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Vėl renkasi Jungtinių Tautu atstovai
Laukiama ars ji debatų

ARGENTINA REIKALAUJA ITALIJOS TAIKOS, SUTARTIES REVIZIJOS * AR DALYVAUS MOLOTOVAS? KETURIOS 
VALSTYBES ATŠAUKĖ SAVO ATSTOVUS 1S MADRIDO

Naujorkas (DPD/Reuter). Politiniuose 
sluoksniuose manoma, kad ateinančioji 
Jungtinių Tautų sesija, .kuri , prasidės rug
sėjo 16 d., bus Iga ir triukšminga. Tarpe 
40 svarstytinų punktų yra šie: Argentinos 
pasiūlymas panaikinti veto teisę, Palestinos 
klausimas ir Ispanijos problema.

TAIKOS SU ITALIJA KLAUSIMAS
New Yorkas (Dena/Reuter) Argentinos 

reikalavimas peržiūrėti taikos sutartį su 
Italija yra įtrauktas j JT visuotino susirin
kimo darbotvarkę ir yra remiamas šiais mo. 
tyvais: a) Italijos nedalyvavimas'kare, b) ap 
linkybė, kad Italijos persipildymas gyvento
jais kelia ūkiškuosius sunkumus ir c) Itali
jos įnašas Vakarų civilizacijai.

Argentina' iškels tą, kad italų tauta ne 
prieš visus pakėlė ginklą, ir kad ji galų 
gale stojo sąjungininkų pusėje. Dėl tų prie 
žasčių esą negalima Italiją traktuoti grynai 
priešo kraštu. Atrodo, jog Argentinos re
zoliucijoje bus pažymėta ir tas, kad, atsi-
žvelgiant į pasaulio taiką ir į Vakarų Euro 
pos atstatymą, italų tautai neturėtų būti' už 
krauta didelė sunkumų našta. Argentina mė 
gins rekomenduoti valstybėms, pasirašiu
sioms taikos sutartj, atsižvelgti į sąlygas, 
kurios galėtų palengvinti sutarties pildymą.

H. EVATTAS IŠVYKO Į NEW YORKĄ
Honolulu (Dena/Reuter). Australijos už

sienio reikalų ministeris Herbertas Evattas, 
skrisdamas į New Yorką dalyvauti JT vi
suotiname susirinkime, buvo sustojęs Ho
nolulu ir pasisakė už tai, kad neatidėlio
jant būtų pradėti pasitarimai dėl taikos su 
tarties su Japonija. Jis pasiūlė tuo reikalu 
sušaukti konferenciją Havajų saloje.

Naujorkas (Dena / Reuter). Delegatų 
suoksniuose palankiai žiūrima į galimą 
Belgijos ministerio pirmininko Spaako per
rinkimą visuotinojo susirinkimo pirmininku. 
Be kitų, kandidatais Į pirmininkus minimi 
Naujosios Zelandijos pasiuntinys Vašing
tone Sir Charles Beręndsonas, Cekolovaki-

Is Berlyno konferencijos
Londonas (Dena/Reuter). D. Britanijos, 

Prancūzijos ir JAV pasitarimus dėl vokie
čių anglies paskirstymo, kurie prasidėjo 
rugsėjo 8 d. Berlyne, kaip Reuterio ko
respondentas praneša, gaubia koks tai ne
tikrumas, nes laukiamasis komunikatas apie 
Vašingtone vykusius britų - amerikiečių 
pasitarimus dėl Ruhro anglies produkcijos, 
dar tebėra nepaskelbtas.

Jau suėjo keturios savaitės kai prasidėjo 
Vašingtone pasitarimai, bet dėl komunikato 
Turinio dar nesusitarta. Stebėtojai mano, 
kad klausimas rišasi su kasyklų suvalsty- 
binimu. Spėjama, kad reikalas koncentruo
jasi apie formulavimą rekomendacijų dėl 
sudarymo bendros anglų - amerikiečių ka
syklų įstaigos.

Dabartiniu laiku sovietų zonoje' Thuerin- 
gijoje SĖD (Rytų'zonos komunistų) partija 
platina patefono plokšteles, i kurias yra 
Įkalbėti propagandiniai šūkiai, SĖD parti
jos veikėjų kalbos ir įdainuotas internacio
nalas. Reikia pažymėti, kad Vokietijoje nuo 
karo meto iki dabar plokštelės yra parduo
damos, tik davus tam tikrąV kiekį senų 
plokštelių. Dabar SĖD partija pasiekė savo 
tikslą! Plokštelės yra greit išgraibstomos 
ir.... tuoj keičiamos į geras muzikalines 
plokšteles.

Paryžiaus konferencijos baigiamieji darbai
Paryžius (DPD). Baigiamasis Paryžiaus 

konferencijos, posėdis dėl paruošimo pra
nešimo ryšium su Marshallio planu, įvyks 
pirmadienį, rugsėjo 15 d. Britų užsienio 
reikalų ministeris Bevinas vyks Į Paryžių 
dalyvauti baigiamajame posėdyje.

Paryžius (Dena/INS). Vienas vadovaujan
tis Paryžiaus konferencijos delegatas pa
reiškė, kad baigiamajame pranešime, kuris 
bus įteiktas JAV vyriausybei, bus išreikš
tas pageidavimas Įsteigti „laikiną” dolerių 
fondą, kad jo pagalba būtų galima pašalin
ti tarptautinės prekybos varžtus.

Paryžius (Dena/Reuter) Pagal Paryžiaus 
konferencijos žemės ūkio ir maitinimo kon 
ferencijos apskaičiavimus Europos grūdų 

jo užsienių reikalų ministeris Mas.-rykas 
ir Brazilijos delegatas, Aranha, kuris pir
mininkavo Palestinos klausimo specialios 
sesijos metu.

MOLOTOVAS NEDALYVAUS JT 
SESIJOJE

Lake Success (AP). Iš gerai informuotų 
sluoksnių pranešama, kad sovietų užs. reik, 
min. Molotovas nedalyvaus JT sesijos ati
darymo posėdyje. Jei bus reikalas, jis at- 

1 vyksiąs į New Yorką vėliau. Sovietų dele
gacijai vadovausiąs užs. reik. min. pavaduo 
tojas Višinskis.

DEL SANTYKIŲ SU ISPANIJA
New Yorkas (Dena/OANS). JT sekreto

riatas paskelbė, jog visos 55 valstybės su
teikė atsakymus i užklausimą kaip yra įvyk 
dytas praėjusiųjų metų JT visudtiHo susi
rinkimo nutarimas atšaukti pasiuntiitius ir 
ambasadorius iš Ispanijos.

Britai ieško naujų išeities kelių 
MIN1STERIAI POSĖDŽIAUJA * LONDONE PRASIDEDA PASITARIMAI FINAN

SŲ KLAUSIMAIS * ANGLIAKASIAI DAR VIS STREIKUOJA

Vašingtonas (AP)i Haroldas Stassenas, 
respublikonų partijos kąndidatas į preziden 
tus, pareiškė, jog yra reikalas amerikiečių 
ateityje teikiamą D. Britanijai paramą pa
daryti priklausomą nuo to, kad britų plieno 
pramonė turi likti privačiose rankose.

Barnsley (AP). Nors pirmiau buvo ma
noma, kad dabar jau angliakasių streikas 
pradės mažėti, bet paaiškėjo, jog iš pieti
nės Yorkshiro grafijos dalies streikas pra
siplėtė ir į vakarinę tos srities dalį.

Southampton (AP). Įvairių kraštų finan
sininkai — ekspertai, jų tarpe JAV finansų 
ministeris John W. Snyder, laivu „Queen 
Elizabeth’ atvyko į Angliją dalyvauti Tarp
tautinio Valiutų Fondo ir Tarptautinio Ats
tatymo Banko posėdžiuose.

e

Turkijos-Irano draugingumo 
paktas

Ankara (Dena/Reuter). Turkų paftamen- 
tas ratifikavo Turkijos — Irano draugingu
mo paktą. Turkų užsienio reikalų ministe
ris parlamente pareiškė, kad tas paktas 
abiem kraštams yra naudingas. Jis išreiš
kė viltį, jog abi kaimyninės valstybės imsis 
visų reikalingų priemonių bendrojo saugu
mo reikale. Ryšium su šiuo susitarimu žy
miai pagerėsią ūkiniai ir kultūriniai ryšiai, 
o be to dar pagerėsią santykiai if su tomis 
valstybėmis, kurios yra užinteresuotos Art. 
Rytais.

I
Londonas (Dena/Reuter) Antradienį įvyko 

pirmasis, kai parlamentas pradėjo atosto
gauti, pilnas britų kabineto narių posėdis. 
Buvo svarstomos keturios . svarbios proble
mos. Kabinetas turėjo imtis priemonių lik
viduoti angliakasių streiką Yorkshiro ka
syklų srityje; jis turėjo priimti „Crippso 
planą”, pagal kurį yra numatoma laike ke
lių artimųjų mėnesių britų eksportą pada- 
dinti 4Ol>/o; be to reikėjo aptarti Palestinos 
klausimą ir nustatyti gaires dėl britų lai
kysenos svarstant tą klausimą JT visuoti,- 
name susirinkime, o taip pat aptarti tuos 
pasiūlymus, kuriuos turi padaryti iždo kane 
leris Hugh Daltonas Jungtinių Amerikos 
Valstybių finansų ministeriui John Snyder.

Londonas. (Dena/Reuter) . Britų finansi
ninkų sluoksniuose spėliojama, jog iždo 
kancleris Hugh Daltonas JAV finansų mi
nisteriui J. W. Snyder patieks sumanymą 
šiame laikotarpyje, kol įsigalios Marshallio 
planas, aprūpinti Europą doleriais iš Tarp
tautinio Valiutų Fondo.

Suvaržys kritikų užsimojimus
Clevelendas (Dena/INS). Amerikiečių ka

ro dalyvių kongresas priėmė rezoliuciją, ku 
ri yra nukreipta prieš asmenis „kritikuo
jančius amerikiečių užsienių politiką”.

Rezoliucijoje Kongresas reikalaujamas 
priimti įstatymą, kuris vyriausiajam valsty
bės gynėjui suteiktų teisę uždaryti kiekvie
ną organizaciją, jei ji platina kalbas prieš 
amerikiečių užsienių poltiką. Rezoliucijoje 
yra paminėta buv. prekybos ministerio Hen 
ry Wallaceo kelionė po Europą su paskai
tomis ir be to rezoliucijoje reikalaujama 
konfiskuoti „nusikaltusiųjų? asmenų turtas.

Brazilija be komunistų
Rio de Janeiro (Dena/INS). Brazilijos pre 

zidentas Enriko Dutra amerikiečių spaudos 
atstovams pareiškė, jog Brazilijoje vyksta 
komunizmo likvidavimo procesas. Daug ko
munistų iš viešųjų įstaigų'esą pašalinta. Jis 
nenumatąs ateityje kokių nors sunkumų iš 
komunistų pusės.

produkcija iki 1950/51 mt. pasieks prieška
rinį 34 mil. tonų kiekį. Marshallio plane da 
lygaujančių kraštų rugių ir kitų grūdų pro 
dukcija yra kritusi iki 21.400.000 fonų. Mė
sos produkcija yra kritusi iki 6 mil. tonų; 
jos pakėlimui iki 1938 m. lygio, t. y. iki 9 
mil. tonų, reikės ilgesnio laiko. 1951 m. ti
kimasi mėsos pagaminti 8.100.000 tonų. 
Skaičiuojama, kad 1951 m. jau bus galima 
riebalų, cukraus, pieno ir valgomųjų aliejų 
gamyboje pasiekti prieškarini kiekį.

Artimiausiais metais turi būti įvežta 30 
mil. tonų grūdų. Be to reikia įvežti: 300.000 
to trąšų, 12.000 tonų sunkiųjų traktorių, 
14.000 to lengvųjų traktorių ir 1,4 mil. to 
kit žemės ūkio mašinų.

D. Britanija, Olandija, Turkija ir Salva
doras atsakė, kad atšaukė iš Madrido savo 
atstovybių šefus. Aštuoniuolika valstybių, jų 
tarpe ir JAV atsakė, kad jos nutarimo me
tu neturėjo Ispanijoje atsakingų atstovų. Li 
berija pareiškė, kad ji įvykdys visumos su
sirinkimo rezoliuciją, o Argentina tik pa
tvirtino užklausimo gavimą.

Paryžius (DPD). Jungtinių Tautų visuo
tiname susirinkime kaipo Prancūzijos at
stovas dalyvaus ir užs. reikalų ministeris 
Bidault, jis išvyko į New Yorką rugsėjo 
viduryje.

Belgradas (DPD/Reuter). Graikijos ban
ditų „generalinis štabas” nori atsiųsti savo 
atstovą į JT susirinkimą, kuris atstovau
siąs „graikų taufoą. poziciją dabartinėje 
situacijoje”.

* SĖD partijos suvažiavimas, įvykęs Son 
derhausene (Thueringijoje); didele balsų 
dauguma pasisakė už sovietų zo.nos prijun
gimą prie Sovietų Sąjungos. (Dena).

INDAI SVEIKINA MOUNTBATTENĄ
Džiūgaujančios indų minios New Delhi mieste, prasiveržusios pro užtvaras sveikiną 
naująjį Indijos gubernatorių lordą Viscount Mountbatteną, jam vyktant Į v-bės rūmus

Ir prancūzų parlamentas atostogauja
VYRIAUSYBEI BE PARLAMENTO BUS RAMIAU * SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI SPALIO MEN. * SOCIALISTŲ PARTIJOS 

KOMUNIKATAS .

Paryžius (SE). Išreiškus prancūzų vyriau 
sybei pasitikėjimą 292 balsais prieš 243 bal 
sus, prancūzų parlamentas išsiskirstė atos
togų. Parlamento atstovai galės ramiai atos 
togauti, nes, nors ir su nedidele persvara iš 
reiškus pasitikėjimą, vyriausybės krizės bu 
vo išvengta. Bet atstovams atostogų metu 
teks vėl įsitraukti į politinį darbą, nes spa
lio mėn. 19 d. ir 26 d. įvyks savivaldybių 
rinkimai. Parlamentas jx> atostogų susirinks 
tik lapkričio 13 d. Tuo metu prancūzų vy
riausybė turės progos ramiai dirbti ir ga
lės įvykdyti savo svarbiuosius užsimojimus, 
Pirmiausiai reikės numalšinti žalinguosius 
streikus, kurie kilo dėl duonos raciono su
mažinimo. Ramadier paskelbimas, kad nuo 
rugsėjo 10 d. vynas bus laisvai pardavinė
jamas, šiek tiek raminančiai foveikė visuo 
menę, bet tai tik menka priemonė. Paskuti- 
naisiais mėnesiai^ visos pragyvenimo išlai
dos yra tiek pakilusios, kad gali būtį išly
gintos tik drastiškomis priemonėmis: nmnu- 
šant prekių kainas, arba pakeliant uždarbių 
atlyginimus, nes kitaip gresia ūkinės sui
rutės pavojus.

Paryžius (NdeF). Socialistų partijos biu
ras paskelbė komunikatą — atsišaukimą j 

, Prancūzijos darbininkus. Jame ypatingai

New Delhi dega
New Delhi (Dena). INS praneša, kad New 

Delhi dabar įvyko susirėmimai, kurie yra 
skabomi didžiausi iš visų iki šiol buvusių. 
Miesto gatvės prilygsta mūšio laukui. Se
najame irt Naujajame Delhi gaisrai plečiasi. 
Tvarkai atstatyti buvo panaudoti kariuome
nės daliniai. Muzulmonai skaičiuoja, • kad 
yra virš 10.000 užmuštų ir sužeistų. Čia 
atvyko Mahatma Gandhi ir jis mėgino lik
viduoti smurtą. Neramumai persimetė ir į 
Pakistano sostinę, todėl valdžios Įstaigos 
buvo priverstos įvesti vienai savaitėj drau
džiamąjį vaikščioti laiką.

Vašingtonas (Dena). Olandijos gen. gub. 
Van Mook spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad už įvykusius neramumus Indonezijoje 
iš dalies yra atsakingi komunistai.

Apie emigracijos galimybes
Heidelbergas (Dena). PC IRO vyr. būsti

nė paskelbė, kad iki metų galo vienas treč
dalis išvietintųjų galėsią galutinai įsikur
ti kituose kraštuose. Būsianti tęsiama Un- 
rros pradėtoji grąžinimo programa ir nu
matoma, kad kiekvieną mėnesį grįšią į savo 
tėvynes vidutiniškai po 2.500 asmenų.

Dėl išvietintųjų įkurdinimo PC IRO jau 
esanti sudariusi sutartis su 13 kraštų, ku
rie esą pareiškę sutikimą priimti per 
100.000 išvietintųjų. Keturi įkurdinimo pla
nai jau yra vykdomi. Belgija nori ligi spa
lio 1 d. prilipti 17.000 kasyklų darbininkų^ 
ir dar 23.000 išvietintųjų ji patalpins. Prart-' 
cūzų Maroko, iš numatytų priilnti 10.000 
asmenų, jau priėmė apie 350 darbininkų su 
šeimomis.- Kanados planas numato paimti 
iš amerikiečių zonos 1.000 miško darbinin
kų ir apie 2.000 kanadiečių artimų giminių. 
Brazilija taip pat pareiškė sutinkanti pri
imti išmėginimui 1.500 darbininkų, įskai
tant čia ir šeimos narius. Jei šis įkurdini

pabrėžiama „nepakankamas maitinimas ir 
blogas paskirstymas”. Konstatuojama, kad 
„frankas yra pavojuje”. Tarptautinė padė
tis yra nepšstovi, nes dviejų priešingų blo
kų susidarymas gresia pasaulio taigai.

Toliau komunikate sakoma: „Teisingai 
prancūzų tauta jaudinasi dėl tokio dalykų 
stovio, todėl socialistų partija skaito rei- 
kąlinga nustatyti tos situacijos atsakomin- 
gumę: nepakankamas maitinimas ir netiks
lus paskirstymas yra karo padariniai. Bet 
yYa dvi nedatekliaus ir pabrangimo prie
žastys. Iš vienos pusės tai pinigų apyvar
tos padidėjimas, kuris skatina infliaciją ir 
naikina pasitikėjimą pinigu. Iš kitos gi pu
sės — stoka kolektyvinės disciplinos ir ūkiš 
koji anarchija, kurią išnaudotojai laisve va 
dina”.

Komunikate yra minimos priemonės, ku
rias socialistų partija siūlė tuoj po Pran
cūzijos išlaisvinimo: „pakeitimas banknotų 
ir. užblokavimas sąskaitų”. Si priemonė bu 
vusi atmesta, „ne tik generolo de GaUlle vy
riausybės, b.et ir visų be išimties politinių 
partijų”. Atsišaukime pažymima, kad pran
cūzų socialistinė partija visada tvirtino, jog 
tariamosios ūkinės laisvės bendrąjį neda- 
teklių, net ir tose srityse, kur gamyba yra

v *
Šios dienos numeryje:

PANAMERIKOS KONFERENCIJAI , 
PASIBAIGUS - Rašo V. Meškauskas ‘

•
JAV NAUJOSIOS UŽSIENIO POLITI
KOS STIPRYBĖ

»
500 METŲ NUO BAUDŽIAVOS ĮVE
DIMO LIETUVOJE - D. S. Vandenis

* • i

KAI PILKAS GYVENIMAS NUSIBOSTA
— Jurgis Janušaitis

*
"MĄSTYSENOS APIE ŽURNALISTŲ

SEIMELĮ — Pulgis Andriušis

Ir kit.

mo mėginimas gerai sektųsi, laukiama, Jog 
Brazjlija sutiks patalpinti žymiai didesnį it 
vietintųjų skaičių.

Prancūzų vyriausybė irgi nutarė priimti 
50.000 darbininkų ir šeimos narių, kurie 
šiuo metu specialių komisijų yra išrenkami. 
Praėjusį mėnesį ir Olandija pradėjo rinktis 
3.500 nevedusių vyrų ir 4.500 netekėjusių 
moterų.

Neužilgo atvyks Australijos komisija, ku
ri iš viso turį pasirinkti 12.000 darbininkų 
su šeimos nariais. Iš to kieko 4.000 turi iš
keliauti dar šį rudenį. Atrodo, kad D. Britą 
nija priims 20.000 moterų darbininkių. Sve 
dija, Venezuela ir Bolivija pareikalavo po 
500 šeimų, o Ekvadoras ir Čilė priims po 
200 šeinių. ' r

Argentina taip pat pranešė, kad ji inte
resuojasi didesniu skaičiumi išvietintųjų, 
bet iki šiol dar nėra'sudaryta sutartis. Ki
tas Kanadoje apgyvendinimo planas numato 
papildomą priėmimą 10.000 darbininkų.

pasiekusi prieškaripį lygį, dar ajasunkina 
betvarkė ir spekuliacija. ■ «

Tuo pat metu socialistų atsišaukime yra 
smerkiami protesto streikai ir reikalaujama 
skubių priemonių aprėžti infliaciją, prieš
pastatant stablizuotą banknotų apyvartą. Be 
to reikalaujama įvykdyti tas griežtas prie
mones, kurios buvo nužymėtos socialistų 
kongrese Lyone.

RATIFIKAVO DUENKIRCHENO PAKTĄ
Londonas (Dena/Reuter) Anglų — pran

cūzų karinis apsigynimo susitaritnas, kuria 
buvo sudarytas š. m. kovo mėn. 4 U. Duen 
kirchene ir pasirašytas anglų užsienių rei
kalų ministerio Bevino bei prancūzų užs. 
reik, ministerio Bidault, pirmadienį buvo 
ratifikuotas britų užs. reik, ministerijoje. D. 
Britanijos vardu ratifikavimo dokumentą pa 
sirašė užs. reik. min. Bevinas, o Prancūzi
jos — prancūzų ambasadorius Renė Mas- 
sigii.

♦ Buv. Vengrijos min. pirm. F. Nagy pa 
reiškė, kad jau išanksto komunistai sudari 
balsavimo rezultatus, bet neišvengė ir klai
du, nes partijų laimėjimus sudėjus gaunasi 
didesnis skaičius balsų, negu ištikrųjų Venį 
rijoje yra rinkikų. (INS).-

1
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Panamerikos konferencijai pasibaigus Gen. Wedemeyeris smarkiai kritikuoja Nankino 
vyriausybęRugsėjo 2 d. prezidentas Trumanas pak

vietė Brazilijos prezidentą Dutrą ir kitų 18 
• Amerikos valstybių atstovus į JAV kovos 

ląįvą „Missouri” vaišių. Čia buvo pagerb- 
, tas tą pačią dieną Petropolyje, prie Rio de 

Janeiro, pasirašytas Panamerikos gynimosi 
paktas, kuris i istorija įeis „Rio de Janeiro 
sutarties" vardu.

I 19 valstybių atstovai JAV karo laive — 
tai trumpa ir drūta tos visos sutarties cha
rakteristika. 19 valstybių — Ekvadoras ir 
Nicaragua pasirašyme nedalyvavo, nes ne
turėjo reprezantyvių vyriausybių, bet nėra 
abejonių, kad ir jos vėliau prisidės — su- 
tarė, kad, kurios nors iš jų užpuolimo at- 
veju,/bus tuoj sušauktas Panamerikos vyk
domasis organas, kuris savo ruožtu pa
prasta balsų dauguma galės sušaukti Ame
rikos 'užsienio reikalų ministerių konferen
ciją. Si, */i balsų dauguma nutars kokių 
žygių reikės griebtis. Užsienio reikalų mi
nisterių konferencijos nutarimai yra pri
valomi visoms valstybėms. Kiekviena vals
tybė galės tik pati laisvai apsispręsti ar jai 
reikia siųsti savo kariuomenę užpultai 
valstybei j talką, ar pasitenkinti tik forma-

• liu karo paskelbimu. Sutartyje įdomus tas 
momentas, kad atskiros valstybės atsisakė 
savo suverenumo */a daugumos nutarimams. 
Čia nepalikta vietos veto teisei.

Jei kuris nors iš pasirašiusių dar tikė
josi, kad ta sutartis tėra tuščias gestas be 
realios reikšmės Panamerikos solidarumui 
pabrėžti, tai prezidento Trumano kalba jį 
turėjo priversti dar kartų susimąstyti.

Tiesų, prezidentas Trumanas kalbėjo 
' apie JAV-bes, bet už poros dienų, Į savo 

tėvynę grįžę, Marshallis ir Vandenbergas 
pareiškė, kad nėra nė vienos problemos, 
kurių galima būtų geografiniais laipsniais
ir linijomis apriboti. Nė viena problema 
nesiriboja tik Europa ar tik Amerika, jos 
visos yra visuotino pobūdžio ir 'visus lie
čia. Tų pareiškimų šviesoje Trumano kalba 
yra labai įdomi. Ir ne tik 19-kai Amerikos 
valstybių, kurios simboliškai susėdo į 
vieną karo laivą.

Ką gi prezidentas Trumanas pasakė? 
Visų pirma jis konstatavo, kad pokariniai 
laikai ■ atnešė’ karčių nusivylimų ir sunkių 
rūpesčių. JAV į karą įstojusios su viltimi, 
kad jis atidarysiąs kelią į laisvą pasaulį ir 
kad ateitis būsiantį, geresnė už praeitį. Ką 
vietoje to mato amerikiečiai? Trumanas 
atsako: „Mes matome eilę tautų, kurios 
kenčia svetimųjų priespaudą dėl kurios pa
naikinimo mes kovojome, o daugelis kitų 
Europos ir Azijos tautų gyvena ginkluotos 
agresijos grėsmingame šešėlyje”. Visoje 
Europoje susitrulįdė ūkinis atstatymas 
didžia dalimi dėl to, kad politinė baimė 
ir nesaugumas paraližuoja reikalingus 

'veiksmus. Tokia tat yra padėtis. Prezidęn-. 
tad čia pat pažada, kad JAV nestovės su- 
sidėjusios rankas. Jos padės kitom tautom. 
Jos jau padėjo Graikijai ir Turkijai. Tai 
buvusi individuali pagalba. Dabar paaiš
kėję, kad tokiu būdu visai Europai būsią 
neįmanoma pa’dėtY Amerikiečių paramos 
šaltinis nėra neišsemiamas. Pagalba turi 
būti suteikta ten, kur ji yra reikalingiau
sia ir našiausia. ■»

Antras JAV politikos pagrindas yra 
Jungtinės Tautos. „Mes matome —I tvir
tino prezidentas — kad toji organizacija 
susidarė su tokiais sunkumais, kuriems ji 
niekuomet nebuvo ruošta! Jos uždavinys 
yra išlaikyti taiką, bet ne ą sukurti. N.iO 
pat pradžios ji buvo įmaišyta į nesibai
giantį konfliktą. Visų šitų sunkių bandymų 
akivaizdoje mes neturime nustoti tikėję į 
jos ateitį. Mes turime apsaugoti sėklos grū
dą, kuris kada nors išaugs į stiprų ąžuolą”.

Toliau prezidentas pareiškė, kad JAV 
yra nutarusios stipriai laikytis savo politi
kos principų. Tai nesąs grasinimas. „Mes 
netikime, kad dabartiniai nuomonių skirtu
mai būtinai turi būti išspręsti ginklu” —

MINIATIŪRINIS TRAUKINYS PARODOJE
Britų ministerio pirmininko pavaduotojas, Herbertas Morrisonas (dešinėje), atidaręs 

Lewishatne žemės ūkio parodą apžiūri miniatiūrinį traukini

sušuko jis ir čia pat pridūrė, kad JAV 
darysiančios viską, kad sumažinus įtempi
mą. „Tačiau — tęsė Trumanas — mes 
ryžtingai stebėsime, kad tai nebūtų blogai 
suprasta. Mūsų nenoras griebtis prievartes 
neturi būti suprastas kaip neryžtingumas 
išpildyti įsipareigojimus JT statutui.” Tas 
neturi būti laikoma paskatinimu kitiems 
prasižengti su tarptautinės taikos laisvės 
principais. Kitaip sakant, ’ prezidentas 
pabrėžė, kad JAV išpildys savo pareigas 
ir žiūrės, kad ir kiti su savo įsipareigoji
mais neprasilenktų. „Mūsų karinis stipru
mas geriausiai įrodys kaip rimtai mes žiū
rime į savo įsipareigojimus” — pareiškė 
Trumanas.

Prezidentas nepaliko nė mažiausios abe
jonės kam jis tuos žodžius taikė. Ir Mar
shallis po kelių dienų, kalbėdamas per ra
diją amerikiečių tautai, pabrėžė, jog Ame
rikos valstybėms nereikėjo nė 2 savaičių, 
kad susitarus. Tai įrodo, kad tautos, ku
rios nori taikos, jos ir pasieks. Negalima 
susitarti tik ten, kaip įrodžiusi praktika, 
kur esą blogos valios. Po jo kalbėjęs se
nato pirmininkas Vandenbergas pareiškė, 
kad nusikaltimai prieš žmoniškumą yra 
baustini, kur tik jie bebūtų įvykdyti. Jis 
praplėtė Rio de (Janeiro sutartį į paktą 
prieii agresiją bet kuriame pasaulio kampe. 
Tačiau ar nereikia, gydant ligonį, pašalinti 
ir jo ligos priežastį? Liga yra konstatuota. 
.Griebtasi priemonių jos plėtimuisi sustab
dyti. Bet ar tų preventyvinių priemonių ir 
pakaks? Pats Marshallis negalėjo kartu su 
prezidentu' Trumanu 1 pas.ilikti ikj Brazili
jos nepriklausomybės šventės. Jis išskubėjo 
į Vašingtoną, kur jo padėjėjas R. Lovett

paskelbė aliarmą. Girdi, ūkinė krizė, kurią 
' lydi nemalonūs politiniai ų-eiškiniai, vystosi 
greičiau negu buvo manoma. JAV turi 
tuojau griebtis naujų priemonių, kurios pa
dėtų Europai sulaukti Marshallio plano 
pradžios. Kalbama apie 2,5 milijardų dole
rių paskolą ir 'kongreso sušaukimą. „Euro
pa — rašo Londono „Times”stovi ant 

! lemtingo rudens slenksčio, kurį gal būt seks 
nelaimių pilna žiema. Tuo tarpu Amerikoje 

1 stengiasi kaip galima plačiau ir garsiau 
I identifikuoti priešą — „komunizmas šiuo 
.metu yra didžiausias pavojus Jungtinėms 
1 Amerikos Valstybėms” — konstatavo nese
niai veteranų organizacijos „American Le
gion” kongresą? New Yorke. Sovietų S-ga 
į taį reaguoja „valymu” Į jos įtaką pakliu
vusiuose kraštuose ir savo pozicijų stipri
nimu. Kas gi toliau? . -

Prieš šešis metus audringame Šiaurės 
Atlante irgi ant karo laivo, nors šį sykį 
britų, ‘Prince of Walles” buvo paskelbta 
Allanto Charta. Šiandien ramiam Pietų At
lante ant JAV karo laivo „Missouri” susi
rinko Panamerikos atstovai, pasirašė gyni
mosi sutartį, nes Atlanto Chartos principai 
nevisur veikia. Amerikos respublikos susi
būrė JAV vadovybėje už Atlanto Chartoje 
paskelbtų principų įgyvendinimą. Preziden
tas Trumanas, kuris šių metų kovo mėn. 
12 d., ragindamas kongresą skirti pašalpą 
Graikijai ir Turkijai, žadėjo padėti lais
voms tautoms apginti savo nepriklauso
mybę, šį kartą žada jau padėti pavergtoms 
tautoms. Tai didelis žingsnis pirmyn. Tikė
kimės, kad ateis laikas, kada tie gražūs 
principai bus perkelti iš siūbuojančių laivų 
į kietą ir pastovią žem.ę. V. Meškauskas.

JAV naujosios užsienių politikos stiprybe
Rašo William C. B u 11 i f, buvęs JAV pasiuntinys Maskvoje .----------- --------------Visos demokratijos sunkiai .prisiverčia 

pažvelgti, nemaloniems faktams į < akis ir 
mieliau stveriasi smagių iliuzijų — kol 
gauna smūgį, per galvą, kaip atsitiko mums 
Pearl Harbor’e.

Antrojo pasaulinio karo' metu mes žino
jome, kad atsidurtume mirtiname pavojuje, 
jeigu Hitleriui pavyktų paruošti Europą ir 
Afriką eventualiam Vakarų pusrutulio 
puolimui ir jeigu Japonijos militaristams 
pavyktų panašiam puolimui suorganizuoti 
Aziją. Šiandieną Stalino asmeny yra susi
jungę Hitlerio ir japonų militaristų užma
čios. Šiandieną mes stovime prieš ■ karčią 
galimybę, kad mūsų aukų ir 2-jo Pasau
linio karo pergalės padarinys bus Sovietų 
Sąjungos dominavimas Europoje, Artimuo
siuose bei Tolimuosiuose Rytuose ir Afri
koje. Ar tatai mums patinka, ar ne, bet to
kie yra šiandien gyvybiniai faktai šioje že
mėje'. Kokios milžiniškos galvojimo klaidos 
dėka mes subrandinom šitokį nuodingą sa
vo laimėjimo vaisių? Atsakymas aiškus. 
Mūsų vyriausybė padarė vieną^pražūtin- 
giausių istorijoje klaidų, kacįa 1941 m. ėmė 
traktuoti Sovietų Sąjungą, kaip „taiką my
linčią demokratiją”, užuot traktavus, kaip 
totalitarinę valstybę. Tuo metu, kaį mūsų 
ginkluotosięs pajėgos, pranašiai parengtos, 
narsiai kovojo, mūsų užsienio politika bu
vo vedama su ignorantišku ir lengvapėdišku 
gyvybinių Amerikos, interesų nebojimu. 
Mes nepajudinome nei piršto, kad apsisau
gotume nuo galimybės, t- kuri faktinaį bu
vo būtinybė, — kad- koirlUnistai ims siekti 
tų pačių tikslų, kurių siekė Hitlerio tau
tiškai socialistinė diktatūra.

Teherano, Jaltos ir Potsdamo konferenci
jose mes vis tiekėm Stalinui, ko jis geidė, 
tikėdamiesi, kad jis pasidarys švelnus ir 
mylintis taiką. Net ministras Byrnes, 1945 
m. perimdamas darbą, buėo apsvaigęs įsi
vaizdavimu, jog „jis žinąs, kaip galima su 
Stalinu puikiai bendradarbiauti”, ir jam 
reikėjo daugelio mėnesių suprasti, kad 

Stalinas geru noru nesustos, kad jį galima 
tik ryžtingų, aiškiu priešinimusi sustabdyti.

Pasavinęs šią karčią pamoką, kurią 
anksčiau ar vėliau turės išmokti visi ame
rikiečiai, Byrnes vyriškai pasipriešino 
sovietų imperializmui. Užėmęs griežtas 
pozicijas, kada Sovietų Sąjunga buvo be
maž beužplūstanti Turkiją’, jis atrėmė šią 
grėsmę rytinėms Viduržemio sritims. Iš
mintingai remdamas Irano vyriausybę, jis 
įgalino ją iššluoti bolševizmo agentus, ku
rie buvo užėmę šiaurinį Iraną. Šiedu atsi
tikimai parodė, kad Stalinas nėra pasiruo
šęs rizikai susiremti ginklais su JAV. 
Šiandien mes esame daug stipresni dž So
vietų Sąjungą ir Stalinas tajai žino.

Mūsų dabartinė padėtis nepaprastai pa
naši į Prancūzijos 1936 m. kovo mėn. Tada 
Prancūzijos oro pajėgos ir kariubmenė 
buvo .galingiausi pasaulyje. Tačiau Hitleris 
drįso pradėti -savo nukariautojo karjerą, 
pasiųsdamas į Reino kraštą dalinius. Da
bar mjs turime įrodymus, kad Hitleris ži
nojo, jog Prancūzija galinti Vokietiją su
triuškinti, ir buvo davęs savo kariuomenei 
įsakymą atsitraukti, jei Prancūzija paskelb
tų militarizaciją. Bet mobilizacija surišta 
su išlaTdomis, o Prancūzija norėjo suba
lansuoti savo biudžetą. Mobilizacija taip 
pat ir politiškai nepopuliari, kaip atitrau
kianti vyrus nuo jų šeimų ir reikalų. Be 
to, daugelis garbingų padėtyje, nesusivo
kiančių asmenų tikėjo, kad Hitleris niekad 
nesieks nieko pikto Prancūzijos atžvilgiu — 
visai, kaip šiandien kai kurie „žvaigž
džių skaičiuotojai” tvirtina, kad Stalinas 
nesiruošia niekam piktam prieš JAV. To
dėl — Prancūzija nieko nedarė. Kai Hit
leris pasiruošė, jis sutriuškino Prancūziją. 
Nesugebėjusi 1936 m. pažvelgti tikrovei į 
akis, Prancūzija pati užsitraukė savo žlu
gimą.

Užmigdyti būsimų aukų budrumą taria
mo saugumo jausmu, tuo tarpu užimant 
strategines padėtis, kaip būsimų puolimų 
bazes, buvo Hitlerio strategijos principas: 
Tas pats yra ir Stalino strategijos princi
pas. ,|o taktika yra ta pati, kaip Hitlerio: 
penktosios kolonos, propaganda, sutarčių 
sudarinėjimas ir jų laužymas, grasinimai 
ir ginkluotosios pajėgos. Tačiau Hitleriui 
niekad nebuvo pavykę pasigaminti kraštuo
se, kuriuos jis ketino užgrobti, tokių klas
tingų ir galingų įrankių, kaip Stalino ko
munistų partijos ir jų bendrakeleiviai.

” Dabar laikas veikia prieš mus, kaip kad 
jis vNkė prieš Prancūziją po 1936 kovo 
mėn. Kiekviena diena artina rusų atominės 
bombos išvystymą. Jau visa žymioji So
vietų Sąjungos produkdja paversta karo 
pramone. Kasdien Stalinff dominavimas Ry
tų ir Vidurio Europoje darosj efektyvesnis. 
Dabar jis galėtų panaudoti visą tą didžiulį 
kraštą, talpinantį virš 100.tX)0.000 asmenų, 
karui prieš mus.

Stalinas aneksavo Estiją, Latviją, Lietuvą 
ir dalį Suomijos, Lenkijos, Čekoslovakijos 
ir Rumunijos, jis paėmė dominavimą visoje

Marshallio sutaikinimo misija nepavyko. 
Karas vėl užsiliepsnojo visu smarkumu, 
kuris davė tam tikrų laimėjimų komunis
tams. Pagalba iš Amerikos neatėjo, bet bu
vo pasiųstas gen. Wedemeyeris kaip spe
cialus prezidento Trumano pasiuntinys. Tuo 
metu Amerikos laikraščiai rašė, kad gen. 
Wedemeyerio.pranešimas gal būt nulemsiąs 
ir Amerikos pagalbos teikimą. Pastarasis 
buvo žinomas kaip centrinės (kuomintango) 
vyriausybės šalininkas. . Tačiau nė vienas 
iš Amerikos atstovų Kinijai dar taip ne
peikė ir neskundė Kinijos vyriausybės ne
sugebėjimų ir kvailumų, kaip gen. Wede
meyeris. Jo atsisveikinimo pareiškimas, 
manoma, padarytas su Valstybės Departa
mento žinia ir aprobata, yra tiesioginis 
kreipimąsis į komunistus, kad būtų „pro- j ’’enka’arba 'jos visai'nėra. JAV turi dide- 
tingesniais” ir mestų ginklus. Vyriausybės lių interesų Kinijoje, tačiau jeigu su pa
sluoksniuose esanti plačiai išsiplėtusi ko- galba neskuba> matomai jos yra įsitikinu- 
rupcija ir bejėgiškumas.

Gen. Wedemeyeris kalbėjo apie nepa- viskas tvarkoje, 
prastą kinų tautos, visų paprastų žmonių,' 
troškimą taikos, ramaus gyvenimo. Tačiau 
nacionalistai ir komunistai dabar yra daug 
toliau nuo taikos, negu kada nors anksčiau.

Kaip JAV taip ir Kinijoje yra manan
čių, kad finansiniai ir militariniai sunku
mai privers nacionalistus eiti į kompromisą 
su komunistais, jeigu nesulauks pagalbos iš 
Amerikos. Pasiliko tik didelis klausimas, 
ar komunistai pasiruošę daryti kompromi
sus ir kaip toli.

Pats Generalisimus ir kitos vadovaujan
čios kinų vyriausybės figūros pareiškė ne
pasitenkinimą dėl tokio gen. Wedemeyerio 
užsipuolimo. Apgailestaujama, ka d tokia čių karinės valdžios leidimą.

Lenkijoje, visoje Rumunijoje, Bulgarijoje, 
Jugoslavijoje, Albanijoje ir Raudonosios 
Armijos zonose Vokietijoje ir Austrijoje. 
Jis nepasigailėjo prispausti /savo geležine 
kumštimi yengrijos, Čekoslovakijos ir Suo
mijos. Graikijai ir riurkijąj jis pavartojo 
per didelį spaudimą, kad jos galėtų pasi
priešinti savo pačių galia, be pagalbos. Jo 
įlenktosios kolonos siekia sukomunistinti 
visą Vokietiją. Jo agentai Prancūzijoje ir 
Italijoje tapo tokie galingi, kad privertė 
savo vadus įtraukti į šių didžiųjų valstybių 
vyriausybes.

Visame žemės rutulyje Stalino pajėgos 
puola, demokratijos traukiasi. Sukliudyti 
Stalinui suvienyti Eurojxis, Azijos ir Afri
kos pajėgas lemiamai kovai prieš Vakarų 
pusrutulį šiandien yra gyvybinis JAV 
interesas. Mes negalime vienkart suteikti 
atitinkamą pagalbą Visiems žmonėms, ku
riems gresia komunizmas. Mes- turime rū
pestingai parinkti vietas, kur galėtume pa
vartoti tiek galios, kiek turime.

Prezidentas \ Trumanas teisingai suteikė 
pirmumą Graikijai ir Turkijai, kur kata
strofa yra akivaizdžiai artima. Savo svar
bumu nedaug atsilieka kritiška situacija 
Prancūzijoje. Pažvelkime į ją kiek deta
liau, kaip į vieną1 iš daugelio problemų, 
stovinčiai prieš mus visame pasaulyje.

Jei Stalinas su savo penktosios kolonos 
pagalba paims Prancūziją savo kontroleri, 
Prancūzijos vyriausybė taptų mūsų priešu, 
o prancūzų tauta būtų komunistinės polici
jos priversta klausyti jos įsakymų. Tada 
mes pamatytume Stalino lėktuvus pažen
klintus prancūziškais ženklais, Kasablan
koje ir Dakare, Karibų jūros salose prie 
Panamos kanalo, prie Sv. Lauryno upės ...

Stalino kontrolė Prancūzijoje reikštų 
komunistinę Europą. Italija, kur komunistų 
partija yra pavojingai stipri, būtų neabe
jotinai kritus į Stalino glėbį. Amerikiečių 
ir britų zonos Vakarų Vokietijoje liktų, 
kaip mažas ir neatlaikomas (tarpas į mil
žinišką komunistinį kontinentą, besidrie
kiantį nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno, 
— kol britų ir amerikiečių daliniai pasi
trauktų. Anglija liktų taikinys rusiškųjų 
raketų, ,daug galingesnių, negu vokiečių 
V 1 ir V 2. Ji galėtų tikėtis išlikti tik 
ppnaši į didelę, bombų išdraskytą Maltą. 
Mažesnės Europos valstybės' kristų viena 
jx> kitos. Iš Maskvos tvarkoma, komunistų 
valdoma Europa būtų JAV-bėms tokia pat 
pavojinga, kaip iš Berlyno tvarkomoji, na
cių valdomoji.

Šiuo metu komunistų partija Prancūzi
joje yra pati didžiausia, bet mažųjų poli
tinių partijų yra tiek daug, kad 72’/o at
stovų yra nekomunistai. Demokratijoje, kur 
galėtų džiaugtis normalia fizine, protine ir 
moraline sveikata, tatai užtikrintų Jromu- 
nistų išskyrimą iš vyriausybės. Bet Pran
cūzija fiziškai serga, ir jos nekomunistinių 
partijų vadai kuria prieštaraujančius, in
telektualinius receptus jai pagydyti. Ko
munistai, grasindami visuotiniu streiku, 
privertė kitas partijas duoti, jiems aukštus 

vyriausybės postus. Kariuomenėje labai

vieša kritika bei užsipuolimas daromas jų 
„seno draugo”. •

Bet nežiūrint visų užgavimų ir nepasi
tenkinimo, Nankino vyriausybė tiki, rašo 
„N. Y. Times”, kad JAV pagalba turės pri
būti anksčiau ar vėliau. Nes nacionalistinė 
Kinija paliko vienintelis „bulwark” prieš 
komunizmą Azijoje.

Kaip gen. Marshallis taip ir gen. Wede- 
meyeris siūlo vyriausybės liberalizavimą ir 
sudemokratinimą. Mums sunku čia spręsti, 
kiek tas sudemokratinimas gali siekti, kad 

i nekenktų, o stiprintų pozicijas kovoje’prieš 
i raudonąjį siaubą. Tačiau krašte, kur titu
lai .ir garbė dažnai perkama už, pinigus, 
gera dirva plėstis korupcijai ir kitoms ne
gerovėms, ypatingai jei opozicijos kontrolė 

sios, kad ir su nacionalistų vyriausybe nėra
(mv)

Himlerio žmona gyvena 
Bilefelde

Kaip vienas amerikiečių „Telegraf” re
porteris praneša, ponia Himler, buvusio 
reicho policijos šefo žmona, 35 metų am
žiaus, gyvena Bilefelde viloje’ „Damaskus” 
ir užima 20 kambarių butą. Su ja dar čia 
gyvena kelios kitos ponios ir 2 tarnaitės.

* Ruošdami viešus pasilinksminimus už 
savo stovyklų ribų DP turį gauti amerikie- 

(Dena)

daug partijos narių net karininkų tarpe, bet 
šalia to, komunistai turi dar savo gerai 
ginkluotus jxigrindinius dalinius, kurių 
bendras karių skaičius yra didesnis, negu 
reguliariosios Prancūzijos kariuomenės. 
Paryžiuje žmonės laisvai kalba, kad „Sta
linas gali užimti Prancūziją telefonu, kada 
tik panorės”.

Jeigu nekomunistinės daugumos vadai 
prancūzų parlamente sutartų sudaryti tau
tinės vienybės vyriausybę, palikdami ko
munistinę mažumą opozicijoje, mes turė
tume suteikti jiems visokeriopą paramą, kad 
jie galėtų išlaikyti demokratinę valdžią, be . 
to, mes turėtume padėtį jiems sutvarkyti^ 
ekonominį Prancūzijos aparatą. Pagrindinė 
Prancūzijos ekonominė situacija yra svei
ka, ir jeigu komunistai būtų paimti kontro- 
lėn, visa, ko jai reiktų, — kad vėl taptų 
galinga demokratine valstybe, — tai pa
spirties, išlyginti karo ir vokiečių okupaci
jos smūgius. <

Demokratinė Prancūzija gali būti pati
kimiausia priemonė suburti Europos demo
kratijoms jų pačių saugumui, — kuris yra 
drauge mūsų saugumas. Jeigu didesnioji 
Europos dalis nepajėgs susivienyti demo
kratinėje federacijoje, visa Europa bus so- ' 
sovietų tironijos suvienyta.

Graikija, Turkija, Prancūzija, Kinija — 
kiek dar tautų bus reikalingos mūsų pa
galbos? Jų gali būti dar daug daugiau, ir 
mes kiek galėdami turime jiems padėti. Vie 
nintelė mūsų galimybė išvengti atviro ka
ro su Sovietų Sąjunga glūdi tame, kad Šian 
dien, kada esame dar žymiai stipresni, negu 
sovietai, mes privalome turėti Įžvalgumo, 
energijos ir drąsos sutrukdyti Stalinui užim 
ti naujas dominuojančias strategines vietas, 
ir mes privalome patys organizuoti laisvų
jų pasaulio tautų pasipriešinimą sovietams, 
kad tuo būdu sovietai nuolat atsidurtų prieš 
pranašesnę jėgą. ši jėga turi būti ne vien 
karinė ir ekonominė, ji taip pat turi būt) 
idėjinė.

Kad rastume principus, su kurių pagalba 
nugalėtume komunistų melus ir suktas pu- 
siauteisybes, mums nereikia ieškoti toliau, 
negu Sventašis Raštas, mūsų Teisių dekla
racija arba Linkolno kalba Nepriklausomy- 
bės Salėje, kurioje jis paklausė pats savęs, 
koks didysis principas išlaikęs mūsų jung
tines valstybes drauge ir atsakė: „Tatai bu
vo toji Nepriklausomybės Deklaracijos min 
tis, kuri ne vien suteikė laisvę šios šalies 
žmonėms, bet davė jos viltį visam pašau-; - 
liui, visiems būsimiems laikams”

Štai, ką mes turime ginti. Štai, ką mes 
turime pasiūlyti pasauliui. Idėjų fronte ta
tai yra mūsų atominė bomba.

Mums sunku patikėti, kad rusai, didelių 
privalumų tauta, galėtų būti savo komunis-' 
tinių šeimininkų pastūmėti į puolimą prieš 
viską, ką mes laikome brangiu. Tačiau taip 
yra. Ir jeigu mes dabar nestosime veidu į 
priešą, suprasdami, kad jis galingas, kaip 
pats blogiu, kad jis gudrus, nuožmus, ne
žinąs nei tiesos, nei pasigailėjimo, nei mei- j 
lauš švelnumo, — bus per vėlu išsigelbėti / 
net mums patiems.

(Iš „Reader Digest” June 1947 vertė
J. BlekaitisJ
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(ŽEMES ŪKIO POBODIS EUROPOJE NAUJŲJŲ AMŽIŲ ANGOJE IR BAUDŽIAVOS PRADŽIA
500 metų nuo baudžiavos Įvedimo Lietuvoje

LIETUVOJE)

siems lenkams apie įvykusį faktą. Lenkų 
ponai buvo priversti grįžti tuščiomis į Kro
kuvą. Kazimieras 
Ponų Tarybos ir 
Formaliai Lietuvos 
traukta.

1444 m. kovoje 
žūsta Lenkijos karalius Vladislovas, vyres
nysis Jogailos sūnus. Jogailaičio mirtis 
Lenkijos soste reiškė visišką saitų nutrau
kimą su Lietuva. Lenkijos ponai 
žūr būt pasikviesti Lenkijos valdyti 
mierą ir tuo būdu atgaivinti uniją, 
deda kelerių metų nepaprastai kietos 
trios lietuvių lenkų derybos, per 
Lietuvos Ponų Taryba atkakliai priešinasi, 
nenori išleisti Kazimiero į Lenkiją. Ano 
meto dokumentai pateikia mums tokius 
vaizdus, kurių įtempimas kažin ar buvo 
mažesnis, kaip 1918-^22 metais. Atrodė, 
kad Lietuvos karas su Lenkija tuč tuojau 
prasidės.

Pagaliau, 1447 m. Ponų Taryba nusilei
džia, sutinka išleisti Kazimierą į'Lenkiją, 
paliekant jį drauge ir Didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu. Kazimieras išleidžia savo 
garsiąją privilegiją, pažadėdamas: 1) ap
saugoti Lietuvos nepriklausomybę ir ne
leisti atplėšti nuo jos jokių žemių. (Kazi
miero laikas Lietuvos valstybės teritorija 
buvo visų didžiausia, nes po Vytauto mir
ties prie jos prisidėjo dar Palenkė); 2) ne
leisti svetimiesiems- 
žemes Lietuvoje beį užimti valdžioje ar 
bažnyčioje bet kurias vietas; 3) duoti Lie
tuvos bajorams ir miestiečiams tokias pat 
teises, kokias turėjo lenkų bajorai ir mies
tiečiai. (Pabaiga 4 psl.)

NEMALONIOS SUKAKTUVĖS
Yra praeityje {vykių, kuriuos atsiminti 

tiek nemalonu, kad nėra noro ir stambias 
jų sukaktuves minėti. Prie tokių priklauso 
baudžiava, nuo kurios formalaus įvedimo 
Lietuvoje šiais metais sueina lygiai 500 me 
tų. Faktas skaudus ir mūsų istorijoje Įrašy
tas juodomis raidėmis, tačiau tiek reikšmių 
gas, jog nutylėti jo nereikėtų.

Baudžiava senosios teisės terminologijoje 
reiškia ūkinę ir asmeninę ūkininko nelaimę, 
kuri tvariose vietose buvo skirtinga: vaka
ruose ir pietuose ilgainiui švelnėjo, o ry
tuose priešingai, išsivystė į labai žiaurią for 
mą, XVIII amžiuje prieidama į visišką ver
giją-

Vakarų dvarininkas yra/grands seigneurs, 
jų žemes vokiečiai vadina „Grundherr- 
schaft”. Valstiečio gyvenimas vakaruose 
buvo lengvas, bet čia jis liko laisvas.

ne

ELBĖS IR SAALĖS LINIJA — SIENA 
TARP LAISVŲ ŽMONIŲ IR BAUDŽIAU

NINKŲ
Labai įdomus ir literatūroje mažai pa

plitęs žemės ūkio istorijos faktas yra tas, 
kad naujųjų amžių angoje į rytus nuo El
bės — Saalės upių linijos įsiviešpatauja 
baudžiava ir visai kitas dvaro charakteris, 
negu į vakarus, kur baudžiava nyksta, bet 
susiformuoja didžiadvario tipas su jo sa
vininku, kaip nieko neveikiančiu rentininku.

Šioji linija, Skirianti Vokietiją pusiau, 
šiaurinėje dalyje atsiranda . XIII .amžiuje, 
prasidėjus Rytprūsiuose vokiečių —kryžiuo 
čių kolonizacijai, o pietuose, Austrijoj^, — 
daug anksčiau, gal dar X amžiuje. Iš ryti
nės Vokietijos dalies baudžiava išplito į 
Vengriją, Čekiją ir Lenkiją.

ŽEMĖS ŪKIO POBODIS Į VAKARUS 
NUO ELBĖS - SAALĖS LINIJOS

Vakarų Europoje baudžiava buvo pavel
dėta iš romėnų. Viduramžių riteriai bandė 
ją įvesti, bet be pasekmių. XII amžiuje at
sirado veiksnių, kurie leido valstiečiams iš
laikyti laisvę. Tai — miestų įkūrimas ir pi
niginio ūkio pradžia. Žemė tinkama ūkiui, 
jau visa buvo užimta, o negalėjusį išsimai
tinti gyventojų prieauglį pasiėmė miestai 
su savo prekyba ir amatais. Rinkoje atsira
do miesto pramonės gaminiai, geresni, ne
gu kaimų grubi gamyba, gal ir pigesni. 
Valstietis traukė į miestą, ponas gavo savo 
produktams rinką, daugiausia žaliavai, o 
gatavas prekes galėjo pirkti iš pirklio. 
Valstietis gavo laisvę,, o ponas — lengves
nį būdą pasidaryti pinigo ir už jį gauti 
geresnę prekę.

Žemės savininkai ima savo ūkius nuomo
ti. Nuomos lopšys, kaip spėjama, buvo Flan 
drija su jos uostais ir tolimai prekybai 
orientuota produkcija. Stambieji feodalai 
atiduoda žemę, nuomoti valstiečiams, kurie 
išsilaisvina nuo lažų, mokėdami daugiausia 
pinigais, o ne darbu ir natūralijomis. Ponai 
savo malonumui naudoja gryną rentą, gau
namą be jokio darbo ir rizikos. Jie net pa
tys neadministruoja savo ūkių — prie didž 
ponių pilių Vakarų Europoje neužtiksi net 
ūkio trobesio, nematysi nė ženklo, jog čia 
eina žemės ūkio gamyba. Nuomos forma įsi 
vyrauja Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir 
net savotiškais ūkio keliais ėjusioje Angli
joje. Skandinavija taip pat pažinojo tik lais 
vą ūkininką.

ŽEMĖS OKIS Į RYTUS NUO ELBĖS - 
SAALĖS LINIJOS

Visai priešingą vaizdą matome visuose 
kraštuose į rytus nuo Elbės — Saalės lini
jos. Nuo XII a. visas neramusis riterių ele
mentas traukia į rytus jų kolonizuoti. Be n 
terių, čia paskui atitraukiami ir laisvos že
mės netekę Rheinlando, Svabijos ir kitų te
ritorijų valstiečiai. Jie greit įsikuria retai 
apgyvendintuose rytų plotuose. Jei vakaruo 
se jiems nepavyko įgyvendinti baudžiavos, 
čia pavergtieji prūsai, lietuviai ir slavai pa 
siduoda jos jungui. Laisvieji ūkininkai ap
kraunami pareigomis, pririšami pre žemės.

Energingoji kolonizacija formuoja naują, 
vakarams nežinomą, dvarininko tipą. Čia 
jis vadinamas „Gutscherr”, jo dvaras „Gui 
scherrschaft”. Dvarininko psichologija rytų 
sąlygose pasikeičia: jeigu antikinis ir vi
duramžių žęmės savininkas žiūrėjo į bet ko 
kį darbą, kaip į nešvarų, negarbingą kilmin 
gajam žmogui dalyką, rytuose dvarininkai 
naujų amžių angoje ima galvoti, kad vis 
dėlto yra viena darbo rūšis, kuri nėra ne
garbinga, tai — žemės ūkis. Rytų Europos 
dvarininkas neturi galimybės lengvai par
duoti savo gaminius, jis neturi vietinės rin 
kos, neą miestų čia daug mažiau, kaip vaą 
karuose. Jis priverstas pats savo ūkį ad
ministruoti, kalkuliuoti, kurti, kombinuoti. 
Jis gamina prekes tolimesniam eksportui. 
Rytų tipo dvarininkas pats nesibijo darbo 
ir apkrauna juo ūkininkus, padaro juos bau 

.džiauninkais, pats juos valdydamas ir teis
damas.

Tokios tai tvarkos padariniai iš rytų Vo- 
kietijos atėjo į Lenkiją, o iš ten ir į Lietu
vą. Lenkijoje baudžiava atsiranda XIV am
žiuje, valstybęs susilpnėjimo laikais, kada 
joje įsivyrauja priklausomybė nuo Vokieft- 
jos Imperijos. Rusijoje baudžiava atsirado 
žymiai vėliau, XVI amžiaus pabaigoje, Bo
riso Oodunovo laikais, o galutinai įvesta 
net tik 1607 metais. Nors, aplamai, Rusijo
je prieš baudžiavos įvedimą valstiečio būk
lė buvo labai sunki, tačiau teisiškai valstie
tis buvo laisvas, prie žemės nepririštas.

BAUDŽIAVOS ATSIRADIMAS 
LIETUVOJE

Baudžiava Lietuvoje faktinai jau buvo 
įvesta Jogailos ir Vytauto laikais. Tai buvo 
Vytauto kovos su neklusniais kunigaikščiais 
ir unijos su Lenkija išdava. Vytautas, kovo
damas su konkuruojančiais su juo dėl Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio sosto algirdai 
čiais ir kitais neklusniais giminaičiais, su
dariusiais ligi tol Lietuvos valdantįjį luomą, 
iškėlė bajorus ir, jais pasitikėdamas, juos 
rėmė ir teikė jiems savo malones. Norėda
mas bajorus į savo pusę patraukti, jis pa
žadėjo jiems ‘įvairius palengvinimus, atlei
dimą nuo kai kurių pareigų valstybei, už
kraunant tas pareigas valstiečiams. Taip pat 
ir Jogaila, norėdamas išpopuliarinti uniją 
su Lenkija platesniuose Lietuvos visuomenės 
sluoksniuose, įvairiuose unijų aktuose (1385

Latvių mokslininkas DP - Manchester!© 
universiteto stipendininkas

Netikėta laimė ir, svarbiausia, galimybė 1 Jurgensonas pasižymi nepaprastu 
tęsti mokslinį darbą, nusišypsojo latvių | ninko atkaklumu. Palyginti dar ja 
prof. dr. chem. B. Jurgensonui. Tremtyje 
nelemtą DP titulą benešančiam ir stovyk
loje malkas beskabančiam profesoriui pri
puolamai į rankas pateko vieno Manches- 
terio laikraščio lapas su skelbimu, kuriuo 
garsus anglų Imperial Chemical Industries 
koncernas siūlo stipendijas chemijos 
mokslininkams. Manydamas, kad tai taiko
ma tik anglams, jau norėjo mesti tą lapą 
popierio, kai draugas prikalbėjo išbandyti 
laimę ir parašyti tai firmai laišką, pride
dant reikiamų mokslinių dokumentų nuo
rašus.

Praėjo 4 mėnesiai ir reikalas jau buvo 
beveik užmirštas, kai staiga ateina prane
šimas iš Manchesterio Universiteto apie 
paskirtą jam stipendiją 3 metams 1.800 sva
rų sumoje. D. Britanijos konsulatas Muen- 
chene išimties keliu jau rūpina laimingam 
profesoriui įvažiavimo dokumentus.

Prof. Jurgensonas kurį laiką darbavosi ir 
Muencheno UNRRAs universitete suorgani
zuodamas pavyzdingą chemijos laboratori
ją. Tą universitetą likvidavus, jis vėl buvo 
priverstas įsijungti Augsburgo DP sto
vyklos kasdienybėn, tai malkų transporto, 
tai kituose stovyklos darbuose.

/ Nežiūrint tokių gyvenimo sąlygų, prof.

i moksli- 
jaunas (g. 

1904 m.), jis jau yra išleidęs 60 mokslinių 
veikalų įvairiomis kalbomis. Ne 
nuveikta’ ir tremtyje. Dvi temos 
bendradarbiaujant su žinomu 
prof. P. Karrer ir vokiečių prof.
Freiburge, atkreipiant net pasaulio moks
lininkų dėmesį.

Prof. Jurgensono moksliniai darbai telkia
si daugiausia baltymų koloydų chemijos 
srityje. Trys jo moksliniai darbai šiomis 
dienomis paskelbti JAV anglų kalboje.

Viena atžymėtinų jo mokslinio darbo lai
mėjimo ir įvertinimo pasėkų tremtyje, tai 
vokiečių mokslinės literatūros leidyklos 
Springer kvietimas paruošti .koloyd-chemi- 
jos vadovėlį, tinkamą, universitetams ir tos 
srities specialistams. Šis darbas jau yra 
atliktas ir artimiausiu laiku pasirodys vie
šumoje.

Džiugu konstantuoti, kad, nors ir lėtai, 
bet vis tik prasiveria vartai ir baltiečių 
mokslo vyrams vartai į pasaulio žinyčias. 
Bet kiek dar tokių darbščių ir gabių 
rastų mokslo įstaigos DP stovyklose? 
lonu, kad Mancheaterio Universitetas 
galimu įsitikinti mažųjų Baltijos 
mokslo atstovų pajėgumu pasaulio 
greso varžybose.

maža jo 
parašytos 
Zuericho 

G. Schulz

vyru 
Ma- 
rado 
tautų 
pro-

1413 m. m.) suteikia Lietuvos bajorams to
kias pat laisves, kokias jau turėjo Lenkijos 
šlėkta.

XV amžiaus gyvenimas ėjo lėtu tempu, 
naujoji tvarka nelengvai prigijo laisvų ūki
ninkų krašte, iš seno nepatyrusiame nei ver 
gijos, nej baudžiavos. Po Vytauto mirties, 
po audringo Švitrigailos — Zigmanto kovų 
laikotarpio ji dar nebuvo pilnai įgyvendin
ta.

1447 METŲ KAZIMIERO PRIVILEGIJA 
BAJORAMS

Ateina dramatiška Kazimiero Jogailaičio 
viešpatavimo pradžia. Kai 1442 m. Verbų 
sekmadienį Trakuose sąmokslininkų buvo 
nužudytas Žygimantas Kęstutaitis, kilo klau 
simas, kas gi toliau valdys Lietuvą. Iš Kro
kuvos į Vilnių skubiai atvyko lenkų ponų 
delegacija su 13 metų Jogailos sūnumi 
Kazimieru — kandidatu į Lietuvos Lenki
jos sostą. Lenkų ponai dėjo visas pastan
gas, kad Kazimieras būtų išrinktas drauge 
su lietuviais ir, kad tuo būdų Lietuvos Len
kijos unija nebūtų nutraukta. Lietuviai kaip 
tik to nenorėjo. Iš buvusių kandidatų, senio 
Švitrigailos, Mykolo Zygmantaičio ir Ka
zimiero, jie pasirinko pastarąjį, bet norėjo 
jį iškelti į sostą patys vieni, be lenkų, tuo 
nutraukdami uniją. Negalėdami. to padaryti 
viešai, jie iškėlė svečiams puotą, gerai juos 
privaišino, o kai šie iš po vakarykščio dar 
kietai miegojo, atsikėlė anksti rytą ir pa
tys vieni 
Didžiuoju 
Katedroje.

Vilniaus
sostinės gyventojamsir iš miego

įe lenkų, vainikavo Kazimierą 
Lietuvos Kunigaikščiu Vilniaus

bažnyčių varpų garsai paskelbė 
pašoku-

liko Vilniuje Lietuvos 
Jono Goštauto globoje. 
Lenkijos unija buvo nu

su turkais ties Varna

nutarė 
Kazi- 
Prasi- 
ir aš- 
kurias

nelietuviams, pirkti

^Kultūrinė kronika
* Žymusis von Gogh paveikslas „Dr. Ca- [ 

chet”, buvęs Frankfurto galerijos nuosavy
bė ir, Hitlerio įsakymu, kartu su Munch’o,
Gauguin’o ir Georges Grosz.o paveikslais 
1937 m. konfiskuotas ir už devizas parduo
tas užsieniui, šiuo metu yra amerikiečių ko 
lekcionieriaus Sammlers. Kranarski’o nuo
savybė. Munch’o paveikslas atsidūrė Nor
vegijoje, o Gauguin’o — Šveicarijoje.

* Rowohlt leidykla savo leidžiamų roma
nų serijoje netrukus leidžia šių rašytojų vei 
kalus: amerikiečių Thyde Monnier romaną 
„Trumpoji gatvė" ir W. H. Faulkner „Rug
pjūčio šviesa”, prancūzų — Th. Plivier 
„Stalingradas”, Andre Gide „Vatikano po
žemiai”, Ch. Morgan „Šaltinis” ir čekų ra
šytojo Jaroslav Hašek „Drąsaus kario Svei
ko nuotykiai”.

NAUJI LEIDINIAI
šv. Sosto Delegatūra išleido šiuos naujus 

leidinius: ‘ ,
ŠV. ISTORIJOS N. ĮSTATYMĄ (brošiū- 

ruotą) kaina RM 8.— ; (įrišta, atspausta la
bai gerame popieriuje) kaina RM 12.—

Abi šio leidinio laidos atspaustos dviem 
spalvom ir gausiai iliustruotos.

Stasio Ylos MEILĖ. Kaina 3,50 RM.
Be to dar yra likęs mažas kiekis:
S. Sužiedėlio ŠV. KAZIMIERAS, kaina 
RM.
Maldeikio-Maceinos LYČIŲ PROBLEMA

Kaina RM 2,50.
Užsakymus siųsti Šv. Sosto Delegatūros 

Leidinių Administratoriui (14a) Kirchheim/ 
T. Alleenstr. 128.

Pavieniai užsakant reikia iš anksto atsiųs 
ti pinigus ir pašto išlaidas. Užsakant paski
ro leidinio daugiau kaip 10 egz., teikiama 
nuolaida.
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KAI PILKAS GYVENIMAS NUSIBOSTA
Dviejų metų stovyklinis gyvenimas ap

karto. Vasaros kaitra išvargino vargšus 
DP. Todėl visai natūralu, kad kiekvienas 
iš benamių stengiasi vienokiu ar kitokiu 
būdu pamiršti pilką dabartį ir J savo gy
venimo pasaulį įnešti ką nors linksmesnio. 
Ir čia kiekvienas benamis pradeda ieškoti 
sau susiraminimo mūsų meno pajėgose.

Šios rūšies dvasinis penas ypač mėgia
mas hanaviečių ir dėl to mus dažnai aplan
ko įvairūs ansambliai, operos ir dramos 
teatrai. Gi vietinės \neno pajėgos taip pat 
nesnaudžia 
gina.

Po kiek 
tuviai vaidintojai „ATŽALYNAS” hanavie- 
čius panoro iš pilkos niūrių pastatų aplin
kos perkeldinti J Paryžiaus triukšmingo 
gyvenimo pasaulį. Tam tikslui jie pasirinko 
A. Gehri 9 paveikslų pjesę.

ansambliai, operos ir dramos

ir saviškius pirmieji pradžiu-

ilgesnės pertraukos Hanau Lie-

„ŠEŠTAME AUKŠTE”
Su dideliu susidomėjimu skubame pa

sižvalgyti po „šeštą Aukštą” ir tikime, kad 
mūsų atžalyniečiai, išeidami į rampos švie
są su penktąją premjera ir su šeštuoju re
pertuaro vaikalu, tikrai bus pastatę moder
nų, skoningą šešių aukštų pastatą, kuriame 
galėsime drauge su jo architektais ir truk- 
šmingo Paryžiaus gyvenimo aplinkoje bent 
valandėlei nusikratyti DP vardo.

Ką gi sutinkame šeštame aukšte? O gi 
menkų gabumų menininką, kuris nesugeba 
užsimokėti šeimininkei nuomos, jau kelintą 
kartą metamą iš buto. Gretimame kamba
ryje matome gyvenantį ramų senuką bu- 
halterį-rašytoją su savo luoša dukterimi. 
Pastarajai pagailsta vargšo menininko ir ji 
užmoka šeimininkei jo nesumokėtas skolas. 
Menininkas perkeliamas į kitą kambarį, o 
jo kambaryje apsigyvena amžinas studeh- 
tas-donžuanas. Studentą paslapčiomis lanko 
pirmąją meilę praradusi kažkokia moteris. 
Tačiau studentas užmezga pažintį ir su 
buhalterio luoša, bet simpatinga dukterimi, 
ją moko aistringos meilės, pagaliau ketina 
vesti, to pasėkoje . ji tampa nelaiminga ir 
laukia kūdikio, 
vargšas fabriko 
pat vesti luošą 
Ir matydamas 
donžuanu labai 
moterų numylėtojo klasta. Luošoji mergaitė 
studentui ima išmėtinėti, gi pastarasis at
sisako ją vesti. Čia įvyksta tragedija. Nu
sivylusi donžuano meile vargšė mergaitė 
bando nusinuodyti. Jos sveikatą išgelbsti 
atskubėjęs gydytojas ir čia pat tėvui pata
ria ją apvesdinti.

Tada duktė atsisako savo nuskriaudėjo ir 
pasiryžta ištekėti už 
ninko, kurio iki tol 
žuanas išsikrausto iš 
gyventojai dalyvauja

Tačiau jų tarpe maišosi 
darbininkas, kuris nori taip 
mergaitę ir ją labai myl(s. 
savo mylimosios flirtą su 
kenčia. Pagaliau paaiškėjo

J. Pamūšis vargšu darbininku vestuvėse.

vargšo fabriko darbi- 
švelniai nekentė. Don- 
to buto, o kiti 6 aukšto 
luošosios mergaitės su

Per visą laiką šešto aukšto gyvenimo ra
mybę drumsčia triukšmingas menininkas ir 
jo žmona, mėgstanti pletkus. Gj kiti gyven
tojai kuria vis naujas intrigas savųjų tarpe 
ir nuolatiniais pletkavojimais ardo gražų 
šešto aukšto gyventojų sugyvenimą. Tai 
pagrindinė šio veikalo mintis. Pabuvojęs 
Šeštame Aukšte imi galvoti, ką autorius 
čia norėjo pasakyti ir ko siekė atžalynie- 
čiai šį veikalą statydami.

Dalinai čia paryškinamas Paryžiaus ne
turtingųjų gyvenimas, drauge iškeliama ir 
gana laisvoko elgesio mintis. Tačiau idėji
niu pažiūriu čia nieko nerandama, kas žmo
gų ragintų pakilti iki šešto aukšto. Mate
rializmas, moterų silpnybės ir klasta rutu
liojasi lengvose scenose, tačiau visa tai 
nepasmerkiama, o apvainikuojama dar vie
na klata, apvesdinant su tyros sąžinės 
vyruku jau palūžusią moterį. Eiliniam žmo
gui, o ypač jaunimui čia nieko pasimoky- 
tino nerandama, o tik nurodoma keliai į 
tuščią ir jokios prasmės neturintį gyvenimo 
kelią.

Pati veikalo vaidybinė pusė blankoka ir 
mūsų dramos entuziastams nepavyko pilnai 
išbaigti Paryžiaus gyvenimą vaizduojančių 
charakterių. Ir dėl to mes pasijutome esą 
ne Paryžiuje, bet Hanau rampos šviesoje. 
Kai kurios scenos dvelkė nuobodumu ir to 
aktoriai nesugebėjo išpirkti vaidybiniu įsi
jautimu. Ypač tai buvo jaučiami pasyviose 
scenose. Pertraukų metu nevykę duetai ir1 
melodeklamacijos ne tik veikalui nedavė 
šviesesnio antspalvio, bet dar silpnino jo 
efektingumą. Gi protarpiais muzika kiek 
perstipri ir nesudarė reikiamos harmonijos 
tarp dainuojančių.

Tačiau kai kurie momentai buvo gana 
malonūs, scenos pasižymėjo spalvingumu ir 
lengvumu, tačiau tai laikytina tik paskirais 
momentais, bet ne vientisine „šešto aukšto” 
gyvenimo mintimi. Veikalui gražų sceninį 
antspalvį teikė dail. Kosto Jezersko deko
racijos.

Techniškas veikalo pastatymas iš mūsų 
entuziastų pareikalavo daug energijos ir 
kruopštaus darbo, ką tektų vertinti su di
deliu dėkingumu. Valandėlę pabuvoję 
„Šeštame Aukšte” nuskubame atgal į pir
mąjį aukštą ir sutinkame viešnagėn atvy
kusius svečius — Augsburgo dramos teatrą 
tremtyje. Čia mus pasitinka.

karo padarinių ir pabaigoje su vokiečio 
šeima išgyventi gilios žmoniškumo idėjos 
pasireiškimus. Puiki aktorių vaidyba, gilus 
įsijautimas ir skoningi scenovaizdžiai žiū
rovą nuveda į kilnias idėjas ir jį pavergia 
gyventi tik gėrio ir žmoniškumo labui.

Vargšų DP masėje įsiviešpatauja kažkas 
gražaus ir akyse suspindi ašaros.

Dar bešluostant ašarotas akis pakyla vėl 
uždanga ir prieš mūsų akis atsiveria naujo 
pasaulio gyvenimas ir mus stebina Maxwell 
Anderson 3 v. komedija.

„ŽMONES KAIP IR MES”
Tai lengvo žanro ir menkoko turinio 

amerikoniško gyvenimo komedija. Čia, be 
lengvų jaunavedžių nesutikimų! ir šeimyni
nių intrigėlių, nieko naujo nematome. Gal 
būt tik gerą, pamoka vyrams ir neprošalį 
įsigilinti ir nesugyvenančioms moterims. 
Tačiau ir čia nuotaikingai praleidžama vie
na kita valandėlė ir su šypsena veiduose 
stebime lėtai užkrekančią uždangą.

Mielieji svečiai nepamiršo ir 
žųjų. Jie jiems davė, gražią 3 
Guthke pasaką

mūsų ma- 
veiksm'ų V.

„MELAGĖLIS”
Vaikučiams tai tikrai maloni 

ir gražioji pasaka paliko malonių prisi
minimų mūsų mažiesiems.

Pagaliau pasidaro tvanku sėdėti nors ir 
erdvioje Armijos salėje ir mes skubame 
pasinaudoti reta kun. L. Jankausko suorga
nizuota išvyka į Frankfurt a. M. pamatyti 
Freiburgo Pasijų Teatro

staigmena

„ŽMOGUS KURĮ UŽMUŠIAU”

Maurice Rotando 8 v. pjesė su prologu. 
Čia matome visai kito žanro kūrinį. Psi
chologiniai gili mintis nuo pat uždangos 
pakilimo užvaldo žiūrovą ir jį per visą 
veikalo eigą .priverčia giliai susimąstyti 
drauge išgyventi .kančias su kenčiančiu ir 
atgailaujančiu prancūzu dėl karo metu 
nužudyto kario. Priverčia žiūrovą nekęsti

„KRISTAUS KANČIŲ”
vaidinimo. Tai didelis pastatymas, kuriame 
dalyvauja per 200 artistų. Vaidinimai vyksta 
lauke, sugriauto namo papėdėje, gi aikštėje 
gali tilpti apie 7000 'žiūrovų. „Kristaus 
Kančių” vaidinimas atliekamas gamtos ■ 
prieglobstyje, tačiau trūksta originalumo ir 
gamtos aplinka nevisai tokiam pastatymui 
tinka. Taikau ir tokiose sąlygose matome 
visą Kristaus gyvenimą, Jo kančias ir mirtį. 
Viskas atliekama daugumoje masinėse sce
nose, vaidyba gera ir teatras savo paskirtį 
pilnai atlieka. Prie prožektorių šviesos vai
dinimai daug įspūdingesni. Choras ir mu
zika įžymiųjų vokiečių kompozitorių. Pa- 
būvojęs „Kristaus Kančių” vaidinime tari 
sau ir dvasiniai atsigaivinęs. -

Pagaliau baigėsi nuo 16 iki 25 d. d. trukę 
spektakliai. Po visų gražių išgyvenimų 
rampos šviesoje jautiesi kiek atsikvėpęs ir 
pamiršęs pilkąją tremtinio buitį.

Tegul meno pragiedruliai ir toliau suš
vinta tremtinių padangėje ir 
pailsusį vargšą DP jo pilkose 
dienose. Gi meno entuziastams 
visų tremtinių nuoširdi padėka.

Jurgis

tegaivina 
gyvenimo 
priklausė

Janulaitis.

O
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MĄSTYSENOS APIE ŽURNALISTŲ SEIMELI
t

Stuttgarto stotyje tik ką išlipęs iš pran- 
cūzinio traukinio prie tvarkaraščio lentos 
buvau užkluptas kolegos Obolėno, kuris 
garsus savo atkaklumu. Jisai už jokius pi
nigus nesutiko čia nakvoti, bet tiesiog įsa
kė laukti stotyje pirmojo rytinio traukinio, 
girdi, išvažiavus pirmuoju, galima net pat|. 
pasaulio galą pasiekti apie vakarą. Tiesa, 
pajudėję 4 vai. ryto Schweinfurte buvome 
apie 10 Vai. vakare. Stuttgarto dangum deng 
toje stotyje visą naktĮ prasistumdėm birži- 
ninkų ir policininkų minioje, o pakeliui | 
Wuerzburgq turėjome kaimelyje laukti se
kančio traukinio net septynias valandas, 
miegojom ant kapinių, aftžėlėm plaukais, 
galvos prisirinko kunkorėžių. O nuo gyve
namojo miestelio prancūzų zonoje iki 
Schweinfurto kelionė užtruko dvi paras!

Blogesnės suvažiavimui vietos negalima 
buvo pasirinkti. Ypač tiems, kurie turėjo 
atvažiuoti iš pietų.

žurnalisto pagrindinis 
plunksna, bet valdybos

seimeliu. Nors ir 
amato įrankis yra 
nariai Įrodė, kad tuo įrankiu gali būti ir 
liežuvis. Per dvi darbo dienas siautėjo pra 
kalbininkai, išskyrus trumpas akimirkas, 
šiaip taip nutrupėjusias valdybos rinkimanis

Be to, vienas paskaitininkas geroką pus
valandi sutrukdė klausytojus, perskaityda- 
mas neseniai „Tėv. Garse” išspausdintą ir 
jau visiems žinomą straipsni. Gerai, kad jo 
pavyzdžiu nepasekė visi susivažiavę žurna
listai!

Kitas valdybos narys pasakė tą pačią kai 
bą, kurią pasakęs pirmajame suvažiavime 
Hanau. Dėl to š| faktą primenu, kad, visai 
galimas daiktas, tą kalbą išgirsime ir se
kančiais metais suvažiavime.

ir t. t. ir t. t.
x) Parengia projektą (ar pataisą) kad ki

tame suvažiavime būtų renkama operatyviš 
Vienas valdybos narys savo prakalboje' kai veikli 5 narių valdyba su jos branduoliu

ra parašą. Reiškia, kiekvienam žurnalistui 
laiškų skaičius padidėja dvigubai.

piktinosi, girdi, daugis narių rūpinasi vien 
tiktai kaip gauti s-gos pažymęjmus. Aišku, 
valdybai nelabai malonu, kuomet jai prime 
narna neatlikti patys elementariausi uždavi
niai.

Buvo nemažai kalbėta apie jaunųjų žur
nalistų auklėjimą. Ir tuo bandyta teisinti 
tuos nebaigiamus pamokslus. Posėdžius bai 
giant, pasakė tikrai ugningą ir net liepsnin 
gą prakalbą vienas iš jaunesniųjų.

Ar buvo malonu jos klausyti patiems 
auklėtojams? Juk taj tiesioginis visų tų pa 
mokslų produktas.

' vienoje vietoje. '
. y) Pajieka pamokslus pamokslininkams ir 
grįžta prie plunksnos.

Savo seimelyje mes staiga pamatėme, ko
ki esame tragikai. Palyginimui progą mums

pakišo p. Devenienė ir Baltramaitis. Kiek 
Amerikos lietuviai yra padarę bendram rei
kalui ir kaip jų atstovai skaidriai, su šyp
sena apie tai pasakoja! O mes, žurnalistai, 
nič nieko nepadarę (turiu galvoje Organiza. 
ciją), dvi dienas apsiputoję kalbame „kiž. ■, 
niausius žodžius”, kurių galėtų pavydėti bei 
koks propagandos ministras.

Kelionė atgal buvo smagesnė. Sunkveži
myje vėjelis greit išpūtė iš galvos didžią
sias mintis ir rudens saulutė sužadino vil
tis, kad kitame seimelyje dirbsime konkretų 
darbą. ■ i

Kelios informacijos apie IRO

Per klaikias susisiekimo dykumas suva
žiavę žurnalistai rado tikrą oazą Schwein
furte, kur Urbonas gerai suorganizavo pri
ėmimą, dvi dienas maitino ir nedavė lietui 
lyti ant galvos. Šimto žmonių aplaikymas 
šiandien reikalauja evangelinio stebuklo. S| 
stebuklą pavyzdingai įvykdė „Tėv. Garso” 
redakcijos žmonės, vietos komiteto paslan
kumas ir paskiri schweinfurtiečiaL

I koncertą nereikėjo plūkti pėstiems, nu- 
garbino sunkvežimiais, taip pat batus su
taupė ir per kelionę ant Maino kranto, kur 
(vyko tikrai kolegiško jaukumo pobūvis, nėr 
vq atpalaidavimas. Ir po to nereikėjo sukti 
galvos kaip gr|žti naktigulto.

Galvą suko Schweinfurto žurnalistai.

to- 
to-

tik

Antras šviesus taškas ir net, sakyčiau, pri 
trenkiama staigmena buvo amerikiečių De- 
veniėnės ir Baltramaičio dalyvavimas žurna 
lietų seimelyje. Spaudos žmonės turėjo pro
gos, taip sakant „gyvus pačiupinėti” as
menis, apie kuriuos dabar sukasi visos trem 
žinių bendruomenės dėmėsi*.

Šiedu gerosios valios ir vilties pasiunti
niai mums paliko neišdildomą |spūd|. Nesi
imu garantuoti, kas būtų, jeigu (vykiai bū
tų susikloję atvirkščiai: mes duodam, o 
amerikiečiai prašol Taip klausimą statant, 
reikia stebėtis ne tik Amerikos lietuvių at
liktais darbais, bet ir jų pačių asmenybė
mis. Davėjo vaidmuo Europoje visada im
ponuoja fariziejinį pasipūtimą, amžinai tie 
patys šauksmai: „afidevitų, pakietų!” gaiš 
ir kantriausiame žmoguje suvelti puikybės 
vištak|, bet nei Devenienė, nei Baltramaitis 
neatvažiavo užsikrėtę šia liga. Be to, dvi 
diena* su jais bendraudami, klausydami jų 
pranešimų, pajutom, kad jie gyvena su mu 
mis tuo pačiu lietuvišku pulsu, kad jie pa
tys jaučiasi esą pasaulinė* lieuvių bendruo 
menės nariais. Nors ir Baltramaitis rūko 
pypkėje Virdžiniją, o mes čertažoll, bet tar 
pusavy randame visiškai bendrą kalbą.

l kur gi suko tos prakalbos?
1) Žurnalistai nerašo,
2) Žurnalistai turį rašyti, \
3) Žurnalistai turi atsisakyti profesiona

lizmo ir gr|žti | idealizmą.
Seimelio dalyviai, prakalbininkams Įsikarš 

čiavus, žvalgėsi viens l kitą salėje, norėda
mi pamatyti bent vieną nusikaltėli ir raup
suotąjį, kuris nerašo. Reikėjo-iš anksto 
k ims kaktoje išdeginti žymę. Būtume 
kius pro langą išmetę.

O idealizmo klausimas buvo statomas
tai žurnalistams. Juk ir Lietuvoje kiekviena 
redakcija taupymą pradėdavo honorarų 
karpymu. ,

Iš valdybos ataskaitinio pranešimo pa
aiškėjo, kad svarbiausias s-gos atliktas dar 
bas ir buvo per pirmąjį bei antrąjį seimeli 
pasakytosios prakalbos. Be tų kalbų buvo 
dar sukviestas vienas posėdis. Klausiant bu 
vo atsakyta, jog tai Įvyko dėl to, kad pir
mininkas išplaukė | Ameriką. Vadinasi 8 
valdybos nariai liko našlaičiais ir negalėjo 
per metus susivažiuoti ar bent laiškais pa
siskirti naują pirmininką.

Tiesa buvo paaiškinta, kad valdyba ,yra 
gavusi 6 kilogramus laiškų. Sąjungoje da
bar yra apie 100 narių, vadinasi kiekvienas 
narys vidutiniškai yra pasiuntęs valdybai 
po 4 laiškus. Aš surinkčiau savo zonoje ke
liasdešimt narių, kurie nė vieno laiško nė-

Trečias seimelio pragiedmlys buvo Nau- 
ragio, Nauragienės ir Augaitytės koncer
tas. Žiaurių plytų klojiminėje salėje Naura- 
gis skambėjo naujagimiu. Tuoj po išvadavl 
mo j| girdėjau Tuebingene. Buvo numetp 
daug kilogramų, nebuvo nuotaikos, prara
dęs gerokai pasitikėjimo. Bet po ilgo ne- 
girdėjimo Schweinfurte ji* buvo naujai at
gimę*, vėl genasi* gerasis Nauragis!

Augaitytės Vokietijoje visai nebuvau gir
dėję*. Bet jos ir nereikia girdėti, ja reikia 
tiktai gėrėtis. Ji buvo tikra savo balso šei
mininkė.

Savo gaivale jautėsi ir Nauragienė, su
šokusi nesiafišuodama.

nedidelė da

nustatė na u 
visiškai |s-

Persimetu* | darbus, seimeli galima be są 
žinė* graužaties pavadinti pamokslaujančiu

MEMMINGENAS. — Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus Aerodromo skyrius jau išrinko 
savo atstovus | visuotini skyrių atstovų su 
važiavimą Augsburgan. Susirinkimo metu 
padarytas nutarimas, kad Vyriausioji L. R. 
K. valdyba būtų demokratišku būdu renka
ma, o ne skiriama kaip iki šiol. Šiuo metu 
skyrius turi 201 narį, kurių tik 
lis aktyvūs.

— PC IRO įstaigos vadovybė 
jas darbo valandas.. Pagal jas,
taiga nedirba šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Tokiu būdu šeštadieni stovyklos gyventojai 
negauna pašto. Laikraščiai ateina žymiai vė 
liau. Šventą dieną žmonės neturi ko skaity
ti. Būtų labai geistina, kad pašto įstaiga 
dirbtų vi* dėlto šeštadieniais, o švęstų kitą 
kurią dieną vidury savaitės.

— Po didžiulio kapitalinio remonto gim
nazija įsigijo patogią ir gana erdvią salę. 
Tai vice-direktoriaus p. Radžionio nuopel
nas.

— Maždaug metus laiko užtaikę matiniu 
Irų kursai išleido 1-ąją savo laidą — 6 ma
tininkus.

500 metu nuo baudžiavos įvedimo Lietuvoje
(Atkelta M 3 pusi.)

Taigi čia ir buvo baudžiavos institutas 
Lietuvoje užfiksuotas įstatymu. Tai buvo 
lenkų akcijos | Lietuvos bajoru* rezultatai: 
naujai iškilęs Lietuvos bajorų luomas su
siviliojo lenkų pažadais, siūlomomis laisvė
mis, pagal kurias pareigų našta užkrauna
ma valstiečiam*, kurie mokesčiuą ima mo
kėti nebe Didžiajam kunigaikščiui, bet ba
jorams, tapusiems ir valstiečių teisėjais.

Pirmasis Kazimiero privilegijos punktas 
neilgai buvo respektuojamas, nes jau Liub
lino Unijoje Žygimantas Augusias sauva- 
liškai atskiria nuo Lietuvos Ukrainą. Dėl 
antrojo punkto buvo atkakliai kovota ligi 
pat paskutiniojo Lietuvos Lenkijos padali
nimo 1794 m.

1447 m. įvestoji baudžiava vis labiau h- 
labiau slėgė Lietuvos valstiečius Ugi 1861 
m., nes Rusijoje loji institucija buvo visų 
vėliausiai panaikinta. Bet ir po baudžiavos 
panaikinimo padariniai varžė kraštą eko
nominiai , ligi pat Nepriklausomybės atga
vimo, ligi didžiosios žemės reformos.

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS BAUDŽIAVA
Tiesiog likimo ironija, kad 500 metų 

prasffolot* Lietuvos valstybėje ir vėl ban-

džiav*. Kaip naujųjų amžių angoje nuo
Eibės ir Saalės upių slinko baudžiavos 
slibinas | rytus, pavergdamas žmones tei
siškai ir ekonomiškai, taip dabar, dvidešim
tajame amžiuje, dar baisesnis baudžiavos 
slibinas slenka priešinga kryptimi — iš 
rytų | vakarus, pavergdamas žmones tei
siškai, ekonomiškai, politiškai, fiziškai. 
Keistas paradoksas: Rusijos valstybė am
žių bėgyje visą laiką ėjo toli atsilikusi nuo 
vakarų, pasisavindama vakaruose seniai pa
siektus kultūros ir mokslo laimėjimus geru 
šimtmečiu vėliau, ir tik viefią kartą panoro 
sukurti savarankiško ir originalaus ir su
kūrė — dvidešimtojo amžiaus baudžiavą, 
dar baisesnę už anų senų laikų, kuri taip 
pat pasiekė Elbės krantus. D. S. Vandenis.

Literatūra:
R. Kfllschke „Allgememe Wirtschafts- 

geschichte de* Mittelalters”.
J. K u I i a c h e r „VPirtschaftsgeschichte 

Rnsslands”. .
J. KuHscher „Allgememe Wirischafts- 

geocNchte”.
O. Below „Probleme der Wirischafts- 

geschichtc".
B. H upper t z „Ritime und Schichten der 

Muerbchen Kulturformen in Deutsch
land". N39.

maistą, ką, DP gaus virš vokiečių norma
laus vartotojo raciono. Jei IRO norės iš
duoti maisto normas išvietintiems asme
nims tokio pat dydžio, kokias jas anksčiau 
išdavė Unrra; tai 12 mėnesių biudžetas bus 
išnaudotas per 5 mėnesius. Kadangi IRO 
•organizacijai reikės mokėti už normas, ku
rios bus išduotos virš vokiečių normų, to- 
kiu būdu ir už dirbančiųjų normas, tai pir- : 
miausia reikės patikrinti, ar stovykloms yra 
reikalingas toks didelis dirbančiųjų skai
čius, koks jis yra dabar. Yra pavesta sto
vyklų administratoriams ir komitetų pir
mininkams patikrinti dirbančiųjų sąrašus, 
be to, iš viršaus eina patvarkymas suma
žinti dirbančiųjų skaičių iki griežtai nus
tatytos ribos. Visos stovyklos dirbančiųjų - 
skaičių turės nustatyti maždaug vienodame 
lygyje, kad nebūtų taip, jog iš 1000 sto
vyklos gyventojų vienur dirbančiųjų yra 
pav. 150, o kitur — 300.

Ansbacho susirinkime direktorė F. Green 
trumpai sustojo ir prie repatrijacijos ir 
emigracijos klausimo. Ji nurodė, kad dau
gumai išvietintų asmenų nėra aišku, ko
kiam tikslui yra sudaryta Unrra ir IRO. 
Kiek liečia DP, Unrros vienintelis tikslas ' \ J
buvo duoti išvietintiems asmenims laikiną 
aprūpinimą iki to laiko,kada jie repatrijuos. 
Bet Unrra niekuomet negalvojo ■ duoti DP 
pastovų aprūpinimą. Si organizacija iš . 
pradžių visai nenumatė, kad keletą šimtų 
tūkstančių DP paliks nerepatrijuojami ži- , 
aiomų priežasčių dėliai. IRO uždavinys yra 

jie gauna vokiečių normalaus vartotojo ] dviejopas: 1) repatrijuoti tuos, kurie pilnai 
/ \\ " ' laisva valia to norį ir 2) apgyvendinti pas-

toviam gyvenimui likusius DP. TRO yra 
«. ' numačiusi veikti tik iki 1948 metų liepos

z l 1 d. ir ji šiuo metu intensyviai dirba, kad
pasiekus susitarimų su valstybėmis, kurios

VfflT AIIIHI Nk /Ii irt ph™.« ...oIfiĮ rWk | FI Į nės, ką jūs turite daryti, kad paskatinui
llr Ii 11 n X hM U / sav0 tautiečius išvykti ( vieną, kitą kraštą

arba repatrijacijai. Bet jūs jiems atliksite 
blogą patarnavimą, jei sakysite, kad vieną 
dieną jvyks koks stebuklas ir vienu moste* 
Įėjimu viskas pasikeis. Aš žinau, kad tos 
išvykimo galimybės, kurias jums siūlo, nė
ra teikiamos kokiais humanistiniais j>a- 
grindais, bet pagal paprastą aftskaičiavimą, 
įsigyti darbo jėgos savo krašto ūkiui. Ne
reikia pasiduoti jokioms iliuzijoms apie tai, 
kad vėliau išvietintiems asmenims prasivers 
kokios aiškesnės perspektyvos kaip dabar”.

Ansbache buvo sušauktas stovyklų ad
ministratorių ir komitetų pirmininkų suva
žiavimas. Miss F. Green bendrais bruožais 

I paaiškino IRO uždavinius. Dviejuose svar
biuose punkuose IRO funkcijos skiriasi nuo

Vieninteli seimelyje tikrai konkretų pa- Unrros: 1) IRO organizacija turės iš savo 
siūlymą iškėlė ne kas kitas, kaip A. Bra- menko biudžeto mokėti už įvairius patar- 
ziulis. Tačiau jo niekas nesvarstė, nes vi- navimus ir prekes, už kurias Unrrai ne-ziulis. Tačiau jo niekas nesvarstė, nes vi- navimus ir prekes, už kurias Unrrai ne
su smilkiniuose spinksėjo „didžiosios min-! reikėjo mokėti; 2) susitarimas tarp ameri- 
tys”. Kitų pasiūlymų, ar gairių naujajai kiečių kariuomenės ir IRO rodo, kad atei- 
valdybai man neteko girdėti, išskyrus V.'tyje ne kariuomenė, bet pati IRO spręs, 

kuris išvietintas asmuo turi teisę (eligibi
lity) į IRO aprūpinimą. IRO iki šiol dar 
nėra paruošusi taip vad. eligibility nuos
tatų. Kol tai nėra jvykę, reikia vadovautis 
iki šiol jau kariuomenės išleistais nuosta
tais. Tie išvietinti, asmenys, kurie nori įsi
gyti šias teises, turi kreiptis | atitinkamas 
patikrinimo instancijas.1

Numatoma, kad IRO suskirstys visus iš- 
vietintus asmenis i tris kategorijas:, 1) to
kius, kurie patys pajėgia save aprūpinti ir 
kuriems DP’ status reikalingas tik tam, kad 
emigracijos atveju galėtų išvykti kartu su 
kitais DP; 2) tokius, kuriems bus reika
linga tik dalina parama, pav.i teisinė pa
galba, iš IRO pusės, bet ne pilnas apfūpini- 
mss; 3) tokius, kuriems reikalingas ■ pilnas 
aprūpinimas. IRO pareiga yra aprūpinti 
tiekimais išvietintus asmenis, o kariuomenės 
pareiga bus rūpintis teisine, saugumo ir 
sanitarine padėtim stovyklose.

IRO iš savo lėšų nemokės tik už tą iš
vietintiems asmenims tiekiamą maistą, ką 
ji — 1.1 .'>■ • .. — —....In — Irti—.... !
normos apimtyje. Bet IRO turės mokėti už

Trumpos linkėjimą, kad kitas suvažiavimas 
būtų geriau organizuotas. '

Kaip išgyvendinti tą bačkin| periodą?
1) Valdybos neatidėliotinai tegu sutvar

ko savo organizacinius — kanceliarinius 
reikalus. '

2) Tegu nors kas trečią mėnesi susiren
ka posėdžio.

3) Sumezga ryši su Amerikos lietuviais 
žurnalistais.

4) Sprendžia reikalą, kaip aprūpinti trem 
tyje leidžiama spauda visame pasaulyje iš
barstytus lietuvius. (Gali kreiptis | Kultū
ros Fondą paramos).

5) Sumezga ryšius su kitų tautybių trem
tiniais žurnalistais, suredaguodami bendrą 
atsišaukimą | pasauli ir tt.

6) Išleidžia kalendorių — metrašti.
7) Informuoja narius apie s-gos veiklą 

per spaudą arba atskiru biuleteniu.
8) Skatina narius (A. Braziulio pasiūly

mas) riųkti medžiagą tremtinių archyvui.
9) Beldžiasi | Tarpt. Žurnalistų Federa

cijos duris.

maža prie jų yra .pasidarbavę jas spausdi
nant Skladaitytė, J. Skladaitis, Muraškaus- 
kaitė ir kit. Šia proga linkime „A. B. Die-

— Šiomis dienomis susiorganizavo Mem- nos Naujienoms” ir toliau informuoti kemp 
mingeno lietuviai mokytojai. Steigiamajame teniečius apie pasaulio politinius įvykius, o 
Mokytojų Profesinės Sąjungos susirinkime žinių redaktoriams ištvermės jųjų sunkia-

— IX. 28 d. d. Memmingenan atvyksta J. 
E. vyskupas V. Brizgys. Aerodromo liet, pa 
rapija ruošiasi jį prideramai sutikti.

dalyvavo 23 mokytojai. Išrinkta valdyba Į 
kurią Įėjo mokytojai: Milmantas, Kviklienė, 
Augustina vičienė.

— Rugsėjo 8 d. Memmingeniečiai lietu
viai dalyvavo lietuvių maldininkų ekskursi
joje | Altoetingeną. Viso buvo išvykę apie 
70 žmonių. S. T-L

KEMPTENAS. — „A. B. Dienos Naujie
nos” šiomis dienomis išleidžia savo 700-tąjj 
numerj. „A. B. Dienos Naujienos — tat 
Kempteno lietuvių kolonijos informacinis ži 
nių biuletenis, leidžiamas jau nuo 1945 me
tų gegužės mėn. pradžios. Tai didžiausias 
numeris iš mūsų stovyklų biuletenių trem
tyje! Nuo 1946 metų pradžios „A. B. Die
nos Naujienos” spausdinamos rotatoriumi 
ir mielai laukiamos netik kempteniečių lie
tuvių, bet ir aplinkinių stovyklų lietuvių 
gyventojų. Daugiausia triūso jų redagavime 
yra įdėjęs J. Mikeliūnas, o po jo seka: C. 
Surdokas (steigėjas ir vyr. redaktorius), St. 
Ivaškevičius, Bukota ir kiti. Taip pat ne-

me darbe.
— Rugsėjo 6 d. kempteniečių būrelis pa

lydėjo du nusipelniusius kolonijai tautie- 
! čius: Dr. Karvelienę-Kalvaitytę ir St. Kar- 
, velj | stoti, kurie fra keletos dienų iš Bre
meno išplauks i JAV. Tai du taurūs tau- 

j tiečiai, kurie daug prisidėjo prie sunkaus 
1 DP gyvenimo ftalengvinimo savo tautie
čiams. Dr. Karvelienė visą laiką dirbo vie
tos DP ligoninėje — vedė ligoninės rent
geno spindulių kabinetą, o St. Karvelis il
gą laiką buvo vietos apylinkės kontrolės ko, 
misijos pirm, ar jos nariu, {kūrė kolonijos 
paštą ir jam apie pusantrų metų vadovavo.

— Rugsėjo 8 ir 9 d. d. Augsburgo Dra
mos Teatras lankėsi Kemptene. Pirmą die
ną statė pjesę — „Žmogus, kur| užmušiau”, 

' o antrą gastrolių dieną — vaikams pasaką 
— „Melagėlis” ir komediją — „Žmonės 
kaip ir mes”. Spektakliai vyko didelėje Korn 
hauso salėje ir visi tautiečiai turėjo pro
gos jų darbo vaisiais pasigerėti. L. V-kas

ZONOS ŠACHMATŲ PIRMENYBES
Kempteno stovykla rengia pas save rug

sėjo 12—19 d. d. amerikiečių zonos lietuvių 
šachmatų pirmenybes. Į jas suvažiuoja 14- 
ka šachmatininkų: meisteriai Tautvaišas ir ■ 
Arlauskas (Dillingeh), Skibiniauskas (Din
kelsbuehl), Kazakevičius (Memmingen), Ši
lingas (Scheinfeld), Brazauskas ir Marke
vičius (Schw. G.), Matusevičius (Dili.), Va 
lančius (Kirchh.), Mataitis (Hanau), Liūgą 
(Augsburg), Vosylius (Ingolstadt), Paške
vičius, Ouobys ir Sirutis (Kempten).

Šachmatininkai, surinkę šiose pirmenybėse 
5O°/o, įgaus teisę dalyvauti Vokietijos į 
lietuvių šachmatų pirmenybėse, kurios bus 
surengtos amer.' zonoje po poros mėnesių.

Augsburge du nauji kapai
Šiemet ir Augsburgo lietuvių kolonijas 

mirtis aplankė. Dar pavasarėjant iš gyvų
jų tarpo išsiskyrė aviacijos pik. Raimoti- 
tas, o rugpiūčio pradžioje Hochfeldo klebo
nas kun. Riauba, pernai atšventęs savo 
kunigavimo 40 metų sukakti. Buvo vienas 
iš tų kunigų, kuris ir tremtyje išlaikė ku
nigo vardą, mokėjo įnešti meilę, skiepyti 
sveiką krikščionybę, pasišventusi dirbti 
pastoracijos darbą ir likti nemirštamu gy
vųjų tarpe. Tai buvo retas ir skaisčios 
sielos žmogus.

Rugpjūčio 10 d. Haunstetteno koloniją 
pasiekė liūdna žinia, kad po operacijos 
plaučių uždegimu mirė Itn. Viktoras Oam- 
ziukas sulaukęs lygiai 34 metus. Velionis 
yra šiaurės Lietuvos krašto sūnus iš pri
gimties gana darbštus, gyvas nuoširdus ir 
mylis savo tėvynę. Yra baigęs gimnaziją 
ir Karo mokyklą. Kurį laiką tarnavo ka

riuomenėje ir atsargon išėjo leitenantu. 
Buvo partizanas ir kovose dalyvavęs, kaip 
sumanus, drąsus ir drausmingas karys ir 
vadas. Šiaip dirbo įvairų darbą įstaigose, 
bet nesiskverbdamas daryti karjerą, nes jo 
būdas neleido, nors draugai ir aukštai bu
vo įsivarę. Kolonijos gyvenime irgi sky
rėsi iš kitų, nemėgdamas veltui laiko leisti, 
o j| sunaudoti šeimoje. Dirbo visą laiką, 
nors sveikata buvo menka. Paskutiniu laiku 
tarnavo amerikiečių kariuomenėje — darbo 
kuopoje.

Laidotuvės (vyko rugpiūčio 13 d. kur 
atlaikytos trejos mišios. Kapinėse atsisvei
kinimo kalbas jiasakė: klb. B. Būdvytis, 
komiteto vardu — Savickas, kolonijos — 
Budry*, karininkų — pulk. inž. Jurskis ir 
darbo kuopos draugų vardu R. Medelis. 
Sudėta daug vainikų,, jauokščių. Paliko 
žmona ir keturių metų dukrelė. J. Zanavykas.
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