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Tautinis solidarumas - JAV akcija už kvotų padidinimų 
ejZiStenCijOS pagrindas Ar padidės galimybės patekti į JAV ?

Solidarumas —> abstrakti sąvoka, 
.dažnai linksniuojamas žotįis, patekęs 
ir į tremtinišką mūsų „konstituciją“, 
tautinio solidarumo mokesčio pavi
dalu.

Įvairių įmantrių solidarumo defi- 
nicijų galime rasti literatūroje, o mū
sų kasdienėje ir ypač nūdienėje 
„apyvokoje“ sojidarumas suponuoja 
Vieningumą, draugingumą, įsijauti
mą į kito interesus, jų įvertinimą, bei 
respektavimą ir atitinkamą reagavi
mą į juos. Solidarumas, be to, tam 
tikrais atvėjais reiškia ir bendrinin
kavimą bei_susipratimą.

Gyvenime sutinkami įvairūs soli
darumo pasireiškimai: tam tikrų pa- 
togumtĮ arba jų dalies išsižadėjimas 
arba apribojimas gera valia, savo 
veiksmų derinimas su solidarizuoja
muoju (arba solidarizuojamaisiais), 
moralinės arba medžiaginės naštos 
pasidalijimas, moralinė arba medžia
ginė parama jos reikalingiems... 
Tai solidarumo turinys.

Savo pasireiškimo apimtimi soli
darumas gali būti diferencijuojamas 
į profesinį, ideologinį, interesų, tau
tinį, tarptautinį ir dar kitokias soli
darumo rūšis. Solidarumo rūšį ap
sprendžia jo pasireiškimo rėmai ir 
akstinas, kuris solidarumo pasireiš
kimą skatina. Advokatas advokatą, 
o mėsininkas .mėsininką geriau su
pranta kaip tik todėl, kad juos riša 
bendri interesai, skatiną profesinį so
lidarumą. Bene stipriausiai jis buvo 
pasireiškęs cechų laikais.

Tautinis solidarumas atėjo tauti
nei sąmonei subrendus. Jis yr-i’"jaū' 
aukštesnės kategorijos ir teranda sau 
vietos tik aukštesniame tautinės 
bendruomenės išsivystymo laipsnyje. 
Jis-daugiau idealistinio, nei realisti
nio pobūdžio. Tautinis solidarumas 
išplaukia iš aukštesnių — visai tau
tai bendrų — tikslų. Jei, pvz., pro-1 
tęsiniam solidarumui gali būti arti
mas reciprociteto, abišaliskumo, prin
cipas, atsieit, reali nauda dabartyje 
arba ateityje, tai tautinis solidaru
mas, — kaip bent iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, — grindžiamas savo tautiečio 
meile, labdaros, carito principu, kuris 
nežada, bent jau šioje ašarų pakal
nėje, jokio atpildo. O todėl jis sun
kiau ir realizuojamas.

Tačiau iš esmės tautinis solida
rumas — tai ne altruizmas, o koope
racija, ne Caritas, o bendrų interesų 
tenkinimas ir bendrų — tautinių — 
tikslų siekimas, ir todėl tautinis so
lidarumas turi būti moralinė kiek
vieno susipratųsio tautiečio prievolė. 
Čia juk laimi ne tik tas, kas gauna, 
bet ir kas duoda — jo laimėjimas 
potencialinio pobūdžio. Jis stiprina 
bendruomenę, tautą, iš kurios jis ki
lęs ir kurioje jis pats gyvena. Juo ji 
visa bus pajėgesnė, juo reliatyviai ir 

(Nukelta į 8 pusi.)

Vokietijos problema JAV spaudoje
Artėjanti Vokietijosrproblema yra 

viena esmingiausių;’ nuo jos išspren
dimo pareis visos Europos dabartinis 
ir tolimesnis likimas. Dėl jos svar
bumo verta žinoti viešoji JAV nuo
monė, kuri reiškiama spaudoje. N.Y.
Times šitaip rašo:

„ ... Vokietyos problema svarbiau
sia remsis trimis klausimais — sienų, 
sujungimo ir reparacijų, įtraukiant 
vokiečių pramonės pajėgumo ir li
kusių priemonių vokiečių tautai pa
likimo klausimą. Kadangi Vokietija 
jau seniai buvo Europos dirbtuvė ir 
didžiausia rinka, tai nuo šių klausi
mų sprendimo pareis ir kitų Europos 
kraštų bei viso pasaulio gerovė bei 
politinė evoliucija.

Kada Vokietija kapituliavo JA 
Valstybės, D. Britanija ir Rusija bu
vo susitarusios pagal Teherano ir 
Jaltos konferencijų rezultatą, kuris 
reiškėsi galimos separatinės Rusijos 
ir Vokietijos taikos šešėlyje (red. pa
braukta), kad būsimoje taikoje Ru
sija gausianti šiaurinę Rytų Prūsijos 

Pastaruoju metu JAV išvystė nema- 
zą veiklą vad. DP Piliečių Komitetas 
(Citizens Committee on displaced 
persons). Daugely JAV miestų šau
kiami susirinkimai ir skelbiamos re
zoliucijos, kuriose keliama mintis 
praplėsti įvairių tautybių įvažiavimo 
į JAV kvotas. Rezoliucijomis nesi
tenkinama. Minėtasis komitetas jau 
yra išleidęs ir plačiai paskleidęs visą 
eilę biuletenių, kuriuose įvairia fak
tine medžiaga, statistikos daviniais 
Įrodinėjama reikalas kuo plačiau 
atidaryti DP vartus į Naująjį Pa
saulį. Mes čia savo skaitytojus su
pažindinsime su tų biuletenių kelia
momis mintimis ir patiektais davi
niais.

Kas yra DP? Į tai atsakoma, kad 
jais yra žmonės, išblaškyti dėl karo 
ar dėl priešo veiksmų, jam šiuos žmo
nes persekiojus dėl jų rasės, religijos 
ar politinės veiklos Jungtinių Tautų 
naudai. Šiuo metu pagal statistinius 
davinius, DP, gyvenančių Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje, bus ligi 850.000. 
Jie skirstosi į 15-20 tautybių, jų gi 
tarpe didžiausią grupę sudaro lenkai, į neišnaudotos kvotos
baltai, jugoslavai, be to, ukrainiečiai 
ir austrai. 'Jų biuleteny priskaitoma: 
lenkų — 572.920, lietuvių — 60.500 
(iš tikrųjų yra daugiau — V.R.), lat
vių — 97.830 (skaičius per didelis), 
estų — 31.910, jugoslavų —■ 51.530, 
austrų — net 37.330. Visų DP nuo 
75 ligi 8O»/o — tai katalikai. Didesnę 

Prie vertinės repatriacijos bandymas 
SĄJUNGININKAI PASIPRIESIN O PABALTIJIEČIŲ TREMTINIŲ 

GRĄŽINIMUI
Berlynas, sausio 17 d. United Press

praneša, jog visame Berlyne buvusi 
suplanuota keturių pajėgų medžio
klė, kuri turėjusi prasidėti vidurnak
tį, bet prieš pat medžioklės pradžią' 
rusų miesto dalies komendantas, gen. 
maj. Aleksandras Kotikov, misteriš
kai tą medžioklę atšaukęs.

Generolas Kotikovas vėliau atsi
prašęs, jog toji medižoklė, kuri buvo 
laikoma grieščiausioje paslaptyje, 
būtų trukdžiusi kitą naktį įvykstan
čiam sąjungininkų kontrolės įstaigų 
aukštosios visuomenės žiemos sezono 
baliui.

Informuoti stebėtojai, tačiau, ma
no, kad rusų vado nuo medžioklės 
atsisakymas siejamas su JAValstybių 
įstaigų reikalavimu, jog nė .vienas 
pabaltijietis, baltgudis ar ukrainie
tis, kurie būtų areštuojami 24 vai. 
būvyje, nebūtų jėga repatrijuojami:

Vokiečiai turi atlikti darbą
Per tą paieškojimą, matyti, būtų 

buvę areštuojami neaiškios kilmės 
karo kriminalistai ir visi kiti be įro
domųjų dokumentų asmenys. Areš
tams įvykdyti buvo pakviesta vokie

dalį, o Lenkijai būsią priskirta šiau
rėje ir vakaruose Vokietijos teritori
jos dalis. Likusiai daliai dar galioja 
Atlanto Charta, kuri įpareigoja visas 
pajėgas nesiekti teritorijos padidi
nimo.

Okupuotai Vokietijai Sąjunginin
kų nutarime, kuris buvo priimtas 
1945 m. birželio 5 d. Berlyne, specia
liai nurodoma, kad Vokietijos oku
pacijos tikslams egzistuoja 1937 m. 
gruodžio 31 d. sienos.

Po to atėjo Potsdamo konferenci
ja. Ji atitraukė iš Vokietijos svar
biausią duonos aruodą, sudarantį 
vieną ketvirtį jos ariamosios žemės 
ir pavedė Lenkijos ir Rusijos admi
nistracijai. Kadangi tuo metu Ru
sijai buvo perleista okupuoti dar 
kitą ketvirtį, tai Rusija pradėjo kon
troliuoti */« Vokietijos, kuri pati save 
išlaiko, o likusi pusė, kuri padėti gali 
mažiausiai, atiteko kitiems sąjungi
ninkams.. Pagal Potsdamo konferen
ciją buvo numatyta, kad Vokietija

dalį sudaro moterys ir vaikai, gi 
maždaug 17’/» tai vaikai žemiau 16 m. 
amžiaus.

Iš šių 850.000 didesnė dalis negali 
ar nenori grįžti į savo kilimo kraštus 
ir todėl JAV tenka susirūpinti jų li
kimu. Kokių tenka ieškoti išeičių? 
Kaip žinoma, 1945 m. gruodžio Pre
zidento pavedimu leista į JAV at
vykti 39.000 DP (iš jų 1946 m. į JAV 
pateko tik 5.000). Sis 39.000 skaičius 
esąs per mažas — reikia ieškoti bū
du jam žymiai pakelti.

Administracinio pobūdžio priemo
nės čia negali būti pakankamos. Ten
ka susirūpinti įstatyminiais keliais, 
kitaip tariant, visi reikalingi kvotų 
pakeitimai turi būti atlikti JAV 
kongreso. Čia Piliečių Komitetas nu
mato trejetą būdų pasiekti tiems pa
keitimams: pirmas jų, tai išnaudoji
mas šiuo metu eigoje esančių kvotų 
ir, pagaliau, trečias būdas — busi
mųjų kvotų išnaudojimas avansu.

Pažvelkime dabar į šiuos siūlo
mus metodus paskirai.

Pagal įstatymą metų pabaigoje 
daugiau nebe

gali būti išnaudotas. Čia reikia tu
rėti galvoje įvairius veiksnius, pvz. 
buvusius karus bei ekonomines kri
zes, kurie negalėjo nepadaryti įtakos 
į kvotų išnaudojimą. Po paskelbtųjų 
įstatymų 1930 m. gyvenimas tiek pa
sikeitė, kad tenka susirūpinti buvu
sių įstatymų kvotų reikalu revizija,

čių policija, prižiūrima keturių pa
jėgų sąjungininkų teamų.

Svarbiausios gatvės būtų buvusios 
užblokuotos, mašinos sulaikytos, po
žeminių ir kitų traukinių keleiviams 
būtų padarytas patikrinimas, gatvėse 
keleiviai apklausinėti ir žinomi be- 
sislapstą žmonės, jei vienas iš ketu
rių Sąjungininkų panorėtų jų,' būtų 
padaręs raciją. t

Sovietų Berlyno sektoriuje. tas 
buvę padaryta praėjusią savaitę ir 
suimta 160 asmenų apklausinėjimui. 
Namuose apieškojimą padarę vokie
čių ir rusų karo policijos kartu.

Idėja kilo rusams
Si žvejybos idėja kilusi rusams. 

Iš pradžių jai buvo tuojau pritarta 
ir kitų trijų pajėgų, bet tiktai tol, kol 
amerikiečių įstaigoms paaiškėjo, jog 
šiuo būdu rusai siekią jėga repatri
juoti pabaltijiečius, rusus ir kitus.

JTautų ir kitose konferencijose 
rusai dėjo pastangas, kad priverstų 
displaced persons sugrįžti namo, bet 
tas jiems nepasisekę ir sąjungininkų 
paramos nesusilaukę. (N.Y.H.T.) 

turi būti traktuojama kaip vienetas, 
politiškai ir ękonomiškai decentrali
zuotas, ir kad reparacijos turi būti 
gaunamos iš tų pramonės įrengimų, 
kurie nereikalingi jos taikos ūkiui.

(Nukelta į 8 pusi.) 

Pabaltijo okupacija yra nepateisinama
RAŠO BUV. AMERIKOS VICEPREZIDENTAS IR PREKYBOS 

SEKRETORIUS HENRY WALLACE
Buvęs Amerikos ’ viceprezidentas ir prekybos sekretorius Henry Wal

lace dabar redaguoja savaitraštį „The New Republic“.
Neseniai jis savo laikraščio vedamuosiuose parašė, kad Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos okupacija yra nepateisinama.
H. Wallace sako, kad Baltijos valstybių prarijimo negalima patei

sinti nei tautiniais nei ekonominiais pagrindais.
„The New Republic“ skiltyse skaitome: „Sovietų elgesys šiuo atveju 

yra priešingas visoms sąvokoms, išreikštoms Atlanto Carteryje ir Jung
tinių Tautų deklaracijoje bei nuostatuose.“

Taip Henry Wallace pasmerkia Baltijos kraštų okupaciją, Maskvos 
įvykdytą susitarus su Hitleriu.

Toji Stalino ir Hitlerio įvykdyta skriauda turi būti atitaisyta.
(„Amerika“, 1947 m. sausio 10 d.)

d tai, pirmoje eilėje, Kongreso už
davinys. Reikia čia pabrėžti, kad 
šiuo atveju keliamas reikalas keisti 
įstatymą ir neišnaudotas praėjusių 
metų kvotas leisti išnaudoti visai ne 
atsižvelgiant į tautybę: Kad kvotos 
per ištisą metų eilę ne tik nebuvo 
pjlnai išnaudojamos, bet iš viso te
buvo išnaudotos jų menkas procen
tas, rodo jau tas faktas, kad nuo 1930 
ligi 1946 m. teišnaudota tik 21,4»/o 
bendro kvotų skaičiaus, gi 1946 m. 
dar mažiau — IS^’/o.

Pagaliau, verta paminėti, kad bu
vusias neišnaudotas kvotas panau
doti DP reikalauja Amerikos Darbo 
Federacija, be to, daugelis bažnyčių 
iv "universitetų bei 60 dabart inio Kon
greso narių.

Antrasis būdas — dabar naudo
jamų ir neišnaudotų kvotų panaudo
jimas, atrodo, nėra visai tinkamas. 
Jį naudojant, nedaug DP galėtų pa
vykti įvažiuoti į JAV. Jei šis meto
das galima būtų panaudoti, tai šiuo 
atveju tektų išnaudoti visų DP, ne
žiūrint jų tautinės kilmės, visos lais
vos kvotos.* Kadangi didžioji DP da
lis yra kilusi iš kraštų, kuriems pa
skirtos nedidelės arba visai mažos 
kvotos, tai tų kraštų „įnašas“ į ben
drą visiems kraštams skiriamą kvo
tą yra tiek mažas, kad jiems, pro? 
porcingai paskirtoms kvotoms, būtų 
visiškai nepraktiška leisti duoti įva
žiavimo vizas. Tegul čia kalba skai
čiai: keturioms tautybėms, kurių DP 
skaičius, atrodo, yra didžiausias, nu
statytos tokios metinės kvotos: len
kams — 6.524, lietuviams/ — 386, lat
viams — 236 ir estams — 116. Susu
mavę gauname skaičių — 7.262. Tuo 
tarpu .bendras visiems kraštams lei
džiamų kvotų’ skaičius — 153.774. 
Kaip matyti, minėtų keturių tauty
bių kvotos ir bendrai paėmus sudaro 
menką visų kvotų skaičiaus dalį.

Lieka trečiasis būdas — avansu 
išnaudoti busimąsias kvotas. Šį bū
dą naudojant gal ir atsirastų teigia
mų pusių, tačiau turint galvoje, kad

Istorinis teisingumas pagal reikalą 
„PRAVDOS" SAMPROTAVIMAS

Šių metų sausio 18 d. per Mask
vos radiją buvo skaitomas Kovalsko- 
vo straipsnis, ^tspausdintas komu
nistų partijos organe „Pravdoje“. 
Tame straipsnyje išvedžiojamas „Is
torinis teisingumas“ dėl dabartinių 
Lenkijos vakarinių sienų. Pravdoje 
nurodoma, jog tos žemės jau 10-me 
amžiuje priklausiusios lenkų tautai 
tik vėliau 17 amž. jos buvusios ger
manų atplėštos. Nuo to prasidėjęs, 
germanizavimas tų sričių, tačiau sla
vizmo nepajėgė išnaikinti. Beko ir 
Pilsudskio politika buvusi nukreipta 
prieš slavizmą ir prieš Sovietų Są
jungą. Dabar esą istorinės teisės at
gautos ir Potsdamo istorinis nutari
mas, kaip p. Molotovas pareiškęs, 
niekada nebūsiąs sugriautas. Gener? 
Stalinas taip pat patvirtinęs, jog tos 
sienos esančios galutinos, už kurias 
pasisakiusi ‘ lenkų tauta, kuriai va
dovauja „demokratinė“ vyriausybė. 
Mes nesiimsime Pravdos iškeltų te

Lietuvos diplomatai 
priimti JAV Prezidento

Wash in g tonas. — Sausio 7 dieną 
sena tvarka icpapročiu Baltuosiuose 
Rūmuose įvyko diplomatinis priėmi
mas.

Prezidentas H. Trumanas sveiki
nosi su 63 diplomatinių misijų na
riais. •

Priėmime dalyvavo ir Lietuvos 
pasiuntinybės personalas. („Ameri
ka“, 1947 m. sausio 17 d.)

Lietuvos Minisferis pas *
Popiežių

Roma. — Kalėdų švenčių ir Nau- , 
jųjų Metų proga Lietuvos ministerls 
Stasys Girdvainis buvo priimtas au- 
dencijoje pas Šventąjį Tėvą.

Romoje gyvena ir buvęs Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris Stasys Lo
zoraitis. („Amerika“, 1947 m. sausio 
17 d.) 

įvairių tautybių DP kvotos (ypač tų, 
kurie, kaip baltai, pirmoje eilėje pre
tenduoja išvykti į užjūrį) yra labai 
mažos, tai norint išnaudoti tikslingai 
avansu kvotas, tektų atlikti per tie
siog fantastinę metų eilę, o tai, ži
noma, neduotų reikiamų rezultatų.

Tuo būdų antrajam ir trečiajam 
būdams nesant praktiškiems, belieka 
susirūpinti įgyvendinti pirmąjį jų — 
išnaudoti DP reikalams ankstyvesnių 
metų neišnaudotas kvotas. Tuo keliu 
minėtasis Piliečių Komitetas ir eina 
— jis savo biuleteniuose smulkiai ir 
vaizdžiai skelbia įvairias tabeles, iš 
kurių kiekvienas gąli susidaryti vaiz
dą apie tai, kiek paseno kai kurie 
įstatymai ir kaip per ištisą metų eilę 
nedaug teišnaudotos įvairių kraštų 
kvotos. Šiuose biuleteniuose ir, be 
to, skelbiamose rezoliucijose rasime 
ir daugiau mums įdomios medžiagos, 
tačiau vietos stoka neleidžia ją iš 
karto paskelbti savo skaitytojams 
Tai teks atidėti kitam .kartui.

V. RimvycĮąs

zių vienokia ar kitokia prasme na
grinėti. Mums svarbu iškelti tik vie
ną faktą. Pravda savo straipsny dėl 
Lenkijai priklausomų žemių remiasi 
istorine teise. Maskva, kaip matome, 
remiasi istoriniais faktais. Tai yra 
teisinga.

Būtų įdomu išgirsti, -ką Pravda 
galėtų parašyti dėl istorinio teisin
gumo Lietuvos ir Rytprūsių dalies 
žemių, kurios ne tik istoriškai, bet 
ir etnografiškai priklausė, priklauso 
ir turės priklausyti lietuvių tautai? 
Jei Pravda randa reikalinga pami
nėti istorinę Lenkijos žemių priklau
somybę, tai kodėl ji nutyli Lietuvos 
žemių aneksavimą, kodėl Pravda nu
tyli istorinę Rytprūsių priklausomy
bę nepriklausomai Lietuvos valsty
bei? Pravdos „tiesa“ yra dvejopa: 
jei Sovietų Sąjunga negali viešai tau
tų ir sričių prisijungti, tai ji, pasi- 
rerpdama istorija, daro kitų var
du, o ten, kur pasipriešinimas yra 
silpnas, ji istorinę tiesą paneigia ar
nutyli ir daro aneksiją. Aišku, tokia 
politika, kurią vykdo komunistinės 
vyriausybės, negrindžia taikos ir 
bendradarbiavimo tilto, bet priešin
gai, griauna bet kokį pasitikėjimą, 
gimdo neapykantą ir tuo budu visam 
laikui palaidoja taikos idėją.

Taip tat atrodo „Pravdos“ pusią- . 
piuose „istorinė tautų ir sričių tiesa". 
Reikia tikėtis, kad vieną kartą pa
saulis turės atstatyti teisingumą, iš
vilkti dienos švieson melagystę, tau
tų nesantaikos kėlėjus, istorijos klas
totojus bei tarptautinių sutarčių lau
žytojus. Lietuvių tauta turi teisęj 
kreiptis į pasaulio sąžinę ir prašytį, 
kad jai Sovietų Sąjungos ir naciško* 
sios Vokietijos padaryta skriauda 
teisės ir teisingumo principu būtų 
atitaisyta.
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^Lietuvių gyvenimas^

Ne taip jau toli nuo Veserio kran
tų, kuritios pasiekia vienas kitas ir 
mū—škis meškeriotoja^ pasislėpęs 
tarp mažų, jau gelstančių kalnelių, 
guli Blombergo miestelis. Nedidelis 
jis ir kuklus, kaip ir visa ši Vestfali
jos lygumų tąsa, kuri supa Lippe 
provinciją, primenančią Dzūkijos 
kalnelius...

Nieko nėra čia, kad žavėtų ištroš
kusį,grožio turistą, bet lietuvio akiai 
ir širdžiai šis kraštas artimesnis ir 
mielesnis. Jei kiti mažiau čia į gam
tą veržiasi, tai sekmadienio popie
tėje pamatysi ne vieną mūsiškį ūki
ninką, nedrąsiai vaikščiojantį sveti
mais parugiais ir ilgesingom akim 
žiūrintį į rugių ir kviečių žemę, kuri 
išoriniai maža kuo skiriasi nuo sa
vosios, tik ne tokia brangi ir my
lima ... *

Nors ir kuklus Blombergas, bet 
dalelei mūsų tautiečių jis liks šitų 
vargo dienų prisiminimuose ilgai. Po 
jo stogais rado užvėją per 500 lietu- 

* vių, kurie-čia daugiau kai prieš me
tus įsikūrė.

Nedaug kas Blombergą žino, nors 
savo istorijoj kada tai buvo visos 
kunigaikštijos centru ir sostine. Ne
daug kam jis pakeliui, nes naujųjų 
laikų liko nustumtas nuo susisiekimo 
centrų, liko užmirštas, kaip daug kas 
lieka praeityje. Tik gal vienam isto
rikui būtų įdomu čia pasidairyti se
noje pilyje, archeologui pasikrapš
tyti sudūlėjusiam akmenyje, pasižiū
rėti baigiančius blukti užrašus ant 
praeities kunigaikščių kapų, kurie 
amžių glūdumoje mėgino suvaidinti 
didesnį vaidmenį. Bet šiandien jie 
niekam neįdomūs, kaip ir jų buvusi 
sostinė. Gal ir labai būtų užgauta 
Blombergo praeities valdovų ambi
cija, kad po praėjusių ištisų amžių 
jų sostinė virstų tiek nereikšminga, 
ką jos nekliudė nė vienas šūvis, ne
nukrito nė viena bomba, ko neiš
vengė šio karo metu beveik visi bent 
kiek didesnės- reikšmės turintieji 
miesteliai Vokietijoje.
’ Nėra Blomberge nė kitų praūžu

sio karo ženklų. Išeini apsidairyti — 
aplink tik ramūs kalnai, kalneliai, 
apaugę eglynėliais ir buko medžio 

' miškeliais, dviratininkų gan nemė
giami, pilni rimties ir tylos, pasken
dę melancholijoj.

Jei šiandien Blombergo lietuvių 
stovykla anglų zonoje paskelbta re
prezentacine stovykla, tai tų kantrių
jų ir nepailstančių rankų kūrinys, 
kruopštaus ir kantraus darbo išdava. 
Keistai atrodo, bet Blomberge pra
džioje nebu'A) nė vieno menininko. 
Net' specialisto chorvedžio stovykla 
neturėjo. Višką ji susikūrė pati, sto
jusi į tinkamas vėžes iš pat pirmo
sios dienos. Ir vadovybės ir visų ki-» 
tų iš karto buvo suprasta atsakomy
bė ir pareiga tinkamai reprezentuo- 
tis ir darniai dirbti ne tik prieš vie
nas kitą, bet ir prieš tą aukos prisi
minimą ir jos prasmę ten, prie neži-

Pifmasis skambutis" Ravensburge
UNRRA neteikiant gyventojams 

kuro, visi kolonijos gyventojai šąla, 
gyvendami neapkurentuose kamba
riuose. Ypatingai vargsta šeimos su 
ligoniais ir mažais vaikais.

Tačiau nežiūrint šalčių, kurie šie
met negailestingai lanko Ravensbur-

• gą, lietuviai N. Metus atšventė savo 
R. Kryžiaus (nekūrentose) patalpose. 
Grojo viet. vokiečių džazas. Sutin
kant N. Metus, kalbą pasakė Komi
teto pirmininko pavaduotojas, linkė
damas neboti vargų ir kasdieninių 
sunkumų, tvirtai tikėti savo šviesia 
žvaigžde ir palinkėjo, kad išsipildytų 
visų mūsų troškimas — grįžti Nepri-

. kl. Lietuvon. Sugiedota fiimnas ir il
giausių metų.

— Sausio 8 d. Ravensburgo Kon- 
terthause {vyko Dramos Studijos 
švenčių progai paruošto veikalo „Pir
masis Skambutis“ premjera. Režlsa-

• vo Al. Gustaitienė, kuri ir pati vai
dino vieną iš vyriausių vaidmenų. 
Dekoracijos ir scenovaizdis dail. Pen- 
čylos. Premjera visais atžvilgiais 
nusisekusi Ir tikrai darė įspūdi šven
čių dovanėlės, kurią- pateikė mums 
Dramos Studija. Žiūrovai buvo su
žavėti vaidyba, scenovaizdžiu ir ypa
tingai puošniais „paryžietiškais“ rū
bais. Dramos Studijai, kuri išaugo į 
tikrai profesionalini teatrą ir turi 
neblogų aktorių, priklauso visos mū
sų kolonijos.didžiausioji padėka. Stu
dijai, kuri dirba nekūrentose patal
pose, nepaisydama šalčių ir nuovar-

Blombergo Eeiuviai likimo kelyje
VYT. TAMULAITIS

nomo kareivio kapo prie smilkstan
čio aukuro, kuri ir ėia tautiečiai suk
rovė iš svetimos žemės akmenų ša
lia kuklaus kryžiaus ir pirmą kartą 
Blomberge pakylančios lietuviškos 
vėliavos. „Eidami šiuo vargo keliu, 
kalbėjo tada per stovyklos atidarymą 
jos- organizatorius ir viršininkas p. 
J. Matulionis, „nesusmulkėkime, ne- 
paskęskime kasdienybės dulkėse. Sa
vo nedalioj ieškokime jėgų ir semki- 
mės stirpybės iš ten, kur liko mūsų 
visų širdys ir mintys, kur krypsta 
mūsų pasiilgusios akys, — ant Vili
jos ir Nemuno krantų... Anoji neži
nomo kareivio aukos prasmė turi 
būti mūsų kelrodžiu ir negęstančiu 
švyturiu šitoje juodoje mūsų nakty
je, kad ir kažin kaip sunkus ir tam
sus būtų šis mūsų likimo kelias... 
Neužmirškime to..." ’

Tikrai, neužmirškime to. O kas 
užmirštų, priminkime, kad būtų kiek
viena ranka ir širdis pakelta tik ano 
didžiojo troškimo siekimui.

Iš pat pirmųjų dienų Blombergo 
lietuviai griebėsi kultūrinio darbo. Ir 
jau po stovyklos atidarymo iškilmių, 
vienas aukštas anglų pareigūnas pa
sakė:

— Dabar jau pažįstu lietuvius!...
O tai buvo tik pradžia, tik pirmie

ji bandymai. Bet greičiausiai tai bu
vo teisingai suprastas tas darnus vi
sų darbas ir ta gera valia, kuri vi
sur reiškėsi.

Blombergo lietuvių daina, suaidė- 
jusi čia pradžioje nedrąsiai tyliu 
smūtkelių šalies ilgesiu, skambėjo 
vis garsiau ir stipriau, pagaudama 
širdį ne tik to, kuris daug kartų vie
natvės valandose ta pačia daina sti
prino ir guodė save, bet lygiai, žavė
dama ir tuos, kurie pirmą kartą ją 
išgirdo. Patiko liūdna lietuviška dai
na visiems, kas jį- išgirdo, lygiai taip 
pat Ji patiko ir tautiniai mūsų šokiai 
'su „Ragučiais" ir „Malūnu“, atkreip
dami rimtą dėmėsi aukštų svečių ir 
supažindindami juos ne tik su mu
mis, bet ir su tolima mūsų Tėvyne 
po kruvinu dangumi.,.

.Nežinau, ar atlankė kitas lietuvių 
stovyklas tiek daug aukštų svečių, 

tavo skatikas neturi pagelbėti j skurdo patekusiam tremtiniui?
I. 6. - II. 16. L. R. Kryžiaus piniginis vajus

kaip Blombergo lietuvius. Atlankė 
juos ne kokiomis nors oficialiomis 
progomis, o specialiai pasiklausyti tik 
mūsų dainų, pasižiūrėti tautinių 
kių ir praleisti kartu vieną kitą 
landėlę su tais žmonėmis, kurie 
palūžo po sunkia likimo našta" ir 
prarado tikėjimo į savo ateiti. At
lankė Blombergą ne vieną kartą net 
po keletą šimtų svečių iš anglų ka
riuomenės ir UNRRA-os vadovybės, 
iš maršalo Montgomery štabo, Ham- 
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gio (beveik visi aktoriai turi ir kitų 
pareigų) linkėtina ir toliau nenuleisti 
rankų ir sėkmingai reprezentuoti 
mūsų tremties vaidybinio meno pa
jėgumą ne tik vietoje, net ir lankant 
kitas kolonijas. O š{ Ravensburgo 
„Pirmąjį Skambuti“, kurio pastaty
mas vertintinas visais* atžvllgais tei
giamai, kitoms lietuvių kolonijoms 
būtų nemaža meninė šventė, kaip tai 
buvo ir čia, vietoje.

. Ravensburgiensis

HASENIIEIDE
(prie Fuerstenfeldbruecko).

Šioje dirbančiųjų stovykloje pri- 
skaitoma per 50 lietuvių, kurių vieni 
dirba miško kirtime, kiti aerodrome. 
Si sulūžusių lentų barakėlių stovykla 
yra visų pamiršta, spaudos iš niekur 
negaunama, jokių žinių nesulaukiama.

Prasidėjus šalčiams, padidėjo su
sirgimų skaičius: jau pasitaiko su
sirgimų difteritu ir kitomis ligomis, 
daugausia nuo peršalimo, nes sto
vykloje jokios sanitarinės pagalbos 
nėra. Dažnai negaunama net van
dens, nes vandentiekis po dažnos 
nakties būna užšalęs.

Visiems žinoma, kad kuone kiek
vienoje stovykloje kas savaitę būna 
{vairūs koncertai, pramogos. Pas 
mus, deja, n ^-i’anko, kas galėtų 
mus paguosti ir prablaivinti mūsų 
nuotaikas. M. B.

Mūsų Kelias 1497. L 30.

Gražioji Nemuno šalis

burgo, Detmoido, Hexterio ir kt. 
Tarp daugelio svečių Blombergo lie
tuvius aplankė net keletą kartų ang
lų karališkojo laivyno admirolas, 
daug generolų, vyr. svetimšalių glo
bos viršininkas prie maršalo Mont
gomery štabo, keletas šveicarų iš 
Tarpt. R. Kryžiaus ir daug kitų aukš
tų pareigūnų, turinčių ne tik reikš
mingos, 6et ir lemiamos {takos mū
sų tautiniam gyvenimui. _

Tai - ne eiliniai reiškiniai mūsų 
stovyklų gyvenime. Kad sugebėjo 
Blombergo lietuviai reprezentuoti, 
parodė šilti atsiliepimai ir žodžiu ir 
anglų kariuomenės spaudoje. Visais 
kartais svečiai buvo maloniai sutikti 
ir prie kuklios kavutės pavaišinti. 
Buvo pasakyta daug gražių atsiliepi
mų apie mus ir mūsų Tėvynę, jau
kioje nuotaikoje visų bendrai pasi
linksminta ir pašokta tautiniai šo
kiai ir žaidimai, iš kurių aukštieji 
svečiai labiausiai žavėjosi ir mokėsi 
„Jurgeli, meistreli, mokyk vaikus 
savo...“

Koncertų programas atliko choras 
ir tautinių šokių grupė, kartu su daž
nokai j Blombergą atvykstančiais 
menininkais iš Detmoido ir kt.

Blombergo lietuviai gražiai pasi
rodė ir už savo stovyklos ribų. Tau
tinių šokių grupė buvo pakviesta | 
Dortmundą, anglų kariuomenės TA- 
TTO, o choras turėjo ištisą eilę 
gastrolių, tarp kurių pažymėtinas 
choro ir tautinių šokių grupės pak
vietimas | Spengę, kur koncertavo 
ten {vykstančiame UNRRA-os parei
gūnų suvažiavime. Mūsiškiai ne tik 
buvo šiltai sutikti ir priimti, bet ir 
aukštai {vertinti, palikdami šeimi
ninkams gerą {spūdį, nes daugelis 
prižadėjo patys Blombergą atlankyti 
ir savo pažadą ištęsėjo.

Sunki buvo Blombergo lietuvių 
pradžia. Specialistas chorvedis pra
džioje dviračiu važinėjo iš Detmol- 
do, tik vėliau čia persikėlęs gyventi 
choro branduolj pradėjo organizuoti 
p. Viskanta, perdavęs jį p. Vaičiulė- 
nui. Ir šiandien iš 9 žmonių choras 
išaugo į 70 asmenų damų vienetą, 
kurio aukštą mcntn| lyg| turi pripa

žinti ir objektyvus stebėtojas. Tai 
jauno, bet gabaus muziko A. Vaičiu- 
lėno nuopelnas, kuris sugebėjo jį ne 
tik iš pagrindų perorganizuoti ir per
tvarkyti, bet ir pastatyti į tinkamą 
menini lysi- Pradėjęs su choru re
guliarų darbą, taip pat davė ištisą 
eilę koncertų vietoje, tarp kurių pa
žymėtinas ir bažnytinės muzikos 
koncertas. Gražiai užsirekomenda
vęs choras buvo iškilmingai pakrikš
tytas kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
vardu.

Tas pats pasakytina ir apie tau
tinių šokių grupę, kurią pradžioje or
ganizavo ir su ja pradėjo-darbą p. 
Mongirdienė. Jai pasitraukus, vado
vavimą perėmė p. Silingienė, kuri 
savo vietoje, atrodo, nepakeičiama. 
S| darbą kantriai ir su atsidavimu 
dirbdama, ji su savo grupe parodė 
mūsų tautinius šokius daugeliui .tūk
stančių žiūrovų.

A. A. pulk. lin. Vytautas Bagdonavičius
Vytautas Bagdanavičius gimė 1894 

m. kovo 19 d. Naujamiestyje Pane
vėžio apskr. ūkininko šeimoje. Gim
nazijos mokslus pradėjo eiti Mintau
joje ir 1916 m. pabaigė Taganroge. 
Baigęs gimnaziją buvo pašauktas 
kariuomenėn. 1916 m. įstojo į Petra
pilio Imperatoriaus Povilo Karo Mo
kyklą ir, ją baigęs, tarnavo Gvardi
jos pulke. Tarnaudamas Gvardijos 
pulke dalyvavo didžiajame kare.

. Besikurlant Lietuvai, 1918 m. grį
žo į Lietuvą ir įstojo savanoriu j Vil
niaus batalioną, kuris vėliau buvo 
pavadintas 5-ju pėstininkų pulku. 
Dalyvavo Nepriklausomybės kovose 
ir už pasižymėjimą kautynėse apdo
vanotas Vyties Kryžiumi. Būdamas 
kariuomenėje ėjo bataliono vado ir 
pulko vado padėjėjo pareigas. Ne
priklausomybės kovoms pasibaigus, 
1923 m. išėjo | atsargą ir kurj laiką 
ūkininkavo savo ūkyje. Vėliau Įsto
jo tarnauti | Vidaus Reikalų Ministe
riją. Čia ėjo {vairias atsakingas pa
reigas. 1940 m. okupavus bolševi-

(16) ROKIŠKIS
Atvykę j Rokiški pirmiausiai ap

lankome Kraštotyros muziejų, kur 
mus suteikė medžiagos apie miesto 
istoriją. Turima žinių, kad miestas 
buvo įkurtas kunigaikščio Krošinskio 
laikais, maždaug pries porą šimtų 
metų. Kaip paprastai, miestui pra
džią davė pastatyta nedidelė medinė 
bažnyčia. Po to jis ėmė plėstis nuo 
dvaro ir jau 1920 metais gavo miesto 
teises. Prisimintina dar ir tai, kad 
1919-1920 metais šioje apylinkėje vy
ko gana atkaklios kovos su bolševi
kais.

Miesto pažiba ir puošmena yra 
katalikų gotiško stiliaus bažnyčia, 
kuri yra laikoma viena iš gražiausių 
Lietuvoje. Jos fundatoriui grafui 
Thisenhausui, neskaitant miško me- ■ 
džiagos if pačių parapijiečių darbo, 
bažnyčios Statyba kaštavo apie vieną 
milijoną rublių. Ji tiek brangiai kaš
tavo dėl to, kad daugumą įvairių pa
puošimų buvo atsivežta iš užsienio. 
Papuošimų meniškumas ir pati sta
tyba bažnyčią padarė turtingu ar
chitektūrišku pastatu.

Rokiškio bažnyčia pastatyta 1877 
metais, pagal architekto Veinerio (iš 
Tirolio) projektą. Langų vitražai su 
Lietuvos ir Lenkijos bajorų herbais 
buvo dirbti Vienoje. Didysis alto- 
■fius yra atvežtas iš Paryžiaus. Jo 
užpakalyje yra prūsų ir lietuvių glo
bėjo Šv. Adalberto, latvių globėjo 
Sv. Meinhardo ir Sv. Stanislavo pa
veikslai. Iš ąžuolo pjaustyta sakyk
la, labai graži ir meniška, atvežta iš 
Belgijos.

Bažnyčios presbiterijoj stovi dvi 
bronzinės statulos, o jų pakojos pa
gamintos iš raudono marmuro.. Vie
na statula yra bažnyčios fundato

Neatsiliko nuo darbo Blomberge 
ir kitos kultūrinės darbo šakos: vai
kų darželis, dabar vedamas p-lės 
Jakštaitės, pradžios mokykla, kuriai 
nuo pirmos dienos vadovauja mkt. 
Domeika, gimnazija, kurių ligi šiol 
tvarkė direktorius Bagdonas, pasku
tinėm dienom šias pareigas perdavęs 
buvusiam jos inspektoriui p. Dič- 
petriui. Taip pat ir sportininkai {vai
riose savo šakose prašoka eilines ko
mandas. Įvairūs kursai, amato ir 
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kalbų, turi nemažo pasisekimo, ypač 
paskutiniu laiku, kai daugiau pradė- 
ta-kreipti dėmesio { praktiškus dar
bus.

Gražiai susiorganizavo ir skautai, 
vadovaujami p. Henigo, ypač pirmo
se stovyklose dienose, davę jai 
maža reikšmės organizuotu savo 
sirodymu. Nedideliam, kukliam 
delyje, skautai pastatė ir gražų 
tuvišką kryžių su aukuru ir Gedimi
no pilimi, kuriuos sunku apsaugoti 
nuo naikinančios vokiškos rankos... 
Ir taip dabar stovi kryžius lyg pa
mirštas, sulaužyta tvorele, apdaužy
tas akmenimis ir su nuplėšta kančia, 
kaip aiškus liudytojas vokiškos kul
tūros ir svetingumo... Gal būt tai 
laiko savo garbe Blombergo miesto 
tėvai, kurie turėjo laiko skundams, 
Itarinėdami naciais mūsų nekaltus 
žmones, tuo tarpu tos naciškos nai
kinančios rankos nesistengdami pa

kams kraštą, atleistas iš tarnybos vėl 
gr|žo | ūkį. Čia dalyvauja tautiškam 
darbe, nors aplinkybės tam darbui 
buvo nepalankios. Lietuvos priešams 
suardžius vidujini gyvenimą, jis 1944 
m. {stojo i Lietuvos Vietinę Rinktinę 
ir buvo paskirtas^ Panevėžio Apskri
ties Komendantu. Karo frontams at
slinkus į Lietuvos teritoriją, jis da
lyvauja Žemaitijos gynime ir tik užė
mus paskutini žemės plotą, pasitrau
kia j vakarus. Paskutiniu metu gy
veno DP stovykloje, nešdamas sun
kią tremtinio dalią. Mėgo sportą ir 
medžioklę. Buvo gyvas,/judrus ir 
kupinaS-Jaunystės, bdt nelemtoji mir
tis 1946 m. gruodžio men. 28 d. iš
plėšė j| iš gyvųjų tarpo. Palaidotas 
Ingolstadto parapijos kapinėse. At
sisveikinimo žodi tarė, apibūdinda
mas jo nuveiktus darbus, vienas ve- 
lionies pažįstamų. Naujai supiltą ka
pą apdengė vainikai.

Už nuopelnus Lietuvai buvo ap
dovanotas: Vyties" Kryžiumi, Gedi
mino, Vytauto ordenais, Saulių 

riaus, o kita iš Švedijos atvykusio 
riterio Engelbrekto Thuesenhuseno. 
Kur yra grafų Przezdzieckių ložes, 
sienoje įmūryta juodo marmuro len
ta su vyskupo Valančiaus parėdymu 
laikyti pilnoje Thisenhausų ir jų 
įpėdinių nuosavybėje dvi ložas ir ka
takombas.
, Nusileidę į katakombas randame 
labai gražų grafo Reinhojdo Thisen- 
hauso raudono marmuro sarkofagą. 
Katakombos, kuriose buvo laidojami 
steigėjų palaikai, įrengtos puošniai, 
mistiškai.

Apžiūrėdami puošniąją Rokiškio 
bažnyčią, mes malėme ir labai bran
gių, meniškai vertingų bažnytinių 
reikmenų, kokių, anot mūsų vadovo, 
kitos Lietuvos bažnyčios neturi.

Viešėdami Rokiškyje mes dar ap
lankėme Tumo-Vaižganto vardo gim
nazijos rūmus ir kitus naujai pasta
tytus modernius pastatus. Gražūs ir 
dvaro rūmai, kuriuose yra paveikslų 
galerija, o dvaro sode — įdomios ir 
retos mūsų krašte augmenijos.

Rokiškio apylinkėje, Ignališkių 
dvare yra Ožakmenio akmuo, pada
vimais apvainikuotas, o Kokšių kai
me yra milžinkapių, kurie apdėti di
deliais akmeninis.

Iš Rokiškio apskrities yra kilę 
daug įžymių meno, mokslo ir politi
kos vyrų: kan. Juozas'Tumas-Vaiž- 
gantas — Svėdasų vlsč., Malaišių 
kaime; kun. Antanas Strazdas-Straz- 
delis — Kriaunų vlsč., Kriukišių kai
me; kan. Jonas Katelė — Kupiškio 
vlsč., Savainių kaime; dail. P. Kal
pokas — Kvetkų vlsč., Meškinės vs.; 
buvęs'ministeris pirmininkas Juozas 
Tūbelis — Panemunėlio vlsč., Au- 
gustinavo vs. ir buvęs ministeris pir- 
mininas Antanas Merkys — Skapiš
kio vlsč., Bajorų kaime. -t k-' 

matyti ten, kur jų priedermė ne tik 
pamatyti, bet ir sudrausti.

Mokslo grupė, vadovaujama p. J4 
Matulionio, suruošė ištisą eilę pa- 
skaitų ir referatų įvairiais moksli
niais klausimais.

Dvasiniam lietuvių gyvenimui 
vadovauja klebonas kun. Demeikis 
ir gimn. kapelionas kun. Juršėnas. 
Maža, bet graži katalikų bažnytėlė, 
prižiūrima seserų vienuolių, visuo- 
met“pilna mūsų žmonių, ar tai sek
madienis, ar tai vakarinės pamaldos, 
kur semiasi visi sau dvasinės stipry
bės ir jėgos iš To, kuris amžiams 
įprasmino žmogaus kančią ir skau
smą ...

Salia bažnytėlės ant kalnelio ka
pai, kuriuose ilgiems amžiams Blom
bergo lietuviai paliko ir savo kartų 
atminimą. Palydėjo čia į amžino 
poilsio vietą savo šeimos narius: 
Vincą Krasauską, agronomą, majorą 
Balj Mikėną, žuvusį motociklo kata
strofoje, ir choristą Radžiu, visus tris 
dar jaunus viduramžio vyrus. Skau
džiai visi pergyveno jų tragišką kri
timą pusiaukelėje. Salia Jų atsigulė 
ir ketvirtas lietuvis, Klimavičius, bu
vęs karys, miręs vienoje ligoninėje. 
Tai mūsų aukos svetimoj žemėje, ku
rių nemiręs ilgesys klaidžioja tėviš
kės takeliuos...

Bet Blombergo lietuviai susilaukė 
ir džiaugsmo.. Jų šeima pagausėjo 
apie pora desėtkų ir naujų dypukų, 
kurie savo lopšelius iš pirmos dienos 
paženklipo šių vargo dienų neuž
mirštamu inicialu „D.P.“. VisųB’om- 
bergo lietuvių sveikatą saugoja prof. 
Elvikis, kuriam talkininkauja gyd. 
Prunskis.

(Pabaiga 6 pusi.)

Žvaigžde, ir kitais pasižym-'imo 
ženklai:.

Lietuvių tauta neteko dar vieno 
kovotojo dėl Lietuvos neprįk’auso- 
mybės. VC.

SUDEGS MATTENBERGO KINAS 
' IR SALE
sausio 1 d. apie pusę aš-1947 m.

tūbnių pasigirdo sirena. Žaibo grei
tumu pasklido žinia, kad dega kinas 
ir teatro salė.

Kai atvyko iš miesto gaisrininkai, 
jau degė visas pastatas. Gaisras bu
vo didelis. Ugniagesiams teko jis tik 
lokalizuoti ir saugoti kiti gretimieji 
pastatai, kur laikomos buvo UNI RA- 
os gėrybės. Apie 12 vai. nakties gaiš- . 
ras buvo lokalizuotas. -

Nuostoliai dideli: sudegė d’džiau- 
sias pastatas, kur tilpdavo per 1.000 
žmonių, su visais {rengimais ir kino 
aparatūra.

Priežastis — susijungimas 1 dų, 
sako. • V. A.

r
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Italijos kelias
„Nepakenčiami, tie vokiečiai. Jie 

neleidžia žmogui nei atsikvėpti, nei 
pagalvoti!“ Tai Mussolini žodžiai, 
pasakyti dar 1940 metais, kada italų 
tauta žengė „passo Romano“ ton ne- 
žinomybėn, kurion nužygiavo ir ne
apsisprendęs jos duče. Nepadėjo jam 
nei-Galeazzo Ciano nusistatymas „su 
vokiečiais kalbėtis taip, kaip su jais 
pridera kalbėtis“. — „Hitleris neį
sakys man užgesinti cigaretės, kaip 
tai padarė su Schuschningu!“... (Iš 
Ciano dienoraščio.)

Nesugebėjus atsispirti viliojimams 
pasidalinti su ' vokiečiais karo laime 
ir grobiu, atėjo Italijai audringos ka
pituliacijos dienos, nunešusios visais 
vėjais imperijos svajones ir pasta
čiusios italų tautą prieš visą tą nuo
gą gyvenimo realybę, prieš kurią 
atsistojo kuo ne visa karo nuniokota, 
besiblaškanti Europa.

Šiandien italų tauta pau gali gal
voti, bent galvoja tie jos vyrai, ku
rie po ilgos emigracijos grįžo prie 
valstybės vairo, tačiau atsikvėpti ne
leidžia krašto ūkihė ir politinė padė
tis. Pranešimai^ iš Apeninų byloja 
apie neramumus ir augantį nepasi
tenkinimą, apie protesto demonstra
cijas ryšium su maisto produktų 
stoka ir aukštomis kainomis, apie 
augantį nedarbą, gatvių kovas ir 
bombų atentatus. Geriausiai dabar
tinę Italijos . būklę gal nušviečia 
krikščionių demokratų partijos stei
gėjas Luigi Sturzo: „Italija stovi pi
lietinio karo grėsmėje, į kurią, kaip 
Ispanijoje, gali įsikišti svetimos jė
gos.“ Anot jo, /ra rimto pavojaus, 
kad oponuojančios grupės vieną gra
žią dieną gali ginklu rankoje stoti 
viena prieš kitą.

Šie pavojai, kylantieji daugiausia 
iš nepakęliamos ekonominės depre
sijos, i nėra vieninteliai, kurie grin
džia tokius pranašavimus. „Ateisti- 
niai-komunistinės jėgos plėtojimasis 
Europos širdyje yra, po islamiškojo 
antplūdžio į Vakarus, didžiausias pa
vojus Vakarų civilizacijai.“ Šiais žo
džiais Milano arkivyskupas kardino
las Schusteris apeliuoja į Vakarų 
valstybes, prašydamas to fakto neiš
leisti iš akių, pirmoje eilėje turėda
mas galvoj Italijos reikalą, nors tai 
Ir būtų jau ne vien tik Europos, bet 
gi ir pasaulio problema.

Tokiai padėčiai - esant, nenuosta
bu, jei vienur kitur Italijoje vėl' pa
sigirsta „giovinezza“ garsai, jei pasi
rodo seno fašistinės insignijos popu
liariame Pizos bokšte ir jei italų-po
licija karts nuo karto gauna pasi
skaityti „fašistiškai - demokratinės 
partijos“ atsišaukimų.
, Lygiai kaip Prancūzijoje, ir Itali
joje kraštutiniųjų pasaulėžiūrų bend
radarbiavimas pasirodė neįmanomas 
ir tame jų konflikte glūdi visi pa
vojai, kurie grąso sukelti audrą jau 
taip neramiuose Viduržemio jūros 
pakraščiuose. Viena didžiųjų Itali

Italija pilietinio karo grėsmėje. — Pavojus vakarų civilizacijai. — Socialistų 
partijos skilimas. — Saragat prieš komunizmą. — Pilkojo žmogaus partija.
— Reparacijos ir teritoriniai apkarpymai. — Finansinis chaosas. — „Italija 

_ gyvuos“.

jos politinių grupių, krikščionių de
mokratų partija, kuriai priklauso ir 
dabartinis ministeris pirmininkas 
Alcide. de Gasperi, reiškiasi ryškiau
siu pasipriešinimu bendradarbiavimo 
su Togliatti vadovaujamais komu
nistais. Vienas krikščionių demokra
tų partijos lyderis, Stefano Jacini, 
ne per seniausiai pareiškę apgailes
tavimą, kad koalicinės vyriausybės 
sudarymo dėka komunistams buvusi 
suteikta galimybė įsibrauti į Italijos 
nervų sistemą *r viešai apsiginkluoti. 
Jis siūlo visų antikomunistinių par
tijų bendradarbiavimą, neišskiriant 
nei socialistų su liberalais.

Nors krašte auga antiklerikalinės 
nuotaikos, tačiau atrodo, kad būtų 
galimas krikščionių ir dalies socia
listų bendradarbiavimas, jei socia
listų kairiojo sparno lyderio Nenni 
žodžiai, jog karo kirvis tarp socia
lizmo ir katalikų Bažnyčios yra pa
kastas, liktų galioje. Tačiau sunku 
kalbėti apie partijų bendradarbiavi
mą, kada jų pačių eilėse reiškiasi 
srovės, kurios besiverždamos tai kai
rėn, tai dešinėn, grąso suskaldyti jau 
ir taip nenusistovėjusį ir savęs ne
surandantį partinį organizmą. Jei to
kioje partijoje, kaip krikščionių de
mokratų, besireiškiančios tendenci-

Komunizmo veikla Amerikoje
UP iš New Yorko praneša, kad 

Federalinio kvotų biuro direktorius 
J. Edgar Hoover “The American Ma
gazine“ nusiskundė, jog šiandien ko
munizmas esąs „šalta, nenuilstanti ir 
kieta sistema, kuri kuriama lėtai, 
bet nepermaldaujamai tai dienai, ka
da demokratinė vyriausybė bus nus
tumta į šalį“.

Anot jo, komunistai įf litruos savo 
šalininkų į Amerikos darbo federa- 
ciciją ir ięškos jų geležinkeliečių są
jungos narių tarpe. Toliau jis nusi
skundė, kad komunistai nori savo 
įtakon palenkti karo Veteranus.

Associated Press iš Washingtono 
praneša, kad Kongreso ne Amerikos 
reikalų komitetas savo pranešime 
kritikuoja užsienių-vyriausybių, pri
skirtų prie JTautų, atstovų veiklą, 
už jų kalbas susirinkimuose, kuriuos 
rėmė komunistų frontas.

Komiteto svarbiausias patarėjas 
Ernie Adamson pateikia per 1946 
metus surinktas žinias apie komu-

į naują gyvenimą

Rašo J. Meškuitis

jos į vieną ar kitą 'pusę nepriimamos 
taip jautriai, nes, šiaip ar taip, ten 
nėra tokio pavojaus nukrypti į pa
vojingus kraštutinurhus, tai socia
listų partijos skilimas, kuris jau yra 
įvykęs faktas, gali krašto politiniam 
veidui suteikti visai kitą spalvą.

Išeinant iš esamos krašto politi
nės situacijos, vieni socialistų parti
jos vadai mano, kad proletariato vy-„ 
riausybės sudarymas galėtų apsau
goti Italiją nuo gręsiančio fašizmo 
atkutimo pavojaus, gi prancūzų laik
raštis „Monde“ rašo, kad laikytina 
realia krikščionių demokratų ir so
cialistų dešiniojo sparno, Saragat va
dovaujamo, koalicija, kas duotų da
bartiniame parlamente absplūtinę 
daugumą. Vienoks ar kitoks socia
listų partijos ^r bent jos vieno spar
no posūkis gali įnešti Italijos politi
niame gyvenime reikšmingų niuan
sų. Tuo labiau, kad abiejų sparnų 
lyderiai, Saragat ir Nenni, politinia- 
ipe ir valstybiniame gyvenime užė
mė reikšmingus postus: pirmasis 
yra konstituantos pirmininku, ant
rasis gi vadovavo krašto užsienio 
politikai..

Dar priešpaskutiniame socialistų 
partijos kongrese Saragat su Nenni 
turėjo smarkių susikirtimų, kada ki

mštų veikla. Jis savo pranešime 
įspėja dėl korispiratyvinės veiklos, 
per kurią skatinama JAValstybėse 
revoliuci j a, organizuo j ant~visuotinius 
streikus ar kitomis priemonėmis, ir 
nurodo, jog 17 svarbių darbo unijų 
esančios kontroliuojamos komunistų. 
Tame pranešime nurodoma, jog 
„kiekvienu atveju šie JTautų atsto
vai reprezentuoja vienašališką pa
žiūrą, nukreiptą palankiai Rusijos 
užsienių politikai ir jų pačių tau
toms, kurias jie atstovauja“.

Pagaliau p. Adamson nurodė į 
pavojų, kuris gręsia JAValstybėms 
„ iš penktosios kolonos, kuri yra pas 
mus ir kuri seka Maskvos diktatą 
su aklu paklusnumu“. (N.Y.H.T.)

MORSE FRIES IZOLIACIONIZMĄ
Praėjusių metų rudenį JAV sena

torius Wayne Morse lankėsi "Europo
je ir susidarė įspūdį, jog vokiečiai 
tiki nauju ir sėkmingesnių diktato-

lo* bendradarbiavimo su komunistais 
klausimas. Tame kongrese, kuriame 
kaip svečias dalyvavo ir Togliatti, į 
Nenni nurodytus pliusus ikišiolinio 
su komunistais bendradarbiavimo, 
Saragat atsikirto programine kalba, 
kurioje jis prikišo Nenni nesusivoki
mą totalinio ir demokratinio socia
lizmo koncepcijose. Savo kalboje 
Saragat su itališku 'tižsidegimu kėlė 
laisvės idealą, kaip galutinį socia
lizmo tikslą, ir pabrėžė, jog, esą „rei
kalinga, kad socialistai komunistų 
valdomus kraštus užvaldytų“. Nors 
tada partijos skilimo dar buvo iš
vengta, tačiau Togliatti nemalonė 
jau buvo užsitraukta, kas matėsi iš 
jo pakartotinų pareiškimų apie ko
munistų partijos nepasitenkinimą so
cialistais dėl jų revizionistinių ten-* 
dencijų, aiškiai turint galvoje Sara
gat nusistatymą.

Paskutiniajame, 25-me iš eilės, 
socialistų partijos kongrese, Saragat 
jau aiškiai pasisakius apie komu
nistų tendencijas užvaldyti socialistų 
partiją per jos kairįjį sparną ir at
virai pareiškus, kad komunistams 
rūpi ne Italijos, o vienos svetimos 
valstybės reikalai, atsitiko tai, ko ir 
buvo tikėtasi — kairysis socialistų 
sparnas, atsiskyrė, gi Saragat ryžtasi

riumi bei nauju karu, kuris galįs iš
kilti, jei tik susidarys tam proga.

Be to, jis pasisakė prieš greitą 
demobilizaciją bei traukimąsi j izo- 
liacionizmą. Morse reikalauja pa
kankamos paramos okupacinėms jė
goms Europoje, kad nepatyrę 18-me- 
čiai kariai būtų pakeisti rinktiniais, 
senesniais ir inteligentiškesniais vy
rais.

„Tiktai jausmais besivadovaują 
amerikiečiai gali galvoti, jog karas 
pasibaigė. Amerikiečiams teikia pa
rodyti, kad nei čia namie nebus ilgos 
ir pastovios ekonominės gerovės nei 
užsieny tarptautinio saugumo tol, kol 
nebus laimėta garbinga ir teisinga 
taika“, pareiškė senatorius. \

„Komunistinių laikraščių varoma 
propaganda įvairiose rusų įtakos zo
nose prieš amerikiečius yra vienas 
svarbiausių nesusipratimo,ir nepasi
tikėjimo Europoje šaltinių“, sako 
Morse. (INS)

steigti savo partiją, patraukdamas 
paskui save didesniąją dalį italų so
cialistų jaunimo. ' _ • '

Kalbant apie Italijos politinį gy
venimą, negalima tylomis aplenkti 
reiškinio, sukėlusio ir užsienių ste
bėtojų dėmesio. Tai žurnalisto Gian
nini vadovaujama nauja politinė 
srovė, pradžioje pokarinio Italijos 
politinio gyvenimo išdygusi „uomo 
ųualunoųe“ vardu, dabar savo pa
vadinimą suformulavusi į „liberall- 
nį-demokratlnį frontą - uomo qua- 
lunųue“. Tai „pilkojo žmogaus" par
tija, kuriai jau spėta prikišti fašisti
nių tendencijų, tačiau kurios svoris, 
nežiūrint visų priekaištų, iš kur jie 
ateitų, kaskart auga. Ar tas sąjūdis, 

| užakcentavęs liberalizmą savo siekių 
pagrinduose ir»atmetęs totalitarines 
tendencijas, suras aiškų ir nedvi
prasmišką politinį kelią ir sugebės 
atsilaikyti nuo daromų priekaištų, 
parodys ateitis. Tačiau krašto eko
nominė ir politinė situacija bei tra
dicinių politinių partijų blaškymasis 
ir nesusiklausymas teikia visus gali
mumus, kurių Giannini nepalieka 
nepanaudojęs. Ir šiandien jo partija 
jau įsirikiavo į keturių didžiųjų Ita
lijos politinių partijų eilę, gi jo ofi
ciozas savo tiražu jau pralenkia įta
kingiausius Romos dienraščius. Ita
lijos pilkasis žmogus šiandien neša 
visus jos gyvenimo sunkumus. Ta
čiau jo kantrybė baigia išsekti ir to
kiais atvejais ieško išeities naŲ'ai 
dvelkiančiame, senų teoretinių pelė
sių nepagadintame ore.

Ne vien tik vidaus, sunkumai sle
gia italų tautos buitį. Reparacijos, 
teritoriniai apkarpymai ir neaiškus 
kolonijų likimas, tai sunkus testa
mentas, kurį įgyvendinti tenka nau
jajai Italijai. Dar Paryžiaus konfe
rencijos metu, taikos sutarčių met- 
mens nusagstant, de Gasperi Itali’os 
vardu pareiškė: „Taikos sąlygos Ita
lijai yra be galo sunkios. Niekuomet 
dar istorijoje nebuvo mūsų durvs 
taip atvertos, mūsų apsigynimo ga
limybės taip susiaurintos. Tai liečia 
tiek rytines sienas, tiek vakarinių 
sienų pakeitimus, tuo smarkiai nu
tolstant nuo pagrindinių krašto sau
gumo reikalavimų. Kas mus gi la
biau-šia neramina, tai ne taikos su
tarties tekstas, kiek jos dvasia. Sį 
kartą neįmatome nė mažiausios vil
ties kibirkštėlės, kaip savo laiku 
Versalyje“ Dėl ūkinių klauzulių de 
Gasperi toliau konstantuoja, jog su 
taikos sutarties pasirašymu, Italija 
prisiima įsipareigojimus, kurie vir- 
šyja jos pajėgas. Finansinis chao
sas, neišsigalėjimas mokėti ir prara
dimas ūkinės nepriklausomybės būtų 
tų įsipareigojimų pasėkos.

Niūri Italijos perspektyva, vaiz
duojama jos valstybės vyrų, ginant 
savo krašto interesus, darosi kiek 
skaidresnė, žiūrint objektyviai ir ly
ginant, pavyzdžiui, kad ir su mažo- 

(Pabaiga 7-pusi.)

K. Apaščia

Įspėjamasis aliarmas
Makso Vildės geležies fabriko kiemas buvo 

talpus: ką tik atveš — griozdą ar gerą daiktą
— viskam bus vieta. O, ką tik jis neprarijo, 
tas nepasotinamasai smakas!

Jau kelintas mėnuo sunkvežimiai gabeno 
į jį geležies drožiamąsias, tekinamąsias ir grę
žiamąsias mašinas. Vežė įvairiausių metalinių 
kūnų laužą, iš kurio net nesuvoksi, kas ka
daise jis yra buvęs: puikus automobilis ar 
šmaikštus lėktuvas, romantiško tilto sąnarys 
ar tik stoties laukiamosios salės atspara, gar
vežio viduriai ar povandeninio laivo motoras.
— taip viskas ten buvo sudarkyta ir sumai
nyta.

Kas ir iš kur? Tik jau su šitokiais klausi
mais nebuvo galima lįsti vokiečiui į akis, nes 
tuojau pasakys — šnipas! Ak, ir be to jau visi 
žinojo: sveikosios mašinos — iš rytų, iš ten, 
kur besitraukianti vokiečių armija viską 
grobsto, tara’ ma pati pralobsianti ir tuo pa- 
Siu pakenksianti savo priešui, gi laužas — iš 
vakarų, iš ten, kur ant pramoningojo Parei- 
nio dieną ir naktį krenta bombų kilimai, iš
tisus miestus suversdami į griuvėsių krūvas 
ir sutraiškydami žmones su visais jų įnamiais 
Viskas ir ten jau eina velniop! Ir pats E. M. 
Remarkas, tik žvilgterėjęs ton pusėn, jau ne
begalėtų pasakyti, kad „Vakarų fronte nieko 
naujo“...

Fabriko kiemo darbininkai — keli prancū
zai, čekai ir lenkai — turėjo dabar visą gerą 
Išrūšiuoti ir tvarkingai sukrauti į krūvas. 
Jiems gelbėjo du elektriniai kranai, kurie čia 
pypdami ir spraksėdami kilo aukštyn ir slin
ko savo bėgiais, tempdami sunkenybes, čia 
Vėl čiuožė atgal ir skubiai leidosi žemyn, tarš

kėdami ir tabaluodami jau laisvais savo re
težiais, kad ir vėl ką nutvertų.,.

Tie darbininkai, jei tik prižiūrėtojas — vo
kietis bus kiek pasitraukęs, tuojau trumpai 
minutėlei pristabdydavo kranus. Sulaikę kvė
pavimą ir pakreipę galvas jie imdavo tada 
klausytis, bene sugaus lėktuvų pavojų skel
biančios sirenos garsą, kuris pirmiausia pasi
girsdavo gretimame, daugiau į vakarus prasi- 
kišusiame, miestelyje. Jei tik tenai ji jau spy
gauja, netrukus tas pats bus ir čia. O tada 
taip saldu: darbas į šalį — smukti slėptuvėn 
ir — tegu sau skrenda, tegu sau plaukia tie, 
kurie vieni tegali sutrupinti tas užtvaras, už 
kurių liko laisvė, tėvai, žmonos ir’vaikai. To
dėl tegu tik vis didesni jų spiečiai, tegu tik 
daugiau ir vis baisesnių bombų! Tegu sau 
traiško ir kruvinai iš taško tuos, kurie jau se
niai prakeikti!

Kerštas? Gal ir taip, bet ką padarysi, jei 
jųjų laisvė tegalėjo eiti tik per griuvėsius ir 
ir kraują, nes tebuvo likęs tik šitas vienas 
kelias. Nieks nė nepagalvoja, kad- kada nors 
tų pačių bombų gali krėstelti ir čia, ant jų 
pačių galvų. Gyvenimo, gyvenimo ir laisvės 
pasiilgimas juose buvo už viską stipresnis.

Šituo atžvilgiu jie visi buvo tokie pat: ir 
prancūzas, skautišku būdu pasirišęs murziną 
šilkinę skarelę, bet iškvėpintą kažkokio ode
kolono erzacu, ir lenkas, užsimaukšlinęs juo
dą beretę — vienintelę relikviją iš to laiko, 
kai buvo Ijfevas kadetas tankistų mokykloje, 
ir čekas, ilgaplaukis ir vanagiškai žvitraus 
žvilgsnio, kuris sveikindamasis visada sako 
servus!... ’

Ir tą kartą, kaip ir kasdien priešpiet, Va

nia Siniakovas, 14 metų rusiukas, sunkiai iš
stūmęs iš fabriko ratukus su metalo drožlė
mis ir jas išvertęs į kiemo kampą, grįždamas 
šūktelėjo dirbantiesiems:

— Ei, brolyčiai! Al- jau?
— Jau, — atsakė tie. Oho, jie jau buvo 

išmokę vienu žodžiu pasakyti dideles ir labai 
svarbias naujienas.

Vania Siniakovas tik džiaugsmingai blyk
stelėjo akimis ir prasišiepė, tartum dantimis 
būtų pačiupęs tą linksmą žinią, ir dabar jau 
risčias pasileido, atgal į fabriką, skardžiai ir 
negailestingai dardindamas tuščius ratukus: 
jis ir šiandie bus pirmasis, kuris kitiems pra
neš. Pro mašinas skubėdamas į savo kampą, 
jis mirktelėjo vienam antram patikimesniam 
kaimynui, galva parodė į vakarus — ir jau 
beregint visi užsieniečiai’ žinojo: — netrukus 
bus aliarmas.

Si žinia visiems b’uvo džiaugsminga, bet 
jie pajėgė išsilaikyti tokie pat rimti, lyg ši
toje savybėje būtų buvusi jų tikroji jėga ir 
pasididžiavimas. Jie jau gerai mokėjo tram
dyti kiekvieną jausmų siūbtelėjimą: džiaug
smas ir juokas, skausmas ir pagieža, įtūžimas 
ir neviltis, ne, nieks neprivalėjo prasiveržti 
jų veiduose. Svarbiausia buvo: ištverti iki 
galo) nes kas ištvers — tas bus laimėjęs. 
Ištverti, nors tatai ir būtų pasiutusiai sunku! 
Tik šitaip. Argi ne juos nuolatos sekioja fa
briko apsaugos vyrai — Werkschutz, kurie 
taip ir šniukštinėja, bene užtiks kur nusikal
tėlį, drįsusi pažeisti švenčiausius darbo drau
smės nuostatus, o tada jau vien tik nuo vo
kiečio nuotaikos pareis, kuo kaltinti: tinginia
vimu, sabotažu ar revoliuciniu suokalbiu.

Vania Siniakovas buvo teisus: netrukus 
per visą fabriką nuaidėjo trys grėsmingi va
rinio skambalo dūžiai, skardesni už visų ma
šinų ūžesį. Didžiosios montavimo salės sie

noje žemiau laikrodžio, ėmė blykčioti raudo
nos elektrinių signalų lemputės.

Įspėjamasis aliarmas!
Artinasi priešo lėktuvai!
Fabriko apsaugos vyrai, viską metę į šalį, 

skubiai puola prie savo spintelių, griebia mė
lynai dažytus šalmus, persimeta per pečius 
dujokaukes ir bėgte išbėga į savo postus.

Tačiau visi kiti dar turi likti savo vietose, 
nes -darbo taisyklėse taip pasakyta: dirbti iki 
pavojaus aliarmo. Bet tai tik įtempto, o dau
geliui malonaus laukimo minutės: jie ir vėl 
skris pro čia!

Jonas Keršys dirbo prie drožiamosios ma
šinos. Kaip tik šiuo metu jis baigė tankų šar
vinės plokštės drožimą. Kitos užkelti iki aliar
mo vis vien nebesuspės, nes šit ir keliamasis 
kranas tebėra užimtas, todėl, paspaudęs elekt
ros srovės mygtuką, sustabdė mašiną. Kaip 
ir visada po darbo, jis šluotele nubraukė nuo 
rhašinos dar karštas ir visomis vaivorykštės 
spalvomis spindinčias plieno drožles ir su
žėrė jas atmatų dėžėn. Tada atsisuko į savo 
spintelę ir alyvuotu skuduru ėmė valytis ran
kas. Sį momentą jis nė nepagalvojo apie dar
bo taisykles ir kad esama akių, kurios vadi
namos Werkschutz.

— Žmogau, kodėl mašiną sustabdei? Ir 
rankas jau valaisi?! — išgirdo jis piktą balsą.

Prie jo jau stovėjo Fricas Slėgeris, tvirtas 
ir geros mitybos vokietis, persirišęs rankovę 
raudonu raiščiu su baltomis WS raidėmis 
jame. < -

— Tuojau bus pavojaus aliarmas, — at
sakė Keršys, per petį žvelgdamas į prisiarti
nusį, tačiau ir toliau tebevalė savo rankas, 
kuriose jau ėmė trūkčioti prasiveržusios 
gyslos

— Ir todėl jau pradėjai tinginiavimo šven
tę? Žinau, jūs visi tik ir laukiate anų...
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Pokarinės 
ūkio konjunktūros perspektyvos

Dr. A. Kybartas

Šių dienų ūkio komplikuotumas iššaukia 
ūkinius svyravimus

Konjunktūriniai ūkio svyravimai, 
dėl šių laikų žmogaus’dinamiškumo, 
technikos revoliucinės pažangos, ka
pitalo ir darbo jėgos koncentravimo, 
nelygumų pajamų sudaryme ir pa
dalinime, sudėtingumų pinigų ir kre
ditų ūkyje, per didelio kapitalų in
vestavimo į gamybos priemonių pra
monę ir kt. yra neišvengiami bet ku
rioje ūkio sistemoje, t. y., jie yra 
būtinumas tiek kapitalistiniame, tiek 
planingame, tiek totaliniai planuo
tame valstybiniame ūkyje. Ūkiniai 
pusiausvyros sugriuvimai veda prie 
ūkinių sutrikimų, kurių aštriausia 
forma yra krizė, p^ireiškianti kre- 

■ ęlito sugriuvimu, mokėjimų sustab
dymu, nedarbu, bankrotu ir pan. 
Kaip tarptautiniai ūkiniai sutrikimai 
veikia į atskirų tautų gyvenimą, aiš
kiai atsimename iš 1929-1933 -metų 
ūkinės krizės, kurios padarinius sun
kiai pergyveno visas pasaulis. Be 
aukščiau minėtų priežasčių, turinčių 
lemiančios reikšmės konjunktūri
niams ūkio svyravimams, ir didieji 
šių dienų karai, pirmasis pasaulini# 
karas 1914-1918 metais bei antrasis 
1939-1945. metų karas, savaime sup-

rantama, turėjo milžiniškos įtakos.' 
Minėti karai turėjo įtakos ne tik į 
atskirų valstybių ūkį, bet dėl savo 
apimties ir šių dienų gerai sutvar
kyto susisiekimo, apėmė visą pasau
linį ūkį. Dvidešimtojo amžiaus pa
saulis pasidarė lyg ir ankštesnis, taip 
kad vieno kurio didesnio krašto ūki
nės problemos turi ankštą sąryšį su 
kito krašto ūkiniais reikalais. Dar 
niekad praeityje pasaulis nebuvo pa
jutęs taip skaudžiai ūkinio sutrikimo 
padariniu kai po pirmojo pasau
linio karo . JAV iškilo 1921 metais 
krizė apėmusi eilę valstybių ir kai 
po septynerių metų pertraukos vėl 
iš naujo išsiveržusi 1929 metais kri
zė sukėlė pasaulinio ūkio chaosą. 
Todėl visai nenuostabu, kad šiandie
niniai didžiųjų valstybių ūkio vai
ruotojai su dideliu atsargumu seka 
ūkio konjunktūros tendencijas ir su 
nemaža aistra ginčijasi pasaulinėje 
spaudoje dėl jų krypties artimiau
sioje ateityje. Tad pažiūrėkime, ko
kia ūkio konjunktūra yra atskiruose 
kraštuose ir kokios nuomonės reiš
kiamos dėl jos tolimesnio plėtoji
mosi.

K

Neutralieji išgyvena ūkinio žydėjimo laikus
Kraštai, kurie karo .metu buvo 

neutralūs ir kurių gamybos aparatas 
nebuvo karo audrų paliestas ir kurie 
buvo susidarę pakankamas žaliavų 
atsargas, vis dar tebejaučia didėjan
čius pusiau pagamintų ar gatavi) 
prekių pareikalavimus. Tatai yra

ARGENTINOS EMIGRACINES 
KOMISIJOS PIRMININKAS 

(Žinios paimtos iš prancūzų laikraš
čio „La Croix“ 1946 m. gruodžio 18 d.) 

Kunigas Juozas-Klemensas Sįlva, 
salezietis, Argentinos valdžios yra 
paskirtas šėlu atlikti tokią milžiniš
ką uždavinį, kuris*gali pakeisti visą 
to krašto ateities vaizdą. Tas užda
vinys yra įvežti keturis milijonus eu
ropiečių į tą didelę Pietų Amerikos 
respubliką.

Kunigui Silvai tenka išdirbti tokį 
planą, kuris savo gigantiškumu yra 
pirmutinis gyventojų permetime iš 
Senojo į Naująjį pasaulį. Projekte 
numatoma išvežti po 30.1)00 emigran
tų kas mėnesį.

Tas darbas pareikalaus iš jo ne
paprastai didelio organizuotumo, su
manumo ir pastangų, surankioti, sę- 
lekcijonuoti, sugrupuoti ir pervežti 
tiems kandidatams, kurie bus imami 
ypač Italijoje, Vokietijoje, Ispanijoje 
ir išvirintųjų stovyklose.

Vienuolis salezietis turės ypatin
go įgaliotinio ir pilnateisio ministe- 
rio titulą. Jo vyriausioji būstine bus 
Romoje — ten jis turės visą eilę spe
cialistų patarėjų.

Šveicarijoje, ir Švedijoje, ir Argen
tinoje. Nors nuo karo pabaigos praė
jo jau pusantrų metų, lauktoji taikos 
meto konjunktūra vis dar nesirodo. 
Paklausų skubotumas ir apyvartos 
didumas stebina ūkio stebėtojus. Pri
statymo terminai vaidina žymiai 
svarbesnį vaidmenį negu kainos, taip 
kad nežiūrint karo pabaigos ir tuo 
pačiu masinio žaliavų suvartojimo 
karo pramonei sustabdymo, vis dėlto 
kai kurios pagrindinių žaliavų kai
nos šuoliais tarptautinėje rinkoje pa
kilo.

Ypatingai įdomios ūkinės sąlygos 
yra Šveičariįo.e. Čia gamyba pride
rinta brangiųjų prekių perdirbimui 
ir eksportui. Visas gamybos apara
tas karo metu buvo dar labiau išug
dytas, turint tikslą pasauliui reika
lingų reikmenų po karo galimai dau
giau pristatyti. Todėl Šveicarijoje 
buvo skaičiuojama ir iš dalies net 
prisibijoma, kad gamybos performa
vimas karą vedusiose Valstybėse su
darys pasaulinėje rinkoje' Šveicarijai 
pavojingą konkurenciją; tačiau įvy
kių raida yra visai priešinga. Visos 
be išimties svarbiosios ūkio šakos 
yra pasiekusios iki šiol negirdėtą ga
mybos laipsnį. Pirmoje eilėje, žino
ma, stovi laikrodžių pramonė, savo 
gamyba ir eksportu prašokusi visus 
rekordinius metus. Taip pat nema
žiau veikia ir mašinų bei aparatų 
pramonė, neatsilieka tekstilė ir che- 
minė-farmacinė gamyba. Tačiau di
džiausią staigmeną patiekė turizmo

verslas, kuriam po daugelio metų 
pertraukos šiuo metu trūksta lovų 
tiek vidaus, tiek užsienio svečiams 
ir kuris daugeliui šveicarų sukelia 
didelį susirūpinimą, kad Šveicarija 
užsieniečių nebūtų „totaliai išpirk
ta“.

Vadovaujančios pramonės grupės, 
kurios ir "su viršvalandžiais negali 
laiku užsakymų išpildyti, medžioja 
viena iš, kitos specialistus. Taip pat 
ir valdinės įstaigos skundžiasi, kad 
privatinis ūkis, mokėdamas geresnius 
atlyginimus, jų tarnautojus^ paglem- 
žia. Šiuo metu Šveicarijoje atitinka
mų įstaigų skaičiavimu trūksta apie 
200.000 vyrų ir moterų ranko darbų. 
(DP dėl paskutiniuoju laiku vykstan
čių Šveicarijoje tendencijų nepagei
daujami. A. K.). Panašus konjunk
tūrinis pakilimas yra ir Švedijoje. 
Iš šalies žiūrint į neutraliųjų valsty
bių ūkinę būklę, atrodo, kad jos yra 
pasiekusios idealų ūkinio išsivysty— laiku gatavų prekių pardavimas už- 
mo laipsnį. Įmonininkas dėl gauna
mo aukšto pelno yra patenkintas ge
riausiu išnaudojimu įdėto. kapitalo, 
gi organizuotas darbininkas, paly
ginti, lengvai praveda gaunamo at
lyginimo pakėlimą. Užsakymai nėra 
trumpalaikiai, priešingai, kai kurios 
svarbiausios pramonės šakos turi 
užsakymus mažiausiai iki 1948 metų.

Jaltos susitarimų vertė abejotina?
NAUJI JAV SLUOKSNIU PASISAKYMAI

(Pasaulio spaudos aktualijos)
JAV užsienių politika — tai sritis, 

kuri domina ne tik pačią amerikiečių 
visuomenę, bet ne mažiau visą eilę 
Europos kraštų. Kokios tos politinės 
gairės, ar naujasis JAV Valstybės 
Sekretorius gen. Marshallis pasireikš 
kaip atsparios, į nuolaidas nelinku- 
sios politikos šalininkas? Tai klau
simai, kuriuos svarsto šiuo. metu 
kiekvienas europietis, ypač tas, kuris 
daugiau ar mažiau yra susipažinęs 
su likimu kraštų už „geležinės už
dangos“.' ‘ '

> Nenuostabu, kad pasaulinės spau
dos atstovai deda visas pastangas pa
tirti tos JAV užsienių politikos už
kulisius ar gaires. Jau didelis laimė
jimas, kai tenka išgirsti nuomonę 
žmogaus, stovinčio arti užsienio poli
tikos paslapčių.

Šį kartą mes savo skaitytojams 
pateiksime keletą įdomių minčių ir 
retai spaudoje sutinkamų samprota
vimų, pareikštų „Figaro“ bendradar
biui žmogaus, gerai nusimanančio 
Washingtono politikoje. — Pirmą 
kartą po V Day (Laimėjimo Dienos) 
mes susidūrėme su reikalu keisti sa
vo politiką — šitaip pradėjo aiškinti 
užsienių politikos žinovas — ir vėl 
sovietai pradėjo savo žaidimą, į nie-

Ir vis dėlto baimingas 
žvilgsnis į rytojų ...

Tačiau nežiūrint šitokios geros 
konjunktūros, platūs ūkiniai sluoks
niai į dabartinę ūkio raidą žiūri su 
tam tikru abejingumu. Jiems atrodo, 
kad viskas vyksta panašiai kaip ūki
nės depresijos metu, kad tai yra tik 
atskirų pramonės šakų iššauktas pa
gyvėjimas, kad tai yra tik dalinis, 
bet ne esminis ūkio pusiausvyros at
statymas. Savo išvedžiojimus šie 
sluoksniai pagrindžia visa eile ly
giagrečiai einančių įvykių, kurie iš 
tikrųjų duoda progos susimąstyti. 
Pastebima, kad žaliavų suvartojimas 
pramonėje vyksta greičiau negu jų 
pristatymas. Toliau, Šveicarija turi 
daugiau nei- reikia devizų užpirki
mams visose rinkose, tačiau nei 
Šveicarijos frankas nei doleris nepa
jėgia pralaužti visų valdinių potvar
kių, liečiančių užjūrines žaliavų rin
kas. Taip pat vis šių aukštos kon
junktūros kraštų prekių pirkėjai, 
ypač Europos valstybės, negali tiekti 
reikalingus kiekius reikalingų pra
monei žaliavų ar kuro. Tuo pačiu

sienin didėja vidaus rinkoje suvar
tojimo sąskaitom Apie importines 
prekes tegalima pasakyti, kad šių 
kraštų vartotoją užsienio prekės ma
žai tepasiekia, nes po karo, ypač ka
riavusieji, Europos kraštai tuo tarpu 
eksporto srityje tėra nedidelio pajė
gumo.

. (Bus daugiau) 

JAV

ką paversdami mūsų planus bei ap
skaičiavimus.

— O kokie būtų dabartinės 
užsienių politikos bruožai?

— Aiškumas ir kantrybė.
— Tai, kaip pastebima toliau, vie

nintelė politika, galinti atnešti vai
sių. Norima vesti aiškią politiką, nes, 
po respublikonų laimėjimo, laikotar
pis nuolaidų sovietams daugiau jau 
nebeegzistuoja. Respublikonai yra ša
lininkai nuomonės, kad šiuo metu 
JAV yra atėjusi eilė išnaudoti savo 
materialinį pranašumą. Sovietai tu
rėtų prisiminti prezidentą Vilsoną ir 
žinoti, kad amerikiečių tautos atsto
vams nepatvirtinus, Roosevelto' Jal
toje padarytos nuolaidos liks bereikš
mės.

Kas belieka iš Jaltos susitarimų?
Čia galima pridurti, kad kai kurie 

JAV dešiniųjų laikraščiai, .visuomet 
buvę nusistatę prieš Jaltos susitari
mą, pastaruoju metu pradėjo kelti 
mintį, kad Rooseveltas, atsidūręs ant 
Juodosios jūros krantų, nebuvo vi
siškai sveikos nuovokos. Čia tenka 
atkreipti dėmesį į knygą, parašytą 
mirusio prezidento intymaus draugo 
— vice-admirolo Ross McIntire, pa

vadintą „Baltųjų Rūmų gydytojai“. 
Pagal šios knygos autoriaus sampro
tavimą ir kitų Roosevelto draugų ko
mentarus, po 1943 m. gruodžio mėn. 
prezidentas buvo atsidūręs nenorma
lios depresijos būsenoje. „Jo sveika
tos būklė mums virto paslaptimi...“ 
Jaltoje padarytos prezidento nuo
traukos buvo kiek retušuotos — no
rėta paslėpti prezidento veido išba- 
limą. Tuo metu, kaip pastebima ko
mentaruose, Rooseveltas buvęs tiek 
nusilpęs, kad nesugebėjęs atsakyti į 
paklausimus. Hearsto laikraščiai d'a- • 
ro išvadą, kad tokioje psichinėje ir 
fizinėje būklėje padaryti įsipareigo
jimai, pagal klasikinę teisės koncep
ciją, neturėtų turėti legalumo vertės.

Tiek apie Jaltos susitarimų vertę, 
kuri vis labiau kritikuojama pačių 
JAV spaudos. Bet čia įdomu susipa
žinti ir su amerikiečių nuomonėm 
apie sovietų politikos evoliucijtį. Kuo 
ji reiškiasi?

Esą,' pagal gerai patikimus šalti
nius, sovietų diplomatijai New Yorko 
konferencija atnešusi didžiulį pralai
mėjimą. Po žinomojo Byrnes — Mo
lotovo konfidencialaus pasikalbėjimo ' 
prasidėjo visa Molotovo nuolaidų se
rija. Washingtone manoma, kad be 
kitų priežasčių, .sovietų nuolaidos 
glaudžiai siejasi su tam tikromis vi
dinėmis krizėmis.

Tų Washingtono sluoksnių nuo
mone, gandai apie Stalino sveikatos 
būklę yra daugiau spekuliatyvaus 
pobūdžio. Vis dėlto esą tikra, kad 
Stalinas yra išvargęs ir reikalingas 
poilsio. Taip pat esą tikrą, kad Po- 
litbiuro sudėty esama gilių priešin
gumų, Ir ncsutarjmai liečia ne tik 
užsienių politikos sritį. Neabejotina, 
kad nemažą vaidina kai kurių ambi
cingų generolų nesutarimas su jau
nais ir ambicingais partijos nariais, ■ 
be to, susiduria su kliūtimis karinės 
pramonės pavertimas į taikos pra
monę, gi ypač techninių fabrikų įren
gimų pakeitimais naujais.

Bet ar Maskvos užsimotas politi
nis posūkis taip pat turi įtakos ir į 
„geležinės uždangos.“ politiką?

— Neabejotinai — atsako Wa
shingtono politikos žinovas, Ameri
kiečiai esą nuomonės, kad pastarųjų 
mėnesių žymiausias įvykis buvęs nei 
JT susirinkimo pasėkos, nei taikos 
sutarčių sudarymo susitarimas, bet 
Azerbeidžano okupacija, įvykdyta 
Irano vyriausybinių dalinių, rusams 
net piršto nepajudinus. Tai, tur būt 
pirmas didelis karo pavojus, kurio 
praktiškai išvengta.

Sovietų laikysena pasikeitusi ir 
graikų bei turkų problemų atžvil
giais. Vis dėlto, kaip pabrėžiama, 

zJAV politika su sovietais turi remtis 
dviem faktais: mes turime atominę 
bombą, jie gi — ne.

Vis dėlto geležinė uždanga ir to
liau tebėra. Molotovas pažadėjęs 
laisvę JAV spaudai per būsimą kon
ferenciją Maskvoje, bet tai tik pa
žadas. Pasaulis — pabrėžiama JAV . 
užsienių politikos žinovo — lieka at
viras komunizmui, tačiau komuniz
mas lieka uždaras pasauliui.

Diplomatinis •

— Taip, laukiame! O gal ir ko laukti čia 
uždrausta? — atšovė Keršys, nebepajėgęs sa
vęs sutramdyti.

— Ak, šitaip... Tu lauki, bet aš nebelauk
siu: stok prie mašinos! Marš, įsakau aš tau!..

Keršys vienok nejudėjo, tik akys staiga 
pasidarė didelės ir piktos.

— Ką, tu dar stovi?! Tu atsisakai pildyti?! 
. Tu, lietuviškoji kiaule!.. — jau rėkte rėkė 

Fricas Slėgeris.
— Ką tu pasakei? Ką pasakei!? Na, tik 

pakartok! — dabar jau prabilo, ne, tiesiog su- 
, riko Keršys, ir skuduras, kuriuo valėsi rankas, 

leptelėjo ant grindų.
Išdidaus ir įsiutusio vokiečio galvoje šmėk

štelėjo mintis, jog prieš jį šit-stovi tikriausias 
maištininkas, todėl — staiga žengęs žingsnį 

• pirmyn — vienu ypu sugriebė Keršį už spran
do ir. iš visų jėgų bloškė jį po mašina. Be
krentant jo galva atsirenkė J geležinį mašinos 
Stovą ir taukštelėjo lyg kokia medinė kulbė.

• Keršys ai’ 'elėjo iš skausmo, bet tuojau su
sizgribo ir, pasiremdamas abiejomis ranko
mis, bandė vėl atsikelti, nepaleisdamas iš akių 
vokiečio. Oh, iš kur jau Frico rankose jo me- 
dalijonas?! Niekšas, matyt, bus spėjęs nup
lėšti nuo krūtinės! Fricas tą pačią akimirką 
užsimojo ir šu įniršimu sviedė tą medalijoną 
| grindis. Sviedė tyčia taip smarkiai, jog jis 
Išsilakstė į atskiras dalis, paleisdamas iš savęs 
Ir' mažy!’ žiupsnelį sausų žemių, kurios pa- 
dulkėjo'l.aip kulka, atsimušusi į arimų grum
stą. Padulkėjo tas pats mažytis gimtosios že
mės žiupsnelis, kurį kaip šventenybę ir pa
guodą tiek laiko Išsaugojo medalijone!

Įtūžimas įliejo jėgų, ir Keršys šiaip taip 
atsistojo, nors juto, kad jo viršugalvyje šlapia 
ir šilta. Ta šilima slinko žemyn, jau liejosi pa

lei ausis ir kaklą. Perbraukė "ranka — krau
jas.,

Atsiminsi tu dabar, žvėrie!
Keršys-išsitiesė visu ūgiu ir ūmai metėsi 

į savo spintą, sugriebė tenai sunkų varžtinj 
raktą ir svirdinėdamas, sukruvinta galva žen
gė prie Frico. Tas išbalo kaip negyvėlis ir 
susigūžė, vos suskubęs užsidengti sau galvą 
ranka ir riktelti: it

— Halt, Mensch! — kaip raktas smogė tie
siog jam per alkūnę — atsitrenkė į kaulą, — 
tas trekšte’ėjo kaip sausas pagaliukas. Fricas 
aiktelėjo ir nuvirto. Taikli ranka — gera 
ranka!

Keršį apėmė pasiutęs ūpas ir jis smogė 
dar kartą ir dar, nors Fricas jau gulėjo po jo 
kojomis ir bejėgiškai .bekilnojo sveikąją ran
ką, o plačiai išsižiojusi jo burna nebepajėgė 
rėkti, tik švokštė ir gaudė orą, kuris buvo 
pilnas- mašinų ūžimo ir aitrių metalinių pui
kių...

Visa tatai įvyko taip greitai, jog vos tik 
keli tematė šią sceną. Bet ir tie buvo užsie
niečiai, kuriuose slypėjo ta pati neapykanta. 
Jie buvo pritrenkti ir mintyse sau kartojo: 
pamišo tas lietuvis! Jau amen su juo!..

Keršys gi, sukruvinta galva ir visas susi
taršęs, kumštyje tebespausdamas raktą, sma
giu žingsniu ėjo taku,s vedančiu į užsienie
čiams skirtą prausyklą. Nusiplaus tą kraują, 
kuris šit jau varva jam ant drabužių. Jis 
dabar buvo toks išdidus ir tiesus, kokio nieks 
iki šiol nebuvo jo matęs. Jo akys buvo iš
plėstos,ir dilbčiojo į šalis, vieniems lyg grą- 
sindamos, kitiems lyg sarakstiškai šypsodamos.

Kas su juo? Ar pamišo? Ne. Jam tik 
buvo smagu, kad pagaliau jis atsiteisė.

Atsiteisė už sūnų, kurį jie pagrobė tiesiog 
iš namų ir išvežė į pafrontę neva darbams,

gi grąžino atgal amputavę dešiniąją ranką, 
kurią nukirto skelvadros ten, priešakinėse li
nijose.

Atsiteisė už save, nes jį varu atvarė į šitą 
•fabriką, kadangi įkyriai beldėsi į okupantų 
duris, protestuodamas prieš jų sauvalę, kurios 
auka buvo jojo sūnus, virtęs invalidu.

Atsiteisė ir už išniekinimą to mažyčio gim
tosios žemės žiupsnelio, kurį kaip didžiausiąją 
paguodą šildė sava krūtine ir virpino sava 
širdimi...

Fricas nuvirto! Ir gerai jam! Keršiui da
bar atrodė, kad jis atsiteisė ne tik su Fricu 
Slėgeriu, bet ir su pačią Vokietija,' todėl buvo 
smagus. Tegu visi dabar žino, kad jo ranka 
tinka ir garbei apginti. O, tada ji būna pa
siutusiai kieta ir taikli! Gera ranka!..

Praeidamas po fabriko apsaugos skyriaus 
raštinę, jis nė nestabtelėdamas tuo pačiu varž- 
tiniu raktu brūkštelėjo per duris. Suplasnojęs 
ore, ant grindų nukrito popierinis plakatėlis: 
„Sei stolz, dass Du ein Deutscher bist!“

Staiga prie pat prausyklos'durų triukšmas: 
iš Užpakalio atsiviję du apsaugos vyrai par
bloškė Keršį žemėn ir ėmė spardyti jo šonus. 
Baisiausiai keikdami jie išplėšė raktą ir daug 
vargo, kol užlaužė jam ant nugaros rankas. 
Tada jį vilkte nusivilko į savo raštinę.

Po keliolikos minučių, jau spiegiant pavo
jaus sirenoms, Keršys, visas sukruvintas ir 
apdraskytais drabužiais, buvo išneštas Į kie
mą ir įmestas į policijos mašiną, kurion kartu 
su apsaugos vyrais įšoko ir patsai fabriko sa
vininkas Maksas' Vildė. - , ’

Vėliau sužinota tik tiek, kad Ke^jys netru
kus buvo išsiųstas į koncentracijos stovyklą. 
Nieks Keršio daugiau nebematė.

Jam jau niekad nebeskambės įspėjamasis 
aliarmas, bet mums, kurie dar likome gyvi?..

Iš muzikos pasaulio
Vienas 'seniausiųjų ir brangiausiųjų smui

kų, kurie yra išėję iš senųjų italų meisterių 
rankų, yra „Lobyno smuikas“, pagamintas 
Gasparo da Salo, mirusio Brescia mieste 1609 
metais. Prieš maždaug šimtą metų šis smui
kas atiteko j nuosavybę žinomam norvegų vir
tuozui Ole Bomemann Bull. Jo gastrolių ke
lionėje netoli,Amerikos krantų laivą, kuriuo’ 
vyko Bull, ištiko nelaimė. Visa kita palikęs 
skęstančiame laive, garsusis smuiko virtuozas 
šoko i bangas ir, laikydamas smuiką iškeltą 
Aukščiau galvos, laimingai išplaukė j krantą. 
Brangusis instrumentas buvo išgelbėtas sVei- / 
kutėlaitis. Po daugelio metų pasenėjęs Bull 
aplankė garsiąją Cheopso piramidę ir savo ka
daise išgelbėtuoju „Lobyno smuiku“ jos vir
šūnėje davė nuostabųjį koncertą senoje Egip
to dvasioms.

1801 metais Paganini iš vieno prekybinin
ko Livomoje vienam savo koncertui pasisko
lino Guameri smuiką. Koncerto sužavėtas me
no mecenatas rytojaus dieną nebesutiko, pri
imti grąžinamą smuiką. Grodamas tuo smul
ku Paganini pasiekė nepaprasto garso. Po jo 
mirties smuikas buvo patalpintas Genuos mie
sto rotušėje ir apdengtas stiklu. Speciali ko
misija 1908 metais nustatė, kad, norint išlai
kyti nesugadintą smuiko toną, reikią ji groti 
dukart metuose. Pirmajam šių koncertų Pa
ganini smuikas buvo nugabentas koncerto sa- 
lėn, karinės sargybos lydimas. Gi paties kon
certo metu kareiviai-sargybiniai turėjo smui
ką saugoti sulipę i sceną, kurioje buvo gro
jama, — toks buvo atsargiosios komisijom pa- 
rėdymas!" "
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uultuiokis
Jei pro Hamburgą kada bekeliausi

KODĖL, BŪTENT, PRO HAMBUR
GĄ? Kuo pagrindu ta pirmenybė? Ar 
todėl, kad Hamburgas yra antrasis 
savo didumu Vokietijos miestas? Ar 
dėl to, kad po 1914-1918 m. karo Le
ninas ir Trockis bandė ten iškelti 
komunizmo vėliavą, tačiau „Sparta
kas" buvo įveiktas gatvių kovose, o 
Rosa Luxenburg (vokiškasis Leninas 
sijone) nušauta iš Dzieržinskio pa
veldėtu metodu — šūviu'į pakaušį? 
Ar todėl, kad 1939-1945 m. kare Ham
burgas per 2 mėnesius dėl nuolati
nių alijantų aviacijos puolimą buvo 
netekęs 60.000 gyventojų užmuštais 
ir '/t pastatų į griuvėsius sumaltais, 
tačiau po 5 mėnesių vėl pasiekė 80% 
savo pirmykštės karo produkcijos? 
Ar dėl to, kad „L’Epoųue“ teigimu, 
eventualaus karo Nr. 3 atveju, D. 
Britanija Hamburgą gins lyg savo 
akį, atseit, lyg paskutinį prietiltį ir 
naujos invazijos į Europą išeities 
tašką? Argi dėl to, kad Hamburge 
baigėsi NSDAP užsienių politika, nes 
ten užpernai pensijone buvo suimtas 
von Ribbentrop, kurs, be kitų mirti
nų nuodėmių, su profesijos draugu 
iš Rytų 1939 m. rugpjūtį Lietuvą pa
sidalijo? Ar pagaliau dėl to, kad 
Hamburge vyksta bestijų iš Ravens- 
bruecko byla (tenykštėje koncentra
cijos stovykloje metinis mirtingumas 
buvo lygus 100%, bet Himmler apsi
lankęs pareiškė, kad „moterų per
auklėjimo tempas yra per lėtas“, vie
nas SS puskarininkis kasdien nušau
davo po 200 moterų kalinių (jam tai
kinėjo nacinės medicinos atstovai, 
dujų kameros, ir vis maža buvo!).

Oi, ne! Mūsų ateities kultūros 
Istorikas Hamburgą minės visai dėl 
ko kito. Ogi todėl, kad Anno Domini 
1945 įsikūrė Pabaltijo universitetas. 
Ir keisti Pabaltijo tremtiniai! Kas 
jau kas, bet naciorialsocializmo ir ko
munizmo vėliavnešiai ir eiliniai to 
nieku būdu nesuprato ir nesupras: 
vos karas baigiasi, o čia vakarykščiai 
karo pramonės vergai, kacetininkai 
ir kiti nežinomieji iš Lietuvos, .Lat
vijos ir Estijos ne ėdalo, ne prana
šesnio rūbo, ne kokių kitų išmonių, 
bet mokslo griebiasi. Lygiai prieš 
metus teko matyti toks vaizdas: išsi
šovusiais žandikauliais, įdubusiomis

Autoriams ir Leidėjams
Lietuviškų knygų bei kitokių iš

leidimas šiandien, kaip žinome yra 
suvaržytas tiek teisiniais, tiek ir 
technikiniais sunkumais. Užtat visa, 
kas šioje srityje daroma, turi būti 
vykdoma taupiai ir tikslingai, pir
miausia kreipiant dėmesį į spaudi
nio aktualumą mokslo ar visuomenės 
reikalui. Ypač būtų netikslu, jei vie
nu metu pasirodytų keletą tos pa
čios ar panašios rūšies spaudinių. 
Šitoks paralelizmas tiktai eikvųjįų 
brangų autorių laiką bei intelektua
lines jėgas ir leidėjų pastangas, o 
taip pat ir spausdinimo medžiagą. 
Tatai primindama ypač galvoje tu
rime mokyklų vadovėlius ir kt. ben
drojo lavinimosi knjrgas. Tokiems 
netikslumams užbėgdami už akių dar 
kartą atkreipiame gerb. Autorių ir 
Leidėjų dėmesį, kad jie artimiausiu 
metu Knygų Leidimo Komisijai pra
neštų, ką yra parašę, teberašo ir ryž
tasi rašyti bei išleisti. Komisija, ga
vusi minėtus duomenis, tuoj pat 
skelbs juos tremtinių spaudoje. Kiek 
bus įmanoma, Komisija pagal pagei
davimus mielai patarpininkaus ry
šiams tarp autorių ir leidėjų už
megzti.

Be to, kaip jau Švietimo Valdy
bos yra nustatyta, tos knygos, kurios 
skiriamos mokslo reikalui, turi būti 
atitinkamų specialistų patikrintos ir 
Kn. Leid. Komisijos aprobuotos. Ko
misijai rankraščiai gali būti atsiusti 
su atitinkamu, sričių žinovų recen
zijomis bei rekomendacijomis. Taip 
pat visi spaudiniai, leidžiami viešam 
reikalui turi būti paruošti taisyklin
ga ir sklandžia kalba.

Autoriai arba Leidėjai, išspaus
dinę naują leidinį, yra maloniai pra
šomi Komisijai tuoj prisiųsti po du 
egzempliorius.

šiais visais reikalais prašome 
kreiptis šiuo adresu: Švietimo V. Ko
misijos Knygų leidimo komisija, (16) 
K a s s e 1 - Mattenberg, DP Lithua
nian Camp, Lietuvių gimnazija.

Sviet Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija

J. CICĖNAS 
akimis, už genį margesniais rūbais 
(Pabaltijyje kaliausės puošnesnės bū
davo), sakyk, gaidgystės užtikti vai
duokliai būriavosi informacijų apie 
mokslo rūšį, pradžią ir sąlygas. Kur 
studentas, o kur profesorius? Ant 
kaktos neužrašyta, neišskirsi.

Pamažėli ir iš nieko kūrėsi atei
čiai didelis dalykas.” Pasiryžimas ir 
ištęsėjimo valia viską įveikia.

valandike laimes slėnyje. 
Neesu kinomanas, tačiau, kartas nuo 
karto užsukdamas (atsitiktinumo lem
ta kaimynais būti) į Pabaltijo uni
versiteto eksteritorijalę erdvę, prisi
menu seną (nugis, prieškario laikų 
— antraeiliame Vilniaus kine rodė 
bene 1938 metais) filmą „Dingusis ho
rizontas“.

Lėktuvas, skrendąs, regis, iš Kini
jos į D, Britaniją, paklysta migloje 
ir sudūžta tarp Tibeto kalnų. Kelei
vius laukia vadinamoji baltoji • (ne: 
„baltagvardiečių“) mirtis. Kultūrin
go žmogaus instinktas liepia nerimti 
ir ieškoti išeities iš padėties. Dalis 
keleivių per pavojus slidėmis nuslio- 
gia į slėnį. Ak, tu spalgenos žiede iš 
raistų giliųjų, yra laimė nelaimėje:' 
aplinkui ūžauna viesulai su sniegu, 
o čia... žydi gėlės, kurios nevysta, 
trykšta versmės neišsenkančios, o 
žmogus žmogų myli, kūryba be kraš
to ir be galo. •

Iki 1946 m. rudens universitete 
dėstė du broliai Biržiškos, o dabar 
net trys. Ir būk tu toks: kiekvienas 
su akiniais, kiekvienas su barzda, 
kiekvienas išdžiuvęs kaip žilvičio ša
kelė, ir — priedo — visi rūko ir dar 
tokį pat mišinį (net iš dūmo neat
skirsi). Kaip pasakojama, latviai ir 
estai studentai turėjo vargo, kol įpra
to, parašus rinkdami, išskirti kuris 
jiems reikalingas.

Prof. Viktorą Biržišką užklumpu 
(tai buvo prieš Kalėdas) raudonu kry
žiumi paženklintame barake. Tai tik 
atsitiktinumas, nes pro*. Viktorai 
Biržiška neserga, tačiau jo „aparta
mentai“ prie ambulatorijos. Neseniai 
laikraščiuos buvo minėta, kad vienas 
ispanas, baigia 101 metus, atidavė 
spaudai knygą: „Mano pirmasis šimt
metis". Dar be to pastebėjo: Tomas 
1. To linkėčiau ir Gerb. Profesoriui, 
bet tuo tarpu jam pernai tesuėjo vos 
60 metų amžiaus ir 40 metų literatū
rinio darbo. Vadinasi, 60+40=100. 
Ar taip? Čia tačiau įeiname į ...ti
kimybių teoriją.

„IŠEIVIJOJ LABIAUSIA TRŪK
STA VILNIAUS“ — šitai Viktoro 
Biržiškos žodžiai. „Kova uį Vilnių

Iš čiurlioniečio kelionės užrašų
Ankstyvam žiemos rytui brėkš

tant, 40 žmonių patogiu autokaru iš
vykstame iš savo nuolatinės gyvena
mosios vietos Svabijoje pietų link. 
Kaimai dar miega. Praslenka Me- 
zingenas, Reutlingenas, Tuebingenas 
ir eilė mažesnių ir didesnių Wuert- 
tembergo miestų ir miestelių. Išau
šus privažiuojame Schwarzwaldą. 
Schwarzwaldas žiemos metu žavus. 
Kaip balta paklode, sniegu apklota 
žemė ir kalnai. Medžiai apsi- , 
karstę sniego puošmenomis, 
kaip Kalėdų eglaitės. Juk ti
krai ir yra Kalėdos. Mūsų pir
masis kelionės tikslas — Frei- 
burgas. Pravažiavę gražųjį 
Schwarzwaldą pasiekėme Frei- 
burgą. Čia atvykome prancū
zų karinės vadovybės kvie
čiami.

Netoliese Freiburgo, buvo 
Hohencolernų pilaitėje, esame 
kviesti koncerto. Atvykstame į 
pilaitę vidurnaktį. Čia vyksta 
grand Soirė, kuriame mes at
liekame savo programą. Di
džiuliai kontrastai. Po moder
naus džazo garsų, pasigirsta 
mūsų liaudies instrumentų: 
birbynių, lumzdelių ir skudu
čių garsai. Mūsų mergaičių 
tautiniai rūbai, greta puošnių
jų prancūzių Paryžiaus tualetų.

Demonstruojame mūsų li
audies dainas, šokius. Pran
cūzai žavisi mūsų liaudies me
nu, jų išprususiam skoniui tai 
savotiška egzotika. •

Iš Freiburgo po kelių kon
certų vykstame autokaru pro 
Baden-Badeną iki Karlsruhes. 
Čia vienas mūsų kelionės va
dovų kelionių biure teiraujasi 
apie miegamuosius vagonus. 

surišo mane amžinais saitais. Vil
niuje jaučiuos lyg kūdikis, pas moti
ną. Ta Neries juosta nuo Verkių, an, 
ligi Basanavičiaus parko. Ta girių 
panerėlių panorama. Tos bažnyčių 
bonios, po melsvus lietuviško dan
gaus debesis nardančios. Kai nuo 
Gedimino kalno apsidairai aplinkui, 
gatvikės lyg nervų raizginys, o nuo 
stogų stogelių, ypač rudenį, vakarą 
varva saulėlydžio varsos. Ten norė
čiau baigti gyvenimą...“

1920-1922 m. būvyje prof. Viktoras 
Biržiška redagavo kelis lietuvių laik
raščius lenkų ir rusų kalbomis, be 
to, dirbo „Vilniuje“ ir „Vilnietyje“, 
viso tada parašė apie 3.000 publici
stinių str. Lenkų į N. Lietuvą ištrem
tas ėmėsi profesūros, be to, jis gam
tininkų draugijos matematikų sekci
jos pirmininkas, „Lietuviškosios En
ciklopedijos“ matematikos ir mecha
nikos skyriaus redaktorius. Karo 
veiksmams pasibaigus, prof. Vikto
ras Biržiška nesėdi be darbg. Sto
vyklų atmosfera moksliniam darbui; 
atrodo, nepalanki, — ir šis teigimas 
yra reliatyvus. Jis ant palangio už
sikniaubęs parašo 4-8 , klasėms al
gebros ir begalinių analizių uždavi- 
nyną. Freiburge bebūdamas parašo 
monografiją „Sveikųjų racionalių, 
kompleksinių, hiperkompleksinių ir 
algebrinių skaičių mokslas“. Prof. 
Viktoras Biržiška apie savo paskai
tas stovyklų gyventojams kalba:

„Iš karto žmonės ateina su nepa
sitikėjimu, na, kas toj matematikoj 
įdomaus?! Aš šitokį nesveiką nusi
teikimą esu pasiryžęs sulaužyti. Ma
tematika —- tai didelė (poezija. Ėsu 
parašęs studiją „Matematikos esmė 
ir matematika istorijos šviesoj“. Bet 
kas išleis? įmonės pakeistų savo lig
šiolinę nuomonę. Juk ir „Anykščių 
Šilelio" autorius (vysk. Baranauskas) 
arba prelatas Ad. Jakštas laisvalaikiu 
ar poilsiui imdavosi matematikos ...“

KAIP BITELĖS PAVASARIO 
DIENĄ. Dr. J. Balys skuba paskai
tos. Šiuo metu jis baigia ruošti „Lie
tuvių tautosakos skaitymus“.

Dr. Vincą Maciūną randu išvažia
vusį. Jau antrą kartą prasilenkiu. 
Dr. V. Maciūnas yra mūsų literatūros 
istorijos patekanti žvaigždė. Tai sa
kydamas tepakartoju prof. V. Myko
laičio-Putino nuomonę. Neseniai vie
name savo straipsnyje dr. V. Maciū
nas pabrėžė Antano Strazdelio žo
džius: „Literatūra išmoko mylėti ar
timą, apšviečia tamsybėse, skęstan
čius“. Tai gali būti motto dr. V. Ma
ciūno literatūrinėms studijoms.

nes visą naktį truime keliauti. 
Biuro taYnautojas nusišypso, supra
tau, kad „Mitropos“ miegamieji yra 
gražus praeities sapnas. Iš Karls
ruhes greituoju vykstame iki Mann- 
heimo. Mannheime belaukiant ry
tinio traukinio tenka vietoje vieš
bučio pasitenkinti stoties bunkeriu. 
Belaukiant traukinio vienas kitas 
bando atiduoti duoklę Morfėjui, nes 
gi rytoj be miego teks dirbti scenoje.

„Čiurlionio** ansamblis dainuoja ir kankliuoja

Kalbos kampelis.
13. Kaip iš tikrųjų sakytina: iš- 

vietinti, išvietoti, išvietovinti asme
nys ar kaip nors panašiai?

Šita sąvoka yra atsiradusi visai 
neseniai, todėl jai žymėti neturime 
ir savo pavadinimo. Visi augščiau 
minėtieji žodžiai yra ne kas kita kaip 
įvairūs vėlyvi vertimai iš anglų dis
placed persons. Bet ką tai iš tikrųjų 
reiškia? Anglų kalbos veiksmažodis 
displace yra .Iškelti, perkelti, ver- 
setzen, vėrstellen, verrūcken, ver- ~- 
schieben“, todėl displaced persons 
turėtų būti iškeltiniai, perkeltiniai 
asmenys (žmonės), t. y. tokie, kūrie 
jš vienos vietos yra iškelti arba per
kelti į kitą. Norint galima būtų ang
lų displaced ir etimologiškai versti, 
būtent — išvietintas arba išvietotas, 
nes su priesagomis -inti ir -oti suda
rytieji veiksmažodžiai išvietinti arba 
išvietoti gali prireikus reikšti „iškelti 
iš vienos vietos į į kitą“, plg. žėm. 
vietoti „dėti kur į saugią vietą“, 
Daukšos įvietoti „įdėti, įstatyti j vie
tą“ Ir kt. O kadangi veiksmažodinė 
priesaga -Inti kartais turi panašią 
reikšmę kaip ir -oti arba -uoti (pvz. 
kaininti ir kainotl „nustatyti kainą, 
vertinti“, lipinti „ligonį žiūrėti, slau
gyti“ ir ligotis „sirgti, įsiligoti, įsi- 
sirgti“, urvinti ir urvuoti „daryti ur
vą arba urvus" ir kt.), tad šalia vie
toti gali būti ir vietinti. Todėl dis
placed persons pirmiausia gali būti 
vadinami iškeltiniai, perkeltiniai ar
ba išvietinti, išvietoti asmenys (žmo
nės). Visai neįprastas ir sunkesnės 
darybos yra fšvietovlntas. todėl jis 
ir terminu nepatartinas vartoti.

14. Ar tinka vartoti apstatyti 
„apgąuti“?

Šis veiksmažodis gana dažnai 
vartojamas miestiečių ir šiaip „tili- 
'gentų“, bet lietuviškumo jis ^yra vi
sai nelietuviškas padaras, verstas iš 
rusų obstavit, ir todėi yra vengtinas. 
Tam reikalui galime vartoti visą eilę 
gražių ir vaizdingų savų žodžių, pvz. 
ąpgauti, prigauti, taip pat apmauti ir kt.

i________________________________

ir pasų kontrolės procedūrą. (Saaro 
kraštas dabar inkorporuotas j Pran
cūziją).

Važiuojant po Saro kraštą kaž 
koks juokdarys pastebėjo, kad norą 
kartą patekome į taip seniai svajotą 
Prancūziją. Pravažiavus tranzitu 
Saaro kraštą, Naujų Metų išvakarė
se atvykstame į šiaurinės prancūzų 
okupacinės srities miestą Trier-

Trieras, kronikierių tvirt.i-.mu, 
yra seniausias Vokietijos miestas. 
Žymiai senesnis už Romą. Apie tai 
byloja Triero tūkstantmečiai staty
bos paminklai, kurie yra ne negyvi 
akmens, bet iškalbingos istorijos 
knygos. Antikinės Romos meno star
tiniai, vokiečių viduramžio statyba, 
barokas ir klasicizmas yra šio miesto 
veidas. Miesto centre riogso antiki
nės statybos pastatas, vadinamas ' 
Porta Nigra. Dabar viršuje šio pa
stato plevėsuoja trispalvė Prancūzi
jos vėliava.

Naujųjų Metų -naktį koncertuo
jame Triero prancūzų karininkų ra
movėje, kuri yra įsikūrusi puošnia
me viešbutyje „Porta Nigra".

12 valandą sveikiname vieni ki
tus. Linkėjimai visi panašūs. Troš
kimai ir viltys kitus metus švęsti 
mieloje tėvynėje.

Pirmomis Naujųjų Metų dienomis 
vykstame į Triero provinciją,-kon
certuoti prancūzų kariuomenės įgu
loms ir vokiečių visuomenei. Kon-" > 
certų ciklo eilėje š. m. sausio 9 d. bu
vome pakviesti koncerto į Bitburgą. 
Bitburgas — nedidelis miestelis Sieg- 
frido linijos sustiprinimų ruože, vi
sai karo audros nušluotas. Koncer
tas įvyko nuo bombardavimų, išliku
sioje vietos kino salėje. Auditoriją 
sudarė prancūzų ir liuksemburgiečių 
kariai. Pasirodo, kad sakyta sritis 
yra perleista administruoti okupaci
nei Liuksemburgo kariuomenei. Tai 
pirmas mūsų pasimatymas su sim
patingaisiais liuksemburgiečiais. Ka
riai mūsų koncertą priėmė labai šil
tai. , Charakteringesnės dainos ir šo
kiai buvo bisuojami.

Pažymėtina, kad čia, šiame toli
mame Vokietijos kampelyje, šventė
me savo' jubiliejinį 200-jį koncertą.

Bitburge baigėme savo naujame
tinį toumė, ir š. m. sausi# 12 d. po 
pusmiegių naktų, išvarginti kelionių 
nepatogumų, grįžome į savo „Kara
liškąją Aukštumą“ Dettingene, už
tarnauto poilsio. (b)

. Barake Nr. 3 randu prof. Pužiną. 
Lietuvos proistorė — šįt sritis, kur 
mūsų iki šiol mažiausia padaryta, 
nes darbas iš' tiesų sunkus ir maža 
dėkingas. Bet prof. Puzinas ir mito
loginį Sizifą pralenkia. Ans riteno 
akmenis priešu kalną ir, deja, be sėk
mės, o čia — akmens pakyla iš žemės 
gelmių ir kalba neklystamąja kalba. 
Čia, kaip ir su tiltu per Šešupę, mū
sų erdvės akmenis iš seno nori pasi
imti savo politikai ir panslavistai( ir 
pangermanistai. Mūsų archeologai 
turi dvigubą uždavinį: baltų žemės 
akmenėlius, žalvarį, gintarą -ir geležį 
atkrikštyti, b po to apklausti, kokio 
būdo ir kokio kultūrinio ir civiliza- 
zinio laipsnio žmonės jaisiais naudo
josi. Tenka žinių semtis iš menkiau
sio rūbo skiautelio ar vištos nesu
lesto grūduko. Archeologija — tik
roji istorijos motina. Prof. Puzinas, 
kad ir tolokai nuo Tėvynės, kalbą su 
Lietuvos piįiakalniais kapinynais, 
slaptais keliais per raistus, apskritai, 
su kiekvienu gimtosios žemės grum
steliu tebetęsia. Jau baigia ruošti 
„Lietuvos proistorę".

Hamburgo universitete beviešint, 
tenka patirti, kad dr. J. Kantrymas 
dirba kitą savarankišką, nieko dar ne
bandytą dirbti, darbą, būtent — bai
gia monumentalų'veikalą „Lietuvių 
kalbos-istorija“. Tai bus mūsų kal
bos raidos apžvalga. Tiks ji gimna
zijų 8 klasei, o ypač... mokytojams 
ir visai plačiajai visuomenei.

• Beįeidamas pas prof. Puziną tarp
duryje sutikau liesą ir žemutį, jau 
senyvą, vyrą. Pasirodo, tai prof. Er
nesto Frąenkelio būta. Klasikas bu
vo, bet perėjo į Baltų kalbotyrą. 
„Tautoj ir žodyje“ vokiečių kalba 
buvo spausdinama jo „Lietuvių 
linksnių, sintaksė“. Po to pasirodė 
„Lietuvių kalbos prielinksnių ir pa
unksnių sintaksė“. Kaune jis vieną 
semestrą skaitė apie Mažvydą. Šiuo 
metu Goettingene spausdinama prof. 
E. Frąenkelio studija apie Merkelio 
Petkevičiaus katekizmo (1598) kalbą.

Prof. Ernestas Fraenkel kilmės 
yra žydas. Sunki buvo jo būklė 
NSDAP laikais, bet ghetto išvengė. 
Vienam mūsų profesoriui išpažino:

— Jei ne lietuvių kalbos tyrinė
jimai, 1933-1945 m. būvyje būčiau 
išėjęs iš, proto.

Čia, lyg užsklandai, prisimena ki
to lietuvių kalbos tyrinėtojo lenko 
prof. Jan’o Otrębski’o atsiliepimus 
apie prof. J. Balčikonio. „Lietuvių 
Kalbos Žodyno“ 1 .tomą:

— Kai lietuviai važiuos j visuo
tinę Taikos Konferenciją, tegu pasi
ima vienų vieną dokumentą, būtent 
— „Lietuvių Kalbos Zodyaą“. To 
vieno turi ištekti kultūringa j ai pa
saulio opinijai įtikinti... -

Besnaudžiant bunkerio suoluose pa
laimintą miegą sutrukdo viešos tvar
kos darbotojai amerikiečių unifor
mose. Betikrinant lagaminus randa 
juose tautinius rūbus ir muzikos in
strumentus. Tvarkos pareigūnai nu
sišypso it, nebaigę visų dalyvių tik
rinti, pasitraukia. Rytinis traukinys 
iš Mannheimo mus neša pro Lud- 
wigshafeną, Kaiserslautemą į Saar- 
brueckeną. Čia turime'atlikti muito
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Keturios literatūrinės premijos .
Vasaris būdavo triukšmingiausias 

tnė..uo Lietuvos literatūriniame gy
venime, kada kritikai ir nekritikai 
aštrindavo plunksnas didžiosioms 
kautynėms — premijų skirstymui. 
Kavinių dūmuose, redakcijų bilde
syje vykdavo karingos grumtynės 
dėl šlovės vainiko. _

Lietuvių rašytojų tremtinių drau
gijos valdyba šiais metais nusprendė 
atgaivinti premijų tradiciją, norėda
ma paskatinti svetimoje padangėje 
susitelkusius rašytojus neužmesti 
plunksnos už lagerinės konservų dė
žės. -

L.T.R. draugijos valdyba ištyrė 
visas sąlygas ir, radusi šiltą pritari
mą mūsų vadovaujamuose organi
zacijose, skelbia keturias literatūri
nes premijas už geriausius grožinės 
literatūros kūrinius, sukurtus trem-
tyjc iki 1947 m. sausio 1 d.

Premijas skiria:
1) L.T.B. švietimo valdyba,
2) BALFAS,
3) L.R. Kryžiaus Centro Valdyba ir
4) knygų leidykla „Patria“.

Ši kultūrinė šventė vyksta pirmą 
kartą taip neįprastoje tikrovėje — 
tremtyje, kai visų tautiečių dėmesys 
nukreiptas į smulkius žiaurios kas
dienybės reikalus, kai rūpesčiai dėl 
netikro rytojaus atitraukia mus nuo 
aukštesnių asmenybės polėkių.

< Išimties būklė labai atsiliepė į 
mūsų knygą, kuri pasižymi skubotu
mu, neapdorojimu, išorės negalavi
mais. Tad L.T.R. draugijos valdyba, 
skelbdama premijas, ir organizacijos, 
jas skirdamos, tiki, kad mūsų trem
ties rašytojai rimčiau susimąstys, 
prieš paleisdami savo veikalus į die
nos šviesą. Reikia tikėti, kad mora
linis ir medžiaginis literatūros kūri
nių vainikavimas bus akstinas "e- 
rinti knygos kokybę ir meninį lygį. 
Be to, šis viešas aktas bus demon
straciją, kad me> knygos nepamir
šom per 400 metų, kokiose sąlygose 
begyvendami? Ag, ir Mažvydas savo 
katekizmą išleido ne Lietuvoje. Va
dinasi, svetima padangė dar nereiš-. 
kia, l$ad mūsų knyga ’.lėtų būti 
tobula.

Premijoms skirti ir jury komisi
joms komplektuoti L.T.R. Draugijos 
Valdyba yra sudariusi nuostatus, ku
riais vadovausis komisijos nariai. Pa
gal šiuos nuostatus, premijuojami li
teratūros veikalai tiktai parašyti 
tremtyje, Europoje, spausdinti įvai
riomis multiplikacinėmis priemonė
mis (spaustuvėje, rotatoriumi, hekto- 
grafu ir 1.1.). Literatūros veikalu 
nuostatuose vadinama: poezija, ro
manai, novelės, apysakos jaunimui,

RYŠKIOSIOS ASMENYBES Į

George Marshall
Sausio 8 dieną visa pasaulio spau- 

' da kartojo generolo Marshallo var
dą, kaip naująjį Amerikos užsienių 
reikalų ministerį, pakeičiantį pavar
gusį ir pasiligojusį... Byrnes. Tai 
pirmasis Amerikos istorijoje genero
las, kuriam patikėta užsienio politi
ką. Ir patikėta tuo metu, kai eina, 
galima sakyti, didžiausias mūšis dėl 
taikos. Sis karjeros kariškis, stam
bus 66-šių metų generolas, pagarsė
jęs vienu šūkiu,, kurį jis, karui pasi
baigus skelbė: „Kiekvienos tautos 
geriausia apsigynimo priemonė yra 

., V - jos puolamoji galia“, — dabar tampa 
diplomatu. Londono kai kuri spauda 
labai skeptiškai pažiūrė'o į labai sun
kią generolui sritį ir leido sau pa- 

- . abejoti dėl galutino pasisekimo.
Iš turtingos Pensilvanijose gyve- 

"nančios šeimos išėjo Marshall su ka
riškos karjeros aistra. Bet tiek, kiek 
jis parodė gyvumo, avantiūriškos 
dvasios ir geros oridštacijos mokyk
loje, tiek jis pasirodė tinginys ir ne- 

. peržengė vidutinių laipsnių ribos.
' 1901 metais apleido jis Virginijos ka

rišką institutą ir pradėjo kelią į ge
nerolus nuo jaunesnio leitenanto. Dėl 
jo sugebėjimų vidutiniškumo neras
tas tinkamu karo akademijai, Mar
shall buvo paskirtas į Filipinus gar
nizonų tarnybai. Ir vieną dieną jau
nasis leitenantas Marshall paprašė 
savo vyresnybę susipažinti su jo pa
ruoštuoju Manilos gynimo planu. Su
sipažinęs su tuo planu, komendantas 
į Washingtoną rašė: „Neišleiskite iš 
akių George Marshallo — tai bus vie
nas didžiausias karo genijų, kokio 
Amerika nėra turėjusi nuo Stone
wall Jackson laikų“. Si drąsi prana
šystė išsipildė dideliu nuošimčiu: vė- 

> Uau pasirodė, kad tam karo akade
mijai netikusiam jaunuoliui likimas 
tikrai pavedė didelius kard uždavi
nius. Normalūs ir „be stebuklų“ eta

dramos, komedijos ir 1.1. Premijas 
skiria jury komisijos, kurias sudaro 
4 nariai: 2 premijas skiriančios or
ganizacijos ir 2 skirti L.T.R. Draugi
jos Valdybos. Pagal nuostatus, jury 
komisija premijas skiria balsų dau
guma, viešu balsavimu (L.T.R. Drau
gijos Valdybai pageidaujant), tačiau 
j. komisija gali pasirinkti ir kitokį 
baisavimo būdą. J.Komisijai nesu
rinkus balsų daugumos ir nepasky- 
rus premijos, sodaroma- kita komi
sija.

Tai, ką seniau vadindavome vals
tybine premija, dabar vadinsim Švie
timo Vadybos premija, kuri bus di
džiausia. R. Kryžius pagal tradici
jas skirdavo premijas. geriausioms 
jaunimo literatūros kūriniams. Ir 
tremtinių sąlygomis pirmon galvon

Blombergo lietuviai likimo kelyj®
(Atkelta iš 2 pusi.)

Su savo globėjais Blombergo lie
tuviai sugyvena puikiai. Daug kartų 
keitėsi personaliniai globėjai Blom- 
berge. Tai globojo U.NRRA, tai vėl 
perėmė karinė valdžia. Bet nebuvo 
nė vieno asmens, atstovaujančio šitą 
globos įstaigą, ktlrio su meile šian
dien neminėtų Blombergo lietuviai. 
Pirmasis UNRRA-os direktorius Ba
tey daug parodė lietuviams simpati
jos ir jų reikalų supratimo, o jo tal
kininkės, dvi simpatiškos anglės, dė
vėjo viešai mūsų tautinius rūbus. Po 
jo globą perėmė karinės valdžios at
stovas majoras Dikerson, perkrausiąs 
visus lietuvius iš prastesnių1 privačių 
butų ir mokyklos į moderniškus gra
žius butus. Pažymėtina, kad išvykęs 
parašė stovyklos viršininkui p. J. 
Matulioniui lietuvių kalba laišką, 
kad niekad mūsų neužmiršiąs ir ten, 
Anglijoje. Majoras Walter taip pat 
parodė daug širdies, o jo įpėdinis 
majoras Rzyle, iškeltas kitur, ilgai 
lankė Blombergo lietuvius, atvykda
mas šeštadieniais, kaip jis sakydavo, 
„čia pailsėti“... Taip pat ir dabarti
nis UNRRA-os direktorius p. Defice, 
malonus ir nuoširdus, jo iškilmin
game visų pabaltijiečių sutikime pa
reiškęs: „Aš nebūsiu nei lietuvis, nei 
latvis, nei estas, aš būsiu tik pabalti
jietis.“ Ir šitą savo pareiškimą tvir
tai vykdąs, lygiai visiems būdamas 
objektyvus, lygiai suprasdamas visų 
reikalus, kurie esmėje pagaliau ir 
nesiskiria. Ypač su gailesčiu lietu
viai neseniai atsisveikino p-lę Wal- 
laton, aprūpinimo karininką, kuri 
tikrai nuoširdžiai buvo pamilusi lie
tuvius. gSavo ilgame kelių puslapių 

pai lydėjo Marshallo kilimą, kol jis 
tapo generolo Pershing pavadotuoju, 
apie kurį šykštus komplimentais pir
mojo pasaulinio karo vadas kartą 
pasakė: „Marshall puikiai supranta 
karo meno“.

Marshall iš jaunų dienų nelabai 
mėgo knygos... Bet jis valandas pra
leisdavo prie topografinių planų, iš
tisus mėnesius braidydavo po mūšio 
laukus ir smulkmeniškai analizuo
davo visus mūšių strateginius niuan
sus. Tuo keliu jis sugebėjo pralenkti 
visas knygas savo gyvais patyrimais. 
Marshall’ui Kinijoje betarnaujant, 
kaip karo atachė, Amerika įsijungė 
į antrąjį pasaulinį karą. Tuoj pat 
Marshall buvo padarytas vyriausiuo
ju kariuomenės štabo viršininku ir 
tame poste išbuvo šešeris metus, or
ganizuodamas kariuomenę, ją ap
ginkluodamas ir padarydamas stip
riausia pasaulyje karine jėga. Už
baigęs visas operacijas, jis 1945 me
tais spalių 10 dienos galutiname pra
nešime Trumanui rašė: „Man šešeris 
metus atliekant Amerikos karinių 
pajėgų viršininko pareigas, tik šian
dien pirmą kartą tėra galima pa
reikšti, kad Amerikos saugumas yra 
pilnai mūsų rankose“. Ir užbaigai 
nustatė normą“. „... pasaulis never
tina silpnųjų pageidavimų...“

Taip pavyzdingai suderinęs visų 
ginklo rūšių bendradarbiavimą, Mar
shall tikėjosi sėkmės ir . Kinijoje — 
komunistų ir nacionalistų ginče. De
ja, visus metus išvargęs, daug kartų 
'dalyvavęs komunistų ir nacionalistų 
paliaubų pasirašyme, važinėjęs nuo 
vienų pas kitus, turėjo pagaliau pri
sipažinti, kad čia yra sunkesnis da
lykas, negu laimėti karą ... Pilietinio 
karo Marshall Kinijoje nepajėgė lik
viduoti, o pikti liežuviai šneka, kad 
jis net ir nenorėjo to pasiekti.

Per vienus metus generolas Mar-

bus į tai atsižvelgiama. Tačiau ši 
sąlyga nėra būtina ir, jei bus nerasta 
premijuotino jaunimo literatūros 
veikalo, R. Kryžius skirs premiją, 
apskritai, grožinės literatūros kūri
niui.

Premijos bus įteiktos laimėtojams 
vasario 15 d. per iškilmingą aktą 
Tuebingene. Reikia laukti, kad šis 
aktas turės kuo puikiausių pasėkų 
mūsų bendruomenės kultūriniam gy
venimui. Mūsų~ Vadovaujamų įstaigų 
jautrumas lietuviškajai knygai teikia 
vilčių, kad ir rašytojai šiais metais 
parodys daugiau atkaklumo, kuriant 
tobulesnius, apdairesnius veikalus, 
nešant pragiedrulius į tamsią trem
tinio buitį.

Pulgis Andriušis,
L.T.R. Draugijos sekretorius 

atsisveikinimo laiške, džiaugdamosi 
visų pasiektais laimėjimais ir ta mi
sija, kurią , gražiai atliko visi, repre
zentuodami savo tėvynę, taip maž
daug įąigia: „... Nei ginklais, nei 
turtais, nei pramone, nei kuo kitu 
jūs neatkreipiate į save kitų dides
nių dėmesio, o tik savo dvasios tur
tu, kurį ir čia atsinešėte iš tėvynės, 
sugebėdami kad ir vargingose sąly
gose parodyti. Neužmirškite to, bū
kite vieningi ir tvirti savo ateities 
tikėjimu, savo atsparumu ir pasiry
žimu. Čia jūsų,stiprybė ir visa tai, 
kas atkreipia į jus dėmesį... O kam 
tai jums rašau? Aš norėjau tik at
sisveikinti. Bet kai žmogų myli, tai 
nori, kad jis būtų tobulas. Už tai ir 
tokių rimtų patarimų prirašiau. Su
diev, sudiev...“

Daug gyvumo įnešė Blomberge, 
persikėlus čion iš Bad Segebergo me
nininkų grupė, vadovaujama prof. 
Jakubėno. Ją sudaro, kaip jau visi 
žinome iš gastrolių, solistai: Kalvai
tytė, Motekaitienė, Kovelis ir pats 
vadovas prof. Jakubėnas. Paskelbus 
Blombergą reprezentacine stovykla,

(Tąsa iš Nr. 3)
Vienas didžiausių rūpesčių chi

rurgams nuo senų laikų yra kova su 
žaizdų užkrėtimu. Didesnės 
operacijos tepradėta su pasisekimu 
daryti, kai buvo žinoma, kad ope
ruojant pirmiausia nevalia užkrėsti 
esančios arba operuojant daromos 
žaizdos. Dar voš prieš 100 metų li
goninėse goriausiems pasaulio chi
rurgams mirdavo šimtai operuotų 
dėl žaizdų, o vėliau ir bendro kūno 
užkrėtimo. Chirurgas visuomet turė
davo pasikliauti savo „laimei“, kad 
operuotojo žaizdos nesupūliuos. Vė
liau, suradus žaizdų užsikrėtimo prie
žastį — antkryčius, pradėta dezinfe
kuoti žaizdas, operuojamos kūno da
lies odą, instrumentus ir 1.1. Dar vė
liau minėti sulfonamidai pasirodė la
bai gerai veikią prieš įvairius žaizdų 
antkryčius, tačiau ir čia penicilinas 
daugelyje atvejų buvo kur kas pra
našesnis.

Nesunku suprasti, kad ypačiai ka
ro metu penicilinas tapo pirmuoju 
karo lauko bei užfrontės chirurgo 
pagalbininku, apsaugodamas .sužeis
tųjų ar operuotųjų žaizdas nuo už
sikrėtimo bei gydydamas apkrėstas 
žaizdas. Tobulinant penicilino taiky
mą bei lyginant dideles senesnes ir 
naujausias statistikas visų anglo- 

shall keliavo po Kiniją skersai ir išil
gai. Visa Kinija jį visur matė, visur 
apie jį girdėjo ir visur kalbėjo apie 
jo liesumą, nenuilstamą energiją, ra
mumą ir užsispyrimą, jį pravardžiuo
dama „taikos dievu“. Nuo sausio 8 
dienos generolas Marshall prade’da 
naują karjerą, kaip generolas diplo
matiniame mūšyje. Ir bus įdomu ste
bėti, kaip seksis diplomatijoje' šiam 
generolui, kurs visąssavo išmintį sė
mė ne iš knygų, o istorijoje buvusių 
karų laukuose. Pamatysime, kaip 
jam seksis Maskvoje... kur taip gi 
pirmą kartą istorijoje Amerikos di
plomatinė delegacija susidės iš trijų 
generolų: paties užsienių reikalų mi
nistro generolo Marshallo, Amerikos 
ambasadoriaus Maskvoje generolo 
Smith ir karinio viršininko Vokieti
joje generolo Clay. Jei šie generolai 
bus perskaitę ir vadovausis .Emery 
Reves knyga“: Taikos anatomija“, 
tai gal karą turės pc ulis greičiau, 
negu tikisi. V. Audrūnas

laukiama atvykstant dar ištisos eilės 
menininkų, nes norima Blombergą 
padaryti anglų zonoje muzikiniu 
centru visų pabaltijiečių. Šis užsi
mojimas jau pradėtas vykdyti, bet 
jo pabaiga dar neaiški. Nedidelė da
lelė gyventojų jau išsikėlė į Greveną 
ir numatoma dar jų kiek iškeldinti, 
atvykstančių meninftikų patalpini
mui. Tas įnešė gyventojams nerimo, 
nes, pradėję čia save tremtinio dalią 
ir apsibuvę, nenori kitur naujos lai
mės ieškotis. Toks jau mūsų visų 
būdas,— geriausia „pamieje“. Kokia 
bus Blombergo ateitis, greitai paaiš
kės. Bet viena šiandien reikia pripa
žinti, kad ši lietuvių stovykla anglų 
zonoje jau senokai nejučiomis pasi
darė neoficialiu centru, į kurių ir lie
tuvių aukšti pareigūnai ir mūsų glo
bėjai atkreipė savo demes}.

Ši dinamiška kūrybinė jėga, kuri 
pasireiškė stovyklos pirmose dienose, 
teigiamai nukreipė visus darbui. Tai 
visų nuopelnas, bet kartu ir ano me
to vadovybės sugebėjimas iš karto 
pramatyti tiesų ir aiškų kelią. Sto
vyklos organizatorius ir pirmasis jos 
viršininkas p. J. Matulionis, bendra
darbiaudamas su energingu pirmojo 
k-to pirmininku A. Rimkumi, suge
bėjo visas pozityvias darbo jėgas 
įjungti į darbą, nuvarydami plačią 
vagą. Vėliau šiam darbui vadovavo 
p. Al. Dičpetris, prof. Jankauskas. 
Šiuo metu stovyklai vadovauja p. A. 
Matulionis.

Žinoma, iš visų parodyta pradžio
je energija vėliau kiek pablėso. Ir 
čia, kaip ir kitur, nors žymiai vėliau 
atėjo *mada „valdžias versti“, kuri 
ne tik* kad nieko naujesnio nedavė; 
bet tik įnešė anarchijos, tuščių pas
tangų, pykčio, stoviniavimo vietoje, 
tikrai susmulkindama ir sumenkin
dama žmonės ėmėsi kovot, iš šalies 
žiūrint, tik su vėjo malūnais. Argi 
tai buvo verta raustis kitų sąžinėse 
dėl menko ir tuščio formalumo, už
mirštant patį pagrindą, kam ir kur 
mes gyvename.  ̂Tai tamsesnis Blom
bergo istorijėlėj lapas, kurį pasirašė 
sau kaip ir kitos stovyklos.

Šiandien pradedama viską pa
miršti. Gal ir visur praeis ši mūsų 
sezoninė liga ...

Gydymas penicilinu
Dr. B. Radauskas

amerikiečių chirurgų buvo pripažin
tas puikus penicilino veikimas. Čia 
vėl praktikoje išryškėjo, kad penici
linas veikia tik bakterijas, nepa
kenkdamas ne tik bendram kūno 
stoviui, bet nežalodamas net jautriau
sių audinių, Taikant peniciliną vėl 
vadovautasi sena taisykle: lengviau 
ir geriau yra apsaugoti nuo ligos, rie- 
gu vėliau ją gydyti, todėl visais bet 
kokiais rimtesnių sužeidimų atvejais 
būdavo tuojau duodamas penicilinas. 
Su geriausiu pasisekimu penicilino 
skiediniu buvo plaunamos žaizdos bei 
daromi kompresai; penicilinas sumai
šytas su tam tyčia pagamintais svei
ko žmogaus kraujo milteliais arba 
sulfonamidais btiVo įberiamas f su
žalotus arba operuotus kūno ruimus. 
Labai sunkių užkrėtimų atvejais 
duodama kas 15 .minučių 20.000 pe
nicilino vienetų tiesiog į kraujagys
lę arba dideli penicilino kiekiai be 
pertraukos leidžiami į raumenis iš 
indo sujungto žarnele su injekcine 
adata raumenyse. Pradėjus naudoti 
perhciliną, sužeidimų gydymo rezul
tatai tapo 25% geresni, negu jie bū
davo prieš penicilino erą. Ką reiškia 
tie 25%, pilnai supranta tik gydyto
jas — chirurgas, kuris dažniausiai 
metais tobulina kokį nors metodą, 
kad atsiektų bent keliais nuošimčiais 
geresnius rezultatus. Be to, taikos ir 
karo metu chirurgas naudoja penici
liną įvairių pūliavimų bei uždegimų 
atsitikimais: krūtinės ląstos, kelio ir 
kt. didžiųjų sąnarių pūliavimams 
esant, pilvaplėvės uždegimui (seniau 
dažniausiai nepagydomai ligai) gy
dyti ir 1.1. Pegicilinui atsiradus, ka
ro chirurgas buvo lyginamas su “ani
mated sewing machine", t. y., gyva 
siuvamąja mašina. Žinoma, tikru
moje yra kiek kitaip, chirurgas ir 
dabar turi laikytis visų chirurgijos 
meno taisyklių, tačiau šiuo, palygini
mu norėta parodyti, kad svarbiausias 
darbas yra operuoti, mažiau tesirū
pinant žaizdos bei operacijos lauko 
užkrėtimu.

Visų užkrečiamų ligų bei vietinių 
kūno uždegimų jr pūliavimų atsiti
kimais,. kai žinoma arba bent tiki
masi kad antkryčiai yra penicilinui 
jautrūs — į jis taikomas — ir at
siekiami geriausi rezultatai. Tuo bū
du pagydomi plaučių ir smegenų 
plėvės uždegimai (ši pastaroji liga 
dar taip.neseniai~būdavo dažniausiai

II. H. Tammsaare 
prancūziškai

Šiomis dienomis prancūzų knygų 
lentynose pasirodė žymaus estų kla
siko U. H. Tammsaare veikalai pran
cūzų kalba. Išeina visa jo romanų 
serija su titulu: „La terre du voleur 
— L’ocuvre capitale de la litterature 
esthonienne". Veikalo penki tomai, 
du tomai jau pasirodė knygų lenty
nose, kiti trys baigiami spausdinti. 
Kiekviena knyga turi atskirą, be to, 
pavadinimą i? po titulu pažymima 
,/oman esthonien“. Veikalus į pran
cūzų kalbą išvertė Ellen Terrence 
(atrodo, estė). Išleido žymi Pary
žiaus leidykla Pierre Tremois. Pir
mieji kritikos ir skaitytojų balsai la
bai palankūs. Ta proga prisimenama 
ir apie Estiją.

Taip pat pereitą savaitę smarkiai 
išreklamuotas Paryžiaus knygų len
tynose pasirodė August Gailit roma
nas „Tomės • Nipemaadis“. Taigi, 
vienu metu net du estų rašytojai pri
statomi prancūzų skaitytojams. Ir 
dėl August Gailit kritika pasisako 
labai palankiai, jo romaną lyginda
ma šu nepamirštais „Goesta Berling“ 
ir kitais šiaurės kraštų veikalais.

Mums lieka nuoširdžiai sveikinti 
estus už jų darbus ir pasiektus lai
mėjimus; o taip pat ir susimąstyti...; 
ko laukiame mes? (Mu.)

Be gastroliuodamas anglų zonoje 
buvo į Blombergą atvykęs ilgai lauk
tas Wiesbadeno ansamblis, Deja, 
blombergiškiams juo neteko pasiža- 
vėti. Garsiai nuskambėjęs ir net jau 
per radiją' minimas .rusų repatrija- 
cinės komisijos „išlydėjimas“ blom- 
bergiškius uždarė „namų arešte“. Tik 
per vakarines pamaldas ansamblis 
davė trumpą bažnytinės muzikos 
koncertą, su kurio paskutiniu posmu, 
nuaidėjusiu bažnyčios skliautais ir 
įstrigusiu į kiekvieno širdį, norisi už
baigti: „O Viešpatie, Viešpatie, kur 
mūsų kelias sv’-aV. . '

mirtina,) kai kurie širdies vožtuvų 
Uždegimai, įvairios sunkios atogrąžų 
užkrečiamos ligos irgi sėkmingai gy
domos penicilinu. Kadangi penicili
nas, kaip minėjome, žmogaus orga
nizing yra nė kiek nekenksmingos, 
jis puikiausiai pakeliamas net visai 
mažų vaikų ir naujagimių.

Ausų-nosies-gerklės ligų specia
listai ir akių gydytojai, reikalui 
esant, irgi naudoja peniciliną. Greta 
injekcijų į raumenis ir čia vartojami 
penicilino skiediniai, mostys bei mil
teliai.' Tuo būdu dažnai greit pagy
domi sunkūs pūlingi glandų, nosies, 
vidurinės ausies bei akių susirgimai.

Taigi bakterijas veikiančia galia 
bei nekenksmingumu žmogaus orga
nizmui penicilinas yra idealus vais
tas ir neturi medicinos' praktikoje 
sau lygaus konkurento. Tos abi pe
nicilino savybės yra labai svarbios 
— jos leidžia jį naudoti visai, silp
niems ligoniams arba ligoniams ser
gantiems išsyk, dviem ligom, pvz., 
džiova ir sifiliu. Tokiais atsitikimais 
labai daįįnai kitokį vaistai, gydą vie
ną ligą — blogina kitą, pvz., šalvar-" 
sanas gydąs sifilį gali smarkiai pa
bloginti džiovą. Penicilino injekcijos 
yra dažniausiai visai neskausmingos; 
nė vienas mūsų kelių šimtų ligonių, 
gavusių penicilino įšvirkštimus, ne
siskundė skausmais, lygiai nepaste
bėjome jokių penicilino naudojimo 
komplikacijų, tuo tarpu kiekvienas 
gydytojas pažįsta įvairius keblumus 
ir nemalonumus, iki sunkių paken7 
kimų imtinai, betaikant, pvz., šiaip 
labai gerus sulfonamidus. Išvengi
mui vis dėlto nemalonių penicilino 
aplikacijų adatomis, ieškoma naujų 
būdų, ir šie tyrimai jau davė teigia
mus rezultatus.

Kad greitas penicilino veikimas 
kai ką be pagrindo „padrąsina“ įsi
gyti venerinę ligą, nėra nei gydytojų 
nei penicilino kaltė, lygiai, kaip pe
nicilinas nekaltas, kad jis nepagydo 
visų ligų; tokių vaistų nėra ir būti 
negali. Nemanau, kad mūsų didžiau
siu rūpesčiu turėtų jau dabar būti: 
kas bus su penicilinu gydytais arba 
kaip veiks penicilinas po 5 arba 50 
metų. Medicinos mokslas nuolat 
žengia pirmyn, taigi tikėkimės, kud 
ilgainiui bus, ir jau net yra, surasta 
dar daugiau ir dar geriau veikiančių 
vaistų kovai su įvairiomis, 0 ypf.čiai 
užkrečiamomis ligomis.

6
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Italijos kelias į naują gyvenimą
(Atkelta iš 3 pusi.) 

sios Suomijos padėtimi. Suomija, 
pati išgyvenusi svetimos agresijos 
sunkumus, turi pakelti veik tą pačią 
reparacijų naštą, kaip Italija. Ka
žin, kaip būtų atrodžius Italijos tal- 

• kos sutartis, jei ne jos užsienių po
litikos aktyvumas ir mokėjimas de
ramu momentu ir deramoj vietoj 
panaudoti tuos vyrus, kurie sugebėjo 
žymiai palenkti pasaulio opiniją i 
pokarinę Italiją taip žiūrėti, kaip to 
nesitikėjo ir didžiausias optimistas, 
prisimindama* triukšmingus ir ka
ringus „ašies“ laikus.

Dar taikos daigams bedygstant, 
Italijos užsienio politikai iš naujo 
besikuriant, ryšiai su pasaulio poli
tikos kapitanatu buvo pradėta už
megzti ne profesionalais diplomatais, 
bet su vyrais, kurių vardas ir kurių 
seni politiniai ir partiniai ryšiai dau
giau reiškia, nei diplomatinė rutina. 
Paryžiun ambasadorium buvo pa
skirtas tas pats socialistas Giuseppe 
Saragat, kuris egzilio metu ten bu
vo susilaukęfe ypatingų ryšių ir sim
patijų. Londonan išvyko liberalų 
partijos lideris Conte Carandini ir 
1.1. Dar prieš prasidedant Pary
žiaus konferencijai, Italija jau reiš
kėsi savo specialiomis misijomis i 
visus kontinentus. Taip, pavyzdžiui, 
Carlo Sforza, emigraciją praleidęs 

l JAV ir iš ten daug kartų lankęsis 
Pietų Amerikoje, jau kaip naujosios 
Italijos atstovas aplankė senuosius 
pažįstamus ir negalėjo nusiskųsti, 
kad taikos konferencijoje ir JTO po
sėdžiuose Pietų Amerikos atstovų 
laikysena Italijos atžvilgiu nebūtų 
be tos kelionės įtakoje laimėtų sim
patijų žymių. Nenni savo kelionėse 
aplankydamas Oslo, Haagą ir Briu
selį taip pat praplėtė palankiųjų 
ratą.

Juo sparčiau artėja taikos sutar
ties pasirašymo diena, juo labiau at
lyžta didžiųjų ir atsakomybę nešan
čių partijų baimė tą sutartį pasira
šyti. Nežiūrint krikščionių demokra-. 
tų partijos neoficialaus nusistatymo, 
laikančio, kad sutartis esamoje for
moje Italijai nepriimtina, de Gasperi 

y pareiškimas, kad parlamentas turė
siąs galutinai nusprąsti, ar ir kokio
je formoje kraštas turės prisiimti 
jam uždedamą naštą, jau dvelkia 
nuolaidumo dvasia. Tačiau užsienių 
politikos vairui perėjus iš de Gasperi

J Nenni rankas, pasirašymo ar ne- 
pasirašymo klausimas dar daugiau 
išryškėjo. Nors Nenni žodžiais ta
riant, taikos sutartis savo aštrumu 
pralenkianti italų tautos baimę, ta
čiau savo, kaip užsienių reikalų mi- 
nisterio, programinėje kalboje pa
reikšta viltim, kad Italija netrukus 
įžengs j JT, jis užkerta kelią tolimes
niam tautos abejingumui ir nepasi
tikėjimui ateitim. „Italija gyvuos" 
...tai pagrindinė jo kalbos tezė, at
seit, kad ir sunkios, tačiau siekia
mos taikos labui.

Galiausia, kad tas taikos- slogutis 
jau išgyventas ir kad siekiama spar
čiu žingsniu imtis krašto pagrindi
nių skaudulių gydymo priemonių, 
rodo de Gasperi kelionė į JAV, kur 
su Prezidentu Trumanu ir kitais to 
krašto vadovaujančiais asmenimis 
buvo aptarta Italijos atstatymo gali
mybės, tikintis rimtos JAV paramos, 
kuri reikštųsi Italijos užšalusių ver
tybių, 60 mil. dolerių vertės, grąži
nimu, gi svarbiausia, prekybos ir lai
vininkystės sutarties sudarymu. Ko
kių pasėkų beduotų ta de Gasperi

' LTB pranešimas paieškojimų reikaEu
I. Artimųjų bei pažįstamųjų pa

ieškojimų tvarka V. Europos ribose 
yra nustatyta LTB taisyklėmis iš 1946 
XII. 14 d., kurios paskelbtos m/spau- 
doje ir issluntinėtos vykdymui vi
siems LTB padaliniams. Su tomis 
taisyklėmis reikėtų visiems susipa
žinti ir, esant reikalui, .paieškojimus 
daryti tiktai pagal jų nurodymus. 
Tai pagreitins susirasti ieškomuosius 
ir žymial/palengvins patį ieškojimo 
darbą, kuris dabar yra sukoncentruo
tas LTB žinioje esančioj C/Kartote- 
koj. Tačiau, pagrindinė sąlyga paieš
kojimų sklandumui yra visų mūsų 
tautiečių, gyvenančių stovyklose ar 
privačiai, tikslus įsirašymas į C/Kar- 
toteką. Taigi, tiek visi LTB padali
niai, tiek ir paskiri m/tautiečiai šiuo 
kartotinai ir primygtinai yra ragina
mi, bojant jų pačių interesų, prisi
dėti prie dabar vykdomo C/Kartote- 
kon įsirašymo vajaus ir ateityje tiks
liai prisilaikyti čia minėtų C/Karto- 
tekai tvarkyti bei paieškojimams da
ryti taisyklių nurodymų.''

II. Artimųjų bei pažįstamųjų pa- 

kelionė, jos reikšmė neabejotina, kas 
matyti jau vien iš to faktelio, kad 
dar jo viešėjimo JAV metu liros 
kursas Italijoje rodė sparčių' savo 
vertės kilimo tendencijų, gi dabar jos 
vertė pradėjo kristi.

Nublukus ir taip jau ne ką ža
dančiam Togliatti pasimatymui su 
Tito Belgrade, de Gasperi kontaktas 
su Vakarų valstybėmis rodo, kad Ita
lijos užsienio politika nelinksta į jai 
pavojingus eksperimentus, o stengiasi 
eiti tuo keliu, kuris užtikrina Italijos 
teises į gyvenimą laisvų Europos tau
tų šeimoje ir teikia vilčių šviesesnei 
jos ateičiai.

• Vykstančius JAV žurnalistus iš 
Romos į Vieną rusai sulaikė prie bri- 
tų-rusų sienos 7 valandoms, kol buvo 
išaiškintą. Prieš išvažiuodami jie tu
rėję pasirašyti, kad su jais buvę ge
rai pasielgta ir nieko iš jų neatimta.
• Warren R. Austin, JAV senato
rius prie JT, pareiškė, jog veto pa
naudojimas bet kurios vienos penkių 
didžiųjų tautą, panaikintų JT cha
rakterį ir vestų prie karo. (IIP).

ieškojimai JAV yra sukoncentruoti 
m/Konsulate, New Yorke, kuris nuo
lat skundžiasi dėl mūsų netvarkin
gumo tokius paieškojimus ten da
rant; paieškojimai adresuojami Įvai
riausioms Įstaigoms ar laikraščių re
dakcijoms ir juose prirašoma visokių 
istorijų, o reikalingų duomenų — ne
pažymima. Dėlei to susidaro daug 
nereikalingo darbo ir išlaidų, o re
zultatai lieka menki. To patvarky
mui nustatoma, kad ateityje visi ar
timųjų bei pažįstamųjų paieškojimai 
JAV turi būti daromi pagal pirmame 
skirsnyje minėtų taisyklių § 6, t. y., 
ieškantieji kreipiasi ne betarpiai į 
JAV, bet į savo stovyklos vadovybę 
ir jai įteikia žemiau nurodyto turinio 
žinių lapą, o stovykla kas savaitę to
kių lapų santrauką (arba tuos pačius 
lapus) persiunčia C/Kartotekai, kuri, 
atitinkamai medžiagą sutvarkiusi, 
persiunčia m/Konsulatui į JAV ir, 
gavtisi iš ten atsakymą — rezultatus, 
praneša atitinkamai stovyklai ir ieš
kančiajam. Tokia pat tvarka paieš
kojimai daromi ir į kitas užjūrio ša
lis. LTB

Išrinktas naujas Kasselio lietuvių 
komitetas

. Atsikėlus į Kasselį Wiesbadenie- 
čiams, lietuvių kolonija padidėjo iš 
1.200 iki 2.200. Po įvairių- sukrėtimų 
bendruomenės komitetą paskutiniu 
laiku sudarė beveik tik vieni kandi
datai. Su wiesbadeniečiais ' ir buvo 
susitarta rinkti naują bendruomenės 
komitetą. Rinkimams pravesti buvo 
paskirta komisija daugiausia iš wies- 
badefliečių, kuri paskyrė rinkimams 
dieną.* Mažai tačiau kas apie rinki
mus žinojo. Vietos žinių, kur' apie 
rinkimus buvo paskelbta, išleidžia
mas labai mažas egzempliorių skai
čius, ir šios žinios visuomenei beveik 
neprieinamos. Taigi pirmąją rinki
mų dieną mažai kas ir dalyvavo rin
kimuose. Rinkimai buvo visą savai
tę pratęsiami, kol pagaliau susirinko 
reikalingas 50% rinkikų kvorumas. 
Tik prieš naujus metus rinkimai pa
sibaigė. Jau dabar, nors dar nauja
sis komitetas nepradėjo darbo, apie 
jį yra nepalankūs atsiliepimai.

V. A.

Skelbimas
S. m. kovo 2 ir 3 dienomis Hanau 

Lietuvių Stovykloje — Hanau a. M. 
mieste, Lamboystr., kviečiamas trem
tyje esančių miškininkų (visų oku
pacinių zonų) antrasis suvažiavimas. 
Suvažiavimo pradžia kovo 2 d. 9. — 
vai. Visiems miškininkams dalyva
vimas -būtinas, nes bus svarstoma, 
susidariusios sunkios padėties apim
tyje, profesiniai reikalai. --Negalin
tieji suvažiavime dalyvauti suteikia 

<
Paieškojimo žinių lapo pavyzdys <

IEŠKOMOJO: I IEŠKOTOJO:
1) Pavardė, vardas ir tėvų vardai 11) Pavardė, vardas ir tėvų vardai

...........    ............. ................................. . ......... M.........  .
2) Kada ir kur gimęs . ......... .'._____ 2) Kada ir kur gimęs __________

..... !... .’........................................... Į ........................ ..... .. ...... ...... .......... .
3) Kada į JAV išvyko ir kur pas- 3) Kaip giminingas ieškomajam ........_

kiaušiai gyveno ............................. i ......... '.■■■■........................... . ........... . ...
........-........................... -.... —- ------ 4) Tikslus dabartinis adresas ..........

4) Užsiėmimas ir šeimos žinios ___ 1 ............................... ..... .. ............• •

5) Kitos būdingos žinios.......... .... .
-..........................  -.... ■•■•••*.......—- ------- I

(Data ir parašas)

savo collegoms vykstantiems J suva
žiavimą raštiškus įgaliojimus.

Liet. Tremt. Miškininkų Centro
Valdybos

- Pirmininkas

Skelbiama visuomenės žiniai, kad 
buv. Wiesbadeno (dabar Mattenber- 
go) Lietuvių Stovyklos Vartotojų 
Kooperatyvas, pagal visuotiniojo na
rių susirinkimo 1947 m. sausio 11 d. 
nutarimą, yra likviduojamas ir tam 
įvykdyti yra įsteigta LIKVIDACINE 
KOMISIJA. Visi, kas turi pagrįstų 
skolinių ar kitokių pretenzijų į mi
nėtą kooperatyvą, prašoma jas pa- - 
reikšti raštu nevėliau kaip 1947 m. 
vasario 15 d. Pareiškimai su įrodo
mais dokumentais siųsti LIKVIDA
CINES KOMISIJOS vardu per Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenės Ko
mitetą, Mattenbergo Stovykla (adr.: 
Kassel-Mattenberg, Litauisches La
ger, Eisenhowerstr.

LIKVIDACINE KOMISIJA

P-nui BARANAUSKUI (vardag 
nepažymėtas) antrašu Heidelberg, 
Germany, American Zone, yra laiš
kas nuo Anna GUSTAITIS iš Ame
rikos Georgetown 111. Atsiimti' ga
lima Liet. Raud. Kr. Heidelber
ge, Sophienstr. 5.

• Vėl prasidėjo Londone palestino* 
kon’erer.eija, kurioje bus mėginama 
rasti toks sprendimas, kuris paten
kintų arabus, žydus ir britus.

Mes ieškome savųjų
UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA,

• AROLSEN prie KASSEL’io, IEŠKO ŠIŲ 
ASMENŲ:

VII
NEUMANN Erik, 24 metų, iš Hannover;
NEVULIS Jonas, 20 metų;
NDRBŪTAS Juozas, 59 metų, iš Prussia;
NORKELIUNAS Adolfas, 21 metų; gyv. Ky

bartai;
NORKELIUNAS Kazimieras, 52 metų, gyv. 

Kybartai;
NORKELIUNAS Vincas, 61 metų, gyv. Ky

bartai;
NORKIENE Stasė, 37 metų, iš Leipzig;
NORKUS Kazimieras, 24 metų;
NORKUS Leonardas, 21 metų;
NORVAIŠA Petras, 39 metų, iš Wiener Neu

stadt;
ORLAUSKIS feduardas, 35 metų, iš Berlin;
PARUŠKEVICIENE Lidija, 42 metų, gyv. Vil

nius; ,
PARUŠKEVIČIUtE Danutė, 17 metų, gyv.

Vilnius;
PARUŠKEVICIUS Jonas, 46 metų, gyv. Vil

nius;
PAUKŠTYS Alfonsas, 34 metų, iš Marijam

polė;
PELANIS Petras, 44 metų, gyv. Vilnius;
PETERSONAS Juozas, 36 metų, gyv. Remo- 

niškiai;
, PETRAITIS Jonas, 22 metų, iš Glashuette;

PETRUšKAITE Petrė, iš Sachsen;
PETRIKAITIS Albertas, 19 - metų, gyv. Tau

ragė

2464. Vintartas Vytautas ([14b] Reutlingen, 
UNRRA Team 589) — Vilčinsko Vaclovo, 
1946 m. pradžioj gyvenusio Kressbronne 
prie Bodeno ežero.

2465. Kaušytė Adelė (Camp „Oxford", [20] Dra- 
gahn, Kr. Dannenberg) — giminių ir pa
žįstamųjų.

2466. Barauskienė Anastazija (Camp „Oxford", 
■ [20] Dragahn, Kr. Dannenberg) — gimi

nių įr pažįstamųjų.
2467. Renčeliauskas Česlovas ([24] Neustadt t 

Holst., DP U-Boot-Schule, UNRRA Camp 
111) — giminių ir pažįstamųjų.

2468. Berdauskas Česlovas ([20] Hallendorf, 
Kr. Braunschweig, DP Camp 8/10 „Srąu- 
jneni“) — kpt. Kazoko Afanasijaus.

2469. Bacevičius Vytautas (Witold Bacevičius, 
majatek Staugti, gm. Trzcinsko — Zdroj, 
pow. Chojnice n/odra, Poland-Polska) — 

brolio Bacevičiaus Prano, sesers Bace
vičiūtės Onos ir dėdės Bacevičiaus 
Juozo.

2470. Putrimienė-Rekešytė Agota (Putrimas 
Agata, folwark Niedfeld, gm. Trzcinskp- 
Zdroj, pow. Chojnice n/Ora, zachodnie 
Pomorze, Poland-Polska) — sūnaus Put
rimo Mindaugo ir dukters Putrimaitės 
Magelionos.

2471. Puodžius Alfonsas (21 Rosemount Ave. 
Toronto Id, Ont. Canada), kilęs-iš Ma
žeikių apskr. — brolio ir giminių.

2472. Bauras Adomas (158 Glenholme Avė. 
Toronto, Ont.), kilęs iš Marijampolės 
apskr. — savo giminių.

2473. Arminaitė-Balnienė Elena (Mrs. E. Bal
nius, 91 Norman street, East Brisbane, 
Australia) kilusi iš Vilkaviškio valsč. — 
savo giminių.

2474. Teta Greičaitienė Konstancija (U.S.A., 
1546 Quarry Ave, Grand Rapids, Mich.) 
ieško sūnėnų —.dviejų brolių Bindokų

| (vardu neižno, jų tėvų vardai Juozas ir 
Adelė).

2475. Eibutytė Agnė ([13a] Ansbach, Hinden- 
burg-Kaserne, Litauisches Lager) — bro
lio Eibučio Vytauto (buvo paimtas ap
kasams kasti), kitų giminių bei pažįsta
mųjų.

2476. Semaška Vytautas (Wohnheim 2/3, Wa- 
tenstedt ūber Tehenstedt, Kr. Braun
schweig) — savo sesers Semaškaitės Va
lės.

Lietuviai, gyvenantieji (24) Wahistedt, 
Kr. Segeberg, Baltic DP Camp ieško:

2477. Miliūnas Albinas — brolio Miliūno Vy
to, kitų giminių bei pažįstamųjų.

2478. Sedeika Vladas — giminių bei pažįsta
mųjų. '

2479. Urbonas Stasys — giminių bei pažįsta
mųjų.

2480. Karpinskas Adolfas — giminių bei pažį
stamųjų.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje, o Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu, e Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10% nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 5,- RM. Prenumerata įmokamą už du mė
nesius iš aukšto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji są
skaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayerisch* Hypotheken- und Wechsel-Bank, Filiale 
Dillingen-Donau (13b). Paskiro Nr. kaina 1,30 RM

2481. Gaidys Antanas — Cižiaus Jurgio.
2482. Stankevičius' Vincas — brolio Stanke

vičiaus Jono.
2483. Pranckevičius Bronius -r- giminių bei 

pažįstamųjų.*,
2484. Saulėnas Jonas — gimini bei pažįsta

mųjų.

2485. Mironas Jonas (Bocholt/Westf., DP Camp 
U-8) — Reikalienės-Leščinskaitės Regi
nos, Medikaitės Aldonos, Siaurio Prano 
ir Pažemio Jono.

2486. Kraniauskas Petras ([20] Bodenburg, 
Schattenberg 12b, bei Hildesheim) — inž. 
Dagio Juliaus ir Dagytės-Sabaliauskie- 
nės Matildos. Žiną jų likimą prašomi 
pranešti ieškančiam.

2487. Kupstienė-Mlchnevičiūtė Eleonora (Ol
denburg i. O., Alexanderstr. 320) — bro
lių Michnevičių Česlovo ir Vaciaus.

2488. Pilkauskas Adomas (Oldenburg i. O., Kr 
Amerland, Dorf Haebel, beim Schmit) — 
savo žmonos Pilkauskienės-Kukaitytės 
levps.

2489. Amerikos lietuvis Pačėsa Karolis (Mr. 
Karl Pachesa, Wilsonville, Illinois), kilęs 
iš Marijampolės apskr. Daukšių parapi
jos, Gudupių kaimo, ir žmona Paludų- 
vičiūtė, kilusi iš Igliaukos parap., Pad- 
variškių kaimo — giminių airba jų kili
mo vietos artimesniųjų. .

2490. Mikaląuskas Stasys ([14a] Nurtingen Ka- 
tharinenstr. 38) — brolio Mikalausko 
Alfonso, kt. giminių ir pažįstamųjų Pra
šo atsiliepti žinančius ieškomojo brolio 
likimą.

2491. Barlšauskas Juozas (Orenaes Snekkers- 
ten, Sjoeland, Danmark) — savo žmonos 
Barišauskienės-Kavaliauskaitės Stasės ir 
giminių.

2492. Aleksas Zigmuntas (Hanau a. M., Lam
boystr. 84. 6a.-14) — brolio Stasio.

2493. Liaugaudienė-Kraušienė Marija ([24] Ed
delak i. Holstein, Norderstr. 20, Sūder- 
dithmarschen) — giminių ir pažįstamųjų.

2494. Žebrauskaitė;Ona (Meerbeck ub. Stadt
hagen, DP Camp, Stasiūnui Kostui per-

duoti Žebrauskaitėi) — Martinonytės 
Leonardos dėl suteikimo žinių apie se
serį.

2495. Bušauskienė - Janavičiūtė Uršulė ([20] 
Lebenstedt b. Braunschweig, Rappner 24, t 
DP Camp) — švogerio Antanavičiaus 
Juozo, sesers Antanavičienės-Janavičiu-
tės Onos, Janavičiūtės Česlovos, savo 
vyro Bušausko, Broniaus, buv. Vokieti
joj kaceto stovykloje. Žinančius apie jos 
vyro likimą prašo pranešti.

2496. Važgauskienė Lidija (Hannover-Stocken, * 
Baltic Camp) — Važgausko Jono ir kar. 
Rimkevičiaus Juozo.

2497. Staškevičius Leonas (DP Camp Nr. 12, 
Glasenbach, 'Land Salzburg, Austria, 
USA-Zone) — Staskevičiūtės Galinos.

2498. Staskevičiūtė Janina (DP Camp Nr. 12, 
Glasenbach, Land Salzburg, Austria,. 
USA-Zone) — Kanapėnų Jadvygos ir 
Felikso.

2499. Stačkevičienė - Balčiūnaitė Irena (DP
■ Camp Nr. 12, Glasenbach, Land Salz

burg, Austria, USA-Zone) — Butkienės- 
Gedgaudaitės Marijos su dukrele, Vit
kauskienės - Matulevičiūtės Laimės ir 
Budreikaitės Genovaitės, gyvenusios Tū- 
bingene.

2500. Končienė - Pakutkaitė Marija (Heidel- 
berg, Sophienstr. Nr. 5, Litauisches Ko-
mitee) — brolio Pakutkos Vlado. *i

2501. Petrųlevičius Bronius ([16] Offenbach a.
‘M., Hessen, Herrnstr. 4, bei L. Kumpį) 
prašo atsiliepti Dičpetri Igną, 1941 m. gy
venusį Berlin SW 68, Besselstr. 14, dėl 
išvykimo į USA, taip pat Dičpetrius: 
Aleksandrą, Juozą ir Vladą.

2502. Gailius Stasys (D.R.K. Dragsbaekleįren,. 
Thisted, Danmark) — giminių ir pažįsta
mųjų?

2503. Čepkauskas Pranas (D.R.K. Dragsbaek
lejren, Thisted, Danmark) — giminių ir 
pažįstamųjų.

gg MUSU KELIAS /
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. D„ Lietuvių Stovykla
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Vyr. Redaktorius D. Penikas, 
Redaktoriai — Al. Laikūnas. ir, 

Ant Musteikis
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JAMES FARLEY ŠALPOS VAJAUS GARBES PIRMININKAS

AMERIKOS KATALIKŲ VYSKUPAI REMIA BALFą

Įvairios žinios

Pertvarkoma JAV pramonė

to,

el-

yra 
lie- 
dar

IŠTRĖMĖ TELŠIŲ VYSKUPĄ
Š. m. sausio 10 d. J.A.V. lietuvių 

savaitraštis rašo, kad rusai ištrėmė

MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

BALFas pradėjo šalpos vajų
Iškilmingas BALFo vajaus atida

rymas įvyko sausio 24 d. 1 vaL po 
pietų Waldorf Astoria viešbutyje 
New Yorke. Atidarymas buvo fil
muojamas. Buvęs Amerikos pašto 
sekretorius James Farley sutiko būti 

' B ALF vajaus garbės pirmininku. 
Tarp garbės Svečių taip pat buvo 
kardinolas Francis Spellmanas ir 
ambasadorius Myron Taylor. James 
Farley yra buvęs demokratų parti
jos pirmininkas ir yra vienas įtakin
giausiu asmenų- Amerikos politikoje.

Vieni iš nuoširdžiausių geradarių 
yra Amerikos katalikų vyskupai, ku
rie nuo pat antro pasaulinio karo 
pradžios atjautė ir parėmė nukentė
jusius Lietuvos žmones.

Amerikos katalikų vyskupai savo 
metiniame suvažiavime Washingtone 
pažvelgė if į nuo karo nukentėjusius 
ir tebekenčiančios lietuvių tautos rei
kalus ir vienu balsu nutarė paremti 
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo vajų.

Amerikos vyskupų administraci
nės tarybos pirmininkas arkivysku
pas John T. McNicholas (Cincinatti, 
O.) atsiuntė BALF pirmininkui kun. 
Dr. Juozui B. Končiui tokio turinio 
laišką:

„Esu labai laimingas pranešti, kad 
Amerikos Katalikų Vyskupų Admi
nistracinė (N.C.W.C.) savo metiniame 
susirinkime vienu balsu nutarė už- 
girti vajų, kurį jūsų organizacija pla
nuoja vesti 1947 metų sausio ir vasa
rio mėnesiais.

„Mes visi jautriai žinome, kokias 
dideles kančias Lietuvos žmonės yra 
išgyvenę per karą ir pokariniais me
tais. Mums yra žinoma neapsakomi 
sunkumai ne tik pasilikusių žmonių 
Lietuvoje besiartinančių armijų aki
vaizdoje, bet taip pat ir tūkstančių 
tų, kurie pabėgo nuo tų armijų ir 
dabar yra' tarp išvietintų asmenų 
Vokietijoje, Austrijoje ir kitose Eu
ropos šalyse.

„Vyskupai išreiškia savo didžiau
sią pasigėrėjimą ir įvertinimą kilnių 
pastangų, kurias jūs ir jūsų bendra- 

» darbiai Bendrajame Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo esate atlikę tūk
stančių Lietuvos kenčiančių žmonių 
ir vaikų kančioms ir sunkumams pa
lengvinti. Vyskupai su malda reiškia 
vilties, kad Visagalis Dievas ir toliau 
laimins jūsų pastangas.

„Mes reiškiame vilties, kad savo 
vajuje jūs susijauksite visų ameri
kiečių dosnios paramos. Mes tikim,

Vokietijos problema JAV 
spaudoje

(Pradžia 1 pusi.)
Slo nutarimo niekad nesilaikė nei 

• Rusija, nei Lenkija, nei Prancūzija. 
Rusija ir Lenkija aneksavo pavestas 
administruoti sritis. Rusija ir Pran
cūzija vengė sujungimo: pirmoji, kad 
pasilaikytų bazę Vokietijai sovieti- 
zuoti ir čiulpti reparacijas iš eina
mos gamybos savo zonoje, o antroji 
— siekė suskaldyti Vokietiją vaka
ruose. Dabar Rusija norinti sutikti 
dėl Vokietijos sujungimo, su sąlyga, 
kad kitos galybės sutiktų mokėti Ru
sijai papildomas reparacijas iš eina
mos gamybos savo zonose. Bet kiek 
tas liečia JAValstybes ir D. Britani
ją, tai jos jau įliejo milijardus į savo 
zonas ir sujungė, kad jos galėtų pa
čios pagaliau save išlaikyti ir atpa
laiduotų sąjungininkų mokesčių mo
kėtojus nuo Vokietijos rėmimo.

■ Amerikos politiką užs. reik, mi
nisteris Byrnes seniai jau yra paskel
bęs. Jis yra pareiškęs, jog Vokietijos 
sienos turinčios būti tokios, jog ji 
galėtų gyventi be išorinės paramos, 
ji turinti turėti federalinę vyriausy
bę; Ame?lka nesubsidijuos Vokieti
jos, kad ji galėtų mokėti reparacijas 
kitoms tautoms. Kitais žodžiais ta
riant, JAV pasipriešino vokiečių mel
žiamų karvę šerti, kad Rusija galėtų 
ją melžti. Ir kuriuo būdu šis klausi
mas bus išspręstas, — pareis Mask
vos pasisekimas ar ne.“

1497. I. 77.

UNRRA screeningas 
sustabdyias

Šalpos vajaus tikslas yra sukelti 
reikalingas sumas paremti lietuviams 
nukentėjusioms nuo karo ir išblaš
kytiems po įvairius kraštus. Visoje 
šalyje numatyta surinkti daugiau 
kaip pusę milijono dolerių. BALF 
neseniai yra kreipęsis į visas lietuvių 
kolonijas, kad pirmas bendras šalpos 
žygis šiame vajuje būtų padarytas 
kovo 2 dieną, kiekvienoje lietuvių 
gyvenamoje vietoje, suruošiant pa
rengimą.

kad jūs ir toliau pagelbėsite ken
čiantiems Lietuvos žmonėms, kad ir 
kaip didelės sunkenybės galėtų būti 
ateityje.

„Tegu būna suteikta gausi palai
ma visiems, kurie yra dosnūs kilniai 
krikščioniškai Lietuvos šaliai.

Išikimai Jūsų Kristuje,
John T. McNicholas, 

Cincinatti Arkivyskupas“.
Šis Amerikos katalikų vyskupų 

pasakytas žodis ir parodytas gilus lie
tuvių. šaipūs reikalo įvertinimas 
gražiausias paakstinimas visiems 
tuvių šalpos darbo prleteliams 
labiau įsijungti į BALF veiklą.

(„Amerika“, 1947 m. sausio 17 d.)

Sibiran Teisių vyskupą V. Bortsevi- 
čių. Ten- jis esąs pristatytas prie 
darbų miškuose.

Paskutiniu metu Lietuvoje kelta“, 
kunigų buvo teismo pasmerkti įvai
rioms bausmėms. Su vysk. Borise- 
vičium sykiu ištremtas Plungės kle
bonas prelatas P. Pukys.
ĮDOMIOS LIETUVIŠKOS FILMOS

K. Motuzas ir V. Beleckas yra pa
rengę lietuviškų filmų ir jas- tuoj ro
dys Brooklyne. Tos filmos yra gar
sinės ir spalvotos. Viena jų pava
dinta „Lithuania“ — tai apžvalginė 
Lietuvos filmą.

Bolševikų teroras filmoje
Antra filmą vadinasi „Kodėl mes 

bėgom“? Tai bolševikų teroro aukų 
vaizdai iš 1941 m. pavasario Lietu
voje.

Trečioje filmoje parodomas lietu
vių tremtinių gyvenimas, ir ketvir
toji, pavadinta „Ten Kur Nemunas 
Banguoja“, yra garsinė, spalvota 
Lietuvos vaizdų filmą.

Sausio 17 d., penktadienį, lietu
viškos filmos buvo rodomos Brook
lyne, Schwaben Hall, 474 Knicker- 
bocke Av. Sausio 18 d. 7:30 vai. fil
mos rodomos Maspethe lietuvių pa
rapijos salėje ir sekmadienį, sausio 
19 d., 6 vai. vakare šv. Jurgio para
pijos salėje Brooklyne. Filmų ro
dymo metu kalbėjo Dr. J. Pajaujis, 
kun. J. Cekavičius ir aiškino Vyt. 
Beleckas. („Amerika“, 1947 m. sau
sio 17 d.)

Frankfurtas, sausio tnėn. 25d. Armija šiandien paskelbė, kad 
ji įsakė UNRRA tymams sustabdyti naujo screening’o vykdymą, kuris 
iššaukė susijaudinimą tarp tūkstančių zonos DP, tą programą laikančių 
„politine“.

Alex Squadrilli, USFET G 5 DP skyriaus karininkas, pareiškė, kad 
„visi DP buvo sujaudinti“ gavę klausimų lapus dėl jų. politinės praeities.

Prašymai ir užklausimai, siunčiami Armijai iš U.S. zonos stovyklų, 
privertė UNRRA direktorius atidėti apklausinėjimą, kuris turėjo tikslą 
surinkti medžiagą dėl galimos repatrijacijos ir perkeldinimo.

DP bijojo, kad apklausinėjimo medžiaga gali būti panaudota prieš 
juos dabartinių vyriausybių tų kraštų, į kuriuos jie nebenori grįžti.-

Vienas protesto laiškas, pasirašytas beveik 5.000 asmenų iš Augsburg- 
Hochfcid pabaltiečių stovyklos, prašė Armiją tą akciją ištirti, „nes UNR
RA, kaip tarptautinė pagalbos organizacija, yra likvidacijos stadijoje ir 
neturi teisės pravesti politinio screening’o“.

Squadrilli pareiškė, kad „DP pradeda ] UNRRA žiūrėti kaip į poli
tinę organizaciją, bet ne kaip į tarptautinę pagalbos organizaciją“.

(The Stars & Stripes)

• Kanada sujungė visas kariuome
nės dalis — sausumos, oro ir laivyno 
— į vieną tarnybą, kuri naydos tuos 
pačius ginklus ir priemones, kurios 
vartojamos D. Britanijos ir Ameri
kos. (INS)
• Prancūzija išleidžia naujus 100 ir 
50 frankų banknotus, kuriais bus se
nieji pakeisti, ■ nes esą daug netikrų.
• Egipto ir D. Britanijos pasitari
mus Egipto vyriausybė nutraukė ir 
nori šią problemą perkelti į JTautų 
rankas — į Saugumo Tarybą.
• Suomijos parlamentas sutiko su 
sąjungininkų paruošta taikos sutarti
mi, nors buvo pasisakyta, jog ji yra 
labai kieta.
• Graikijos vyriausybės naujuoju 
ministeriu pirmininku pakviestas 88 
metų Demetrios Maximos, populistų 
partijos narys. Kabinetas sudarytas 
koalicijos pagrindu. /
• Graikijoje kovos su partizanais 
vis dar vyksta.
• U.S. zonoje DP skaičius per pa- 

i skutinius 6 mėnesius padidėjęs 8.000,
nors 92.000 lenkų buvę repatrijuota 
ir 16.000 DP išmesta iš stovyklų kaip 
neatitinkami. USFET/G 5 pranešime 
sakoma, jog 70.000 žydų yra atvykę iš 
Lenkijos.
• Švedijoje esą uranijaus per 400 
milijonų svarų, kurio užtektų paga
minti milijonui a. bombų.
• Iš paskelbtų britų užsienių rei
kalų {staigų dokumentų aiškėja, jog 
D. Britanija iš anksto žinojusi vokie
čių dominavimo planus.
• US zonoje Vokietijoje \lar yra 
3.800 Amerikos piliečių, kurie gyve
na DP stovyklose. Jie visi laukia, 
kada galės išvykti į US.
• Prezidentas _ Trumanas, praneša 
AP iš Washingtono, yra suteikęs 
laisvas rankas Marshalliui valstybės 
departamentui pertvarkyti.
• Dėl Anglų-Sovietų Sąjungos 20 
metų pakto, pasikeitus notomis, Sta
linas pareiškė, jog „Jūs ir aš esame 
vienodų pažiūrų“. Dėl Britų-Sovie- 
tų pakto prątesimo Stalinas pasakė, 
jog „reikalinga pakeitimų“, kad jį 
padarytume stipresniu.
e JAV užs. reik, ministeris gen. 
George C. Marshaliis pats dalyvaus 
Maskvos konferencijoje kovo 10 d.
• AP praneša iš Toronto, jog Ka
nadoje atominės energijos fabrike 
gali būti gaminamos „mirties dul
kės“, kurios esančios veiklesnės negu 
atominė bomba. Dabar jos negami
namos, bet ateities kare, sako Kana
dos spauda, jos, „gal būt, bus galima 
daryti ir bus daromos

• Rusų okupuotoje Vokietijos zono
je yra 6 radijo stotys. Nežiūrint to, 
Sovietai esamos Berlyne galingos ra
dijo stoties, nors ji yra britų ir pran
cūzų sektoriuje, neleidžia naudoti ki
tiems sąjungininkams.
• Gen. McNarney pareiškė, jog 
praeisią daug laiko, kol Vokietija 
tapsianti demokratine valstybe.
• Gen. Dwight D. Eisenhoweris su
tiko padidinti orinių pajėgų štabo 
kadrą.
• Maskvoje griežtai paneigiami pra
nešimai, jog sovietų kariuomenė kon
centruojama įvairiuose Europos kraš
tuose.
• 10 Amerikos laikraščių redakto
rių ir rašytojų atvyko į Romą, iš čia 
jie vyks per Europą.
• Jugoslavija reikalauja iš Austri
jos Karintijos ir Klagenfurto, bet 
Austrija atmeta jų reikalavimus.
• Nuo kovo 1 d. bus išleisti nauji 
pašto ženklai britų, JAV ir rusų zo
noms.

• AP iš Herford praneša, kad visi 
buvę Jugoslavijos belaisviai britų-zo
noje nuo š. m. vasario 7 d. gauna DP 
statusą, paskelbė Britų MG.

DP gausia paprastą vokiečių ci
vilių maisto normą ir, manoma, savo 
darbu jie galės, išsilaikyti.
• Į JAValstybes esą išvyko 10.739 
DP, kurių tarpe 3.572 JAV piliečiai, 
o kiti emigrantai. Išvykusių 90“/» su
daro žydai.

PABALTIEČIŲ DP SARGYBOS 
NIURNBERGE

Iš Niurnbergo S & S praneša, kad 
pabaltiečių karių kuopa paskirta pa
dėti amerikiečių sargyboms Niurn
bergo kalėjimui saugotu Sustiprintu 
saugumu norima apsaugoti karo kal
tininkus nuo pabėgimo ar savižudy
bės.

Pagal naują patvarkymą vienam 
sargybiniui skiriama keturios vienu
tės, kai anksčiau buvo 30 vienučiu.

Naujos sargybos esančios sudary
tos iš UNRRA-os DP stovyklų, pra
šant brigados gen. Leroy H. Watson.
KANADOS GYVENTOJAI GAVO 

PILIETYBĘ
Iki šiolei Kanados gyventojai bu

vo laikomi D. Britanijos piliečiais. 
Kanados piliečiais jie tapo nuo 1947 
m. sausio 1 d., nes nuo tos dienos 
pradėjo veikti naujasis dominijos pi
lietybės įstatymas.

Iš Washingtono INS praneša, kad 
JAValstybėse pramonės decentrali
zacija jau prasidėjusi. Sausumos ka
riuomenės ir laivyno amunicijos 
įstaigos vicepirmininkas pareiškė, 
jog atominės bombos ateitis būsianti 
sprendžiamuoju faktorių didžiosios 
pramonės fabrikų statymui naujose 
ir saugiose vietose. Pramonės decen-

EUROPIECIAI Į PIETŲ AFRIKĄ
AP iš Johannesburgo praneša, kad 

generolas I. P. Devilliers, Pietų Afri
kos imigracijos atrinkimo įstaigos 
pirmininkas, sausio 15 d. numato iš
vykti lėktuvu Europon ir čia aplan
kyti Norvegiją, Švediją, Belgiją, 
Olandiją, Italiją, Britaniją, kur jis 
patvarkys Pietų Afrikos imigracijos 
organizaciją. Jo pareiškimu, „pirmu
mas teikiamas inžinieriams, techni
kams, amatininkams ir specialistams 
darbininkams. Prašymai būsią svar
stomi, pagal prašančiųjų naudingu
mą, neteikiant jokio pirmumo bet- 
kuriam atskiram kraštui“. Kartu 
buvo paneigta žinia iš Romos, jog 
Pietų Afrika suteikianti transportą 
italų emigrantams.

PASKELBUS KARO PABAIGĄ
JAV prezidentui Trumanui pas

kelbus antrojo pasaulinio karo pa
baigą, visos karo priemonės, karo 
metu suteiktos sąjungininkams pas- 
kolos-nuomos sutartimi, po 6 mėne
sių turi būti grąžintos, jeigu jos nė
ra per karą sunaikintos. Pvz., Ang
lija yra iš JAV gavusi 416 laivų, Ru
sija — 120, Graikija — 15, Prancū
zija — 13, Norvegija — 12, Belgija 
— 7, Lenkija ir Olandija .— po 1. 
Šie visi laivai po 6 mėnesių turi būti 
gražinti JAValstybėms.

tralizacija seniai jau buvo pageidau
ta ir karinių ekspertų,- nes tai esą 
svarbus faktorius gynyboje, ypač 
ateityje, JAV atominių bombų bom
bardavimų atvejų. Jis išreiškė tikė-r 
jimą, kad pramonininkai su visa savo 
jėga pramonę išskirstysią, nors tas 
kainuotų ir 300 milijardų dolerių.

JAValstybių gamyba
1946 m. 1945 m.

Karinių lėktuvų 1.400 48.000
“Civilinių lėktuvų 35.000 2.000
Susisiekimo lėktuvų 550 73
Automobilių 3.100.000 ?

iš jų sunkvežimių 930.000 ?
Batų porų .526.000.000 444.000.000

Tautinis solidarumas - egzistencijos pagrindas
(Pradžia 1 pusi.) 

remiantysis bus tvirtesnis. O,' be 
niekas nežino, kada suklups.

Solidarumas yra ginklas. Jei
narna su juo — laimima dvigubai. 
Jei prieš jį — neretai prarandama 
viskas. Taip yra šeimoje, taip yra 
ir kiekvienoje tautoje. Dovydėno 
Domeikos dėl gaidžio prarado ir var
dą, ir dvarą. O kiek domeikų tikro
vėje! Kinijos milžinas dėl nuolati
nių, vidaus rietenų tarptautinėse po
litinėse svarstyklėse sveria mažiau 
už Belgiją, O jų gyventojų santykis 
— 50:1! Kinijos gyventojų masė pri
lygsta D. Britanijos imperijos gyven
tojų kiekiui, bet ji kovoja pati su 
savimi. Tautinio solidarumo tuštu
mą ten užėmė brolžudybė. Iš kitos 
pusės — maža žydų tauta, būdama 
išblaškyta visuose kontinentuose ir 
neturėdama ne tik savo valstybės, 
bfet netgi ir bendros kalbos, tautinio 
solidarumo dėka pasaulinėje scenoje 
vaidina ne eilinę rolę.- Šiandieną mes 
tatai nuvokiame labai aiškiai. Tai 

"yra todėl, kad kiekvienas tos tautos 
narys — turtingas ir beturtis, švie
suolis ir nemokytas, rabinas ir pras
čiokas — lygiai gerai supranta tau
tinio susipratimo reikšmę. Ir tai ne 
nuo šiandien. Šis ginklas juos apgy
nė nuo išnykimo. Jis daug gelbsti 
Izraelio tautai Ir dabar. Čia galima 
rasti daug pamokančio. O mes kaip

tik dabar tos vertybės — tautinio so
lidarumo — pasigendame. Ne dėl to, 
kad- jo mūsuose nebūtų, o todėl, kad 
ji šiandieną labiau vertiname ir no
rėtume jausti stipresnį ir realesnį jo 
pasireiškimą. Mes intuityviai nuo- 
jaučiame, kad tautinės mūsų egzi
stencijos pagrinduose vienas kertinių 
akmenių tenka tautiniam solidaru
mui. Tai dera visai mūsų tautai, tai 
lygiai dera nuo savo žemės atplėštai 
Ir sunkiems bandymams svetur'skir- 
tai tautos daliai.

Tautinio solidarumo mokestis, tai 
tik nežymi ir blanki tautinio" solida
rumo pasireiškimo forma. Šį barą 
ryžosi, sustiprinti L. R. Kryžius, pa
skelbdamas tremtinio solidarumo 
skatiko aukojimo vajų. Turime ieš
koti daugiau realių ir konkrečių tau
tinio solidarumo pasireiškimo formų. 
Ne tik užuojauta, paguoda, patari
mas, ne tik minčių ir žodžių, bet taip 
pat darbų ir veiksmų solidarumas 
turi rasti mūsų tarpe daugiau vietos. 
Auka, dovana, pašalpa, paskola, tal
kininkavimas darbu ir kitokia me
džiaginė parama turi platoninį tau
tinio solidarumo pobūdį sukonkre
tinti ir surealinti.

Tautinio solidarumo sukonkreti
nimo ir surealinimo linkme pirmoje 
vietoje turėtų daugiau iniciatyvos 
parodyti tie, kurie šiandieną gausiau 
už kitus tautiečius disponuoja reali-

nėmis gėrybėmis. Tačiau ir įvairiuo
se- pirmaujančiuose mūsų postuose 
esą organai ir asmenys galėtų ir tu
rėtų šios srities veikloje stipriau pa
sireikštų Šiandieną, deja, turime pa
vyzdžių, kalbančių solidarumo ne
naudai.

Sutelktinėmis pastangomis galime 
pasiekti, kad tautinis solidarumas 
būtų ne tik moralinė suskaldytos 
mūsų tautos narių Jungtis, bet, ir 
konkretūs veiksnys, keliąs medžią- ? 
ginį mūsų mentalitetą iki tokio laips
nio, kuris įgalintų tautinę egzisten
ciją kad ir sunkiausiomis sąlygomis: 
tiek čia, tiek eventualiai ir kitur, jei 
būtų lemta (kad ir laikinai) ieškoti 
prieglaudos naujoje vietoje. Ir. kai# 
tik šia kryptimi labai daug galėtų 
padaryti mūsų užjūrio tautiečiai ir jų 
organizacijos, nes ši tautos dalis da
barties sąlygomis yra ekonomiškai 
pajėgiausia ir laisviausias rankas tu
rinti. Betgi norimam efektui pasiek
ti būtina totalinė visų mūsų talka ir 
visų mūsų gera valia.

Tautiniam solidarumui turi nusi
lenkti tiek profesiniai, tiek grupiniai, 
tiek partiniai interesai, nes čia rei
kalas eina dėl aukščiausio mūsų in
tereso.

Gyvybinis dabarties reikalavimas 
— tautinis minties, žodžio Ir veiksni* 
solidarumas. J. Paplėnas
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