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Latvijos Nepriklau
somybės šventė

Lapkričio mėnesio aštuonioliktoji yra lai
svos ir nepriklausomos Latvijos Respublikos 
gimimo diena. Tą dieną užgimė latvių tautos 
dainių, tautos laisvės šauklių ir jos dvasios 
vadų mintyse ir žodžiuose ilgus metus bran
dinta, geriausiųjų tautos sūnų krauju iško
vota Nepriklausomybė. Prieš dvidešimts aš- 
tuonęris metus broliškoji latvių tauta pra
dėjo savarankiško valstybinio gyvenimo kelią, 

. kuriuo ėjo tai tautai būdingu atkaklumu ir 
darbštumu.

Žiaurus likimas taip lėmė, kad ir latvių 
tautos kūrybinis darbas liko laikinai nutrauk
tas. Ne tik paskiro žmogaus, bet ir tautos gy
venime pasitaiko sunkių akimirksnių, tačiau 
kas jau yra patyręs ir išgyvenęs ne vieną au
drą, tas taip lengvai nesiduoda ir sunkiausiu 
metu nežinion nubloškiamas. Latvių tauta, 
savo nepriklausomo gyvenimo kelyje patyrusi 
savo pajėgumą ir pasiryžimą kuriant ir sta
tant ne tik valstybinį rūmą, bet ir pildant jo 
turinį materialinėmis bei kultūrinėmis verty
bėmis, ir šiandien žino, kad savo darbo vai
siais gali ne tik pati džiaugtis, bet taip pat 
turi pilną teisę ir pagrindą reikalauti, kad jai 
būtų leista vėl laisvėje tęsti sėkmingai pra
dėtąjį darbą.

Kovoje už savo teises latvių tauta dabar 
jau stoja sų kraičiu, kurio niekas negali nu
neigti nei ignoruoti. Krašto ekonominė pa
žanga tiek pramonės, tiek žemės ūkio srityse 
padarė įtakos ne tik į pačios latvių Jautos vi- 
dujo gyvenimo vaizdą, ji rado atgarsio viso 
civilizuotojo pasaulio ūkio gyvenime. Ne tik 
aukštos kokybės žemės ūkio, bet ir pramonės 
gaminiais Latvija jau nebuvo svetima ne tik 
kaimyninėse valstybėse, bet ir išlepintose už
jūrio rinkose. Gi latVių tautos kultūriniai lai
mėjimai, dėka ekspansyvesnei latvių kultūri
nių siuogsnių politikai, užsienyje buvo žino
mesni ir prieinamesnį už vieno ar kito kaimy
ninio krašto kad ir ne menkesnius darbus.

Viena iš pirmųjų, Baltijos valstybių suda
riusi Kultūros Fondą, Latvija nesitenkino vien 
paskirų veikalų premijavimu, bet buvo jau 
beprieinanti prie to, kad tas Fondas, visos 
tautos pastangomis ir parama, galėjo savų in
telektualų ratą išvesti iš kasdieninio gyveni
mo rūpesčių ir suteikti prideramas ir užtar
nautas gyvenimo ir kūrybos sąlygas. Tai bu
vo vienas iš stambiausių Latvijos kultūrinio 
gyvenimo laimėjimų, kuriuo tikrai latvių tau
ta ir šiandien gali didžiuotis.

Karts nuo karto, o ypatingai tokiomis pro- 
gom.s, žvelgiant į tautos nuveiktus darbus, 
kuriuose tiek pasiaukojimo ir triūso buvo įdė
ta, ima apmaudas, kad žmonijoje dar ir šiuo 
metu vyrauja jėgos, tų pačių žmogiškų sutvė
rimų vairuojamos, kurios užuot prisidėjusios 
prie bendro žmonijai gerbūvio ir laimės troš
kimų įgyvendinimo, ugdo savyje, o taip pat 
primeta kitoms tautoms tvarką, kurioje ne tik 
kad neįmanoma jokia pažanga, bet dar gi nai
kinamas jau sukurtas tautos materialinis ir 
dvasinis turtas. Kovoje su tomis viską griau
nančiomis jėgomis, eilėje daugelio Europos 
tautų, atsistojo ir latvių tauta.

Nenuostabu, jei tos kovos epizoduoSė ran
dame paskirus latvių, lietuvių ar estų tautų 
vardus. Tačiau ne retai taip pat susiduriame 
bu bendra _ Baltijos tautų apibraiža. Kovos 
tikslų ir uždavinių bendrumas sieja, tačiau ne
nusikalsime čia pastebėję, kad tie saitai retai 
teišeina iš formalių ir toje kovoje būtiniausių 
ribų. O, rodos, kad laikas būtų rimčiau, gi
liau ir plačiau pasvarstyti apie artimesnius 
dvasinius saitus, kurie tas tautas galėtų 'ir 
turėtų jungti dienomis giedromis ir ūkanoto
mis. Šiandien ne metas kalbėti apie politi
nius saitus, kurie savaime atsiranda, išeinant 
iš bendros tų (Baltijos) tautų politinės situaci
jos. Šiandien svarbu prisiminti apie tuos mo
ralinius ir dvasinius saitus, kurie galėtų ir 
turėtų reikštis tų tautų gyvenime, išplaukian
čius iš nuoširdaus ir gilaus reikalo supratimo, 
iš skaidrių proto ir širdies šaltinių.

Bet tai nėra lengvas ir paprastas kelias. 
Niekas, tur būt, labiau už šias nuskriaustas 
tautas nejaučia, koks nuotolis, pavyzdžiui, 
Skiria skambius Chartų ir kitas tautų broliško 
sugyvenimo deklaracijų žodžius nuo gyvenimo 
realybės. Ir Baltijos bendro likimo ištiktų 
tautų -gyvenime kelyje gal daugiau rasime 
tautinio egoizmo apraiškų, nei realių pastangų 
siekti tokio tarpusavio ryšio, kuris verstų ap
sigalvoti kiekvieną užsimojimą vėl kada nors 
Paballyje „pauogauti“, kaip tai įvyko 1940 
metais.

Tat ir latvių tautos Šventės dieną nesiten
kinsime vien kurtuaziniais linkėjimais, bet gal 
geriau pasitarnausime bendram tikslui susi
kaupdami ties klausimais, kurie mus ne ski
ria, bet jungia. Jonas Meškutis

Užjūrio brolių pastangos
Lietuvos laisvei atkurti

Lietuvai gelbėti vajus
Lietuva yra pavergta. Svetimos valstybės Todėl Amerikos Lietuvių Taryba, suvažia- tai mūsų gimtajam kraštui tektų, gal būt, 

kariuomenė ir slaptoji policija šeimininkauja vusi WAshingtone rugsėjo 21 ir 22 d. d., vien- vargti ir kentėti ilgus laikus, pirma negu pa- 
Lietuvos žemėje, persekiodamos, terorizuoda- balsiai nutarė paskelbti didelį aukų rinkimo sitaikys nauja proga jam išsilaisvinti: 
mos ir išnaudodamos jos žmones. vajų Lietuvos gelbėjimo reikalui ir sutelkti Visi į darbą! Aukokime, kad mūsų tėvų

Mūsų tėvų kraštas buvo pagrobtas karo 250.000 dolerių. žemė Lietuva būtų išgelbėta!
metu, nors jis buvo neutralus ir niekam ne-x Apie tai jau buvo pranešta spaudoje vi- Tegyvuoja laisva, nepriklausoma ir demo- 
padarė skriaudos. Tą smurto žygį Jungtinės suomenei ir laiškais žymesnėms lietuvių ko- kratinė Lietuvos Respublika!
Valstjl.ės viešai pasmerkė dar, 1940 metais, ir lonijoms. Vajus prasidėjo. Dabar atsirau- ALT Vykdomasis Komitetas

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija pas prezidentą. Žiūrint iš kairės į dešinę: adv. J. Grigalius, St. Michelsonas, W. T. Kvetkus, 
M. Kižytė, adv. K. Jurgėla, L. Šimutis, J. T. Zuris, A. Kumskis, Dr. Pijus Grigaitis, M. Vaidyla, adv. W. F. Laukaitis. Delegacijos vi
duryje stovi Prezidentas H. Truman ir rankose laiko delegacijos įteiktą memorandumą Lietuvos reikalais. (Klišė — Herald American)

po to Amerikos valdžia daug kartų žodžiu ir 
raštu darė pareiškimus, kad ji nepripažįsta 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių įjungimo 
į Sovietų Sąjungą.

Paskutinėmis dienomis šitą Jungtinių Ame
rikos Valstybių nusistatymą dar kartą patvir
tino pats prezidentas Trumanas, kada jisai 
priėmė Amerikos Lietuvių Tarybos delegaciją 
Baltuosiuose Rūmuose, Washingtone, spalių 
29 d. ir išklausė jos pranešimo apie Lietuvos 
padėtį.

Amerikos valdžios akyse, lygiai kaip ir Di
džiosios Britanijos ir daugiau kaip keturių 
dešimčių kitų pasaulio valstybių, Lietuva te
bėra, teisės atžvilgiu, nepriklausoma tauta.

Mes žinome, kad ji nėatsižadėjo savo su
vereninių teisių ir neketina jų atsižadėti — 
priešingai, Lietuvos žmonės atkakliai kovoja 
prieš tuos, kurie užsimojo paversti juos savo 
vergais. Jie ir dešimtys tūkstančiu Lietuvos 
tremtinių Vakarų Europos kraštuose šaukiasi 
mūsų pagalbos, kad padėtume jiems atgauti 
laisvę.

Vokietijos problema artėja
Britanijos ir Amerikos siekimai

Tarptautinės politikos raidą didžiąja da
limi lems Vokietijos problema. Jau prieš 
šios problemos svarstymo pradžią daug ra
šoma spaudoje, ypačiai britiškoji spauda ski
ria daug vietos.

Neanalizuojant britų politikos perspekty
voje, bet tik remiantis jųjų spauda, galima 
susidaryti įspūdį, jog D. Britanija žymiai 
daugiau susirūpinusi Vokietijos atstatymu, 
vokiečių tautos vargų sumažinimu, negu bu
vusia savo sąjungininke — Lenkija arba 
neutraliųjų — Baltijos kraštų problema. Ir 
tai daro ,britai, ’kuriems vokiečiai buvo pa
ruošę mirtiną smūgį ir kurie dar ir šiandien 
sunkiai sprendžia ir butų ir mitybos klausi
mus. Juk Vokietija karą sukėlė, Vokietija 

kiame į visus geros valios lietuvius ir pra
šome paremti sį kilnų reikalą. Kiekvienas 
Amerikos Lietuvos Tarybos skyrius, kiekvie
nas kolonijos komitetas arba draugijų sąry
šis, kiekviena draugija, klubas ir kuopa ir 
kiekvienas paskiras asmuo yra kviečiami pri
sidėti darbu ir auka.

Šaukite susirinkimus, įgaliokite aukų rin
kėjus, renkite prakalbas arba pramogas, skir
kite aukas iš organizacijų iždų, kreipkitės į 
kitų tautų žmones, simpatizuojančius Lietuvai 
— žodžiu, dėkite visas pastangas, kad aukš
čiau paminėtoji ketvirtadalio milijono dolerių 
suma būtų sukelta ne vėliau kaip iki ateinan
čios Vasario Šešioliktos.

Dar kartą pabrėžiame, kad Lietuvos ne
priklausomybė nėra žuvusi! Lietuva yra tik
tai laikinai patekusi į svetimą jungą. Ji turi 
tuo jungu nusikratyti kaip galint greičiau, kol 
dar nėra pabaigtos spręsti pokarinio Europos 
sutvarkymo problemos. Jeigu, taiką Euro
poje darant, Lietuvos klausimas būtų apeitas, 

okupavo Europos kraštus, juos alino ir griovė. 
Šiandien, sakoma, jog .be Vokietijos negali
mas esąs Europos ūkinis atstatymas, be Vo
kietijos nėra Europos.

Toks britų rūpinimasis Vokietijos proble
ma primena politinę britų raidą po pirmojo 
pasaulinio karo, kada britai patys' pirmieji 
ėmė remti Vokietijos atstatymą, kuris atnešė 
•antrąjį pasaulinį karą. Sį kartą, atrodo, bri
tai, nors ir rūpinasi Vokietijos atstatymu, ne
padarys tos klaidos, kurią buvo padarę tada, 
palikdami sugriautą Prancūzijos ūkį, užmirš
dami Prancūciją — savo karo sąjungininkę, 
lygiai dabar palikdami Lenkiją Sovietų Są
jungos „globai“.

Vokietijos problemos nagrinėjimas numa
tomas pradėti jau lapkričio 22 d. New Yorke. 
Dėl Vokietijos klausimo yra jau pasisakę ir 

(Aukas prašom siųsti ir visais vajaus reikalai* 
kreiptis šiuo adresu: Amerikos Lietuvių Ta
ryba — Lithuanian American Council, 1739 
So. Halsted St., Chicago 8, Ill. Čekius prašom 
rąšyti iždininko M. Vaidylos vardu.)
Amerikos Lietuvių Taryba:

Leonardas Simutis, pirmininkas, Wm. F. 
Laukaitis, vicepirm., P. L. Pivaronas, vice- 
pirm., Dr. P. Grigaitis, sekretorius, Mikas 
Vaidyla, iždininkas, Wm. T. Kvetkas, iždo 
globėjas, Dr. M. J. Vinikas, iždo globėjas, 
J. V. Stilsonas, iždo globėjas.

Nariai:
Kun. I. Albavičius, A. J. Aleksis, J. Ar
lauskas, S. F. Bakanas, kun. J. Balkūnas, 
P. P. Dargią, E. Devenienė, S. Gegužis, J. 
Glaveskas, J. J. Grigalus, J. V. Grinius, 
kun. F. M. Juras, K. Jurgeliūrias, P. Kru
čas, J. B. Laučka, S.-Michelsonas, E. Pau- 
razienė.

vakarų demokratinių kraštų ir Sovietų Są
jungos vadai. Britų vyriausybė yra aiškiai 
pasisakiusi už Vokietijos vieningo ūkio at
statymą, už rytinių sienų reviziją, ilgametį 
Vokietijos kontrolės vykdymą, už demiiita- 
rizavimą, Ruhro krašto kontrolę ir Saaro 
krašto pajungimą Prancūzijos ūkiui. Pagaliau 
buvo pasisakyta ir dėl siekimo sudaryti cent
rinę vyriausybę, kad būtų galima kalbėtis dėl 
galutinės Vokietijos taikos sutarties. - Tai 
pagrindinės britų vyriausybės tezės, siekiant 
Vokietijos problemos išsprendimo.

JAValstybių užsienių reikalų ministeria 
James F. Byrnes Stuttgarto kalboje taip pat 
nubrėžė .Amerikos nusistatymą Vokietijos 
atžvilgiu. Jo pagrindinės tezės sutampa su 
Britanijos vyriausybės pareiškimais. Vadi
nasi, tarp D. Britanijos ir Amerikos vyriau
sybių siekimų Vokietijos atžvilgiu skirtumų 
nėra. Todėl kuriu nors trynimosi tarp šių 
dviejų Didžiųjų neturėtu būti.

(Pabaiga 7 pus1'
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UNRRA globoja musų mažuosius
HANA'U STOVYKLOJE ĮSTEIGTAS VAIKŲ LOPŠELIS

Prieš porą mėnesių Hanau UNRRA-os di
rektoriaus žmonos p. Heath iniciatyva buvo 
pradėta rūpintis vaikų lopšelio steigimu. Šią 
iniciatyvą uoliai rėmė tarptautinis (lietuvių, 
latvių ir esčių) moterų komitetas.

Lopšeliui buvo gautas stovykloje atskiras 
namas, kuris pagrindinai pertvarkytas, gra
žiai atremontuotas ir specialiai pritaikytas lop- 

'šelio reikalams.
Šiam lopeliui prižiūrėti ir administruoti 

buvo sudaryta lopšelio valdyba iš p. Heath ir 
tarptautinio moterų komiteto pirmininkių: — 
p. Tercijonienės — lietuvių, Lorens — esčių 
ir Grundis — latvių atstovių.

Po poros mėnesių kruopštaus darbo, š. m. 
lapkričio mėn. 5 d. įvyko lopšelio atidarymas.

Į atidarymą atvyko iš Darmstadto DP rei
kalams viršininkas, pulk. . Lawlor su ponia; 
Ave a Welfare office Miss Crawley iš Diebur- 
go; Miss . Chamberlai — Students Hėstel, 
Frankfurt; Ltn. Leyendecker — 1st Divisn Ar- 
tilery, Fulda; Mr. Goldman — Babenhauseno 
stovyklos direktorius; dr. Clement — Avea 
Medical Office; vietos UNRRA direktorius su 
ponia; ‘tautybių stovyklų vadovai, visų tauty
bių moterų komitetų atstovės spaudos atstovai 
ir kitų svečių.

Poniai Lawlor perkirpus atidarymo specia
lų kaspiną, svečiai buvo pakviesti susipažinti 
su lopšelio įrengimais. Čia lopšelio vaikučiai 
svečius pasitiko ir įteikė ponioms gėlių. Po 
apžiūrėjimo svečiai buvo pavaišinti kava. Vai
šiu metu ponia Heath svečius supažindavo sū 
lopšelio įrengimo tikslu bei eiga.*

Lopšelis buvo steigiamas su tikslu padėti 
našlaičiams ir sergančioms motinoms. Lome
liu gali naudotis visų trijų baltų tautybių vai
kučiai iki 10 metų. Jame gali dabar tilpti iki 
50 vaikučių, tačiau, reikalui esant, jis gali būti 
padidintas. Lopšelio patalpos erdvios, gražiai 
išremontuotas. Įrengta miegamasis, valgoma

sis ir žaidimams kambariai, virtuvė ir kiti pa
togumai. Šiuo metu lopšelio vedėja paskirta 
ponia Kusienė. Be to, iš visų trijų tautybių 
dirba po vieną prityrusią auklę ir dar yra pa
galbinės trys slaugės.

Vaikučiai gauna labai gerą, specialų mai
stą, nuolatos gydytojų tikrinama jų sveikata 
ir kontroliuojama sanitarinė priežiūra. Ati-

LANDSHUTE LIETUVIAI 
ATŠVENTĖ METINES

Š. m. spalių 26 d. lietuviai, švęsdami savo 
metines nuo stovyklos įsikūrimo Landshute, 
suruošė minėjimą, kuriame pakviesti dalyva
vo UNRRA-os pareigūnai ir kitų tautų at
stovai.

Programą atliko choras, padainuodamas ke
letą lietuviškų dainų. Vėliau solistė, Miunche
no konservatorijos studentė Janina Domei
kaitė padainavo Mozarto „Lopšinę" ir lietu
višką liaudies dainą „Pasvarstyk antela". Nors 
ji dar pradedanti, bet daug žadanti savo atei
tyje dainininkė. Akomponavo p. T. Augulienė.

Pabaigai buvo pateiktas aktualus ir nuo
taikingos šiupinys.

Vakaras praėjo jaukioje nuotaikoje.
M. Ap. 

darymo dieną lopšeliu naudojosi 12 vaikučių, 
daugumoje lietuvių.

Tenka pažymėti, kad Hanau UNRRA di
rektorius maj. Heath ir ponia ypač didelį dė-

Dvigubai išvieiiniojo laiškas
Mielas prieteliau ir DP!

Tur būt, netikėsi, kad ir mane...
Savo paskutiniam laiške mane raminai. 

Girdi, jau ne vienas atsikimas buvęs, kad žmo
gus rašinėja nuo.vienos įstaigos iki kitos, var
sto duris ištisus mėnesius, ir vis dėlto paga
liau nutupia ramiame camp’e. Sakei man: Esi 
juk DP, pakankamai dokumentuotas, oficialiu 
UNRRA-os transportu atgabentas iš „keturių 
kantonų miesto" US> sektoriaus, čia'tik nie
kingi formalumai ir viskas bus gerai. Deja, 
išėjo kitaip.

Spalio 9 d. — toji data kaž ką primena — 
buvo mano tikrinimas. Pasisakiau, kad fron
tui priartėjus prie Kauno, vokiečių kariai iš
gyvendino mane iš mano buto, tad bėgau nuo 
fronto ir nuo... Dėl ko vykau | Vokietiją? 
Kad nebuvo kitos išeities. Apklausinėjimas 
(su pertraukomis) truko apie 2*/s vai. Galu
tinėje išvadoje tikrintojai užrašė rezoliuciją, 
kad esą įspūdis, jog aš iš Lietuvos atvykęs 
savo noru, ne prievarta atgabentas, tad ir ne
turįs teisę į DP statusą...

Nenorėjau ir nemokėjau meluoti. Sakiau 
kaip buvo, kaip yra. Nekreipiau dėmesio nei 
| vienos nei l kitos rūšies priežodžius: „Su 
teisybe toli nenuvažiuosi šiais laikais“, arba 
„Melų takas ne ilgas“. Maniau sau: Už teisy
bę negalėtų bausti.

Matai, mielas prieteliau, truputi apsirikau. 
Bet klysti,’ jei manai, kad aš dėl to turėčiau 
pykti, pagiežą reikštu Kur nors, kada nors 
išsilygina ne tik visos paties padarytos, bet ir 
ant savo kailio nuo kitų patirtos neteisybės.

Pradedu naują gyvenimą
Taip buvo toliau: Gavau iŠ UNRRA-os raš

telį, kad aš, kaip netekęs DP statuso, perve
damas vietinės valdžios žinion ir aprūpinimui 
Nuvykęs | netolimo apskrities miesto „pabė
gėlių komisaro“ ištaigų, gavau orderi ir teisę 
apsigyventi miestelyje, kur ir pageidavau. Nu
vykęs | to miestelio burmistro ištaigą, tuoj pat 
gavau orderi kambariukui užimti. Tiesa, nėra 
lovos, bet burmistro ištaiga pasižadėjo per po
rą dienų ir lovą parūpinti. Patalynę žadėjo 
tuoti to buto šeimininkė. Vietiniai, nors, ap
skritai, vengia suglaudinimo ir kratosi pri
imti naujų atbėgėlių, bet, kai isitikina, kad 
naujasis įnamis nėra laukinis, o sukalbamas 
žmogus, tai ir jie patys pasidaro sukalbami 
Atrodo, sugyvensime gerai.

Sekančiomis dienomis atlieku įstaigose vi
sus reikiamus formalumus: maisto kortelėms 
gauti, policijoje įsiregistruoti, darbo įstaigos 
kortelei išsiimti, „Kennkartei“ (asmens liudi
jimui) išsiimti ir 1.1. Visur viskas vyksta, pa
lyginti, sklandžiai, korektiškai

Metų ak| į maisto normas. Esą apie 1550 
kalorijų per mėnesi. Gausiu šiam 4 savaičių 
periodui: 12 kg bulvių, 8 kg duonos (tarp jų 
1 kg baltos), 1 kg mėsos, 1 kg žuvies, 300 gra

mes| kreipia į mūsų mažuosius ir tik jų dėka 
šiandien ir šis lopšelis galės didžia dalimi pa
lengvinti našlaičių ir sergančių motinų vai
kučių būklę. Hanauiečiai yra už tai labai dė
kingi p. direktoriui, jo poniai ir UNRRA-os 
administracijai. . , *

Taip pat nemaža darbo čia parodė ir tarp
tautinis moterų komitetas, kuriame lietuves 
atstovauja p. Tercijonienė.

J. Janušaitis

mų riebalų (dienai apie 10 gramų!), .250 g 
cukraus, 12 g makaronų ir pan. produktų, dar 
truputį sūrio, daržovių, kavos erzaco, 4 Itr. nu
griebto pieno ir 1.1. Kartais šalia*reguliarinės 
normos padalina dar ir papildomų produktų. 
Bet aš dar nesusivokiu, kas ir kur duodama. 
Kartu su maisto kortele įteikė šešias kitas 
įvairias korteles: bulvių kortelę, žuvies kor
telę, rūkalų kortelę, muilo kortelę, kortelę ava
lynei taisyti, kortelę tekstilinėmis prekėms ir 
lopams pirkti. Sako, dar ne visas korteles at
siėmęs (kuro ir kt.). Kuro pirmam laikui gau
siąs 1 centneri brikietų ir kiek malkų. Bur
mistro* ištaigoje sakiau: — Pasidaro šalta, ne
turiu pirštinių. Atsakė: — Paduok pareiš
kimą.

Svarbiausia nenusiminti
Kas gali žinoti, mielas prieteliau, kas bus, 

kaip bus ir kaip geriau bus. Nėra ko perdaug 
sielotis, nėra ko’ ir pavydėti, jei kas nepakei
čiama. Kai dėl manęs, tai aš juk UNRRA-os 
globos nustojau, nepradėjęs tikrai ja naudotis. 
Esu jai tik už vieną gerą paslaugą dėkingas: 
kad mane saugiai iš „keturių kantonų miesto“ 
atvežė. O šiaip nesu aš jai už nieką skolingas, 
jei neskaityti kelias sriubas ir kelis sviestai
nius ir sausainius, kuriuos esu iš jos oficialiai 
priėmęs. Anaiptol nesakau, kad UNRRA- ne
būtų didelių ir žmoniškų dalykų mano kitiems 
tautiečiams atlikusi. Už tai aš, jausdamasi 
vienu su kitais, esu jai kolektyviniai dėkingas. 
O asmeniškai man iki šiol dar neteko jos tei
kiamomis gėrybėmis pasinaudoti. Nepažįstu 
to jausmo, kada tave dovanai maitina, butą 
ir net drabužius duoda ir tai ištisus metus. 
Man tai susiklodavo aplinkybės vis taip, kad 
reikėdavo ir reikia pačiam viskuo rūpintis. 
Nuo pat jaunų dienų taip buvo, taip yra iki 
dabar. Atsimenu pereitus metus aname „ke
turių sektorių mieste“. Kaip neaprašomai ska
ni buvo juoda duona, įkeista už paskutinius 
gerus marškinius! Kaip maža trupinių terei
kia, kad būtum sotus, ir juo mažiau tų trupi
nių, juo jie skanesni. Arba atsimenu pereitą 
žiemą tame pačiame „keturių kantonų mie
ste“: kaip šiltai šildo saulutė saulėtą dieną, 
kada išlendi iš niekad nekūrenamo kambario 
ir prisišlieji prie saulės kaitinamo mūro!

, Tikrai, vis labiau įsitikinu, kad ne tas jrra 
laimingas, kas daug turi, bet tas, kas ir mažu 
moka džiaugtis.

Yra daug gerų žmonių
Kad žmogus būtų geras savo kitų tautiečių 

atžvilgiu — tatai nepareina nei nuo turto, nei 
nuo užimamos bendruomenėje pozicijos, nei 
nuo išsilavinimo. Yra gerų žmonių visokioje 
padėtyje. Yra tautiečių, kurių maisto atsargos 
lagaminuose genda, o tačiau jie jų neduos 
tiems, kas jų labai reikalingas, arba paskaitys.

(Pabaiga 7 pusi.)

Gražioji Nemuno šalis
(8) KOVARSKAS — GELVONAI

Mes aplankome netoli Kovarsko mieste
lio esantį piliakalnį, ant kurio dar tebestovi 
likę mūrinių sienų griuvėsiai. Pasakoja, kad 
švedmečiu čia stovėjusi švedų koplytėlė. Jo
niškio dvaro miške yra apie 200 pilkapių, ku
riuos bekasinėjant rasta daug nesudegintų la
vonų. Viętos gyventojai mus nuveda apžiū
rėti Kregždės šaltinėlį, kuris yra prie Sven-. 
tosios upės kranto. Sako, kad dar nuo pago
nystės laikų jis yra laikomas šventu. Apie j| 
žmonės pasakoja daug padavimų. Nueinam ir 
į Vaivadiškių kaimo koplyčkalnį, kur buto 
iškasta daug akmeninių plytų. Manoma, kad 
toje vietoje kadaise buvęs Degslio miestas.

Kovarsko miestelyje mes apžiūrime gy
dančio vandens versmes, kurios yra prie baž
nyčios, papietaujame ir pasukame Gelvonų 
link, kad kitą dieną galėtume atsidurti Uk
mergėje.

Kol pasiekėme Gelvonų miestelį, mes 
spėjomę išklausyti apie jį daugybę padavimų, 
su visais jų variantais. Čia yra buvę daug 
stebuklingų vietų ir kelis kartus vietos gyven
tojams yra pasirodžiusi Dievo Motina. Gaila, 
kad mes neturime galimybės jums apie visą 
tai papasakoti. Palikę visus padavimus į šalį, 
nors trumpais bruožais susipažinkime su tos 
pagarsėjusios vietovės istorija ir kai kuriomis 
įžymesnėmis vietomis.

Mes apžiūrime grafo Pliaterio lėšomis pa
statydintą mūrinę baroko stiliaus bažnyčią, 
kurioje yra iškalta metrika: 1898 metai. Baž
nyčios kronikoje mes randame žinių, kad pir
moji katalikų bažnyčia 1686 metais buvo per
dirbta iš kalvinų koplytėlės. Tuo pat laiku 
prie jos apsigyveno vienuoliai pranciškonai- 
konventualai, kurie pasistatė vienuolyną ir po 
14 metų kitą medinę bažnyčią. 1897 m. ji su
degė kartu su visu archyvu ir stebuklingu Šv. 
Mergelės paveikslu. Pranciškonai turėjo labai 
daug privilegijų, buvo turtingi ir valdė dide
les apylinkes. 1727 metais rusų valdžia atėmė 
iš pranciškonų šį vienuolyną ir įia apgyven
dino sergančius karius. Sis vienuolynas tada 
stovėjo šios bažnyčios šone ir buvo gana di
delis, apje 900 kv. m. Jo viduje buvo gerai 
įrengti sandėliai, rūsiai ir cėlės. Prie vienuo
lyno pastato buvo dideli mūriniai sandėliai, 
arklidės, pirtis ir kt. Kai 1897 metais degė 
medinė bažnyčia, sudegė ir vienuolynas, kurio 
gaisro, kaip vietos gyventojai pasakoja, nie
kas nė nemėgino gesinti. Su šia nelaime atėjo 
laimė — iš Gelvonų išnyko burliokynas, nuo 
kurio vietos gyventojai tiek medžiaginiai, tiek 
dvasiniai labai daug kentėjo.

Gelvonų apylinkės gražios, kaip ir visas 
žaliųjų ežerų kraštas. Jukonių kaime mes 
aplankome Baltų bobų ravu vadinamą slėnį, 
kuriš yra gana gilus. Čia ir dabar naktimis 
siaučia baltai apsirengusios bobos ir vilioja 
naktigonius. Prie Prieno ežero (seniau va
dino Sapavos ežeru) yra Plitimo kalnelis, kurį 
supa ežeras ir pelkės, per kurias tik sausros 
metu galima pereiti Čia rasti akmens am
žiaus kirviai rodo, kad ir tuo metu čia gyven
ta žmonių.

Pernakvoję garsiajame Liukonių dvare 
(Senovėje čia gyveno įvairūs didikai, genero
lai) išvykstame į Pabaiską ir Ukmergę.

-vk-

K. Apaščia

Laiškas iš
Aną rudenį prie tremtinių stovyklos vartų 

prisiartino žmogus, kuris vien tik savo apsi- 
rėdymu jau iš karto krito | akis. Nors bemaž 
visi stovyklos gyventojai buvo tikri skurdei- 
vos, bet šitas buvo dar skurdesnis, baisiai 
skurdesnis. Ateivis buvo apsiavęs visiškai iš
klerusiais batais, kuriuos prie kojų laikė vi
saip apraizgyti virvagaliai; pro nubrizgusias 
ir prakiurusias kelnes buvo matyti plonytės 
ir gausiai plaukuotos jo blauzdos; liemenį bu
vo apsiautęs senu ir sudėvėtu švarku, sujuostą 
brezentiniu diržu.

Ant nugaros tasai ateivis buvo užsimetęs 
nedidelį ryšuli, kurio galą stipriai laikė liesa 
ir gyslėta jo ranka, lyg bijodama, kad kas 
nors jo neišplėštų, nors ryšulyje tebuvo su
dėti tik menki mažmožiai: seni marškiniai, 
parudavusių autų pora, automobilio padangos 
gabalas (skirtas, matyt, svajojamųjų batų pus- 
padžiams), kelios žalios bulvės (geležinė mai
sto atsarga), gerokai apdilęs skustuvas ir ma
ža, apspurgusi maldaknygė.

Ateivio veidai buvo įdubę, pageltę ir, lyg 
nuo sumušimo, vietomis pamėlynavę, o žandai 
išvien apžėlę gyvaplaukiais; akys slėpėsi giliai 
palindusios po kakta ir baikščiai žvilgčiojo i 
šalis; jis kai b’ labai tyliai ir stengdamasis 
nejudinti lūpų, bet vis tiek buvo galima pa
stebėti, kad jam stinga priešakinių dantų. Kai 
ėjo, tai ėjo svyruodamas, palinkęs ir išsiskė
tęs. Atrodė, kad va tuoj ir Sugrius, jei ne
gaus į ką atsiremti. Bet žmogysta vis dėlto ne
griuvo, o ėjo, t. y., judėjo į priekį.

Pas vartų sargybinį pasiteiravęs, kur galė
tų surasti stovyklos administraciją, jis nulin
gavo ton pusėn.

Amerikos
Po pusvalandžio jis išėjo iš lietuvių komi

teto raštinės su keliais mažais rašteliais sau
joje, kuriuose buvo parašyta, kad jis priima
mas nuolatiniu stovyklos gyventoju ir nuo tos 
pačios dienos įrašomas į maisto sąrašus, apsi
gyventi sau kampą privalo gauti 6-oje seniū
nijoje, o sandėlis turės išduoti čiužinį ir porą 
antklodžių.

6-oji seniūnija turėjo mažą savo istoriją. 
Jos patalpos buvo įrengtos virš buvusių vo
kiečių kavalerijos eskadrono arklidžių, pa
čioje pastogėje; anksčiau ten buvo laikomas 
tik presuotas šienas. Kai | jas atvyko pir
mieji gyventojai, tai visų pirma turėjo iš
mesti lauk ne tik suplėkusio šieno liekanas ir 
įvairias sąšlavas, bet kartu ir susuktus žiur
kių guolius su visais jų jaunikliais. Apsigy
veno tenai vieni vyrai: viengungiai arba tokie, 
kurių žmonos su vaikais nežinia kokiose pa- 
svietėse tebesiblaškę. Vyrai nepanoro gyventi 
tokiame didžiuliame bendrabutyje, kur nė 
dantų be liudininkų neišsirakinėsi, todėl visi, 
susimetę j mažas grupeles, įsirengė sau atski
rus kampučius, senomis antklodėmis ar pap^- 
kės gabalais atsitverdami nuo kaimynų. Kam 
ten stigo šviesos, tas pra'sikirto stoge kvadra
tėlį, jstatė i jį stiklo gabalą ir jau turėjo sau 
langą. •

Kai Balys Lukošius vargais negalais už
kopė į 6-ąją seniūniją, jam nė pats seniūnas 
nieko geresnio nebegalėjo pasiūlyti, kaip tik 
medinę lovą, pastatytą šalia bendrojo patal
pos tako, kuriame ir dienos metu, norint ką 
susirasti, tekdavo įsižiebti žvakę. Tačiau Lu
košius, pakankamai visokio vargo mėtytas ir 
vėtytas, niekuo nesistebėjo, o tuojau nusimetė 

nuo kupros ryšuli su savo turteliu ir labai rū
pestingai ėmė tvarkyti busimąjį savo kampą 
ir guolį —

Taip Lukošius pradėjo stovyklinį gyveni
mą. Kai reikėjo, šlavė ir tvarkė stovyklos ra
joną, skaldė virtuvei malkas, padėjo čia stei
giamai gimnazijai pagaminti suolų ir lentų, 
žodžiu, dirbo visur, kur tik buvo siunčiamas.

Praėjo keli mėnesiai. Unros sandėlis davė 
jam skalbinių, gerus batus, naujas kelnes ir 
kiek padėvėtą švarką, todėl savo skarmalus 
sukišo į-ryšulį ir pastūmė palovėn, tardamas 
— bus kuo dabar grindis valyti. Žmogus pa
mažu atkuto, o išblėsęs veido geltonumas ny
ko, nes* gyslose vėl padidėjo kraujo. Tačiau 
akys vis tebebuvo tokios pat: baikščios, nepa
sitikinčios ir giliai pasislėpusios po kakta. 
Nieks iki šiol dar nematė jo juokiantis, nors, 
tiesą sakant, ir visoje stovykloje nebuvo juo
ko, o tik menki jo šešėliai, bet ir tie dingdavo 
greičiau, negu kiemo <»žvirbliams pabarstomi 
duonos trupinėliai.

Visi čia buvo tokie pat: svetimų jėgų iš
stumti iš savo tėvynės, apiplėšti ir paniekinti, 
netekę savo šeimų, išdraskyti ir išsklaidyti. 
O anksčiau juk ir jie buvo žmonės, gal neblo- 
gesni už kitus, o vienok su jais pasielgta ly
giai taip, kaip tas įdūkęs ir įnoringas neklau
žada, suplėšęs ir išspardęs jam įkyrėjusius žais
lus. Ateitis? Bet kas ją atspės? Ir iš viso — 
ar bėra dar kokia nors ateitis? Kur ji: Kana
doje ar Australijoje, o gal Brazilijoje? Gerai, 
bet keli iš šimto ten pritaps, jei reikalaujama 
tik tamprių raumenų ir našaus kraujo? O juk 
visiems tremtiniams Lietuva — vardas auk
sinis. Kas tik jį pamini, į tą pakyla jų akys 
ir jame jau nori regėti palaimintosios tiesos 
pranašą ir klausosi jo žodžių, kaip dangiš
kosios muzikos. Bet kitiems, kurių rankose 
šiandie galia, ta Lietuva dar tokia menkutė, 
nuošali ir nepastebima, kaip prie lauko kele

lio išdygusi mažytė, kiekvieno praeivio kojų 
braukoma ...

Tokiose nuotaikose slinko stovyklinės die
nos.

Pagaliau vienam kitam blykstelėjo švieses
nių vilčių: susilaukta pirmųjų laiškų iš Ame
rikos, o vėliau pasirodė ir mažų siuntinėlių su 
drabužiais ir kitokiomis gėrybėmis. Laiškuose 
buvo rašoma apie afidevitus, su kuriais lei
džiama plaukti į Naująjį Pasaulį...

Balys Lukošius tik dabar atsiminė turįs 
dėdę Amerikoje. Atsiminė, kad pastarasis gy
vena kažkur apie Cleveland ir kad laiškus ra
šant prie šito miesto pavadinimo būtinai rei
kia prirašyti Ohio. Atsiminė ir tai, kad jo tė
tis kiekvienais metais parašydavo tam dėdei 
tik po vieną laiškelį ir kad tai visada būdavo 
prieš pat Kalėdas. Jie būdavo trumpi, nely
ginant valdiniai raportai, kurių turinys maž
daug toks: jis pats ir namiškiai bei giminės, 
ačiū Dievui, visi tebėra gyvi ir sveiki arba, 
amžiną atilsį, tas miręs, o anas susirgęs ir pa 
tuojau būdavo palinkima linksmų Kalėdų 
švenčių ir ramybės visiems geros valios'žmo
nėms žemėje. Ir viskas.

Lukošius žinojo, kad tas dėdė Amerikoje 
turi biznį ir nuosavus namųj, tačiau niekad 
jis tėčiui neatsiuntė nei dovanėlių, nei dolerių, 
nors jų, žinoma, nebuvo prašoma. Tėtis net 
nemėgo ir vengė apie savo brolį ką nors šne
kėti. Buvo tik aišku, kad jiedu nesutaria. Bet 
dėl ko taip buvo, Lukošius nežinojo ir nesirū
pino sužinoti, nes tokiems dalykams dar buvo* 
per jaunas.

Nors Lukošius buvo tokio jau būdo — nie
kam nelįsti į akis ir neįkyrėti, bet, tų nelem
tųjų stovyklos nuotaikų slegiamas, nutarė pa
galiau veikti. Pirmiausia jis parašė Lietuvos 
konsului į Vašingtoną, teiraudamasis savo dė
dės tikrojo adreso. Gavęs iš ten atsakymą, 
tuč tuojau sėdosi ir pats rašyti. Štai ką jis
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Nelaimingas atentatas prieš Hitlerį
1944 metais 'liepos 20 dieną įvykdytas ir 

nepasisekęs atentatas prieš Hitlerį iki pat šios 
dienos intriguoja tiek diplomatus, tiek istori
kus, tiek ir visus kitus pasauliniais įvykiais 
besiinteresuojančius asmenis. Daug jau buvo 
pasaulinėje spaudoje apie tai kalbėta ir net 
keletą įvairių versijų paskleista. Šiais metais 
sukaktuvine šio- atentato proga vėl. pasirodė 
viešai eilė atsiminimų ir aiškinimų. Mes ran
dame ne tik įdomu, bet ir naudinga supažin
dinti mūsų skaitytojus su tomis reveliacijo- 
mis, kurias neseniai paskelbė vienas ano ilgo 

- ir atsidėjusiai paruošto sąmokslo dalyvis — 
Otto John, Lufthansos juridinis patarėjas. Pa
gal sąmokslininkų planą, Otto J*ohn turėjo nu
vežti i Madridą naujos reicho vyriausybės at
sišaukimą generolui Eisenhoweriui su konkre
čiais taikos pasiūlymais. Atentatui nepasise
kus Otto John laukė toks likimas, kaip ir kitų 

- sąmokslininkų. Tris dienas išsislapstęs,/ ket
virtą dieną jam pavyko lėktuvu pabėgti į 
Ispaniją, o iš ten nukeliavo Anglijon. Ir tik 
dabar neseniai buvo viešai paskelbta apie Ot
to John buvimą Anglijoje ir tuo pat laiku pa
sirodė jo atsiminimų. Esmines ir įdomesnes 
tų memuarų vietas mes čia patiekiame.

Bomba portfelyje
„1944 metais liepos 20 dieną, kiek po 15-tos 

valandos, nutūpė lėktuvas Rangsdor aerodro
me, prie Berlyno. Juo atskrido pulk, grafas 
von Stauffenberg generolo Fromm štabo vir
šininkas. Tuoj pat jis susisiekė telefonu su 
karo ministerija, Bendlerstrasse, kur maža 
aukštųjų karininkų grupė nekantriai laukė ži
nios, ar atentatas prieš Fuehrerį yra pasise
kęs. Stauffenberg, painformavęs juos, kad 
viskas praėjo gerai, prašė juos skubiai vyk
dyti planą, numatytą valdžiai užimti.

. Tą dieną apie 12 valandą Stauffenbergui 
pavyko įeiti į vyriausią Fuehrerio būstinę 
Rastenburge, Rytprūsiuose, pavyko įeiti į pa
lapinę, kurioje Hitleris paprastai šaukdavo 
savo generalinį štabą informacijoms ir in
strukcijoms. Toje palapinėje prie stalo kojos, 
kur stovėjo Hitleris, padėjo portfelį su bomba. 
Pagal susitarimą Stauffenberg buvo tuoj pat 
pašauktas prie telefono Vos pasiekęs vietą, 
kur jo laukė automobilis, jis išgirdo stiprų 
sprogimą, panašų į patrankos šovinio kalibro 
150. Ir tik po penkių valandų Rastenbūrgo 
rajone buvo žinoma, kad sprogimas Hitlerio 
nepalietė. Vieną sekundę prieš bombos eks- 
plioziją jis buvo pasitraukęs nuo stalo ir šioji 
aplinkybė išgelbėjo jį nuo mirties. (Redakci
jos pastaba: Associated Press paskelbtoje są
mokslininko leitenanto von Kleist reveliaci- 
joje sakoma, kad portfelis su bomba kliudęs 
pulk. Brandt kojas ir jis pastūmęs toliau nuo 
stalo kojos, kur stovėjo Hitleris. Tuo būdu 
bombos sprogimo vieta buvusi pakeista ir 
sprogimas turėjęs jau kitokį efektą)“.

Valdžia kariuomenės rankose
„Popietyje buvo pradėtas vykdyti planas 

Izoliuoti nacių vadus ir sudaryti provizorinę 
vyriausybę, kuri galėtų tuoj pat prašyti tai
kos. Bendlerstrassės karininkų sąmokslininkų 
grupės šefas buvo pulk. gen. Beck, buvęs ge
neralinio štabo viršininkas, 1938 metais Hit
lerio atleistas, žmogus su senyvu amžiumi ir 
pasiligojęs, tačiau su didele drąsa. Toje gru
pėje buvo taip gi atsargos feldmaršalas von

Witzleben, kurs turėjo po atentato tapti ka
riuomenės vadu, gen. Olbricht, vidaus jėgų 
komendanto pavaduotojas, ir nedidelis skai
čius pulkininkų ir žemesnių karininkų. Or
ganizacija apėmė atsargos ir aktyvios tarny
bos karininkus Berlyne ir kitose vietoje. Jie 
labai mažai arba nieko nežinojo apie są
mokslą ir tik turėjo instrukcijas, ką ir kaip 
jie turi veikti, jei ^rieną dieną Hitleris mir
tų... Visuose reicho ir okupuotų kraštų cen
truose buvo deponuoti užantspauduoti vokai 
su intrukcijomis komendantams tuo atveju, 
jei Hitleris žūtų. Tuoj pat, kai tik bus gautas 
slaptažodis (Walkyrie 2) iš Berlyno, turėjo bū
ti vokai atidaryti ir kariuomenės vyriausids 
vadovybės vardu panaudotos priemonės prieš 
partiją ir SS. Tarp karininkų, kuriuos gen. 
Beck paskutiniu momentu atsigabeno į Bend- 
lerstrassę, buvo gen. Fromm, kuris, galima 
sakyti, laikė savo rankoje viso reicho pozi
cinį raktą, būdamas vidaus kariuomenės še
fas.

15 vai. 30 min. gen. Olbricht perdavė ka
riuomenei ir visų reicho rajonų ir okupuotų 
kraštų kariniams komendantams sutartą slap- 
tažodį, pranešdamas apie Hitlerio mirtį. Jis 
pats asmeniškai atsakinėjo telefonu į paklau
simus, kurie po pusvalandžio ėmė stačiai 
plaukte plaukti, ar tikrai Hitleris yra mi
ręs... Jis visiems atsakydavo, kad Hitleris 
tikrai yra miręs ir kad šiuo krizės ir aliarmo 
metu krašto valdžia yra kariuomenės rankose. 
Tie, kurie girdėjo pasikalbėjimus, galėjo pil
nai tikėti, kad viskas vyksta normaliai. Dar 
nežinoma, kas darėsi tos dienos popietyje ir 
vakare už Berlyno. Yra tikra, kad telefoniniai 
ryšiai su Fuehrerio vyriausia būstine buvo 
nutrūkę keliolikai valandų. Žinoma taip gi, 
kad gen. von Stuelpnagel Paryžiuje areštavo 
visus aukštesnius SS karininkus, kad Breslau 
gauleiteris vos ištrūko nuo arešto. Bet dau
gelyje generalinių štabų pasireiškė svyravi
mas ir abejojimas; daug fronto generolų ė la 
Kluge buvo permažai informuoti konspiraci
jos reikalu, kad būtų galėję ryžtis rizikuoti. 
Majoras Remer, Berlyno apsaugos bataliono 
komendantas, „nesuprato“ įsakymų užimti 
valdžios būstines ir telefonu klausėsi infor- 
micijų iš Goebbelso, kuris greitai įtikino, kad 
Hitleris nėra miręs.“

(Redakcijos pastaba: Pagal jau minėto 
leiten. Kleist pasakojimą — vienas Berlyno 
apsaugos bataliono puskarininkis telefoninėje 
tarnyboje sučiupo sąmokslininkų pasikalbėji
mą iš Bendlerstrassės ir tuoj pat pranešęs sa
vo šefui maj. Remer. Šis nieko nežinodamas 
apie suokalbį, savo ruožtu painformavo Goeb- 
belsą, kuris iššaukęs telefonu Hitlerį ir trū- 
belę perdavęs majorui Remer. Įvykęs toks 
pasikalbėjimas: „Čia Adolfas Hitleris. Jūs at
pažįstate mane? — Jawohl, mein Fuehrer“, 
atsakęs Remer.)

Sąmyšio srovėje
„Generolų Beck ir Olbricht grupė karo mi

nisterijoje tuo tarpu vis didėjo. Aš taip gi 
prie jos prisijungiau. Tuo laiku aš buvau 
Lufthansos juridiniu patarėju ir turėjau nu
gabenti lėktuvu atsišaukimą į Eisenhowerį, 
kai tik viskas paaiškės. Prieš 18 vai. 30 min.

Rašo Dr. B. Vygandas bricht, Stauffenberg, Haeften ir kitus kon- 
spiratorius. Gen. Beck jis atsivedė į savo kam
barį ir pasiūlė jam pistoletą nusišauti. Ma
noma, kad Beck atsisakė tai padaryti ir kad 
pats gen. Fromm iš už uždarų durų jį nušovė.

„Dangus mane išgelbėjo..
Taigi, suokalbis nepavyko. Negalėjimas 

nutraukti ryšių tarp Fuehrerio būstinės ir 
karinių rajonų bei kitų įstaigų ir negalėjimas 
užimti radijo stočių buvo fatalinė suokalbi
ninkų nesėkmė. Bet vis dar buvo truputį vil
ties tuose, kurie rėmė konspiraciją, ir truputį 
abejonių svyruojančiuosiuose. Ar tikrai 
Fuehreris dar gyvas? Visos viltys ir abejonės 
išnyko tik liepos 21 dieną, kai pirmą valandą 
naktį jis pats kreipėsi į vokiečių tautą su pa
sakojimu, kaip dangus ir Apvaizda išgelbėjo 
jo gyvybę, prieš kurią buvo pasikėsinę „maža 
grupelė karininkų, ambicingų, be atsakomy
bės jausmo, kriminalistų ir tuo pat laiku neį
tikėtinai kvailių“.

Daugumas generolų, kurie būtų galėję pa
tikrinti sąmokslo pasisekimą ir kuriais gen. 
Beck ir jo draugai pasitikėjo, skubėjo dabar 
daryti taiką su Fuehreriu. Pradėjo plaukti 
lojalumo pareiškimai: vienus siuntė genero
lai, prikišę nagus prie konspiracijos, kaip, 
pvz., gen. Kluge, kitus — tie, kurie nieko apie 
ją nežinojo, kaip, pvz., Kesselring. Kai ku
riems suokalbininkafns pavyko pasprukti. Da
lis, kaip, pvz., von Witzleben ir Lindemann, 
patys prisistatė budeliams.

Nuo to momento, kai Fromm sulikvidavo 
suokalbio vadus Bendlerstrassėje, Hitleris ga
lėjo nieko nebesibijoti; bet jis apie tai nieko 
nežinojo. Jis net nežinojo, kad jo asmeninis 
adjutantas gen. Schmundt, atsisakydamas 
bendradarbiauti su suokalbininkais, vis dėlto 
savo šefo neįspėjo. Jis taip gi nežinojo, kad 
Rundstedt, Rommel ir kiti generolai, kuriais 
jis pasitikėjo, seniai svyravo tarp opozicijos 
ir lojalumo. Valia, politinis tikėjimas ir išti
kimybė, kurie buvo reikalingi hitlerinei Vo
kietijai nuo 1933 metų, teapėmė tik labai ma
žą žmonių grupelę...

Jei valdžios perversmas-būtų pavykęs lie
pos 20 dieną, tai taikos prašymas būtų buvęs 
pasiųstas šitokios sudėties vyriausybės:

Valstybės šefas — generolas Beck, kancle
ris — dr. Goerdeler, buv. Koelno burmistras, 
vice-kancleris — Leuschner (socialistas), vi
daus reikalų ministeris — Leber, senojo 
reichstago narys, teisingumo ministeris — 
Wirmer (katalikas), užsienių reikalų ministe
ris — von Hassell, buv. ambasadorius Romoje, 
visų ginkluotų pajėgų vadas — feldmaršalas 
von .Witzleben ir sausumoj karinių pajėgų 
viršininkas — Hopner.

(Pabaiga kitame Nr.)

reicho radijas, kurį sąmokslininkai tikėjo 
esant kariuomenės kontrolėje, pranešė apie 
pasikėsinimą prieš Hitlerį, ir paskelbė, kad 
„bombos, sprogimas jį tik labai lengvai tesu- 
žalojo, padarydamas tik keletą lengvų nude
gimo žaizdų“. Ši žinia iššaukė didelį nera
mumą karininkuose, kurie bendradarbiavo 
konspiracijoje. Beck ir Olbricht laikėsi ir gy
nė nuomonę, kad tos radijo informacijos esan
čios tik Goebbelso blefas ir kad visokiausiu 
atveju negalima sustabdyti operacijos.

Po reicho radijo pranešimų, tuoj vėl už
plūdo Bendlerstrasse telefoniniai atsiklausi- 
mai iš įvairių karinių rajonų. Visi pranešinėjo 
nusistebėjimus ir prieštaravimus. Mat, tuo 
pačiu metu visi kariniai rajonai buvo jau ga
vę iš vyriausios FuęJjrerio būstinės įsakymus 
neklausyti karo ministerijos paliepimų, tuoj 
pat susiekti su Himmlerio štabu ir visu griež
tumu likviduoti nepaklusnumą. Daugiau ne
gu dvi valandas gen. Olbricht ir jo kolegos 
telefonais aiškino, tvirtindami, kad tikrai vi
sa valdžia yra kariuomenės rankose ir kad 
Himmleris blefuoja. Konspiracija dar būtų 
galėjusi pasisekti, jei būtų buvę veikiama grei
tai ir energingai. Bet generolai prarado daug 
brangaus laiko svarstymui. Jie vis laukė Hit
lerio mirties patvirtinimo, teisindamiesi, kad 
juos riša ištikimybės priesaika Fuehreriui.

Gi tik aiški ir efektinga generolų ir kitų 
karininkų parama, pasireiškusi tuo kritingu 
momentu, tegalėjo duoti sprendžiamąjį im
pulsą tai akcijai, kuri ryžtingų vokiečių sau
jelė organizavo priešhitlerinį judėjimą nuo 
pat jo pradžios.“

Šūviai karo ministerijoje
Vakarą, apie 20 vai. 30 min., suokalbininkų 

viltys pradėjo gesti... Von Witzleben, nebe- 
pasitikėdamas savimi, paliko karo ministeriją 
ir grįžo automobiliu į savo butą. Tik gene
rolai Beck ir Olbricht ir dar vienas ar du 
jaunesniųjų karininkų laikėsi šaltai ir nepra
rado galvos. Bet buvo lengvai matoma, kad 
skeptiškasis elementas pradeda imti viršų. 
Prieš 22 valandą von Haeften, vienas pagrin
dinių suokalbininkų, įsakė vienam majorui 
paruošti kambarius, kur būtų galima inter
nuoti karininkus, kurių laikymasis neatitinka 
momento reikalavimų. Šis majoras apie tai 
painformavo gen. Fromm štabo narius, kurių 
svyravimas buvo iššauktas žinios, kad Himm
leris yra paskirtas vidaus kariuomenės vadu. 
Atitinkamas skaičius karininkų, vadovaujamų 
pulk, von der Heydte, įsiveržė į gen. Beck ir 
jo bendradarbių kambarį ir pareikalavo pa
aiškinimų. Pagrąsinti areštu, jie išsitraukė 
revolverius ir įvyko pasikeitimas šūviais. Per 
tą incidentą buvo sužeistas grafas Stauffen
berg.

Šūviai ir triukšmas pasiekė gen. Fromm, 
vidaus kariuomenės vadą. Jis jau buvo gir
dėjęs, kad Himmleris yra paskirtas visų teri- 
torialinių pajėgų viršininku. Taip gi jau bu
vo įsitikinęs, kad Hitleris nėra miręs, ir kad 
Beck jį apgavo. Jis dar galėjo išgelbėti savo 
padėtį, panaikindamas visus jo sąmoksle da
lyvavimo įrodymus ir veikdamas energingai 
yieš sąmokslininkus. Nieko nelaukdamas, jis 
įsakė karo ministerijos kieme sušaudyti Ol-

LA GUARDIA ĮSPĖJA DEL BUSIMO KARO
Vyr. UNRRA-os direktorius F. H. La 

Guardia pareiškė JTautoms, kad jeigu tarp
tautinė maisto paskirstymo mašina būtų pa
keista „nacionalistine“ pagalba ir jėgos poli
tika, tai grėstų kitas pasaulinis karas. Spren
dimo raktas esąs JAV, D. Britanijos ir Rusijos 
rankose. Stalinas jam pareiškęs, jog jis norįs 
tarptautinės akcijos.

parašė dėdei, gyvenančiam Cleveland, Ohio, 
U.S.A.: ,

„Mielaę Dėde,
Mr. Joseph Lookash!

Aš esu Balys- Lukošius, Tomo Lukošiaus ir 
Elzbietos Kruopytės — Lukošienės sūnus, o 
Tamstos sūnėnas. Sveikinu ir bučiuoju Tam
stas, linkėdama Tamstoms geros sveikatos ir 
visokio pasisekimo!

Mielas Dėde! Aš nežinojau Tamstos adre
so, tik atsiminiau, kad gyvenat kažkur apie 
Cleveland, Ohio. Bet man gerai pasisekė: aš 
panašiau mūsų konsului į Vašingtoną laiškelį, 
o tas man labai greitai atsiuntė adresą ir. dar 
parašė, kad Tamstos pavardė dabar yra ame
rikoniška — Mr. Joseph Lookash. Taip ir ra
šau.

Mielas Dėde! Aš žinau, kad nuo 1940 metų 
Kalėdų Tamstos, nebegaunat iš mano tėvelio 
laiškų. Dėl to dabar nors trumpai viską apra
šysiu. Man labai nesmagu, kad visos naujie
nos bus liūdnos, vien tik nelaimės ir vargai, 
bet kągi padaryt, kad tokia jau mūsų dalia.

Tamstos, Mielas Dėde, jau žinot, kad mūsų 
tėvynę anais metais užėmė maskoliai. Tai jie 
tuojau ir ėmė mus visaip spaust ir teriot. Ūki
ninkams jie uždėjo didžiausias duokles. O to
kius, katrie negalėjo tiek atiduot, kiek buvo 
įsakę, varė lauk iš ūkių ir dar sodino į kalė
jimą, apkaltindami už valdžios ir valstybės 
griovimą. Mano tėvelis, kad ir kažin kaip 
stengėsi, vis tiek negalėjo pilnai atiduot. Už 
tai jį suėmė ir išsivežė. Karui prasidėjus ma
skoliai jį sušaudė ten pat, kalėjime, kartu su 
šimtais tokių "pat ūkininkų. Amžiną atilsį duok 
jam, Viešpatie!

-Gal ir mums tas pats būtų atsitikę, jei bū
tumėm buvę namuose. Bet mamytė su mano 
sesutėmis buvo išbėgusios ir slapstėsi kitose 
parapijose, prisiglaudusios pas gimines ir pa
žįstamus. Aš tuo laiku gyvena Šiauliuose, kur 

ėjau mokslus, kaip taisyklingai daržus ir so
dus augint. Tai taip ir išlikom. Pas juos, 
Mielas Dėde, tokia tvarka: jei suėmė vieną, 
tai taip ir žinok, kad iš tų namų išsiveš ir li
kusius; moteris, vaikus, net karšinčius sene
lius.

Kitą vasarą, birželio mėnesį, maskoliai čia 
suėmė ir išsivarė tiek žmonių, kad kiekvie
name kaime girdėjosi tik verksmas ir dantų 
griežimas. Ir taip per visą Lietuvą. Kas be- 
suskaitys, kiek per tą baisiąją naktį liko tuš
čių namų! Suėmė, pakrovė Į gyvulinius va
gonus, užkalė duris ir langus ir išvežė į Si
birą ar dar toliau. Mielas Dėde, gal dar prisi
menat mūsų kaimynus Urbonavičius, Kriuke
lius, Krasauskus ir Baltuškas? — Iki pasku
tinio jie išvežti.

Visi tie žmonės buvo lietuviai ir norėjo 
lietuviškos, o ne maskoliškos Lietuvos. Tokia 
buvo ne tik jų, bet ir mūsų visų kaltybė. Bet 
mums buvo uždrausta Lietuvoje būti lietu
viais! ...

Po tų didžiųjų išvežimų tuojau įsiveržė Lie
tuvon prūsai. Kai grįžom į savo sodybą, tenai 
radom tik nuodėgulius ir pelenus/ Kaimynai 
mums davė pastogę, bet nenorėjom ilgiau jų 
vargint. Iš nuodėgulių ir lentgalių susiram- 
stėm sau būdą, apdrėbėm dar ją moliu ir taip 
vėl turėjom trobą. Šuniška ten buvo troba, 
bet vis troba. Geri žmonės paskolino gyvulį, 
vieną Įritą smulkesnį ir visai atidavė, iš kaž
kur dar katė priklydo. — taip vėl prade jom. iš 
naujo gyvent ir vargt.

Šitokiam gyvenime mamytė visiškai nusi
kamavo/ ėmė vis dažniau sirguliuot ir paga
liau pasimirė. Palaidojom-Juodmiškio kapuo
se. Mums taip graudu, kad tik madinį kryželį 
įstengėm jai pastatyt, o taip norėjom, kad ko
kį iš akmens iškaltą, kad nors antkapį cemen
tinį .».

Prie prūsų, Mielas Dėde, vėl tas pats: 
duoklės, mėtymai iš ūkių ir kalėjimas. Dau

gelyje valsčių ūkininkus už duoklių neatidff- 
vįmą prūsai sušaudė viešai, pavarydami dar 
visą apylinkę pažiūrėt, kaip anie miršta. Jau
nimą gaudė ir vežė į Prūsijos fabrikus, ne 
vieną gi nusivarė tiesiai į frontą. Kaip kas 
išmanydamas turėjo slaptysis. Slapsčiaus ir 
aš. Sunkios buvo dienos. Jau kad užgulė ant 
mūsų, tais mes tik raitėmės, kaip sliekai po 
akmeniu.

Prūsus ėmė stumt atgal. Vėl priartėjo 
frontas. Gerai žinojom, kad jei vėl ateis ma
skoliai, tai visai nebebus mums gyvenimo, ir 
mūsų žemė nebebus daugiau mūsų. Negalė
jom likt po jais. Sunku buvo atsiplėšt nuo 
savo žemės, dėl to laukėm paskutinės minutės. 
Bet kai jų granatos jau pradėjo krist aplink 
mūsų būdą, tai tik tada išėjom iš namų. <Coli 
nėjom. Vis laukėm, gal kas nors dar atsitiks, 
gal vėl atsistos Lietuva. Matot, pas mus tada 
labai šnekėjo, kad amerikonai iš oro numes 
savo armiją ir kad anglai ateis iš jūros, bet 
nieko gero nesulaukėm. Beklaidžiojant pa
frontėje sučiupo mane prūsų žandarai. Taip 
nė neatsisveikinęs persiskyriau su savo -sesu
tėmis ir jų daugiau nebemačiau. Nežinau, ar 
jos bėra gyvos, o gal jau žuvusios.

Mane nusivarė apkasų kasti. Nuo sunkaus 
darbo ir prasto valgio baisiai sumenkau, d čia 
dar prūsai karts nuo karto ir lazda užtvodavo. 
Dėl to nutaikiau vieną tamsesnę naktį ir pa
sileidau laukais vis tolyn ir tolyn. Bet rytą 
užbėgau ant prūsų sargybų. Jokių popierių 
prie savęs neturėjau, o ir vokiškai susikalbėt 
dar nemoku. Uždarė į daboklę. Paskui iš
vežė į Insterburgą ir po to jau ėmė tampyt 
po kalėjimus, vis įtardami mane esant dezer
tyrą ar šnipą. Patekau net pačion Tiuringi- 
jon. Visur gavau tiek* lupti, kad maniau, jog 
man ir mėsos nuo kaulų atšoks. Išmušė ir 
dantis, nevidonai. Jei būtumėt, Dėde, mane 
tada pamatę, tai sakytumėt — gyva giltinė. 
Toks buvau. ' /

Ačiū Dievui, kad greitai atėjo amerikonai, 
tai va šiaip tajp išlikau dar gyvas, nors svei
katos vis negaliu atgauti. Iš kalėjimo išėjusį 
mane priglobė viena varginga lietuviška šei
myna, katra už vieno kambarėlio būtą ir duo
nos plutą dirbo prūso dvare. Galėjom eit į 
užsieniečių lagerius, bet iš pradžių bijojom, 
kad iš ten vėl neatiduotų maskoliams.

Kai amerikoniška tvarka čia kiek nusisto
vėjo, tai ir aš nuėjau į lagerį. Sakau, kas bus 
— tas, bet vis su savais žmonėmis bus geriau 
Apie lagerio gyvenimą kitą sykį parašysiu 
plačiau. Mes labai laukėm visokių konferen
cijų, bet kiek jų jau buvo, o apie Lietuvą — 
nieko, kaip jos nebuvę. Čia vis dažniau kalba, 
kad mus veš į Braziliją ar Australiją, tik 
bėda — trūksta laivų. Paskui vėl šneka, kad 
niekur pasaulyje mums neberanda vietos ir 
kad nežinia, kur mus dės. Esam laisvi, bet 
neturim ant savęs valios. Sunkus toks bu
vimas.

Mielas Dėde, gal Tamstos žinot kokią nors 
išeitį ir galėtumėt man patart? Gal ten, Ame
rikoje, dar būtų galima rast darbo? Aš jau 
neapsunkinčiau Tamstos. Dirbčiau bile, kur 
ir gyvenčiau bile kaip, kad tik kaip nors nu
važiuočiau. Parašykit man greitai. Labai 
lauksiu.

O dabar sakau Tamstoms sudiev ir linkiu 
Tamstoms visokio pasisekimo!

Tamsto sūnėnas
Balys Lukošius.“

Tarkas dėdę tikrai surado. Maždaug po 
dviejų mėnesių buvo gautas šit koks atsa
kymas:

- „Cleveland, Ohio, 21 Septembrio 1946. 
Vaike!

Tavo gromatą apturėjau, ale dėkui už ją 
nepasakysiu. Iš visko regiu, kad esi fašistas 
ir žmonių engėjas, neprastesnis už savo tėvą. 

| Tu nusidėjai Lietuvos liaudžiai, už tai grįsk.
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Susirūpinkime savo 
ateitimi

Ligi šiol mūsų, kaip karo pabėgėlių ar iš- 
vietintų asmenų, teisės nebuvo precizuotos. 
Globojo mus UNRRA ir pagal reikalą, santy
kiaudama su karine valdžia, leido vienokius 
ar kitokius potvarkius DP viešam ir priva
čiam gyvenimui tvarkyti. Ta globa dar ir 
šiandien mes negalime nusiskųsti, nors UN
RRA savo resursus jau yra gerokai suvar
žiusi. Bet gi tas nemalonus jausmas, kad tu
rime būti kieno tai globojami, kai tuo tarpu, 
tik atitinkamai sąlygas patvarkius, galėtume' 
patys savimi pasirūpinti ir nesijausti esą kaž
kam našta, mus, lietuvius, kurie esame, kaip 
ir daugelis kitė, t šias sąlygas atsidūrę visiš
kai ne dėl savo kaltės, lydi nuo pat stovykli
nio gyvenimo pradžios. Koks gi gali būti jau
smas žmonių, ramiai sau gyvenusių savame 
krašte, kūrusių savo ateit}, niekam negrąsiu- 
sių ir nieko svetimo negeidusių, karo audrai 
kilus svetimų jėgų iš savo tėvynės išblokštų 
ir dabar iš šalies girdinčių primetamus nebū
tus kaltinimus, kuriais norima mus paversti 
didžiausiais nusikaltėliais, kolaborantais, net 
kaltesniais ir už tuos, kurie užkūrė pasaulinį 
gaisrą ir kurie mus padarė benamiais? Jau 
praėjo daugiau pusantrų metų nuo paskuti- 
niojo-karo pabaigos Europoje, o mūsų padėtis 
nė kiek nepaaiškėjo, ir nesimato jokių proš
vaisčių, kad ta nepavydėtina padėtis kiek 
greitesniu laiku susitvarkytų mums pageidau
jama prasme.

Prabėgomis aukščiau suminėtų apystovų 
akivaizdoje mes ne be galime, pasikliaudami 
vien tik viltimis, sudėję rankas sau ramiai sė
dėti ir nesirūpinti savo pačių ateitimi. Nau
josios tarptautinės pabėgėliams globoti orga- 
nizacijos IRO (Internatinoal Refuge Organi-. 
ration), kurios konstitucijos projektas š. m. 
spalių 5 d. buvo priimtas L N Ekonominėj ir 
Socialinėj Taryboj, įsteigimas taip pat pilnu
moj reikalo neišspręs, nes ir ten gali nebūti 
mūsų teisės respektativiai precizuotos, ypač 
turint galvoj, kad ir tų, nuo kurių tiesioginiai 
priklauso IRO statuto priėmimas, ne visada 
ir ne visuose klausimuose nuomonės sutampa. 
Taigi savo artimąja ateitimi, jei norime vėl 
tapti savarankiais žmonėmis, privalome pra
dėti daugiau rūpintis ir patys. O ta mūsų ar
timoji ateitis, matosi, bent pažvelgus į dabar
tinių įvykių foną, tik, tegul sakysim ir laiki
ni, emigracijoj. Reikia visu uolumu' griebtis 
pakenkiamai emigracrai są ygų tyrimu, į tą • 
darbą įjungiant ir mūsų tautiečius užjūryje. 
Čia jų pagalba gali būti labai didelė. Šioje 
vietoje ir šia proga tenka dar kartą priminti 
jau spaudoje minėtus prof. Pakšto rašytus 
laiškus prof. Kolupailai, kuriuose prof. Pakš
tas pasižada tirti emigracines galimybes įvai
riuose kraštuose, tik jis, primena, negalįs ta
tai daryti kaip privatus asmuo, o tik su įga
liojimais tam tikslui sudaryto emigracinio ko
miteto. Reikia skubiai ir rimtai apsvarstyti, 
ar nebūtų pats laikas šitą prof. Pakšto primi
nimą realizuoti ir tokį komitetą sudaryti? Gi 
prof. Pakštas šiame reikale, daugelis mūsų 
žino ir gali teigti, būtu tikrai nepamainomas 
žmogus.

.Antra vertus, jau būtų taip pat pats laikas 
or auizuoti stovyklose paskaitas ar aiškinimus 
apie tuos kraštus, į kuriuos yra numatomos 
bent šiokios tokios galimybės evantualiu at
veju emigruoti. Turime išnaudoti dar pakol 
kas turimą patogų metą ir ieškoti galimybių

Didžiųjų valstybių varžybos 
dėl naftos

. Milijonais metų nusitęsęs procesas pagami
no žemės gelmių syvus, kurie, galima sakyti, 
tik dabar išplūdo ant žemės paviršiaus. Juk 
tiktai praėjusiojo amžiaus gale Meksikoje bu
vo atrasti pirmieji naftos šaltiniai. Vėliau, t. y., 
1900 m., nafta ištryško Ir Persijoje, dabar va
dinamame Irane. Ir nuo tada prasidėjo nuo
latiniai žemės gręžimai ir naftos ieškojimai 
visuose pasaulio kraštuose. Sis vertingas že
mės skystimas paskutiniųjų dešimtmečių bė
gyje padarė didelį perversmą žmonijos ūki
niame Ir politiniame gyvenime, nes davė mil
žiniškus energijos išteklius. Iš naftos paga
mintas žibalas arba benzinas suka motorus, 
o šių dienų pasaulis kasdien vis labiau darosi 
motorizuotas. Tik motoro pagalba žmogus už
kariavo žemės ir vandens platybes, o taip pat 
pasikėlė į padanges. Tupdei suprantama, kodėl 
„juodasis auksas“ yra virtęs didžiųjų valsty
bių varžybų objektu.

Pirmasis naftos šaltinių Išnaudojimo pio
nierius buvo anglas. W. Knox d’Arcy. Jis 
1901 mt. sudarė su Persija sutartį ir už 20.000 
dolerių gavo koncesiją laikotarpyje 60 metų 
išnaudoti to krašto naftos išteklius. Vėliau 
iš šios koncesijos išaugo Anglijos vyriausybės 
kontroliuojama Anglo-Irano naftos bendrovė. 
Šitokiomis ypatingai palankiomis sąlygomis 
Anglija per 30 metų siurbė iš persų žemės už 
akmens anglį vertingesnį skystimą ir krovė jo 
atsargas. Tiktai 1933 m., Tautų Sąjungai pa
dedant, Iranui pasisekė sudaryti naują su
tartį ir išsiderėti palankesnes sąlygas.

Viduriniuose Rytuose ne vien tik Iranas 
yra turtingas naftos šaltiniais. Kiek iš čia 
gaunama naftos, vaizduoja šie skaičiai:

1938 m. 1944 m. 1945 m.
(tūkstančiais tonų)

Saudi-Arabi ja 67 1.063 2.000
Irakas 4.364 4.271 4.172
Iranas 10.359 11.522 17.000
Egiptas 223 1.344 1.347
Bahreino sala 1.137 874 1.000
Bet visos čia minėtos valstybės nėra pajė-

gios savarankiškai Išnaudoti naftos šaltinius, 
nes tam reikalingi dideli kapitalai. Todėl čia 
nuolat verda vafžybų kova tarp kapitalais tur
tingų didžiųjų valstybių.

Visų čia suminėtų kraštų naftos šaltiniuos^ 
pirmauja anglų bei amerikiečių kapitalai ir 
įtaka. Šaltinių išnaudojimas yra bevelk vien 
anglų-amerikiečių žibalo tresto kontrolėje, 
šiam trestui priklauso šios bendrovės: Anglo- 
Iranian Oil Company, Irak Petroleum Co, Ko- 
weit Oil Co, Bahrein Petroleum Co, Arabian- 

patirti daugiau geografinių, klimatinių, demo
grafinių ir politinių žinių apie tuos kraštus, 
kurie mus šiuo metu interesuoja. Jei paga
liau neprisieitų ir jokia •migracija pasinau
doti, tai vistiek įgytos apie įvairius kraštus 
žinios būtų teigiamas dalykas, nes tatai pra
plėstų mūsė žinojimo akiratį.

Abu čia iškelti klausimai yra lygiai svar
būs. Vienoki ar kitokį mūsų visuomeniniai 
veiksniai turėtų nedelsiant imtis iniciatyvos 
juos konkretizuoti ir realizuoti. _

P. DcvainS 

American Oil Co. Pati svarbiausia šių bendro
vių yra Anglo-Iranian Co, nes Irano šaltiniai 
yra produktingiausi. Visus didžiuosius Irano 
naftos šaltinius, esančius netoli Persijos įlan
kos, kontroliuoja anglai. Iš tų šaltinių tam 
tikromis žarnomis, anglišką} vadinamomis „pi
peline“, nafta teka į uostus; čia jinai valoma 
ir tuomet benzinas arba žibalas tanklaiviais 
gabenami į Angliją ir kitur. Saudi-Arabi jos 
šaltiniai yra. amerikiečiu rankose. O Irako šal
tinius eksploatuoja IraK-Petroleum Co. Šioje 
bendrovėje 24% kapitalų priklauso ir pran
cūzams. Irako šaltiniuose kasmet gaunama 
per 4 mil. tonų naftos, kuri žarnomis nuteka 
į Viduržemio jūros uostų Kaifa ir Tripolis 
valyklas.

Bet už vis daugiau naftos šiuo metu yra, 
gaunama Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Gamybos kiekio atžvilgiu paskiau eina Ve
nezuela, Tarybų Sąjunga ir Viduriniai Rytai.

Pilnoji infliacija
A. Pleškys 

(Zlūr. Nr. 44/53 ir 45/54)
Šis infliacijos periodas ir mums lietuviams 

labai gerai pažįstamas iš 1921 - 1923 metų, kai 
pinigai visiškai nustojo vertės ir ne vienam 
mūsiškių pasiliko stalčiuje kilogramai bever
čių popierinių vokiškų markių.

Visiškoj! infliacija prasideda 
tada, kada valstybės išlaidos ne
bėra dengiamos arba padengia
mos mokesčiu pajam-omis, bet vis 
naujais didesniais kiekiais apy
varton leidžiamų banknotų. Pinigo 
vertė nukrinta iki tiek, kad banknotas (pini
gas) nebėra tiek vertas, kiek vertas tasai po
pierius, ant kurio banknotas atspausdintas.

Po šio karo tokia padėtis įsivyravo Vengri
joje. Mažesnių kupiūrų banknotai krautuvė
se buvo pardavinėjami kaip makulatūros po
rterius. Nuo š. m. VIII. 1. vengrų piniginis 
vienetas pengo buvo pakeistas forintu, ku
rį keitė kursu 1 forintas — 400 miliardų pengų.

Įsivyravus krašte pilnąją! Infliacijai, pini
go vertė ne dienomis, bet, galima sakyti, va
landomis krinta. Už pinigus niekas nebenori 
jokio darbo atlikti ir jokios gėrybės kam nors 
perleisti. Už kiekvieną patarnavimą reika
laujama tam tikros natūros — daiktųr Jei to 
reikalaujamo daikto neturi, tai ir tau reika
lingo patarnavimo niekas neatlieka. Darbin
gumas smarkiai thažėja. Sumažėjus darbin
gumui, mažėja ir gėrybių gamyba. Bet dar ir 
tų mažam kiekyje pagamintų gėrybių niekas 
nesistengia tuojau patiekti rinkai. Kiekvienas 
ne tik delsia pardavimą, bet dar gėrybes sle
pia, kadangi kiek palaukus už tas pačias gė
rybes jau paims kelis kartus daugiau, arba 
apyvarton paleidžia tik tiek gėrybių, kiek sa
vininkui jų reikalinga pragyvenimui. Didžioji 
gėrybių dalis laikoma paslėpta, atsargoje, kad 
susitvarkius piniginei būklei, už tas gėrybes 
paimtų tikras vertybes — pinigus. Esant to
kiai būklei, didžioji krašto gyventojų dalis,
išskyrus spekuliantus, kenčia skurdą ir jaučia 
didžiausią kasdieniniam vartojimui pačių rei-

Jungt. Amerikos Valst.
Venezuela
Tarybų Sąjunga
Viduriniai Rytai

Viso pasaulio naftos gamyba paskutiniaisiais 
metais buvo šitoki:

1938 m. 1944 m. 1945 m. 
(tūkstančiais tonų).

164.102 226.723 231.320 
28.059 38.340 46.000 
29.700 23.00(1 25.000 
16.150 19.074 25.519

Be to dar praėjusiais 1945 m. naftos buvo 
gauta Rumunijoje 4,6 mil. tonų, Austrijoje, 
0,5 mil. to ir Tolimubsiuose Rytuose, daugiausiai 
Burmoje, — 1,6 mil to. Tuo būdu JAV gyvina 
apie (&% viso pasaulio naftos produkcijos. 
Specialistai skaičiuoja, kad šiuo metu JAV 
turi apie 3 milijardus tonų naftos atsargų.

Bet reikia žinoti, kad naftos šaltiniai nėra 
neišsemiami. Yra tvirtinama, kad jeigu JAV 
ir toliau nemažesniu tem^i eksploatuos savus 
naftos šaltinius, tai per 12-15 metų naftos iš
tekliai pasibaigs. Tas verčia JAV daryti at
sargas ir ieškoti naujų išteklių ir ieškoti naujų 
išteklių kituose kraštuose. Todėl dabar beveik 
visos didžiosios valstybės stengiasi labiau įsi
tvirtinti Viduriniuose Rytuose, kur eksploa-. 
tacija dar tęsis 85-90 metų.

(Nukelta į 7 pusk)

kalingųjų gėrybių — prekių — daiktų trū
kumą.

Žinoma, tokia būklė krašte ilgą laiką ne
gali tęstis, nes tai visą krašto ūkį veda prie 
sugriuvimo. Dėl to krašto valdžia stengiasi 
padėtį atstatyti, pertvarkydama piniginius rei
kalus, išleisdama naujus, pastovius pinigus.

Dabar pažiūrėkime paskirus tautos sluok
snius — profesijas,

kas labiausiai nukenčia visiško? inflia-
* cijos atveju?

Nė vienas gal pasakys, kad turtingieji, ku
rie turi, daug pinigų, nes infliacijos metu jie 
visus pinigus praranda. Tikrenybėje. įvyksta 
priešingai. Turtingieji, kurie prieš infliaciją 
buvo turtingi, tokie pasilieka ir po infliacijos: 
fabrikantai, žemvaldžiai, didprekybininkai, 
namų savininkai ir- visi tie, kurie turėjo bet 
kokį daiktinį turtą, nes to turto savininkais 
jie lieka ir toliau po infliacijos. Be to, visi 
turtingieji dažniausia laisvų kapitalų grynais 
pinigais neturi arba, jei ir turi, tai tik tiek, 
kiek reikalinga apyvartos reikalams: įvairiems 
užpirkimams, sumokėti gamybos išlaidoms 
(algos, atlyginimai) ir mokesčiams. Dažniau
siai ir šitie pinigai būna skolinti iš įvairių 
kredito įstaigų. Nekilnojamas turtingųjų tur
tas beveik visuomet yra praskolintas įvairiose 
kredito įstaigose. Turtingieji ne tik pinigų 
neturi, bet dažniausiai — smarkiai prasiskoli
nę. Savaime suprantama, kad tam, kas nieko 
neturi, niekas ir pinigų neskolina, nes nėra 
garantijos, kad jis juo grąžins. Gerais norais 
nepasitikima.

Visiškosios infliacijos atveju, netekus pini
gams vertės, turtingieji, turėję nemaža skolų, 
ne tik nieko nepraranda, bet dar gerokai pa
sipelno. Visos priešinfliacinės skolos savaime 
anuliuojąs! kartu su pinigų susmukimu arba 
yra padengiamos vos kokį menkniekį parda-
vus.

(Pabaiga 6 pusk)

vaike, ir atsiprašyk — gal pasigailės tavo jau
nystės ir tau. dovanos. Kaip mūsų Bimba rašo, 
visi jūs tenai, pas tuos germanus, esat susi
rinkę visokie liaudies niekadėjai ir krimina
listai — rekordistai. Aš žinau viską, vaike, 
ir man nereikia meluotu Nemįslyk, vaike, kad 
atvažiavęs Amerike pasislėpsi — nuo liaudies 
niekur nepabėgsi. Ji ir Amerikoj tave suras." 
Paakinu grįžti namole — toks mano patari- 

/mas. Ant to ir baigiu.
Joseph Lookash."

Balys Lukošius perskaitė viską iki pasku
tinio žodžio. Kelias minutes jis dar žiūrėjo į 
dėdės parašą, drebančia ranka dar vartė skre
bantį amerikonišką laiško popierių, kol pasi
darė taip graudu ir sunku, kad galva nusviro 
ant stalo lentos, o gyslose skaudžiai ir ^is 
smarkiau tvinkčiojo kraujas, kad atrodė, jog 
tuojau jas plėšte perplėš. Jis niekad netikėjo, 
ne, jis niekad nebūtų patikėjęs, kad jo dėdė 
jau toks ...

Taip, esti nuostabių prajovų ir. gamtoje: 
kartais iš vištų pulko išsiskiria kuri nors viš
telė ir nei iš šio nei iš to ima ir užgieda neva 
gaidžio balsu. Ir kiaušinių nebededa. Tik su
bėgę kaimynų vaikai stebisi, iš kur gi toks 
vištgaidis atsirado. Kodėl negali būti prajovų 
ir žmonėse, tuo labiau tokiame krašte, kurį 
vadiname neribotų galimybių šalim?...

Ir apsvaiger dobilėliai raudoni
Tavo Jūpų ugnimi.
Juokės žvaigždės — akys spinduliuos, 
Tavo žodžius laimė apraudos.
Kam tie žodžiai jau išblėsę — svetimi, 
Tu gyvenime pilnas taures imi...
Ir apsvaigsta dobilėliai raudoni 
Tavo lūpų ugnimi.

Mėlynasis
(Pabaiga)

Visą laiką vidaus balsas šnekėjo: „Jau gal 
po valandos viskas išaiškės ir tu būsi kalti
ninkas!“ Tačiau jis įžiūrėjo ir vilties spindu
lėlį: jei jie šį prakeiktą viešbutį apleis, kol 
bus atidengta tai, kas gretimame kambaryje 
yra įvykę, tai galėtų jie, gal būt, savo pėd
sakus užtrinti. Joks žmogus čia jų nepažino. 
Jį buvo matę tik su mėlynais akiniais, o ją 
su šydu. Iki stoties jiems tik šimtas metrų 
ir po valandos jie gali dingti iŠ čia — prieš 
aštuonias išeina traukinys į Paryžių. Tačiau 
— ar niekas neužeis pas anglą prieš aštuntą? 
Tai buvo klausimas.

Kai Leo buvo besąlygiškai įsitikinęs, kad 
nebėra kitokios išeities, visiškai nusiminęs 
įtempė jėgas sustingimui nusikratyti, kuris jį 
šiuo metu buvo nugalėjęs. Bet prie pirmo 
pajudėjimo, kurį jis pabandė padaryti, iš
budo jo jaunoji palydovė ir smarkiai patrau
kė jį į save. Tačiau vos prisilietus prie jo 
ledinių skruostų, jai išsprūdo trumpa? šauk
smas. .

— Kas tau? — paklausė ji su dideliu rū
pesčiu.— Tavo kakta šalta, kaip marmuras.

— Nieko! — atsakė jis netikru balsu. — 
Aš tik triukšmą kaimynystėje esu girdėjęs...

Jis išsilaisvino iš jos rankų, nustūmė į kitą 
pusę mėlynąsias šliures ir prieš duris pastatė 
suolą, kad jo draugė nepamatytų baisiojo 
skysčio, kuris čia, kadangi toliau nebetekėjo, 
buvo padaręs platoką klaną. Tada atidarė 
išėjimo duris ir įterptai pasiklausė. Jis net 
arčiau anglo durų bandė prisiartinti. Jos 
buvo uždarytos.

Viešbutyje viešpatavo ramybė. Aušo die
na. Arklininkai šukavo kieme arklius, iš

Prosper Mėrimėc 

kambarys
antro aukšto žemyn lipo karininkas, žvangin
damas pentinais.

Leo sugrįžo į mėlynąjį kambarį ir išaiškino 
savo draugei esamą padėtį, kuiroje jie buvo 
atsidūrę, su tokiu apgailėjimu, kokį tik meilė 
gali surasti. Pavojus glūdi pasilikime. Pavo
jus yra per skubiame išvažiavime, bet dar 
didesnis pavojus yra viešbutyje laukti, kol 
šalutiniame kambaryje bus atidengta kata
strofa. Nėra reikalinga aprašinėti, kokius pa
darinius šitas pranešimas iššaukė, kokios aša
ros jį pasekė, kokie lengvabūdiški pasiūlymai 
buvo padaryti ir kiek kartų mylimieji krito 
į glėbius ir „atleisk, atleisk“ šnabždėjo. Kiek
vienas save laikė kaltu. Jie prisiekdinėjo 
kartu į mirtį eiti. Jaunoji ponia buvo tvirtai 
įsitikinusi, kad teismas juos abu paskelbs kal
tais anglo nužudymu ir ji nežinojo, ar jiems 
bus leista ant ešafoto pasibučiuoti, todėl jie 
bučiavosi dabar.

Namuose pasidarė šviesiau. Kiekvieni 
žingsniai, užgirsti einant, drebino jų sąnarius. 
Kiekvienas batų girgždėjimas pranešinėjo 
jiems atvykstančią žmogžudystei tirti komisi
ją. Jų mažas bagažas akimirka buvo supakuo
tas. Jaunoji ponia savo mėlynąsias šliures 
norėjo įmesti į žaizdrą, bet Leo jas paėmė, 
nušluostė į lovos užuolaidą, pabučiavo ir įsi
kišo į švarko kišenę.

Dabar viešbutis buvo jau sukilęs. Girdė
josi kelnerių juokas, kambarinių dainavimas. 
Ką tik išmušė septynias. Leo įkalbinėjo savo 
draugę vis dėlto išgerti puoduką kavos su 
pienu, bet ji paskelbė, kad jos gerklė yra kaip 
užrišta.

Apsiginklavęs mėlynais’ akiniais, nulipė 
Leo žemyn sąskaitos apmokėti. Šeimininkas

vėl atsiprašė jį už triukšmą, bet Leo paste
bėjo negirdėjęs ir pastebėtinai gerai išsimie
gojęs.

— Na, jūsų kaimynas iš kitos pusės, — 
kalbėjo šeimininkas, — jūsų tikrai nėra ap
sunkinęs. Aš lažinuosi — jis dar miega, kaip 
kalnų švilpikas!

Leo tvirtai atsirėmė į stalą, kad nenuvirstų, 
o jaunoji moteris, kuri nuo jo nesitraukė, pa
kibo ant jo rankos, kita ranka greitai užleis
dama vualį.

— Tai yra milordas, — tęsė šeimininkas 
negailestingai toliau, — apie kurį niekuomet 
negalima pakankamai gerai atsiliepti. Tai yra 
puikus žmogus! Bet buvo ir kitas, kuris man 
norėjo anglišką bonknotą trigubu kursu įsuk
ti; žiūrėkite, ar jis iš viso tikras? Prieš dieną 
žmogiūkštis iškeliavo. .

Jis parodė Leo penkių svarų banknotą. Jo 
pakraščiuose matėsi mažytės, raudonos dėme
lės, kurios Leo tuojau išaiškino viską.

— Jis yra visai tikras! — atsakė suspaustu 
balsu Leo ir pasuko durų link.

— O, jūs dar turite laiko! — vėl prašneko 
šeimininkas, — pirmasis traukinys praeina 
aštuntą valandą ir visuomet vėluoja! Ar ne
norėtumėte dar čia pasėdėti, ponia? Jūs atro
dote taip išvargusiai...

Šitą akimirką pasirodė apskrita kambarinė.
— Greitai karšto vandens arbatai milor- 

,dui! — sušuko ji. — Taip pat duokite ką nors 
išškiostymui. Jis yra sudaužęs savo bonką, 
todėl plaukia ten visas kambarys!

Leo susmuko ant kėdės ir jo draugė taip 
pat. Jaunoji ponia instinktyviai suspaudė jo 
rahką: gyvenimas buvo jiem naujai padova
notas!

— Mes išvažiuosime antros valandos trau
kiniu, ponas šeimininke, — prašneko Leo —s 
Paruoškite mums labai puikius pietus!

Vertė Jonas Biržys
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GYVENIMAS m
Lietuvių kultūros ambasadoriai

Kita vėl lietuvių tautos masė atsidūrė Va
karuose. Tai irgi atsitinka pirmą kartą mūsų 
istorijoje, kada dešimtys tūkstančių lietuvių, 
daugiausia šviesuomenės, turi progos stebėti 
Vakarų kultūrą nebe iš knygų, laikraščių ar
ba pro vagono langą, bet, taip sakant, gali ją 
savo penkiais pirštais apčiupinėti. Šiandie 
dešimtys tūkstančių lietuvių ne tik bendraują 
su visomis Vakarų Europos tautomis. Kiek 
artimesnis sąlytis su Rytais mus atgrąsys nuo 
kultūrinio bendradarbiavimo su'Rytų kaimy
nu, tiek artimesnis susidūrimas su Vakarais 
dar labiau mus suriš su Vakarų Europos kul
tūra ir jos dvasia. »

Bet ir mūsų „vakariečiai“ į Vakarų Euro
pos kultūrą žiūri nevienodai. Jei dėl Vakarų 
kultūros nesiginčijama iš esmės, tai prieina
ma prie jos įvairiai. Vieniems Vakarų Europa 
yra kalnas, į kurį dar reikia įkopti, — jie lin
kę jaustis labai maži, tartum jauni studentai 
prieš seną profesorių, — kiti gi galvoja, kad 
Lietuva per nepriklausomybės laikotarpį yra 
padariusi tokį didelį šuolį pirmyn, jog mes 
jau spėjome atsidurti prie Europos kultūros 
viršūrfių. Tokias pažiūras buvo galima Ste
bėti nepriklausomoje Lietuvoje, tokios jps pa
siliko ir ištrėmime. Pasiklausykime tų abiejų 
pažiūrų šalininkus.

JONAIČIO IR PETRAIČIO GINČAS

Jonaitis: — Nesakyk, tamsta, mums dar 
toli iki Vakarų. Prisipažinsiu, ir prieš karą 
aš nelaikiau Vokietijos charakteringiausiu Va
karų Europos kultūros atstove: yra už ją „eu- 
ropejiškesnių“ ir senesnės kultūros kraštų; juo 
labiau šiandie, po nacistinio susikompromita
vimo, jos įgaliojimai atstovauti Europos kul
tūrai dar labiau sumažėjo, tačiau, ar šiaip ar 
taip, negalima ginčyti, kad vokiečių kultūra 
nebūtų vakarietiška, kad ji neturėtų šimtme
tinių tradicijų, kurių jokios katastrofos negali 
Išrauti. Ir vis dėlto, kai aš matau kai ir ap
griautus vokiečių miestus, kai aš pagalvoju 
apie vokiečių literatūrą, jų Nibelungus, mu
ziką, kai aš įsižiūriu į jų namų įrengimus, jų 
butus, gyvenimo būdą, aš negaliu nematyti, 
koks mums dar ilgas kelias iki jų, nors, kaip 
lietuviui, man tai gal ir nemalonu konstatuoti. 
Mes dar daug ko galime iš jų pasimokyti. O 
iš kitų kraštų, gal būt, dar daugiau. Nesakyk, 
tamsta, girdami patys save, mes dar jų nepa
vysime. Mums dar reikia daug kūrybinio triū
so, laiko ir energijos, kol mūsų ūkininkas taip 
gyvens, kaip vokietis, kol mūsų menas ir 
mokslas galės sėkmingai rungtyniauti su Va
karų Europos menu, kol mes galėsime didžiuo
tis tokiais genijais, kaip kad beveik kiekviena 
Vakarų Europos tauta gali didžiuotis. Gyven
dami ištrėmime, mes turime išnaudoti laiką ir 
iš Vakarų mokytis, mokytis ir dar kartą mo
kytis.

Petraitis: — Visai teisingai, ponas Jonaiti: 
mokytis visada reikia. Ir mūsų patarlė sako: 
ir pasensti besimokydamas. Bet man vis dėl
to būtų labai įdomu paklausti: kada gi paga
liau mes gausime brandos atestatą? Argi mes 
norime save pasmerkti pasilikti amžinais Va
karų Europos gizeliais? Neseniai tremtinių 
spaudoje "buvo rašyta, kad Tuebingeno uni7 
versitete buvo užtikta dokumentų, liudijan
čiu. jog toje mokykloje lietuviai studijavę jau 
prieš 500 metų. XVI, XVII, XVIII ir XIX am
žiuose lietuvių, bestudijuojančių Vakarų uni
versitetuose, užtiksime visur. Tiesa, tie studi- 
jozai daugiausia buvo bajorų vaikai; gal dau
gelis ju trankėsi po Vakarų mokyklas ne tiek 
mokslo ieškodami, kiek vaikydamiesi fanabe
rijos sugrįžus pasigirti savo „vakarietiškumu“, 
bei vis dėlto vienas kitas iš jų paliko tokių 
savo darbo vaisių, kuriais gali visai pagrįstai 
didžiuotis mūsų tautinė kultūra. Vilniaus Ka
tedros kūrėjas Stoka-Gucevičius*buvo Vaka
rų kultūros mokinys. Prof. Vacį. Biržiškos 
tvirtinimu, Lietuvos bajoras Abromas Kul
vietis, gyvenęs XVI amž., taip pat studijavęs 
Vakaruose, paliko mums seniausią mūsų lite
ratūros paminklą, Martino Liuterio giesmės 
vertimą „Pagarbinta buki ir paczestawotas“. 
Lietuvos kultūrinių santykių su Vakarais isto
riją dar reikės parašyti; jie dar labai menkai 
ištirti bent mūsų, lietuvių, istorikų, bet ir šian
die jau aiškų, kad mūsų kultūrinis bendradar
biavimas su Vakarais jau turi šimtmetines 
tradicijos. Kai mūsų jaunimas nepriklauso
mybės laikais siūbtelėjo į Vakarų Europos 
universitetus, tai jis ėjo jau seniai pramintais 
takais. Taigi, mes mokomės iš Europos jau 
seniai ir mums tikrai metas pagalvoti apie 
brandos atestatą. Juk maža garbės pasilikti 
amžinais studentais. Ir, mano nuomone, tą 
atestatą mes jau turime.

Jonaitis: — Įdomu, labai įdomu.
LIETUVOS KULTCROS AMBASADORIAI

Petraitis: — Čia truputį daugiau, kaip įdo
mu, čia pagaliau paliečiamas mūsų tautinės 
kultūros prestižas bei tautinės garbės klausi
mas. Tautos kūrybinis genijus pasireiškia per 

^kolektyvinę kūrybą bei per atskirų individų 
sugebėjimus. Vokiečiai turi Nibelungus, grai
kai — Ilijadą ir Odisėją, suomiai — Kalevalą, 
egiptiečiai — piramides. Tai yra kolektyvinės 
kūrybos kultūriniai paminklai. Mes taip pat 
turime savo tautos kolektyvinės kūrybos pa
minklą — liaudies meną, kuriuo žavėjosi tos

VAKARŲ EUROPOS KULTŪRA.IR MES
Prieš karą savo šviesuomenėje m®s galė

jome stebėti tris kultūrines linkmes: vakarie
tišką, rytietišką ir „sintezinę“.

Vakariečiai sudarė didžiausią ąrovę. 
«Tiesą sakant, šiuo atveju apie bet kokią srovę 

ir kalbėti negalima, nes visa lietuvių tauta 
buvo neabejotinai palinkusi į Vakarus. Dėl 
nuleistos politinės bei kultūrinės geležinės už
dangos Rytuose, mūsų kultūriniai bei ekono
miniai santykiai daugiausia orientavosi J Va
karus. Su Vakarų Europa Lietuvos kultūri
nės tradicijos buvo labai senos. Atgavus ne
priklausomybę, mums jokių ledų Vakaruose ne
bereikėjo laužti, nebent išskyrus tai, kad nuo 
amžių esančius kultūrinius santykius su Va
karais mes labą! išplėtėme ir sugyvinome.

Rytų kultūros orientacijos šalininkai buvo 
susispietę Draugijoje kultūriniams santykiams 
palaikyti su sovietų tautomis. Ta Draugija 
atsirado per -kažin kokį nesusipratimą, nes ji 
aiškiai turėjo politinį tikslą mūsų šviesuome
nės tarpe sužvejoti simpatikų bolševikiniam 
•rėžimui. TaiJjuvo Trojos arklys, kurį laikė 
už apynasrio sovietų atstovas Lietuvoje Poz- 
dniakovas. Tai Draugijai priklausė keletas ir 
mūsų garbingų kultūros veikėjų, kurie, tačiau, 
aktingiau nepasireiškė: jos veikimui toną da
vė tokie mūsų „kultūrininkai“ kaip Cvirka, 
Gira ir kiti, kuriems vadovavo ir mokėjo Poz- 
dniakovas, kurie Vakarų Europos kultūros ne
pažino ir, pagaliau, nenorėjo pažinti, nes visos 
jų išminties pradžia ir pabaiga buvo Maskva. 
Draugija buvo tik užsimaskavimas politinei 
propagandai varyti ir, kaip tokia, ji jokios 
įtakos mūsų kultūriniam gyvenimui neturėjo 
ir negalėjo turėti.

Pagaliau, trečioji — Vakarų ir Rytų kul
tūrinių pradų- sintezės linkmė buvo dar 
labai jauna ir daug šalininkų neturėjo. Tąl 
buvo tik teorija, praktiškame gyvenime netu
rėjusi jokios reikšmės.

Šiandie tas vaizdas yra pasikeitęs iš pa
grindų. Jokiu atveju savo istorijos eigoje lie
tuvių tauta neturėjo progos taip plačiai ir taip 
iš arti susipažinti su savo kaimynų kultūro
mis, kaip šiandie. Mes šiandie išgyvename 
sukrečiančius įvykius ne tik politiniu, bet ir 
kultūriniu atžvilgiu. Lietuviai, palikusieji Lie
tuvoje ir ištremtieji į Sibirą, šiandie akis į akį 
susiduria su mūsų Rytų kaimyno „kultūri
niais“ laimėjimais, ir ta pažintis greičiausiai 
ilgiems laikams išgydys mus nuo bet kurių 
užsimojimų įtraukti į savo tautinės kultūros 
kūrybą Rytų kultūros pradus. Kartu tai yra 
lemiamas smūgis mūsų „sintezinės" kultūros 
šalininkams-.

Naujos knygos
Rimas Amalviškis, KRIVIO LĖMIMAS, Ba

ladės. Išleido „Lithuania“. Iliustracijos gra
fiko Vyt. Gavėno. Atspausta 500 egz. Vokie
tija, Froseburg 1946, rugsėjis.

3 paviršiaus daranti simpatišką įspūdį 80 
pust knygelė, savo turinyje talpina penkis kū
rinėlius — balades. Viršelis, kaip ir dera kny
gelės pavadinimui, vaizduoja Krivį prie aukuro 
po šimtamečiu ąžuolu, o užsklandos irgi pras- 
mingds, primenančios senovę ar ne taip jau 
seną praeitį. Dailiai nupiešta, matosi tikro gra
fiko ranka, bet kažkas jaučiasi stoka fantazi
jos, perdaug jau pagal seną įprastą stilių. Pats 
knygelės turinys — pakenčiamas. Ką gi — ba
ladės. O joms sukurti —rimo, ir fantazijos, 
kad būtų duotas skaitytojui bent kiek sumis- 
tintas lengvai skaitomas vaizdelis. Tikrosios 
poezijos gali kiek ir stokoti, baladžių autoriui 
galima atleisti, na, bet rimas čia jau pirmaeilis 
dalykas, ko R. Amalviškiui-daugely vietų sto
koja. Bet nežiūrint to, pirmąsias keturias ba
lades galima laikyti pusėtinai pavokusiomis, 
gi paskutiniąją, pavadintą „Poeto žela“, nors 
ir pagal Edmond Rostand‘ą sukurtą, reikia 
skaityti tikru nesusipratimu laityti balade. 
Tai tik paprastas, kiek truputį komiškas, su- 
fantazuotas neva sielos su Sv. Petru nevykęs 
pasikalbėjimas ir daugiau nieko.

Kadangi pirmųjų keturių baladžių temos 
patriotinės ir pusėtinai išvystytos, leidinėlis 
vertintinas teigiamai ir rekomenduotinas mūsų 
jaunimui.

Alfonsas Nyka - Niliūnas, PRARADIMO 
SIMFONIJOS. Poezija. Išleido’P ATRIA Tū- 
bingene, 1946 m. vasarą. Tiražas 1000 egz., iš 
kurių 120 geresniam popietyje. Kaina 6.- RM.

Sis poezijos leidinys jau yra kai kuriuose 
periodiniuose leidiniuose recenzuotas ir apie 
jį atsiliepta gana gerai. Tai tikrai vertinga, 
naujų kelių ieškanti poezijos kūryba, api
manti 128 didoko formato knygos puslapius. 
Dėl platesnio turinio. įvertinimo čia nemano
ma ilgiau beapsistoti, tik kažkaip neramu pa
likti nepaminėjus ir šios knygos iliustracijų. 
Iliustravo Kazys Janulis. Tiesiog stebėtinas 
ir ultra-modemiškas menas! Į kurią tik iliu
straciją bežiūrėsi — vistiek nieko nesuprasi: 
atsiprašant, kleckai ir daugiau nieko. Nesu
tikčiau jokiu būdu su teigimu, kad „aukštąjį 
meną tik menininkas tegali ir suprasti“, nes 
grožis ir gėris turi ir bendras, visiems supran
tamas, sąvokas bei formas. Tokių iliustracijų 
nelinkiu nė vienam ateityj 'pasirodysiančiam 
leidiniui. Stp. Platūnas 

pačios vokiečių kultūros geriausieji atstovai: 
Goethe ir Hcrderis ir kuriuo šiandie žavisi 
europiečiai ir neeuropiečiai lietuvių tremtinių 
spektakliuose. Ir mes žinome, kad mūsų liau
dies kūrybos šaltiniai dar toli gražu neišnau
doti. Mūsų liaudies kūryba yra neišsemiamas 
šaltinis tautinės kultūros kūrybai. Ji gali būti 
geriausias mūsų kultūros ambasadorius kitose 
tautose. Suorganizuok tamsta reprezentacinį 
ansambli, aprenk ji pagal mūsų dailininkų 
paruoštus tautinių apdarfy projektus ir paleisk 
jį į užsienį su jam tikru rūpestingai paruoštu 
liaudies kūrybos repertuaru, ir tamsta pama
tysi, kokia bus propaganda mūsų tautinei kul
tūrai! Tamsta žaviesi vokiečių menu. Jei mes 
į meną žiūrėsime ne vertikaliai, bet horizon
taliai, be abejo, turėsime pripažinti, kad di
delės tautos susikrovė didesnius meno verty
bių sandėlius, kaip mažosios; bet jei mes me
ną imsime dvasiniu požiūriu, tai, nerta jokios 
abejonės, Jietutių menas gali drąsiai atsistoti 
šalia Vakarų Europos meno ne kaip studentas 
prieš profesorių, bet kaip lygus su lygiu. Prieš 
karą mūsų poezija, palyginus su kitomis mūsų 
meno šakomis, buvo toliausiai pažengusi, ir 
lietuvių poetai galėjo drąsiai konkuruoti su 
savo kolegomis vakariečiais. Adomas Micke
vičius, Milašius ir iš dalies Baltrušaitis rašė 
svetimomis kalbomis, bet vargu ar būtų tikslu 
Išbraukti juos iš mūsų kultūros istorijos pus
lapių. Jei dar galima ginčytis dėl Mickevi
čiaus lietuviškumo, tai dėl Milašiaus ir Bal
trušaičio negali būti jokios abejonės. Vienas 
atstovavo lietuviškai dvasiai Vakaruose, kitas 
— Rytuose, žengdami tų tautų minties avan
garde. Nekalbant apie tebegyvenančius mūsų 
literatūros šulus, būtų dar čia galima pami
nėti Kristijoną Duonelaitį, kuris išverstas ir į 
vokiečių kalbą. Tapyba? Kas norvegams yra 
Henrikas Ibsenas literatūroje, tas mums yra 
Mikalojus Čiurlionis tapyboje. Jei mes apie 
ta mūsų tautos genijų nepasirūpinome išleisti 
išsamios monografijos, kad pasaulis galėtų per 
Čiurlionio kūrybą susipažinti su lietuvių tau
tos dvasia bei kultūra, tai tikrai kalta mūsų 
„kultūra“. Mums reikėjo pasigaminti ne vie-

Dailininkas tremtyje
DAIL. ČESLOVO JANUSO VEDAMOS

| DAILININKO PORTRETAS I ^b?da.mi apie 
I____________ __ ______| dail. Česlovą Ja-
nušą, mes visados prisimename jūrą, nes nie
kas iŠ mūsų dailininkų nėra tiek daug kartų 
jūros perkėlęs į drobę ir dažais atkūręs jos 
vaizdą, kaip jis. Praleidęs jaunystės dienas 
prie Juodosios jūros, grįžęs į tėvynę jis taip 
pat pamilsta ir Baltijos jūrą, prie kurios pa
krančių praleidžia 17 vasarų ir, susigyvenęs su 
ja, drobėje atvaizduoja visą jos romaną.

Ir dabar, dailininkas gyvendamas toli nuo 
Baltijos krantų, pasiilgęs jos šauksmo, kartu 
su savo sielos audringais pergyvenimais įsi
lieja į jos bangas ir atkuria jos nerimastį, jos 
tragediją. Apsiniaukusiame tamsiame dangu
je šviesiomis vilyčiomis šaudo žaibai, kyla į 
viršų aukštos bangos, lūžta ir baltomis puto
mis papuošusios savo viršūnes, skuba, liejasi 
į pakrantes, kad pasiektų žvejų trobeles ir ten 
su savo artimaisiais, su numylėtais vaikaičiais 
pasidalintų pergyventų skaudžių dienų įvy
kius.

Pailsusi po audrų jūra nerimsta. Rodosi, ji 
dabar turėtų gyventi džiaugsmo ir triumfo 
dienas, bet rūškanas žvejo veidas parodo, kad 
tikrosios pergalės dar nėra, kad saulė, nors ir 
šviesi, bet be šypsenos.

Juodosios jūros užliūliuotas, Baltijos jūros 
išaugintas dailininkas nerimsta ir toli nuo jų 
gyvendamas. Jis daug dirba, kuria. Janušas 
praėjusiais metais surengė pirmąją savo dar
bų parodą tremtyje (tai buvo pirmoji lietuvio 
dailininko paroda v. Vokipetijoje), jis pirma
sis suorganizavo Dailės Studiją, jo kelis pa
veikslus nupirko Amerikos meno ir paminklų 
apsaugos įstaiga, o kiek daug jų išplaukė į 
Ameriką bei Angliją su karininkais, UNRRA 
pareigūnais.

I DAILĖS STUDIJA I ^a.ėjU®1.U m®tų spallų 
I ________I 25 d. Wuerzburgo lie
tuvių stovykloje pradėjo veikti Dailės Studi
ja, kurią įsteigė ir jai vadovavo dail. C. Ja
nušas. Į ją įstojo 22 lankytojai įvairaus am
žiaus, pradedant jaunimu ir'baigiant žilagal
viais.

Apart privalomo piešimo, studijos mokiniai 
buvo .supažindinami su klijinių dažų technika, 
kuri yra pagrindas dekoratyviniam darbui. Jie 
turėjo progos ir praktiškam darbui, nupieš- 
dami keturias dekoracijas vaikų teatrui ir dvi 
dramos mėgėjams. Be to, jie buvo supažin
dinti su reljefiniu dažymu, teatralinių kostiu
mų parengimu, su statybine dažymo — deko
ravimo technika, šriftu, reklaminiais darbais 
ir kt.

Studijoj darbas vyksta vakarais. Vasaros 
metu piešė peizažus gamtoje. Pastaruoju metYi 
studija gavo dar vieną kambarį, kur yra įreng
ta tapybos klasė. Dėl to buvo galima priimti 
daugiau mokinių. Norinčių ją lankyti atsira
do daug. Konkurso keliu buvo priimti 9 nauji 
lankytojai, kurie pasirodė su savo gabumais.

Du studijos mokiniai (Grudzinskaitė ir 
Kripkauskas) išlaikė konkursinius egzaminus

„Džunglėms" 40 metų
Upton Sinclair šiomis dienomis išspausdino 

naują „Džunglių“ laidą.
Pirmą kartą ši knyga pasirodė prieš ke

turiasdešimt metų ir išgarsino lietuvių vardą; 
vyriausias veikėjas joje buvo mūsų tautietis 
J urgis.

Autorius vietomis buvo įdėjęs . lietuviškų 
žodžių ir net dainų ištraukų.

Kai kurie tų dainų gabalėliai buvo iš kun. 
A. Vienažindžio eilių.

Nuo to laiko, kai pasirodė pirmas „-Džung
lių“ leidimas, Upton Sinclair parašė apie 70 
knygų ir vis teberašo, gyvendamas Kaliforni
joje.
. Bet jo Jurgis skaitytojų tarpe pasiliko 

neužmirštas.

ną, bet keletą monografijų visomis svarbiau
siomis Europomis kalbomis ir. išsiuntinėti jas 
tūkstančiais egzempliorių Europos ir Ameri
kos intelektualams. Ir mūsų atstovybės būtų 
turėjusios darbo ir Lietuvos kultūrai būtų bu
vusi padaryta milžiniška propaganda. Kiti 
mūsų dailininkai? Prof. Jonyną prancūzai pa
sikvietė iliustruoti vienai prancūziškai kny
gai. Dali. Penčyla, be abejo, priklauso prie 
geriausių šių dienų Europos šaržistų. Pran
cūzų zonoje jis turėdavo šaržuoti ištisus 
prancūzų kariuomenės dalinius, nes kitaip jo 
nepaleisdavo... Ir apskritai, visi mūsų pa
bėgusieji dailininkai, susidūrę savo kūryba su 
svetimtaučiais, palieka jiems geriausių įspū
džių apie Lietuvoj tapybą. Teatras? Kalbė
siu pavyzdžiais. Augsburgo teatre man teko 
matyti vaidinant vokiečių klasiko Henriko von 
Kleisto veikalą „Sukultas ąsotis“. Tą patį vei
kalą mačiau ir Vilniaus dramos teatre. Žinai, 
tamsta, aš norėčiau parodyti tuos du pastaty
mus tiems mūsų tautiečiams, kurię taip mėg
sta klupčioti prieš svetimus dievukus. Paly
ginus Vilniaus pastatymą. su Augsburgo .... 
tiesą sakant, kad ir palyginti negalima, taip

(Nukelta į 6 pusi.)

DAILĖS STUDIJOS METINIŲ PROGA

Stuttgarto Dailės Akademijoj ir dabar ten tę
sia toliau studijas. Vienas studijos lankytojai 
vietos gimnazijoj dėsto piešimą.

Numatoma surengti studijos lankytojų pa
rodą.

I KURSAI I Prie-Dailės Studijos organi- 
I____ _____ I zuojami kelių mėnesių staty
binio dažymo — dekoravimo kursai. Kursuose 
bus einama teorija ir praktika. Iš teorijos da
lykų: piešimas, braižyba, dekoratyvinė kom
pozicija, dekoruojamų kambarių paruošimas 
įvairiai dažymo technikai, kalkuliacija, me
džiagų pažinimas ir jų vartojimas. Praktikos 
darbai bus atliekami stovyklos ribose, remon
tuojant įvairias patalpas. Praktikos darbams 
vadovaus Kloviškis, prityręs dažymo — deko
ravimo specialistas.

Kursų lankytojai išmoks specialybę, kuri 
gali būti naudinga tolimesniam gyvenimui 
tremtyje, o taip pat ir grįžus į tėvynę.

I VALANDĖLĖ STUDIJOJ I Nedideliame rū- 
|___________________ Į šio kambaryje,
kryžminėje prožektorių šviesoje, spindi po
zuotojo galva. Jlsxpats yra išėjęs pasivaikš
čioti po Dangaus karalystę, o paliktą žemėje 
kaukuolę (to nežinomo pono galvos kaulus) 
piešia Dailės Studijos lankytojai, kad susi
pažintų su anatomija ir vėliau galėtų piešti 
kokios nors gražuolės portretą (o kad ji, varg
šelė, žinotų, kad ją piešdamas dailininkas pir
miausia prieš akis susikuria jos galvos kau
kuolę, nesišypsotų jiems taip meiliai!).

Dail. C. Janušas ^aikšto po studijos klasę, 
stebi darbus, duoda nurodymus, pataiso, pie
šinius.

— Blogai su įvairia piešimo medžiaga, — 
sako jis. — Sunku gauti, tad mokiniai turi 
piešti ant bet kokio popieriaus, kokį tik jie 
sugriebia.

Rūsio sienos nukabinėtos įvairiais studijos 
lankytojų darbais. Juos žiūrėdamas matai, 
kaip dailininkas brandina dailininkiukus, ku
rie išėję jo mokyklą ir pasižymėję savo gabu
mais paskiau galės tęsti toliau studijas įvai
riose Vokietijos Meno Akademijose. Rodos, 
matai garsiai staugiantį vilką, kuris taip ga
lingai rėkia, lyg jame būtų šimtai vilkiukų.

Janušo užsimojimas sveikintinas ir jis me
no pasauliui daug pasitarnauja. O kad juo pa
sektų ir kiti dailininkai, kurie gyvena stovyk
lose ir atrinkę gabesniuosius, pasireiškiančius 
šioje meno srityje, pastatytų juos ant reikiamo, 
pagrindo ir tuo paskatintų toliau tęsti savo 
studijas, mūsų dailininkų skaičius augtų ir 
mes tuo tęstumėm Kauno Pritaikomosios Dai
lės Instituto ir Vilniaus Meno Akademijos už
simojimus.

Iš to gana gražaus būrio Studijos lankytojų 
labai lengvai galima iškirti du jaunuolius, ku
rie savo darbais pralenkia visus kitus, ir iš 
kurių galima tikėtis susilaukti gabių dailinin
kų. Jie dar žali, bet darbas ir laikas juos 
subrandins. Iš dailininkiukų išaugs dailinin
kai. Vytautas K. Prutenis
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Ryškiosios asmenybės
Robert Jackson

Si» Amerikos prokuroro vardas, tiek kartų 
minėtas Niurnbergo teisme, gal būtų ir pali
kęs be didelio garso, jei ne ta išrastoji karo 
nusikaltėlių sąvoka. Jei ne Niurnbergo pro
cesas, tai Robert Jackson, nors ir labai taurus 
prokuroras ir didžiai paslaugus Amerikos, pre
zidento tarnas ..., gal taip ir būtų užbaigęs 
savo dienas generalinio prokuroro kėdėje. Gi 
dabar, po istorijoje ilgiausio proceso ir po vie
nintelio iki šiol istorijos puslapiuose žinomo 
sprendimo, galima kalbėti apie Robert Jack- 
soną, kaip apie ryškią asmenybę.

Teisėjas Robert Jackson gimė anglių kraš
te, Pensilvanijoje, 1892 metais. Gimė „iš tėvo“, 
kurs vertėsi arklių auginimu. Ilgai sūnus ne
žinojo nei pats, į kurį amatą mestis; gi tėvui 
atrodė, kad nieko nėra geresnio, kaip augin
tis arklius, juos sėkmingai mainikauti ir ra
miai, n'ekvaršinant galvos, rinkti dolerį prie 
dolerio. Gal taip ir būtų buvę, jei jaunajam 
Robertui nebūtų padaręs įspūdžio teisėjo rū
bas, kai jis kartą atsitiktinai pateko į teismo 
salę. Nuo čia jis apsisprendė būti teisėju, ad
vokatu ar prokuroru. Žodžiu, teismo žmogu
mi. Ir taip įvyko, kad Robert Jackson, vos 
21 metų- vaikinas, jau įsivilko į advokato rū
bą. Lietuvoje jis būtų'turėjęs dar palaukti 
ketveris metus, nes mūsiškas įstatymas ne
leido jaunuoliams bųti advokatais. Kad ir jau
nų metų advokatas Jackson greitai susidarė 
plačią klientūrą, apimančią įvairius sindika
tus ir stambias bendroves. Palengva jis pa
linko į prekybinę teisę ir patapo smulkių pre
kybininkų advokatu.

1934 metais prezidentas Rooseveltas jį, pa
sikvietė juridiniu patarėju pajamų mokesčių 
klausimams. Per dvejis metus Robert Jack- 
son pasirodė sugebąs organizuoti ir vadovau
ti, ir Rooseveltas, nieko nelaukdamas, jį pa
darė generaliniu sekretoriumi teisingumo mi
nisterijoje, pavesdamas jam kovą prieš trus- 
tus. 1938 metais Jackson jau vadinosi genera
liniu Amerikos prokuroru ir atstovavo vy
riausybę konstitucingumo teisme. Nuo 1940 
metų jam pavedė Rooseveltas teisingumo mi
nisteriją. O pagal Amerikos tvarką, teisin
gumo ministeris, kaip generalinis vyriausias 
prokuroras; duoda juridinius patarimus Prezi
dentui ir jo patarėjams. Jo nuomonės turi 
beveik ’tiek pat reikšmės, kiek Vyriausio Tei
smo sprendimai.

Per eilę metų Jackson išugdė plačią juri
dinę inteligenciją, kurią jis sėkmingai naudo
jo visoje tarnyboje. Jau 1938 metais buvo 
manyta, kad Jackson galėtų ryžtis kandida
tuoti į Amerikos Prezidentus. Ir jo draugai 
jį ragino į šią patrauklią avantiūrą ... Ragino 
jį užimti New Yorko valstybės gubernato
riaus ^ietą iš kurios galėti} vėliau peršokti į 
Baltuosius Rūmus. Bet Jackson vis nesutiko 
mestis į politinę propagandą. Jam atrodė, jog 
Jis geriau tinka pasilikti generaliniu proku
roru, geriau tinka duoti kitiems patarimus, 
Begu iš kitų gauti. Generalinio prokuroro po
ste jis ir atėjo J Niurnbergo teismą, atėjo 
griežtas, nuoseklus ir gerai žinodamas, kuo ir 

"kaip reikia karą pralošusius kaltinti. Jack- 
son turėjo progos Niurnberge susipažinti ir 
Bu Lietuvos byla; jis turėjo garbės susipažinti 
Ir su Lietuvos pavergimo procesu. Niurnberge 
ils kaltino už tautų laisvės išplėšimą ir už 
nusikaltimus prieš žmoniškumą. Kaltino ir 
Siūlė bausmes tik vienai nusikaltėlių daliai. 
Tegul patirtis jį skatins organizuoti ir atsto
vauti pavergtuosius sekančiame teisme, kur, 
anot Randolfo Churchillio, turėtų būti teisia
mi likusieji Europos tironai. Tegul deivė Te- 
mydė bus akla visiems. V. Audrintas

Pilnoji infliacija
(Atkelta iš 4 pusi.)

Darbininkai, tarnautojai ir visi tie, kurie 
neturėjo jokių pinigų santaupų, taip pat nieko 
nenustoja. Vargšais buvo, vargšais ir liko. 
Tuo tarpu visi tie tarnautojai, pensininkai, 
darbininkai, smulkieji savininkai ir kiti, kurie 
taupė juodai dienai, senatvei ar kokiam tur
teliui įsigyti, yra smarkiausiai paliečiami. Jie 
praranda visas savo santaupas ir virsta to
kiais pat vargšais, kaip ir tie, kurie savo už
darbius praleisdavo įvairiems smagumams.

Per infliaciją nukenčia tik vidurinysis vi
suomenės sluogsnis. Tos pasėkos jiems yra 
labai skaudžios ir neteisingos. Jie yra nu- 
Bkriaucįžiami ir apiplėšiami visai be jų pačių 
kaltės ir apiplėšiami turtingųjų ir pačios vals
tybės naudai. Be to, tasai vidurinysis visuo
menės luomas skaičiaus atžvilgiu yra pats 
gausiausias^ Jei paimsime ir palyginsime ban
kuose indėlininkų ir skolininkų sąskaitų kie
kius, tai pamatysime, kad indėlininkų skai
čius visuomet būna žymiai didesnis už skoli
ninkų skaičių, kadangi indėlių pozicija beveik 
visada susideda iš labai daug smulkių indėlių, 
kai tuo tarpu paskolų pozicija susideda iš ma
žesnio skaičiaus stambesnių paskolų. Labai 
retai atsitinka toks įvykis, kad į banką kas 
ateitų pasiskolinti 100.- liti}, tuo tarpu taupyti 
dažniausia pradeda net nuo mažesnių sumų. 
Iš to išeina, kad per infliaciją n u k e n - 
čia.didžioji tautos dauguma, ir kaip 
minėjau, turtingųjų ir pačios vals
tybės naudai, nes valstybė taip 
patnusikrato visomis vidaus ško
to mis. o kartais ir užsienio,, jei

Mūsų Keliu

Kur gyvensim ir ką dirbsim?
Nuo šio numerio mes įvedant 

dar vieną, tremtiniams labai ak
tualų skyrių „Kur gyvensim ir ką 
dirbsim?“ Red.

Kokias nuomones girdime 
Brazilijoje pabėgėlių imigracijos 

klausimu? ,
Brazilijos dienraštis „Folha da Manha" 

viename paskutiniųjų numerių atspausdino 
straipsnį, pavadintą „Pabėgėlių imigracija“. 
Tame straipsnyje gyvai pavaizduota rfrums 
nemažai rūpimu klausimu. Straipsnyje rašo:

„Jau savaitė laiko, kaip laikraščiai prane
ša, kad Rio de Janeiro mieste vyksta pasitari
mai tarp Brazilijos vyriausybės ir Tarpvalsty
binės Pabėgėlių Komisijos apie atvežimą Bra
zilijon tų pabėgėlių, kurie dabar yra Vokieti
joje ir Austrijoje. Be to, dar pranešama, kad 
šiose derybose dalyvauja ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių bei Anglijos atstovai.“

„Tiesa, sako laikraštis, kelioms dienoms 
po to buvo atvykę į Sao Paulo ministeris J. 
Alberto, keli imigracijos departamento valdi
ninkai ir Tarpvalstybinės Komisijos reprezen
tantai. Tačiau nepaskelbta jokių paaiškinimų, 
kurių profesijų yra tie pabėgėliai, tai yra, ar jie 
miesto gyventojai, buvusieji biznieriai, ar pri
klausantieji kuriai nors kitai profesijai? At
rodo, kad geriau būtų, jei valdžia, kol nebus 
viešai paskelbta šių imigrantų profesija ir kol 
nebus gautas atitinkamos provincijos sutiki
mas juos priimti, jokių pažadų neduotų, nes, 
kad ir, pavyzdžiui, ūkio darbininkų atvyki
mas ir sumažintų darbininkų trūkumą kavos 
plantacijose, tačiau kiltų konkurencija tau
tiniams darbininkams, kurie liktų blogesnėje 
būklėje ir būtų priversti pasitenkinti mažu 
uždarbiu. Toks reiškinys padidintų ūkio dar
bininkų suplaukimą į miestus. O kai dėl imi
grantų prekybininkų, tai ir jų atvažiavimas 
tik paaštrintų miestuose. butų klausimą.“

„Įdomus faktas yrąs tas, toliau rašo, kad 
kai imama kalbėti apie imigraciją, tai diplo
matų akys visuomet būna nukreiptos į Sao 
Paulo, Vakarinę Paranos dalį, Santa Katarina 
ir Rio Grande do SuL Visur kitur laikoma 
netinkama baltajai rasei. Tačiau, turime pa
žymėti, kad gero klimato ir geros žemės Bra
zilijoje jau tirštai apgyventos ir jaučia da- 
kas turimą patogų metą ir ieškoti galimybiė

Lietuvių kultūros ambasadoriai
(Atkelta iš 5 pusi.) 

jau Augsburgo pastatymas tiek vaidybiniu 
tiek sceninio apipavidalinimo požiūriu buvo 
skurdus. Kai „Sukultas ąsotis“ pasirodė oku
pacijos metu Vilniaus teatro scenoje, tai ma
čiusieji vaidinimą vokiečiai sakydavo, kad su 
tokiu pastatymu jūs esą galite važiuoti skersai 
ir išilgai per Vokietiją, vaidinti lietuviškai ir 
visur jūs esą turėsite milžiniško pasisekimo. 
Mes tuos žodžius laikėme paprastu kompli
mentu, bet šiandie, apsipažįnę su vokiečių le- 
atru, mes imame tikėti, kad jie per daug ne- 
perdėjo. O ar mūsų scenos veteranas Henri
kas Kačinskas nesudarytų garbės bet kuriam 
vokiečių, o gal ir ne tik vokiečių teatrui? O 
kas turėjo progos pasiklausyti vokiečių operų 
ir dainininkų, ar tvirtina, kad mūsų opera ir 
dainininkai stovi žemiau už vokiečius? Pasi
kalbėk tamsta su mūsų inžinieriais, daktarais, 
agronomais, kurie susiduria su savo vokiečių 
kolegomis, ar jie jaučiasi kaip mokiniai prieS 
mokytojus? Vienas mano pažįstamas pabėgęs 

jos nėra nusakytos aukso verte.
Dabar kyla klausimas,

bus ar nebus Vokietijoje infliacija?
Tuo tarpu visiškosios infliacijos reiškinių 

dar nematyti. Visos valstybės išlaidos sten
giamasi padengti pajamomis iš mokesčių, tr 
naujų banknotų valstybės išlaidoms dengti ne
leidžiama. Administracijos išlaidoms sudurti 
galą su galu, o tuo pačiu ir banknotų mažini
mui apyvartoje yra didinami įvairūs mokes
čiai ir tarifai. Pajamų mokesčiai kai kuriais 
atvejais padidinti beveik iki lOO°/o, geležinke
lių ir pašto tarifai padvigubinti, tabako kaina 
pakelta beveik dešimteriopai, cukraus kaina 
taip pat paaukštinta.

. Visi tie reiškiniai rodo, kad alijantai sten
giasi prie infliacijos neprileisti.

Ar įvyks Vokietijoje visiškoj! infliacija, 
tuo tarpu sunku pasakyti. Tas pareis nuo 
įvairių politinių aplinkybių ir alijantų nusista
tymo tuo reikalu. Jei vokiečiams būtų palik-, 
tos laisvos rankos patiems tvarkyti savo fi
nansinius reikalus, tai reikia manyti, kad in
fliaciją jie bematant įvykdytų, kaip ir po pir
mojo pasaulinio karo, nes tuo būdu lengviau
sia nusikratyti visomis valstybinėmis skolo
mis ir per dideliu apyvarton paleistų bank
notų kiekiu.

Be abejojimo reikia priimtitik tai,’ 
kad dabartiniai Vokietijoje kur
suoją pinigai bus pakeisti kitais. 
Kiek vienam asmeniui bus iškeista RM gry
nais — sunku pasakyti. Austrijoje vienam 
žmogui keitė grynais tik 150.- RM. Likusius 
reikėjo padėti bankan.

bartinės krizės sunkumus. Tuo tarpu gi kai 
kurie Britų Imperijos vienetai, kaip Austra
lija, ir atrodo, kad joms yra reikalinga bal
toji imigracija."

Tai charakteringas braziliečio balsas. Ja
me sužinome, kad pasiruošimai daliai trem
tinių perkelti į Braziliją tikrai vykdomi, bet 
taip pat patyriame ir ten esamas nuotaikas. 

Prašomi atsiliepti visi gydytojai
Šveicarijoje yra įsikūręs komitetas, kuris 

rūpinasi intelektualais pabėgėliais ir DP. Mi
nėto komiteto adresas yra šis: Comitė Inter
national pour le Placement des Intellectuels 
Rėfugiės, Genf, 1 rue du Rhone. Pastaruoju 
metu tas komitetas išleido specialų raginimą 
gydytojams tremtiniams, esantiems Vokieti
joje, Austrijoje, Italijoje ir kituose kraštuose, 
kad suteiktų galimai platesnes informacijas 
apie save. Geriausia, kad mūsų gydytojų są
junga imtųsi iniciatyvos ir susižinojusi su tuo 
komitetu tą reikalą sutvarkytų. Išleistame ra
ginime prašoma patiekti žinių apie savo asme
nį, mokslinį pasiruošimą, specialybę, praktiką 
ir dabartinę būklę. Taip pat prašoma pra
nešti, kokios būtinos specialybės literatūros ir 
instrumentų neturi. Prašoma pažymėti ir ki
tus realius pageidavimus.

Norintiems iškeliauti i Argentiną 
’ Tremtinių tarpe yra nemažai tokių kurie 

turi Argentinoje giminių ir nori ten pakliūti, 
tačiau nežino nuo ko pradėti. Mus informuo
ja, kad norint nukeliauti apsigyvenimui į Ar
gentiną, reikia kreiptis į artimiausią Argen
tinos Konsulatą. Ten reikia užpildyti atitin
kamas anketas. Šveicarijoje .esąs konsulatas, 
kurie į jį kreipėsi į Argentiną įvažiavimo rei
kalu, atsiuntė tik nurodymus, kad reikia pa
čiam į Konsulatą užeiti ir užpildyti anketas. 
Tuo tarpu tokių konsulatų Vokietijoje, pagal 
iki šiol turimas žinias, dar nėra. Tremtiniai 
gydytojai, kurie nori Argentinoje verstis kaip 
gydytojai, ten nukeliavę turės išlaikyti visus 
egzaminus. Tokių egzaminų esą 26 ir juos 
reikia laikyti ispanų kalba. Dėl kitų profe
sijų mes esame užklausę žinių ir, kai gausi
me, jas patieksime skaitytojams.

Į Argentiną dar nėra nuolatinio laivais su
sisiekimo iš daugelio valstybių. Toks susisie
kimas tėra iš Ispanijos, Anglijos, Belgijos, 
Olandijos ir Švedijos. B. G.

akių gydytojas, baigęs Lietuvos universitetą 
ir dabar dirbąs vienoje vokiečių klinikoje, 
man pasakojo, kaip jis turėjęs ginčą su vienu 
savo kolega vokiečiu, dirbančiu toje pat ligo
ninėje, dėl vaistų paskyrimo ir gydymo me
todo nustatymo vienam pacientui ir kaip jis 
tą ginčą laimėjęs. Prieš karą prof. Zubkus 
savo mokslinio darbo rezultatus skelbdavo 
Vakarų Europos medicinos spaudoje. Prof. 
Būga savo moksliniais darbais kalbotyros sri
tyje yra žinomas toli ir už Lietuvos ribų. Pro
fesoriai Skardžius ir Salys sėkmingai tęsia to
liau Lietuvos kalbotyros mokslą Ir, be abejo,

We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K." skaitytojams 
The Fortieth Lesson — Keturiasdešimtoji pamoka

Pradžiai likusieji pereitos pamokos žodžiai 
ir keletas smulkesnių paaiškinimu:
ii can’t be helped (it kand bi helpt) — nieko

nepadajysi
patience (pėšėns) — kantrybė 
at last — pagaliau 
official (ofišl) — valdininkas 
you don’t mind my keeping you — tikiuos,

jūs nieko prieš neturit, jei aš jus užlaikau 
require (rikuair) — pareikalauti 
immediate (imidiet) — tuoj 
finally (faineli) — pagaliau 
detain (ditain) — trukdyti 
line (lin) — linija 
disengage (disėngėdž) — išlaisvinti 
immediately (imidėtli) — tuoj 
to fix the connection — sujungti telefonu 
box (bos) — dėžė; telefono būdele 
pleasure (plėžr) — malonumas 
to talk (tok) — kalbėti, plepėti 
to hang up (hang ep) — pakabinti telefono

trūbelę 
distinctly — aiškiai 
interrupt (interapt) — trukdyti 
telegraph ofice (telegraf ofic) — telegrafo

įstaiga
telegram form — telegramos blankas 
money order (moni ordr) — pašto perlaida 
boarding school (hording skul) — bendrabutis 
to cash (kėš) — inkasuoti, įmokėti pinigus

Post Office reiškia pašto rūmus, tuo tarpu 
post — paštą laiškų prasme. Let’s sutrum
pinta nuo let us. Let us vartojame liepia
mosios nuosakos pirmojo asmens daugiskai
tai pažymėti. Pvz., dainuokime — bus “let us 
sing“, eikime — “let us go“ ir 1.1. Awful — 
biaurus, nemalonus; biauru, nemalonu. Šitas 
žodis vartojamai kartais ir vietoj „labai“. 
Pvz., "I am awfully tired“ — aš labai pavar-
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nė kuo nėra blogesni už bet kurios kitos tau
tos tos rūšies specialistus. O ar lietuviai spor
tininkai, laimėję Europos krepšinio čempio
natą, nemoko šiandie Vakarų Europos krepši
nio meno? Ar tik ne Mykolas Ruzgys šiandie 
Paryžiuje atidenginėja prancūzams sportinin
kams krepšinio žaidimo plonybes? Norint, be 
abejo, tokių faktų būtų galima pririnkti ir 
daugiau. Tai yra faktai, kalbą patys už save, 
o ne . tušti žodžiai.

Jonaitis: — Tikrai, gali būti..., bet vokie
čiai vis dėlto -geriau už mus gyvena.

Pteraitis: — Ką reiškia geriau? Jie gy
vena goresniuose namuose, jie yra, apskritai 
paėmus, švaresni ir tvarkingesni, bet užtat lie
tuviai yra žymiai žmoniškesni, vaisingesnį ir 
aukštesnės dvasinės kultūros. Kuris iš lietu
vių nepatyrė švabų nevaisingumo ir šykštu
mo? Kartais mums, lietuviams, tokie reiški
niai visai nesuprantami. Vokiečio sumedžia- 
gėjimas, jo beveik liguistas prisirišimas prie 
daiktų, jo bekompromisinis egoizmas tikrai 
mums menki pavyzdžiai, it mes greičiausiai 
tos kultūros į Lietuvą nesivešime. Apie švarą 
ir tvarką mes, be abejo, neblogiau nusimano
me, kaip vokiečiai ar prancųzai, bet tai yra 
greičiau nebe tiek kultūros, gryna to žodžio 
prasme, kiek higienos reikalas.
KUKLUMAS NE VISADA BUNA DORYBE

Jonaitis: — Ir kokia išvada?
Petraitis: — Štai kokia: vieno dalyko mes 

iš vakariečių tikrai galime pasimokyti — la
biau gerbti save ir savo darbus. Mums jau 
seniai metas nusikratyti mažybiniu kompleksu 
ir į Europos auditoriją įeiti nebe kaip studen
tai, bet kaip lygiateisiai Vakarų Europos kul
tūros atstovai ir kūrėjai. Ar mūsų tautinė 
ambicija nepakels pagaliau balso prieš tokį 
nesuprantamą mūsų užsispyrimą pasilikti Va
karų Europos kultūros vežimo priekaboje? 
Mes esame ne tik geografiniu, bet ir kultū
riniu požiūriu europiečiai'ne susiaurinta, bet 
pilna to žodžio prasme jr kaip tokie, pasiima- 
me europiečio pareigas ir atsakomybę. Kuklu
mas, sako, esanti dorybė, bet per didelis kuklu
mas priartėja prie lepšiškumo...

Jonaitis: — Kitaip sakant, tamsta reikalau
ji lietuvių tautai kultūrinės lygybės su kito
mis Vakarų Europos tautomis ...

Petraitis: — Dovanokite, aš nieko nerei
kalauju, nes niekas mums tos lygybės negin
čija, išskyrus gal... mus pačius. Aš tik kon
statuoju faktą ir norėčiau, kad mes, pagaliau, 
atsisakytume nuo amžinojo studento vardo. 
Aš' net dar daugiau- pasakyčiau: gal šiandie 
kultūriškai mes labiau esame reikalingi Euro
pai, nekaip Europa mums? Europa šiandie iš
sisėmusi, ji serga visomis ligomis, tuo tarpu 
mes, lietuviai, esame jauna, pilna kūrybinių 
jėgų tauta. Tiesa, dėl karo, o ypač dėl dabar
tinės okupacijos, Lietuva turėjo žiauriai nu
kentėti ir šiandie tebekenčia, _bet kūrybinės 
lietuvių tautos galios jokia tiranija nepalauš. 
Išmušus laisvės valandai ir prasidėjus nau
jam kūrybos žygiui, kažin ar Lietuvos vėliava 
nesuplėvėsuos ypatingomis, ryškesnėmis už ki
tų tautų, spalvomis? Mes šiandie, gyvendami 
kitų tautų tarpe, matome, kad lietuviai gali 
drąsiai dalyvauti kultūrinėse lengtynėse su vi
somis Vakarų Europos tautomis. Bet juo di
desni uždaviniai laukia mūsų ateityje, juo rū- 
pestingesnis pasiruošimas reikalingas Jiems 
spręsti. Vyt. Alantas 

gęs. “He is awfully nice“ — jis labai simpa
tiškas.

O dabar trumpos “stories", kurias pamė
ginkit išversti ir papasakot namuose.

Story Nr. 1
“You told me you had an Important part 

in the play and I find now that all you have 
to do is to carry in a letter.“

Yes, but it is a registered letter.
important — svarbus
part — dalis, vaidmuo
play — .vaidinimas, pjesė
to play — žaisti
to find (faind) — rasti, patirti
carry in — įnešti
registered (redžistred) — registruotas

Story Nr-. 2
“How old is this little boy madam?“, said 

the inspector.
“Four“? replied the mother.
“How old are you, sonny“? he asked the 

boy.
“Four“, he replied.
“Well, I’ll let him travell free this time. 

But I know what he’s going to be when he 
grows up“.

“What“? asked the woman.
“Either a liar or a giant“, replied the in

spector.
inspector — konduktorius
sonny (sani) — sūneli
I’ll let him travell free — aš leisiu jam dykai 

(laisvai) keliauti
to grow up (gro ap) — išaugti 
to travell — keliauti
free (fri) — laisvas
either... or (eizer...) — arba... arba 
liar (lajar) — melagis
giant (džajant) — milžinas
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Didžiųjų valstybių ...
(Atkelta iš 4 pusi.)

Kokia iš tikrųjų yra naftos produkcija ta
rybų S-goje sunku pasakyti, nes sovietų pačių 
skelbiamais daviniais negalima tikėti, taip kaip 
mes netikim nė vienu jų konstitucijos punktu. 
Bet yra faktas, kad paskutinioju laiku sovietai 
deda dideles pastangas įsigyti naftos konce
sijų užsieniuose. Kaip žinome po karo pirma
sis sovietų veržimosi prie naftos buvo nukreip
tas į Iraną. Keliais atvejais Saugumo Tary
boje buvo svarstomas raudonosios armijos iš 
Irano atitraukimo klausimas. Tiktai po ilgo 
trynimos! sovietams pavyko sudaryti su Iranu 
sutartį ir gauti-koncesiją Siaurės Irane esan
tiems naftos šaltiniams išnaudoti. Sutartis yra 
sudaryta 50 metų. • Šaltinių ieškojimo, gręžimo 
ir eksploatavimo išlaidas dengia sovietai. Šal
tiniams eksploatuoti yra įsteigta „Sovietų- 
Irano naftos bendrovė", kurios 51°/o akcijų bus 
sovietų rankose. ,

Sąvo tikslo įsitvirtinti Irane sovietai siekia 
visais galimais būdais. Jiems čia geriausias 
įrankis yrą. darbininkija. Kol dar sovietų ka- 
riuoipenė iš šiaurės Irano nebuvo atitraukta, 
jie spėjo sukurstyti Azerbeidžano provincijoje 
„tautinį“ subruzdimą, kurio pasėkoje centrinė 
Irano valdžia buvo priversta tai provincijai 
suteikti šiokią tokią autonomiją. Tuo būdu 
tenai Teherano valdžios įtaka susilpnėjo, o so
vietų atitinkamai padidėjo. Tuojau po to pra
sidėjo .streikai darbininkų, dirbančių Anglo- 
Iranian Oil Co“. Darbininkai reikalavo pa
kelti atlyginimus ir leisti suvienyti darbinin
kus į profesinę sąjungą Bendrovė atlyginimą 
šiek tiek pakėlė, o profesinę sąjungą neleido 
agitatoriams organizuoti, bet įsteigė pati bend
rovę, sukviesdama į ją tik patikimiausius dar
bininkijos sluoksniu. „Sovietų-Irano naftos 
b-vės“ koncesija turėjo būti ligi šio spalio 
26 d. Irano parlamente ratifikuota, bet nuola
tiniai neramumai ir sukilimai trukdo įvykdyti 
parlamento rinkimus. Iš vienos pusės sovietai 
kursto riaušes, iš kitos gi pusės reikalauja, kad 
greičiau įvyktų rinkimai ir kad būtų skubiai 
ratifikuota minėta-koncesijos sutartis. Pasku
tiniuoju laiku anglų „Reuterio“ koresponden
tas iš Teherano savo pranešimuose tvirtina, 
kad sovietai tikisi sulaukti sau didelį būsimor 
jo Irano parlamento palankumą, todėl esą kal
bama apie Tarybų S-gos ir Irano uniją.

Be to, sovietai deda dideles pastangas įsi
tvirtinti Rumunijos, Vengrijos ir Austrijos 
naftos šaltiniuose, Naujajame penkmečio pla
ne yra numatyta naftos produkciją 1950 me
tais pakelti iki 35,4 mil. tonų.

Kiek per tą laikotarpį padidins naftos pro
dukciją anglai ir amerikiečiai yra sunku nu
matyti, bet jau šiuo metu Viduriniuose Ry
tuose vyksta didelio užsimojimo darbai: įren
giamos naujos valyklos, statomi nauji keliai 
ir geležinkeliai, tiesiamos naujos „pipelines" 
ir 1.1. Pažymėtina dar tas, kad JAV pasku
tiniuoju laiku daro didelius pasiruošimus 
Aliaskos naftos šaltiniams išnaudoti. Apie tų 
šaltinių produkciją ir išteklius iki šiol oficia
liai nieko nėra skelbiama — JAV užsienių 
reikalų ministerijos žibalo skyriaus vedėjas 
neseniai pareiškė, kad JAV, norėdamos susi
daryti didesnes naftos - atsargas, yra nusista- 
čiusios 5O°/o viso krašte sunaudojamo naftos 
kiekio importuoti iš užsienių. Todėl reikia 
manyti, kad ateityje varžybos dėl naftos dar 
labiau padidės. VI. Bs.

Dvigubai išvieiintojo 
laiškas

(Atkelta iš 2 pusi.)
dar aukštesnę kainą, negu — juodoje rinkoje 
ir dargi nuduos, lyg jie tau dar gera daro. 
Jie visad būtų pasiruošę apie tautiečių solida
rumą ištisą straipsnį parašyti, ištisą paskaitą 
paskaityti, bet kad jiem ateitų į galvą pake
leivingą, gal būt, iš niekur maisto negaunantį 
tautietį prie stiklo arbatos ir duonos riekės 
pakviesti. Bet yra ir daug šviesių pavyzdžių, 
daugiau, negu anų. Mūsų tautiečiai daugu
moje, vis dėlto, yra išlaikę savo svetingumo, 
vaišingumo bruožus. Mane vis jaudina ir jau
dins eilė atsitikimų, kada susispaudusiai gy
venančios šeimos rado galima priglausti bena
mį, alkaną tautietį ir tai darė su šildančia 
šypsena, tuo tarpu erdviai gyveną ir visu kuo 
aprūpintieji tam pakeleivingam nei nakvynės, 
net nei vandens stiklo nepasiūlydavo. Esu ma
tęs scenų, panašių į stebuklą: šešių žmonių 
šeima, septintas svečias, susėda aplink stalą, 
ant kurio tik kelios riekutės duonos. Duona 
buvo išsibaigusi. Bet atsirado dar kelios bul
vės ir dar kai ko, ir visa kažkaip klojosi taip 
kad visi sotūs ir patenkinti pakilo nuo stalo 
ir padėkojo gerai šeimininkei. Kaip skalsi yra 
paskutinė duonos riekutė, kai ją širdingumu 
daliniesi su kitu! O kai dar buvau aname „ke
turių sektorių mieste“, kai ateidavo vienas ki
tas siuntinėlis iš kartais visai nepažįstamų tau
tiečių — kiek džiaugsmo sukeldavo kelios ry
žių saujelės tiems, tautiečiams, kurie, atskirti 
nuo visos bendrudmenės, į visa tai žiūrėdavo 
kaip į tautiečių solidarumo-relikviją.

Tegu kas sako kitaip, aš manau, kad yra 
daug daugiau gęrų žmonių mūsų tarpe, negjį 
su blogais palinkimais.

Ką toliau daryti?
Atvirai pasakius, mielas prieteliau, beve

lyčiau šiandien mieliau būti batsiuviu ar sta

lių, ar elektrotechnikų, ar- daržininku. Deja, 
visa eilė tokių garbingų profesijų man neįma
noma dėl fizinių priežasčių. Kas, kad apie 25 
metus buvau žurnalistu? Tai tiek pat gar
binga profesija, kaip, ir kitos. Bet šiandien ge
riau būtų, jei būčiau, sakysim, laikrodininkas. 
Rimtai, mielas prieteliau, ar žinai būdą kaip 
galima išmokti to amato? Kur ir įaip? Kiek 
ilgai truktų? Akis turiu, rodos geras, pirštai 
irgi nedreba. Laikrodininkų visur trūksta, kaip 
ir kitų gerų amatminkų. Kad taip būčiau jau 
prieš 20-30 metų‘apie tai pagalvojęs! Bet rle- 
apgailiu,- kad buvo kitaip. Visvien įdomus bu
vo gyvenimas. Tačiau, į laikrodininkus vis-? 
vien dar mokysiuos. O kai jau būsiu atspėjęs 
laikrodžių vidurių mechanizmo paslaptį, ga
lėsi, prieteliau, atnešti man savo „budelninką", 
sutaisysiu be eilės. Beje, mūsų buvęs bendras 
kolega Vincas baigia radijotechnikos kursus. 
Jei’turi išklerusį radijo . aparatą, nunešk, — 
jis jį pataisys. Tokius DP.'kaip jis, laikau pro
tingais. Jie stengiasi- būti kiek galint naudin
gesniais ne tik sau, bet ir visai bendruomenei. 
Mafki, prieteliau, aš žiūriu į tai visai realiai.

Aš nebesu DP, — juo tiek ir tebuvau, — 
bet savo bendruomenės, savo .tautiečių masės 
nariu tebesu, tebeliekų. Jokia tikrinimo ko
misija negali pakeisti mano kilmės ir jokiais 
motyvais negali manęs atskirti nuo savų tau
tiečių, su kuriais mane jungia bendri kraujo 
ir likimo ryšiai.. Esu, kas esu, ir negaliu būti 
kitkuo.

Gal būt, nebe toli tas laikas, kai skirtumas 
tarp tų, kurie yra DP ir tų, kurie nėra DP, 
išnyks. Dar daugiau. Gal būt, esame išvaka
rėse naujų žmonijos sukrėtimų. Bet ką dar 
tektų pergyventi — nėra to blogo, kas neišeitų 
į gerą. Galutinėje išvadoje kada nors ateis 
laikas, kada žmogus žmogų pasitiks ne indeks 
kortelę atkišęs ar ginklą, bet nuoširdaus žmo
niškumo žibintą nešinas.

Kas ir bebūtų, mielas prieteliau, aš tikiu, 
kad tie laikai kada nors ateis.

Tave ir kitus DP tautiečius 
nuoširdžiai sveikina

Viktoras Girlanda

Vokipiijos problema...
(Pradžia 1 pusi.)

Kiek skirtinga pozicija Vokietijos požiūriu 
buvo pareikšta Prancūzijos vyriausybės. Kol 
kas Prancūzija buvo pasisakiusi prieš vienin
gos Vokietijos atstatymą, ji reikalauja Saaro 
sritį įjungti į Prancūzjios ūkį ir Ruhro sritį 
intemationalizuoti. Ar šių savo tezių ji ir to
liau laikysis, sunku pasakyti. Tenka laukti, 
kad naujoji Prancūzijos vyriausybė greičiau 
užims tokią poziciją, kuri derinsis su Ame
rikos ir Anglijos siekimais.

Sovietų Sąjungą ir jos satelitai
Kiek žinoma, Sovietų Sąjungos ir Lenkijos 

užimtoji pozicija Vokietijos atžvilgiu yra visai 
skirtinga. Tiek Sovietų Sąjungą, tiek Lenkija 
rytines sienas laiko galutinomis. Dėl šių sie
nų neliečiamumo lenkų vyriausybė yra ne
dviprasmiškai pasiskiusi. Ji rytų sienas gin
sianti visa savo galia, kurią paremsianti So
vietų Sąjunga. Tokiai Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos pozicijai pritaria ir Čekoslovakijos 
vyriausybė.

Potsdamo nutarime Vakarų sąjungininkai 
pasisakė tik dėl laikinos Vokietijos rytų sie
nos, o Lenkija su Sovietų Sąjunga suprato, 
jog tai galutinis sprendimas. Vokietijos sie
nos, pagal Potsdamo nutarimą, turinčios būti 
galutinai nustatytos tik bendroje taikos kon
ferencijoje.

Toks pat reikalas yra ir su Karaliaučiumi 
bei rytine Prūsijos dalimi. Karaliaučiaus sri
tis, kaip ne kartą buvo per Maskovs radiją 
pranešta, esanti jau kolonizuota baltgudžių. 
Dėl šios srities perleidimo Rusijai irgi galu
tinai nepasisaktyta. JAV ir Britanija yra pa
žadėjusios Sovietų reikalavimą tuo klausimu 
paremti taikos konferencijoje, o Maskva tą

Gerb. bendradarbiams, platintojams 
ir skaitytojams

Visiems savo miliems bičiuliams praneša
me, kad įvykdžius jau seniai numatytą D.P. 
spaudos sunormavimą, „Mūsų Kelias“ ir to
liau paliekamas, bet jis patenka į tokias są
lygas, kurios paliečia tiek mielus bendradar
bius, tiek platintojus, tiek skaitytojus. Dėl tos 
priežasties tenka visiems imti dėmesin, kas 
seka:

1. _Mūsų Kelio“ nuolatiniai bendradarbiai 
įspėjami, kad baigiant Nr. 46 (55) nustoja ga
lios buvę susitarimai dėr honoraro dydžio, 
nors bus ieškoma galimybių per daug jų ne
sumažinti. Mus su šiuo laikraščiu surišo la
biau bendroji pareiga, negu materialiniai iš
skaičiavimai, todėl tas ryšis, manome, nenu
trūks ir toliau.

Eilė nenuolatinių bendradarbių ligi šiol 
mums uoliai talkininkavo. Tikimės, jie bus 
uolūs talkininkai ir ateityje.

2. Laikraščio platintojai prašomi paskubėti 
atsiteisti už išplatintus laikraščius. Ateityje 
prašome siųsti atsiskaitymą už kiekvieną iš
platintą numerį, nes tik tuo būdu galėsime 
kuklias pajamas tikslingiau sunaudoti laikraš-

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Lietuviai futbolininkai anglų zonoje

Oldenburgas. Anglų zonoje gyveną lietu
viai futbolininkai nebesitenkina tarpstovykli- 
nėmis,rungtynėmis. Kelių dar iš Lietuvos ži
nomų- futbolininkų iniciatyva sudaryta anglų 
zonos lietuvių futbolininkų rinktinė, kuri ga
na sėkmingai pasirodė jau ir platesniu mastu.

Taip š. m. spalių 12 d. Oldenburge lietuvių 
rinktinė sužaidė futbolo rungtynes su latvių 
rinktine'ir laimėjo pasekme 4:1 (0:1). No/s 
latviai žaidė be Arenso ir Freimanio, tačiau 
rungtynės buvo įtemptos. Pirmąjį kėlinį lai
mėjo latviai 0:1, tik antrajame kėlinyje lietu
viai, išvystę puikų žaidimą, pelnytai laimėjo 
pačias rungtynes.

Kitas rungtynes lietuvių rinktinė žaidė 
prieš anglų karių “Y Batery“ futbolo koman
dą, kurioje žaidė 4 anglų profesionalai futbo
lininkai. Šias rungtynes teko pralaimėti 4:3 
(1:1).

Iš kitų rungtynių pažymėtina: laimėta 
prieš anglų gusarų pulko rinktinę 5:2 (4:1), 
prieš stiprią lenkų Mačkovo stvovyklos rink- 
tinę 3:0 (1:0) ir prieš Meppeno lenkų karių 
ryšių batalijoną 4:3 (3:0).

Anglų zonos lietuvių futbolininkų rinktinę 
sudaro: Tūbis, Petkus, Turila, Venclova, 
Franskevičius, Paliokas, Žeimys, Goika, As- 
trauskis, Linevičius, Subačius, Žukaitis, Žu
kas, Kelleris, Kelmistraitis ir Akelaitis.

Jaunių lengvatletika 
Dillingenas - Augsburgas 82,5:74,5

Š. m. spalių 19-20d. Augsburge buvo 
pravestos lengvosios atletikos varžybos tarp 
Diling'eno ir Augsburgo lietuvių jaunių. Var
žybas bendra pasekme 82,5:74,5 laimėjo di- 
lingiečiai. Sveikintinas jaunųjų domėjimasis 
sportu: jie tinkamoje priežiūroje treniruoda
miesi turės netolimoje ateityje papildyti leng- 
vatlečių eiles.

sritį jau aneksavo. Tai aiškus laužymas Pots
damo susitarimo. O juk Sovietai negali rem
tis nei istoriniais nei etnografiniais argumen
tais dėl Rytprūsių paskyrimo jiems.

Dėl Rytprūsių pasisako ir „Telegraf“ 138 
nr. Ten rašoma, kad „jeigu atstatytume pa
dėtį, buvusią prieš 800 metų, tada į Rytus 
pretenzijos galėtų būti pareikštos danų, švedų 
ir lietuvių, pakeičiant visos Europos žemė
lapį“. Šis pasisakymas buvusio Reichstago 
prezidento yra labai charakteringas, nes tuo 
pasakymu visiškai paneigiamos Sovietų Są
jungos pretenzijos į*Rytprūsius ir atidaromos 
istorinės durys Lietuvai.

Netolima ateitis pradės rodyti, kaip ši pai
ni problema bus narpliojama, ir kur didieji 
veda Europą ir pasaulį. Jei Vokietijos pro
blema bus spendžiama pagal Atlanto ir JTautų 
chartas, tai svetimų žemių aneksija neturėtų 
vietos, nes atominio amžiaus perspektyvoje 
nebetenka reikšmės sričių prijungimas prie 
vieno ar kito krašto, vadovaujantis saugumo 
principu. A. Audronis

Mes ieškome savųjų
2244. Bitcheris Pranas Vincas, 20 m., iš Su

valkijos, guli Ansbacho miesto ligoninėje 
ir ieško savo motinos Onos, seserų — 
Onos, Martos, Olgos ir brolio Adomo. 
Atsiliepimus siųsti: (13a) Ansbach/Mit- 
telfr., Hindenburg Kaserne, Litauisches 
Komitee.

2245. Vinogradovas Aleksas (Gross Hesepe 
Camp, Kreis Meppen, Lithuanian Com
mittee) — savo sūnaus Vinogradovo 
Mykolo, atsiskyrusio Schneidemūhlėje. 
Jo likimą žinantieji prašomi atsiliepti.

2246. Gritėnas Juozas (Dillingen/D., Litaui
sches Lager) — giminių ir pažįstamųjų.

čio reikalams. Taip pat platintojai įspėjami, 
kad jie ateityje tegaus penkteriopai mažesnį 
egzempliorių skaičių, kaip ligi šiolei.

3. Kad laikraštis iš savo pajamų galėtų 
išsiversti, kad nuolatiniams bendradarbiams 
būtų galima mokėti bent kuklus honoraras (jų 
dėka tik ir įmanomas laikraščio turiningu
mas), laikraščio kaina turės būti pakelta. Są
moningieji skaitytojai, manome, supras, jog 
tatai bus padaryta jų pačių labui, atseit, no
rint laikraštį ir toliau išlaikyti.

Baigiant tenka priminti, kad ir skelbimų 
kainos turės būti pakeltos.

„Mūsų Kelio“ Redakcinis Kolektyvas

Anglų Kalbos Vadovėlio reikalu
Pranešama suinteresuotųjų žiniai, kad dar 

yra Herlito Anglų Kalbos Vadovėlio „Mūsų 
Kelio" išleistos p-ros laidos likutis. Reika
lingieji prašomi paskubėti užsisakyti. Pagei
dautina, kad užsakymai būtų siunčiami gru
pėmis. Platintojams, užsakantiems iš karto 
ne mažiau 50 egz., daroma 2O°/o nuolaida. Va
dovėlio kaina 7,- RM.

Ta pačia proga pravestos tarpstovykllnės 
krepšinio ir tinklinio varžybas. Krepšinyje 
augsburgiečiai jauniai pasekme 27:25 įveikė 
savo svečius' dilingiečiuszjaunius, tačiau šie 
revanšavosi tinklinyje, nurungdami augsbur- 
giškius pasekme 2:1 (15:1) (10:15) (15:3).

Imtynininko Juozo Vinčos 
laimėjimai

Spalių mėn. Frankfurte/M. prasidėjo tarp
tautinės profesionalų imtynininkų rungtynės 
dėl didžiosios to miesto dovanos. Šiomis rung
tynėmis susidomėjimas labai didelis — į Ho
pes cirko patalpas, kur šios rungtynės vyksta, 
kas vakaras suplaukia tūkstančiai žiūrovų: 
amerikiečių, karių, vokiečių ir, žinoma, lietu
vių iš kaimyninių stovyklų.

J. Vinča plakatuose, programos, spaudoje 
ir kt. skelbiamas pilnu titulu; „Baltijos vals
tybių meisteris, Lietuva“. Iš visų ligi šiolei 
Frankfurte turėtų rungtynių jis nėra dar nė 
vienų pralaimėjęs: laimėjo visus laisvo sti
liaus susitikimus, o graikų-romėnų stiliumi, 
kurių rezultatai nulems padėtį, laimėjo 4 ir 
lygiosiomis baigė taip pat 4 susitikimus.

Be lietuvio Juoz.o Vinčos (daugiau pabalti
jiečių ten nėra), kovose dalyvauja: daugkarti
nis Vokietijos meisteris Ahrens, Ukrainos 
meisteris Baranowski, Graikijos meisteris Le- 
kes, Vengrijos meisteris Belą Nagry, Italijos 
meisteris Traviglini ir kt.

J. Vinča kovoja šaltai, taktiškai ir korek
tiškai. Dėl to net vokiečiai žiūrovai jam reiš
kia simpatiją. Frankfurto lietuviai studentai 
buvo pasikvietę Vincą į bendrabutį pietų Jis 
geros nuotaikos, tik skundžiasi maistu: „Jei 
aš galėčiau sočiai ir tvirtai pavalgyti, aš jiems 
parodyčiau, kaip lietuviai imasi.

2247. Juknevičius Jonas (Dillingen/D., Litau
isches Lager) — giminių ir pažisttamųjų.

2248. Vilioką Jonas (Osterode a. Harz, UNRRA 
Team 264) — Kibartaitės Adelės iš Klai
pėdos krašto.

2249. Otto Augustė (Salzgitter a. Harz, Herta- 
str. 23) — marčios Otto Bertos, gim. 
Fentschau, ir Fentschovo Roberto.

2250. Hadwiger T. (Dinkelsbuhl, Nordlinger- 
str. 15) — Baltrušaičių šeimos su sūnu
mis Alfonsu, Leonu ir dukterimi Gina, 
Vokietijoje gyvenusių Hirschberg, Rie- 
sengebirge.

2251. Prekeris Ant. ([13b] Memmingen, Flie- 
gerhorst) — sesers Eugenijos ir švogerio 
Avižonio Petro.

2252. Mikulieius Pranas ([13a] Ansbach, Hin
denburg Kaserne, Litauisches Komitee) 
— tėvu Antano ir Stasės Mikuiičių, bro
lių — Jono ir Antano Mikuiičių, kt. gi
minių if pažįstamųjų.

Skelbimas
1946 m. lapkričio 7 d. L. T. B. Wurzburgo 

Apylinkės Teismas
nutarė:

Pasilikusiam nužudyto Wūrzburgo-Zell 
D.P. stovyklos gyventojo Broniaus Naciaus 
turtui įsteigti globą ir to turto globėju paskirti 
tos pačios stovyklos gyventoją Joną Aksi.

Apylinkės Teismas

.Banys Albinas, gyv. Scheinfeld — 
Mitfr., Litauisches Lager, prašo atsiliepti Bel
vederio Ankstesniosios Pienininkystės m-los 
1943 m. laidos collegas.

Buv. Lietuvoje Amerikos Nepaprastas Pa
siuntinys ir įgaliotas ministeris dr. Owen J. C. 
N o r e m ieško savo tarnaitės Zinos Herma- 
naitės ir virėjos Mortos (pavardes nebeprisi
mena), tarnavusių pas jį Kaune. Žinantieji 
prašomi pranešti „Mūsų Kelio“ Redakcijai.

Š. m. spalio mėn. 22 d. „Oxfordo“ stovyklo
je mirė keturi lietuviai.

Petrikevičius Petras, kilęs iš Zarasų apskr.,
Mustys Justinas, kilęs iš Telšių apskr.,
Brazauskas Apolinaras, kilęs iš Kėdainių 

apskr.
Gotautas Pranas, kilęs iš Kėdainių apskr. 

Visi palaidoti Dannenbergo bendrose ka
pinėse š. m. spalio 26 d. Giminėms ir pažįsta
miems praneša

L.T.B. Komitetas
Dragahn, Kreis Dannenberg 

Camp „Oxford“

g MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Diilingen a. d. D„ Lietuvių Stovykla

Leidžia Redakcinis Kolektyvas:
Vyr. Redaktorius D. Pen ik as,
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir 

Ant? Musteikis
Permitted by Military Government
Printed by Manz in Dillingen a. d. IX

Paskiro Nr. kaina 0.75 RM.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRASTI8

JT gen. sekretoriui įteiktas memorandumas
(IŠ AMERIKIEČIŲ LIETUVIŲ SPAUDOS)

Amerikos lietuvių laikraščių pranešimu, 
Amerikoje esąs Lietuvos ministeris p. Žadei- 
kis lapkričio mėnesio pradžioje įteikė JT ge
neraliniam sekretoriui VLIKo memorandumą 
lietuvių tremtinių reikalais. Tame memoran
dume iškelta visa nuogoji tremtinių padėtis 
ir prašoma realios pagalbos tremtinių padėtį 
tvarkant.

BALF sukviesta spaudos 
konferencija

LAIC informacijomis, spalių 8 d. New Yor
ke BALF pirmininkas kun. Končius, tik grį
žęs iš Europos tremtinių lietuvių lankymo ke
lionės, sukvietė spaudos konferenciją. Kon
ferencijoje padarė platų pranešimą apie savo 
kelionę ir tremtinių vargus. Po to daug di
džiųjų laikraščių įsidėjo plačius pranešimus 
net pirmuose dienraščių puslapiuose.

BĄLF siuntiniai tremtiniams
Pagal BALF pranešimus, nuo rugpiūčio 1 

d. iki 31 d. tremtiniams išsiųsta šie siuntiniai: 
7.530 svarų vitaminų, ryžių ir vaikams maisto 
produktų, 4.000 svarų riebalų ir kitų pro
duktų. Yra šiek tiek reikmenų ir mokykloms. 
Visų Išsiųstų siuntinių vertė siekia 7.592 do
lerius. Tame pačiame pranešime sakoma, kad 
tremtiniams į Vokietiją ir Austriją išsiunčia
ma 63 dėžės lietuviškų knygų. Mūsų privačiai 
gautomis žiniomis, tų knygų tarpe yra ir trem
tiniams labai reikalingų lietuvių-anglų kal
bos žodynų.

Pastangos daliai lietuvių 
perkelti į Čilę

Amerikos savaitraščio pranešimu, Čilės 
kardinolas, Romoje susipažinęs su lietuviais 
kunigais, pakvietė 20 kunigų, lietuviu trem-

Įvairios žinios
• JAValstybės sutiko grąžinti visus tuos 
laivus, kurie buvo konfiskuoti iš Dunojaus 
kraštų. Laivų grąžinimas nekomentuojamas.
• Draugiškumo ir prekybos sutartis, sudary
ta tarp Argentinos ir Rusijos, .bus pasirašyta 
Argentinoje.
• Luksemburgas pareiškė keturiems užs. 
reikalų ministeriams New Yorke pretenzijas 
dėl rytinių sienų. Luksemburgas reikalauja 
kai kurių sričių iš Vokietijos.
• Rusai, kaip praneša Berlyno laikraštis 
„Kurier“, už Uralo fabrikuose kopijuoją ame
rikiečių oro tvirtove'B 29 — bombonešį. Ame
rikos orinių pajėgų žvalgyba praneša, kad ru
sai naudoją daug oro tvirtovių, kurios buvu
sios karo metu priverstos nusileisti Mandžū- 
rijoje ir kurios dabar tarnaujančios modeliais 
jų gamyboje.
• Darbiečių partijos vyriausybė, kuriai va
dovauja Attlee, gavo parlamento daugumos 
(353 balsais) pasitikėjimą užsienių politikos 
klausimais.
• Graikijos vyriausybė įteikė JT pareiškimą, 
nurodydama, kad Graikijos partizanus remia 
Jugoslavija.
• Į Frankfurtą atskrido 2 sunkieji bombo
nešiai (B 29), kurie tarnaus apmokymo reika
lams. Numatytos trys grupės šio tipo lėktuvų, 
kurie tarnaus pasaulinės policijos tarnyboje. 
Vienoje grupėje būsią apie 3000 žmonių.
• Triesto statuto klausimu Keturi Didieji 
principiniu klausimu susitarė. Tai viena sun
kioji kliūtis nugalėta.
• Rumunijoje įvykę rinkimai, anglų spaudos 
žiniomis, neapseję be teroro. Visos opozicijos 
partijos neturėjusios tos laisvės, kurią turėjo 
komunistų partija. Į Amerikos ir Britanijos 
pasiųstas notas Rumunijos komunistinė vy
riausybė nekreipė dėmesio — ji nesilaikė nei 
Jaltos nei Maskvos susitarimų.
• Rusai pasitraukė iš svarbiausio Mandžūri- 
Jos Daircn uosto ir visus įrengimus pavedė 
kinų komunistams. Rusų kariuomenė išsi
kraustė į Port Arthurą. Nacionalistų daliniai 
traukia prie Dairen.
• Palestinoje vis tebesitęsia sabotažo aktai, 
nukreipti prieš britus.
G Amerikos karo misijos nariai iš Albanijos 
išvyko karo laivais.
• Argentina suteikia Ispanijai 87.500.000 
dolerių kreditą. Abu kraštai keisis filmomis 
Ir knygomis.
• Farerų sala ir toliau pasilieka Danijos 
valstybės dalimi.
• Berlyne dabar yra 4 radijo stotys.: 2 ame
rikiečių zonoje, viena rusų ir viena britų. 
Paskutiniu metu prancūzai baigia įsirengti 
dar vieną savo zonoje.
• Britai praneša, kad Bulgarijoje rinkimai 
nepraėję be teroro. Nurodoma, kad balsa
vimo korteles entuziastai galėję pasidauginti 
ir tuo būdu reikalingą balsų skaičių pasidinti. 
Tai tokie „laisvi" rinkimai Bulgarijoje. 

’ tinių, vykti į Čilę. Tomis pat žiniomis, tas 
pats kardinolas daro žygių, kad 25.000 lietu
vių tremtinių galėtų įsikurti Čilėje. Bet apie 
tolimesnes tu pastangų pasėkas jokių žinių iš 
niekur negauta.

Tarptautinėje moterų parodoje 
dalyvauja lietuvės

Kaip praneša Dirva, lapkričio 4 d. New 
Yorke prasidėjo Tarptautinė moterų paroda. 
Tai yra iš eilės jau dvidešimt trečioji tokia 
paroda, ruošiama kasmet. Lietuvių skyrius 
toje parodoje gausus. Tos parodos lietuviš
kojo skyriaus komitetą sudaro ponios: Valai
tienė, M. Kižytė ir Kručionė.

Automobilių gamyba
Iš Detroito pranešta, kad šiemet naujų 

keleivinių automobilių tikimasi pagaminti 
2.300.000. Prekybos reikalams automobilių 
(lengvų ir sunkvežimių) būsią pagaminta vie
nas milijonas. Žinoma, tokio skaičiaus tiki
masi, jei neįvyks kokių netikėtumų.

Amerikoje daugiausia automobilių paga
minta 1939 metais — apie pusketvirto mili
jono.

Milžiniškos bendrovės
.Ką tik paskelbta, kad Amerikoje veikia 

43 biznio bendrovės, kurių turtas siekia dau
giau nei vienas bilijonas dolerių.

Iš viso šių 43 bendrovių turtas siekia 101 
bilijono ir 808 milijonų dolerių vertės. Šių 
bilijonierių tarpe buvo tokios įstaigos: 18 ban
kų, 11 apdraudos bendrovių, 6 geležinkelių 
bendrovės, 5 gamybos bendrovės ir 3 viešųjų 
gėrybių bendrovės.

Pirma vieta tenka Metropolitan Insurance 
Co., kurios turtas didesnis nei septyni ir pusė 
bilijono dolerių. Dr. B. Vargas

• 900 italų Išvyks į Belgiją kasyklų darbams.
• Pusiau oficialūs šaltiniai praneša, kad 
Ispanijoje esą suimti visi komunistų vadai.
• Lapkričio 10 d. Britanija minėjo per abu 
pasauliniu karu žuvusius karius ir pareiškė, 
jog dar nesą įgyvendinti tie visi idealai, dėl 
kurių jie yra žuvę.
• Trys nunacinimo ministerial amerikiečių 
zonoje atsistatydino, nes gen. Clay išreiškė 
nepasitikėjimą dėl jų vedamo nunacinimo. 
Tas rodo, kad vokiečiai nesiima rimtų žygių 
prieš buvusius nacius ir mano, kad tas jiems 
taip lengvai praeis.
• Europos socialistų konferencija, įvykusi 
Anglijoje,, užbaigė savo darbą lapkričio 10 d. 
Sekanti konferencija įvyks 1947. m. Šveicari
joje.
• Lapkričio 11 d. JAValstybės minėjo per 
abu pasaulinius karus žuvusiuosius karius. 
Idealai, dėl kurių jie žuvo, dar nėra įgven- 
dinti.
• Rusai vėl uždraudė amerikiečiams žurna-
listams lankytis sovietų okupuotoje Vokieti
joje. Draudimo priežastys nenurodomos. In
formuoti amerikiečių šaltiniai nurodo, kad šis 
Rusijos žygis siejamas su pasklidusiomis kal
bomis apie darbininkų deportacijas ir fabrikų 
išmontavimą reparacijų s-ton.
• UP iš Londono praneša, kad, pagal auto
ritetingus šaltinius, Rusija griežtai laikysian
tis dėl militarinių bazių Dardaneluose. Tie 
patys šaltiniai nurodo, jog paskutinioji rusų 
nota britams rodanti, jog ši problema išsi- 
vystysianti į svarbiausią poziciją tarp Vakarų 
ir Rusijos galybių.

Šaunios kariūnų gretos Lietuvos Kariuomenės Šventės parade

• Amerikos žydų kongresas The New York 
D.dly News vadina antisemitišku, gi pats 
laikraštis tą kaltinimą atmeta.
• Lapkričio 19 d. Paryžiuje prasidėjo 
UNESCO konferencija, kurioje dalyvaija dau
giau kaip 20 tautų atstovai. zTai kultūrinė ir 
socialinė konferencija.
• Pagal surašymo duomenis US zonoje yra 
16,7 milijonų gyventojų, jų tarpe 500.000 karo 
belaisvių, internuotu ir Unros globotinių.
o Britanija įteikė Albanijos vyriausybei no
tą dėl Korfu kanalo užminavimo, kur praė
jusį mėnesį du britu naikintuvai buvo suga
dinti.
G Sovietų Sąjunga užmezga diplomatinius 
santykius su Indijos laikinąja vyriausybe.
o Rusų zonoje, Vokietijoje, kartojasi nacio
nalizuotų fabrikų padeginėjimai. Saksonijai 
jau 7 fabrikai buvo .padegti.
o Prancūzijos komunistai reikalauja sau 
ministrio pirmininko vietos ir kviečia socia
listus koalicinei vyriausybei sudaryti.

UNRRA-os DARBAS IKI 1947 m. BIRŽELIO
men.

Pranešama iš Frankfurto, kad UNRRA-os 
veikla Vokietijoje bus tęsiama iki 1947 m. 
birželio 30 d., t. y., kol JTautų sudarytoji 
tarptautinė pabėgėlių organizacija bus pasi
ruošusi šį darbą perimti.

Toks pareiškimas buvo padarytas lapkričio 
12 d.

Šiuo metu Vokietijoje — amerikiečių, ang
lų ir prancūzų zonose — iš viso yra 695.630 
DP, kurie yra apgyvendinti UNRRA-os patal
pose. Šalia jų apie 50.000 DP gyvena už sto
vyklų ribų.

Amerikiečių zonoje yra 402.961 DP, britų 
zonoje — 259.222 ir prancūzų zonoje — 33.447 
DP. Jais rūpintis įsteigta 261 UNRRA-os 
Team’as.

Sveikatos būklė esanti gera. 2720 DP ten
ka vienas UNRRA-os gydytojas.

UNRRA — ISTORINE ORGANIZACIJA
UNRRA-os organizacija, kuri suteikė šim

tams milijonų žmonių pagalbą, kuri apsau
gojo milijonus žmonių nuo bado, šalčio ir 
ligų, bus įrašyta į pasaulinės istorijos pusla
pius.

UNRRA išleido apie 4 milijardų dolerių 
vertės įvairių gėrybių. JAValstybės prie šio 
šalpos darbo išlaidomis daugiausia prisidėjo. 
Jos lėšos sudarė 75 % bendrų UNRRA-os iš
laidų. UNRRA yra pasiuntusi 5.934.475 tonas 
maisto, apie 0,5 milijono tonų drabužių ir 
104.932 tonas mediciniškų reikmenų. Ji siuntė 
ir maistą, ir sėklas, ir drabužius, ir mašinas, 
ir visa tai, ko reikėjo badaujantiems ir varg
stantiems žmonėms. UNRRA žodis bus per 
amžius atmintinas.

AMERIKA BŪTŲ PIRMOJI AUKA
Vyr. JAV aviacijos strategijos vadas įspėjo 

Amerikos legijoną, kad ateities agresijos at
veju Amerika būtų pirmasis taikinys. Toks 
puolimas įvyktų per šiaurės polių.

Jis pridūrė, kad Atnerika turėtų 25 milijo
nus .aukų ir kad kiekvienas ketvirtas didysis 
miestas šiaurėje būtų sunaikintas.

AMERIKA NESUTINKA SU P. AFRIKA
JAV pareiškė JTautoms, jog jos nesutik

siančios su pietinės Afrikos ketinimu anek
suotas mandatines P. Afrikos sritis, nežiūrint, 
ar jos bus jai pripažintos ar ne. Spauda pa
stebi, jog toks maršalo Jan Christian Smuts, 
P. Afrikos mtnisterio pirmininko, pareiškimas 
nesiderinąs su JT charta.

Išvieim'ųįų asmenų problema
JAValstybių užsienių reikalų ministerijos 

pabėgėlių ir displaced persons reikalams spe
cialistas pareiškė, kad DP problema esanti 
viena sunkiausių. Iki šiol 7 milijonai DP jau 
esą grąžinti namo, bet dar lieka apie 160.000 
lenkų, 100.000 lietuvių, estų ir latvių, 170.000 
žydų ir kt. Kol jų klausimas nebūsiąs išsprę
stas, tol Europoje nebūsią ramybės.

Žydu problema esanti skirtinga nuo kitų 
DP, nes žydai yra išlikę nuo baisaus teroro

Lapkričio 23-ji
Mes, išvietintieji, kasdien šimtus kartų savo 

mintimis grįžtame į savp Tėvynę. Juo labiau 
mūsų mintys krypsta ten tomis reikšmingomis 
dienomis, kada, laisvi būdami, mes minėda
vome vienokias ar kitokias savo tautos šven
tes. Lapkričio 23-ji buvo mūsų kariuomenės 
sukaktuvių šventė ir todėl ji prisimenama su 
tuo pačiu iškilmingu reginiu, kokiu tą dieną 
mes ir švęsdavome.

Mūsų kariuomenė, kurią mes per visą ne
priklausomybės laikotarpį puoselėjome, netu
rėjo agresinių tikslų ir negrąsė nė vienam 
savo kaimynui. Jos tikslas buvo tik saugoti 
savo tėvynės sienas ir savo piliečių ramybę. 
Daugiau pasakius, tai buvo savo krašto mei
lės ir patriotįzmo mokykla, kurią turėjo baigti 
per tam tikrą trumpą laiką didžioji dalis mūsų 
krašto jaunuolių ir kūnų pareiga buvo stoti- 
prie ginklo tik tuo atveju, kai valstybės eg
zistencijai gręs mirtinas pavojus. Toks pavo
jus buvo. Bet Europos ir bendrai pasaulinei 
padėčiai susijaukus, mūsų kariuomenė Res
publikai duotos priesaikos negalėjo beįvyk- 
dyti, o ypač dar ir dėl to, kad jos viduje gal 
teisingiau, jos vadovybėje atsirado ardančių 
veiksnių. Taigi dėl to mūsų kariuomenę ištiko 
lygiai toks pat likimas, kaip ir visą mūsų 
tautą. Kaip civilinius gyventojus, taip ir mūsų 
karius okupantai kišo į kalėjimus, trėmė iš 
savojo krašto, kaip iš civilių atsirado paleckių, 
Sniečkų, Cvirkų, taip lygiai ir iš karių atsirado 
generolų Vitkauskų, karvelių, kurie, išsižadėję 
tėvynės meilės ir pareigos tautai, gal būt dau
giau asmeniniais sumetimais, nuėjo tarnauti 
svetimiesiems. Šis prisiminimas mūsų ka
riuomenės šventės proga yra labai skaudus.

Skaudūs gyvenimo patyrimai užgrūdina 
kiekvieną individą. Turime labai apsidžiaugti, 
kad rudosios okupacijos metu nebeatsirado nė 
vieno generolo, nors naujojo okupanto ir 
uoliai buvo ieškoma, kuris imtųsi iniciatyvos 
šaukti prie ginklo savo tautos sūnus, idant šie 
eitų tarnauti nacių užmačioms. Rudasis oku
pantas brutaliu būdu prigaudė mūsų jaunuo
lių, kuriuos ir apmundiravo, bet šie vistiek 
nekariavo prieš alijantus, o tik atliko paprastą 
vergų darbą nacių kariuomenėje. Ir šiandien, 
mūsų kariuomenės šventės proga, mes su pa- 

, sitenkinimu tai konstatuojame ir džiaugiamės, 
kad mūsų kariai nesuteršė savo ir savo tau
tos garbingo vardo prieš laimėjusias karą, 
kuris joms taip pat buvo primestas, demokra
tijas.

Paskutinę Lietuvos kariuomenės šventę 
mes oficialiai atšventėme 1939 m. Neoficialiai 
kiekvienas iš mūsų ją šventė kasmet: ta tra
dicija nenutrūko ir, be abejo, nenutrūks, šie
met mes, išvietintieji,. tą dieną švenčiame sa
vo mintyse, bet tie, kurie liko Lietuvoje ir 
kurie tebeina toliau tautos sargybą, gal būt, 
paminės ją kitaip. Apie jų darbus mes tikrų 
žinių neturime, tik visi jaučiame, kad jie' yra 
didvyriški. Jie kuria naujas mūsų ginkluotos 
pajėgos tradicijas, kurios greičiausia turės 
lemiamos įtakos į mūsų atsikūrusios Tėvynės 
ginkluotų pajėgų tolesnę raidą.

Mes, šiuo metu esantieji tremtyje, esame 
įsitikinę, kad tauta būna pajėgi ne vien tik iš 
plieno nukaltu ginklu, bet ir savo dvasiniu 
apsišarvavimu. Tatai turėdami galvoje, pri
valome dar labiau stiprėti dvasioje ir nepa
lūžti po sunkia likimo našta, nes tikrasis tei
singumas mūsų pusėje.

ir žudynių. Jų klausimas turįs būti greitai 
išspręstas. 100.000 žydų turi tuojau rasti Pa
lestinoje vietą, nors Palestinos problema ir 
nebūtų sutvarkyta. Transporto priemonėmis 
100.000 DP žydų pergabenti pasirūpintų 
JAValstybės ir jų gabenimas turėtų tuoj 
vykti.

Dėl kitų DP ir pabėgėlių JAValstybės lai
kosi principo, kad jie prievarta nebus grąži
nami namo. Ju tarpe esąs tam tikras kiekis 
„kvislingų“, kolaboratorių ar karo kaltininkų, 
kurie nuolatiniu tikrinimu yra atrenkami. Visi 
kiti, o jų dauguma, yra nekalti žmonės. Jiems 
emigruoti būsiančios padidintos kvotos, nes 
skirtosios ne tik užpildytos, bet ir perpildytos. 
»»»»»»»»>»»►»»»>»»»»•»»»»

Jonas Nevardauskas

TĖVYNEI
Menu tave, brangi tėvyne, 
Lelijom žydint, saulėj ryto.
Mačiau, kaip vėjas supos kmyne, 
Kaip dirvoj tavo sūnus krito.
Tave nuo žagrės tąsė, grobė, 
Vagoj šnekutis liko vienas... 
Ėjai laukais balta kaip drobė, 
Ant rankų tau žvangėjo plienas.
Pakilusi giesmė virš bokštų
Pati save kančioj skandino.
Tu sielvarte šaukei: — aš trokšta...
Po kryžium verkė žiedas lino. ,
Keliais, kur knygnešiai nuėjo, 
Laukais, kur broliai laisvę skynėm 
Vėl plėšoma kaip žiedas vėjo, 
Mirtin ėjai, mana tėvyne...
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