
Rooseveltas mirė
Prieš metus, 1945 m. balandžio 12 d., JA 

Valstybių prezidentas Franklinas D. Roosevei- 
tas paliko pasaulį karo įkarštyje. Jo nužymėti 
tikslai dar ne visi įgyvendinti. Iki šiolei buvo 
įvykdyti šie jo siekimai, būtent:

1) Užbaigtas karas su Vokietija,

2) nugalėta Japonija ir
3) sukurta JTOrganuacija.

Dar lieka suorganizuoti pastovią pasaulinę 
taiką ir įgyvendinti Roosevelto paskelbtas ke
turias žmogaus laisves (jų paskelbimo proga pa
sakytą kalbą dedame atskir"5)-

- jo idėjos paliko 
benkime pirmyn drąsiai 

ir pilni pasitikėjimo
Vieną dieną prieš savo mirtį, per dvidešimt penkias dienas prieš besąlyginę Vokieti

jos kapituliaciją, kalbėjo Prezidentas Rooseveltas iškilmėse, minint Thomą Jeffersoną (1743— 
1826) — didįjį kovotoją dėl žmogaus teisių. Toje savo kalboje jis pareiškė:

„Šiandien mūsų tauta, prie kurios iškilimo taip daug prisidėjo Jeffersonas, vaidina di
delį vaidmenį šiame vis plačiau pasaulyje įsiliepsnojančiame kare dėl žmogaus teisių.

Šiandien mes sudarome dalį milžiniškos sąjungininkų karinės galybės, — pajėgų iš kūno 
ir kraujo, iš plieno ir dvasios, — kuri šiandien Europoje ir Azijoje žlugdo karo kurstytojus, 
neapykantos kėlėjus.

Mes siekiame taikos — pastovios taikos. Mes norime ne tik baigti šį karą, mes norime 
sunaikinti visa tai, kas gimdo karus — baigti š> brutalų, žmogus nevertą ir vyriausybių nuo
monių skirtumams derinti visiškai netinkamą metodą.

Kadaise buvusi galinga, piktos valios nacių valstybė pradeda griūti. Japonų militaristų 
vadai jiems patiems priklausomoje ir jų pačių valdomoje tėvynėje susilaukia prideramo at
pildo, kurį užsipelnė savo antpuoliu ant Pearl Harbour.

Betgi negana nugalėti mūsų priešus.
Mes turime padaryti visa, kas yra mūsų galioje, kad pašalintume abejonę ir baimę, ne

tikrumą ir godumą, nes visa tai duoda pagrindą karams bujoti.
Šiandien mes stovime prieš visa kita užtemdantį faktą, kad mes, jeigu norime išlaikyti 

savo civilizaciją, turime ugdyti žmonių sugyvenimo mokslą, skiepyti tautoms, kaip jos bebū
tų susiskirsčiusios, norą ir pasiryžimą bendradarbiauti pasaulyje, kuris joms priklauso.

Šiandien, kada mes stojame į mūšį prieš baisius karo kurstytojus, kada mes pasauliui 
aukojame didžiausią dalyką, kuri gali jam žmonių karta aukoti, — postovių taiką, — šią va
landą aš prašau jus išlaikyti gerą nuotaiką.

Jūsų pasitikėjimo ir pasiryžimo dydį aš laikau mastu, rodančiu, kiek galima atsiekti su 
vis didėjančia pažanga. Ir todėl sakau jums ir visiems amerikiečiams, kurie kartu su mumis 
pasišvenčia pastoviai taikai:

Tai, ką rytoj galėsime įvykdyti, pareis ne nuo ko kito, kaip tik nuo abejonės, kurią 
šiandien prisileistume. Tad ženkime pirmyn drąsiai ir pilni pasitikėjimo.“

Roosevelto idealus aš gerbsiu ir ginsiu
Pirmoji Prezidento Trumano kalba, pasakyta pasakyta Kongrese perimant Prezidento 

pareigas 1945 m. balandžio 16 d.-ketvirtą dieną po Roosevelto mirties:
Giliam liūdesy kreipiuos aš J visus amerikiečius, prašydamas padėti man mano sie

kimuose — išsaugoti tautos vienybę bekovojant dėl idealų, kuriuos taip aiškiai formulavo 
Franklinas Rooseveltas. Aš norėčiau užtikrinti savo Amerikos tautiečiams ir taikos bei lais
vės trokštantiems žmonėms visame pasaulyje, kad tuos idealus aš gerbsiu ir ginsiu visomis 
jėgomis ir visa širdimi. Tai yra mano pareiga ir jos aš niekada neišsižadėsiu.

Atsakingumas už tai, kokia taika bus sudaryta, — iš tikrųjų, didelis atsakingumas, — 
tenka taikos gynėjams, Jungtinėms. Tautoms. Mes žinome žmoniškumo įsakymą. Mes neno
rime beprasmių ir nepateisinamų kančių. Bet jeigu yra sulaužyta Dievo ir žmogaus teisė — 
kaltieji negali išvengti bausmės. Niekas negali mūsų priversti suabejoti dėl karo musikal- 
tėlių nubaudimo, net jeigu juos iki pas«"lio galo turėtume persekioti.

Franklin D. R oos e vėl t as gimė 1882 
metais dideliame (200 ha) ūkyje, Hyde Park, 
prie Hudsond. Berniuku būdamas aplankė Eu
ropą. Be savo gimtosios kalbos, jis puikiai kal
bėjo prancūziškai ir vokiškai, o tai davė jam 
progos labiau įsijausti į tarptautinę politikos 
būklę.

Pirmojo pasaulinio karo metu jis buvo jūrų 
karo pasekretoriumi, vėliau advokatu. 1921 me
tais jį ištikusi liga — nugaros smegenų paraly
žius — palaužė jo sveikatą; to pasėkoje buvo 
priverstas vaikščioti su ramentais, tačiau jis 
dvasioje nepalūžo.

1928 metais F. D. Rooseveltas išrenkamas 
Naujorko gubernatoriumi.

1933 metais jį matome jau JAV alstyblų pre
zidentu.

1936 metais jis perrenkamas prezidentu an
trąkart. Prezidento pareigose jis ir miršta.

F. D. Roosevelto nuveikti darbai yra tokio 
dideli, kad mūsų laikraščio puslapiai jų negali 
apimti. Jo prisiminimą pagerbdami, savo skaity
tojams pateikiame paskutinę jo kalbą, pasaky
tą viena diena prieš mirtį, apibūdinant ateities 
pasaulio pavidalą, ir pirmąją jo įpėdinio — 
prezidento H. S. Trumano kalbą, kaip pareikš
tą viešą įsipareigojimą tęsti kovą dėl F. D. 
Roosevelto paskelbtų idealų įgyvendinimo.

Keturios laisvės
Kada vokiečių kariuomenė triumfuodama žy
giavo per Europą, Prezidentas Rooseveltas 
1941 m. sausio 6 d. paskelbė pagrindus būsimai 
pasaulio santvarkai, kuri turi būti pagrįsta ke
turiomis žmogaus laisvėmis. Jis kalbėjo:

„Mes neturime reikalo skaičiuoti perdėtus 
Versalio taikos netobulumus. Mums nėra rei
kalo minėti demokratijos klaidas, padarytas 
besprendžiant pasaulio atstatymo problemas. 
Mes turėtume tik prisiminti, kad 1919 metų tai
ka nebuvo tokia neteisinga, kaip „patenkinimas“, 
kuris prasidėjo Miunchene, dabar tironijos 
pravedamas kaip „naujoji santvarka“, kurią 
stengiamasi išplėsti visuose kontinentuose. Šiai 
tironijai ryžtingai pasipriešino amerikiečių 
tauta.

Kiekvienas, blaiviai žiūrėdamas, pastebi, kad 
šiandien visame pasaulyje demokratija yra tie
sioginiai arba ginkluotos jėgos arba slaptai 
skleidžiamos nuodingos propagandos puolama. 
Tai darbas tų, kurie stengiasi suardyti pasaulio 
vieningumą, pasėti tarp tautų nesantaiką, kurios 
dar tebegyvena taikoje. Šis puolimas per še
šiolika mėnesių — šešiolika ilgų mėnesių (t. y., 
nuo 1939 m. rugsėjo i d. ligi 1941 m. sausio 6 d. 
— Red.) — demokratiniame gyvenime paruošė 
galą baisiai dideliam skaičiui didelių ir mažų, 
nepriklausomų tautų. Puolėjai dar vis tebėra 
ofensyvoje ir vis grąsina naujoms tautoms, tiek 
didelėms tiek mažoms.

Drąsus demokratinių gyvenimo formų gyni
mas ginklu šiandien vyksta keturiuose kontinen
tuose. Jeigu ši gynimosi kova nepavyktų, tai 
visi Europos, Azijos, Afrikos ir Australijos gy
ventojai atsidurtų užkariautojų priespaudoje.

Nė vienas realiai galvojas amerikietis ne
tiki, kad diktatorius suteiktų taiką, pagristą 
tarptautiniu bendradarbiavimu, grįžimu prie ti
krosios tautų nepriklausomybės, pasauliniu nusi
ginklavimu, įsitikinimų ir tikėjimo laisve arba 
netrukdomais prekybos santykiais. Jo sukurta 
taika neduotų saugumo nei mums nei mūsų 
kaimynams. „Kas išsižada principinės laisvės, 
kad laimėtų laikinį saugumą, tas nevertas nei 
laisvės nei saugumo.“

Mes norime demokratijoms pareikšti: „Jūsų 
kova dėl laisvės mums amerikiečiams, yra mūsų 
pačių gyvybinis reikalas. Mes pašvęsime visą 
savo energiją, visus savo šaltinius ir organiza
cinius gabumus, kad suteiktume jums jėgos pa
saulyje laisvei atstatyti ir jai apsaugoti. Mes 
siųsimie jums laivus, lėktuvus, tankus ir patran
kas ir tai vis didėjančiu mastu — toks yra mū
sų pažadas.“

Bepildydami šį savo pažadą mes nepabūg- 
sime jokių diktatorių bauginimų. Jie skelbia, 
mūsų paramą demokratijoms, kurios turėjo drą
sos pasipriešinti jų puolimams, jie laikysią 
tarptautinės teisės sulaužymu ir karo paskel
bimu. Mūsų pagalba tačiau nėra karo valks
mas, net jeigu diktatorius ją tuo ir skelbtų.

Jeigu diktatoriai sykį pasiryžo išeiti su karu 
prieš mus, tada jie karo veiksmų turi laukti ne 
vien tik iš mūsų pusės. Jie nelaukė gi,- kol Nor
vegija, Belgija ir Olandija pradės karo veiks
mus. Jie tesidomi tik nauja, vienašališka tarp
tautine teise, nepžįstančia abišalių įsipareigo
jimų ir tuo būdu tampančia priespaudos įran
kiu.

(Pabaiga 8 pusi.)

Dabartinis JAV prezidentas Harry S. Trumanas
Niekada pastovi taika nebūtų užtikrinta, jeigu savo pavojingiems priešams mes leistume 

kur nors kalnuose, kad ir nuošaliausiuose, nenubaustiems ruošti naujus karo planus. Tuščias 
būtų dalykas šiame pasaulyje, kuris kasdien mažėja, ieškbti saugumo už geografinių užtvarų. 
Tikrasis saugumas terandamas tik teisėje ir įstatymuose.

Taikos problemą mes spręsime su ta pačia drąsa, su kuria ėmėmės karo. Prisimindami 
tuos, kurie sudėjo didžiausias aukas, — prisimindami savo mirusį Prezidentą, — mes niekada 
nesusvyruosi me.

Negana taikos trokšti. Dėl taikos mes turijnc dirbti ir, jeigu tai reikalinga, dėl jos ka
riauti. Uždavinys sukurti tvirtai pagrįstą tarptautinę organizaciją yra komplikuotas ir reika
laująs nemaža laiko. Tačiau be tokios organizacijos pasaulyje negalima apsaugoti žmogaus 
teisių. Turi būti surasta sistema kilusiems tarptautiniams nuomonių skirtumams teisingai 
derinti. Be tokios sistemos pasaulis pasiliktų ginkluota stovykla. Jis būtų pasmerktas neišven
giamam ir žudančiam karui, praradus tikrosios taikos viltis.

Mes negalime aukoti žydintį kiekvienos kartos jaunimą, kad nuverstume valdžios įsigei- 
dusius tironus ii* sunaikintume jų planus pasauliui pavergti. Žmogiškoji dorovė ir civili- 
zicija reikalauja protingesnio būdo tarptautiniams nuomonių skirtumams derinti; jis turi būti 
ieškomas ir bus surastas.

Amerika turi padėti žmoniją atvesti į taikingos pažangos kelią. Tas pareikalaus laiko 
ir kantrybės. Mes turėsime jausti taip pat nepalaužiamą tautos tikėjimą, tą gilų tikėjimą ir 
drąsą, kurių kupinas visuomet buvo Franklinas Delano Rooseveltas.
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Lietuviu gyvenimas

Austrijoje ir pagal Bodeno ežero krantus
(Kelionės įspūdžiai)

„Nike papir, niks Bregenc". Kresbrono skystimas. Prieškarinė vakarienė be kortelių — Žmo
nės vaikšto be kojų. DP lietuvių susirūpinimas. Neaiškios ūkio perpsketyvos.

Patekti i Austriją dabar nelengva. Reikia 
daug leidimų, daug antspaudų ir dar kartą ant
spaudų. Neapsižiūrėjus, kad stinga kurio nors 
antspaudo, lengvai gali tekti lipti iš laivo, ne
pasiekus Bregenco. „Niks papir, niks Bregenc“ 
— trumpai pareiškia „suprastinta“ vokiečių kal
ba prancūzų seržantas ir „raus“ iš laivo. Na, 
tada ir bėgiok po Lindau Unra ir gouvernament 

. militaire, ieškodadamas trūkstamų antspaudų.
Kai kurie Bodeno ežero krantų miestai, kaip 

Lindau ir Kresbron, teikia ramaus, taikos laiko 
vaizdus. Niekas nesugriauta, švaru, vanduc, 
saulė, sodai. Tai vaisių it lietuvių mėgiamo 
„stipraus" skystimo sritys. Soduose paskendu- 
siame, kurortiniame Kresbrono miestelyje gy
vena nemažas būrelis (apie 100 žmonių) lietu
vių. Gyvena daugiausia privačiai, bet yra ir 
mažutė (privačiuose namuose) stovykla. Visiems 
maistą duoda UNRRA. Maitinasi visai paken
čiamai. Pastaruoju laiku, tiesa, maistas supra
stėjo) Neseniai į Kresbroną atvyko jaunas ir 
labai energingas medicinos daktaras Domas Gie
draitis, kuris, kaip UNRRAos tarnautojas, ne 
ilgai trukęs, suorganizavo medivinišką pagalbą ir 
lietuviams ir kitiems čionykščiams DP. Veikia 
taip pat šoferių kursai lietuviams. Neseniai 
įvyko Dr. K. Sruogos paskaita „Tarptautinė 
politika ir lietuvių perspektyvos“.

Dėl perėjimo austrų sienos yra daug viso
kių kalbų. Ypač garsinimas „griežtumas" daik
tus ir kišenes peržiūrint. Šias eilutes rašančiam 
teko visai neseniai du kartu tas „apeigas“ at
likti. Reikia pasakyti, kad tiek vokiečių tiek 
austrų valdininkai, nors ir griežtoki, bet man
dagūs ir bereikalingų priekabių neieško. Svar
biausias čia susirūpinimas — ar neveži laiškų 
ir valiutos. Taigi; su Šitokiais „objektais“ čia 
atsargiai.

Peržengus sieną. Lindau—Vienos eksprese 
maloni staigmena. Prieškarinės išvaizdos, rū
pestingai švariame vagone-restorane gauni be
veik prieškarinio pobūdžio vakarienę be kor
telių. Ir „išgerti" duoda. Tatai daro visai 
neblogą reklamą austrų kraštui. Austrai deda 
dideles pastangas sutvarkyti savo ūkio gyveni
mui, bet tatai sunkiai einasi. Visko stinga, ypa
čiai maisto. Didelio vargo sudaro jos teritori
jos suskirstymas į zonas, kurių sienas taip pat 
nelengva peržengti

Tam tikru atžvilgiu kelia dideli susidomėji
mą vienas Austrijos miestas Kufštcinas. Mat, 
jame gyvena ir dirba labai išradingas dirbtinių 
sąnarių (kojų rankų) specialistas. Šias eilutes 
rašančiam pačiam teko matyti, kaip žmonės su 
naupiauta viena koja aukščiau kelio važiuoja 
nuo kalno pašliūžom, joja ant arklio, važiuoja 
dviračiu. Žmonės su nupiautom abiem kojom 
vaikšto taip, kad negalima pastebėti, kad jie 
būtų be kojų. Dar didesnis to specialisto išra
dimas yra tas, kad dirbtinės kojos laikosi be jo
kių diržų — pneumatiškai. Kojos laikosi tvir
tai be jokios rizikos nukristi. Jau iš to supran
tama, kad Kufšteinas yra tam tikru atžvilgiu 
„Invalidų centras“. Žmonės be kojų atvažiuoja 
iš visų kraštų: iš Vokietijos, Austrijos, Italijos, 
Jugoslavijos, Lenkijos. Buvo čia ir estų, ir lat
vių, ir lietuvių. Nelaimingiesiems Kufšteinas 

neša ir paguodą ir viltį. Tas išradėjas yra 
Fritz Striede.

Tame pačiame mieste yra didelė tarptautinė 
UNRRAos išlaikoma stovykla, kurioje yra ke
letas tūkstančių DP lenkų, rusų, volksdeutschių 
ir nedaug (apie 100 žmonių) lietuvių. Visų tau
tų atstovas ir stovyklos leader yra jaunas, su
manus ekonomistas lietuvis p. Baronas, kurio 
inteligencija, judrumas ir taktas žymiai iškėlė 
gerą lietuvių vardą kitų tautų ir UNRRAos 
akyse. Stovyklos yra Dr. Kaunas, dėl savo di
delio įgudimo (vaikų ligų), labai mėgiamas ne 
tik lietuvių, bet ir kitų tautų žmonių. UNRRA
os tarnautojų tarpe yra dar ir daugiau lietuvių. 
Pastaruoju laiku Austrijos lietuvių tarpe susi
darė tam tikro neramumo nuotaika. Nemaža 
stengiasi iš čia išvykti, nors išvykti yra gana 
sunku — neduodama leidimų. Patys austrai, 
būdami gerokai suspausti įvairių medžiaginių 
nepriteklių, norėtų galimai greičiau reichs- 
deutschių ir, apskritai, svetimšalių atsikratyti 
kiek galima greičiau arba juos įjungti į jų kraš
tui naudingą darbą. Reichsdeutschiai Austri
joje dabar nemėgstami, pasitaiko net gan šiurkš
čių neapykantos reiškinių. Austrai laimingi dėl 
savo atgautos nepriklausomybės, bet visur ma
tomas didelis susirūpinimas dėl savo finansinės 
ir ekonominės ateities, kuri be žymesnės nuga
lėtojų paramos, atrodo, ilgai dar negalės atsis
toti ant savų tvirtų pagrindų P. E. G.

FULDA
Fuldos lietuvių stovykloje, Frankfurto gat

vėje, šiuo metu gyvena apie 800 lietuvių. Gy
vena puikiose patalpose. Aprūpinimą gauna iš 
UNRRos.

Dar nacionalsocialistų valdymo metu Pui
doje gyveno apie 80—90 lietuvių specialiai pas
tatytuose svetimšaliams menkuose mediniuose 
ir šaltuose barakuose. Per bombardavimus tie 
barakai buvo sudeginti ir viena lietuvių dalis 
buvo apgyvendinta Lenarco priemiestyje, o 
antra Fuldos miesto pradžios mokykloje. Dau
gumas tų lietuvių buvo Lietuvoje sugaudyti ir 
prievarta atvežti darbams į Vokietiją.’ Jų gy
venimas buvo vargingas. 1945 m. balandžio 2 d. 
jie buvo amerikiečių kariuomenės išlaisvinti ir 
pergabenti į Ludendorfo kareivines, kur ameri
kiečiai buvo įsteigę svetimšaliams stovyklą. 
Stovykloje gyveno įvairių tautybių (lietuvių, 
latvių, prancūzų, rusų, italų, jugoslavų ir kt.) 
žmonių. Daugiausia buvo rusų. Lietuviai iš 
savo tarpo išsirinko komitetą, kuriam vado
vavo kun. Romanas Klumbys. Iš pradžių rusai 
prie lietuvių kibo ir norėjo nuo jų barako nu
kabinti tautine vėliava. Lietuvių Komitetas 
prašęs UNRRA užtarti, lietuvius perkelti į 
miestą ir uždrausti rusams kištis į lietuvių rei
kalus. UNRRA į miestą lietuvius perkelti at
sisakė, tačiau rusams uždraudė kištis į lietuvių 
reikalus, nors vis dėlto tarp lietuvių ir rusų 
pasitaikydavo šiokių tokių nesklandumų.

1945 m. birželio 24 d. stovyklos gyventojų 
visuotiniame susirinkime komitetas atslstady- 
dino ir iš 10 žmonių buvo išrinktas naujas ko
mitetas, kuriam vadovavo kun. Justinas Klum
bys. 1946 m. sausio 9 d. visuotinis stovyklos

gyventojų susirinkimas slaptu balsavimu iš
rinko lietuvių tremtinių bendruomenės komi
tetą iš 9 asmenų, kuriam vadovauja Bronius 
Burba.

Stovykloje veikia Juozo Ąžuolaičio vado
vaujamas meninis ansamblis, kuris gražiai yra 
jau užsirekomendavęs tiek vietos stovyklos gy
ventojams, tiek savo gastrolėmis kaimyninių 
stovyklų gyventojams, tiek pagaliau amerikie
čių kariams ir UNRRA vadovybei 1945 m. 
pabaigoje stovyklojv pradėta leisti spaustuvėje 
spausdinamas „Mūsų Vilties“ savaitraštis. Be 
to, stovykloje leidžiamas rotatorium spausdina
mas „Šiandien“ dienraštėlis. Stovykloje veikia 
pradžios ir vidurinė mokykla, kuriai vadovauja 
kun. Justinas Klumbys. A. Rimtautas

INGOLSTADTAS
Kovo 29 dieną Ingolstadto lietuvių koloniją 

aplankė taip seniai lauktas Lietuvių Tautinis 
Ansamblis, vadovaujamas muz. Stp. Sodeikos.

Tą pat dieną vakare ansamblis labai vyku
siai suvaidino G. Veličkos 2-jų veiksmų muzi 
kinę pjesę „Nemunas žydi".

Kovo 30 dieną Ansamblis davė dainų ir 
šokių montažą „Atsisveikinimas“.

Kovo 31 dieną sekmadienį bažnyčioje per 
mišias ir vakare davė religinės muzikos kon
certą.

Išlaisvintos Lietuvos žemės ūkio atkūrimas
Pasaulinės valstybės sudarymas

Prof. dr. J. Krikščiūnas ž. ūkio darbuotojų 
suvažiavimo metu skaitė paskaitą, šios paskai
tos svarbesniąsias mintis mėginsime suglausti 
mūsų skaitytojams pateikti.

Pradžioje prelegentas pabrėžė, kad šiandie
ninis pasaulio tautų gyvenimas per kultūros, 
civilizacijos ir technikos laimėjimus bei pa
žangą tampa vis mažiau izoliuotas, atskirtas. 
Tas tamprus tautų ir valstybių bendravimas ver
čia sudaryti pasaulio valstybę ar pasaulio fede- 
ralinę valstybę, šiandien, didelių technikos iš
radimų gadynėje, negali būti diametrališkai 
priešingų ūkinių ar politinių sistemų pasaulyje. 
Tačiau toks pasaulinės valstybės sudarymas ne
galįs eiti greitu tempu, nes demokratiniai kraš
tai nemėgsta karų, bet savo tikslų įgyvendini
mo siekia taikingomis priemonėmis ir dėl šios 
priežasties laikas nutęsiamas. Demokratiniuose 
kraštuose visada siekiama piliečio pritarimo 
naujoms idėjoms gyvendinti. Todėl pasaulinės 
valstybės sudarymas eisiąs palaipsniui, ne stai
ga, o su tuo susijęs ir mūsų grįžimas į savo 
kraštą. Vadinasi, prelegentas nėra didelis opti
mistas greitu mūsų grįžimu, nors jis tiki, kad 
pasauly despotizmas bus pakeistas demokrati
ja, sudarant pasaulio valstybę.

Krašto žemės ūkio atstatymas
Dr. Krikščiūnas pirmiausia paminėjo, kad 

šiuo metu tikslaus ž. 0. atstatymo plano suda
ryti negalima, nes mums yra daug nežinomųjų. 
Paminėjo, kad krašte 1) bus dideli nuostoliai 
žmonėmis, 2) nebus tinkamos organizacijos ir 
3) kraštą slėgs dideli medžiaginiai nuostoliai, 
kurie, apytikriai skaičiuojant, sieksią arti pusės 
milijardo litų.

Būsią krašte daug apleistų ūkių, kuriems 
truks inventoriaus.

Toliau reikėsią vėl tęsti žemės pertvarky
mo darbus, kurie prieš karą nebuvę užbaigti. 
Dėl gyvo inventoriaus ir žmonių trūkumo, tek

Ingolstadto lietuviška visuomenė, kuri jau 
dveji metai nebuvo mačiusi tokio drausmingo 
ir darnaus pasirodymo, labai susižavėjo gražia 
lietuvišką dainą ir tautiškais šokiais.

Steponas Jakubicka£

Pabaltijo atstovai prie marš. Montgomery štabo
Savo laiku marš. Montgomery prie savo šta

bo lietuviams, latviams ir estams leido sudaryti 
atstovybę. į ją iš kiekvienos tautybės buvo 
leista pasiūlyti po du asmenis. Kartu buvo pa
geidauta, kad į šią atstovybę nebūtų aukšti di
plomatai ar pareigūnai iš vokiečių okupacijos 
laikų. Iš lietuvių pusės jau pristatyti du atsto
vai ir vienas kandidatas.

AustralieČiai kviečia lietuvius Australijon • 
Aukštas Australijos atstovas lankėsi Mont

gomery štabe ir kalbėjosi su lietuvių atstovu 
Detmolde. Jis pasiūlė visiems Vokietijoje esan
tiems lietuviams, esant reikalui, emigruoti Aus
tralijon. Šia proga jis pastebėjo, kad ten lietu
viai turi gerą vardą Mūsų atstovas atsakė, kad 
emigracija mums šiuo tarpu neaktuali. Mes ti
kimės grįžti į Nepriklausomą Lietuvą. Už ma
lonų pasiūlymą mūsų atstovas padėkojo ir žai
dėjo juo pasinaudoti, jei paaiškėtų, kad teisė 
iš mūsų žemės rutulio yra persikėlusi į kitą 
planetą.

sią žemės ūkį modernizuoti, jį daugiau mecha
nizuojant

Didelėmis paramomis iš kitur prof, nesitiki, 
teksią daugiausia savo darbu ir organizuotumu 
pakelti, bei atsisakyti nuo daugelio patogumų. 
Žemės ūkio atstatymas turės būti 

organizuotas ir planingas.
Žemės ūkiui atstatyti reikės daug lėšų. Jų 

reikėsią rinktis ir iš pačių mūsų piliečių. Dėl 
mūsų nerangumo ir nelandumo, esą, mes nega
lėsime gauti iš šalpos organizacijų lėšų. Tas 
mūsų nejudrumas mums dažnai pasunkina ir 
gerų progų išnaudojimą.

Be užsienio paskolų neapsieisime, bet į pas
kolas dr. Krikščiūnas žiūri labai atsargiai, nes 
paskolas visada reikia grąžinti ir dar su palū
kanomis. Jos bus neišvengiamos, bet apgal
votos.

Suprantama, kraStui teks ir reparacijų su
mos, bet jos nebūsią tokios, kurių pakaks kraš
tui atstatyti.

Pirmoje vietoje reiksią, atkurti augalinin
kystę, nes ji greičiau duosianti kraštui duonos 
ir gyvuliams pašaro. Gyvulių ūkis turės būti 
atstatomas daugiau dauginimo būdu, neatsisa
kant ir nuo tam tikros rūšies importuotų gyvu
lių. Tačiau gyvulių ūkio atstatymas eis lėtes
niu tempu.

Po šio karo teks daug dėmesio kreipti į 
plačiųjų masių butų higieniškumą. Jie turės 
būti sveiki, higieniški, patogūs. Medicina turės 
būti prieinama visiems, kad būtų mažiausia mi
rimų. Kultūriniai reikalai taip pat negali būti 
pamiršti ir kaimo gyventojams.

žemės ūkio privalomą švietimą jis laiko atei
ties reikalu. Pirmon eilėn esą naudingiau plėsti 
aukštąjį, pritaikytą mokslą ūkininkijai. Kie
kvienas pilietis turi labai gerai nusivokti poli
tiniame ir ūkiniame gyvenime apskritai, tik ta
da gali demokratinė santvarka viešpatauti.

Pranešimas buvo palydėtas gausiais ploji
mais.

(6) Balys Galdžlūnas

Pakeliui i mirtį
Traukiniais vėl veža tolyn

Pasiruošusius keliauti tolyn išlaikė iki vėly
vo vakaro. Ir koks sutapimas. Kada jau buvo 
beveik tamsumoje dingę vakaro šešėliai, lygiai 
taip pat kaip ir atvežimo dieną, mus išrikiavo 
ir išvedė į geležinkelio stotį. Miesto namų pa
langėse žydėjo gėlės, pro langus į mus baimingai 
žvalgėsi moterys ir vaikai Mūsų būrys buvo 
tikrai didelis. Ir, neabejotinai, tų vaikų ir mo
terų akyse mes buvom baisūs žmonės. Mes 
ėjome būrio sargybinių vedini, ėjome dairy
damiesi į visas puses, ar kartais stebuklas neį
vyktų ir mes negalėtume pasprukti iš tos bai
sios srovės, kuri mus negailestingai pagavo ir 
neša vis tolyn ir tolyn.

Geležinkelio stotyje mes gavome po du ga
baliukus duonos, suteptos margarino pėdsakais. 
Alkaniems tai buvo labai daug. Ir, apskritai, 
tą dieną sekėsi maitintis. Dar iš ryto vienas 
kalinys patarnautojas, be oficialaus davinio, 
mums vietoj vieno gabalo davė po du. Per pie
tus gavome du kartus sriubos. O šit vakare vėl 
gavom kelionės priedą. Tas taisė mūsų nuo
taiką. Tą gali suprasti tik badaująs žmogus. 
Sotus ir laisvėj gyvenąs negali suprasti, kaip 
mažas gabaliukas duonos gali taip greit į ge
rąją pusę pakeisti nuotaikas.

Mus, kaip ir ansktyvesnėse kelionėse, sugrū
do į mažiukes celes. Šį kartą laimė buvo pa
lankesnė ir mes pakliuvome keturiese. Tai bu
vo didelis džiaugsmas, nes buvome pratę vie
nam kvadratiniam metre talpintis penki, o da
bar pakliuvome keturi.

Geležinkelio stotyje buvo didžiulis judėji
mas. Pilna pravažiuojančios kariuomenės, daug 
pravežamų darbininkų, pilna civilių keleivių su 
dideliais pakietais. Nemaža ir kalinių. Stotyje 

bandom įsigyti laikraštį. Vienas policininkas 
kaip ir pažada, bet greta jo atsiranda vyresny
sis — kalba dėl laikraščio baigiasi. Mes matom, 
kaip kareiviai vagonuose skaito laikraščius. Mes 
jiems pavydim, nes jie žino nors apitikriai, kas 
buvo prieš savaitę ir kuo gyvenama dabartinė
mis valandomis.

Neilgai laukę traukinio išėjimo pasijudinam. 
— Soldau link. Mes iš Alenšteino keliaujam 
link Landsbergo, bet turim daryti didžiulę al
kūnę pasiekdami Soldau tik todėl, kad tokia 
nustatyta linkme vaikšto vagonai-kalėjimai. O 
mus sodinti į paprastus vagonus, matyt, laiko 
labai rizikingu dalyku. Tad mus ir veža, ne
kreipdami dėmesio nei kiek laiko mes kelionėje 
išbūsim nei kiek kelio padarysime. Svarbu, kad 
mes anksčiau ar vėliau pasieksime jų nustatytą 
tikslą.

Pavažiavę keturiasdešimt-penkiasdešimt ki
lometrų, sustojam lauke. Eina valanda po va
landos, o mes vis nejudam tolyn. Jei būtų ce
lėje vietos, mums gi vistiek, kur bebūtume. Bet 
dabar, mindydami vieni kitų kojas, turime nuo
latos kaitalioti įvargusius sąnarius. Ir taip pras
totum iki ryto. Pasirodo, prieš ėjęs traukinys 
buvo išsprogdintas ir mes, netekę kelio, laukė
me kol pataisys. Vadinasi, ir čia veikia parti
zanai ir čia turi nuolat būti įsitempę kariai ir 
civiHnės valdžios pareigūnai, kur karas jau keli 
metai kaip praėjęs ir nesigirdi kovos šūvių. Bet 
tai bendras šio sunkaus karo dėsnis, kad neži
nia nei kur nei kada gali pakliūti į parengtą 
ugnį. Virš Londono ima sprogti rabotai — ne
žinia, iš kurios pusės atlėkę. Visos Europos 
vietos pasiekiamos modernių lėktuvų ir api- 
beriamos ugnies jūra. Visur pilna užfrontės par
tizanų, visur sprogsta užtaisytos minos, į pa
danges lekia tiltai ir geležinkelių bėgiai.

Rytui artėjant į pietų metą, mes vėl pasiju- 
dinom ir po geros valandos važiavimo, jau iš
sodinami ir rikuojaml Soldau geležinkelio sto
tyje. Iš palydovų pasikalbėjimo suprantam, kad 

mes vėl į šią stotį po kelių valandų būsim grą
žinti ir vežami toliau. Esančioj koncentracijos 
stovykloj turi palikti eilę atvežtųjų. Mes esam 
su jais susimaišę, susimaišę ir mūsų dokumen
tai. Nutaria mus visus, ten tiuvaryti, ką reikia 
atskirti, gal dar parūpinti kokio maisto ir grą
žinti atgal. Traukinys toliau neina, o mus turi 
vežti naujai sudarytu sąstatu. Tad gaunam pro
gos pajudėti ir pamatyti naujas kalinimo sąly
gas. Einam dulkinom Soldau miestelio gatvėm 
į garsų koncentracijos lagerį, kur gyvenimo ga
lą gavo tūstančiai lenkų ir tūkstančiai iš visos 
Europos atvežtų žydų. Ne vienas ir lietuvis 
čia atsiėmė sunkią dalią. Karšta nežmoniškai. 
Saulė kepinte kepina. Brankiam srove tekantį 
prakaitą kaip rugiapiūtės metu, susipynusius ru
gius kirsdami, o troškulys neapsakomas. Mus 
įveda į stovyklos kiemą. Prieš mus būrys jau
nų vyrų S. D. uniformomis. Tai nacionalsocia- 
lizmo išauginti varnai, kurių didžiausias gyve
nimo tikslas — kankinti žmones. Vyrai iš pa
žiūros — kaip vyrai. Visi gražiai apsirengę, bet 
visi dvasioje sadistiškai nusiteikę. į mus su
žiuro kaip į naujas aukas ir tuoj griebėsi tvar
kyti. Paėmė atvežtus dokumentus tuoj ėmė 
šaukti mūsų pavardes ir rikuoti į kelias grupes. 
Kas negalėjo greit susiorientuoti, klaidingai ir 
iškraipytai šaukiant jo pavardę, tuoj buvo aps
tumdytas ir apdaužytas. Viena lenkaitė, inteli
gentiškos išvaizdos moteris, tuoj vieno S. D. 
džentelmeno buvo bjauriai perstumta ir tam
poma už kasų, kol ją įstūmė pro vartus į smė
lėtą stovyklos rajoną. Mums, pamačius tokius 
vaizdus, visu kūnu nuėjo nauji baimės šiur
puliai, kad tik čia nepaliktų, kad tik greičiau 
tolyn išvežtų. Prašymai išsipildė ir mes iš sto
vyklos rajono vėl pajudėjom per miestelį. Mus 
nuvedė į Soldau teismo kalėjimą. Kalėjimas 
mažas, kalinių tik kelios dešimtys, prižiūrėtojai 
seni, iš pažiūros baisoki, bet tokiam kalėjime, 
mums atrodė, beveik ir pakenčiama būtų sė
dėti. Vienok čia buvom svečiai tik labai trum

pą laiką, kiekvienas gavom po 350 gr. duonos, 
gabaliuką dešros ir margarino. Kavos ir van* 
dens galėjom gauti, kiek tik norėjome. Vienas 
iš mūsų tarifo nuo tų neva neblogų prižiūrėtojų 
tuoj gavo mušti Bet tai nenaujiena Vokietijos 
kalėjimuose, ir mes tais reiškiniais nesistebė
jome. Tai nuolatinis mūsų gyvenimo reiškinys.

Geležinkelio stotyje mus vėl pakrovė į tą 
patį vagoną, vėl bėgo kilometrai po kilometrų, 
bėgo mažos ir didesnės stotys. Kur vėl mus 
iškels — mes nežinojome. Jutome tik, kad va
žiuojame tolyn ir tolyn. Ir gan vėlyvą naktį 
mes sustojome Torno stotyje. Žmonių buvo 
daug. Vieni važiavo vienon, kiti kiton pusėn, 
bet daugiausia buvo karių. Taip pat daug ke
leivių su bagažais ir mažais vaikais. Aiškiai 
matės, kad atsiranda nauji karo pabėgėliai, kad 
naujas ir didelis vargas juos vejasi.

Mus išvedė į stoties aikštę, apstatytą sargy
biniais ir sustatė prie didelio sunkvežimio. Po
licijos šoferis taisė sugedusi motorą ir keikės, 
kad negali užvesti. Po geros valandos taisymo 
ir laukimo tamsioje aikštėje, paaiškėjo, kad pa
taisyti nebegalima. Prižiūrėtojai ėmė tartis, ką 
su mumis daryti: laikyti aikštėje, kol prašvis, 
grąžinti atgal į vagoną-kalėjimą ir jame laikyti 
iki ryto, ar tamsią naktį vesti į pereinamąjį ka
lėjimą. Po ilgų derybų vis dėlto mes pajudė
jome. Mus vedė gal kokius 7 km. Kalinių apie 
50, o. prižiūrėtojų devyni. Su jais taip pat du 
vilkų veislės šunys. Išėję į plentą ir eidami 
krūmais apsaugusiomis vietomis, ‘ėmėm tartis, 
ar nevertėtų bėgti. Svarstėm visus galimumus, 
būdami visai nežinomoje vietoje, neturėdami 
reikiamų dokumentų ir nematydami jokios pa
ramos iš vietinių gyventojų. Besvarstydami 
pabėgimo galimumus, įėjome į didžiulį Vislos 
tiltą. Nors karas čia jau senai praėjęs, bet te
buvo atstatyta tik siaura tilto dalis. Už tilto 
tuoj pasiekėme miestą ir tuo pačiu pasibaigė 
bet kokios pabėgimo viltys.

(Bus daugiau.)
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Ispanija kryžkelėje
Pranas-Eduardas Girios

Pasaulio politinio barometro rodyklė susto
jo ant labai nepastovaus vėjo taško su dideliu 
palinkimu į audrą. Tiesa, dažnai pasitaiko taip, 
kad iš didelio griausmo išeina labai mažas lie
tus. Gali ir ši kartą taip boti. Tačiau kaip ten 
dabar bebūtų, Ispanijos padėtis vidaus ir už
sienio valstybių atžvilgiu šiuo metu yra tokia, 
kad ji labai padeda kilti nepastoviems vėjams 
Europoje. Tad kas nori nors apitikriai susi
vokti, ką kuris vėjas Europai gali „atpūsti“ — 
privalo įsižiūrėti taip pat ir į Ispanijos kilimų 
bei kritimų eigą, į visas jos buvusias ir esamas 
kryžkeles.

Kad Ispanija gali suvaidinti Europos gin
tuose sprogstamos medžiagos vaidmenį — to 
jokiu būdu negalime taip pat pamiršti. Juk vi
sai dar gerai atsimename, kad, palyginti, dar 
labai neseniai Ispanija buvo sudariusi dauge
liui Europos valstybių puikią progą atsikratyti 
savo senų, surūdijusių (vartojimui mažai betin
kamų) ginklų. Tie ginklai buvo parduodami 
abiems Ispanijos pilietinio karo pusėms. Ispani
ja ta pačia proga (savo pilietinio karo proga) 
„leido" daugeliui Europos valstybių (besiruo- 
liančių antrajam didžiajam karui) „išbandyti“ 
naujus moderniuosius ginklus savo laukuose ir 
ant savo piliečių galvų. Juk nuo 1936 metų va
saros iki 1939 metų kovo mėn. Ispanijoje ka
riavo, kas tik norėjo. Vokiečiai, italai, rusai, 
amerikiečiai, airiai ir kt. Daugumas kariavo 
abiejose kariaujančių pusėse. Respublikonų pu
sėje kariavo net tarptautinė savanorių brigada. 
Tai buvo antrojo pasaulinio karo „generalinė 
repeticija“, po kurios įvyko ir pats tas didysis 
vaidinimas, nuo kurio pasaulis ir dabar vos be
kvėpuoja. Tad ar galime smerkti tuos pesimis
tus, kurie vėl prisibijo tokios „generalinės re
peticijos“ Ispanijoje ir jos pasėkų?

Tad pažiūrėkime, kas yra tas keistasis 
kraštas, ta Ispanija, kad ten gali kariauti visi 
kam tik pakaušis niežti? Čia būtinai reikia ži
noti vieną ispanišką legendą, kuri, nors ir gan 
mistiškai, bet labai lengvai paaiškina ispanų 
tautos likimą ir jos kryžkeles. Buvo štai kaip. 
Mirė ispanų tautos labai mylimas karalius Fer
dinandas III. Ispanai jį pavadino „Ferdinan
do ei Santo“. Dievulis labai įvertino tojo ka
raliaus karus prieš nekrikščionis, mielai jį priė
mė į dangų ir net leido jam pareikšti tris pa
geidavimus. Gerasis karalius pirmiausiai meldė 
Dievą neapleisti jo karališkos našlės ir vaikų — 
našlaičių. Prašymas buvo patenkintas. Toliau 
karalius maldavo Dievą, kad ir kitos Ispanijos 
valstybės dalys būtų greičiau išlaisvintos iš Is
lamo vergijos. Tas prašymas buvo taip pat pa
lankiai sutiktas. Pagaliau karaliaus vėlė pa
reiškė ir paskutinį pageidavimą: „Duok, pone 
Dieve, Ispanijai visados gerą vyriausybė“, šitą 
karaliaus prašymą Dievas kategoriškai atsisakė 
išpildyti motyvuodamas taip: „Jeigu Ispanija 
nuolat turėtų gerą vyriausybę, tai ten būtų ti
kras rojus ir į mano dangų niekas nebenorėtų 
eiti“. Ar iš tikrųjų toks pasikalbėjimas buvo 
— ne tiek svarbu. Svarbu pats faktas, kad po 
šito šventojo karaliaus mirties, beveik per 700 
metų Ispanija retai teturėjo gerą vyriausybę. 
Amžinos suirutės, sukilimai, kovos, revoliuci
jos, atentatai, kraujas ir dar kartą kraujas lydi 
ispanų tautos likimą.

Iš tikrųjų Ispanija, o taip pat ir jos sesutė

Portugalija okeana atžvilgiu užima Europoje pa
čią geriausią vietą. Juk Iberijos pusiasalis yra 
labiausiai į vakarus prasikišusi didžiojo Europos 
pusiasalio dalis. Tad tų čia paminėtų dviejų 
valstybių padėtis jūrų susisiekimo atžvilgiu yra 
labai patogi. Tai buvo svarbiausias pagrindas 
tam, kad tos abi valstybės naujųjų laikų pra
džioje pasidarė vyriaujančiomis jūrose bei pre
kyboje, o taip pat — kad jos sukūrė milžiniš
kas užjūrio kolonijas.

Tiek Ispanija tiek Portugalija aistringai me
tėsi tirti ir užkariauti Pietų Ameriką. Portu
galija prisisavino sau neaprėpiamus Brazilijos 
plotus, o kas liko tenai — teko ispanams. Ta
čiau likimas taip lėmė, kad XVIII amžiaus pa
baigoje ir XIX pradžioje tų dviejų valstybių 
saulė pradėjo leistis. Jūrose ir okeanuose jau 
viešpatavo anglas, kuris prie Trafalgar© galuti
nai sutriuškino prancūzų (Napaleono I) kon
kurenciją jūroje. Žlugus Napaleono I diktatū
rai, Europoje vis dėlto pasiliko gilūs Prancūzų 
revoliucijos pėdsakai. Nors Vienos kongresas 
ir buvo nutaręs visur griežtai atstatyti senąją 
tvarką, bet nevisur buvo galima taip lengvai ta
tai padaryti. Ir Iberų pusiasalio valstybėse 
(Portugalijoje bei Ispanijoje) prasidėjo rung
tynės tarp absoliučios monarchijos ir tautos su
verenumo šalininkų. Tos rungtynės dažnai bu
vo lydimos kariškų sukilimų ir perversmų. Ko
vos tęsėsi visą XIX amžių. Pagaliau 1908 me
tais buvo nužudytas Portugalijos karalius Karl 1 
ir paskelbta Portugalijos respublika. Ispanijoje 
buvo paskelbta respublika daug vėliau — tik 
1931 metais. Josios gabus karalius Alfonsas pa
sitraukė į užsienį. Nuo to laiko prasidėjo Ispa
nijos įvykiai, kurie iškelt Franco į josios dik
tatorius ir kurie savo ruožtų dabar jaudina di
džiuosius pasaulio galiūnus.

Bet kurgi dingo tų abiejų (Ispanijos ir Por
tugalijos) valstybių pirmykštė galybė — kolo
nijos? Klausimas ne tik įdomus, bet ir labai 
pamokantis. Buvo taip. Kai 1807 m. grąsino 
Prancūzijos kariuomenė įsiveržti į Portugaliją, 
tai karalius su šeima laikinai išsikėlė į Brazili
ją, kuri jau 1816 metais buvo paskelbta monar
chija. Kai 1821 metais karalius vėl grįžo į Por
tugaliją, tai karalius su Seimą laikinai išsikėlė ( 
Braziliją, kuri jau 1816 metais buvo paskelbta 
monarchija. Kai 1821 metais karalius vėl grįžo 
į Portugaliją, tai Brazilijoje pasilikęs jo sūnus 
— Don Pedro paskelbė Brazilijos nepriklauso
mybę ir pasivadino imperatoriumi. Vėliau, 
1899 m. Brazilija virto respublika. Taip prara
do Portugalija savo kolonijas, kurių teritorija 
siekė 8,5 milijono kvadratinių kilometrų ir 38 
milijonus gyventojų.

Panašiai prarado savo kolonijas Amerikoje 
ir Ispanija. Visą XIX amžių vargino Ispaniją 
vidaus neramumai, kurie, suprantamas dalykas, 
graužė iš vidaus jos galybę ir jėgas: Ispanijos 
kolonijos Pietų Amerikoje ypatingai suskato 
siekti savo nepriklausomybės nuo to laiko, kai 
Ispanijoje vėl grįžo absoliūti monarchija. Di
džiausioji Ispanijos kolonija Rio de la Plato su
kilo 1813 metais. Iš jos išaugo dabartinė Ar
gentina. Pastaroji iškovojo savo nepriklauso
mybę smarkiai paremta Anglijos diplomatijos. 
Mat, Anglijai labai rūpėjo suskaldyti Ispanijos 
kolonijalinę imperiją, panaikinti Ispanijos vieš
patavimą prekyboje ir pačiai jos vietoje at

sistoti. Galutinai Ispanija pralaimėjo savo ko
lonijas 1823 metais, kai US prezidentas Monroe 
paskelbė savo doktriną, draudžiančią neameri- 
kietiškoms valstybėms kištis į amerikiečių rei-. 
kalus. Tada ir tos Europos valstybės, kurios 
norėjo padėti Ispanijai sutvarkyti jos kolonijas 
Pietų Amerikoje, nusiramino. Po to visos Ispa
nijos kolonijos atsiskyrė nuo savo metropolijos 
— Ispanijos. Pastebėtina, kad vien Argentina 
turi 3 milijonus kv. kilometrų žemės plotą, ku
riame gyvena apie 10 milijonų žmonių. Vadi
nasi, labai retai apgyvendintas kraštas. Tai va 
kokiu būdų prarado savo kolonijos ir kadaise 
galinga Ispanija.

Kai Franco su žymia Hitlerio Vokietijos pa
galba įkopė į Ispanijos diktatoriaus kėdę, sa
vaime jo simpatijos turėjo pasvirti Vokietijos 
pUsėn. Tačiau į karą Franco Ispanijos vis dėlto 
neįvėlė. Tik po karo susidarė kebli padėtis 
Nebėra Hitlerio, nebėra Musolinio, nebėra die
viškai japonų garbintojo Hiroito. Kinijos dik
tatorius generalisimus Čankaišekas pažadėjo 
taip pat savo kraštą sudemokratinti, o čia lieka 
Franco ir nesiskubina demokratėti. Tai yra la
bai didelis krislas rusų ir prancūzų komunistų 
akyse. Tiesa, Franko gerokai prieš karo pabai
gą, matydamas, kad Vokietija karą visvien pra
laimės, pradėjo sakyti prakalbas ir rodyti hit
leriškai Vokietijai gerokai atvėsusius jausmus. 
Tačiau tokios „atgailos“ nugalėtojams — sąjun
gininkams nepakanka. Buvo pradėta jieškoti 
Franco „griekų“ ir dabar yra oficialiai skelbia
ma, kad amerikiečių okupuotoje Vokietijos zo
noje yra rastas privatus susirašinėjimas su Hit
leriu ir Musolinį; šis susirašinėjimas dabar jau 
nugabentas į Vašingtoną ir atiduotas valstybės 
departamentui. Ta korespondencija ištiktųjų 
labai apsunkina Franco, išsisukimą nuo simpa
tijų Hitlerio Vokietijai.

Visi atsimename, kad 1940 metų birželio 10 
dieną Musolinį paskelbė karą Prancūzijai. Iki 
to laiko Musolini ne kariavo, bet laikė paruoš
tas divizijas prie Prancūzijos sienos. Musolini 
taktika ir šis žygis visai suprantamas. Jis neno
rėjo per anksti (kol dar jam nebuvo aišku, kas 
karą laimės) įsivelti į karą. Gi 1940 metais bir
želio mėn.. kai Prancūzija buvo perblokšta — 
reikėjo skubėti jai skelbti karą. Priešingu at
veju galėjo Hitleris jo neprileisti prie grobio 
dalybų stalo. Panašiomis sunkiomis mintimis 
tuo laiku buvo užimtas ir generalisimus Franco. 
Ir jam buvo baisu pavėluoti.

1940 metų birželio mėn. 3 d. Franco parašė 
Hitleriui laišką, labai entuziastingai sveikinda
mas jį su laimėjimais, nušiskųsdamas, kad pilie
tinio karo suvargintai Ispanijai yra labai sunku 
karui pasiruošti. Bet vis dėlto pažadėjo stoti į 
karą Vokietijos pusėje. Vėliau, rugpjūčio mėn. 
per Vokietijos ambasadorių von Stohrerį tele
grafuotos Berlynui ir tos sąlygos, kurias priė
mus Ispanija pradėtų kariauti. Sąlygos tokios: 
1) Ispanija gauna Gibraltarą, Prancūzų Maro
ko, ispanų apgyventas Alžirijos sritis, praple
čiamos Rio-de-Oro ir prie Gvinėjos įlankos ko
lonijos, 2) Ispanija gauna visą karo vedimui 
reikalingą paramą. Taigi, kaltinimai gan sun
kūs ir, atrodo, pakankamai pagrįsti. Sakau „at
rodo“, nes Franco žada taip pat dabar paskelbti 
kai kuriuos dokumentus, kurie neva visą reika
lą visai kitaip atvaizduos. Tad reikia palaukti.

Dabar gi labai įdomų, kaip „jaučiasi“ Ispanija 
ir pats diktatorius Franco?

Į minėtą klausimą duoda atsakymą vienas 
rimtas ir, paprastai, gerai informuotas Šveicari
jos savaitraštis, kuris rašo taip:

„... Franco vyriausybė kovoja su vis di- 
didėjančiais sunkumais, svarbiausia su 
didėjančia ūkio krize ir vieno Ispanijos 
markizo nuolat d.-ąsėjančiais veiksmais.“

.......Tuo laiku, kai Franco policija sten
giasi sučiupti pasipriešinimo vadus, nuo
lat mobilizuojama kariuomenė. Prie Pi- 
renėjų sienos statoma antra gynimosi už
tvara. o pats Franco siunčia į užsienį sa
vo agentus, įgaliotus už bet kurią kaina 
pirkti karo medžiagą.“

Tas pats savaitraštis aprašo tokį faktą. Kai 
Prancūzija ėmėsi iniciatyvos raginti kitas vals
tybės kištis į Ispanijos vidaus santvarkos rei
kalus, kai kurie ispanų kariuomenės vyresnieji 
vadai susirūpinę užklausė Franco, ką jis manąs 
daryti tuo atveju, jei toks’ svetimų valstybių 
demaršas įvyktų. Franco šaltai atsakė:

„Nėra jokio pagrindo dėl to rūpintis. Tai 
paprastas diplomatinis žygis užsienio rei
kalams. Tas diplomatinis žygis negali tu
rėti įtakos Ispanijos vidaus padėčiai.“ 

Dabar klausimas: kodėl sąjungininkai, Pran
cūzijos ir Sovietų raginami, taip ilgai delsė 
įteikti Ispanijai notą — reikalavimus? (Dabar 
toki nota jau įteikta). Atrodo, po tokių kalti
nimų Ispanijai, visas reikalas būtų ir skubus ir 
nesunkus.

Iš tikrųjų yra reikalas nevisai lengvas. Fran
co turi pagrįstų priekaištų ir Prancūzijai ir So
vietų Sąjungai, kurie rėmė raudonuosius ispa
nus. Tai viena medalio „pusė. Antra, tai kiši
masis į Ispanijos vidaus reikalus sudaro prece
dentą, kuri reikėtų pritaikyti ir kitiems kraš
tams, kur dar viešpatauja diktatoriai. To ne
padarius, įsikišimas į Ispanijos reikalus sudary
tų didelės veidmainystės įspūdį. Pagaliau svar
bus ir tas štai faktas. Tiesa, yra nemaža- ispa
nų, kurie nebenori Franco diktatūros ir jai ga
na griežtai priešinasi. Bet dauguma opozicijos 
žmonių nenori svetimųjų „išlaisvintojų". Nes 
juk ir mažiems vaikams šiandien jau aišku, kad 
juo labiau svetimos valstybės rūpinasi iš ko 
nors išlaisvinti kurį nors kraštą, tuo į didesnį 
priespaudos jungą tas kraštas klimpsta... Juo 
labiau kad ir patys „išlaisvintojai“ dažnai tarp 
savęs nesutaria. Va, štai šitas paskutinis fak
tas labai daug ir nusveria Ispanijos iš diktatū
ros „išlaisvinimo“ reikaluose. Kodėl?

Reikalas toks. D. Britanija yra nebejuokais 
susirūpinusi didėjančia Maskvos propaganda ir 
ataka anglams gyvybiniai svarbiose pasaulio vie
tose. Prancūzijos komunistai taip pat yra ge
rokai Maskvos užhipnotizuoti. O kas gali at
spėti, kur nueis Ispanija Franco nuvertas? Vie
na bet gi aišku, komunistų įtaka pasidarytų ten 
milžiniška. Tatai anglai žino. Todėl ir su Fran
co klausimo sprendimu jie yra gan švelnūs ir 
atsargūs. Prancūzijos dabartinė vyriausybė, ži
noma. mielai paskubėtų dar dvigubai daugiau 
„spustelti“ Franco Ispaniją, bet be Anglijos su
tikimo negali to daryti. Kokia Prancūzijos vy
riausybė bebūtų, ji niekada neišdrįs rimtai ir

(Pabaiga 6 pusi.)

Profesoriaus atgimimas
— Sesele, septintos palatos ligonį, Arminą 

Bronių, paruoškite operacijai.
Seselė Stasė, stovėjusi prie vaistų spintelės, 

staigiu judesiu atsisuko. Šaltas drebulys per
bėgo kūnu, išgirdus Armino pavardę. Išgąsdin
tu žvilgsniu nulydėjo koridoriumi nueinantį 
profesorių. Susimąsčiusi prisišliejo prie sienos. 
Staiga griebė iš spintelės švirkštą, skubiai įbė- 
go į septintą palatą.

Ligonių žvilgsniai nukrypo į ją.
— Ligonis Arminas, — nežiūrėdama jam į 

akis, — atnešiau jums adatėlę... Nebijokit, 
neskaudės, — skaudžiai virptelėjo jos gilus bal
sas.

— Jau, — vos pratarė Arminas, akys sužvil
go klausimu, išgąsčiu ir pasidavimu likimui.

Norėjo ką nors pratarti, suraminti, bet žo
džiai sustingo jos lūpose. Staigiais nerviškais 
judesiais suleidusi vaistus, išbėgo iš palatos.

— Viskas paruošta, pone profesoriau, — pra
nešė asistentas.

Operacinis personalas, dar kartą atidžiai 
peržvelgė paruoštą operacijai ligonį.

— Pradėsim, — užsėdėdamas kaukę pratarė 
profesorius.

Mikliai žirklėmis perkirpęs galvos odą, ap
nuogino kaulą. Pasigirdo sausas piūklelio šnirpš
timas. Atidarius galvos kiaušą, pasirodė krau
juotas gyslelių raizginys.

Jo rankos skalpeles vikriai narpliojo, tary
tum verpėjos pirštai susiraizgiusią, ploną siūlų 
gijų-

įtemptą operacinės tylą drumstė prislėgtas 
ligonio dejavimas. Pagaliau, pasirodė operaci
jos priežastis — juodai raudona išauga.

Susikaup veidai sekė mažiausią krustelė-
jimą.

Profesoriaus akių žvilgsnis šaltas kaip gele
žis. Vikriu mostu bandė atskirti baisiąją išaugą. 
Palietus skalpeliu smegenis, ligonis sudrebėjo. 

Profesorius abejodamas atitraukė ranką. Ga
liausiai pasiryždamas atskyrė auglį.

Tarytum žaibo smūgis supurtė ligonį. Vis
kas nutilo. Tylą perskrodė seselės Stasės aikte
lėjimas.

— Mirštat
Asistuojantis daktaras skubiai griebė švirkš

tą su kofejinu.
— Nebereikia... — pasigirdo nuvargęs pro

fesoriaus balsas. Palinkęs pasitraukė nuo lavo
no, žvelgdamas į savo rankas, suterštas miru
siojo krauju.

— Profesoriau, jūs nužudėte jį... jį... gir
dite, jį... Mano sužadėtinį...

Profesorius, suklupęs operacinėje ant grindų, 
kėlė suglebusią seselę Stasę, suteršdamas jos 
baltą gobtuvą kruvinomis rankomis.

— Jūs nužudėte jį — tarytum kas ausyse 
kuždėjo, — ach, — numetė nebaigtą, rūkyti pa
pirosą profesorius. — Aiškus pervargimas, rei
kalingas esu poilsio, — paimdamas anatomijos 
knygą vartė ją.

„Jūs nužudėte jį, — susiliejusios raidės kan
kino pervargusią vaizduotę.

— Aš nekaltas, aš jo nenužudžiau ... Bet...
Protas kovojo su liguista vizija.
— O dangau, koks mokslas bejėgis, kai pa

matai mirtį... Mirtį, visa galinčią... O gal? 
Gal aš kaltas, gal galėjau jį išgelbėti?

Staiga mintys nuskrido toli į užsienio klini
ką, kada jis buvo jaunas gydytojas tuo pačiu 
laiku pavasarį kada visa žemė kvėpavo gyvybe. 
Tada visur aplink giedojo gyventi! Tada atsis- 
tavo demonstruojamai operacijai.

Tas senai išdilęs pamirštas vaizdas jo akyse 
šiandien gyvas. Šaltai kryžiuojasi reflektorių 
spinduliai. Ledinėje šviesoje veidai, lavonų spal
va. Baisus įtempimas lydi rafinuotus, kiek ner
vingus žymaus chirurgo profesoriaus judesius.

Lakoniškuose, truputį patosu, suskamban- 
bančiuose žodžiuose, girdisi nepaprastas savimi 
pasitikėjimas.

— ... Genialus B. metodas be ypatingo pa
vojaus, operatyviai pasiekti gerų rezultatų, ši
tuose smegenų centrų srityse, kurių operavimas 
ankstyvesniais metodais baigdavosi šimtprocen- 
tiniai mirtimi... dėmesio, kolegos. Izoliuojant 
šitą kraujo Indą, ypatingą dėmesį kreipti šio 
centro nervų mazgan, mažiausias sužalojimas 
baigtųsi mirtimi... Žodžius lydi atitinkami 
veiksmai Profesorius chirurgas truputį palin
kęs -prie atidarytos galvos, vikriai sukinėjo lon- 
cetą baltai pilkoje masėje.

— .... Atskyrimas pagal mano patobulintą 
varijantą, iš kairės gilyn, tik nepaliesti mazgo, 
piūvis į dešinę...

Ligonio krustelėjimas pertraukė žodžių sro
velę.

Lancetas, nors ir vikrios rankos valdomas, 
slystelėjo netaikomu taku, perkirsdamas vos 
įžiūrimą, draudžiamą paliesti nervų mazgą.

Ligonis krioktelėjo ir išsitiesė.
— Viskas, — nerūpestingai ištarė: — sut- 

varkykit.
Trumpas asistentams mestas įsakymas.
— Kaip ... Nejaugi? Juk tai beveik žmog

žudystė?
Žmonių akyse siaubas, auditorijoje kapinių 

tyla.
Profesorius chirurgas ramiai mazgojasi ran

kas.
— Malonėkite sutvarkyti, — pakartojo ra

miu lediniu balsu.
Šiurpus jaunatvėje išgyventas prisiminimas 

nupurtė profesorių.
— Argi ir aš darausi automatišku skerdiku? 

Argi? Ar ir aš antrasis chirurgas profesorius 
be širdies, be žmoniško jausmo. Kur šventa 
idėja? O moksle, koks tu galingas ir kartu nie
kas. Tu daug duodi, bet kartu ir atimi. Kur 
tie pirmieji jauno gydytojo metai, kada stebi 
ligonį, seki jo mažiausi judesį, tarytum atiduo
tum paskutinį savo kraujo lašą ir, atrodo, kad 
dar maža davei.

Profesorius statė klausimų po klausimo savo 

sąžinei, o vaizduote slinko padaryti per nepsi- 
žiūrėjimą netikslumai, lydimi karstų karstelių, 
ligoniai be kojų, be rankų.

Kiekvieną praslenkantį vaizduote pacientą 
lydėjo šnabždesys —- pasivėlinta, neapsižiūrė
ta...

Telefono skambutis prikėlė profesorių U 
sunkių minčių.

— Alio... Taip, daktare, aš pats klausau. 
Skubi operacija? Atidžiai ir skubiai paruoš
kite. Aš bėgu.

Blizganti ašara virpėjo ant blakstienos plau
kelio.

— Aš vėl žmogus... Aš ... aš jau galiu 
verkti... Aš daktaras ir žmogus.

Vanda Ramūnienė

VUalda
O geras Dieve, mes rankas sudėję, 
Maldaujam sugrąžinki mus į mūsų žemę. 
Gana be jos mus blaško šiaurūs vėjai — 
Gana be jos ir visos dienos mum sutemę.
Be jos — vargingi, sunkūs mūsų žingsniai 
Ir skaudžios ašaros dažnai mum skruostus vilgo. 
O iš akių vilties žvaigždelė dingsta 
Beeinant tamsoje šį vargo kelią ilgą.
Be tėviškės sunku, sunku taip baisiai — 
Arimų kvepiančių labai jau pasiilgom ... 
Kaip gera būtų eit laukais gimtaisiais
Ir vėl klausyt, ką tyliai kalba vėjas smilgoms ...
Tenai visi vargai netokie skaudūs — 
O dienos buvo vienas žydintis vainikas. 
Ten buvome tvirti, kai dūko audros — 
Tenai, tiktai tenai, ir mūsų laimė liko...
Todėl, o Dieve, mes Tave maldaujam, 
Grąžinki laisvę Lietuvai Tėvynei mūsų. 
Palaimink auštantį rytojų naują — 
Tik Tavo laiminami mes laisvi tebūsim.

Vyt Ginfastaą
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Vokietijos pinigų ir viešojo kredito ūkis
Vokietijos valiuta yra Reichsmarkė, šiuo 

metu Reichsmarkės reikalu rašoma spaudoje ir 
diskutuojama pinigų ir kredito specialistų tar
pe. Visi gyventojų sluoksniai jaučia, kad 
Reichsmarkės būklė nėra tvarkoje, šiuo raši
niu ir noriu paaiškinti tas problemas, kurios 
šiandien yra aktualios Vokietijos pinigų ir vie
šojo kredito srityje.

I. Pinigų kiekis apyvartoje
Normaliais laikais pinigų kiekis apyvartoje 

maždaug atitinka rinkoje ir gamybos procese 
esančių prekių vertę. Suprantama, kad kitė- 
jant ūkio sąlygoms, kitėja ir pinigų kiekis apy
vartoj. Pinigų kiekį apyvartoje didina prekių 
apyvartos padidėjimas, įprotis atsiskaityti gry
nais pinigais, reikalas laikyti kasose ir kišenėse 
stambesnes grynų pinigų sumas neramiais ir 
karo metais; ir, priešingai, mažiau pinigų terei
kia, kai rinkoje maža prekių, kai įprasta at
siskaityti be grynų pinigų panaudojimo, kai 
laikas yra ramus.

Normaliais ūkio metais, prieš šį karą, pini
gų apyvartoje kiekis Vokietijoje svyravo tarp 
3—7 milijardų Reichsmarkių. Padidėjus Vokie
tijos teritorijai ir gyventojų skaičiui prieš pat 
karą, šis kiekis buvo pakilęs iki 8 milijardų 
Reichsmarkių. Karui prasidėjus, pinigų kiekis 
apyvartoje pamažu ėmė didėti. Didėjimo prie
žastys, be jau minėtų, buvo noras skatinti ūki
nę veiklą ir parūpinti lėšų karui finansuoti, nes 
esamomis sąlygomis užsienio paskolos Vokieti
jai buvo neprieinamos. Taigi, karui finansuoti 
teko imti vidaus paskolas ir pasinaudoti nepa
grįsta notų emisiją. 1944 metų antroje pusėje 
ir ypač 1945 m. pirmaisiais mėnesiais pinigų 
kiekis apyvartoje vis smarkiau didėjo ir karo 
pabaigos metu buvo maždaug apie 75 milijar
dai Reichsmarkių. Sąjungininkų kariuomenė pa
leido į apyvartą dar savos okupacines Reichs
markes. Manoma, kad jų suma sukasi apie 20 
milijardų. Tuo būdu pinigų kiekis apyvartoje 
turėtų siekti 95 milijardus Reichsmarkių.

Tačiau reikia turėti galvoje, kad karo audrų 
metu žymi tų pinigų dalis yra žuvusi. Kiek pi
nigų yra žuvę, labai sunku įspėti. Dalis yra 
užsieniuose, ir tie pinigai ne visi bus pristatyti 
Vokietijos bankams. Norint sužinoti, kiek pi
nigų apyvartoje šiuo metu yra, tektų, nors api- 
tikriai, juos suskaityti, nustatyta data anonimi
niu būdu atsiklausiant gyventojus arba depo
nuojant bankuose bei štampuojant.

Vokiečių ekonomistai, priimdami dėmesin 
esamas aplinkybes, spėja pinigų apyvartoje 
esant apie 75 milijardus Reichsmarkių. Mato
me, kad tas kiekis yra apie 10 kartų didesnis 
už normaliai reikalingą kiekį, štai kodėl jau
čiamas pinigų perteklius, lyginant su prekių 
kiekiu rinkoje. Problema yra sekanti: kuriuo 
būdo išimti iš apyvartos pinigų perteklių? Kas 
turi paimti ant savo pečių šią naštą: valstybė, 
gyventojai ar kuri nors jų kategoriją? ,

H. Reicho skolos
Susidariusios šio karo metu Reicho vidaus 

skolos yra tampriai susijusios su pinigų ir kre
dito klausimais. Nepagrįsta notų emisija turė
jo du tikslu: dengti karo išlaidas-ir įgalinti gy
ventojus daugiau skolinti valstybei. Karui fi
nansuoti buvo išnaudoti visi galimi kredito šal
tiniai: tautos sutaupos, bankų depozitai ir drau
dimo įstaigų kapitalai. Tik todėl šiandien yra 
nenormaliai didelis pinigų kiekis apyvartoje ir 
nepaprastai didelė Reicho vidaus skolų suma. 
Norint sutvarkyti pinigus, drauge tenka spręs
ti ir eRicho vidaus skolų klausimą.

Valstybinės skolos vekseliai yra paskolos 
lakštai, esą gyventojų kišenėse ir įmonių bei 
įstaigų saugiose spintose. Kiek tų paskolos 
lakštų dabar yra, taip pat negalima tiksliai pa- 
aakyti. Pagaliau, jų bendroji emituota suma 
taip pat dar nėra žinoma: vokiečių spaudos 
šaltiniai nurodo 400, o iš viso pasižadėjimų 600 
ar net 900 milijardų Reichsmarkių. Kokia tų 
skolų suma bebūtų, vistiek ji yra kelias dešim
tis kartų didesnė už buvusią prieš karą skolų 
sumą. Vidaus skolų klausimų vokiečių ekono
mistų nuomonės skiriasi į dvi grupes. Vieni 
nori sutvarkyti valiutą ir visas ar beveik visas 
Reicho skolas likviduoti valstybės bankroto ke
liu, kaip kad buvo pasielgta po pirmojo pasau
linio karo. Visi tie, kurie finansavo Reichą ka
ro metu, nebegautų už tai jokio ekvivalento. 
Likvidavus šiuo būdu karo palikimą, išeinant iš 
esamų sąlygų, Vokietijos ūkis pradėtų gyveni
mą iŠ naujo. Kiti ekonomistai siūlo sutvarkyti 
valiutą, bet vidaus skolų nepanaikinti, tik jas 
sumažinti specialių mokesčių pagalba. Supran
tama, kad vokiečių interesas yra parodyti Vo
kietiją prasiskolinusią ir ūkiškai silpną. Ūkinių 
santykių išlyginimas viduje gali mažinti vokie
čių tiekimus užsieniams reparacijų forma. Be 
to, sveikiems kredito pagrindams išsaugoti ar
gumentai kalba taip pat už skolų mokėjimą, 
ypač kad ir kitos valstybės ne mažiau prasisko- 
linuosios.

III. Pinigu ir kredito ūkio ateitis
Beveik visų kariaujančių valstybių karo pa

sekmė yra infliacija. Po pirmojo pasaulinio ka
ro Vokietijoje sekė sąmoningai sukurta inflia
cija ir prekių kainų nepaprastas pakilimas. Po 
lio karo taip pat yra infliacija, bet prekių kai
nos pasiliko nepakitęjusios dėl stiprios jų kon

trolės. Valiutų keitimo kursas buvo ir liko su
varžytas. Taigi, šiandien ūkis išliko lyg ir ant 
sveikų pagrindų, tik lieka pinigus ir kredito 
santykius suderinti su ūkiniais pagrindais. 
Anglo-saksų kraštuose yra priešingai: ten va
liutos išliko maža paliestos, o ūkis susilpnėjęs. 
Ūkio, sąlygoms pagerėjus, valiutu ir prekių san
tykiai ten tavaime susitvarkys. Tuo tarpu Vo
kietijos ūkis labai pamažu stosis ant kojų, ir 
todėl nesveiki pinigų ir kredito pagrindai yra 
neišvengiamai taisytini. Vokietijos ūkiniai 
sluoksniai tolimesnės pinigų politikos klausimu 
labai susirūpinę. Jie svarsto būdus, ir priemo
nes, kurių reikėtų imtis Reichsmarkės valiutai 
pagydyti. Tam tikslui Frankfurte a. M. nese
niai ivyko atitinkama konferencija, kuri svars
tė planus valiutai reformuoti. Ten buvo dis
kutuota keletas planų. Norima išdirbti tinka
miausią esamoms sąlygoms planą ir jo projektą 
pasiūlyti Berlyno Kontrolės Komisija priimti. 
Klausimas ir toliau svarstomas. Toliau supa
žindinsiu su keliais, kuriais galima būtų eiti, 
tvarkant Vokietijos valiutą. Tokie pagrindiniai 
keliai yra du: pirmas — piniginio vieneto nu
vertinimas, antras — išėmimas iš apyvartos pi
nigų pertekliaus, paliekant senąją piniginio vie
neto vertę.

IV. Piniginio vieneto nuvertinimas
Kadangi pinigų kiekis apyvartoje maždaug 

10 kartų padidėjęs, konkrečiai siūloma pinigi
nio vieneto vertę 10 kartų sumažinti. Tokiu 
būdu nuo paskirto termino visų prekių kainos, 
algos, visi atlyginimai ir Reichsmarkės keitimo 
kursas į kitas valiutas būtų 10 kartų padidin
tas. Todėl ir apyvartoje esąs pinigų kiekis esa
momis sąlygomis būtų maždaug normalus. Šiuo 
atveju visi grynų pinigų laikytojai ir visi kre
ditoriai. netenka devynių dešimtųjų savo pini
ginio kapitalo. Kredito santyky stovį debitoriai 
tokią pat dalį laimi, nes nominalinę skolos su
mą jie gali grąžinti atpigintais pinigais. Tokiais 
atvejais nustatoma, kad debitorius tą pelno 
dalį išmoka valstybei.

Nors iš pradžių atrodo, kad šis būdas yra 
paprastas ir geras, tąčiau jis turi labai daug 
ydų. Čia sunkumų kelia skolų mokėjimų ter
minai, galimos apgavystės, griaunami pasitikė
jimo pinigu pagrindai, skriaudžiami kapitalo 
taupytojai, o tuo tarpu turto ir svetimos valiu
tos bei svetimų vertybių popierių laikytojai ne
paliečiami. šie pastarieji turėtų būti apkrauti 
specialiais mokesčiais, bet čia vėl susidursime 
su nenugalimais sunkumais. Valstybės skola 
jau nebūtų didelė, tačiau ji būtų pasiekta tik 
labai didele socialine neteisybe. Pagaliau ir pa
ti prigimtis šiai operacijai nepritaria, nes čia 
įsitvirtinusi siga nebandoma gydyti, o priešin
gai, ligonį norima pripratinti amžinai pasilikti 
susidariusioje būklėje. Manoma, kad dėl minė
tų ydų šis būdas nėra svarstytinas.

Iranas - Irakas - Turkija
Iranas, arba Persija, šiaurėje susisiekia 

su Rusija — Kaukazu, vakaruose — su Turkija 
ir Iraku. Persija užima 1.647.000 km* ir turi 
9 milijonus gyventojų — persų, kurdų, turkmė
nų žydų, turkų, čigonų ir apie 6000 europiečių.

Irane žmonės verčiasi šilko gamyba, cukri
ni nendrių, medvilnės, opiaus, vynuogių, tabako 
ir ryžių auginimu. Derlingiausia žemės yra 
šiaurėje. Kraštas kalnuotas, daug dykumų.

Išvežama daugiausia naftos produktų, taba
ko, opiaus, medvilnės, vaisių ir kilimų.

Iranas yra konstitucinė monarchija, jos prie
šakyje yra šachas. Parlamentas renkamas 2 me
tams.

Irakas yra prie Eufrato ir Tigro upių. Jis 
užima 370.977 km® ir turi 2.847.300 gyventojų, 
kurių daugiausia yra kurdai ir arabai. Irakas, 
kaip ir Iranas, turtingas naftos šaltiniais (Mo-

sulas). Krašte daugiausia dykumos, tik apie 
35.000 kv. km. yra derlingos žemės. Čia augi
nama medvilnė, datulės, javai; audžiama ki
limai.

Turkija — užima 762.736 km® ir turi 
13.660.000 gyventojų — turkų, kurdų, armėnų. 
Tikybos atžvilgiu 97,4% visų gyventojų skai
čiaus sudaro muzulmonai.

Svarbiausia ūkio šaka yra žemės ūkis; augi
nama išgarsėjęs turkų tabakas, medvilnė, vai
siai, daržovės, gyvuliai. Išvežama daugiausia

Svarbiausios pramonės šakos yra šios: par- 
celano, šilko, odos dirbiniai, kilimai. Be to, 
persai verčiasi perlų žvejyba. Perlų pramonė 
jiems duoda apie 8 milijonus dolerių pajamų. 
Perlų žvejyboje dirba apie 2000 laivų ir 70.000 
žmonių. Perlų žvejyba prasideda balandžio mė
nesyje ir tęsiasi iki spalių mėn. Ši ūkio šaka 
yra labai pavojinga, nes reikia nerti po vande
niu, kur esti pavojingų gyvių. Perlų žvejai ne
turi modemiškų įrengimų. Jų daugiausia gau
nama Bahreino salyne, prie vakarinės Persijos 
įlankos.

V. Pinigu pertekliaus išėmimas 
iš apyvartos

Išimant iš apyvartos pinigų perteklių, sten
giamasi pagydyti patį ligoni. Tačiau valstybės 
skolų klausimas automatiškai čia nesusitvarko, 
ir jį reikia spręsti atskirai. Šis kelias turi ke
letą varijantų, kuriuos žemiau ir paaiškinsiu.

1. Kartinis turtų ir kapitalų mokestis. Šis 
mokestis užkraunamas visiems ir visokios rū
šies turtams proporcingai jų vertei. Jis yra 
kartinis ir gali būti sumokamas vienu kartu 
arba ratomis per nustatytą laiką. Čia visi kraš
to gyventojai pagal savo turtingumą apmoka 
pralaimėto karo sąskaitą. Socialinei neteisybei 
šiuo atveju nėra vietos pasireikšti. Sukrėtimų 
gali įnešti dvi aplinkybės: kaip greitai mokestis 
turi būti sumokėtas ir kokio dydžio jis yra. 
Abi aplinkybės ankštai susijusios, nes mažas 
mokestis gali būti greitai sumokėtas ir, prie
šingai, didesnis mokestis teks ištęsti ilgesniam 
laikui. Taupymo idėjos mokestis neturėtų var
žyti, nes jis yra kartinis; Greitas mokesčio su
mokėjimas gali įnešti į ūkio vystymąsi žymaus 
sukrėtimo, nes jis vienu kartu ištuštins kasas, 
sumažins sąskaitas bankuose ir vers turto sa
vininkus ralizuoti turtus, kas numuš jų kainą. 
Tačiau argumentas už greitą ūkio pastatymą 
ant sveikų pagrindų kalba už skubų operacijos 
baigimą.

Mokesčio dydis priklauso nuo to, ar ben
droji jo suma atitinka pinigų perteklių, ar ji 
yra didesnė, kai siekiama sumažinti ir valsty
bės skolas. Nustatyti paskirstymui bendrą mo
kesčio sumą mažesnę už pinigų perteklių, atro
do, nėra jokio pagrindo. Juo daugiau bus sie
kiama sumažinti valstybės skolas, juo mekesčio 
bendroji suma bus didesnė, ir tuo pačiu aštriau 
bus paliestas krašto ūkis. Kadangi pirmasis 
tikslas yra išimti iš apyvartos pinigų perteklių, 
o antrasis — sumažinti ir valstybės skolas, tai 
skolų sumažinimo masto pusė yra ta, kad susi
kaupęs turtų realizavimas numuš jų kainas, ir 
turtų savininkai turės nuostolių, kai pinigų ir 
kapitalų laikytojai tokių nuostolių neturės.

2. Pinigų pakeitimas. Kai valiutos klausimą 
siekiama sutvarkyti trumpu laiku, tenka imtis 
piniginių ženklų apyvartoje pakeitimo operaci
jos. Pinigų pakeitimo technika yra sekanti. Iki 
nustatyto termino apyvartoje esančios notos 
pakeičiamos bankuose į naujas notas santykiu 
1:1. Esant sunkumų pagaminti naujas notas, 
gali būti štampuojamos senosios notos, tačiau 
čia galimi klastojimai. Keičiama nustatyta ati
tinkama suma kiekvienai žmogaus galvai, šei
mai arba įmonei pagal jos darbininkų skaičių. 
Likusi pinigų suma įrašoma banke į suvaržytų 
asmenų sąskaitą. Ta pati tvarka taikoma visų 
rūšių bankiniams depozitams. Pinigų pakeiti
mas praktiškai jau atliktas Belgijoj, Olandijoj, 
Danijoj ir Austrijoj kaip tik čia aprašomu bū
du. Matyti, šis kelias rekomanduojamas anglo

saksų, todėl galime spėti, kad ir Vokietijoj jis 
bus taikomas.

Belgijoj palikta tuojau laisvai disponuoti 
10% suvaržytos depozitų sumos. Iš principo 
čia grąžinta prieš karo pradžią buvusi padėtis. 
Austrijoj dar 1945 m. rudenį grąžinta sęnoji 
šilingo valiuta. Nors šilingo keičiamoji vertė 
buvo maždaug 2 šilingai lygu 1 Reichsmarkei, 
šiuo atveju nustatyta 1 šilingas lygus 1 Reichs
markei. Iškeista po 150 šilingų kiekvienai žmo
gaus galvai, likusi suma deponuota bankuose 
suvaržytoj sąskaitoj. Tačiau 40% tos sąskaitos 
galima disponuoti, likusi 60% suma lieka ir to
liau suvaržyta. Smulkūs piniginiai ženklai iki 
5 Reichsmarkių buvo laikinai palikti apyvarto
je, o vėliau be kliūčių pakeisti šilingais. Dėl 
šios priežasties smulkūs pinigai buvo pabrangę. 
šios operacijos pagalba išimta iš apyvartos apie 
devynios dešimtosios piniginių ženklų, ir inflia
cijos pavojus pašalintas. ’ Nepristatytos iškeisti 
ar deponuoti notos po nustatyto termino nus
tojo savo vertės.

Pinigų pertekliaus išėmimas iš apyvartos 
šiuo būdu nepaliečia valstybės skolų. Sutvar
kius valiutą ir palikus skolas, jos būtų nepake
liama našta krašto ūkiui. Todėl tvarkant va
liutą yra būtina sumažinti ir valstybės skolas. 
Be vienokios ar kitokios mokesčių formos čia 
sunku išsiversti. Gali būti jau minėtasis turtų 
ir kapitalų kartinis mokestis, sumokamas vienu 
kartu ar ratomis. Bet tam tikslui gali būti pa
naudoti ir paprastieji mokesčiai, juos smarkiai 
padidinus. Atrodo, kad Vokietijoj ta kryptimi 
ir einama. Berlyno kontrolės Komisija išleido 
įstatymą Nr. 12 apie pajamų, bendrovių ir pel
no mokesčių padidinamą. Pagal tą įstatymą 
algų ir laisvųjų profesijų pajamos mokestis pa
didintas 25%, visoms kitoms pajamoms 35%. 
Bendrovių mokestis siekia 35% iki 50.000, 40% 
nuo 50.000 iki 100.000, 60% nuo 100.000 iki 
500.000, 65% nuo sumos didesnės kaip 500.000 
Reichsmarkių. Nepaprastojo pelno mokesčio 
suma drauge su pajamų ir bendrovių mokesčių 
sumomis negali prašokti 90% netto pajamų su
mos. Vietoje iki šiol buvusio 0,5% turto mo
kesčio, įvestas naujas turto mokestis nuo 1% 
iki 2,5%. Buvęs neapmokestinamas 10.000 
Reichsmarkių minimumas paliktas ir toliau, bet 
tik pačiam mokesčio mokėtojui, ne jo šeimos 
nariams. Leistos anksčiau atmesti karo nuosto
lių sumos dabar panaikintos. Autovežimių mo
kestis padidinamas 50%. Žymiai padidintas ir 
palikimo mokestis.

Suvaržytos bankų sąskaitose sumos gali bū
ti leidžiamos apmokėti suėjusių terminų sko
loms ir specialiam ar padidintam mokesčiui mo
kėti, kai siekiama sumažinti valstybės skolas. 
Nurašymas iš sąskaitos į kitą tokią pat są
skaitą leidžiamas. Kai kas siūlo suvaržytų są
skaitų visai neįvesti, o išduoti toms sumoms 
atitinkamus nevardinius liudijimus, kurie ga- 

(Pabaiga 7 pusi.) 

tabako, kilimų, džiovintų vaisių, vilnų, medvil
nės, razinkų, opiaus.

Ginčų objektas
Tarp minėtų trijų kraštų yra nedidelė Irano 

provincija — Azerbeidžanas, kuris užima tik 
apie 48.000 km* ir turi apie 1,5 mil. gyven
tojų. ši provincija, būdama turtinga naftos šal
tiniais, pasidarė nesutarimų objektu tarp Ru
sijos ir Irano'ir tarp Rusijos ir JTautų. Šioje 
provincijoje gyvena persai, turkai, kurdai, ar
mėnai. Jie yra muzulmonai., Čia yra derlin
giausia žemė, iš kur eksportuojami džiovinti 
vaisiai į Rusiją. Be naftos, randama švino, va
rio, sieros.

1941 metais rusai su britais buvo okupavę 
svarbias Irano provincijas: pietuose britai ir 
šiaurėje rusai, norėdami paimti globbn naftos 
šaltinius ir apsaugoti iš Persų įlankos Rusijai ’ 
siunčiamus karinius traukinius.

Kaip žinome, pagal 1942 metų susitarimą, iki 
š. m. kovo 2 dienos turėjo atitraukti kariuome
nę visi sąjungininkai. Tačiau taš tepadarė tik 
Amerika ir Anglija, o Rusija savo divizijų nea
titraukė. šio neatitraukimo priežastis esanti, 
kaip pareiškė Irano delegatas Saugumo tary
boje, naftos reikalas. Sovietai pareikalavę su
daryti bendrovę, kurios 51% kapitalo priklau
sytų Rusijai ir, be to, suteikti Azerbeidžano 
provincijai autonomiją. Diplomatiniai sluoks
niai tad ir mano, kad svarbiausias ginčas kilęs 
dėl naftos. Dabartinė Rusijos naftos produkci
ja iš 30 mil. tonų metinės produkcijos sumažė
jusi iki 25 milijonų tonų. Naftos produkcijos 
sumažėjimas įvykęs dėl to, kad svarbiausi šal
tiniai prie Baku esą apgriauti, taip pat trūkstą 
žmonių ir medžiagų naujiems gręžimams daryti.

Šiuo metu, kaip praneša AP, Rusija naudoja 
Lenkijos, Austrijos, Rumunijos, Vengrijos ir 
Estijos naftos produktus. Manoma, jog iš šių 
šaltinių gaunama apie 7 mil. tonų naftos.

Antros eilės ginčo objektas yra Turkija
Kaip atsimename, ne per seniai du Gruzi

jos profesoriai iškėlė seną ginčą dėl dviejų Tur
kijos provincijų — Karšo ir Ardahano, kurios 
yra netoli Batumo. Šios provincijos tęsiasi pa
gal Kaspijos jūrą apie 250 km. su senu Turki
jos Trapezundo (Trabison) uostu. Jos užima 
apie 18.000 km* plotą. Rusija nori šias sri
tis susigrąžinti. Minėti profesoriai yra dar pa
reiškę pretenzijas į Artvin, Obtu, Tortum, Bay- 
burt, Gumusane, Giresum ir Ispur provincijas, 
kurios yra daugiau kaip 200 km. nuo Batumo.

4



1946. 4. II. M fl s ų Kelta 5 pusi. Nr. 14(23)

fcULWlUKK GYVENIMAS
Mikalojus Kostantas Čiurlionis

karta. M. K. Čiurlionies kambarėlyje jie susi
rinkdavo ir diskutuodavo meno filosofijos ir 
kultūros klausimus. Tuo metu M. K. Čiurlionis, 
ypač buvo susidomėjęs psichologija.

Maždaug tuo metu M. K. Čiurlionyje atbu
do ir tautiniai jausmai. Jis buvo subrendęs len
kų kultūros įtakoje. Susidomėjęs Lietuvos pra
eitimi, ypač Adomo Mickevičiaus romantinniais 
veikalais „Gražina“, „Konradu Valenrodu“ Kra
ševskio „Vitolio Rauda“, Kondratavičiaus „Mar
giu“, jis pasijunta esąs lietuvis. Iš Lietuvos 
praeities, iš Lietuvos liaudies meno ir dainų jis 
semiasi medžiagos savo muzikos ir tapybos kū
rybai. Pradeda mokytis lietuvių kalbos, skaito 
„Vilniaus Žinių“ dienraštį. 1904 m. pabaigoje 
su dailininku A. Varnu ir mokytoju V. Palu
kaičiu Varšuvoje įsteigia „Lietuvių Susišelpimo 
Draugiją“. M. K. Čiurlionis prie tos draugijos 
suorganizavo chorą ir jam vadovavo.. Pradėjo 
rinkti ir harmonizuoti lietuvių liaudies dainas. 
Tuo metu jis susidomėjo senovės indų tikyba, 
filosofija ir rytų literatūra. Skaitė Rabindrana- 
to Tagorės ir Meriškovskio veikalus, ypač šio 
pastarojo trilogiją „Kristus ir Antikristas“ ir 
Leonardo da Vinči biografiją. M. K. Čiurlionis 
domėjosi visu kultūriniu gyvenimu, lankydavo 
paskaitas ir koncertus. 1905—1908 m. M. K. 
Čiurlionies kūryboje buvo patys vaisingiausi. 
Daug keliavo.

1907 m. jis persikėlė gyventi į Vilnių, kuris 
tuomet jau buvo patapęs lietuvių tautinio at
gijimo ir kultūrinio visuomeninio bei politinio 
gyvenimo centru. Vilniuje jis sukūrė savo di
džiausią muzikos veikalą — simfoninę poemą 
„Jūra“. Vilniuje, be kūrybinio darbo, jis įsi
traukė ir į visuomenini darbą, čia draug su 
A. Žmudzinavičium ir T. Rimša dirbo Lietuvių 
Dailės Draugijoje, organizavo Lietuvių dailės 
parodas, suorganizavo ir vadovavo lietuvių cho
rui, buvo pasiryžęs įsteigti konservatoriją. Vil
niuje jis susipažino su rašytoja Sofija Kyman
taite, kuri jį mokė lietuvių kalbos ir kurią jis 
1909 m. sausio 1 d. vedė.

Iš Vilniaus, dailininko M. Dabužinskio pa
tartas, M. K. Čiurlionis persikėlė į Petrapilį, 
kur pritapo prie pažangiųjų menininkų grupės 
Mir Iskustva (Meno pasaulis) ir dalyvavo jos 
rengiamose meno parodose, moderniosios muzi
kos koncertuose. Žymiausių tos grupės kritikų 
Aleksandro Benua, Valeriano Čudoskio ir Ve- 
česlavo Ivanovo buvo labai aukštai įvertintas 
ir tų kritikų jo kūryba pripažinta genialia. Vei
kliai dalyvavo Petrapilio lietuvių kolonijoje, 
buvo slaptosios lietuvių studentų draugijos na
rys, dalyvaudavo tos draugijos ruošiamuose |

Šiemet balandžio 10 d. sukanka trisdešimt 
penkeri metai, kai mirė genialusis mūsų tapy
tojas ir muzikas Mikalojus Kostantas Čiurlionis. 
Gyvas būdamas jis savo kūryba mūsų visuo
menės buvo nesuprastas ir neįvertintas. Jis sa
vo kūryba to laiko visuomenę buvo toli praau
gęs. Pirmiausia jis buvo įvertintas svetimtau
čių meno kritikų, o jau vėliau, ypač nepriklau
somoje Lietuvoje, ir mūsų visuomenės. Šian
dien Mikalojus Konstantas Čiurlionis savo kū
ryba yra peržengęs ir Lietuvos ribas ir visame 
pasaulyje žinomas, kaip genialusis mūsų tautos 
menininkas. Jis plačiai yra isgarsinęs mūsų tau
tos vardą, atskleidęs savo tautos sielą. Apie 
Čiurlionį ir lietuvių kalba ir svetimomis kalbo
mis jau yra gana daug rašyta, daug dėl jo ge
nialiosios kūrybos ginčytasi. Šiandien būdami 
toli nuo savo brangiosios tėvynės, kurią taip 
nepaprastai mylėjo didysis mūsų menininkas, 
mes šios sukakties proga nors pačiais bendriau
siais bruožais prisiminkime didįjį savo tautos 
meno kūrėją.

Mikalojus Kostantas Čiurlionis yra gimęs 
1875 m. spalių 23 d. Varėnoje. Jo tėvas buvo 
vargonininkas, kilęs iš Gobinių kaimo, Liškia
vos parapijos. Baigęs domininkonu vienuolyno 
mokyklą, vargoninkavo. Mikalojaus Kostanto 
motina Adelė Marija Magdelena Radminaitė 
kilimo bavarė. Jos senelis buvęs pasižymėjęs, 
ypač smulkiais gintaro ir kaulo drožinių dar
bais. Čiurlionies tėvas iš Varėnos persikėlė į 
Ratnyčios bažnytkaimį, o iš ten po dviejų me
tų į Druskininkus, kur vargoninku išbuvo ligi 
1906 m. Čiurlionies tėvas labai mėgęs gamtą, 
o jo motutė, švelnios sielos ir nemažos inteli
gencijos moteriškė, žinojo daug senų padavi
mų. Šias savo tėvų būdo savybes pavaldėjo ir 
Mikalojus Kostantas Čiurlionis. Jau penkerių 
metų Mikalojus Kostantas pradėjo skambinti 
iš klausos. Tėvas jį supažindina su gaidomis, 
mokydavo jį skambinti ir jau septynerių metų 
Mikalojus Kostantas sklandžiai skambino iš 
gaidų. Muzikas mėgėjas, baigęs Maskvos kon
servatoriją, dr. J. Markevičius, kuris su šeima 
kiekvieną metą vasarodavo Druskininkuose, 
pastebėjęs Mikalojaus Kostanto muzikos gabu
mus, paprašė kunigaikštį Mikolą Oginskį jį pri
imti į saVo orkestro mokyklą Plungėje.

1888 m. Mikalojus Kostantas Čiurlionis įsto
jo į minėtą orkestro mokyklą ir mokėsi groti 
klarnetu. Plungėje prasidėjo jo gyvenime nau
jas laikotarpis Jis uoliai mokėsi muzikos, pra
moko griežti keliais instrumentais ir bandė kom
ponuoti. Laisvu laiku piešdavo. Baigdamas mo
kyklą, parašė kelis muzikos kūrinėlius, skirtus 
kunigaikščiui Oginskiui. Jie buvo sugroti per 
kunigaikščio vardines ir atkreipė į save svečių 
dėmesį. Kunigaikštis Oginskis paskatino M. K. 
Čiurlionį stoti į Varšuvos konservatoriją ir pa
žadėjo jį materialiai paremti. Tačiau ne visuo- I 
met jis tą savo pažado ištęsėdavo.

1^93 m. M. K. Čiurlionis atvyko į Varšuvą. 
Čia jis uoliai studijavo muziką ir domėjosi įvai
riais mokslo dalykais, ypač kosmografija, mate
matika, fizika ir chemija. Iš astronomijos moks
lininkų gilų ispūdį jam padarė Kamilijo Flam- 
marijono atmosferos reiškinių aprašymai. Vė
liau pradėjo studijuoti istoriją, geologiją ir pa
leontologiją. Buvo surinkęs nemažą biblioteką 
vertingų veikalų. Iš literatūros tuo metu dau
giausia domėjos Hugo, Ibseno, Dostojevskio, 
Leonido Andrejevo, Edgaro Poe kūryba. Ta
čiau nors ir daug įvairių mokslų studijuodamas, 
ištikimiausias buvo muzikai. Parašė nemažai 
kompozicijų, kurios muzikos kritikos buvo pa
lankiai sutiktos. 1898 m. pabaigė konservatori
jos kompozicijos skyrių ir buvo pakviestas Liub
line steigiamos muzikos mokyklos direktorium, 
tačiau savo bičiulio E. Moravskio patartas nuo 
šios vietos atsisakė ir pasiliko Varšuvoje toliau 
tobulintis muzikoje. Vasaro metu sugrįžęs į 
Druskininkus, piešdavo Nemuno ir Ratnyčios 
pakrančių peizažus. 1900 m. parašęs poemą 
„Miške“, laimėjo simfoninių veikalų konkurse 
pirmąją premiją.

Ši premija įgalino M. K. Čiurlionį vykti į 
Leipcigą muzikos studijuoti. 1901 m. vasarą 
Palangoje susitiko su M. Oginskiu, kuris, suži
nojęs apie M. K. Čiurlionies planus, pažadėjo 
jam savo paramos. Leipcige, be muzikos, jis 
taip pat studijavo ir filosofiją, daugiausia do
mėdamasis Emanuelio Kanto ir Fridricho Niet- 
zės kūriniais. 1902 m. jis baigė Leipcigo kon- . 
servatoriją. Grįždamas į Lietuvą aplankė gar
siąja Dresdeno meno galeriją ir kai kurias įdo- ■ 
mesnes Saksonijos ir Šveicarijos vietas. Kiek i 
paviešėjęs Druskininkuose, rudenį išvyko Var- • 
šuvon. Buvo kviečiamas profesoriauti konscr- j 
vatorijoj, tačiau norėdamas labiau atsidėti kū- i 
rybai, nuo pedagoginio darbo ir šiuo kart atsi- • 
sakė. Vertėsi privačiomis, gerai apmokamomis i 
muzikos pamokomis. 1904 m. vėl pradėjo ta- j 
pyti ir, norėdamas pagilinti savo tapybines stu
dijas, įstojo į Kauziko piešimo mokyklą, iš ku- i 
rios 1905 m. persikėlė į K. Stambrausko meno t 
mokyklą. Čia susidomėjo šv. Raštu ir nupiešė 1 
Pasaulio Sutvėrimas, Juozapo Sapnas, Žaltys. 
M. K. Čiurlionis savo fantastiniais kūriniais at- { 
kreipė visų dėmesį ir mokyklos direktoriaus į 
K. Stabrauskio buvo visokeriopai remiamas, s 
Mokyklos konkursuose jo kūriniai laimėdavo t . . _
premijas. Apie M. K. Čiurlionį grupavosi talen- rio ir respekto, kokį jie paprastai kad turi ki- 
tingoji aukštų idėjų kupina menininkų jaunoji ] tose kultūringose tautose. Kas čia buvo kaltas,

labdarybės koncertuose ir vakarėliuose, gamino 
koncertams meniškas afišas. Tuo metu genialu
sis mūsų menininkas buvo pačiuose Savo kūry
bos viršūnėse Tačiau šiuo didživis kūrybos 
darbais .vaisingu gyoenimu neilgai jam teko 
džiaugtis. 1909 m. lapkričio mėn. jis susirgo 
nervų liga, porą mėnesių pagyvenęs Druskinin
kuose, Varšuvos draugų buvo išvežtas į Pustel- 
ninkų psichiatrinę ligoninę, kur 1911 m. ba
landžio 10 d. jr mirė. Palaidotas Vilniaus Rasų 
kapinėse. Ant jo kapo vėliau buvo pastatytas 
gražus paminklas.

M. K. Čiurlionis per savo, palyginti, gana 
trumpą amžių sukūrė apie 280 paveikslų ir apie 
130 muzikos kūrinių. Iš prigimties būdamas ne
paprastų gabumų žmogus, jis savo meninei kū
rybai kruopščiai ruošėsi. Buvo nepaprastai pla
čios reudicijos žmogus, visapusikai susipažonęs 
su didžiais žmonijos kultūriniais laimėjimais ir 
jos genijų kūriniais. Jis giliai pažino ir gamtos 
ir žmogaus sielos paslaptis. Jis taip pat plačiai 
ir nuodugniai pažino ir savo tautos sielą per jos 
liaudies meną, kurį jis nepaprastai kruopščiai 
studijavo. Antrojoje lietuvių dailės parodoje 
Vilniuje jis suorganizavo liaudies meno skyrių 
ir to skyriaus eksponatam rinkti atsišaukime jis 
pabrėžė, kad „Liaudies menas turi būti mūsų 
meno pamatas, iš jo turi iškilti savotiškas lietu
vių stilius, jis yra mūsų pasidižiavimas, nes tas 
gražumas, kurį turi savyje, yra grynas, savotiš
kas ir išimtinai lietuviškas.“

Čiurlionis savo kūryba genialiai yra pasireiš
kęs ir tapyboje ir muzikoje. Savo tapybine kū
ryba jis pradėjo realistiniu simbolizmu (Pasau
lio Sutvėrimas, Prietelybė, Tyla, Praeitis) ir vė
liau perėjo prie mistinio simbolizmo. Pasak 
Pauliaus Galaunės, M. K. Čiurlionis didelis 
gamtos reiškinių vaizduotojas. Savo Pavasa
riuose, Vasarose, Žiemose, Sonatose jis vaiz
duoja ne atskirus gamtos vaizdelius, peizažus, 
bet pačios gamtos reiškinių didingumo nuotai
kos sintezę. Jis savo kūryboje vaizduoja Kū
rėjų Kūrėjo, Karalių. Karaliaus (Rexo), savo 
kosminio aš ieškoijmą ir pasaulio tarp gero — 
šviesaus ir pikto — tamsaus pradų vaizdavimą.

Mūsų meno istorikas ir Čiurlionies kūrybos 
žinovas Paulius Galaunė rašo: „Savo minčių gi- 
siausio įsitikinimo vedinas, Čiurlionis ir kūrė 
savo „pasakas“: Mano kelias, Pasaka-Karalaitė, 
Svajonės, Demonas, Preliudas ir Fuga ir kt. 
Rexo ėmės ieškoti skepsise (diptikas Rex: vie
noje pusėje Dievas iš molio lipdo žmogų, ki
toje pusėje žmogus iš uolos kala Dievo vaizdą) 
ir per Himną, Žaliąjį Rexą priėjo tokio mistiš
ko vizioniškumo, kaip paskutinysis ta tema kū
rinys — didelis Rex. Kai kuriuo^ savo kūrinius 
Čiurlionis pavadino muzikos terminais dėl to, 
kad juose vaizduodamas kosmiškus pasaulio ir

Stasys Santvaras

Kas gali tart, kas gali man kalbėt, 
Kad kriaušė ta ir toji obelis ne mano? 
Seneliai duobę iškasė ir diegą pasodino, 
Kas metai seserys ir broliai žemę tam sode 

pureno...

Kai perlekia pavasaris pragiedrusiu dangum — 
Kiekvieną medį apžiūriu ir seną sodo tvorą — 
Čia mano juk ir pieva, ir žiedai, ir saulė, 
Čia mano paukščiai randa savo porą...

Ak, o vaisių kiek ant paremtų šakų
(Kas turi sodą — žino kaip nuo to smagi 

krūtinė)! —
Dėka saulelės spinduliui ir vėjo gaiviojo

sparnam —
Skynėjos grakščiosios aruodus man priskynė...

Nebijom rudenio, nebijom ir žiemos gruodų — 
Giliai įleidom šaknį mes į savo krantą-------,

Atskrieja viesulai, pakyla sutemų vaiduo
kliai — 

Ir vėl diena ugnim ir auksu mūs languosna 
krenta...

Kas gali tart, kas gali man kalbėt, 
Kad erdvė ta ir toji platuma ne mano? — 
Ak, Tu, tik vienas Tu, gali mane iš čia 

varyt, o Tėvo, 
K"Ho valdžioj visi laukai, visi kalnai ir 

vandens tvano...

gamtos reiškinius, tvarkė juos pagal tam tikrą 
eilę, pagal jų raidos stadijas, bet anaiptol ne 
dėl to, kad būtų manęs, jog tuo jis siekia dvie
jų skirtingų prigimtyje meno šakų sintezes. 
Apskritai, Čiurlionies kūryba pasižymi nepa
prastu formos originalumu, harmonijos ir gro
žio giliu pajautimu, kolorito švelnumu ir grakš
tumu. Dėl, tų ir kitų savybių Čiurlionies kūry
ba laikoma ne tik genialia, bet ir atstovaujan
čia lietuvio būdo savybėms. Čiurlionis ne kar
tą iškilo j kūrybos aukščiausias viršūnes, rodos, 
norėdamas susilieti su visata. Bet tie jo pasi
kėlimai kaip tiktai stipriausiai riša jį su Lietu
va, jos gamta, pilka padange, lietuvių tautos 
sielos lyrika, liūdesiais ir viltimis, ką Čiurlionis 
taip gražiai išreiškė Preliude — Vytyje ir Ka
ralių pasakoje". (Lietuviškoje Enciklopedija, 
V tomas, 1219 skiltis.) A. Daugėliškis

Galingasis veiksnys
Ne vienas iš svetimtaučių, kalbėdamas ar 

rašydamas apie nepriklausomą Lietuvą, ją yra 
pavadinęs su plunksna atkariauta valstybe, šis 
posakis teisingas ir vaizdžiai nusako mūsų kovų 
pobūdį dėl savo tautos laisvės. Kovoje dėl 
mūsų tautos laisvės ir pepriklausomos valsty
bės plunksna daugiau lėmė, negu kardas. Ne 
ginklas, bet spausdintas žodis, slaptai ir viešai 
skelbiamas, skynė kelią mūsų tautos kultūrinei 
ir politiniei laisvei.

Caristinės Lietuvos pavergėjai, suprasdami 
didelę spaudos reikšmę, lietuviams spaudą bu
vo uždraudę, ir šis uždraudimas truko keturias
dešimt metų (1864—1904). Lietuviai veikėjai 
dėl to rankų nenuleido. Negalėdami viešai, lie
tuviškąjį žodį skelbė slaptai. Ryžtingai jį skleis
dami, neišsigando persekiojimų, kalėjimų, ka
torgų ir tolimojo šaltojo Sibiro. Iš caristinės 
Rusijos priespaudos lietuviai bėgo į laisvąją 
Ameriką ir ten drąsiai ir viešai skelbė, ko. ken
čianti ir skurstanti Lietuva siekia, kurios skriau
dos ir neteisybės jai daromos.

Lietuviai spaudos darbininkai caristinės Ru
sijos priespaudos laikais kovoje dėl savo tautos 
kultūrinės caristinės laisvės yra daug aukų su
dėję, ir tos aukos veltui nežuvo. Jų skelbiamos 
idėjos tautoje prigijo, ir jokia jėga nebepajėgė 
jų išrauti, joks smurtas jų sunaikinti. Daugiau
sia per spaudą tos idėjos paplito ir už Lietuvos 
sienų ir tado pritarimo ir paramos kitose kultū
ringose ir laisvę mylinčiose tautose, o ypač 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Iš Didžiojo (1914—1918 metų) karo griuvė
sių Lietuvai keliantis laisvam gyvenimui, spau
da buvo nepaprastai galingas veiksnys. Ji lie
tuvių tautą informavo apie didžiuosius pasaulio 
įvykius, o pasaulį apie Lietuvą, ji lietuvių tau
tą organizavo ir rodė jai kelius į laisvą ir švie
sią ateitį, >įi energingai kėlė aikštėn ir smerkė 
tai, kas mūsų tautoje buvo negero, ji sumaniai 
gynė mūsų tautos bylą.

Ar bereikia aiškinti, kiek daug spauda lėmė 
mūsų tautai jos nepriklausomo gyvenimo me
tais? Ar be savos spaudos nors mažą dalelę 
būtume pasiekę to, ką mes esame pasiekę per 
22 nepriklausomo gyvenimo metus? Čia tik ap
gailestaudami vieną galime pažymėti, kad dėl 
įvairių priežasčių mūsų visuomenė savosios 
spaudos, kaip reikiant, nevertino. Mūsų laikraš
tininkai savojoje visuomenėje neturėjo to svo-

ar visuomenė, ar patys laikraštininkai, ar, pa
galiau, dar kas kitas, mes tuo tarpu nespręsime.

Spuda buvo labai daug lemiąs veiksnys lais
vo gyvenimo metu, reikia manyti, jos svoris ir 
reikšmė nesumažėjo nė didžiosios mūsų tautos 
tragedijos metu, kurią jau šešti metai mūsų 
tauta išgyvena. Kol sulauksime vienokios ar 
kitokios tos tragedijos atomazgos, sunku tiks
liai pasakyti apie mūsų spaudos vaidmens didį 
ir reikšmę tos tragedijos vyksme. Viena tik 
aišku, kad, procentiškai imant, lietuviai laikraš
tininkai šios tragedijos ligšioliniame vyksme yra 
sudėję daugiausia aukų.

Pirmajame mūsų tautos tragedijos veiksme 
keletas mūsų laikraštininkų buvo nužudyta ir 
apie trisdešimt išvežta, keliolika laimingai išsi
vadavo iš kalėjimų, o daugumas likusių buvo 
priversti slapstytis. Antrajame šios tragedijos 
veiksme, vokiečių okupacijos metu, nemažai, 
palyginti, mūsų laikraštininkų buvo kankinami 
konclageriuose. Štai jų, gal būt, ir ne visiškai 
pilnas sąrašas: Henrikas Blazas, Julius Butėnas, 
Jonas Deksnys, Balys Gaidžiūnas, Dr. German
tas, Jonas Grigolaitis, Rapolas Mackonis, prof. 
Balys Sruoga, "Vytautas Tumėnas, Ksaveras Ur
bonavičius, Stasys Vainoras, prof. kun. Stasys 
Yla. Be to, vokiečių koncentracijos lageriuose 
buvo kankinamas buvęs mūsų užsienių ir fi
nansų ministeris prof. Vladas Jurgutis, daugelio 
laikraščių bendradarbis, ir buvęs mūsų nepa
prastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Pran
cūzijoje Petras Klimas, vilniškio „Lietuvos Ai
do“ redaktorius ir taip pat daugelio laikraščių 
bendradarbis. Iš Lietuvos vokiečių buvo iš
tremti buvęs žemės ūkio ministeris kun. My
kolas Krupavičius, buvęs vilniškio „Tėvynės 
Sargo" redaktorius ir daugelio laikraščių ben
dradarbis, ir buvęs žemės ūkio ministeris prof. 
Jonas Aleksa, plačiai pasireiškęs mūsų periodi
nėje, ypač žemės ūkio spaudoje. Lietuvoje ge
stapo organų priežiūroje buvo laikomas buvęs 
valstybės prezidentas ir ministeris pirmininkas 
Dr. Kazys Grinius, „Lietuvos Žinių“ ir kitų lai
kraščių redaktorius ir dar spaudos draudimo 
metu plačiai pasireiškęs laikraštininkas. Lietu
vos kalėjime gestapo buvo nužudytas laikrašti
ninkas Juozas Bieliackas, o koncentracijos sto
vyklose iš jau minėtų buvo nukankinti Vytau
tas Tumėnas ir Dr. Germantas. Kitiems su pa
laužta sveikata pasisekė išeiti i laisvę. Be to, 
pažymėtina, kad koncentracijos stovyklose ne-

mažai buvo kankinama ir mūsų pogrindžio 
spaudos jaunųjų laikraštininkų.

Kalbant apie mūsų laikraštininkų vaidmenį 
dabartiniame lietuvių tautos tragedijos vyksme, 
reikia pabrėžti ir tai, kad labai mažai kas iš jų 
teroro, karjeros ar pinigo paveiktas nuėjo tar
nauti savo tautos priešų propagandai. Daugiau 
tokių atsirado pirmajame mūsų tautos tragedi
jos veiksme, ir kai kurie iš jų jau pirmosiomis 
dienomis iškilo į didžiuosius savo tautos lai»- 
vės smaugikus. Bet, deja, tokių tebuvo vos ke
letas. Kas juos ten pastūmėjo, šiandien dar 
sunku būtų pasakyti. Bet viena aišku, kad jie, 
imdamiesi tų pareigų, nenujautė, kad jos bus 
tokios baisios. Tačiau, norint išlikti gyviems, 
kelio atgal nebebuvo.

Trečiasis mūsų tautos tragedijos veiksmas 
daugelį mūsų laikraštininkų išbloškė iš savo tė
vynės, kurios laisvei ir gerovei jie dirbo. Na
cionalsocialistinėje Vokietijoje jie dirbo ūkiuo
se, fabrikuose. Jie, kaip ir daugumas kitų mūsų 
tautiečių, buvo vergai pilna to žodžio prasme. 
Subirėjus hitlerinei Vokietijai, atsidūrus išva
duotojų amerikiečių ir anglų globoje, vėl buvo 
galima, nors ir pamažu, grįžti prie savo tiesio
ginio darbo.

Iš Hitlerio vergijos išvaduotieji lietuviai 
troško žinių, informacijų apie pasaulio įvykiui 
Kiek buvo galima, tą žinių troškulį ėmė ten
kinti mūsų laikraštininkai, skelbdami svarbes
nes radijo žinias gimtąja kalba, leisdami sieni
nius ir rotatorium spausdintus laikraštėlius, da
rydami svarbesniųjų pasaulinių įvykių apžval
gas ir 1.1.

Buvo daromi žygiai išleisti spaustuvėje 
spausdinamus laikraščius, ir šie žygiai buvo 
vaisingi: šiandien jau mes turime daugiau kaip 
10 spaustuvėje spausdinamų lietuviškų laikraš
čių. Juose bendradarbiauja senieji profesiona
lai žurnalistai, atsirado ir naujų Jėgų.

Mūsų periodinei spaudai Šiandien sąlygos 
gana- sunkios. Reikia daug kliūčių nugalėti, kol 
savaitraštis pasiekia savo skaitytojus, kurie jo 
laukia ir išskėstomis rankomis priima.

Daug ko mes galėtume prikišti šiandieninei 
mūsų periodinei spaudai, bet, turėdami galvojo 
jos darbo nepaprastai sunkias sąlygas, mes to 
nedarome. Šiandien mūsų periodinė spauda, 
kad ir su nemažais trūkumais, atlieka labai di
delį darbą. Ji mus informuoja apie tai, ka® 
vyksta plačiajame pasaulyje ir mūsų tremtinių 
bendruomenėje, ji mums teikia įvairių žinių, 
mus moko, mus jungia, palaiko mūsų viltta, ko
dą nors sugrįžti į savo išsiilgtą tėvynę.

A. Mihaltto
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Neužmirštamo ji akimirka
Menas ir sportas Dilingeue / Vyrai, kurių klauso kamuolys / Čiurlioniečiai, jūs turite raktų i mūsų širdis!

S. m. balandžio 6 ir 7 d. d. norisi pavadinti' 
— „Sportininkų dienos Dilingene“. Kuo įman
tresniu pakeisti šių džiaugsmingų ir stiprybės 
suteikusių dienų vargu ar begalima.

O taip, tai tikros sportininkų dienosi Pras
mingos, nes kovotojiškumo ir darbo dienos mū
sų tremtinių dvasiai brangios — jos vėl šviežiai 
mums primena, o ir svetimiesiems parodo mū
sų „aš“. Ar galėtume šiuo metu dar ko nors 
vertingesnio savyje surasti?!...

Ir kai aš galvoju apie tas dvi nuėjusias die
nas, man rodosi — tai nebuvo dvi dienos. Dvi 
dienos yra ilgas laikas. Per jį galima perplaukti 
plačias jūres, bėdoje pražilti. Tai buvo tik ma
žytis, visiškai trumputis laiko’ blikstelėjimas, 
kurio metu aš pamačiau savo vargšės tautos 
dalies per kalėjimus, konclagerius, per prievar
tos darbų, apkasų kasimo batalijonus, apsupi
mus į šiapus išsineštą gyvybės medį ir ant jo 
žaliuojančias dvi šakeles: meną ir .sportą. Tik
rai, toji akimirka savo maloniu brangumu su
trumpina save, bet savo didele prasme ji truks 
ne tris, ne keturias, ne bet kurį dienų skaičių. 
Ji tęsis nesibaigiančiai įsirėžusi jautriose lietu
viškose širdyse ir žymėsis kolosališku paminklu 
nykioj mūsų ištremtų iš savo žemės sūnų ir 
dukterų dienų eisenoj. Šitose savitos mūsų tau
tos stiprybės šakelėse esame radę save, o sa
vyje mes gyvensim ir gyvensim ...

Išaušta balandžio 6 d. rytas. Šypsosi saulė ir 
šnabžda oras apie Švabijos žeme einantį pa
vasarį. Stovyklos kieme jaučiasi nepaprasta 
šventiška nuotaika, pakilimas.

Ach, gi negalima kalbėti apie šiandien, neuž
siminus vakar, užvakar, o gal ir daugiau įtemp
tų, darbu vainikuotų dienų. Ne paslaptis, jog 
stovykla, pasiėmusi organizuoti Pietų Vokieti
joje gyvenančių lietuvių sporto šventę, turėjo 
gerai ir apgalvotai pasiruošti gausiam atvyks
tančių svečių būriui, priimti. Jie bus reikalingi 
guolio ir maisto. Kažin koks aikštėje atrodytų, 
sakysim, iš tokio Miuncheno ir Tiubingeno at
vykęs sportininkas nevalgęs ir nemigęs. Nors 
ir ne taip patogiai — ant šiaudų kūlio ir gal 
nešiltai išmiegojęs, bet vis dėlto jaučiasi „nu
virtęs“ ir „akis sudėjęs“ žmogus. O jų buvo 
tikimasi sulaukti nemažai. Ne tik sportininkų, 
bet ir šiaip svečių iš visur.

Netikėsite, jau bene porą dienų prieš šven
tę prie vartų -mačiau žmogų, nudulkėjusį ir iš
vargusį, aiškiai matyt — iš kelionės. Sargybi
nio užklaustas, iš kur atkeliavęs, tarytum tai 
būtų buvusi tik pusdienio kelionė, ramių ra
miausiai atsakė:

— Iš Liubeko. Išgirdau apie ruošiamą šven
tę ir atspaudžiau. Gal pažįstamų, sakau, ra
siu... susitiksiu... Ir šiaip, pas mus Dilinge- 
nas jau labai garsus... Esu buvęs sportininkas, 
sakau, gal prisidėsiu kuo nors prie šventės...

..Oi, kas iš mūsų tik bus... Kaip mes kada 
betilpsime mūsų mažutėje Lietuvoje. Pasikei
tėme, stačiai nebe tokie esame“ — esu girdė
jęs tūlus kalbant apie dabartinį mūsų tautietį.

Norėtųsi nesutikti: mes nepasikeitėme! Am
žiais tokie buvome ir tokie paliksime. Mes tik 
dabar pradedame kitame matyti artimą — bro
lį, mes vienas kito pasiilgstame. Aš žinau, ne
laimės dienomis mes esame pekliškai kieti ir 
suprantą save. Mes susirandame. Kada eina 
mūsų gyvybinis reikalas, mes mokame būti vie
ningi.

Ir šitas vyrukas, girdėjau, klausė, kur su
rasti sporto reikalus tvarkantį žmogų. Negaliu 
pasakyti, ar jis kreipėsi į sporto vadovą, bet 
man rodos, lyg ir tas pats maišėsi vienoj krep
šinio komandoj.

Aibes žmonių sutraukusi šventė netrukus 
bus atidaryta. Aikštėje matosi neįprastiniai 
veidai, girdisi no kasdien girdimi pašnekesiai.

Šit, per vartus traukia vidun būriai naujai 
atvykusių. Tai iš ką tik atėjusio rytmetinio 
traukinio. ,

Kas juos šaukia?.. Negi nežinomi visiems 
dabartinių kelionių sunkumai? ..

Pasakykit, kas šaukia mus nakties glūdu
moj į anapus? .. Iš kur į mus ateina mintys ir 
iki aušros neleidžia užmerkti akių?..

Man matosi ana pažadėtoji žemė... Ana 
sapnuose sapnuojama, dainelėse dainuojama... 
Ana žemė, dėl kurios miršta partizanas...

Prie naujai atvykusių bėga pustekinis tau
tietis iš anksčiau stoviniavusių.

— O Juozai! — šaukia jis. — Ir tu dar gy
vas?. .

Vienas atsigrįžta. Jis pažįsta šaukusį, skės
telėjęs į Šalis rankomis, sustoja. Jie tvirtai ap
sikabina vienas kitą, karštai bučiuojasi.

— Maniau, tave tą dieną Berlyne užvertė 
plytomis, kai mes per fosforo metimą, skubė
dami į Anhalter Bahnhof, pasimetėme.

Kitur vėl:
— Vaje, ką aš matau!.. Stepute! Nebepa

žįsti? Stepute!, — sušunka mergaitė, toliau sto
vinčių grupėj pažinusi draugę.

Šaukiamoji valandėlę įtempusi žvilgsnį žiūri.
— Ach, Nastute!.. — linksma šypsena at

leidžia įsitempusius bruožus. Jos metasi viena 
prie kitos ir puola viena kitai ant kaklo, pri
sispaudžia.

— Aš tave laikiau palaidota Drezdeno griu
vėsiuose... Kas vakarą meldžiaus, — ji ap
žiūrinėja draugės veide ir' rankose apdegimo 
žymes. Pastebėjusi draugės akyse ašaras, ra
mina:

— Išnyks, Stepute, sumažės ... Rudumas vi
sai pabals.

Veltui stoviu aš... Pro vartus tjepasirodo 
mano draugai... Draugai, su kuriais buvome 
žadėję būti nenugalimi ir stiprūs. Vien jų var
dai spindi mano atsiminime. Kažin ar neiš- 
vertė audra šitų girios medžių?.. Gal kur tan
kumynuose su šautuvais ant pečių, su granato
mis laukia ir tikisi... Ach Viešpatie...

— Ale pas jus, tik per vartus įėjus, tuoj 
matosi tvarka, — kalba vienas iš svečių mūsiš
kiam gyventojui.

— Tvarka? Kokia čia tvarka... pas mus 
visada taip.

— Najau... tik nesakyk ... Manai, aš tai 
nežinau. Tur būt, stragią valdžią turite?

— Nei jau taip, nei jau ne, — šypsosi mū
siškis, svečio prispirtas.

Tuo metu pro šalį kažkur neria, kaip ir 
amžinai, skubėdamas mūsiškės stovyklos pir
mininkas.

Mūsų gyventojas kumštelėjęs svečiui šnab
žda:

— Va, matai, kur eina — tasai su pilka ser
mėga? — Tai mūsų vyriausias. Šiaip jau ap
rėkti tai mėgėjas. Rodos, paplaus, bet apsi
sukęs ir vėl dūšia, ne žmogus... Turi ir jis 
silpnybių...

— Na? — įdomaujasi svečias.
— Baisiai nekenčia spekuliantų.
— Ir ką gi jiems daro?
— Vienas buvo toks dručkis jau nebepatai

somas ... tai šoferiu išmokė ir liepė važinėti.,,
— Oho! Teisybė, darbas — spekuliantui 

didžiausia bausmė. Ale, koks paprastas... Aš 
maniau, jau pagal Dilingeną turi būti ir vy
ras...

— A, yra pas mus ir pečiūkų ir su vardais, 
bet kas iš to ...

Teisingai ano žmogelio pastebėta — ne ne
prastame ir pečiuose slypi žmogaus vidinė jė
ga ir vertė. Jei dilingiečiai tari kaž ką geres
nio už kitas stovyklas, netenka abejoti, kieno 
žymiausia dalimi šitas nuopelnas. Pirmasis ir 
dabartinis stovyklos pirmininkas p. Dunčia, gal 
būt, daug nemigo naktų, jau nekalbant apie 
dienas, aistringai pašventė visos bendruomenės 
labui. Šiandien mes stebimės UNRRA-os pa
lankumu... Taip!

Kai žmogus esi gyvenęs čia netrumpą laiką 
ir stebėjęs stovyklos gyvenimo pulsą, negali 
nevertinti pastangų ir vaisių žmogaus, pasta- 
čiusio stovyklą į tą lygį, kurio net ir didesnės 
stovyklos neretai pavydi.

Aš tikiu, ir šitų dviejų dienų, mūsų gyveni
me gražiausių dienų, suruošimas, be daugybės 
kitų, savo darbu prisidėjusių žmonių, žymia 
dalimi guli ant ką tik paminėto asmens pečių.

Sakykit, kodėl tik peržengę mūsų rajoną 
svečiai iš nustebimo trauko pečiais ir, apleis
dami stovyklą, klausia: „Ar pas jus dar būtų 
galima apsigyventi?“

Artėja 9 valanda — šventės atidarymas. 
Aikštėje, aplink paminklą-mozaiką, minia žmo
nių: svečiai, „Čiurlionio“ ansamblio daininin
kai, vietiniai. Rikiuojasi skautai. Maži skau- 
teliai... lietuviukai.

Taip norsi paklausti juos visus, ar jie pa
galvodavo kada ką nors į tai panašaus bū
siant?. . Už tūkstančių kilometrų kažkur atsi
rasti ... likti be žemės, dangaus, be... nieko.

Orkestras trenkia maršą. Atvyksta šventės 
globėjas — UNRRA-os direktorius p. Malsie 
su savo bendradarbių štabu. Užima vietas prie 
paminklo. Minia šaukia valio. Lietuvišką, gri
ausmingą, kaip kitąsyk ten ... Svečių tarpe ma
tosi mūsų bendro likimo draugai, estų, latvių, 
o taip gi ir lenkų atstovai.

Į aikštę įeina sportininkai. Estų, latvių, len
kų, lietuvių komandos. Moterys ... Vyrai... 
Tiesūs ir šaunūs. Gražūs ir stebėtini.

Dilingeno Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Komiteto pirmininko p. Dunčios pakviestas, 
šventę atidaro UNRRA-os direktorius p. Mal
sie. Visų nepaprastam nustebimui, prašnekda
mas lietuviškai.

Pakeliamos vėliavos.
Mane visada jaudina vėliava.
Vėliavoje man matosi pakylanti nuo žemės 

gyvybė ... kalbanti ir gyvenanti.
Viena po kitos kyla į dangų penkios gyvy

bės — penkių tautų... Kiekvieną jų žingsnį 
lydi šia tauta didžiųjų gicsmiu-himnų garsai.

Man regis, dabar jos plaukia per žydrą pa
vasario dangų. Kiekviena į savo kraštą... Kaip 
gulbės, kaip į savo pernykščius lizdus grįžtą 
paukščiai pavasarį...

Kaž kas tyčiojasi iš jų pastangų galutiniai 
atsiplėšti nuo jungiančių jas su žeme saitų, 
tarsi tai yra juodas likimas, kuris laiko ir ne
leidžia ...

Po tautinių vėliavų pakėlimo pats p. Malsie 
pakelia Olimpinę vėliavą.

Dabar svečiai nueina į jiems paruoštą tri
būną, pro kurią pražygiuos šventės dalyviai — 
sportininkai.

Jau žygiuoja! Maršo taktan jie eina koja 
į koją. Pasukti veidai į tribūną... Ryžtingas 
žvilgsnis, tvirtas žingsnis... Visai kaip namie 
...kaip Vileišio aikštėje.

Jau girdisi... ne. Tuoj pasigirs: „Sveiki 
vyrai!“ Nuaidės griausmingai: „Sveikas Tams
ta!“ — atsakymas.

Bet ne. Jie praeina svečių plojami, minios 
valiavimų keliami, kaip vienas, kaip kariai, ku
rie dar daug kartų eis į maršo taktą, iš laimė
jimo į laimėjimą... Prieš kurių akis ihatosi 
daug giedrių dienų...

Prasideda žaidimai Nepaprastu atkaklumu 
ir jaunu veržlumu rungiasi abi dienas įvairių 
komandų sportininkai, sportininkės tiek krep
šinio tiek tinklinio aikštėse; tenisininkai, teni
sininkės — teatro salėje.

Net apsakyti negalima, kokių nuostabių, 
vaižgantiškai tariant, „deimančiukų" tiek pa
vienių žaidėjų, tiek jų grupių sukuriama rung
tynių kovose.

— Tie kempteniečiai, tur būt, krepšinio 
aikštėj ir miega. Tik žiūrėk, ana va, ką jie da
ro! — negali nusėdėf žiūrovas, kaip šitie, pro 
vienas kito pažastis mėtydami kamuolį, taip 
sumakalioja, stačiai apdumia akis priešui, kai 
žiūrėk — kamuolys ėmęs ir išlindęs per krepšį.

—. Aš dedu kaž ką, kad jie laimės! — jau 
pirmą rungtynių dieną siūlo vienas draugui kirs
ti lažybų.

— Prieteliau! Nedidelis tavo gudrumas taip 
galvoti. Juk tai specai... Aiškiai matosi, kas 
laimės.

Taip, tai vyrai, kurių klauso kamuolys!
Stebėdamas rungtynių ar įsižiūrėjai, ar įsi

jautė!, kiek kantrybės, kartaus darbo ir pra
kaito turi išlieti sportininkas, kol jam pasiseka 
kamuolį šito paklusnumo išmokyti.

Žaidė daug komandų ir vis viena antrą nu
galėjo. Nesakysi, jog nugalėtojai negeri žaidė
jai. Pagaliau susitinka geriausi su geriausiais. 
Ir vienų visą laiką klausęs kamuolys, dabar su- 
siožiauja ir nebeklauso. Meta šie — gerai... 
smunka kiaurai. Meta anie, net ir užmeta! Ap
sisuka biaurybė ir... nušoka.

— Velnias! Reiktų pamieruoti... rasi, anas 
žiedas mažesnis, — nebeiškenčia žiūrovas.

Pasikeičia žaidėjai aikštėmis. Dabar priešin
gai —* kur pirmiau netilpo, dabar net cypdamas 
neria, o kur „lengvai lindo“, dabar kada nekada.

Neginčijamai sportas yra taip pat menas, 
o kaip toks, ir negailestingas darbo rijikas. 
Darbščių drąsių vyrų auklėtojas, valios grūdin
to j as.

Rungtynės baigiasi. Prieš svečių tribūną iš- 
sirikuoja nugalėtojai: Kempteno „Šarūnas“. Vy
rai, kurių klauso kamuolys. Jie stovi. Mūsų 
pasididžiavimas ir viltis.

P. Malsie ir kt. karštai krato sportininkams 
dešines, sveikina.

Jūs galėjote pajusti — taip karštai spaudė 
jums visi šventės dalyviai.

Mes tikime: mūsų šventės krepšinio nugalė
tojų kamuolys bus jiems „paklusnus" ir Euro
pos krepšinio pirmenybėse... Tai būtų mūsų 
didžiausias džiaugsmas, linkėjimas ir viltis.

Nuleidžiamos vėliavos. Šventės uždarymas. 
Uždarydamas šventę, jos globėjas p. Malsie 
kalba:

„Laikau sau garbe — stovėti vėl Jūsų prie
ky. Nėra reikalo man Jums priminti tai, kas 
buvo pergyventa per sporto šventės atidarymo 
ceremonijas. Didžiuojamės, kad visi žaidimai 

Ispanija kryžkelėje
(Pradžia 3 pusi.)

ilgesniam laikui nekrypti nuo D. Britanijos ve
damos tarptautinės politikos linijos pagrindų. 
Tai yra prancūzų politikos aksioma. Iš čia su
prantama, kad D. Britanijos laikysena Ispanijos 
atžvilgiu lemia ir Prancūzijos užimamą poziciją 
tame klausime.

Savaime suprantama, kad generalisimus 
Franco visas šitas aplinkybes ne tik labai gerai 
žino, bet moka jas ir savo pozicijų naudai pa
kreipti. Franco žino dar ir daugiau. Jis žino, 
kad gražusis persų kilimas tampa karštų ginčų 
objektu. Jis žino, kad anglų karo laivynas 
daro manevrus Viduržemio jūroje, o Amerikos 
karo laivynas manevruoja pagal Aliaską. Visa 
tai gali pasaulyje sukelti didesnę ar mažesnę 
audrą, iš kurios ir Franco gali pūstelėti palan
kesnis, negu iki šiol, tarptautinės politikos vė
jelis. Tuo tarpu Franco gavo notą, reikalau
jančią pakeisti vidaus santvarką, organizuoti 
laisvus rinkimus, duoti politiniams nusikaltė
liams amnestiją. Šitiems uždaviniams atlikti 
turėtų būti sudaryta laikina, sąjungininkams 
priimtina Ispanijos vyriausybė. Kaip dabar 
Franco pasielgs — nežinia. Vienas faktas bet gi 
jau žinomas. Franco ir jo šalininkai laukė blo
gesnių dalykų, o jo opozicija taip pat tikėjosi 
iš sąjungininkų pusės griežtesnių žygių.

Reikia tikėtis, kad Ispanija suras šioje sun
kioje kryžkelėje tikrą kelią ir į demokratiją ir 
į savo krašto gerovę. Buvo gi Europoje ir dar 
kitos valstybės, kurios ypatingai glaudžiai ben
dradarbiavo su Hitlerio Vokietija, o šiandien 
jos stovi antifašistinių valstybių viršūnėse. Tad 
pasaulis nebus labai nustebęs, jei ir Ispanija 
panašų kelią pasirinks ir juo sau ramiai nužy
giuos be jokių išorinių „išlaivintojų“ pagalbos.

JAValstybės numato paskirti savo pasiunti
nį į Argentiną. Paskutinu metu Amerikos pa
siuntinio Buenos Aires nebuvo.

praėjo gražioj ir pilnai sportinėj dvasioj. Per 
įtemptas rungtynes, sekant jų eigą, ne vieną 
momentais privertė sulaikyti kvėpavimą. Bet 
tas nervų įtempimas atslūgo su paskutiniu tei
sėjo švilpuku, kuris nulėmė laimėtojus.

Man beveik nustojo plakusi širdis, išgirdus 
fanfarų garsus, skelbiančius vėliavų nuleidimą. 
Vėliavų — visų čia esančių kraštų. Tai buvo 
tikras pasireiškimas ištikimybės savo tėvynėms. 
Ir jūs tikrai tuo momentu susikaupėte ir ne
vienas sukalbėjote po poterėlį, kad Jūsų visi 
troškimai išsipildytų.

Mūsų UNRRA Team 308 didžiuijasi Jumis."
Ar mums bereikia didesnio įvertinimo iš 

mūsų globėjų pusės?!..
Norėtųsi pasakyti Amerikai, Jurgio Vašing

tono didžiajai laisvės šaliai, joje gyvenančiam 
milijonui lietuvių apie šitą širdingą ir kuklų 
Žmogų, kurį mes čia turime. Apie šaunų vyrą 
amerikietį p. Malsie, suprantantį mūsų skaus
mą, matantį ašaras, (žiūrintį mūsų dvasią.

Tai ragina mus esančius ištremty stipriau 
pasitempti, dar labiau sugretinti savo eiles ir 
niekada neleisti prigesti mūsų globėjų pasitikė
jimui mumis, o taip ir neduoti pritempti mūsų 
viltims ir tikėjimui į ateisiančių dienų tikrumą.

Abiejų dienų vakare teatro salėjo Lietuvių 
Meno Ansamblio „Čiurlionis“ koncertas.

Salėje nėra vietos, žmogus prie žmogaus.
Scenon išeina tautiniais rūbais choristės, cho

ristai, dirigentas Mikulskis.
Daina. Viena... antra. „Op Nemunėli, ta* 

tu mane šauki“...
Tikrai, Nemunėli, ar tu mumis šauki?.. Ar 

tai yra vien tik daina?..
Ką jū ten... — tainėra joks choras. Tai 

yra gyvenimas. Gyvenimas vėl prie tyliai plau
kiančios upės ... prie vilnijančio ežero... prie 
ošančio miško... Kaž kur toli toli atsimuša 
dainos aidas. Šienpiūvių, skaistaveidžių mer
ginų dainos... Tai mūsų žalių lankų grėbėjėlės 
... tai artojų veidai...

— Mes esame vėl savo šaly... Viešpatie, 
kaip tai tikrai..

Vėl yra mūsų jūra... banguojanti ir gyve
nanti. Vėl kaip ana birželį dainuoja vyrai: 
„Už tėvynę, jei reikės, numirsim...“

— Pažiūrėkit į akis!..
Ar mes esame kada buvę ištremty?..
Ar šitų miklių šokėjų kojos ne priesvirnio, 

seklyčios grindis bildina?..
Jūs nutilote... Mus pažadinę ir prikėlę... 

Dainuokite! Mes buvome vėl pradėję gyven
ti! ..

Aš vėl girdėjau savo švilpynes, kurias pie
menėlis sukdavau iš karklo brazdo metu... ir 

.Krėvės skerdžiaus Lapino triūbą, kurią retkar
čiais duodavo vaikams padumti... Aš viską 
girdėjau...

Veltui. Mūsų audringi plojimai, bisavimai 
neįstengia jūsų sulaikyti. Jūs nueinate.

Aš dairaus ir matau daugelio vyrų drėgnas 
akis. Jie nenoriai keliasi ir eina durų link.

— O, kad tai truktų nesibaigiančiai... visą 
amžių... — girdžiu iš apleidžiančių salę.

Čiurlioniečiai,’ jūs turite raktą į mūsų šir
dis... Jūs turite vieną mūsų gyvybės medžio 
šakelę... Paulius Gaubys

Padėka
Savo darbu ir patarimais'prisidėjusiems, ruo

šiant ir organizuojant sporto šventę Dillingene: 
p. dipl. inž. Rimdžiui, p. dipl. inž. arch. Švipui. 
p. Girtautai, p. agr. Pupininkui, menininkams 
p. Sauliui ir p. Rakštelei, p. agr. Šimkevičiui, 
p. J. Bružui, p. Ignatavičiui, p. Aidukui, p. Kir
tikliui, p. Pipirui, p. B. Dapkui, p. Povilaičiui, — 
p. Petkūnui, p. Subatkevičiui, p. Vaškeliui, p. 
Bliudnikui, vyriausioms sportininkų maitinto
joms p. agr. šimkevičienei ir p. agr. Krištolai- 
tienei, — lietuvių visuomenės vardu tariu nuo
širdų ačiū.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju Augsburgo pa
baltijiečių orkestrui ir ČIURLIONIO Ansam
bliui, kurie per abi sporto šventės dienas mus 
džiugino. V. Dunčia

Lietuvių Komiteto Pirmininkas

Vidutinio ruso galvojimas
Laikraštis „The Stars and Stripes“ Nr. 75 

duoda charakteringų pastabų apie vidutinio •u- 
so galvojimus svarbiais šių dienų klausimais. 
Pasikalbėjus su vienu karininku ir 33 karei
viais, rašo laikraščio korespondentas, paaiškėjo, 
ka-d nė vienas jų negirdėjo Churchillio kalbos. 
Tipiškas ruso atsakymas į klausimą apie Chur
chillio. kalbą buvo toks: „Churchillis, Roosevel- 
tas ir Stalinas yra visi trys geri.“ Vienas kari
ninkas pareiškė: „Aš esu perdaug užimtas, kad 
skaityčiau laikraščius.“ Jis dar pridėjo: „Rau
donoji armija yra galingiausia pasaulyje.“ Vie
nas puskarininkis pasisakė girdėjęs apie D. Bri
tanijos mim pirm. Attlee; kai dėl Churchillio, 
tai, jo nuomone, jis esąs amerikietis. „Rusi’a 
yra kiekvieno draugas“, — jis pridūrė. Pa
klaustas apie rusų kariuomenės judesius, vienas 
viršila pareiškė: „Rusų kareiviai eina visur, kai 
jiems įsakyta.“ Jis dar pridūrė niekad negir
dėjęs apie Iraną. Kai vienas eilinis kareivis 
buvo paklaustas apie gen. Stalino atsakymą į 
Churchillio kalbą, jis atsakė: „Politika yra po
litika. Aš esu kareivis.“
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Veda N. Girtautas

TpORTO ŽINIOS
v
Žodis bičiuliams ir skaitytojams

Sporto šventė Dilingene
Kaip jau buvo anksčiau pranešta, š. m. ba

landžio 6—7 d. d. Dilingeno lietuvių stovykloje 
įvyko sporto šventė, kurioje buvo pravestos 
krepšinio, tinklinio ir stalo teniso varžybos. 
Varžybose dalyvavo ir moterų komandos — 
Lauingeho latvių moterų tinklinio, Dilingeno 
esčių tinklinio, Tiubingeno studenčių, krepšinio 
ir tinklinio ir Dilingeno moterų krepšinio ir 
tinklinio komandos.

Krepšinio varžybose dėl Balio Muliuolio pe
reinamos taurės rungėsi šios vyrų krepšinio eki
pos: Kempteno „Šarūnas", Tiubingeno stud., 
Eichšteto-Rebdorfo, Hanau, Memingeno, Miun
cheno „Gintaras“, Miuncheno ASK (Akademi
nis Sporto Klubas), Nordlingeno, Nūrtingeno 
apskr., Chemingo ir Dilingeno. Krepšinio tur
nyrą ir tuo pačiu pereinamąją taurę tvirtai lai
mėjo Kempteno „Šarūnas“, finale nugalėjęs 
Tiubingeno stud, krepšinio komandą rezultatu 
38:16 (22:6). Trečioje vietoje liko Eichšteto- 
Rebdorfo krepšinio komanda, nugalėjusi Miun
cheno „Gintarą“ 36:27 (22:12).

Tinklinio varžybose dalyvavo šios koman
dos: Dilingeno lenkų, Ingolštadto, Eichšteto- 
Rebdorfo, Miuncheno „Gintaras“, Hanau, Di
lingeno I ir Dilingeno II. Pirmą vietą laimėjo 
Dilingeno I tinklinio komanda finale nugalėjusi 
Miuncheno „Gintaro“ tinklininkus 2:1 (11:15) 
(15:5) (15:8).

Moterų tinklinio varžybose pirmą vietą iš
kovojo Dilingeno moterys; antroje vietoje liko 
Lauingeno latvių tinklininkės, trečioje vietoje
— Tiubingeno stud, tinklininkės ir ketvirtoje 
vietoje Dilingeno estės.

Stalo teniso varžybose I—II vietą pasidalijo 
Garunkštis (Miuncheno ASK) ir Meilus (Nūr- 
tingenas).

Stalo teniso moterų varžybose I vietą lai
mėjo J. Rutelionienė (Ravensburgas), II vietą
— Laikūnienė ir III vieta Vaškelienė (abi Di- 
lingenas).

(Platesnis aprašymas sekančiam numeryje.) 
Trumpos žinios

• Čekoslovakijos valstybinė stalo teniso rink
tinė nugalėjo vakarų Švedijos stalo teniso rink
tinę 9:2.

| BELLSHILL, Lanarkshire, SCOTLAND.
801. Astramskas Stasys, gyv. (16) Wiesbaden, 

DP Camp, Gersdorf-Kaserne, ieško As- 
tramskienės-Jurkšaitytės Onos, Astramsko 
Juozo, Astramskienės Magdės, Laukaičio 
Antano ir Laukaitienės Agotos.

802. Gail. sesuo Giersen Elisabeth, gyv. (24) 
Schleswig, Orts-Lazarett, ieško Namavičiū- 
tės Joanos.

' 803. Janšauskienė Marta, gyv. Kr. Nienburg. 
JLandesbergen 149, ieško savo vyro Jan- 
šausko Andriaus ir kitų giminių.

804. Katasonavienė Berta, gyv. Kr. Nienburg, 
Landesbergen Nr. 1, ieško savo vyro Ka- 
tasonavo Aleksandro.

805. Kašelienė Ida, gyv. Landesbergen, Heid- 
hausen Nr. 184, Kr. Nienburg, ieško savo 
vyro Kaselio Zigmo ir kitų giminių.

806. Gauronskienė Rūta, gyv. Altenmarkt, Post 
Osterhofen (Ndby.), bei Josef Pettinger, 
ieško giminių ir pažįstamų.

807. Adomavičius Kazys, gyven. Meerbeck b. 
Stadthagen, Litauisches Lager, prašo su
teikti žinių apie jo sūnaus Adomaičio Po
vilo likimą.

808. Dumša Petras, gyv. Dorverden (Weser), 
Kreis Verden (Aller), Montgomery Camp, 
ieško brolio Dumšos Zenono.

809. Sendek - Kruglugovaitė Kristina, gyv. (16) 
Landau/Waldeck, Reg.Bez. Kassel, Heide- 
str 130, ieško brolio Kruglekovo Jurgio, 
buv. Danijoje.

810. Slentneris Julius, gyv. Stromberg i. W. ii. 
Oelde, Mūnsterstr. 2, ieško savo pusbrolhi 
ir kitų giminių: Slentnerio Arturo, Slent- 
nerio Edvardo. Be to, praneša motinos ir 
žmonos adresą: Ida Slentnerienė, Schwaan 
i. M., Fliesenwerk.

811. Levulis Petras, gyv. Regensburg, Litaui
sches Lager, ieško Černecko Kazio.

812. Šoblinskas Antanas, gyv. Bodenmais, Kost- 
lingerstr. 33, b. Zwiesel (Niederbayern), 
ieško sesers iš Kretingos Šoblinskaitės 
Adolfinos ir sesers Bitlerienės - Šoblinsky- 
tės Stasės ir kitų giminių bei pažįstamų.

Lietuviai gyvenantieji (13a) Rebdorf
b. Eichstatt (Bay.), ieško:

813. čečys Kazys — giminių ir pažįstamų.
814. Kavaliukas Valentinas — Gribliausko Jo

no ir pažįstamų.
815. Petraitis Petras — brolio Jono.
816. Šapranauskas Petras — agron. Šimanausko 

Kazimiero, Pluko Antano ir stud. med. 
Kalpoko Jono.

817. Zubrickai Benediktai — stud, techn. Šim
kaus Jono, Šimkienės - Kriaučiūnaitės Ur
šulės, Šimkaus Petro, s. Jurgio, Šimkienės 
Kristinos ir jų dukters Laimutės.

818. Maikauskas Povilas — Gavenienės Onos, 
Budrevičienės Sofijos, giminių ir pažįstamų.

819. Jankus Kazys — sūnaus Viktoro.
820. Sriubiškis Bonifacas — brolio Lino, Jar

malavičiaus Domo ir Žekonio Vlado.
821. Stukas Albinas — brolio Prano, kaimyno 

Meko Jono ir kaimyno Vyšniausko Vlado.

Mes ieškome savųjų
Siame skyriuje ieškojimų skelbimai dedami 

pagal jų gavimo eilę. Už skelbimus imamas 
mokestis po 2.— RM už kiekvieną paieškomą 
asmenį. Šis mokestis reikia siųsti Redakcijai 
kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 
visus laikraščio skaitytojus atidžiai sekti vi
sus šio skyriaus skelbimus, ir, turint kokių 
Žinių apie bet kurį ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. Už šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame. 
Lietuviai, gyvenantieji Buxtehude, Kreis Stade, 

Marburger Str. 14, Litauisches Lager, ieško:
786. Jančauskas Liudas — giminių ir pažįstamų.
787. Mockaitienė Marija — savo vyro Mockai- 

čio Jono ir švogerių: Tamulio Vlado ir 
Gerulaičio Juozo.

788. Bakaitis Jurgis — giminių ir pažįstamų.
789. Valteris Vilhelmas, gyv. Buxtehude, Kr.

Stade, Harburger Str. 10, Litauisches La
ger, ieško savo žmonos Valterienės Elenos, 
vaikų: Ervido ir Eduardo Vaiterių, sesers 
Hufienės Adelės ir jos sūnaus Hufo Hel
muto.

790. Šležaitis Mykolas, gyv. (24) Neustadt (Hol
stein. Litauisches Komitee, ieško savo žmo
nos Šležaitienės Natalijos ir sūnaus Šle- 
žaičio Jono.

791. Viktaravičiūtė Ona, gyv. (16) Wiesbaden, 
DP Camp, Litauisches Lager, J-III-108, ieš
ko Vaiktaravičiaus Jono ir Badienės Bro
nės.

792. Pakarna Klemensas, gyv. Regensburg, 
Ganghofersiedlung, Litauisches Lager, ieš
ko bręlio Pakarnos Igno.

793. Lorencienė Matilda, gyv. (23) Post Alms- 
loh ūber Delmenhorst, bei Adolf Niehaus 
ieško savo vyro Lorenco Juozo ir sūnaus 
Lorenco Ervino.

794. Čižaitė Jadvyga, gyv. Nurtingen, DP. Camp 
657, Litauisches Lager, ieško brolio Čižo 
Aloyzo.

795. Balnius yytautas, gyv. (24) Lūbeck,' Breite- 
str. 2, ieško tėvų Balnių Petro ir Juzės, 
brolių: Zigmo, Juozo ir Justino ir kitų gi
minių bei pažįstamų.

796. Prielgauskas Kl„ gyv. Hamburg, Chilehaus 
A. 25, Litauisches Komitee, ieško giminių 
ir bičiulių.

797. Geležiūnas Jonas, gyv. Ansbach, Hinden- 
burg-Kaserne, ieško dukters Geležiūnaitėa 
Salomėjos ir sūnaus Geležiūno Albino.

798. Navikienė Marija, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško savo sūnaus Naviko 
Stanislovo, dukterų Kastancijos ir Magde- 
lenos ir žento Vosyliaus Vinco.

799. Kalauskienė Monika, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško savo vyro Kalasaus- 
ko Juozo, sūnų: Stanislovo ir Juozo ir dūk 
terš Petrutės.

800. Melnykaitės-Vonžodienės Onos vyras pra
neša, kad jis yra gyvas ir sveikas. Prašo 
žmoną, jos brolius ir Kostą Grudzinską 
parašyti Norkytei Zuzanai, 7 John Street,

• Kanados karių ledo ritulio komanda nuga
lėjo aukštomis pasekmėmis dvi Šveicarų ledo 
ritulio rinktines 12:3 ir 8:2.
• Švedijos Lengvosios Atletikos Sąjunga už 
prasižengimą prieš mėgėjų-sportininkų nuosta-' 
tus (ėmimą honoraro už dalyvavimą rungty
nėse) diskvalifikavo visam laikui pasaulio ilgų 
nuotolių bėgimo meisterį Gunder Haegg, pa
saulio rekordistą Arne Anderson ir vidutinių 
nuotolių bėgiką Kalama.
• Neseniai Štutgarte buvo sužaistos tarpzoni- 
nės futbolo rungtynės pietų Vokietija-vakarų 
Vokietija. Jos baigėsi 3:0 (1:0) pietų Vokieti
jos naudai. Pietų Vokietijos rinktinė buvo su
daryta daugiau iš jaunesniųjų futbolininkų, ku
rie pasirodė labai gerai. Tuo tarpu vakarų Vo
kietijos rinktinės sudėtyje matėsi dar senieji 
Vokietijos, buvusios valstybinės komandos fut
bolininkai kaip Kuzorra, Szepan ir kt. Rungty
nes sekė apie 50.000 žiūrovų.
• Pragoję Čekoslovakijos valstybinė ledo ri
tulio rinktinė nugalėjo Šveicarijos ledo rituli
ninkus 6:0.
e Pirmosios pokarinės lengvosios atletikos 
rungtynės tarp Oxfordo ir Cambridge univer
sitetų Londono White City stadione baigėsi 
Cambridge universiteto pergale 65:43 punktais.
• Š. m. kovo 24 d. Portugalijoje, Lisabonoje, 
širdies liga mirė Pasaulio šachmatų meisteris 
Dr. Aleksandras Aliochinas.
• Laisvo stiliaus imtynių Europos pirmenybės 
bus pravestos š. m. spalių mėn. Stokholme, o 
Europos pirmenybės graikų - romėnų stiliaus 
1947 balandžio mėn. Pragoję.
• Švedijos Lengvosios Atletikos Sąjunga gavo 
kvietimą dalyvauti USA lengvosios atletikos 
pirmenybėse, kurios įvyks š. m. birželio mėn.
• Buvęs pasaulio sunkaus svorio bokso meis
teris italas Primo Camera nesenai Trieste punk
tais pralaimėjo bokso rungtynes prieš savo tau
tietį Luigi Musiną.
• Vokietijos stalo teniso meisteris Mauritz 
pereitą- sekmadienį Miunchene laimėjo Bavari
jos stalo teniso meisterio vardą. Moterų vie
nete laimėjo Gschwendtner.

„Mūsų Kelias“, dar žengdamas pirmuosius 
žingsnius, buvo užsibrėžęs tikslą — tobulėti ir 
tobulėti. Kiek esamos sąlygos leido, Redakci
nis Kolektyvas, ne mažam senųjų plunksnos 
darbuotojų būriui padedant, jaučiasi savo tiks
lo siekęs. Ta linkme einame ir toliau. Ir štai 
mums yra labai džiugu pranešti savo maloniems 
bičiuliams ir skaitytojams, kad pradedant šiuo 
numeriu, „Mūsų Kelias“ rodysis kas savaitę 8 
puslapių, kurių vieną visada užims „Kultūrinis 
gyvenimas“.

822. Dubulskis Juozas, gyv. (21) Greven bei 
Munster i. Westf., Litauisches Lager, ieško 
sūnaus Jono, dukters Rožės ir Mikoliūno 
Adolfo.

Lietuviai gyvenantieji (24) Alt-Garge, 
Kreis Lūneburg, Litauisches Lager, ieško:

823. Didžiuovaitytė Elena — tėvų ir pažįstamų.
824. Liguckaitė Genė — tėvų ir pažįstamų.
825. Vyšniauskaitė Aldona — tėvų ir pažįs

tamų.
826. Balsytė Marta — tėvų ir pažįstamų.
827. Kontrimas Albertas — giminių ir pažįs

tamų. •
828. Tamoševičiūtė Juzė — giminių ir pažįs

tamų.
829. Martinaitytė Marija — tėvų ir pažįstamų.
830. Dirvelis Jonas — Januševskio Gustavo ir 

sesers Dirvelytės Mortos.
831. Potrienė - Gudauskaitė Ona — Potros Ka

zimiero, Račkauskienės Marijos, Pakalniš
kio Igno, Jakovičiaus Kosto, Vidmanto 
Vlado, Vito Antano, Zaboro Kazio, Kiau- 
lakytės Marijos, Vinckaus Kazimiero ir 
Dieningaitės Stasės.

832. Kausytė Adelė — tėvų giminių ir pažįs
tamų.

833. Bergas Henrikas — tėvo Bergo Juozo, švo- 
gerio Bučinsko Jono ir gail. sesers Baraus
kienės - Suchvastovienės Zofijos.

834. Barauskienė Anastazija — giminių ir pa
žįstamų.

835. Simackienė Elzė — savo vyro Simackio 
Liudviko ir dukters Dekertienės - Simacky- 
tės Agnės.

836. Jazbutis Kostas — savo žmonos Jazbutie- 
nės Onos vaikų Jazbučių Vytauto, Rudol- 
for ir Juditos, ir švogerio inž. Kasparaonio 
Kazio.

837. Švelnys Jonas — Švelnio Prano.
838. Vileienė Berta — Streikio Jono ir Loserio 

Dovydo.

Vokietijos pinigų ir viešojo 
kredito ūkis

(Pradžia 4 pusi.)
lėtų eiti iš rankų į rankas. Šiuo atveju yra 
techniškas sunkumas — reikia tokius liudiji
mus pagaminti, o kad jie galėtų, eiti, reikia 
smulkių kupiūrų. Tiesa, mokesčių mokėjimą 
tokių liudijimų apyvarta pagyvintų, bet apy
vartoje jie pasidarytų pigesni už pinigus, ir jų 
savininkai neštų iš to susidariusis nuostolius.

Nepristatytų pakeisti notų sumos išmokėji
mas iš Reichsbanko valstybei dabar neturi jo
kios praktiškos reikšmės. Žuvusios notos ir žu
vę paskolos lakštai tik lengvina valiutos ir sko
lų tvarkymo operacijas.

Yra dar siūlymų išimti iš apyvartos visus 
banknotus, didesnes kupiūros kaip 20 Reichs
markių. Išimtį galima būtų įvairiais keliais. Kai 
kas siūlo tiesiai paskelbti juos esant be vertės. 
Yra siūlymų iškeisti notas santykiu 1:10.

VI. Reformos laikas
Interesas greičiau ūkį pastatyti ant sveikų 

pagrindų verčia skubėti su reforma. Tačiau 
per ankstyvas arba netinkamu laiku pasirink
tas momentas gali atnešti daug žalos. Praktiš
ki pavyzdžiai parodė, ypač Prancūzijoje, kad 
jokių stambesnių reformų negalima imtis, kol 
krašte žymu infliacijos reiškiniai ir kol valsty
bės biudžetas nėra pusiausvyroje. Taip pat 
tenka turėti galvoje, kad tokia reforma padi
dins įtempimą tarp pajamų ir apsirūpinimo bū
tinomis pragyvenimui reikmenimis. Todėl ga
mybos įmonės turi būti aptvarkytos ar.bent jų 
atstatymo planas patikrintas, o rinkoje būtino 
reikalingumo prekių kiekis pakankamas, štai 
kodėl Vokietijoje pirmiausia rūpinamasi atsta
tyti gamybos įmones, padauginti rinkoje pre
kių, griežtai kontroliuoti prekių kainas, išsau
goti pastovias algas ir atlyginimus ir drausti 
nelegalią prekybą. Reforma įneš į ūkį atitin
kamų apsunkinimų, todėl prieš jos vykdymą 
reikia sutvarkyti darbo klausimą ta prasme, kad 
visi gyventojai turėtų darbo ir tuo pačiu pra
gyvenimo šaltinį. Nors Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Anglijoje nėra valiutų reformos 
klausimo, tačiau ten labai stengiamasi išnaudo
ti pilną gamybos pajėgumą, kad tuo būdu pa
didintų prekių kiekį rinkoje ir atstatytų pusiau
svyros santykį tarp prekių ir pinigų.

Kliudanti aplinkybė yra dar ta, kad iki šiol 
nėra centralizuotos Reichsbanko organizacijos. 
Kiekviena okupacinė zona tvarkosi atskirai per 
savas įkurtas centrales. Tuo tarpu pinigų refor
ma tegali būti centralizuotai įvykdyta. Aišku, 
kad svarstomos problemos tik tada bus sėk
mingos, jei jų vykdymas sudarys koordinuotų 
ūkio politikos priemonių dalį. Tiek laiką tiek 
veiklos kelius pasirinks krašto ūkio politikos 
vairuotojai.

Šis skyrius yra iššauktas paties gyvenimo. 
Mums, tremtiniams, dvasinė kultūra yra svar
biausias veiksnys mūsų dabartiniame gyvenime, 
todėl ir būtina, apžvelgus atsivežtą kultūros lo
byną, nagrinėjant ištremtyje pasiektus laimėji
mus, nudiegti taip pat gaires ir duoti impulso 
naujiems kultūriniams darbams. Mes manome, 
kad šis skyrius, prityrusios plunksnos vedamas, 
atkreips ir kitų senųjų plunksnos darbuotojų 
dėmesį. Juos mes nuoširdžiai kviečiame į šią 
talką, kurios pagelba galėsime vispusiškai pa
sotinti tą dvasinį mūsų tautiečių skaitytojų alkį.

Esame įsitikinę, jog malonūs skaitytojai ne
bus nuskriausti, gaudami už nežymiai aukštes
nę kainą didesnį ir turiningesnį laikraštį. Tas 
mažas kainos pakėlimas yra reikalingas todėl, 
kad mes norime, kaip ir ligi šiol, atsiteisti pa
kenčiamu honoraru savo nuolatiniams uolie
siems bendradarbiams. Juk tik nuo jų gausumo 
ir uolumo pareina laikraščio turiningumas ir 
įdomumas.

Redakcinis Kolektyvas

Poniai Musteikienei, jos broliui pulk. 
Š u m s k i u i mirus, užjaučiame ir kartu 
liūdime

Ot. ir M. Sauliai.

Pranešimas
Nuo š. m. balandžio 28. d. iki gegužės 5. d. 

K ass e 1- O b erz w e h r en stovykloje šau
kiamas Lietuvos Operos, Operetės, Baleto. Dra
mos ir Orkestro artistų muzikų, dirigentų, lais
vųjų menininkų

Suvažiavimas
Suvažiavime bus aptarti aktualūs mūsų rei

kalai, peticijos, lietuviškojo teatro kūrimo ap
tarimas ir kt.

Suvažiavimo proga įvyks ir
Didžioji Meno Savaitė.

P. p. menininkai prašomi ir pasiimti reikia
mas gaidas, kostiumus, savo akomponiatorius.

Smulkesnis suvažiavimo planas bus praneš
tas paskirais laiškais. P. p. menininkai prašomi 
tuojau pranešti savo adresą telegrama, kad to
kį laišką su pranešimu gautute laiku,.

Nakvynė ir išlaikymas parūpintas. Kelionės 
išlaidos bus apmokėtos.

Suvažiavimo dalyviai laukiami ne vėliau 
kaip balandžio 27 dieną.

Iniciatorių vardu
Petras Maželis, 

Lietuvos Operetes solistas.

Į Lietuvių Tremtinių Bendruomenę ir Komitetus
Š. m. gegužės mėnesį Schongau (Altenstadt) 

rengiama Baltijos tautų šventė-paroda, kuri pra
sidės gegužės 12 d. ir' tęsis vieną mėnesį. Lie
tuviai yra musistatę suruošti:

a) dailininkų meno kūrinių (paveikslų) paro
dą, tautodailės dirbinių parodą, lietuviškos spau
dos Vokietijoje parodą, Lietuvos istorijos sky
rių, tremtinių švietimo padėties pavaizdavimą 
ir kt.,1

b) chorų, solistų (vokalistų ir instrumenta
listų) koncertus;

c) sporto varžybas (krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso ir kai kurių lengvosios atletikos šakų).

Parodose išstatyti kūriniai ir dirbiniai išbus 
visą mėnesį. Chorų ir solistų pasirodymui kiek
viena Baltijos tauta turės savo savaitę. Pasku
tinę savaitę numatyta bendri tautų pasirodymai 
ir finalinės sporto varžybos.

Vietos UNRRA vadovybei maloniai šiam 
reikalui 'pritarus, į šventę kviečiami kariuome
nės vadovybės atstovai, vietos ir užsienio spau
dos atstovai ir kiti įtakingi asmens. Kai kurie 
šventės momentai bus filmuojami.

Schongau stovykloje lietuviai sudaro mažu
mą, todėl tinkamas mūsų tautos šioje šventėje 
atstovavimas sudaro rengėjams labai daug 
sunkumų.

Mes neabejojame, kad visuomenė supranta 
šios šventės tikslą ir reikšmę ir todėl kreipiamės 
į komitetus, menininkus, sportininkus, prašy
dami mūsų darbą visomis išgalėmis paremti ir 
padėti. Kreipsimės asmeniškai ar raštu.

Pirmiausia prašome redakcijų, leidėjų ar 
leidyklų, prisiųsti po 3 egzmpl. to paties pava
dinimo leidinio (laikraščio, vadovėlio, poezijos 
veikalo ir t. t), kurie bus panaudoti rengiamoje 
spaudos parodoje. Veikalai turi būti išleisti Vo
kietijoje pasibaigus karui. Leidinius prašome 
prisiųsti iki balandžio 20 d. šiuo adresu: Lietu
vių Komitetui, Schongau, Hotel „Alte Post“.
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Schongau 

Apylinkės Komitetas

g MUSU KELIAS ^,
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Diilingen a'D., Lietuvių Stovykla

Leidžia Redakcinis Kolektyvas:
Vyr. Redaktorius D. Penikas, 
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir

Ant Musteikis
Permitted by Military Government 
Printed by Manz in Dillingen a. D.
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Didžiųjų problemų sprendimo belaukiant Iš Amerikos lietuviu spaudos
Irano klausimas nebaigtas

Irano — Rusijos ginčo sprendimas Įnešė į 
tarptautinės politikos areną palengvėjimą, nes 
Rusija yra pasižadėjusi savo kariuomenės dali
nius iŠ Persijos atitraukti iki gegužės 6 d., neri- 
šant bet kuriomis sąlygomis. Nors Rusija ir 
davė tokį pažadą, tačiau Irano vyriausybė ne
pareiškė tvirto pasitikėjimo juo ir paprašė JT 
•Saugumo Tarybą, kad Irano — Rusijos ginčas 
paliktų Saugumo Tarybos darbų tvarkoje iki 
gegužės 6 d. Tokiam Irano reikalavimui labai 
priešinasi Sovietų atstovas. Jis reikalauja, kad 
Irano — Rusijos ginčo klausimas batų visiškai 
išimtas iš ST darbotvarkės, nes reikalas esąs 
jau sutvarkytas.

Šie du priešingi pareiškimai rodo, kad Irano 
vyriausybė nėra visai tikra, kad Rusija savo 
pažadus išpildys, nes kitaip nebūtų galima' su
prasti, kodėl tas klausimas turėtų ir toliau pa
silikti ST darbotvarkėje. Antra vertus, šis rei
kalavimas gali būti tap pat dviprasmis, būtent: 
ar Rusija nenumato savo pažadų išpildymo ar 
čia yra prestižo reikalas. Greičiau reikėtų pri
leisti pirmąjį atvejį, nes ji, pasižadėdama ati
traukti kariuomenę, paminėjo, kad atitrauki
mas galįs įvykti numatytu laiku, jeigu neįvyk- 
8ią kurių nors netikėtumų. Štai šitoji aplinky
bė greičiausia ir verčia Iraną pareikšti nepasiti
kėjimą. Kas pagaliau įvyks, turės išryškėti ar
timoje ateityje.

Irano ginče vis dar minimi kiti du punktai 
— naftos koncesija ir Azerbeidžano autonomi
ja. Irano pasiuntinys Amerikoje pareiškė, kad 
jie iš Sovietų gavę net tris notas. Vienoje kal
bama apie rusų dalinių atitraukimą, kitoje — 
apie naftos koncesiją ir trečioje — apie šiau
rinės srities autonomiją.

Paskutinėmis UP žiniomis iŠ Teherano, Ru- 
sja norinti sudaryti naftos paktą su Iranu 50 
metų. Per pirmuosius 25 metus rusai turėtų 
51%, o Iranas 49% sudarytosios naftos bendro
vės akcijų. Vėliau, po 25 metų, šios bendrovės 
akcijos pasidalytų pusiau, t. y., po 50%. Ar ši 
bendrovė bus sudaryta ir kaip jis bus sudary
ta, netrukus paaiškės.

Franco Ispanija •
Anksčiau keltas Franco rėžimo Ispanijoje 

klausimas paskutiniu metu, atrodo, pasieks,sa
vo kulminacinį tašką. Didelė staigmena buvo 
Saugumo Taryboje kai buvo sužinota, jog Len
kija norinti Franco rėžimo klausimą iškelti Sau
gumo Taryboje. Tam iškėlimui Lenkijos dele
gatas jau esą gavęs atitinkamas instrukcijas.

Pagal UP pranešimą iš Naujorko, Saugumo 
Tarybos nariai reiškia baimės, jog Ispanijos 
klausimu susidarysią priešingumų tarp Rusijos, 
iš vienos pusės ir Amerikos-Anglijos — iš ki
tos pusės.

Laukiama, kad JAValstybės ir D. Britanija 
pasipriešinsiančios Saugumo Taryboje dėl Fran
co rėžimo, nes jos remiasi tuo, jog Ispanijos 
rėžimas esąs pačios Ispanijos reikalas, o JT 

- Organizacijos kišimasis pažeistų tuos dėsnius, 
kurie draudžia kištis į vidaus reikalus, priklau
sančius pačiai valstybei. Tačiau tikimasi, kad 
Lenkijos pasiūlymą stipriai parems Rusija, nes 
Rusija jau seniau stipriai rėmė Prancūzijos pa
siūlymą dėl santykių nutraukimo su Franco rė
žimu.

AP iš Madrido pranešą, kad Rumunija jau 
nutraukusi diplomatinius santykius su Ispanija. 
Ispanjos kabineto komunikate sakoma, kad 
„kol Rumunija bus Sovietų kariuomenės oku
puota, diplomatiniai santykiai de facto suspen
duojami“. .

Madrido spauda puola, praneša AP, Sovietų 
Sąjungą už exilinės Ispanų respublikinės vy
riausybės pripažinimą. Laikraščiai nurodo, kad

taikai pavojus kyląs iš Rusijos, kaip jau daug 
kartų jie yra pabrėžę. Panašaus santykių nu
traukimo laukiama ir iš kitų valstybių — Bul
garijos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos.

Ispanijos galva griežtai atmeta jai daromus 
priekaištus įsivaizduodamas, • kad jos pozicijos 
šiuo metu sustiprėjusios.

Šiaip ar taip, Ispanijos rėžimo klausimas — 
tai naujas didžiųjų valstybių santykių bandy
mas.

Prancūzija buvo pasiuntusi net tris notas 
Sąjungininkams dėl Ispanijos rėžimo, jame įžiū
rėdama pavojų taikai. Kiek prisimename, Ame
rika ir Anglija dėl Franco rėžimo buvo kitokios 
nuomonės, negu Prancūzija ir Rusija.

Europos taikos konferencija
JAValstybės imasi nepaprastai energingos 

iniciatyvos taikos organizavimo darbe, šio mėn. 
6 d. JAV užsienių reikalų ministeris James F. 
Byrnes buvo pasiuntęs pasiūlymus V. M. Molo
tovui, G. Bidault ir Ernest Bevinui dėl keturių 
didžiųjų susitikimo Paryžiuje balandžio 25 d. 
Prancūzija ir D. Britanija pasiūlymą tuojau 
priėmė. Po kiek laiko gauta žinių, kad ir So
vietų Sąjunga sutiko dalyvąjįti keturių pasita
rime.

Jiems susirinkti esančios kelios priežastys. 
Pirmiausia verčią susitikti slegiančios pasauli
nės problemos. Potsdamo nutarimas, pagal ku
rį užsienių reikalų ministerial turi rinktis kie
kvieną metų ketvirtį. Paskutinį kartą jie buvo 
susitikę Maskvoje gruodžio mėn.

Byrnes reikalauja labai greito veikimo ir 
taikos sutarčių projektų su ašies satelitinėmis 
valstybėmis — Italija, Rumunija, Bulgarija, 
Vengrija ir Suomija — sudarymo. Iki šiol Šis 
klausimas užsienių reikalų ministerių pavaduo
tojų labai lėtai buvo vykdomas Londone.

Vis dar nesusitariama dėl Italijos kolonijų, 
nes Rusija palaiko savo reikalavimą, kad jai 
būtų pavesta Tripolitanija ir duotos Dodeka- 
nezo salose bazės.

Esą susitarta tik dėl karinių pajėgų paskirs
tymo, tuo tarpu dėl reparacijų nepasiekta susi
tarimo su Rusija, nes ji neatsisakanti savo rei
kalavimų.

Sienų klausimai tarp Prancūzijos ir Italijos 
ir kt. tikimasi būsią išspręsti. Dėl Rumunijos 
dar nesusitarta, nes vakarų sąjungininkai rei
kalauja sutarptautinti Dunojumi susisiekimą, 
nustatyti Rumunijos kariuomenės dydį ir sut
varkyti naftos eksploataciją ateityje.

Laukiama atvykstant į Angliją Rumunijos 
politinio atstovo Richard Franasvpi, kuris ma
tysis su Bevinu, kad galėtų išjudinti pasitari
mus iš mirties taško.

Visai maža tėra padaryta dėl Bulgarijos, 
Vengrijos ir Suomijos. Ypač didelių priešingu
mų esą dėl Suomijos.

Byrnes reikalavo, kad užsienių reikalų mi
nisterial painstruktuotų savo pavaduotojus pas
kubinti sayo darbą, paliekant klausimus, dėl 
kurių nesusitariama, atvirais. Atviruosius klau
simus apsvarstysią ir išspręsiu susirinkę didieji. 
Tokią Byrnes akciją diplomatų veteranai svei
kina ir tikisi, kad tuo, gal būt, būsią išeita iš 
mirties taško, kurį buvo priėję užsienių reikalų 
ministerių pavaduotojai.

Senatorius Tom Connally, užsienių reikalų 
komiteto pirmininkas senate, ir senatorius War
ren R. Austin siūlo susitikti Prezidentui Tru- 
manui, ministeriui pirmininkui Clement R. Att
lee ir generalissimui J. V. Stalinui.

Apskritai imant, JAValstybės rodo nepa
prastą iniciatyvą taikos organizavimo darbe 
Anksčiau buvo pranešta, kad jeigu ir nebūtų 
didžiųjų susitarta dėl ašies satelitinių valstybių, 
tai taikos konferencija turėtų būti visteik Šau
kiama.

JAV remia Jungtines Tautas 
Prezidento Trumano kalbos mintys

š. m. balandžio 6 dieną buvo JA Valstybių kariuomenės diena. Tąja proga prezidentas 
Trumanas pasakė kalbą. Jo kalbos mintis čia suglaustai paminėsime.

Prezidentas Trumanas pareiškė, kad Jungtinės Tautos sieks Irano ir kitų mažųjų tautų 
Artimuosiuose Rytuose suvereniteto ir integralumo. Jis nurodė reikalą karines jėgas suglau
dinti ir įvesti visuotinį karių apmokymą; be to, jis įspėjo didžiąsias tautas dėl intensyvaus 
rungtyniavimosl Viduriniuose Rytuose, kur galėtų iššaukti staigų konfliktą.

Tačiau jis pareiškė, kad „nei didelės nei mažos tautos neturi Artimuose ar Viduri
niuose Rytuose tokių interesų, kurių negalėtų suderinti Jungtinės Tautos“. Jungtinės Tautos, 
pasak jo, turinčios teisę reikalauti, kad tų kraštų tautos „nebūtų prievartaujamos“.

Tolimuose Rytuose JAValstybės laukiančios, kad Sovietų Sąjunga ir D. Britanija su
prastų Amerikos reikalus, nes jais siekiama taikos.

Energingu tonu prezidentas pareiškė, kad „A m e r i k o s užsienių politika esan
ti universal i“. Kalbėdamas apie karines pajėgas, jis pareiškė, kad JAV esančios 
kariškai tiek galingos, kaip ir k i t o s t a u t o s p a s a u 1 y j e, j o s t u r i n č i o s 
ir ateityje pasilikti galingos., kad užtikrintų pastovią taiką pasau
lyje. „JAV yra stipri tauta, stipresnės už ją nėra. Tas reiškia, kad mes turime perimti va
dovavimą ir atsakomybę“, sako prezidentas.

„Laimėjusios tautos negali klastingiems ir pavojingiems priešams atsukti nugarą ir 
grįžti namo... Karo nugalėtojai turi būti užtikrinti, jog priešų agresija Ir tironija 
nebus atnaujinta. Kad galėtume pasakyti, jog tikrai karą laimėjome, — tironija turi 
būti su šaknimis išrauta iš pačios priešų tautos sielos.“

Prezidentas Trumanas pabrėžė, kad JAV savo maistą pasidalysiančios su alkstančia 
Europa ir Azija dėl „paprasto humanizmo, kadangi mes žinome, jog mes patys negalime 
džiaugtis gerove, kol pasaulyje bus ekonominė stagnacija“.

Uždarą ūkinį bloką Europoje ar kitoje pasaulio dalyje prezidentas Trumanas atmeta, 
bm tas tautas vedąs prie skurdo.

Baigdamas savo kalbą jis pridūrė:
„Aš nesu pesimistas dėl ateities. Aš esu įsitikinęs, jog nėra nė vienos tarptautinės 
problemos, kuri nebūtų išspręsta, jeigu tik yra gera valia ir rodomos pastangos spren
dimui per JTOrganizaciją, kurią esame sukūrę.“ „Mūsų užsienių politika remiasi di
džiausiu Jungtinių Tautų rėmimu.“

Nanseno pasai išvietintiems žmonėms
„Vienybė“ 5 Nr. skelbia, kad JAV kongre

so atstovė Claire Booth Luce atstovų rūmuose 
pasiūlė rezoliuciją, kurioje valstybės departa
mentas prašomas ištirti ir palengvinti sunkią 
antrojo pasaulinio karo išvietintų žmonių bū
klę. Rezoliucija perduota Užsienių Reikalų Ko
misijai. Senatorius Arthur Vandenberg tą pa
čią rezoliuciją pasiūlė Senatui.

Kaip žiname, po pirmojo pasaulinio karo 
tokie Nanseno pasai buvo išduoti visiems be 
tėvynės likusiems išvietintiems asmenims. Rei
kia manyti, kad ir šiuo metu, jei ilgiau užsitęs 
neišspręstos painiavos, tokie pasai bus išduoti.

ALM pirmininkas kandidatuoja į Sanitary 
District trustistus

„Vienybės“ korespondentas iš Chicagos pra
neša, kad Chicago respublikonai įvertino Ame
rikos Lietuvių Misijos pirmininką adv. Antaną 
Olį ir pastatė jį kandidatu į Sanitary District 
trustistus. Tas rodo, kad Amerikos lietuviai 
aktyviai reiškiasi ir turi pasitikėjimą ir stam
biose Amerikos partijose.

Vyskupas Bučys atvyks į Ameriką
„Vienybė“ 6 Nr. praneša, kad Vyskupas Bu

čys, savo sekretoriaus kun. Vaitkevičiaus lydi
mas, atvyks į JAV. Vizas jau jie esą gavę, o 
dabar laukia laive reikalingos vietos. Mes iš 
savo pusės pažynim, kad vyskupas Bučys iki 
šio laiko gyveno Romoje ir savo veikla prisi
dėjo prie lietuviškų reikalų gynimo ir tvar
kymo,

Amerikos lietuvių Istorija anglų kalba
Šiuo metu Amerikos lietuvių spaudoje pa

sirodė Edward J. Kubaičio pranešimai, kad jis 
aktyviai renka visą medžiagą apie Amerikos 
lietuvius ir ketina per metus laiko paruošti ir 
išspausdinti maždaug 500 pusi, knygą anglų kal
ba apie Amerikos lietuvius ir jų organizacijas. 
Iš to paties pranešimo sužinome, kad didelė 
J. P. Lippincott leidykla dar šią vasarą išleis 
Vinco Ramošaičio knygą apie Amerikos lietu- 
vius-Minėta knyga, anot autoriaus teigimo, bus 
daugiau pasakojimo — apysakos forma para
šyta. Knyga taip pat bus atspausta anglų kalba.

Lietuviams ir kitiems tremtiniams siūloma 
Alaska

„Vienybė" 7 Nr. perspausdina amerikiečių 
laikraštyje „Washington Star" paskelbto sekre
toriaus Horald L. Ickes straipsnio mintis, ku
riame autorius perša kolonizuoti Alaską. Čia 
paduodame „Vienybėje“ tilpusią santrauką:

dairios žinios
• D. Britanija nutraukė diplomatinius santy
kius su Albanija.
• Austrija iš naujo reikalauja pietinio Tiro
lio iš Italijos.
• Rumunija nutraukė diplomatinius santykius 
su Ispanija.
• Vokietijoje, anglų zonoje, susekta antisemi
tinė partija.
• Kinų raudonieji arti Harbino.
• JAV paneigia Sovietų Izvestijos pranešimą, 
kad Amerika Islandijoje slaptai išsinuomavusi 
oro ir jūrų bazes.
• 100.000 karių paradavo Amerikoje.
o Paskutiniai rusai išvyko iš Bomholmo salos 
Danijoje.
• Pirmajame Tarptautinio Teismo posėdyje 
laikinuoju pirmininku išrinktas Jose G. Guer
rero (EI Salvadoras).
• Admirolas H. K. Hewitt, JAV laivyno vir
šininkas Europoje, manoma, netrukus vyks ofi
cialaus vizito į Ankarą.
e Kaip praneša JTO generalinis sekretorius 
Trygve Lie, artimoje ateityje būsiąs įsigytas 
radijo siųstuvas, kuris veiksiąs kaip „UNO bal
sas“.
• JAValstybių pasiuntinys Maskvoje gen. 
Walter Bedell Smith turėjo pasikalbėjimą su 
generalissimu Stalinu, kuriam ta proga įteikė 
prezidento Trumano laišką.

Michailovičius prašo pagalbos
AP iš Vašingtono praneša, jog buvęs Jugo

slavijos ambasadorius Amerikoje Konstantin 
Fotitch yra paprašęs JAV užsienių reikalų mi- 
nisterį Byrnes, kad jis padarytų intervenciją 
pas maršalą Tito dėl generolo Michailovičiaus, 
kuris dabar yra suimtas ir bus teisiamas.

Jis prašė Byrnes panaudoti savo įtaką, kad 
Amerikos karininkai, kurie 1943 ir 1944 m. bu
vo prie jo prisidėję, galėtų jo byloje būti liudi
ninkais.

Be to, Bymes buvo paprašytas, kad Michai- 
lovičiui būtų duota teisė, jei jis panorėtų, pa
sirinkti amerikiečių ar anglų patarėją jo byloje.

Dėl Graikijos rinkimų
Maskvos radijo komentatorius sako, kad 

Graikijoje rinkimai istorijoje būsią atžymėti 
juoda dėme; šie rinkimai esą nukreipti prieš 
laisvės ir demokratijos atstatymą.

Iš Londono praneša, kad laikraštis News 
Chronicle Graikijos rinkimus vadina laisvais ir 
tinkamais.

Irano premjeras pareiškė, kad Irano parla
mento rinkimai būsią pravesti po vieno mėne
sio, rusų daliniams pasitraukus.

„Autorius paremia savo pąsiūlymą tuo fak
tu, kad amerikiečiai kol kas yra retai apgyvenę 
Alaską, ir jos milžiniški turtai ir resursai dar 
lieka dalimi neišnaudoti Amerikiečiai yra pri
pratę prie labai aukšto gyvenimo standarto ir 
nenoriai'tampa pionieriais primityvių gyveni
mo sąlygų krašte. Tuo tarpu išvietintiems eu
ropiečiams proga pasidaryti pragyvenimą Alas- 
koje atrodytų išganymas. Alaskoje egzistuoja 
didžiausios galimybės šiose srityse: miško pra
monės, medžio apdirbimo, mineralų, aliejaus, 
žuvininkystės, ir žemdirbystės. Yra daugiau, 
negu milijonas akrų žemės, kuri tinka žem
dirbystei. Sekretorius Ickes siūlo, kad JAV 
valdžia investuotų tam tikras sumas į Alasko.i 
pramonę, prekybą, susisiekimo kelius ir t. t., 
kad padaryti sąlygas, kurios pritrauktų Alas- 
kon privatinį kapitalą ir emigrantus. Kompa
nijos ar korporacijos, finansuojamos privatinių 
asmenų — Amerikos piliečių — galėtų būti su
darytos, kurių tikslas būtų — imtis konkrečių 
žygių Alaskos kolonizavimui ir jos resursų eks- 
plotavimui.

Ickes primena, kad jis jau 1940 m. siūlė pa
našų planą atidaryti Alaską europiečiams — 
pabėgėliams nuo naciškojo teroro Bet tada 
jo mintis nebuvo išklausyta, ir dabar „ tūkstan
čiai vyrų, moterų ir vaikų — danų, norvegų, 
lenkų, suomių, lietuvių, kurie būtų galėję dirbti 
naudingą darbą Alaskoje. šiandien jie žuvę 
senojo pasaulio liepsnose.“ Nauji emigrantai 
į Alaską, autorius aiškina, turėtų būti parinkti 
iš eilių žemdirbių ir įvairiausių sričių specia
listų, kurių galima apsčiai rasti Europos ma
žųjų tautų tarpe: juos atsargiai persijojus, ga
lima rasti tūkstančiai darbščių, energingų žmo
nių, kurie itin tiktų Alaskos kolonizacijai Tie 
žmonės galėtų gauti „non-quota“ vizas.

Tiesa, tokia kolonizacijos programa reika
lautų gana didelių išlaidų. Tačiau, sako p. Ickes, 
Amerikos publika ir taip išleidžia milijonus, 
bešelpdama Europos išvietintus žmones per vi
sokias labdaringas organizacijas. Tai kodėl ne
nukreipti dali tų pinigų į tikrai konstruktyvią 
ir naudingą pašalpą, kuri pastatytų išvietintus 
europiečius kolonistus ant pastovios ekonomi
nės bazės? Alaskos kolonizacija, sako, jis, ne
būtų vien tiktai labdarybė europiečiams, bet 
drauge ir naudinga pačioms Jungtinėms Ame
rikos Valstybės. Sekretorius Ickes sako, kad 
jis rengiąs projektą pravesti įstatyminiu keliu 
savo mintį apie Alaskos kolonizaciją. Baig
damas jis pabrėžia:

„Tik imigracija sukūrė didelę Ameriką. Šian
dien imigracija gali sukurti didelę Alaską.“

Dr. B. Vartas

Laukiama Žukovo pasitraukimo
AP pasiremdamas' autoritetingais šaltiniais, 

iš Berlyno .praneša, kad maršalas G. K. Žuko
vas apleisiąs savo postą, kaip okupacinės zonos 
viršininkas. Jo vieton numatomas gen. V. So
kolovsky, o šio vieton — gen. Įeit. Lalinin.

Laikraštis nubaustas 20.000 dolerių
INS iš Berlyno praneša, kad Rusų zonoje 

išeinąs laikraštis Nacht-Express už paskelbtą 
žinią, jog marš. G. Žukovas galįs būti pakeistas 
gen. Sokolovskiu, Žukovo štabo šefu, nubaus
tas 20.000 dolerių ir 24 vai. uždarytas.

AP iš Chunkingo pusiau oficialiomis žinio
mis praneša, kad komunistų daliniai yra apsu
pę Harbiną ir laukią išvykstant Sovietų dalinių, 
kad vėliau galėtų jį užimti.

AP iš Istambulo praneša, kad Turkijos vy
riausybė suspendavusi nauja soc. demokratų 
partiją, kuri palaikanti ryšius su užsienio poli
tikos grupėmis.

Naujos oro tvirtovės B-5Č yra žymiai galin
gesnės už B-29, kuriomis buvo griaunama Japo
nija. Naujieji lėktuvai yra keturių motorų ir 
turi 12.000 arklio jėgų.

‘Keturios laisvės
(Atkelta iš 1 pusi.)

Iš ateities, kurią mes norime padaryti sau
gumo ateitimi mes tikimės pasaulio, pagrįsto 
keturiomis pagrindinėmis žmonijos laisvėmis.

Pirmoji laisvė yra kalbos ir išsireiškimų 
laisvė — visur pasaulyje.

Antroji laisvė yra laisvė savu būdu išpa
žinti Dięvą — visur pasaulyje.

Trečioji laisvė yra laisvė nuo skurdo. Pa
sauliniu atžvilgiu tai reiškia tokį ūkinį susipra
timą, kuris kiekvienai tautai užtikrina sveiką ir 
taikų gyvenimą — visur pasaulyje.

Ketvirtoji laisvė yra laisvė nuo baimės. Pa
sauliniu atžvilgiu tai reiškia visuotinį nusigin
klavimą tokiame laipsnyje, kad jokia tauta ne
turėtų galimybės bet kurį savo kaimyną užpulti 
ginklu*— visur pasaulyje.

Tai nėra tolimos valstybės už tūkstančio 
metų vizija. Tai yra tvirtas pagrindas pasauliui, 
kuris gali būti sukurtas mūsų laikais ir mūsų 
kartoje. Sis pasaulis yra diametrališkai priešin
gas taip vadinamai tironijos „naujajai santvar
kai“, kurią diktatoriai stengiasi įgyvendinti 
bombų sprogdinimu.

Sai „naujajai santvarkai“ mes priešpasta
tome didesmę idęją — dorovinę santvarką.“
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