nepavykus jų planams, tam tikri politiniai 
sluoksniai sistematingai pradėjo kaltinti bal
tų pabėgėlius, pasilikusius Vokietijoje, kad 
jie esą tašistai, karo nusikaltėliai ar kvislin- 
gai. Šiuo atžvilgiu kaltinimus parėmė vokie
čių spauda, kuri tuo būdu tikėjosi atsikra
tyti Vokietijoj užsieniečių ir Jungtinių Tautų 
akyse sumažinti vokiečių kaltę išprovokuo
jant Antrąjį Pasaulinį karą. Kai JTO Ekono
minė ir Socialinė Taryba sudarė Specialų 
Komitetą pabėgėlių ir DP reikalams, rytin/ 
valstybių blokas bandė Įgyvendinti savo pa
žiūrą, kad po Hitlerio žlugimo visi DP turi 
grįžti Į savo tėvynes, išskiriant tik žydus ir 
ispanų kairiuosius; o kas atsisakytų grįžti, 
turėtų būti laikomas arba kaip „nusikaltėlis”, 
arba kaip „demokratijos priešas” Po šio 
reikalavimo teisinė ir. materialinė vadinamų
jų „atskalūnų” padėtis DP stovyklose Vo
kietijoje tr Austrijoje, kuri jau ir prieš tai 
buvo gerokai sunki, pradėjo aiškiai ir sku
biai blogėti.

Iš tikrųjų Lordo Chichesterio vyskupo žo
džiai, pasakyti Lordų Rūmuose 1946 m. gruo
džio 19 d., geriausiai apibūdina dabartinio 
DP situaciją. Didž. gerbiamas Prelatas pa
reiškė: „Jie gyvena ne labai gerose sąlygose 
ir tos jų sąlygoj blogėja. Jie yra ne tiktai 
labai susirūpinę savo ateitimi, nors tai, gal 
būt, yra principinis faktorius, bet vis labiau 
ir labiau linkstama Į juos žiūrėti, kaip į ne- 
pakeničamą naštą, užmirštant, kad jie buvo 
nacių aukos. Per dažnas yra jais besirūpi
nančių oficialių asmenų Britų zonoje Vokie
tijoje keitimasis, per dažnas DP kilnojimas

POLITINIŲ KALINIŲ REIKALU 
(Pranešimas)

Politinių kalinių registravimas ir aprūpi
nimas pažymėjimais vyksta ir toliau prie 
ARPK S-gos , Centro Valdybos. . Kartu su 
pažymėjimų išdavimu yra surištas ir priėmi
mas į Sąjungos narius. Dėlto, prašoma pa
siskubinti prisiųsti anketas, kas jų dar nėra 
prisiuntęs.

Vietose, kur Sąjungos nartų skaičius susi
daro ne mažesnis kaip penki asmenys, su
daromi skyriai ir išrenkamas 'seniūnas. Tuo 
tarpu C. V-bai žinomi 7 seniūnai. Kadangi 
seniūnas yra ryšininkaj visais reikalais su 
C. V-ba, dėlto pašoma, sudarant skyrius per 
įgaliotinius informuoti, kas jam vadovauja.

Zonų- sričių įgaliotiniai Politinių Kalinių 
reikalams yra:
1. Anglų zonai — C V. narys Jonas Rima- 

š a u s k a s , (22a) Oberkassel b. Bonn, 
MŠgdalenenstr. 8.

2. Gross-Hesseno sričiai — Jonas Grigo- 
lai t is, (16) Hanau, DP Camp 554.

3. Bavarijos sričiai — C. V. narys Povilas
2 i c k u 4, (13b) Augsburg-Hochfeld, DP- 
Camp. <

4 Wuerttembergo sričiai — S-gos C V. Rei
kalų Vedėjas Petras S n i e g a i t i s , (14a) 
Stuttgart-Bad Cannstati, Taubenheimstr. 57. 
Anketas prašoma siųsti per savo įgalioti

nius arba tiesiai C. V. reikalų Vedėjui — P. 
Sniegaičiui. Visais kitais reikalais kreiptis į 
Reikalų Vedėją anksčiau nurodytu adresu.

ARPK S-GOS CENTRO VALDYBA.
IsKEJBlM AS

Liet Taut Ansambliui skubiai reikalinga 
rašomoji mašinėlė (gali būti ir vokišku šrif
tu). Siūlyti šiuo adresu: (13a) Seligenstadt 
b/Wuerzburg, Liet. Taut. Ansamblis.

— * A. Mironas,
LT Ansamblio Administratorius 

anglų parlamento nariams)

iš stovyklos į stovyklą ir per maža rūpesčio 
senais ir nesveikais žmonėmis.”

Baltų pabėgėlių asmens ir nuoavybės tei
sėj tovyklose taip suvaržytos, kad jie turi vi
sišką pagrindą Jaustis civiliais internuotais 
ar pagaliau trečios rūšies piliečiais, palygi
ntu su vokiečiais. Jie negali:

a) Išvykti iš stovyklos už 3—5 km, keliau
ti iš vienos stovyklos į kitą ir peržengti zonų 
sieną jiems uždrausta. Šis uždraudimas tai
komas netgi DP dvasininkams, gydytojams, 
menininkams ir mokslininkams, nors tai da
bar leista visiems Vokietijos piliečiams ir už
sieniečiams. Jiems išduotoj POWX ir DP 
identisikacijos kortelės, galiojančios tris mė
nesius, bet šios kortelėj pririša juos prie tų 
stovyklų, kuriuose jie gyvena;

b) Demokratiniu būdu išsirinkti stovyklų, 
kuriuose jie gyvena; • grupių lyderius, kurie 
dabar paprastai paskiriami Unrros tarnau
tojų pagal jų pačių nuožiūrą;

c) Leisti ir legaliai gauti popierio mokyk
lų vadovvėliams ir suaugusių literatūrai;

d) Steigti kooperatyvus ir kitas ūkines 
įmones 'ta pačia baze kaip vokiečiai; sufor
muoti profesines draugijas tikslu ūgdyti pro
fesinius sugebėjimus ir iktas draugijas — 
kelti ocialinį ir kultūrinį gerbūvį;

e) Laikyti savo judomą turtą, atsivežtą iš 
namų ar legaliai įsigytą Vokietijoje (raguo
čius, automobilius), kurie yra rekvizuojami 
ir atiduodami vokiečiams. Pačių pabėgėlių 
savanoriškai surinktos pinigų sumos buvo ir 
tebėra užblokuotos;

f) Dirbą DP dažniausiai turi 20—3O’/» sa
vo uždarbio mokėti rentai, medicinoj pagal
bai ir socialiam draudimui, nors praktiškai 
jie visu tuo negali pasinaudoti;

g) Grasinant atimti iš jų DP statusą, bal
tų pabėgėliai, Įskaitant šeimas su mažais 
vaikais, invalidus ir silpnos sveikatos asme
nis, buvo priversti palikti savo privačius bu
tus ir persikelti į nesanitariškus barakus, pa
statytus nacių karo belaisviams ir prievarta 
atgabentiems darbo vergams, kur dažniausiai 
trūksta pačių elementariausių įrengimų, bal
dų ir lovų skalbinių;

h) Trūkstant aiškių instrukcijų, jurisdikci
jos klausimas yra visiškai neišspręstas, ir 
vokiečių teismai dažniausiai atsisako spręsti 
skubias bylas, nes jie nežino kokias materia- 
les ir procedūrines normas taikyti spren
džiant baltų bylas.

Mes esame įsitikinę, kad pagrindinės žmo
gaus teisės, kurios daro gyvenimą vertą gy
venti, turi būti taip pat suteiktos ir baltų 
bona fide pabėgėliams ir DP ir jų teisinė 
padėtis turi būti nustatyta' tiek okupacinės 
valdžios, tiek vokiečių įstaigų atžvilgiu. Rei
kalas sudaryti tam tikras taisykles, reguliuo
jančias teisinę padėtį, juo labiau yra skubus, 
kadangi baltų pabėgėliai ir DP negali nau
dotis savo diplomatinių ir konsularinių agen
tūrų apsauga ir yra daug blogesnėje padė 
tyje negu kurie nors kiti svetimšaliai.

PADĖKA

Šiuo išreiškiu nuoširdžią padėką p. p. J. 
Gulbinienei, Lodai, kun. Pikturnai ir visiems 
kitiems, kurie nuoširdžiai parėmė mane ir ki
tus lietuvius kalinius Dachau stovykloje mū
sų nelaimės metu.

Pranas Jeroševičins

PRANEŠIMAS
Per tumpą laiką „Sudavijos” išleista vo

kiečių kalboj gramatika buvo išplatinta. 
Esant vokiečių kalbos vadovėlių paklausai, 
„Sudavija” baigia spausdinti to paties auto
riaus Vokiečių kalbos vadovėlį (su grama
tika); be to, „Sudavija” pradėjo spausdinti 
J. Paškevičiaus Lietuvių — Vokiečių kalbos 
žodyną. Suinteresuotieji prašomi kreiptis į 
„Sudavijos” leidyklą: Augsburg, Hochield, 
Baltic Camp, bl 10—24. „

I
PRANEŠIMAS

Pranešu visuomenės ir LTB Komitetų ži
niai, . jog nuo Velykų iki Sekminių imamai 
Lietuvių Tautinis Ansamblis bus užimtas nau • 
jo veikalo — Gasp. Veličkos „Žmonėj prie 
vieškelio” — pastatymo paruošimu ir jo 
premjeros surengimu. Siame laikotarpyje LT 
Ansamblis niekur gastrolėms ir koncertams 
nevyks ir prašome jo tuo metu nekviesti. 
Kvietimui koncertams — spektakliamj prašo
me siūlyti raštu tik pradedant birželio mė
nesiu.

A. Mironas, 
LT Ansamblio Administratoriai

Patikslinimas

„Minties” Nr. 31 „Lietuviškos dainos kon
certas” įsibrovė korektūros klaida atspaus
dinta „Balčiūnas”, turi būti „Bačiūnas”.
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