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Išvietintiyii nervų įtampa Kova dėl taikos - kova dėl įstatymo ir teisingumo 
atslūgo pareiškė buvęs JAV užsienių reikalų minisieris James F. Bymes

Toks jau, mat, mūsų, praūžusio 
karo audros aukų, netekusių savos 
tėvynės žmonių fatališkas likimas,

Teisingos taikos organizavimas
jog nuolat esame priversti gyventi 
netikrume, baimėje, visada prislėg
toje nuotaikoje. Didžiųjų grumtynių 
metu buvome paversti nacių vergais, 
tiesiog nužmoginti, mūsų nervus 
tampė kaip pats netikrumas ateitimi, 
rytojaus diena, taip lygiai nuolatiniai 
aliarmai ir bombardavimų baimė. 
Humaniškosios demokratijos kari
nėms pajėgoms mus išlaisvinus, apie 
metus laiko gyvenome ramiai UNR- 
RAos globoje ir per tą laiką mūsų 
nervų įtampa bent kiek buvo at
slūgus!. Bet štai prasidėjo stovykli
niai patikrinimai, taip vadinamieji 
screeningai, ir vėl mūsų nervai atsi
dūrė, „karo stovyje“.

Iš esmės prieš karinės valdžios 
stovyklinius patikrinimus mes nieko 
neturime, nes, logiškai galvodami, 
patys prieiname išvados, kad mūsų 
globėjai ir maitintojai privalo gi 
žinoti, kuo rūpinasi. Bet kai po vieno 
Įvykdyto patkrinimo surežisuojamas 
pusiau viešas neaiškiems tikslams 
antrasis screeningas, išvietintųjų 
nervai įsitempia iki kraštutiniausių 
ribų. Nė iš šio nė iš to, po ką tik 
gana griežtai karinės valdžios pa
reigūnų įvykdyto screeningo, prade
dama stovyklose vėl ieškoti karo 
kaltininkų, nacių kolaborantų bei 
Slmpatikų, kai tuo tarpu tie antrieji 
tikrintojai turėjo geriausios progos 
keliariopal įsitikinti, kad mes niekas 
daugiau nesame, kaip tik aukos 
praūžusios karo audras, prie kurios 
sukėlimo nė per nago juodumą ne
buvome prisidėję. Mes kenčiame sa
vo tėvynės ilgesį ir sielvartą čia tik 
vien dėl to, kad mūsų kraštas, kurio 
juridinis savarankumas vakarų de
mokratijų ir dabar tebepripažįsta
mas, faktiškai tebeneša okupaciją.

Šia proga negalime nekonstatuot'i, 
kad pirmasis karinės valdžios parei
gūnų mūsų stovyklose vykdytas 
screeningas buvo pakankamai griež
tas ir DP teises jis atėmė apie lO’/o 
visų išvietintųjų. Iš stovyklų paša
lintųjų daugumą sudarė neatitikę 
instrukcijoje numatytų amerikiečių 
zonoje apsigyvenimo kvalifikacijų ir 
savo laiku Vokietijon repatrijavę as
mens, kurių didelis skaičius anuo
metu repatrijavo irgi ne iš meilės 
naciams, bet gal daugiau prievarta 
įvestos Lietuvoje komunistinės tvar
kos baimės dėlei. Gi nacių kolabo
rantų tikra to žodžio prasme, nors ir 
atidžiai buvo tokių ieškoma, mūsų 
stovyklose bene nebuvo surasta. Ir 
savaime suprantama: kaip gali būti 
nacių simpatikų ar kolaborantų tarpe 

' tų asmenų, kurie yra patys nacių 
aukos, kurie jų buvo apiplėšti ir 
įstumti į nepakeliamą vargą.

Tačiau, nors pirmasis karinės 
valdžios screeningas, kaip aukščiau 
jau minėta, buvo vedamas preciziškai 
ir griežtai, dar jam galutinai neužsi
baigus'iš tam tikros pusės pasigirdo 
propagandinių balsų, jog tas patikri
nimas pravestas per švelniai, jog visi 
įšvietintieji, kurie atsisako šiuo metu

Keliamas Pabaltijo laisvės klausimas
GEN. MARSHALLIUI VIENAS OPIAUSIŲ KLAUSIMŲ BUS LIGSlOL VIS ATIDĖLIOTAS LIETUVOS, 

LATVIJOS IR ESTIJOS LIKIMAS
Plačiai skaitomas New Yorko dienraštis „Daily News“ sausio 22 dieną rašo, kad generolui Marshalliul 

vienas opiausių klausimų bus ligšiol vis atidėliotas Lietuvos, Latvijos ir Estijos likimas.
Esant Valstybės sekretorium Bymes, vis buvo nustumiamas į šalį klausimas, ar Amerika ką nors darys 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybei atstatyti.
„Daily Naws“ primena, kad Amerikos vyriausybė pasmerkė Baltijos šalyse rusų pravestus rinkimus, 

nepripažino tų kraštų prijungimo prie Rusijos ir tebelaiko jų atstovybes Washingtone, lygiai kaip tai daro 
ir kai kurie kiti kraštai. Tik Argentina, suėjus į san tykius su Rusija, suspendavo Baltiojs kraštų atsto
vybes.

Baltijos kraštai savo viltis buvo sudėję į Atlanto Carterį. Dabar jie tikisi, kad gal Maskvos konferenci- 
ee iškils jų laisvės byla. Jei tai neįvyktų, būtų mėginama Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų laisvės reikalą 

eiti Jungtinėse Tautose.
„Daily News" primena neseną prezidento Truman o pareiškimą, kad Amerikos politika Baltijos šalių 

atžvilgiu nesikaitė ir nooikeis. Taip pat nurodo respublikonų partijos pirmininko Reece pareiškimą prieš 
linkimus, kad respublikonai stovi už tų šalių nepriklausomybės atstatymą. Fo rinkimų daugiau nieko ne
girdėti iš abiejų partijų Baltijos kraštų laisvės reikalu.

„Daily Nsws“, išfciHųs šluos klausimus, yra didžiausius Amerikos laikraštis, šiokiomis dienomis soausdl- 
nąs apie pustra&lo soiliejno. o sekmadieniais per 4 mittfenus egzempliorių.

Taikos organizavimas yra sun
kesnis negu karo. Karas iškyla ne
lauktai. Karo siekiančios vyriausy
bės nesiskaito su plačiosios visuome
nės norais ir todėl' karo dievaičiui 
nieko' nesigailima: čia įtraukiama ne 
tik krašto resursai, bet ir pats žmo
gus. Antra, karo organizatoriai pir
miausia paneigia tarptautines sutar
tis, atsipalaiduoja nuo tarptautinių 
įsipareigojimų ir tada, nusikračius 
juridinių ir moralinių varžtų, pra
deda tautų naikinamąjį karų.

Taikos sudarymas vyksta visai ki
tais principais. Taikos pagrindan de

Clurlionietės vikrios grakščios — toks pat ir jų šokis

grįžti į savo kilmės kraštus, reikėtų 
išskirti iš UNRRA-os globos, arba net 
priverstinai reikią juos grąžinti na
mo. Mat, kone visi įšvietintieji tei
singai atsąkinėjo į anketoje pastaty
tą klausimą, jog šiuo metu nenori 
grįžti į tėvynę todėl, kad ji yra dik
tatūrinio rėžimo valstybės okupuota 
ir nepatinka ten dabar esanti politinė 
santvarka. Už tokį atvirą ir teisingą 
pasisakymą buvo kam užsigauti. Ir 
pasipylė ant mūsų galvų juodžiau
sios pamazgos: mes buvome paversti 
be išimčių kolaborantais, fašistais, 
tinginiais ir t. t. Dar puikiai mes pri
simename praeitą rudenį JT suva
žiavime New-Yorke pasakytą tą gar
sią prieš mus nukreiptą kalbą, kurią 

(Nukelta į 8 pusi.) 

da teisingumą, žmogaus ir tautų tei
sių laisvę, ūkinę gerovę, ko nėra karo 
organizavime.

JAValstybių buvęs užsienių rei
kalų ministeris James F. Byrnes sa
vo atsiveikinamoje kalboje išsireiškė: 
„Kova dėl taikos — kova dėl įsta
tymo ir teisingumo. Įstatymas ir tei
singumas gali būti išvystytas ir pri
taikytas tik per tokias institucijas, 
kurios pajėgia gyventi ir augti. Ir 
šios institucijos turi būti remiamos 
jėgos, kuri apsaugotų tautas, kurios 
laikosi įstatymo, ir nukreiptų prieš 
tokias tautas, kurios tą įstatymą pa

Lietuvos daina skamba Vak. Europoje
Čiurlioniečiai pradėjo jau trečiąją šimtinę .

LENGVIAU APVAŽIUOTI. PUSĘ PASAULIO, NEGU SUGRĮŽT Į GIMTUOSIUS NAMUS
Surasti čiurlioniškius jų „Kara

liškoje Aukštumoje“ prie Dettin- 
geno, kur jie neva įsikūrę, tačiau iš 
tikrųjų tėra tik labai reti svečiai, 
yra jau ne taip labai lengvai pasie
kiamas dalykas. Čia užklysta jie tik 
savo nuolatinių kelionių protar
piuose, perdaug įvargę atsipūsti, 
dulkių nusivalyti, apsitvarkyti, savo 
programos papildyti, atnaujinti. O 
ir patys tokie kelionės protarpiai ne 

žeidžia. Jei mes kuriame įstatymus 
ir režimą, tai mes turime kovoti dėl 
tekio pasaulio, kuriame nė viena tau
ta savavališkai negalės primesti savo 
valios kitai tautai.“

Šis Bymes pareiškimas teikia vil
čių mažosioms tautoms, kurios dėl 
diktatūrinių režimų — fašistinių ar 
komunistinių — neteko teisės pa
reikšti savo valią. Svarstant Vokie
tijos ir ypač visos Europos taikos 
problemą, negalima būtų išjungti 
mažųjų t?utų, nes jos yra tomis tai
kos plytelėmis, kurios cementuoja di
džiąsias tautas. Taigi, Europos pas- 

dažnai pasitaiko. Bet užtat jų ke
lionės vingių Vingiais išraižė sker
sai ir išilgai visas tris vakarinės 
Vokietijos zonas — nuo Konstancos 
pietuose, ligi Luebecko šiaurėje, 
artindamosi į Luksemburgą vaka
ruose. Tūkstantiniai atstumai jiems, 
Įsitraukusiems į savo darbą, lygiai 
kaip ir poilsis ar kiti pirmaeiliai 
asmens reikalai, atrodo, neegzis
tuoja. Jau pats gyvenimas ne kartą 
davė nustebti, jog jie gali pirmąją 
vietą laimėti varžybose Hamburge, 

- kad rytojaus dienos vakare su ne- 
'j mažesniu sėkmingumu pasirodytų 

Muencheno scenoje. Tai tikrai skra
jojantis kolektyvas, sunkiai suran
damas, bet užtat pasirodęs pats vi
sur ten, kur prisireikia pade
monstruoti lietuvių tautinio meno 
žavumą, kur tautiečiai alksta laisve 
alsuojančios lietuviškos dainos.

Skaitėme laikraščiuose, kad ne 
per seniai, sausio 9 d., toli vaka
ruose, Bittburge, čiurlioniečiai du
šimtąjį kartą tremties sąlygose pa
sirodė scenoje, neskaitant bažnyti
nių koncertų, kurių irgi turėjo per 
70. Du'šimtai koncertų per beveik 
dvejis metus — tai nepaprastas įvy
kis ’ mūsų kultūriniame gyvenime. 
Kad lengviau galėtume tatai įsi- 
valteduoti, leiskime kalbėti skai
čiams. Iki šių sukaktuvių či’.’Jtio- 
niečiai turėjo aplankyti vMt> 85 vie
toves, išblaškytas tomuose Vokie-

tovlos taikos pagrindan turi būt! pa
dėti visų tautų, neišskiriant ir ma
žųjų, valstybiniai, tautiniai ir ekono
miniai interesai.

Kuriant įstatyminę santvarką, Žali 
ne vienam kilti klausimas, ar kar
tais viena kuri didžioji galybė nega
linti primesti savo valios kitoms. 
Tuo klausimu p. Byrnes taip pasi- - 
sako:

„Dabartiniai didžiųjų pajėgų san
tykiai išjungia bet kokį vienos domi
navimą. Ir šie santykiai vienašališ
ku veiksmu negali būti pakeisti ne- 
suardžius Jungtinių Tautų visor 
struktūros. Ir todėl, jei norime da
lyvauti įstatyminės taikos palaiky
me, mes turime, santykyje-su kitomis 
valstybėmis, palaikyti tokią karinę 
jėgą, kuri reikalinga mūsų įsiparei
gojimams atlikti“.

Dabartinis JAV senato preziden
tas ir užsienių reikalų komisijos pir
mininkas sen. Arthur Vandenberg 
taip pat patikino, jog „JAValstybės 
darys viską, kas yra jų galioje, kad 
išlaikytų tarptautinę gynybą prieš 
agresiją, kad skatintų demokratijos 
ir humanizmo teises ir pagrindines 
laisves bei siektų per tarptautinį 
bendradarbiavimą teisingos taikos ir 
laisvųjų žmonių laisvame pasaulyje".

P. Vandenbergas dėl svetimų že
mių grobimo labai aiškiai pasisakė. 
Jis pareiškė, jog „Amerika' nepla
nuoja jokių užgv^Jmų. Amerika taip 
pat neatleis ir nenutils dėl kitų už
grobimų“. Jei šis pareiškimas bus 
išlaikytas, o mes turime tvirtai tam 
tikėti, tada lietuvių tauta susilauks 
dienos, kada užgrobtas mūsų kraštas 
bus vėl laisvas nuo okupantų, kurie 
pamynė tarptautinę teisę ir sutrypė 
bet kurį žmoniškumą. Toliau p. Van
denberg. taip pasisakė: „Mes nesame 
užinteresuoti tokia vienybe, kuri 
mums daug kainuotų“.

Iš respublikonų šefo pareiškimo 
matyti, jog JAValstybės sieks teisin
gos, humaniškos ir be jokių aneksijų 
pasaulinės taikos. O tokios taikos 
pasaulis yra tikrai ištroškęs.

(Nukelta J 7 pusi.)

tijos plotuose. Belankant šias vietas, 
padaryta 19.221 km kelio, arba vi
dutiniškai kiekvienai naujai scenai 
pasiekti — 225 km. Išeina, kad leng
viau apvažiuoti pusę pasaulio, negu 
pasiekti kur kas arčiau savo gim
tuosius namus. Deja, nuotoliai tai 
dar ne viskas... Toliau, čiurlionie- 
čių klausėsi 101.670 asmenų, kurių 
69.050 civiliai ir 32.620 kariškiai — 
daugiausia prancūzai, po jų — ame
rikiečiai, anglai, lenkai, luksembur- 
giečiai. Koncertų paskirstyme zono
mis taip pat pirmauja prancūzai: jų 
zonai tenka 103, amerikiečių — 54 
ir anglų — 43.

Sausio 25 d. čiurlioniečiai savo 
buveinėje, — čia mini savo dušim
tąjį koncertą. Šventiška nuotaika 
pasijaučia vos peržengus slenkstį. 
Pasitinka tie patys besišypsą veidai, 
tiek kartų matyti scenoje. Patalpose 
tylu, ramu — nesigirdi tokiu metu 
įprasto repeticijų ūžesio. Pati salė, 
kur gema ansamblio išgarsintas šo
kis ar apsipavidalina karčią ašarą 
išspaudžianti daina, vėliau nune
šama į nuošaliausias tautiečių trem
tinių stovyklas, — šiandien puošniai 
dekoruota. Sienoje, salės dugne, 
tarp ištiektos mūsiškės trispalvės ir 
prancūzų vėliavos, pakeltos kanklės 
— tas neatskiriamas čiurlioniečių 
palydovas. Ant didžiulių stalų iš
dėliotos ir ’ienose iškabinėtos gau-

(Pabaiga 7 pusi.)
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^Lietuvių gyvenimas^

Hanau lietuvių „Atžalynas

mes

1947. I. 6. - H. 16.

Sietynas4' savųjų tarpe

Freiburgo skautai stovyklauja

ne-
nu-

Mūsų tauta kultūriškai nepapras
tai gaji ir atspari. Jos tautinės kul
tūros nepajėgė sužlugdyti šimtmečiai 
žiauriausios svetimųjų priespaudos. 
Lietuvių tautinė kultūra, lyg žalioji 
rūta, pakelia šaltosios žiemos spei
gus. Ji it nepalankiausiose kultūri
niam gyvenimui sąlygose įstengia iš- 
silaikyti.

Šiems teigimams pakankamai ar
gumentų galime rasti ir sunkioje mū
sų tremtinių būtyje. Vos tik mes iš
sivadavome iš nącių priespaudos, vos 
tik kiek laisviau atsikvėpėme, tub j 
spontaniškai griebėmės kultūrinio 
darbo. Ir šiandien mes nerasime nė 
vienos kultūrinio gyvenimo srities, 
kur mūsų tremtinių nebūtų dirbama, 
kurioje didesnių ar mažesnių vaisių 
nebūtu susilaukta.

Jau gana gražių darbo vaisių mes 
esame susilaukę ir vaidybos mene, 
tiek profesionalų, tiek ir mėgėjų. 
Vaidybos meno mėgėjų tarpe savo 
vienerių metų vaisingo darbo sukak
tį mini ir Hanau lietuvių stovyklos 
dramos mėgėjų kolektyvas „Atžaly
nas".

Hanau — didžiausioji lietuvių 
stovykla Vokietijoje, amerikiečių zo- 

. noje. Joje susitelkė, palyginti, gana 
daug šviesuomenės, ir todėl stovyklos 
organizavimas vyko gana greit Per 
kelius mėnesius stovykla susiorgani
zavo į vieną iš pavyzdingiausių. Joje 
veikia valkų darželis, pradžios mo
kyklos, gimnazija ir įvairūs kursai. 
Greitu laiku susiorganizavo tautinis 
ansamblis. Betrūko tik savojo dra
mos teatro. Ir jį ėmėsi organizuoti 
entuziastų jaunuolių būrelis.

Kas juos paskatino prie šio dar
bo: ar įgimtas dramos meno pamė
gimas, ar noras, paprastai, tariant, 
užkimšti dar vieną kultūrinio gyveni
mo spragą, mums sunku būtų pasa
kyti. Gal ir vienas ir antras motyvas 
juos paskatino prie šio darbo. Viena 
tik aišku, kad jie šio darbo ėmėsi 
pionieriškai ir entuziastingai. Sau į 
talką režisieriumi pasikvietė Kauno 
Valstybinės Dramos aktorių Vatautą 
Valiuką. Dirbo dane ir ryžtingai.

To darbo vaisiai buvo puikūs: 
1946 m. Hanau DP Camp tarptauti- 
njo teatro salėje buvo pastatyta 
premjera — Kazio Binkio 5 veiksmų 
pjesė „Atžalynas“. Režisavo aktorius 
Vytautas Valiukas, dekoravo daili
ninkas Kostas Jezerskas. Premjera

praėjo su dideliu pasisekimu. Jau
nieji dramos meno mėgėjai davė 
daugiau, negu iš jų buvo galima 
laukti. Tai, be abejo, didelis nuopel
nas gabaus režisoriaus Vytauto Va
liuko. Sis veikalas buvo kelissyk su
vaidintas Hanau lietuvių stovykloje 
ir su jo gastrolėmis aplankytos kai
myninės lietuvių stovyklos. Iš viso 
„Atžalyno“ buvo 10 spektaklių.

Jaunieji dramos mėgėjai, pirmuo
ju savo spektakliu susilaukę gražaus 
pasisekimo ir daug simpatijų žiūrovų 
tarpe, pasiva’dino pirmosios premje
ros veikalo vardu „Atžalynas“. Pir
masis debiutas paskatino dar ryžtin
giau ir uoliau dirbti pasirinktojo me
no šakoje. Vytautui- Valiukui išvy
kus j Detmoldą, „Atžalynas" savo 
režisierium pasikvietė buvusį Kauno 
Valstybinės Dramos aktorių Antaną 
Škėmą. 1946 m. balandžio 8 d., per 
Atvelykį, Hanau lietuvių stovyklos 
dramos - meno mėgėjų kolektyvas 
„Atžalynas“ davė antrąją savo prem
jerą, suvaidindamas Antano Škėmos 
1 veiksmo pjesę „Vieną Vakarą" ir 
Antano Gustaičio kaimo vaizdelį 
„Sekminių vainikas“. Šiems veika
lams dekoracijas piešė dailininkas 
Kostas Jezerskas, muzikinę dalį tvar
kė Juozas Žemaitis, o tautinius šo
kius paruošė L. Valiukaitė. Ši prem
jera parodė, kad atžalyniečiai daro 
pažangą, kad „Atžalynas“ želia, kad 
jo paskiri medeliai šakoja ir lapoja. 
Šiuodu veikaliukai „Atžalyno" Ha
nau lietuvių stovykloje ir kaimyni
nėse stovyklose buvo suvaidinti sep- 
tynius sykius.

Antanui Škėmai išvykus iš Ha
nau, „Atžalynas" savo režisieriumi 
pasikvietė buvusį Kauno Valstybinės 
Dramos aktorių Stasį Pilką. Jis 
su „Atžalynu“ 1946 m. rugsėjo 20 d. 
pastatė Schillerio pagal Gozzi septy
nių paveikslų veikalą .Princese Tu- 
randot". Režisorius Stasys Pilka šią 
pasakišką tragikomediją statęs dviem

sumetimais: jauniems vaidintojams 
— didesnio užsimojimo brandinančiu 
darbu, O publikai — nuo realybės 
atitraukimo tikslu. Ir šis veikalas 
scenos rampos šviesoje praėjo dar
niai ir įtikinamai, žinoma, vertinant 
jį mėgėjams taikomu scenos meno 
kritikos mastu. Šio veikalo ligi .šiol 
suvaidinta taip pat 7 spektakliai.

„Atžalynas" ligi šiol yra suruošęs 
24 spektaklius, kuriuos aplankė apie 
18.000 žiūrovų. Su gastrolėmis buvo 
aplankytos šios kaimyninės lietuvių 
stovyklos: Wiesbadeno, Wuerzburgo, 
Fuldo, Seligenstadto, Scheinfeldo, 
Schweinfurto ir Muna Muenster.

Hanau lietuvių stovyklos dramos 
meno mėgėjų kolektyve „Atžalynas" 
šiuo metu 28 dramos meno mėgėjai, 
kurių scenos darbui šiuo metu vėl 
vadovauja režisorius Vytautas Valiu
kas. Administracijos reikalus suma
niai tvarko Stasys Gasiūnas.

1947 m. vasario 8 d. „Atžalynas“ 
duoda naują premjerą Stasio Sant- 
varo 4 veiksmų dramą „Žvejai“. Ją 
režisuoja Vytautas Valiukas, dekora
cijas nupiešė dail. Kostas Jezerskas. 
Šia savo premjera „Atžalynas“ Ha
nau lietuvių stovykloje pradeda me
no savaitę, kuri tęsis ligi vasario 16 
dienos. Per šią meno savaitę „Atža
lynas" duoda premjerą „Žvejus" ir 
Vytauto Valiuko režisūroje atkurtus 
anksčiau savo vaidintus veikalus.

Apžvelgiant „Atžalyno" vienerių 
metų darbus, reikia pažymėti, kad 
jam tenka dirbti itin sunkiose sąly
gose. Visi kolektyvo vyrai dienos 
metu dirba, o repetuoti gali tik va
karais ir dirba ligi vėlaus pusiau
nakčio. Tačiau pasiryžimas ir 
nuilstamas darbas visas kliūtis 
gali.

Šios kuklios sukakties proga
linkime „Atžalynui“ ir toliau šakoti 
ir lapoti ir tapti tremtyje tikru lie
tuvių dramos meno atžalynu.

A. Merkelis

Iš Rokiškio per Kamajus ir Jū
žintus vykome į Romuvą — pasakiš
kai gražų Lietuvos kampelį.

Kamajuose aplankėme žymio
jo poeto kunigo Antano Strazdo- 
Strazdelio kapą, nulenkėme galvą 
prie jo paminklo šventoriuje ir po 
pietų tęsėme kelionę toliau į Jū
žintus.

Miestelis nedidelis, už Kamajus 
žymiai mažesnis, kuri dar gerokai 
sunaikino 1933 metais kilęs gaisras.

Jūžintų bažnyčią pastatydino 1723 
metais dvaro savininkas Veisenhofas, 
kuris yra laikomas ir pačio miestelio 
įsteigėju. Be gražios gamtos, mieste
lis daugiau nieko įdomesnio neturi 
ir mes dar iki vakaro suspėjome ap
lankyti Petrešiūnų ir Dauliūnų pilia
kalnius, iš kurių pirmajame buvo 
rasta įvairių senienų: varinių papuo
šalų, geležinių durklų, apyrankių ir 
kt.

Pernakvoję Jūžintuose, anksti ry
tą išvykome į Romuvą — gražią 
vasarvietę, kuriai šį vardą davė nau
jos tikybos skleidėjas Domas Šidlau
skas — Visuomis.

Šios vietovės pažymėtos žemėla
pyje nerasime, nes šiai vasarvietei 
yra paskirti 7 kaimai: Bradesių, Ve- 
likuškio, Pakacinių, Marimanto, Za- 
duojos ir Paza'duojos, kurie priklauso

Gražioji Nemuno šalis
(17) KAMAJAI — JŪŽINTAI — ROMUVA

Antazavės ir Dusetų valsčiams. No
rint pačiam žemėlapyje šią vasar
vietę pasižymėti reikia apvesti ap
skritimėlį Sartų ežero pakraščiuose, 
netoli nuo Dusetų į šiaurės rytus.

Romuvos vasarvietė, kuri sutei
kia pasakiškai gražių vaizdų, yra la
bai turtinga miškais ir ežerais. Sun
ku ir apsakyti, kuri iš šių vietovių 
yra gražiausia, nes kur tik paževlglį 
ten akį veria. Visa apylinkė niisėta 
aukštais kalneliais, tarp kurių yra 
gilūs slėniai, skaidrūs, tyvuliuoją 
ežerai, kurių krantai apaugę miškais. 
Užkopęs ant aukštesnio kalnelio ma
tai plačios apylinkės labai gražius 
vaizdus ir imi galvoti, kad. šiai vie
tovei parinktas vardas labiausiai tin
ka. Tai tikroji, mistiškoji mūsų Lie
tuvos Romuva, priglaudusi paslap
tinguosius piliakalnius, kurie mena 
mums gražiąją, didžiąją Vytauto tė
viškę.

O kokie gražūs, spalvingi, gana 
statūs Sartų ežero krantai, pasipuošę 
medžiais ir krūmais, iš kur sklinda 
dangiška lakštingalų muzika.

Sartų ežeras ir Šventoji upė Ro
muvos vasarvietę jungia su Nerimi 
ir Nemunu.

Čia pat, galima sakyti panosėje^ 
yra Dusetos, kur mes nutariame pa
viešėti klek ilgesnį laiką. -vk-

Tuščios pasiangos"Kasselio scenoje
REZ. IPOLITAS TVIRBUTAS DIRBA

Vasario 16 d. išvakarėse kuklioje 
Kasselio DP stovyklos salėje rež. Ipo
lito Tvirbuto Dramos Studija stato 
Petro Vaičiūno „Tuščias Pastangas“.

Pati Dr. Studija susidarė Wies- 
badene pereitų metų rudeni, netru
kus po rež. Tvirbuto išėjimo iš Hei
delbergo ligoninės, kur po ilgos ligos 
turėjo palikti vieną plaučių pusę. 
Studija, be mažų išimčių, sudaro 
kuone visi naujai teatro darbą pra
dedą žmonės.

Tavo skatikas, sušelpęs artimą, grįš tau pačiam
L. R. Kryžiaus piniginis vajus

Nauji metai - nauji darbai
Augsburge Prof. Dramos Tea

tras, po gana sėkmingų darbo metų 
žengia į naujųjų metų dirvą su nau
ju pasiryžimu ir entuziazmu, vado
vaujamas nenuilstamo meno vadovo

"akt. Palubinsko. Jau N. Metų išva
karėse pastatytas 5 v. farsas „Kaip 
jums tai patinka". Po savaitės iš
leistas naujas veikalas, 3 v. pasaka 
vaikams „Melagėlis". Pirmą režisavo 
akt. Palubinskas J., antrą — akt. Za- 
linkevičaitė-Petrauskienė E. Abu vei
kalai praėjo su didžiausiu pasiseki
mu.

.Teatras turi daug kvietimu ga
strolėms, bet dėl naujų darbų į jas 
kol kas nevyksta. Atkuriama „Tė
viškės pastogėj", ruošiamas „Žentas" 
ir su didžiausiu pasisekimu Prancū
zijoj vaidinamas „Naujoji Mokykla". 
Dirbama .su drama „Vanduo Kaka- 
togoj“. Praturtinus repertuarą ir su
tvirtinus teatrą naujomis jėgomis, 
teatras, tikimasi, pilnai atstovaus 
mūsų dramą. L.

Meno kolektyvas paprastai savo 
stovykloje retai tekoncertuoja, nes 
nauja programa nėra taip greit ir 
lengvai paruošiama. Todėl su džiaug
smu kirchhėimiečiai išklausė savojo 
„Sietyno“ koncerto (sausio 19 d.). Sis 
koncertas skyrėsi nuo Įprastų „Sie
tyno“ koncertinių spektaklių: nebe
buvo jamp nei lietuviško muzikinio 
vaizdelio, nei pasaulinės muzikos da
lies, nei tautinių šokių. Tai vis sun
kių darbo sąlygų išdava. Operos so
listai K. Orantas ir P. Rūtenis, akto
rius A. Škėma, vyrų kvartetas, vyrų 
ir mišrus chorai, diriguojami Alg. 
Kačanausko.— tai visi šio koncerto 
programos dalyviai.

Kauno Didžiojo Teatro Operos so
listas K. Orantas ir tremtyje gyvai 
reiškiasi dainos srityje. Jo atliktos 
šiame koncerte dvi A. Kačanausko 
dainos („Ilgesys" ir „Vai, gražu, gra- 
žu"), o taip pat su choru C. Sasnau
sko „Karvelėli" buvo atliktos skonin
gai, su Įsijautimu, nors ir trūko rei
kiamo išbaigimo.

Jaunas operos solistas P. Rūtenis 
iki šiol su pasisekimu dirbo Inns- 
brucko Operoje, dainuodamas pir
maeilius vaidmenis. Siame koncerte 
jis padainavo J. Tallat — Kelpšos

„Žaliojoj lankelėj1, Ch. Gounbd Va
lentino ariją iš op. „Faustas“, o su 
chorais — F. Haendelio „Largo“ ir 
J. Švedo „Baltos gėlės“. Solistas turi 
skambų ir sultingą baritoną., Nors 
viršūnėse šiame koncerte ir neturėjo 
sėkmės, o taip pat neišvengė ir mu
zikinių netikslumų, tačiau klausyto
jams paliko gražų Įspūdi.

Vyrų kvartetas "su dideliu Įsijau
timu ir nuoširdumu padainavo J. 
Brahmso „Užmik" ir „Valsą“. Nei 
ryškūs kvarteto paskirų balsų cha
rakterio Įvairumai, nei nedidelis jų 
solistinis pajėgumas interpretavimo 
vertės nesumažino.

Alg. Kačanauskas, „Sietyno" va
dovas, nors dar jaunas muzikas, ta
čiau dar Lietuvoje spėjęs pasireikšti 
kaip rimtas muzikas, šiais metais 
švenčia savo chorvedžio darbo de
šimtmeti. Jo diriguojami šiame kon
certe vyrų ir mišrus chorai buvo pa

Wiesbadeno stovyklai persikėlus 
Kasselin, persikelia ir studija. Darbo 
sąlygos aiškios: patalpų nėra, reika
lingų pastatymui medžiagų nėra, su 
laiku tenka skaitytis (studijos lanky
tojai negauna jokių privilegijų). Ir 
pradedančiai Studijai tinkamo veikalo,

galima sakyti, nėra. Negalima būtų 
pasakyti, kad „Tuščios Pastangos* 
pasirinktos nebuvus jokio kito tin- 
kamo veikalo. Jeigu ta problema nei 
mažą galvosūki sudarydavo teatramg 
Lietuvoje, čia ji nepalyginamai di- 
desnė. Eskizus ir dekoracijas darot 
dail St Neliubšys, irgi beveik ii 
nieko.

Po „Tuščių Pastangų", šalia toli* 
mesnio darbo su Dramos Studija, rež. 
Ip. Tvirbutas yra numatęs statyti 
Maurice Rostand veikalą „Žmogus 
kurj užmušiau“. Jeigu bus gauta 
Įmanoma parama ir pritarimas ii 
bendruomenės bei jos vadovybės, 
darbas turi atnešti laukiamus vai
sius. Teatro pastatymų iki šiol turi
me badą. Todėl sveikintinos visos , 
aktorių ir Dramos Studijos daromos 
pastangos. .

Reikia manyti, kad tiek „T uščiol 
Pastangos“, mintimis nukelsiančiol' 
mus tėvynėn, tiek dar karu tebeal
suojančioje Europoje aktualus „Žmo
gus kuri užmušiau“ aplankys ir kitas - 
didesniąsias lietuvių stovyk’as.

S. Galv.

sigėrėtini. Tiek J. švedo, J. Dam- I 
brausko, J. Gaidelio, J. Strolios, C. 
Sasnausko, A. Vanagaičio, tiek F. 
Haendelio ir R. Wagnerio kūriniai 
praskambėjo išieškotai ir užbaigtai, 
nors chorų dalyvių skaičius minima
lus.

šis koncertas buvo penktasis iš 
eilės — prieš tai buvo keturi koncer
tai kaimyninėse lietuvių kolonijose.

.Koncertą paįvairino aktorius A. 
Škėma improvizuotu nuotaikingu fel
jetonu.

Kirchheimiečiai savo „Sietyną“ 
išklausė su pasigėrėjimu ir nesigai
lėjo bisų tiek kvartetui, tiek chorams.

Landsliutas
Landshuto lietuviai Kalėdų šven

tes praleido savotiškai susikaupę. Nei 
bendrų Kūčių, nei N Metų sutikimo 
ar pasveikinimo neturėjo, tik moky
tojų p. p. Levicko ir Lyrgamerienės 
rūpesniu buvo suruošta vaikams eg
lutė. Šiaip, nors jaunimas du kartu 
per savaitę renkasi šokių, gyvenimas 
atrodo apmiręs. .Tai galima iš dalies 
pateisinti, nes trūksta inteligentinių 
Pajėgų, kurie atsidėję rūpintųsi tiek 
dvasiniais tiek visuomeniniais lietu
vių reikalais. V-tis

Kempienas mini lietuviškos knygos 
400 metų sukakti

Lietuviškos knygos 400 metų ju
biliejus Kempteno kolonijoj pradėtas 
minėti sausio 15 d. Minėjimas suor
ganizuotas mokyt A. Padžiaus rū
pesčiu. Tą dieną miesto koncertų sa
lėj komiteto narys kultūros ir švie
timo reikalams N. Tautvilas atidarė 
minėjimą. Turiningą paskaitą klau
sytojams paskaitė J. Mikeliūnas, te
ma: „Mažvydo laikai ir jo katekiz
mas". Antroj minėjimo dalyje pasi
rodė muz. P. Armono vedami vyrų, 
moterų ir mišrusis chorai. Be to, B. 
Račkauskas padeklamavo, o V. Vo- 
lertas paskaitė Vaižganto „Alaušo 
varpą".

Sausio 19 d., minint 400 metų kny
gos sukaktį, buvo suruošta spaudos 
paroda. Joja buvo išstatyta veik visa

tremtyje pasirodžiusioj! lietuviška 
spauda, okupacijų metu pogrindžio 
spauda, bolševikų skleista propagan
dinė spauda. Iš retesnių leidinių bu
vo išstatyta. Mažvydo 1547 m. kate
kizmo pavyzdys, „Auszra“, Duonelai
čio „Metai“, seni žemėlapiai, sveti
momis kalbomis išleisti moksliniai 
veikalai, liečią lituanistikos dalykus. 
Atskirą skyrių sudarė prof. Kolupai
los mokslinių veikalų egzemplioriai 
ir rankraščiai Paroda paįvairinta 
ordenų bei medalių rinkiniais. Dau
giausia eksponatų i parodą pristatė 
spaudos darbininkas memingenietis 
Br. Kviklys. Parodą, suorganizavo 
vietos literatūros bei žurnalistikos 
mėgėjų būrelis. Didžią darbo dali at
liko mkt. A. Radžius. K. Da.

Šių metų sausio 16 d. Dr. V. Ku
dirkos draugovės skautai suruošė žie
mos stovyklą Hintergartene, kalnuo
tame Schwarzwalde. Stovykloje da
lyvavo 20 skautų, daugiausia Frei
burgo universiteto studentų. Be pa
siruošimo patyrimo laipsniams, buvo 
išklausyta visa eilė paskaitėlių, ku
rias paruošė patys skautai. Daug dė
mesio kreipta į sportą. Labiausiai 
mėgiamas sportas buvo slidės, kurių 
dali paskolino YMCA, o kitą dalį tu
rėjo patys skautai individualiai

Stovyklavimas tęsėsi vieną savai
tę. Skautai išgyveno^ daug malonių 
valandų, atgaivindami dvasia ir su
stiprėdami kūnu. Daina ii juokas 
buvo ištikimi skautų palydovai. Prie 
nuotaikos ir drausmės palaikymo 
daug kuo prisidėjo draugininkas V. 
Mikalavičius. Keturi skautai prie de
gančio laužo, prieš lietuvišką vėlia
vą, apsupti draugų, davė įžodi, pasi
žadėdami ištikimai tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir padėti Artimui. Po įžo
džio, pasveikinus naujus brolius, iš 
tolimo Schwarzwaldo buvo pasiųsta į

Lietuvą raketa su šūkiu: „O, Lietu
va, mes nepamiršime tavęs!“

Stovyklą aplankė svečiai, lietuviai 
ir Tarptautinio Skautų Biuro narė 
ponia Michel De Beaulieu su vietos 
UNRRA-os atstovėmis. Ponia M. 
Beaulieu pažadėjo rūpintis Freiburgo 
skautais, kad ateinančią vasarą jie 
galėtų nuvykti į Prancūziją, į skautų 
suvažiavimą, kuris įvyks prie Pary
žiaus. Tarptautinio Skautų Biuro at
stovė buvo patenkinta gražiu lietu
vių skautų susitvarkymu, padarė ke
letą bendrų nuotraukų ir išvažiuoda
ma palinkėjo geros sėkmės skautiš
kame darbeiz belaukiant geresnių 
laikų, nenustoti vilties.

Zg. Dautartas

Amerikos lietuvio auka 
Stuttgarto studentams
Lietuviai tremtiniai, nuvykę į už

jūrį, kad ir turi sav* kasdienių var
gų ir rūpesčių, nepamiršta savo tau
tiečiu Beūsių Europoje. Gražų pa-

vyzdį parodė Clevelande apsigyvenęa 
tremtinių būrelis,' kurio iniciatyva 
vad. inž. M. Laurinavičiui, Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos ir kt buvo pra
vestas aukų vajus Clevelando lietu
vių tarpe. Už aukas buvo nupirkta 
„Care“.pakietėliai ir Kalėdų švenčių 
proga pasiųsti moksleivijai Vokieti
joje. 19 „Care“ pakietėlių šiomis die
nomis gavo ir Stuttgarto bendrabu
čio studentai Uz tokią nuoširdžią ir 
reikalingą auką studentai pasiuntė 
Clevelando lietuviams padėkos laišką.

FREIBURGAS
Vietos universitete žiemos semestre 

studijuoja 107 lietuviai studentai: 
medicinos fakultete — 21, filosofijos 
— 32, gamtos-matematikos — 21, tei- 
sių-ekonomijos — 30, teologijos — 3. 
Be to, Prof. Jonyno vadovaujamame 
Taikomojo Meno Institute — 86 (už
sirašė per 75, bet neveikia visi nu
matytieji skyriai), Aukštojoje Muzi
kos Mokykloje — 4. Taigi ft viso 
Freiburge studijuoja 147 studentai 

'bei doktorantai.
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Kokios bus Vokietijos sienos?
N^ujMtas Vokietijos tienų klau- 

Bhn .i yra ir bus pate opiausias ir 
Sunkiausias Europos taikos klausi- 
tnas. Čia taikia visai (sakiniai pa
brėžti, kad tai ne tik Vokietijos, bet, 
ir kai svarlbausia, visos Europos tai
kos ar karo klausimas. Kodėl gi 
taip? Juk paviršutiniškai žiūrint 
atrodo reikalas gana paprastas. Vo- 
kietija kapituliavo be jokių sąlygų. 
Ji dabar neturi jokios karinės jėgos, 
lead galėtų bet kuriems sprendi
mams pasipriešinti. Ji net gi neturi 
Vienos vyriausybės, kuri galėtų nors 
žodžiais savo sienas ginti ar pro
testuoti prieš kuriuos nors jai ne
palankius sienų klausimo sprendi
mus. Tad ir atrodo, kad būtų ga
lima jos sienas karpyti, kaip pa
tinka, dalinti jos genies visiems į jas 
pretenduojantiems kaimynams. Atro
do, būtų viskas tvarkoje: ir Vokie
tija taptų silpna, niekam nebepavo
jinga ir kaimynai būtų patenkinti — 
teisingai atlyginti už milžiniškas 
Hitlerio padarytas skriaudas. Tačiau 
tikroji padėtis yra visai kitokia, ne-

- gu atrodo. Tam yra
trys pagrindinės priežastys.

Pirmoji priežastis yra ta aplinky
bė, kad tautų ir valstybių gyvenime 
niekas tiek daug nesverta, kaip že
mė ir jos sienos. Dėl jų daugiausia 
ginčų esti, dėl jų amžiais kruvinais 
fr nekruvinais (diplomatijos) ginklais 
kovojama. Prisiminkime mūsų bylą 
ir kovą dėl Vilniaus, dėl Klaipėdos. 
Arba kiek vokiečiai savo ir kitų tau
tų kraujo praliejo, kol jie taip toli 
pasistūmėjo i rytus. Ir vis dar jiems 
buvo negana. Jie visur skelbė ir 
baskutinius karus dėl to sukėlė, kad 
Jie buvo įsitikinę, jog jie esą

. Volk ohne Raum (tauta be erdvės) 
Ir štai dabar Vokietijos istorijos ra
tes pasuktas keliais amžiais atgal:

slavų (lenkų ir rusų) siena prie 
Berlyno.

Nesunku suprasti, kokios nuotaikos 
dėl to vyrauja vokiečių' masėse. Ne
galima būti naiviems Ir tikėti, kad 
„sudemokratėję“ vokiečiai kitaip jau 
galvoja ar rengiasi galvoti.

O tas faktas, kad šiuo metu 
kiečiai

neturi vienos centralizuotas 
vyriausybės —

klausimo nepalengvina. Tai yra kaip 
tik antroji priežastis, kodėl Vokieti
jos sienų klausimo sprendimas gali 
duoti ateičiai tragiškų (Europos) re- 
zultatų. Vokiečių centralinės vy
riausybės tai nėra, bet yra labai ne- 
E'enkinta, įnirtusi (nors kol kas 

, palyginti, tyliai) vokiečių tauta, 
i juk ir dar daug daugiau tautų, 

kurios.neturi vyriausybių, bet tatai 
juk visai nereiškia, kad tų tautų 
nėra, kad jos likviduotos, kad ne
ateis proga joms turėti vyriausybes 
Ir daug ką pasakyti. Vokiečių tauta 
— visai realiai į visus reikalus žiū
rint — yra dabar tam tikras sfinksas.

vo-

Kas slepiasi už sienų klausimo? — Vokiečių tautos sfinksas. — Nugalėtas 
priešas ar sąjungininkas? — Ribbentropo-Molotovo pakto iešėlis. — Kieno 
eilė į Kremliaus globą? — Blumo ir Schumacherio kelionės į Londoną. — 
, ’ Saugumas ar teisingumas?

Niekas tikrai nežino, ką ji galvoja, 
ką ji laiko savo ateities draugu ar 
priešu. Tiesa, vokiečiai dabar ir rin
kimus daro, ir balsuoja — renka sa
vo paąrlamentus bei vyriausybes, ir 
rodo dar daug visokių kitų demo
kratiškų „dorybių“.1 Bet atvirumo 
pagautas nebe vienas vokietis pa
reiškia: „balsuoti, rinkti — reikia. 
Priešingai — amerikiečiai pamanytų, 
kad mes, vokiečiai, vis dar nedemo- 
kratai“. „O kodėl nemaža vokiečių 
balsuoja už komunistus? Argi taip 
greit jūs jau kitaip įsitikinote?“ „Na
gi tam, kad amerikiečius pagąsdintų, 
kad jie didesnes maisto normas 
mums duotų. Bene svarbu dabar, 
koks ten mūsų vokietis ministeris 
bus pastatytas. Kaip jam amerikier- 
čiai lieps, taip jis mus valdys.“ Ar 
vokiečiai turi pagrindo taip elgtis ir 
ar daug jų taip galyvoja — tai kitas 
klausimas, bet faktas, kad viešieji, 
demokratiškieji Vokietijos įvykiai 

.toli gražu dar neparodo ir neatsto
vauja tikrosios vokiečių nuotaikos ir 
vilčių. Tatai, žiųoma, labai apsun
kina ir sienų klausimo sprendimą, 
nes vokietis neretai pagalvoja: „Ne
svarbu dabar — bus visvien kitaip“. 
O kas gi duoda vokiečiams pagrindo 
viltis, kad „bus kitaip“? Tai yra ta 
aplinkybė, tas bent šiuo laiku ma
tomas faktas, kad ne visiems Vo
kietijos nugalėtojams ir buvusiems 
šio karo sąjungininkams yra galu
tinai aišku, kaip jie ateityje trak
tuos Vokietiją: ar kaip
nugalėtą pavojingą priešą ar kaip 

eventualų karo sąjungininką?
Jeigu kas norėtų Vokietiją ir toliau 
traktuoti kaįp nugalėtą pavojingą 
priešą, tai logiška, kad jai (Vokieti
jai) reikia kiek galint daugiau apkar
pyti sparnus (sienas). Bet jeigu gi 
kam atrodo, kad Vokietija artimoje 
ar tolimoje ateityje gali būti labai 
geras talkininkas — tam norėtųsi 
Vokietijos sienas taip sutvarkyti, kad 
jos ir strategiškai būtų patogios viso
kiems atvejams ir kad Vokietija bū
tų ir pramoninga ir soti (aprūpinta 
savo maistu). Va, štai šitoji aplin
kybė duoda vokiečiams progos tu
rėti tam tikrų vilčių (gal ir be pa
grindo) ir „manevruoti“ — „kas dau
giau duos“. Šita padėtis yra taip pat 
ta trečioji priežastis, kuri nepaprastai 
apsunkina Vokietijos sienų klausimo 
sprendimą. Dabar konkretus klausi
mas:
Kurios Vokietijos, sienos yra dau

giausia ginčytinos?

Rašo Kazys Veržikas
Atsakymas trumpas: kuone visos. Ir 
rytų ir vakarų, ir šiaurės ir pietų. 
Į jas turi pretenzijų rusai, lenkai, 
lietuviai, prancūzai, belgai, danai, 
olandai, Luksemburgas,/Čekoslovaki
ja ir kt. Per platu čia būtų visas tas 
pretenzijas aiškintis. Apsistosiu ties 
pavojingiausiomis vietomis — prie 
rytų ir vakarų sienų.

Rusai dėl savo pretenzijų į Vokie
tijos rytų sienas tyli. Pasiėmė sau 
Karaliaučių ir rytinę Lenkiją ir ti
kisi, kad tuo reikalas bus baigtas. 
Tai jų taktika. Jie svarbiausia sielo
jasi Lenkijos-Vokietijos sienomis. Ir 
ne dėl to, kad jie Lenkiją išstūmė iš 
rytų ir norėtų jai padėti įsitvirtinti 
plačiau vakaruose. Čia yra įdo
mesnių motyvų. Daug kam atrodo, 
kad sovietams taip pat labai rūpi, 
kieno draugas ar priešas bus ateityje 

Vokietija?
-Savaime suprantama, niekas da

bar negali žinoti, su kuo ar prieš ką 
ateities Vokietija norėtų kariauti. 
Visi juk tikimės, kad ateityje iš viso 
jokių karų nebebus. Bet, bent teoriš
kai galvojant, atrodo, kad Vokietija 
viena savo karo priemonėmis nega
lėtų išdrįsti „pagerinti“ savo rytų 
sienas, t. y. atsiimti iš Lenkijos tas 
žemes, kurios' galėtų būti Maskvos 
konferencijoje jai (Lenkijai) priskir
tos. Tad tų žemių (kurias dabar pa
gal Potsdamo nutarimą laikinai — 
kiti sako, kad galutinai — valdo len
kai) atgavimui Vokietijai yra tik du 
galimumai:

1) per Maskvos taikos konferen
ciją, .

2) vėliau „diplomatiniu" būdu. 
Vakarų sąjungininkai yra linkę dalį 
tų žemių grąžinti per Maskvos kon
ferenciją. Jie motyvuoja tuo, kad t<5s 

-žemės Lenkijai nereikalingos. Dir
bamos žemės Lenkija ir pati turi ga
na. Lenkijai esą svarbu palikti tik 
pramonės sritį — Sileziją. Kita da
bar lenkų valdomų Vokietijos žemių 
dalis esanti Vokietijos aruodas. Be 
jo Vokietija išsimaitinti negalėtų. O 
juk ta idėja, kad Vokietiją reikia pa
daryti vien žemės ūkio (nebe pra
monės) kraštu — nėra nustojusi po
puliarumo ir šalininkų. Taigi, tų že
mių atidavimas — Lenkijai būtų ir

nelogiškas žygis.
Iš ko gi tada gyvens Vokietija? Tai 
supranta ir vakarai ir rytai, ir len
kai ir vokiečiai. Bet čia vėl gi atsi
randa

psichologiškai politini pusė. 
Negalima skriausti Lenkijos. Kodėl? 

deda galvą už Lenkiją ir Jugoslaviją. 
Taigi, Kremliaus keliai nežinomi...

Antra labai ginčytina ir pavojinga 
Vokietijos sienų vieta

Vokietijos - Prancūzijos siena.
Prancūzija čia turi didelių ir kietų 
pretenzijų. Ji nori dvigubos saugu
mo garantijos. Visų pirma, ji nori to 
pasiekti, kad Vokietija iš viso ne
būtų pajėgi ją pulti. Kita vėl vertus, 
ji nori pasiekti tokios padėties, kad 
ji (Prancūzija), Vokietijos užpulta, 
galėtų sėkmingai apsiginti. Kaip «i 
to atsiekti? Metodas paprastas —

susilpninti Vokietiją ir sustiprinti 
Prancūziją.

Konkrečiau sakant, paimti sau vienai 
Saaro kraštą, o Ruhro ir Reino kraš
tus taip pat atskirti nuo Vokietijos 
ir vienu, ar kitu būdu ten užtikrinti 
ir Prancūzijai naudą. Prieš tokiu# 
prancūzų norus vokiečiai stačiai 
piestu stojasi. Vokiečiai visai teisin
gai sako, kad tos vakarų Vokietijos 
sritys yra Vokietijos širdis. Be jų 
Vokietija nebegalės būti gyva. .

Jau minėjau, kad sąjungininkų 
pažiūros į būsimą Vokietiją nėra nei 
aiškios nei galutinos. Taip pat dar 
vis buvo neaišku,

su kuo eis ateities Prancūzija?
Mat, Prancūzijoje nėra nieko pasto
vesnio kaip nuolatinis nepastovumas. . 
Tad ir sąjungininkams neaišku, ką 
reikia silpninti ir ką reikia stiprinti: 
Vokietiją ar Prancūziją. Vieną dalį 
tų .žemių, būtent: Saaro sritį, pran
cūzai turėjo savo zonoje. Tad jie, 
nebelaukdami taikos konferencijos 
ar sutarties su Vokietija, padarė to
kią „reforma“ Saaro srities valdyme, 
kad Saarą faktinai prijungė pria 
Prancūzijos. Sovietai dėl to žygio 
paprotestavo, vakarai pasiraukė, vo
kiečiai švelniai pasipiktino — bet 
faktas jau įvykdytas. Gi trumpalai- » 
kis Prancūzijos ministeris pirminin
kas

Blumas nuskubėjo į Londoną 
ir ten sutarė su anglais pasirašyti 
sutartį. Tai gan įdomus, stambus ir 
šiems laikams labai būdingas įvykis. 
Mat, Prancūzija gana dideliu tempu 
raudonėja ir buvo pradėjus megzti 
šiltus santykius su Maskva. Anglai į 
tai žiūrėjo ir šiaip ir taip. Juk ir 
Paryžius ir Maskva — abu karo są
jungininkai. Tik staiga pradėjo J 
Londoną lankytis įvairūs svečiai iš 
Vokietijos, susipažinimo ekskursijos 
ir pagaliau vokiečių socialdemokratų 
vadas

Schumacheris atsidūrė Londone.
Prancūzai suprato, kuo tai kvepia. 
Suprato, kad sovietai prancūzų nuo ' 
vokiečių, esant reikalui, neapgins, o 
gali ir nepanorėti ginti. Juo labiau, 
kad yra vienas labai aiškus dalykas. 
Jei Vokietija parodytų daugiau „dė
kingumo“ sovietams ir konkretaus 
palankumo į Kremliaus globą, tai

(Nukelta į 7 pusi.)

Visiems aišku, kai Lenkija neišpildė 
Potsdamo reikalavimų ir nepadarė 
laisvų rinkimų; žinoma, vakarai gali 
į tą klausimą „lengviau“ pažiūrėti. 
Tokia tendencija buvo jau ir pirmiau 
(Byrnes tatai iškilmingai pasakė 
Stuttgarto ir vokiečiams sukėlė 
„šviesių" vilčių). Bet gi rytai? Jie 
stovi už dabartinės Lenkijos pečių. 
Lenkijos rinkimai gi davė tokius 
rezultatus rytams, kurie visai nu
blukina vokiečių Berlyne parodytą 
nedėkingumą rytams (Vienybės par
tijos pralaimėjimas). Tad atrodo, kad 
rytai Maskvoje Lenkijos „skriausti“ 
jokiu būdu negalės leisti. Juo labiau, 
kad šiaip ar taip, o rytai Lenkijos 
klausimu ateityje galės prisiminti

Rįbbentropo - Molotovo pakto
pavyzdį ir galės už Vokietijos drau
giškumą jai šį tą „pasiūlyti“. O vo
kiečiams tai būtų vienintėlė nekru
vina proga toms žemėms atgauti, jei
gu jie nelaimės jų per Maskvos kon
ferenciją. Tatai bet gi galėtų Vokie
tijai duoti tokius rezultatus, kokius 
anais laikais Pupų Dėdė Lietuvoje 
apibūdino cinišku posakiu

„Vilnius mūsų, o mes rusų“.
Rytai realistai — jie be aiškaus iš
skaičiavimo dovanų, kad ir ne iš 
savo kišenės, niekam nedalija?Žino
ma, gali Vokietija tokių dovanų ga
vimui dar nebūti „pribrendusi“, gali 
ir ji pati nenorėti tos rizikos. ■ Ry
tams toks Lenkijos sienų klausimo 
sprendimas daugeliu atveju „pato
gus", nes gi aišku, kad vakarai dėl 
Lenkijos „rinkimų sistemos“ nenusi
ramins, o vokiečių draugystė rusams 
bus brangi. Juk vokiečiai ir Karaliau
čiaus taip lengvai neužmirš. Tad ry
tai privalo „turėti“ kokių nors re
zervų, iš kurių galėtų daryti vokie
čiams „dovanas“.

Iš čia aišku, kad Vokietijos rytų 
sienų sprendimas Maskvoje bus la
bai kietas susidūrimas vakarų su ry
tais, kur vakarų Ir rytų prestižas ir 
strategija bus pastatyti į labai keblią 
padėtį, kurią galės išgelbėti nebent 
toks kompromisas, kuris ne faktinai 
klausimą išspręstų, bet atidėtų jį 
„tinkamam“ momentui spręsti. Juk 
ir dabar jau yra balsų, siūlančių da
ryti provizorinius sprendimus. Žino
ma, rytai gali taip pat daryti kokį 
posūkį — „nuolaidą“. Juk ne taip 
seniai Maskva labai tėviškai žiūrėjo 
į Prancūziją, vėliau labai globojo 
Vokietijos interesus, mėgino megzti 
„šiltus“ ryšius su Italija. Dabar gi
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kaukė;
(Iš ciklo „Miestelis, kuris buvo mano“)
Kas šitas pastatas, klausi tu? — Ach, taip, 

jis atrodo komiškai: jis nori atrodyti puošnus, 
Sakyčiau, poniškas. Ji primena žmogų, be
sistengiantį atrodyti, šauniau už save patį. 
Tam tikru atžvilgiu šis namas yra savo šei
mininko portretas. — O jis kas? — Pralobęs 
mėsininkas. Ne, ponas skerdikas visiškai čia 
negyveno, jis tik pastatydino namus šiaip sau, 
pasididžiavimui: kad žmonės klausinėtų apie 
namus, ir kad būtų atsakoma, kam jie pri
klauso. Ir šeimininkas norėjo, kad valdiškos 
įstaigos įsikurtų jo name — tokia buvo jo 
ambicija. Ir štai, gan pasigrožėti iškaba, iš 
jos neabejotinai pažinsi, jog čia telpa paštas.

Ne, aš nežinau, koks dabar yra viršininkas. 
Šitoje mūsų paslaptingoje kelionėje mes ir ne
sužinosime šito. Nei to, kas sėdi už langelio 
ir perveria akimis atėjusį pasiteirauti laiško 
•— iš svetur, iš kažkur. Dabar!

O, laiškai — staigiai aš prisimenu vieną 
istoriją, seną ir paprastą, visiškai menką, bet 
kadaise ji man atrodė graudi.

Čia, miestelyje, gyveno-----------

Vladas Bruknė 
gimė šičia ir išaugo į berniuką. Vienuolika 
vaikų išugdė našlė motina, ji stūmė juos per 
vargą į melus, kada pradeda tikti piemeniu. 
Kiekvienas išeidamas palikdavo daugiau erd
vės lūšnoje ir išsinešta?# dalį vargo, o duo
davo šiek tiek paramos. Gal dėl to vienuolik
tasis neturėjo taip labai skubėti, jis net už
teko laiko eiti į mokyklą ir — kaip motina 
♦štatu sakė — ten •■gedo. Ji# galvojo, 

kad turi mokytis ir daugiau, tiesiog be galo 
mokytis, jis lakstė pas mokytojus ir skaitė 
daugybes knygų, ir kiekviena įsigerdavo į jį 
kaip liga — kalbėjo motina.

Ne, čia nebuvo kur daugiau mokytis, gim
nazija buvo gerokai toli, ir kaip galėjo jis ten 
pakliūti? Ar motina nešiotų ant peičų jam 
maistą? Ar užsidirbtų jis pats, kaip ne vienas, 
mokydamas kitus, jeigu pats dar taip mažai 
žinojo? Tačiau jis nebuvo nė minutės nusto
jęs tikėti, jog šitai ateis, šitai, kad jis išva
žiuos ten, ir tam jis rinko pinigus. Jie augo 
jam vasarą uogų krūmuose ir ant lazdynų, ir 
dygo su grybais, ir jis nešiojo į stotį keleivių 
lagaminus — ach, daug ką! ir pinigai byrėjo 
į jo de'lną, smulkūs, neužmatomi.

x O tuo laukimo tarpu jis bėgiojo pas moky
tojus ir skaitė knygas. Tada, kai jis turėjo 
šešiolika metų — pasirodė pirmasis laimėji
mas — taip galvojo ^motina, kuri jau buvo 
nustojusi vilties sulaukti iš jo ko nors pro- 
tingesnio: senasis laiScanešys pasikvietė jį sa
vo padėjėju. Kas tai yra padėjėjas? Senis 
sėdėjo ištisą dieną arbatinėje — čia rinkda
vosi vyrai iš valsčiaus raštinės ir kitų įstaigų; 
tai nebuvo vieša karčiama ir joks traktierius, 
tačiau jie gaudavo išgerti kiek tiktai norėjo, 
ir niekas negalėjo jų apšaukti girktuoklais. 
Jie kalbėjo apie politiką ir svarbius valsčiaus 
reikalus, ir laikas seko, tarytum bonkos. Ir 
berniukas lakstė po gatves ir namus su pilnu 
krepšiu: žmonės jau buvo pradėję įprasti skai
tyti laikra3Shis, ir daugelis iš nuobodumo rašė 
nemažai laiškų.

Taip, jis zujo per namus ir duris, patenkin
tas ir kupinas gerų vilčių. Abudu pašto at
stovai buvo pamėgę šitokį darbo pasiskirstymą.

Ir pasitaikė taip, kad po trejų metų senasis 
gavo pa titaną — nedidelį ūkį kitoje parapi
joje — ir tafcėlė tenai, o Vladas Bruknė taip 

buvo įprastas savo įstaigoje, jog tapo vienin- 
tėlis ir teisėtas laiškanešys.

Devyniolika metų. Savo senuose sapnuose 
šitokiu amžiumi jis turėjo būti baigęs gim
naziją. Kai jis gulėdavo užsimerkęs, prieš 
miegą, kai jis eidavo ilga, retais namais ap
sodinta gatve — jis galvodavo apie universi
tetą. Jis studijuos senąsias kalbas, jis keliaus 
į tolimus kraštus, jis dalyvaus ekspedicijose 
prie atkasinėjimų senųjų amžių. — O, jo stu
dijos neduos nė grašio, bet jis svaigo, galvo
damas apie visa tai. — Ir jis kietai rinko pi
nigą tam tikslui, jis sunkiausiai remdavo mo
tiną, nors mylėjo ją labiau už vyresnįjį dešim
tuką.

Ir dabar jis sulaukė devyniolikos metų. 
Kada, kada gi pagaliau ateis jo laikas? Kada 
jis važiuos į ten, kur gali mokytis, juk jis kas
dien kartoja visa tai, ką moka, tarytum rytoj 
būtų egzaminai. Kada? — Ach! Jau yra dau
giau kaip pusantrų metų, kaip jis peršoka lai
ką. Ne, jo svajojimai nesikeičia, jis vis tebe
regi save abiturientu, mato save studijuojantį 
— tačiau iš šito miaatelio jis nebegali Išva
žiuoti, nes tie pusantrų metų yra tie, kada jis 
įsimyli feldčerio dukterį Danutę. Ir jo meilė 
auga drauge su metais, kaip sveikas ir stiprus 
kūdikis. Tačiau ji buvo tyli, kaip nebylė. Kai 
jis nešiojo jos tėvo korespondenciją — daž
niausiai ji atidarydavo duris, ji tiesiog į savo 
rankas paimdavo iš jo popierius, ji šypsoda
vosi, dėkojo, ir vėl uždarydavo duris. Ir jis 
galvojo apie kitą rytmetį, jis drebėjo, kad gali 
nebūti kas nunešti — ir tokios dienos būdavo 
ūkanos, nors saulė tipo jam ant nugaros.

Mergaitė buvo užaugusi čia pat, ji ir mo
kyklą lankė šičia, vėliau išvažiuodavo į gim
naziją. O paskui jai, tur būt, nusibodo moky
tis, ar ji nebuvo labai stipri — ir dabar nuo
latos gyveno pas tėvą. Taip, ji buvo trapotį 
vyresnė, metais ar pora būva ti^tanė už jį — 

gal dėl to vaikystėje nepastebėjo jos. O dabar 
mylėjo. Ir tokį ilgą laiką jam užteko to. ką 
jis. pats savyje turėjo jai — tačiau kai tam 
buvo dvidešimt mėtų, pasidarė kažkaip, Uad 
jis parašė jai laišką. Ant jo buvo užd*tas 
pašto ženklas ir andspaudas, ir jis pats nunešė 
jį, tarytum svetimą. Ir taip pasikartojo keletą 
kartų — kad jis rašė juos vėlais vakarais ir 
rytmečiais nunešdavo juos mergaitei, drauge 
su jos tėvo laikraščiais. Jinai pradėjo žiūrėti 
į jį keistu žvilgsniu — pastebėjo jis. Ir vieną 
kartą, kai jis skubėjo kaip visuomet — ji 
staiga ištiesė ranką ir sulaikė jį.

ilgas dienas jis buvo galvojęs, kaip užkal
bins ją, jis sudarydavo savo mintyse sakinį' 
ir vėl griovė jį, kad sustatytų geresnį. Ir kai 
dabar jis matė, kad ji kažką pasakys jam — 
jis laižė savo lūpas, jos buvo perdaug sausos, 
ir kiekvienas žodis, patekęs į jas, turėjo su
džiūti.

— Jūs esate nuostabus vyras, — pratarė 
ji, žiūrėdama į jo kaktą. — Aš matau, kaip 
jūs einate keliu, skaitydamas laikraščius. Jūs 
tikrai pasidarysite kas nors didelio. — Ir ji 
padavė jam savo ranką, o kai jis ėjo pro duris, 
ji ėjo arti jo ir tyliai ir greitai pasakė:

— Aš žinau, tai jūs rašote man. Ir aš ži
nau, kad negali būti gražesnių laiškų.

Jis stovėjo, negalėdamas atsisukti, ir jo 
širdis plakė labai garsiai, dėl to jis vos galėjo 
girdėti mergaitės balsą.

— Aš nemoku pasakyti, ką aš jaučiu, skai
tydama, bet jūs daug galite duoti savo žo
džiais. Ne, aš tikrai nemoku, — sumišo ji. — 
Taip, jūs visai nekalbate apie tave ir mane, 
ir vis dėlto, aš visą laiką žinau, kad tik apie 
mane kalbate. Ir tai yra taip puiku. Sudie 
— Sako ji ūmai ir užtrenkia duris.

Jis išeina svyruodamas.
Kitą dieną jie pasikalba truputį — jis Jau 

gali išsižioti. Ir kitą kartą vėl. O paskui buvo

3
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Vidaus kainos Investicinėms ar 
vartojimo gėrybėms su didele žalia
vų dalimi seka pasaulinės rinkos ky
lančias kainas greičiau, negu kyla 
perkamasis vidaus vartotojo pajėgu
mas. To pasėkoje kainų ir atlygini
mo sraigtai sukasi, ypač paskutiniai
siais mėnesiais, neraminančiai grei
tai, nors ir dedamos pastangos tų 
sraigtų sukimuisi kiek galima stab-

Minorinės gaidos
Aišku, nebūtų ko perdaug galvoti 

apie mažųjų valstybių nenormalią 
ūkinę konjunktūrą, jei nebūtų pasi
girdę prieš kelis mėnesius dar silpni, 
bet šiandien jau gerokai sustiprėję 
balsai, skleidžiu pesimistinę pažiūrą 
dėl JAV ūkinės raidos. Dar nėra ga
lutinai perorganizuota karo meto 
pramonė i taikos meto pramonę, dar 
nėra pilnai aprūpinama prekėmis vi
dau rinka, dar visos Europos akys' 
nukreiptos į JAV dėl amerikietiškų

< eksporto prekių. O tuo tarpu jau at
plaukia minoriniai garsai, labiausiai 
iš bankinių ’ sluoksnių, iš Wall 
Street’o dėl ryt dienos ūkinės kon
junktūros. Vos tik spėjo kiek atsi
gauti biržose vertybinių popierių 
vertė nuo sunkių smūgių, ir vėl bir
žose siaučia netikrumo, baimės dva
sia. Net staigus kainų priežiūros pa
naikinimas ir dėl to sudarytasis in
fliacinis kainų kilimas davė tik da
lini ūkinį pagyvėjimą. Ištisa banga 
streikų, ypač transporto ir kalnų 
pramonės srityse, ne vieną ne tik 
JAV, bet ir šiaip ūkinio gyvenimo 
Stebėtoją verčia susimąstyti.

Raminantys Tarptautinio Mokėjimų Banko 
išvedžiojimai

Tarptautinis mokėjimu bankas 
praėjusią vasarą savo 16-tame meti
niame pranešime tarptautinio ūkio 
klausimais, žinoma, nebuvo jau toks 
pesimistas kaip anksčiau minėtieji 
Įvairūs ūkiniai sluoksniai. Praneši
me pabrėžiama, kad šių dienų ūkiui 
1920 metų ūkinės depresijos prie
žastys negalioja. Tąsyk ūkinio smu
kimo priežastys glūdėjo perdaug iš
pūstose didmenų prekybos kainose ir 
prekių atsargos buvo pagristos labai 
plačiu kreditu. Smūgis tad buvo juo 
stipresnis, juo kainų lygis amerikie
tiškąjį perviršijo, taip kad grąžini
mas pinigų vertės į senąjį paritetą 
ir vidaus kainų prilyginimas pasau
linės rinkos kainų lygiui turėjo pri
vesti prie sukrėtimo. Dabartiniu gi 
metu dauguma vyriausybių neleido 
kainoms labai iškilti laikantis prin
cipo, kad perdavimo, kaina perdaug 
nenutoltų nuo savikainos. Šis 'tarp
tautiniu banko pranešimas, gaila, ne
apima naujaųgių JAV kainų pakili-

(Pradžia praėjusiame Nr.)
dytL Konkrečiai kalbėdami pesimis
tai apie Šveicarijos ūkį mano, kad 
ji artimiausioje ateityje užgulsianti 
depresija, gi optimistai tikisi geriau
siu atveju kiek ilgiau smukimą už- 
sitęsiant Tačiau vieni ir antri visu 
rimtumu svarsto būdus ir priemones, 
kaip geriau dabartinę gerą ūkio kon
junktūrą Išnaudoti ir kiek galima 
daugiau rezervų sudaryti ateičiai.

ir iš Wall Street’o
Kai kurie ūkiniai sluoksniai Wa

shingtone mano, kad aukščiausias 
žydėjimo laipsnis yra jau savo vir- 
šūnę-pasiekęs ir kad streikų pagalba 
pasiekti kainų pakėlimai negalėsią 
būti išlyginti gamybos didinimu. To
dėl netenka stebėtis, jei Švedijoje 
ar Šveicarijoje, o net Prancūzijoje 
bei Belgijoje ūkinės depresijos šmėk
la pasivaidena vis didesniam stebė
tojų būriui. Juo labiau, kad biržų 
kursai Ziuriche arba Stockholme, ne
žiūrint gerų dividendų, rodo nerimo 
ženklų ir kad šiandien ne tik profe
sionalai, bet ir mėgėjai ginčijasi' dėl 
būtinų pinigų reformų bemaž visuo
se kraštuose. O labiausiai nurodo
ma, kaip i neužginčijamą faktą, i 
neužtikrintą būklę beveik visose 
svarbiausiose pasaulinėse ūkio sri
tyse, o ypač maitinimo. Pesimistai 
deda ant svarstyklių kaip argumen
tą istoriją, nurodydami, kad po pir
mojo pasaulinio karo, jau 1920 me
tais, perorganizuojamą pasaulio ūki 
apėmė depresija. Tuo būdu, pasak 
pesimistų, smūgis ūkini gyvenimą 
turėtų ištikti 1947 metais ir dėl to 
siūloma laiku pasiruošti ji sutikti.

mo (išėjęs 1946 m. vasarą) ir dėl to 
susidariusios būklės. Šitas trūkumas 
juo labiau pajaučiamas, nes tam pa
čiame pranešime yra mesta mintis, 
kad kiti kraštai turėtų prisiderinti 
amerikietiškoms kainoms, žinoma, 
atkreipiant dėmesį į gamybos skir
tingumus. Kanada ir Švedija,'kaip 
jau yra žinoma, pagal šį siūlymą sa
vo valiutą prilygino, ją atvertinda- 
mos.

Be to, pranešime reiškiama nuo
monė, kad daugelio kraštų ūkiai po 
šio karo kainų sutrikimą lengviau 
pemeš, nes nuo 1930 metų ūkinės 
stagnacijos privatus prasiskolinimas 
esąs žymiai susiaurėjęs. Taip pat yra 
konstatuojamas kredito apyvartos 
sumažėjimas pramonėje ir žemės 
ūkio gamyboje. Šitie veiksniai duo
da pagrindo ekonomistams reikšti 
nuomonę, kad šių dienų ūkis kon
junktūriniam smukimui mažiau turi 
pagrindo, kaip prieš ketvirti šimt
mečio. Jei po pakilusios gamybos 

dabartinė pardavimo konjunktūra ir 
i galą eisianti, tai būsianti tik laiki
nė stagnacija (sustojimas), bet ne 
tikra depresija. Pagaliau paklausos 
ilgalaikio suvartojimo gėrybėms, 
kaip: namai, auto mašinos, šaldytu
vai ir pan., ne taip greit gali būti 
patenkinti. Tuo būdu išeina, kad, 
palyginti, palanki ūkinė konjunktū
ra galinti tęstis dar daugelį metų. 
Šią nuomonę lyg ir patvirtina fak
tas, kad Švedijos vyriausybė savo 
viename pranešime parlamentui pa
reiškė nuomonę, esą gera konjunk
tūra būsianti maždaug iki 1950 metų.

Svarstydamas šiuos pokarinius 
ūkio stebėjimus, Tarptautinis mokė
jimų bankas mano, kad pavojingas 
konjunktūros pasikeitimas į blogąją 
pusę, turint galvoj sumažėjusį prasi
skolinimą ir bemaž visur sustiprintą 
kreditų ir kapitalų judėjimo kontro
lę, nelauktinas. Tai pat prisiminda
mas 1929-1933 metų depresijos įtaką 
žemės ūkiui, Bankas pastebi, kad 
šiandien -ir žemės ūkio srityje yra 
kita būklė. JAV, Kanadoje, Argen
tinoje ir Australijoje dirbamos že
mės plotai tarp 1910-1930 metų buvo 
praplėsti nuo 35 iki 53 milijonų ha 
ir, kai Europos žemės ūkis iš po pir
mojo karo negalavimų atsigavo, už-

Amerika — darbininkų žemė, daž
nai pasitaikąs posakis, pasiteiravus 
apievčia esančias darbo sąlygas. Be 
abejo, nenorima tuo pasakyti, jog ki
tur darbo nėra ar žmonės jo nenori, 
o tiktai liudija, kad šioje šalyje vi
sokios rūšies darbininkui prienama 
vįsi kultūringo gyvenimo patogumai.' 
Amerika yra kapitalistų šalis, nere
tas taip pat pasakymas, tačiau tūlas 
pilietis tuoj suramina paaiškinda
mas: „bet ar jie dviem automobiliais 
važinėja, ar dvigubai suvalgo“. Iš 
tiesų, tiek Įstaigos viršininkas, tiek 
sargas ar šlavėjas, tiek ūkininkas ar 
fabrikantas laisvalaikiu ar pramogų 
metu vienas nuo kito nesiskiria savo 
išore (ne išvaizda). O tas reiškinys 
ir lietuvių simpatijas besąlyginai už
kariavęs tik Amerikai — „čia ponų 
ir tarnų nėra“ — būtinai pridės pa
aiškinimą. Be abejo, taip įvertintas 
kiekvienas darbas atneša siaubą kriz- 
mečio (darbo trūkumo) laikais. Tuo 
išaiškinamas ir jų tas nepaprastas 
taupumas, nes kiekvienas taupo to
kiems laikams.

Ne veltui pokalbiuose apie pabė
gėlius, tremtinius, pirmas amerikie
čių klausimas: ar jie turi darbo. Jei 
neturi, tikrai yra bloga, arba...?

Dėl šio paprasčiausiu fiziniu dar- 

jūriniams kraštams neturint rinkų 
savo derliui realizuoti, turėjo įvykti 
krizė. 1938 metais esantys 57 mil. ha 
dirbamos žemės plotai dėl karo pa
diktuotų priežasčių 1940 m. nusmuko 
iki 40 miL ha. Praėjusiais metais, 
t. y. 1945 m., užjūrinių kraštų dirba
mos žemės plotai sudarė vėl 45 mil. 
ha, taigi nedaugiau kaip 1929 metais. 
Toliau yra žinoma, kad maisto pro
duktų pareikalavimas pasaulyje yra 
labai padidėjęs, taip kad net inten
syvinant gamybą perprodukcijos pa
vojus žemės ūkyje šiandien esąs ma
žas.

Dėl šiandieninių, ypač JAV did
menų prekybos kainų pakėlimo 
Tarptautinis mokėjimų bankas nu
rodo, esą, jis yra aukštai ^usijęs su 
aukso stoviu. Iš to išvedama, kad 
didmenų prekybos kainos JAV ir Di
džiojoje Britanijoje 1946 m. vasarą 
buvo maždaug to paties lygio, kaip 
ir 1914 m., taigi bemaž priartėja pa
skutiniųjų 150 metų kainų vidurkiui. 
Panašiai , mažai pavojaus sukelia, 
kaip ir kainų raida, aukso padalini
mo problema. Jei po pirmojo pasau
linio karo bemaž viso pasaulio auk
sas suplaukė i JAV ir ten jis buvo, 
siekiant padaryti ši kraštą eksporto 
kraštu, priešingai visiems liberalinio 
ūkio dėsniams, užšaldytas, tai šian
dien aukso pasidalinimo problema 
yra „racionalesnė" — tai yra šian
dieniniai JAV aukso ištekliai sudaro 
tik truputi daugiau negu pusę" viso 
pasaulio išteklių. Be to, visa eilė 
tarp tautinių institucijų rūpestingai 
seka tarptautinį aukso judėjimą, kad 

Darbo perspektyvos Amerikoje
Rašo kun. Albinas Martišiūnas

bu pasiekto gerbūvio senus emigran
tus stebina nenumaldomas naujųjų 
ateivių ilgesys Tėvynės, savojo kraš
to. Daugumas senųjų ateivių paliko 
gimtinę kaip rankpelniai darbininkai 
dar Caro priespaudos laikais ir ne
gali suprasti geresnio gyvenimo, pa
siekto nepriklausomoj Lietuvoj. Ne
greit pavyksta išaiškinti, kad Lietu
voj gyvenamojo namo prieangy jau 
paršelių nešerdavo, kad visi mokytis 
privalėjo, jau ne balanomis namus 
apsišviesdavo, krautuvėj pirktus dra
bužius dėvėjo ir 1.1, ir 1.1.

Visai kitokios, be abejo, pažiūros 
apie Lietuvą tų tautiečių, kurie bent 
kartą po I did. karo ją aplankė. Net 
čia gimusieji, Jei buvo nuvažiavę sa
vo giminių (aplankyti) pamatyti, vi
sai kitaip domis ir aukoja Tėvynei, 
klausinėja, teiraujasi, ieško tremtinių 
Vokietijoj. Bet vis dėlto visumoje ne 
didelis procentas buvo sugrįžę į gim
tąją žemę ir apie ten gyvenimo sąly
gas yra senųjų pažiūrų.

Ne paslaptis, kad ir Amerikoje 
vargstančių yra. Bet tai daugiausia 
ne dėl uždarbio kaltės, o dažniausiai 
iš asmeninio apsileidimo ar vienos 
kitos atsitiktinės nelaimės. Šie emi
grantai, daugiausia Maskvos agentų 
suvilioti, tarnauja „raudonai vėlia- 

esant reikalui galėtų padaryti ati
tinkamas išvadas. . __

Viltys pagal aukso 
vidurio politiką

Kaip matome, šios pesimistinės Ir 
optimistinės ūkio konjunktūros rei
kalu pažiūros turi nemaža tiesos, ta
čiau aiškiai parodyti iš po artimiau
sios ateities uždangos busimąjį pa
saulinio ūkio konjunktūros veidą vis 
dėlto negali pretenduoti. Juo labiau, 
kad ateities ūkio konjunktūros per
spektyvų nustatymas yra apsunkina
mas gana komplikuotos ir visai ne
aiškios tarptautinės politikos raidos 
ir pagaliau šiuo metu sunku {spėti, 
kaip galutinai formuosis pasaulio 
ūkis, tai yra, ar jis vadovausis libe
ralinio ar planingo ūkio principais. 
Šiaip ar taip, laikydamiesi aukso vi
durio politikos, turėsime tikėti, kad 
nežiūrint galimų pokarinių ūkinių 
sunkumų, vis dėlto pasaulis, išgyve
nęs, ypač dvidešimtajame amžiuje, 
tiek daug ir skaudžių ūkinių su
krėtimų, ieškos daugiau teisingumo 
principais paremtų sprendimų. Sį 
spėjimą lyg ir' patvirtina šiandieni
nės paskirų-kraštų pastangos, o taip 
pat dar karo metu sudarytosios tarp
tautinio ūkio reikalams sekti ir tvar
kyti institucijos, kurios, kaip iš šių 
dienų patyrimo žinome, daug yra pa
dariusios pokariniams ūkiniams sun
kumams švelninti. Tikėsime, kad tos 
pastangos pajėgs užkirsti kelią di
desniems konjunktūriniams sutriki
mams ir tuo būdu žmoniją apsaugos 
nuo skaudžių ūkinių nelaimių

vai“, tikėdamiesi geriau ten rasti už 
Ameriką. Ir šie mato naujų emigran
tų jau kitokią kvalifikaciją ir įžiūri' 
tame ne laisvosios Lietuvos pažangą, 
bet valdininkų „nusižengimą“ „liau
dies“ valdžiai.

Apibūdinau broliams tremtiniams 
šias lietuvių nuotaikas, kad galin
tiems čia atvykti būtų aiškesnės dar
bo perspektyvos ir intelektualinėms 
profesijoms, kurių ne vienas gali ti
kėtis šioj garsioj lietuvių kolonijoj 
surašti atitinkamą darbą. Bet iš pir
miau mano rašyto straipsnio ir pa
starųjų pastabų reiktų kuo mažiau
sia turėti optimizmo.

Mokyklos yra išimtinai seserų 
vienuolių vedamos, visur su anglų 
dėstomąja kalba. Laikraščiai vargu 
kuris iš gyvena be pašalinės para
mos, loterijų ar kitokių aukų pavi
dalu. Dar prasčiau su knygų leidi
mu, nes kiek jų pasirodo, tai dau
giausia pasiturinčių visuomenininkų 
asmeninėmis lėšomis išleistos, ir var
gu kam pavyksta be nuostolio šiaip 
taip jas išplatinti. Kiek geriau su 
religinėmis knygelėmis, platinant jas 
per bažnyčias.

Aišku, kad beveik visai nėra per
spektyvų surasti darbą savo srityje

(Pabaiga 6 pusi.)

taip, kad jis pasėdėdavo ten valandėlę, ir bu
vo, kad jie išeidavo drauge vaikštinėti vaka
rais. Jie šoko gegužinėse vasarą, ir žiemą va
karėliuose.

Išsiblaškęs ir duosniai davinėjo jis motinai 
savo algą, ir taisėsi sau naujus apdarus, ir seni 
galvojimai nušviesdavo jo galvą labai retai, 
kaip paklydęs vėlyvas žaibas.

Dabar jis turi dvidešimt dvejus metus, yra 
suaugęs vyras — begales kartų yra bučiavęs 
šitą mergaitę ir galvoja, jog jie turi apsivesti. 
Yra galimas dalykas — ne, visiškai tikras, 
jog jis gaus paaukštinimą, jam nebereikės ne
šioti laiškų — jis bū« valdininkas ir sėdės 
Įstaigos viduje. Ir užtat jie pasikalba tarpu
savy su mergaite ir su artimaisiais dėl netoli
mų vestuvių.

Tai dėl šito ji ir išsiruošė pas tetą { Kauną 
— ji norėjo parsivežti gražų apsivilkimą, be 
to, giminaitė žadėjo jai dovanų. Ji išbuvo ten 
porą savaičių ir grižo pavargusi ir linksma — 
ji turėjo daug pramogų mieste. Jis džiaugėsi, 
kad jo sužadėtinei buvo gera —v, taip, kitaip 
nevadino jos savo širdyje, nors dar nebuvo 
pasimainę žiedais — gerai, kad ji pasilinksmi- 

- no ir matė gražių dalykų. Tuojau artėjo ad
ventas, prisiartins Kalėdos, ir jis galvojo: per 
šitas šventes mes jau būsime jaunavedžiai.

Šita mintis darė ji subrendusi ir pilną ma
lonių rūpesčių ir atsakomybės. Jis mašinaliai 
skirsto laiškus ir galvoja: ji nori turėti gražų 
butą — mes norime — ir kaip bus gera grįžti 
namo. Tuojau pamatysiu ją — galvoja sklai
dydamas popierius — jis tebeturi įprotį 
džiaugtis, jeigu jos tėvui yra kas nunešti. Štai 
yra laiškas ir jo sužadėtinei — ir pavarto j J, 
tarsi tai būtų ir jo nuosavybė. Ne, ji nedaug 
gauna laiškų, ir jis jau pažįsta kiekvieną ra
šyseną, jis gali pasakyti, kuri draugė ar gimi
naitė rašė jai. Bet šita rašysena yra neregėta, 
Ir ant laiško žymu Kauno anspaudas.

■ Kai ji paėmė laišką, jos antakiai kilsterėjo 
į viršų, ir jinai padėjo jį į šalį neskaldydama. 
Ji .visuomet skubiai ir godžiai atplėšdavo vo
ką, ir dabar jis susijuokė:

— Žiūrėkit, kokia tu pasidarei kantri.
Ji patraukė pečiais ir tarė:
— Ar eisime šį vakarą čiuožti?
Ir šitaip jis užmiršo laišką. Tačiau jam 

pasidarė truputi nejauku, kai po keturių dienų 
atėjo kitas, panašus i pirmąjj. Jis laikė voką 
tarp pirštų ir jam atrodė, kad čia yra para
šyta švininėmis raidėmis.

Ji vėl padėjo laišką i šalį ir pradėjo pasa
koti apie vieną tėvo pacientą — tačiau pro 
jos kalbą jis galvojo kas rašo jai šituos laiš
kus?

„Kas rašo?“ — klausia jis savęs, žiūrėda
mas jau į trečiąjį. — Kas rašo taip dažnai? 
Ir nelaukdamas atsakymo? Kad ji nerašo, kas 
gali geriau žinoti? Jis pažįsta kiekvieną jos 
raidę, kaip jos akis ir lūpas. Ir ji apima liūd
nas džiaugsmas, kad ji negali pasislėpti nuo 
jo kontrolės.

„Tai rašo vyras“ — galvoja jis, kai ji pasi
deda- laišką i šal{. Ji atsiremia alkūne į tą 
gelsvą popierių, tarytum i tuščią stalą, ir leng
vai plaukia jos žodžiai — jis negirdi apie ką. 
Urnai ji prisimena kažkokį reikalą, ir išeida
ma įsikiša laišką i suknelės kišenę — Dabar 
ji išėjo perskaityti, — galvoja jis, ir kai jį 
netrukus sugrįžta, jis sunkiai, nesijausdamas 
kad kalba, klausia:

— Kas rašo?
— Rūpi? — Sako ji linksmai, ir jos žvilgsnis 

yra mėlynas ir nekaltas, ji per stalą ištiesia 
ranką ir paliečia jo kaktą:

— Kas gi toks paniuręs! — Ir jis laiko jos 
ranką. Jam atrodo, kad jis išsineša tą ranką, 
taip yra gera ir šilta jo delne — ir jis varo 
nuo savęs minti: argi tarp meilės turi būti 
paslapčių? Žmonės, kurie vienas kitam negali 

parodyti savo laiškų — negali drauge gyventi. 
Argi ji nesupranta, kad privalo parodyti?

Ji neparodo jų — ir taip ateina ketvirtas, 
ir prie šito jj apima pasiutimas: koks įžūlu
mas šito niekšo! Persekioti ją savo laiškais, 
kas kelinta diena! Argi tas nežinomas pusgal
vis nesupranta, kad ji nenori to, juk ji neat
sako.

„Neatsako?" — peršvilpia smagenis.
Žinoma! Jis gi mato kiekvieną išsiunčia

mą laišką.
„Mato?“ — daužosi jo galvoje. — „Argi ji 

nelydi tavęs dažnai J stoti — kai ateina trau
kinys ji eina su tavimi i peroną, prie pašto 
vagono.“

Jis yra taip įpykęs, jog jos namuose Įeina 
pro virtuvę ir viską numeta tarnaitei ant stalo. 
— Kokia menkystė! — galvoja jis. — Koks 
pasiutimas! Argi šitai galima paslėpti? Kodėl 
gi ji nesako?

Ji nesako nieko, ji šypsosi, ir jos balsas 
yra meilus. Ir jos akys dabar yra ypatingai 
žvilgančios, ir juokas skamba nuostabiai, tarsi 
jis yra pripiltas naujų tonų — nežinomos mu
zikos. Visa tai yra atsiunčiama su anais laiš
kais.

„Kas čia yra parašyta?" — galvoja jis prie 
naujo laiško. Dabar jį ne tiek kankina kas 
rašo, kiek yra skaudu ir deginamai troškina 
sužinoti, kas yra rašoma. Ir kai yra prie pat 
jo namų — šitą laišką jis isideda į kišenę.

Ji gyvai atidaro duris ir skubiai peržvelgia 
popierius — jis stebi ją iš po kaktos, vogčio
mis, ir jam atrodo, kad ji yra nusivylusi, tru
put} nelaiminga.

Pro suspaustas lūpas jis tyliai gręžia dan
timis, ir jai atrodo, kad jis juokiasi. Ir ji šyp
sosi, ji net paklausia, kodėl jis taip skuba.

— Skauda galva, ir širdis, ir jis nežino, 
labiau. Ir ten, kur yra vidinė jo švarko kiše
nė, jis junta, kad yra pradegę jo drabužiai iki 

odos, iki kaulų^ Jis apčiuopia laišką, ir kiek
vieną sykį jo pirštai pajunta kitokią formą: 
kartą tai yra keistas kaulėtas iškilimas, tarsi 
kaukuole, kitą kartą jis pajunta dūri, tarytum, 
būtų palietęs nuogą peilį. Jis išsinešioja laiš
ką dieną ir naktį — jis vaikšto vėlų vakarą, 
beveik naktį tuščiomis gatvėmis. Yra šalta ir 
pasnigę, jis laiko rankoje laišką, ir tas atrodo 
tamsus, beveik juodas. Kartą šis Išslysta Iš 
pirštų ir nukrinta, ir vyras prispaudžia ji batu 
— kai atitraukia koją — laiškas guli įspaustas 
i purų sniegą, ir atrodė, tarsi ant balto balinio 
apdaro būtų numesta sudėvėta maskarado 
kaukė.

Kaukė! Aha, taip! Gundanti, biauri, slap
stanti ir šlykšti. Ir už jos yra teisybė. Kodėl 
jis negali jos nuplėšti? Jis turi sužinoti!

Dabar jis skuba namo, jis bėga ir puola 
prie šviesos. Jo rankos dreba, ir jis negali at
plėšti voko. O gal ne dėl rankų?

Jis užsikniaubia ant stalo, ant laiško, ir 
verkia. Jis junta, kad ne ašaros krenta, ne, 
tai raidės. Jis mato jas, mato žodžius — jie 
yra jautrūs ir nuostabūs, karšti ir švelnūs. 
Tas, kuris rašo, turi būti protingas ir gražus, 
jis rašo kitaip, negu rašė laiškanešys. Jis ne
kalba apie debesį, išdrikusį tarsi plaukai, ir 
bitę, švelnią kaip blakstienos. Jis rašė kadaise 
apie taurę iš kadugio žiedo, apie trapų 
džiaugsmą, nusileidusi i pienės žiedą. Šitaip 
galėjo rašyti kvailas berniokas. Bet tas, kuris 
rašė šituos laiškus, turėjo mokėti pasakyti 
■stebuklingus žodžius, jeigu dėl jų mergaitė 
melavo sužadėtiniui, dėl jų, gal būt, ėjo į 

■ pražūt}. — Dabar tie nežinomi žodžiai, tie gra
žiausi žodžiai krenta ant jo Ir užmuša.

Staiga pro savo kentėjimą jis atsimena ei
lėrašti, kaip rožių tvanas užmušė visą puotau
jančią salę.

Nemiegojęs jis išėjo t darbą, fr sava tar- 
(Pabaiga T pusi.)

■
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Braižai, seserys, imkit mani ir skaitykit

Vyt. Alantas
400 M. TRŪKĘS MŪSlS DEL Į kurstė taut

LIETUVOS | iš sakyklų
Šios antraštės žodžiais Ragainės 

klebonas, Martynas Mažvydas, lygiai 
prieš keturis šimtus metų kreipėsi 
„kaip žemaičių, taip ir lietuvininką“, 
primygtinai kviesdamas jo katekiz
mą skaityti ir gan Įtikinamai paste
bėdamas, kad „jei kursai mane nuog 
savęs atmes, tasai nė viena pažitka 
manip negaus“. '

Taigi, 1547 m. sausio 8 d. data, 
kada pasirodė „Catechizmusa prasty 
Szadei", mūsų kultūros istorijai yra 
be galo reikšminga. Bet kuri tauta 
savo pirmosios knygos gimimo su
kaktuves visada atšvenčia iškilmingai; 
lietuvių-tautai tas įvykis yra juo 
reikšmingesnis, nes gal jokiai kitai 
tautai spausdintas žodis neturėjo to
kios milžiniškos kultūrinės, tautinės 
ir politinės reikšmės, kaip kad mums. 
Pusę tūkstančio metų lietuvių tauta 
kovojo savo duobkasiais, plūstan
čiais iš Rytų, Vakarų ir Pietų. Kiek
vienas iš jų norėjo įvaryti tokią vinį 
į mūsų tautos grabą, kad ji niekados 
iš jo nebepajėgtų prisikelti. Ir kas 
tai sukliudė padaryti? Kas išmušė 
plaktukus visiems duobkasiams iš 

' rankų? Žmogus, apsiginklavęs 
plunksna. 'Rapalionis, Abromas Kul
vietis, Mažvydas, Zablockis, Gied- 
kantas, Marcįanas, Saduikonis, Bret
kūnas, Daukša, Giedraitis, Sirvydas, 
Kojelavičiai, Tarvainis, Kosakovskis, 
Rėza, Kleikis, Kleinas, Hurtelius, Sa- 
pūnas, Joskaudas, Engelis, Naunynas, 
Ruigiai. Kuršaitis, Duonelaitis, Mik
šys, Martynas Jankus, Sauerveinas, 
Ašmys, Stanevičius, Daukantas, Va
lančius, Ivinskis, Tatarė, Baranau
skas, Šliupas, Basanavičius, Kudirka, 
Maironis, Tumas, Žemaitė, Pečkau- 
skaitė, Pietaris, Būga, Jablonskis, 
Smetona, — ir šimtai kitų buvo ta 
armija, kuri per 400 metų žygiavo 
mūsų tautos avangarde. Prof. Vaclo
vas Biržiška savo „Lietuvių Rašytojų 
Kalendoriuje“ nuo 1485 m. iki 1921 m. 
suskaito apie 1.200 lietuvių rašytojų. 
Tai yra smogiamasis Lietuvos kul
tūrininkų batalijonas. per 400 metų 
vieni iš jų jodinėjo ant savo Pegasų 
po Lietuvos žemę, skambindami ly
romis, kiti klebonijose, savo darbo 
kabinetuose, redakcijose, scenose

Dėl Lietuvi!! Rašytojų Kalentai®
Žinomo lietuvių bibliografo Vac

lovo Biržiškos Nudarytasis Lietuvių 
Rašytojų Kalendorius, bendrai kal
bant, yra vertingas veikalas. Jis su
sideda iš penkių dalių, būtent: 1) 
Bendroji mūsų rašytojų apžvalga, 
2) Chronologinis mūsų autorių są
rašas su trumpučiais jų apibūdini
mais; jų tarpe yra nemaža lituanistų 
lietuvių, 3) Lietuvių rašytojų nekro
logas, surašytas chronologine jų mi
rimo datų tvarka, 4) Kalendorius, 
paskirstytas rašytojų gimimo ir mi
rimo dienomis metine kalendoriaus 
diehų tvarka, 5) Abėcėlinis kalendo
rius paminėtų asmenų sąrašas su jų 
gimimo ir mirimo datomis.

Taigi pavarčius atrodo, kad ši 
knyga surašyta gana kruopščiai, 
ifpač ji pravartu visada turėti mūsų 

. rašytojams bei žurnalistams, nes kai 
tenka kartais cituoti kur nors kitus 
mūsų plunksnos darbininkus, kad to
kia knyga visada yra naudinga. Bet 
vis dėlto šitas kalendorius, nors ir 
sudarytas žymaus tos srities specia
listo, turi nemaža trūkumų, kitaip 
sakant, nėra pilnas’ Ir aš čia, pavyz
džiui, norėčiau nurodyti tik tuos trū
kumus, kurie man iškilo aikštėn tik 
atsitiktinai. Būtent, aš pats savo 
anksčiau parašytuose atsiminimuose 
apie mūsų plunksnos darbininkus 
negalėjau gerai prisiminti jų vardų, 
taigi turėjau abejojimų. Mat, mes 
pripratę savo bičiulius daugiausia 
vadinti pavardėmis, tad nenuostabu, 
kad jų vardai kartais pamirštami. 
Kadangi lietuvių laikraščiams ben
dradarbiauju nuo 1907 metų, o nuo 
1917 m. teko būti kai kurių laikraš
čių redaktoriumi, kaip pvz., „Lietu
vos Ūkininko“, „Trimito“, arta re
dakcijų nariu, kaip antai: „Santaros“, 
„Laisvosios Lietuvos Mokyklos", 
„Darbo“,” „Saulėtekio“ ir kt., tad per 
tą visą laiką nemaža teko turėti tam 
tikrų santykių su savo kolegomis. Ir 
kai dabar pateko į mano rankas šis 
„kalendorius", tad labai apsidžiau
giau, kad miga’iau surasiu tai, ko 
Ieškojau. Bet, pasirodo, apsirikau. 

tautos židinį, treti gyvu žodžiu 
l ir susirinkimų salių skel-

bė lietuvių tautos epopėją, ragino 
ištverti' ir reikalauti savo teisių, kaip 
pridera kiekvienai save gerbiančiai 
tautai. Ir ta nuo generolų iki pėsti
ninkų plunksnomis apsiginklavusi 
armija nugalėjo Petrapilio, Varšuvos

KAIP VAIZDAVO RAGAINĖS KLEBONAS TIKĖJIMO PADĖTĮ 
LIETUVOJE RENESANSO "GADYNĖJE

Tiek Lietuvos krikštas tiek to
lesnis krikščionybės plėtimasis lietu
viuose turi kažin ką tragiška ir kar
tu komiška. Tragiška tai, kad naują 
tikėjimą buvo norima primesti per 
kraują ir galų gale krikščionybė atė
jo į Lietuvą ne per lietuvio širdį, bet 
per politikų galvas, o komiška — 
naujojo tikėjimo vadovų bejėgišku
mas kovoti su senaisiais dievais. Tas 
pats Mažvydas kalba apie „kaukus, 
žemėpačius, lauksargius ir kitas vel- 
nuvas“, su. kuriomis kovoti jis pa
rašė katekizmą ir kurios, tačiau, sėk
mingai išsilaikė iki XVIII ir net iki 
XIX amž.

Tuo atžvilgiu Mažvydo katekizmo 
prakalba yra daug ką pasakąs doku
mentas. Beveik kiekvienas kiekvie
noje jos eilutėje atsispindi Ragainės 
klebono susirūpinimas tebeviešpa
taujančia Lietuvoje *stabmeldybe ir 
jo aistringas noras kalbėti žemai
čiams ir lietuviams naujo mokslo tie
sas. Jam, kaip geram protestantų 
kunigui, tokia padėtis nepakenčiama, 
ir jis prašytė prašo, o kartais pagrą- 
sina ir amžinomis tamsybėmis, atsi
sakyti nuo senų dievų ir pažinti nau
ją Dievą.

Kitaip sakant, po pusantro šimto 
metų nuo krikščionybės įvedimo Lie
tuvoje Ragainės klebonas neranda 
nė vieno procento tikinčiųjų, kurie 
bent ką nusimanytų apie naująjį ti
kėjimą. Užuot ėję į bažnyčią, jie mie
liau eina pas burtininkę jos fokusų 
pažiūrėti ir eventualiai su ja gaidį 
suvalgyti. Ką reiškė suvalgyti gaidį 
su burtininke, dėją, man nepavyko 
išaiškinti, bet tai, be abejo, turėjo 
būti kokia nors nepaprasta ceremo
nija, susijusi su raganavimu. Rene
sanso gadynėje Lietuvos krikščioniui 
tikybiniu požiūriu buvo įdomesnės ir 
vertingesnės gaidžio valgymo cere-

Ieškojau šių asmenų. Pirmiausia p. 
Gustainio, kuris iš pradžių buvo 
„Lietuvos Ūkininko“ korespondentas 
tuo metu, kai man teko jį redaguoti; 
šis asmuo vėliau buvo tapęs „Lietu
vos Aldo“ redaktoriumi. Jo minėta
me kalendoriuje nėra. Toliau ieško
jau p.p. Žitinevičiaus ir Kuzminsko, 
taip pat buvusių „Lietuvos ūkinin
ko“ korespondentų, kurie buvo 
darbštūs Seimo Valstiečių Sąjungos 
frakcijos nariai. Jų kalendoriuje nė
ra. Toliau ieškojau buv. „Trimito“ 
redaktorių — p.p. Kalnėno lr-Obo- 
lėno; jų taip pat neradau. Ieškojau 
p. Naginsko, buv. „Aušrinės" (prieš 
1914 m.) bendradarbio ir „Santaros“ 
redakcijos (1917 m.) nario; bet jo taip 
pat nėra. Antra vertus, kai kurie ra
šytieji kalendoriuje asmenys pažy
mėti kitais vardais. Pvz., man gerai 
žinomas Adomas Dundzila pažymė
tas Antano vardu. Jei viena tokia 
klaida yra, gali būti jų knygoje ir 
daugiau. Jei kitiems tektų panašiai 
susidurti su kalendoriumi, reikia 
manyti, rastų irgi panašių klaidų.

Autorius savo prakalboj, teisybė, 
nusiskundžia, kad rašydamas kalen
dorių neturėjęs pakankamai reika
lingos medžiagos ir kad jam visas 
darbas ėjęs sunkiomis sąlygomis. 
Teisybė, medžiagos stoka labai truk
dė, bet vis dėlto ir tremtyje jos ga
lima buvo šiek tiek susimedžioti. 
Pvz., man būnant 1946 m. pavasarį 
Hanau mieste, lietuviu žurnalistų su
važiavime, teko matyti surengtoj 
spaudos parodėlėj abudu mūsų žur
nalistų metraščius, kuriame net visų 
žurnalistų, taip pat ir rašytojų, foto 
nuotraukos yra įdėtos, ir kai kurie 
ten nurodyti asmens vis dėlto nefi
gūruoja „kalendoriuje“. Pagaliau ne
maža medžiagos autorius būtų galė
jęs rasti ir pačioje mūsų tremtinių 
lietuvių žurnalistų sąjungoje. Taigi 
jau perdaug negalima nusiskųsti me
džiagos stoka. Taip pat kruopščiai 
paieškojus gal kur susirastų dar ir 
„Bibliografijos žinios“, leistos Lietu
voje A. Kelmutis

ir Berlyno vyriausių politinių, diplo
matinių, o kartais ir karinių štabų
strategiją. 400 metų užtrukęs mūšis 
dėl Lietuvos buvo laimėtas ir apsi
vainikavo valstybės atstatymu.

Stabtelėkime ties ta Lietuva, ku
rioje Mažvydas prieš keturis amžius 
tą mūšį pradėjo.

monijos su ragana, nekaip „žėkų" 
šaukimas bažnyčioje. Nuostabus bu
vo tas krikščionių tikėjimo skelbi
mas anuometinėje Lietuvoje! Po 
pusantro šimto metų pagaliau atsi
rado žmogus, kuris atsiminė, kad ti
kėjimą vis dėlto reikia skelbti gim
tąja kalba, kitaip sakant, reikia vis
ką pradėti nuo a ir b, nes svetimomis 
kalbomis naujojo tikėjimo skelbimas 
susilaukė visiško bankroto.

Istorikai pasakoja; kad Jogaila ir 
Jadvyga,' atvykę ; Lietuvą platinti 
naujojo' tikėjimo atsivežė baltų 
marškinių transportą ir dalino juos 
tiems, kurie ėjo masiškai prie upės 
krikštytis. Skaitant Mažvydo kate
kizmo prakalbą, nenoromis - lenda J 
galvą mintis, kad Jogaila su Jadvy
ga būtų daug geriau padarę, jei jie 
vietoje marškinių būtų padalinę neo
fitams po gerą lietuvišką katekizmą. 
Tuomet ir naujojo tikėjimo skelbi
mas ir, greičiausiai, mūsų tautinės 
kultūros raida nebūtų nuklimpusi į 
tokius absurdas, kaip kad iš tikrųjų 
atsitiko.

Bet Mažvydas savo prakalboje ne- 
nurodinėja, kodėl lietuvis neina į 
banžyčią, kodėl tebegarbina kaukus 
ir žemėpačius ir žavisi burtininkės 
fokusais. Mums aišku kodėl: nuėjęs 
į bažnyčią, jis ten nieko nesupranta, 
bet Ragainės klebonas'apie tai diplo
matiškai nutyli ne dėl to, be abejo, 
kad jis to nežinotų, bet dėl to, kad 
tai būtų buvęs visiškas savęs pasmer
kimas. Tiesą sakant, ir be to žodžio 
Mažvydo prakalba yra iškalbingas ir 
žiaurus pasmerkimas bei protestas 
prieš pusantro šimto metų krikščio
niškojo tikėjimo skelbėjų metodas. 
Po pusantro šimto metų tikybinio 
politikavamo, — per pusantrą šimt
metį naujojo tikėjimo skelbėjai poli
tinius tikslus statė aukščiau už lie-
tuvių tautos teises ir jos sielos išga
nymą — pagaliau atėjo protestantų 
kunigas, kilimo žemaitis, ir tarė: kal
bėkime apie naująjį Dievą lietuviš
kai! Kokios priežastys Ragainės kle
boną pastūmėjo prabilti J tikinčiuo1- 
sius gimtąja kalba? Ar tai buvo pa
daryta taktiniais sumetimais, norint 
plačiau lietuviuose paskleisti prote
stantišką doktriną, ar tai buvo tik 
nuoširdus susirūpinimas stabmeldiš
kas sielas pakreipti Dievop?

Į tuos labai įdomius klausimus

Duokite profesinio darbo
Nuo 1944 m. liepos mėn., kada bu

vome priversti palikti savo darbo
vietes iki šių metų sausio pradžios 
praėjo lygiai pustrečių metų. Trem
tyje esantieji 87 statybos inžinieriai 
ir architektai pustrečių metų be pro
fesinio darbo! O kiek; dar laiko pra
eis, iki galėsime vėl projektuoti, skai
čiuoti, statyti ir organizuoti? Ar ne- 
gręsia pavojus statybos inžinieriams 
atrofuotis ir likti vien "su diplomais, 
be profesinio sugebėjimo kurti ir 
vykdyti tai, kas suprojektuota?

Statybos sritis po karo daro pa
žangą — naujos perdengimų kon
strukcijos ir montažinės sienos, pa
gamintos iš plytų laužo, naujos me
džiagos ir nauji darbo metodai. Su 
tomis naujenybėmis tiesioginiai dar
be nesusidurdami, tapome stebėto
jais. Pažangą sekame iš spaudos ir 
tai be reikiamo akstino. Dirbti savo 
profesijoje čia Vokietijoje gali vos 
nedidelis procentas laimingųjų. Visi 
kiti, kad ir prie geriausių norų, in
žinierinio darbo pas vokiečius ne
gaus. Šį profesinio darbo alkį jau
čia kiekvienas inžinierius. Jokios 
studijos negali pakeisti gyvo mokslo 
darbe, gyvos gyvenimo kūrybos. Kad 
tai yra tiesa, įrodė pereitų metų 
gruodžio pradžioje įvykęs konkursas 
gyvenamiesiems namams iš dviejų, 
trijų ir keturių kambarių ir ūkio sta
tyboms suprojektuoti. Iš 87 galinčių 
dalyvauti" dalyvavo 41, t. y., 47’/o. 
Tuo tarpu Tėvynėje laisvės laikais 
panašiuose konkursuose dalyvauda
vo iki 10*/». Toks *ukštas dalyvavu
sių pEcs&iias parodo, kad inžinieriai

būtų galima atsakyti, jei mes turė
tume studiją apie Mažvydo gyveni
mą ir veiklą. Dėja, apie tokią stu
diją niekur nieko neteko girdėti. Ji, 
be abejo, būtų atsiradusi, jei mes sa
vo knygos 400 m. sukaktuves galė
tume švęsti savo Tėvynėje. Tačiau, 
ar mes apie Ragainės klebono gyve
nimą bei darbus žinosime daugiau ar 
mažiau, nemanau, kad dėl to jo nuo
pelnai mūsų akyse dar labiau galėtų 
padidėti. Paleisti 4 gyvenimą pirmą 
lietuvišką knygą prieš 400 m. buvo 
drąsus ir didelis žygis, tai buvo pir
mas galingas šūvis Lietuvos kultū
ros laukuose. Lietuvos karinė galy
bė, kuri amžius gynė lietuvių tautos 
sienas, tuo laiku žlugo ir kario pa
reigas perėmė plunksnos darbuoto
jas. Kova nepasibaigė, kai Ragainės 
-klebonas perėmė estafetę iš kario, ji 
nepasibaigė ir šiandie, po 400 metų.

t KAS TOLIAU?
Aš neatsitiktiniai kalbėjau apie 

tikybinę padėti Lietuvoje Mažvydo 
laikais. Man rūpėjo pabrėžti ta min
tis, kad, ligi- tik gimė spausdintas 
lietuviškas žodis, jam tučtuojau buvo 
pastatytas konkretus kovos tikslas: 
sunaikinti kaukus, žemėpačius ir 
laksargius,. atidengti lietuviui tikrą j J 
tikėjimą. Lietuviškas spausdintas 
žodis gimė dviejų pasaulių: stabmel
diškojo ir krikščioniškojo susigrūmi- 
me. Iš kovos gjmės, jis pats negalėjo 
būti nekovingas. Pirmame laikotar
pyje spausdintas žodis buvo panau
dotas kovoti tik dėl naujojo tikėjimo 
Įsigalėjimo Lietuvoje; antrame lai
kotarpyje jis jau kVoja dėl lietuvių 
tautos atgimimo ir savo valstybės at
kūrimo.' Bet jis visada kovoja, jis 
visada turi aiškų savo kovos objektą. 
Tik trumpas atostogas jis turėjo per 
nepriklausomybės laikotarpį, o dabar 
vėl...

Prieš 400 metų Mažvydo pradėtas 
dėl Lietuvos, per nepriklausomybės 
laikotarpį kiek susilpnėjęs, vėl pra
sidėjo dar tragiškesnėmis sąlygomis 
kaip tada. Tiesa, per nepriklauso
mybės laikotarpį smarkiai išaugo in
telektualini mūsų avangardas, bet 

(Nukelta į 6 pusi.)

LIET. KNYGOS 400 M. SUKAKTIES 
REIKALU

Vyr. Liet, knygos 400 m. sukak
čiai minėti Komitetas jau yra gavęs 
keliolika laiškų, kuriuose prašoma 
medžiagos liet, knygos sukakčiai pa
minėti atskirose lietuvių stovyklose. 
Tą L.T.B. Komitetų ir atskirų asme
nų iniciatyvą sveikindami, praneša
me, kad liet, knygos sukakčiai mi
nėti medžiaga yra ruošiama ir bus 
stengiamasi prašiusiems artimiausiu 
laiku ją pasiųsti. Ta pačia proga pri
mename, kad 1947 m. — liet, knygos 
metai, tad minėjimai gali būti ren
giami pavasarį, vasarą ir net atei
nantį rudenį.

Vyr. Liet. Knygos 400 metų 
sukakčiai minėti Komitetas

nori kurti, nori dirbti savo pamėgtą 
darbą. Trūko ligi šiol darbo, trūko 
akstino.

Todėl šį pirmą Liet. Inž. Tremti
nių D-jos žingsnį, kuris sukėlė, sa
kyčiau, inžinierių tarpe entuziazmą, 
reikia labai vertinti. Tačiau organi
zatoriai turėtų dabar pasirūpinti, kad 
sukelta darbo ir kūrybos nuotaika 
nežlugtų, o darbo vaisiai būtų gali
ma geriau išnaudoti. Tam reikalui 
reikėtų premijuotuosius projektus: 
1) paskelbti spaudoje su nuotrauko
mis ir projektų charakteristikomis 
bei kritika; 2) iš premijuotųjų ir iš
rinktųjų geresnių projektų suruošti 
kilnojamoji paroda lietuvių kultūri
nio susibūrimo centruose, kaip: Tue- 
bingene, Ravensburge, Stuttgarte, 
Muenchene, Hamburge, Detmolde, 
Hanau ir kt., parodą turėtų lydėti 
aiškintojas, kuris gyvu žodžiu nuro
dytų projektų privalumus ir trūku
mus, ir pagaliau 3) būtų labai nau
dingas atrinktųjų projektų leidinys, 
kuris pasitarnautų tolimesniems Lie
tuvos atstatymo pasiruošimo dar
bams.

Sukeltą darbo nuotaiką ir iner
ciją bei sukauptą kūrybinę energiją 
tektų išnaudoti ir kitiems mūsų atei
ties statybos klausimams išnagrinėti 
ir spręsti, o tai būtų:

1) pastatų išplanavimas (jau įvy
kęs),

1) ektmofwttklausias konstrukcijos 
parinkimas,

3) organizacinio vykdymo plano 
paruošimas.

Kalbos kampelis
15. Kaip reikėtų versti vok. Zlf* 

ferblatt, anglų dial, dial-plate, pro, 
cadran?

Tam reikalui iš gyvosios žmonių 
kalbos yra žinoma laikrodžio kakta, 
bet specialiu terminu ji nevisai tin
ka, nes nedaug kam žinoma ir atrodo 
nevisai būdinga. Todėl rašomojoje 
kalboje daug kas stengiasi kitokiais 
būdais išsiversti: vieni tiesiog vadi
na ciferblatas, kiti (pvz. K. Almino 
redaguotame Šlažo bei Gaii’aus žo
dyne) laikrodžio lentetė ir 1.1. Bet 
šitos rūšies pavadinimai yra dar 
prastesni kaip liaudinė laikrodžio 
kakta, nes ši pastaroji, kad ir nėra 
visai tinkama, yra vis dėlto, pasaky
tume, liaudiškai vaizdinga, e cifer
blatas yra nieko mums daugiau ne
reiškianti grubi svetimybe; ir laikro
džio lentelė yra ne tik nevaizdinga, 
bet ir visai nereikšminga: yra juk 
nemaža lakrodžių, kurie jokios len
telės neturi. Todėl reikia kaip nors 
ciferblatą lietuviškai kitu būdu pa
vadintu Tam geriau, atrodo, yra pa
imti pagrindu skaityti, skaičius arba 
skaitmuo ir todėl galėtume pasi-, 
daryti skaitmė (su galūniniu kirčiu) 
arba skaitmeninė; dėl pirmosios da
rybos plg. dėmė: dėti, dermė: derėti, 
tarmė: tarti, taryti, tėkmė: tekėti ir 
kt.; antroji, t y. skaitmeninė, gali 
būti sutrumpinta iš viso posakio 
skaitmeninė plokštelė ar kt., plg. 
druskinė „dėžė druskai laikyti“, kak* 
linė „tam tikra vaikų liga, kokliušas", 
pušinė „šluota pakrosniai šluostyti", 
šalinė' „viena paršo pusė su mėsa; 
rogių dalis“ ir kt.

Konkurso būdas ' šiems klausi
mams spręsti būtų tinkamiausias dėl 
to, kad dalyvaujančių skaičius neapi
brėžtas, suteikiama galimybė prie 
darbo prisidėti kiekvienam ir atsi
randa akstinas, skatinąs rūpimus 
klausimus studijuoti, nagrinėti ir pa
teikti savo sprendimus plačiajai vi*' 
suomenei.

Konkurso sėkmingumui užtikrinti 
turi būti išpildytos šios sąlygos: a) 

;konkurso sąlygos turi būti aiškiai ir 
išsamiai išdėstytos; b) paskelbtos 
spaudoje ir išpopuliarintos skatinan
čiais straipsniais; c) konkursui pa
siruošti turi būti duodamas pakan
kamas laikas; d) pirmosios premijos 
pagal išgales turėtų būti kiek galint 
didesnės; e) konkurso rezultatai, o 
ypačiai premijuoti darbai, turi būti 
plačiai ir ištisai skelbiami spaudoje,

Įvykęs konkursas yra pradžia di
delio darbo ir sudaro pasirinkto už-, 
davinio pirmą darbo etapą. Antrasis 
etapas turėtų būti tų pačių gyvena
mųjų namų bei ūkių konkursas eko
nomiškiausiai pastatų konstrukcijai 
nustatyti.

Tipiniai namukai numatomi sta
tyti masiškai, todėl būtina panaudoti 
mūsų krašto sąlygoms labiausiai 
prieinamą medžiagą. Darbo atžvil
giu konstrukcija turi būti papras
čiausia. Pageidautina konstruktyvi
nius elementus masiškai gaminti 
dirbtuvėse ar fabrikuose, o statybos 
vietoje atlikti vien montažą. Spren
dimai turėtų būti detalizuojami pa
gal konstr. elementus — pamatai, 
sienos, grindys, perdengimai, stogai, 
kaminai, langai ir durys.

Prie projekto turėtų būti pridėta 
palyginamoji lentelė, kurios sudary
mui turėtų būti paimti medžiagų kie
kiai vienam tiesiniam metrui pastato 
sienos 2 pi. ir palyginti vienam tie
siniam metrui pastato sienos naujos, 
siūlomos konstrukcijos. Be to, tu
rėtų būti sudaryti šilimos pralaidu
mo ir konstrukcijos svorio palygini
mai. Visi palyginamai turėtų būti 
daromi atsižvelgiant į mūsų krašte 
nusistovėjusią normalią 2 pL sienos 
konstrukciją, su betono pamatais ir 
čerpiniu falcuotų čerpių stogu.

Trečiąjį darbo etapą sudarytų 
masinės gyvenamųjų namų statybos 
organizacinio vykdumo plano kon
kursas. Jis turėtų, apimti: a) lėšų 
organizaciją, b) darbo jėgos organi
zaciją ir c) medžiagų organizaciją.

Tokiu būdu trimis etapais pra
vestas konkursas duos gražaus dar
bo profesinio darbo ištroškusiems 
statybos inžinieriams ir labai ver
tingos medžiagos mūsų ateities gy
venamųjų namų Išplanavimo, kon
strukcijos ir vykdymo atžvilgiu.

Lietuvos Inžinierių Tremtinių D- 
jai tenka tik palinkėti, kad pradėto 
darbo nenutrauktų ir duotų galimy
bės inžinieriams, architektams Ir 
technikams bent Iš daMes patenkinti 
profesinio darbo alkį.

•tatyktainksi
. - > t

5



1947. n. į

Mirė teis. Juozas Grigaitis

ir kai kurie

taip pat ne 
„penkių pirš- 
pusėtinai pa

spaudėje, 
spaudoje 
faktai ir

Mt. K. GRDiHlS JAU AMERIKOJE
Dr. K. Grinius su šeima laimingai 

pasiekė Ameriką ir sausio 24 d. at
vyko I New Yorką, kur jis iSWlmin- 
gai buvo aMftrtas.

RYŠKIOSIOS ASMENYBES

Sir Hartley Shawcross

m««M Keltai

Kas laukia Belgijoje ?
Trumpi įvUHai >4 tarptautinės DP detetaoijos 

Belgijoje 1947. I. 19 — 1947. I. 26 d.

Š. m. sausio'18 d. suvažiavome t 
Frankfurto a. Main pereinamąją emi
gracinę stovyklą šešių tautybių (len
kų, ukrainiečių, jugoslavų, estų, lat
vių ir lietuvių) tarptautinė DP dele
gacija. Tikslas: informacinė kelionė 
savaitės meto susipažinti su Belgijos 
anglių kasimo pramone, ištirti ka
syklų technikini įrengimą, darbo są
lygas kasyklų požemyje, ekonomines, 
socialines bei kultūrines sąlygas, o 
taip pat gyvenamų butų anglių pra
monės darbininkams apystovas. De
legacija iš 1* asmenų, geresniam dar
bo atlikimui pasiskirstėme . trimis 
komisijomis: technikinė, socialiniams- 
kultūriniams ir darbo reikalams, eko- 
nominė-juridlnė komisija.

Sausio 19 d. 10 vai. iš Frankfurto 
kariniu U8A autokaru, lydimi Bel
gijos Ministerio Pirmininko sudary
tos specialios komisijos anglių pra
monei darbininkų teikimo reikalams 
šefo majoro Rousseau ir kpt. Douvil, 
o taip pat Tarptautinės Organizaci
jos Intergovernmental Committee on 
Refugees (ši organizacija iki šiol 
rūpinosi rapatridais, t. y. pabėgėliais 
nansenistals, ispanų respublikonais ir 

_ žydais; Įsteigta 1938 m. USA prezi
dento Roosevelto, centras Londone) 
atstovo amerikiečio James Joseph 
Butr, išvykome per Mainz, Koblenz, 
Koeln, Aachen Belgijos sienos link. 
.17 vai. 30 min. pasiekėme Belgijos 
sieną. Pravažiavimo formalumai iš 
anglų zonos j Belgiją, pasirodė, yra 
labai sunkūs. Mūsų dokumentai bu
vo sudaryti USA karinės ir Belgijos 
Vyriausybės, aplenkiant anglų zonos 
leidimą. Todėl teko pasienyje stovėti 
2 vai. ir dėl sienai pravažiuoti leidi
mo prisiėjo telefonu susirišti su Ber
lyno Kontroline Komisija — tik po 
to buvo gautas leidimas vykti toliau. 
22 vai. 30 min. pasiekėme Liege, pir
mąjį miestą Belgijoje. Mūsų vado
vai pakvietė mus l kavinę miesto 
centre išgerti kavos, ir tuo metu at
vyko Liege apylinkės Anglių Kasy
klų Bendrovės Direkcijos sekretorius 
Waha ir bendrovės šefas Deckers.

Įvažiavę iš sugriautos ir menkai ap
šviestos Vokietijos i Belgijos miestą 
nakties metu, nenorėjome tikėti savo 
akimis — iš dalies viskas atrodė sve
tima ir nauja, nes jau per ilgą laiką 
buvo primirštas normalus taikos gy

venimas ir visi esame atpratę ji ma
tyti. Tiek šis, tiek ir kiti miestai 
gausiai apšviesti, daugybė šviesinių 
reklamų, didelis auto mašinų ir pės
čiųjų judėjimas, veikia kavinės, dan
singai, restoranai, kinai, teatrai, 
krautuvės pilnos įvairiausių prekių, 
pramonės gaminių, gėrimų ir yaisių. 
Visko yra, ko tik nori, tik pinigų 
daug reikia, jei nori smagiai ir tur
tingai gyventi.

Maisto produktų ir būtino reika
lingumo prekių kainos, palyginti su 
uždarbių, yra nedidelės ir visai nor
malios, bet nebūtino reikalingumo 
prekės, luxus dalykai, butai ir po
pierius yra brangūs. _

Taip ištisą savaitę važiavome ir 
ėjome, stebėdami darbovietes, butus 
ir nieko nestingantį taikos gyvenimą, 
lydimi Belgijos anglių kasyklų va
dovybės pareigūnų. Buvom gerai 
maitinami pirmos eilės restoranuose, 
nakvojome pirmos rūšies viešbučiuo
se. Buvom pristatyti Briuselyje visų 
ten gyvenančių tautybių vadovy
bėms, išsikalbėjome apie jų tautiečių 
gyvenimą ir darbo sąlygas. Taip pąt 
buvome priimti ir, kiek trumpos lai
ko sąlygos leido, turėjome progos 
pareikšti savo pageidavimus Belgijos 
ministerio pirmininko kabineto še
fui, o taip pat anglių kasyklų fede
racijos Centro direktoriui ir jų rei
kiamai suprasti. Aplankėme didžiau
sias anglių pramonės darbovietes se
niai veikiančiuose rajonuose Liege, 
Charleroi, La Loviere ir naujas mo
demiškas kasyklas, jų įrengimus ir 
darbininkų gyvenamus butus bei mo
derniškas ligonines, senatorijas La 
Campine srityje.

Belgijos anglių pramonėje radome 
daugybę dirbančių svetimų kraštų ir 
tautų darbininkų: lenkų, ukrainiečių, 
jugoslavų, italų, o taip pat mažais

kiekiais vieną kitą Ketintą, estą ir kL 
Visi svetimšaliai vienodai traktuoja
mi ir aprūpinami kaip ir belgų dar
bininkai, nedaroma jokio skirtumo, 
ir žodis „auslenderis“, kaip tai yra 
madoj Vokietijoje, visai neegzistuo
ja. Belgijoje žmonės yra kultūringi, 
mandagūs, išauklėti ir apsišvietę. 
Gyvenimas yra visiškai laisvas, gerai 
organizuotas, visur matoma tvarka, 
švara ir kultūringa disciplina. Žmo
nės taupūs, tvarkingiį gyvena švariai, 
patenkinti ir linksmi, o kas svarbiau
sia — darbštūs ir drausmingi. Belgų 
tauta ir vyriausybė pilnai supranta 
mūsų, tėvynių netekusių mažų tautų, 
tragišką padėtį, nes ir jų valstybė 
per 25 metus buvo du kartu priešų 
okupuota ir daug nukentėjo. Visoje 
spaudoje daug rašoma Baltijos vals
tybių reikalu, pilnai mūsų problemą 
suprantant ir užjaučiant mums. To
dėl trūkstant savai pramonei darbi
ninkų, maža Belgijos valstybė pati 
pirmoji atėjo su pasiūlymu be tėvy
nės žmonėms suteikti nors ir gana 
sunkų darbą anglių pramonėje, tuo 
pačiu garantuodama mūsų žmonėms 
tinkamas darbo sąlygas, laisvę, ap
rūpinimą, butus ir laikinę tėvynę, vi
sai neišskirdama jų iš savo tautiečių 
tarpo ir lygiomis su jais trakduo- 
dama.

Į darbą kviečiama savanoriškai, 
be jokios prievartos, Belgijos vyriau
sybei ir tarptautinei organizacijai 
I.G.C.R. globojant, kontroliuojant ir 
prižiūrint. Todėl' išvadoje, pasiūly
mas priimtinas sveikiems ir norin
tiems dirbti vyrams. Duodama gali
mybė po trijų mėnesių bandomojo 
laiko atsivežti ir savo šeimas Belgijoj 
apgyvendinti. Nevedusiems vyrams 
ar dviejų asmenų šeimai pragyveni
mas iš gaunamo uždarbio gana geras 
ir dar galima sutaupyti, o didesnėms 
šeimoms galima tik pragyventi. Kiti 
darbingi šeimos asmenys turi taip 
pat galimybę rasti sau atitinkamą 
darbą ir taip pat šiek tiek uždirbti. 
Angliakasių atlyginimas yra 38°/o di
desnis kaip kitų pramonės darbinin-

S. ta. sausio 9 d. Dorothy, NJ., 
mirė nepriklausomos Lietuvos teisė
jas Juozas Grigaitis, sulaukęs 66 me
tų amžiaus. Į Jungtines Valstybes 
jis buvo atvykęs pernai vasarą su 
šeima. Jo žmona yra garsi daininin
kė, operos solistė V. Grigaitienė, nuo 
pat pirmų laisvės dienų dalyvavusi 
Lietuvos operoje. Teisėjas J. Gri
gaitis mirė generalinio konsulo J. 
Budrio fikyjo. V. Grigaitienė yra 
konsulo sesuo.

Velionis, baigęs juridini fakultetą 
Petrapilyje tarnavo kariuomenėje ir

kų ir tik jais pirmoje eilėje rūpina
masi: jiems duodama daugiau atosto
gų, jiems statomi gyvenamieji butai. 
Vyriausybė pasiryžusi 2-jų metų lai
kotarpyje pastatyti anglių pramonės 
darbininkams dar 2S.000 gyvenamų
jų namų.

Tad baigiant šį greitosiomis su
mestą įspūdžių pluoštą, nesiimant 
agituoti nei už nei jprieš, vykti gali, 
kas nori 14 sveikų, ne tinginių ir 
mėgstančių susirasti dvejiems me
tams pastovų darbą' vyrų, nes tam 
laikui sudaroma ir kiekvieno indivi
dualiai pasirašoma sutartis. Po to 
bus galima ją pratęsti arba susirasti 
sau kito darbo, arba grįžti į Vokie
tiją, jei dar tuomet būsime globojami 
ir čia gyvensime, ar grįžti į tėvynę, 
jei tada bus ji laisva, ar emigruoti 
1 kitas užjūrio valstybes, kur taip pat 
nebus varžomu dirbančiam išvykti, 
jei bus tokios galimybės. Siūlomas 
darbas nėra labai lengvas, požeminis, 
yra daugiau ar mažiau dulkių, vidu
tinė temperatūra 25° C, darbo vieta 
yra kiek nepatogi, nes aukštis svy
ruoja tarp 0,6-1,5 m. Dirbama po 8 
vai. kasdien, išskiriant sekmadienius, 
didžiųjų švenčhi pirmąsias dienas ir 
Belgijos Tautos šventės dieną. So
cialinis, sanitarinis aprūpinimas ir 
kitos premijos už darbą yra lygiai 
tokios pat kaip belgų darbininkams.

K. K.

ano karo metu užėmė aukštą vieta 
intendantūroje. Vitebsko lietuviai jį 
buvo išrinkę atstovu t Lietuvos Sei
mą Petrapilyje. Grįžęs į Lietuvą, jis 
dirbo karinėje intendantūroje bei 
kariuomenės teisme ir iš karinės tar
nybos pasitraukė generolo laipsniu. 
Tada J. Grigaitis buvo paskirtas j 
apygardos teismą ir Vėliau l tribuno
lą, kur buvo civilinio skyriaus pir
mininkas.

J. Grigaitis yra dėstęs aukštuo
siuose karininkų kursuose ir teisi
niais klausimais rašydavo „Mūsų Ži
nyne“.

Atvykęs l Ameriką, J. Grigaitis 
pirmininkavo BALF skyriui Doro
thy, N.J. Bet neilgai laukus j j .pa
guldė liga, iš kurios jis ir nesikėlė.

Palaidotas buvo bažnytinėmis 
apeigomis sausio 12 d. Į laidotuves 
buvo atvykusios dvi velionies sese
rys ir būrys ne tik vietos lietuvių, 
bet ir iš New Yorko, Elizabethzo ir 
kitų vietų. („Amerika“, 1947 m. sau
sio 17 d.)

LIETUVA ŽUDOMA IR
— NAIKINAMA

Tiek Amerikos lietuvių 
tiek ir pačių amerikiečių 
nuplat vis skelbiami nauji
duomenys, įtikinamai rodą, kad šiuo 
metu vyksta didelis Lietuvos žmonių 
naikinimas. Štai vienas tokių faktų iš 
šių metų sausio 10 d. „Amerikos“ 
savaitraščio.

Pietį; Amerika praveria duris Europos tremtiniams
AP iš New Yorko praneša, kad 

Pietinė Amerika atidaro duris dau
giau negu 7 milijonams europiečių, 
nes tas kraštas nori suintensyvinti 
pramonę ir žemės ūkį. Argentina ir 
Brazilija nori priimti ne mažiau kaip 
6 milijonus emigrantų per 10 metų, 
kitos šešios valstybės taip pat pagei-

Dar prieš vienus metus beveik 
niekas nieko nežinojo apie Hartley 
Shawcross Anglijoje. Apie ši nenu- 

■ vargstamą jachtinio sporto mėgėją, 
visados pavydėtina elegancija apsi
vilkusį aristokratą, nors ir darbiečių 
Sąraše išrinktą į parlamentą. Pasa
kytum, jį pamatęs, kad jis yra išau
gęs tradicingoje giminėje, kurios visi 
palikuonys nešiojo Anglijos kilmin
gosios aristokratijos titulus. Gi iš 
teisybės, Hartley Shawcross yra gi
męs be jokių titulų, bet su aristo
krato dvasia. Neveltui tad jam ka
raliaus dekretas prisegė puošnųjį žo
di „Sir“. Ir tai padarė tik praėjusių 
metų rugpiūčia mėnesį. Nei Oxfordo 
nei Cambridgio kolegijų nematęs, 
Shawcross vi# dėlto nešioja kasdien 
žibutę prie švarko atlapo, o kišenai
tėje — raudoną „fantaMe“. Shaw
cross teturi tik 43 metus ir ką tik 
užbaigė savo pirmąjį diplomatinį -eg
zaminą New Yorke, UJ4.O. konferen
cijoje, iš kur jis parsivežė „angliš
kojo Vyšinskžo“ garsą.

Jei neapokaičiuojama gausybė 
Anglijos politikos, diplomatijos ir 

. šiaip visuomenės žmonių yra daug 
kartų ir lengvai keitę partijas, tai 
Shawcross nuo 16 savo amžiaus metų 
pasiliko ištūrimas Labour Party, vi
sados ortodoksiškai laikydamasis jos 
programos, jos obalsių ir jos genera
linės linijos. Iš profesijos juristas, 
advokatas ir Liverpoolio universiteto 
teisių fakultete profesorius nė karto 
Jis nepraleido progos parodyti tri
būnoje savo ciceronišką iškalbingu
mą, savo puolamąją dvasią, savo 
dažną net brutalumą. Per savo 
„karštį“ jis neretai turi ir nemalo
numų, kuriuos beve* kasdien pra
lenkia nauja*...

Iki karo Shawcross laikėsi viešo 
politinio gyvenimo pavėsiuose, griež
tai atsisakydamas kandidatuoti į par

kęrąs įtraukė jį į po
ts sūkurius ir pridavė 

1944 meteis kenser- 
vatortų Hčm ChuceM psMšsyrė jį,

socialistą, Anglijos Siaurės Vakari
nės dalies komisaru, uždėdamas pa
reigą organizuoti tos sritiies prieš
lėktuvinį gynimą. Ir per keliolika 
mėnesių Shawcross visa energija or
ganizavo civilių gyventojų reikalingą 
evakuaciją, statė bunkerius, slėptu
ves ir aliarmų metu „keliavo“ nuo 
vieno posto prie kito, visur ir visa
dos lydimas savo gražiosios sekreto
rės miss Mather, kuri vėliau tapo 
lady Shawcross...

1945 metais Shawcross pasidarė 
prokuroru ir debiutavo politiname 
procese prieš William Joyce, pagar
sėjusi vokiečių radijo tarnyboje pra
nešimais anglų kalba ir pasivadinusį 
lordu Haw-Haw... Teisme pasisekė 
Shawcross išreikalauti Haw-Haw 
mirties bausmės. To to sėkmingasis 
prokuroras buvo pasiųstas 1 Niurn
bergą, kaip oficialusis Anglijos vy
riausybės kaltintojas. Ir iš čia jis iš
sinešė gerą krūvą stambių galvų.. 
įeidamas l istorijos puslapius, vėliau 
parašytinus. Bevin įvertino Shaw
cross sugebėjimus diskusijose ir pa
siėmė jį su savimi, keliaudamas l 
praėjusių metų gruodžio mėnesi įvy
kusį New Yorke Jungtinių Tautų Se
siją. Ten Shawcross pasirodė tiek 
pat kandus, tiek pat lankstus ir dia
lektiškas, kaip ir Niurnberge. Greit 
jis pagarsėjo .susikirtimais su Vy- 
šinskiu ir Manuilskiu, atšokinėda
mas jiems tokiu pat stiliumi ir tokiu 
pat brutalumu, kaip ir jo priešai. Vi
sados užgulęs ant bylų su sarkazmu, 
su jumoru ir lanksčia mintimi jis 
sudarė malonių klausytojams va
landų.. Niekados neskubėdamas, ra
mus, bet visados su pajuokos žvilgs
niu Shawcross pradeda ir baigia vi
sas savo replikas.

Londono darbiečių spauda pasky
rė jo garbei gražių puslapių, prana
šaudama jam šviesios ateities Labour 
Party gyvenime. Kai kas ėję iki tiek, 
kad pavadino Shawcross ne vien dar
biečių ateities žvaigžde, bet ir Ang
lijos rytojaus politine pažiba.

V. Audrflnaa

dauja „pasirinkti“ žemės ūkio ir pra
monės darbo jėgos. Argentina, Bra
zilija ir Peru jau yra atsiuntusios 
Europon savo atstovus, tik Čilė ir 
Venezuela dar ne.

Argentina savo krašto gyventojų 
skaičių nori padidinti iki 20 milijonų. 
Argentina pirmiausia atsiims ūkinin
kus, galvijininkus, darbininkus ir 
technikus. Imigrantai turi būti ne 
senesni kaip 55 metų, sveiki ir su
tinką dirbti mažiausiai 2 metus pasi
rinktą darbą, po to jie gaus visišką 
laisvę. Jie galės pasirinkti apsistoji
mo vietą; jeigu jiems truks lėšų, vy
riausybė apgyvendins, maitins ir nu
gabens l kraštą. Naujieji gyventojai 
galės pirkti žemės su vyriausybės 
paskola ir nuo 5 iki 20 metų bus at
leisti nuo mokesčių.

Brazilija numato parsigabenti per 
10 metų 800.000 rinktinių emigrantų 
iš UNRRA-os DP stovyklų šiaurinėje 
Europoje. Brazilija 10—20 metų bū
vyje nori įsileisti iki 2 milijonų imi
grantų.

800.000 DP transporto priemones 
partpins pati UNRRA, iki bus pa
siekti Brazilijos uostai.

Brazilija, turėdama apie 50.000.000 
gyventojų ir 3.285.319 kv. mylių plo
tą, nori daugiausia ūkininkų ir kvali
fikuotų darbininkų, Šeimoms, suside
dančioms iš ne mažiau kaip 3 asme
nų ir galinčių dirbti, bet nesenesnių 
kąjp 15—30 metų, bus teikiamas pir
mumas.

Čilė taip pat susirūpinusi priimti 
daug europiečių, nes dabar maža tėra 
gyventojų, o plota} dideli. Čilė nori 
ypatingai pasirinkti emigrantus.

Venezuela nori apie 300.000 ūki
ninkų, nes, trūkstant vyrų rankų, 
krašte dažnai būna maža savo 
maisto.

Columbia dar tik ruošiasi emigra
cijos teisinei padėčiai sutvarkyti? Že
mės ūkio ministeris yra pareiškęs, 
jog jie norėtų 500.000 ūkininkų iš 
Europos dar nekultivuotuose plotuose 
įkurdinti per trumpą laiką ir tuo bū
du pašalinti maisto krizę.

Urugvajus nori gąuti žmonių že
mės ūkiui, pramonei ir laivynui, bet 
nenumato juos traukti plačiu mastu. 
Norima sukultūrinti apie 7.000.000 
ha. Dabar yra naudojama tik 
1.640.000 ha. Uragvajus dabar numa
to įsileisti kasmet po 10.000 imigran
tų ir tai daugiausia iš Italijos, Ispa
nijos ir Šveicarijos.

Peru atstovai dabar yra Genuos 
mieste ir ten studijuoja italų kolo
nistų reikalą. Ji taip pat nori gauti 
darbo rankų smulkiai pramonei ir 
žemės ūkiui. Pareigūnai pareiškė, jog 
čia gali būti priimti labai dideli kie
kiai emigrantų.

Meksika taip pat nori gauti darbo 
jėgos. Pirmoje eilėje 16.000 ispanų 
pabėgėlių ir 800 lenkų.

Tenka pabrėžti, kad Pietų Ameri
ka daugiauMa nori darbo jėgos gauti 
iš Italijos, Ispanijos ir Vokietijos.

Vienam žydui iš Vokietijos buvo 
duotas leidimas grįžti j l.ietuvą su
sirasti savo sūnaus, kurį išsaugojo 
nuo nacių vienas lietuvis ūkininkas. 

Jis nuvažiavo į Lietuvą, rado nu
rodytą vietą ir ta pačia pavarde ūki
ninką.

Tik tas ūkininkas su lietuviška 
pavarde dabar buvo rusas: ji oku
pantai atkėlė j lietuvio vietą, davė 
jam tą pačią lietuvišką išvaryto ūki
ninko pavardę, o lietuvis buvo iš
vežtas i Rusiją. Su juo buvo dingęs 
ir žydukas.

Komunistai Lietuvos kaimą nori 
surusinti taip, jog niekas nė nepa
justų iš šalies: lietuvius ūkininkus 
tremia, o jų pavardes palieka Lietu
von atgabenamiems kacapams.

KATALIKIŠKOJI LIETUVA .
Šiomis dienomis Amerikoje „Drau

go" spaustuvėje Chicago j e išėjo kun. 
Dr. K. Gečio veikalas „Katalikiškoji 
Lietuva“. Knyga turi arti 600 psl. 
Tai rimtas istorinis veikalas.
NAUJAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

ANGLŲ KALBA
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

lietuviai tėvai marijonai ruošiasi 
leisti anglų kalba žurnalą, kuriame 
būtų keliami lietuviškieji reikalai. 
Amerikos lietuviams būtinas žurna
las, kuriame būtų nušviečiami lietu
vių kultūros, meno, praeities ir da
barties aktualieji reikalai.

Darbo perspektyvos Amerikoje
(Atkelta iš 4 pusi.) 

ekonomistui, teisininkui... Ką nors 
panašaus galėtų dirbti gydytojas, 
ypač inžinierius, tačiau net ir lietu
vių įstaigose beveik būtinybė anglų 
kalbos mokėjimas. Ne daug geriau 
ir kunigui, nes beveik neįmanoma 
su jaunimu darbuotis gimtąja kalba. 
Bė to, lietuvių kunigų pakanka, o 
„be vietos“ esą — mažo autoriteto 
kaip ir kiekvienas „bedarbis“, nors 
šiaip dvasininkas visur didžiai ger
biamas.

Bet dėl pradžioj minėto svairių 
profesijų žmonių gyvenimo lygio, kas 
gali, kiekvienam patartina, kol nėra 
laisva Tėvynė, patekti l šią šalį — 
tiek lietuvybei pasidarbuoti sumeti
mais, tiek ir dėl paties pragyvenimo. 
Naujieji emigrantai šiuo matu iš pir
miau dienų šip-anda įvatonus fizi
nio darbo jau su pragyventi pakan
kama atlyginimu. Už savaitės už
darbį galima nusipirkti kostiumą, 
tiek pat kaštuoja apsiaustas ar vldu-

tiniškas mautas vienam mėnesiui. 
Apie pusę to kaštuoja mėnesiui bu
tas, bet jis šiandien naujai atvyku
siam gauti yra rimta problema (tas 
turi įtakos affldeivitų siuntimui).

Siek tiek autaupius, nesunku bent 
išsinuomuoti farmą (ūki), kurios 
šiandien paikiai gyvuoja. Įvairios 
rūšies bizniai, amatai 
vieną ir lietuvių, nuo 
tų“ pradėjusį, padarė 
Siturinčiu.

Kiek sunkiau yra,
nauji emigrantai pusėtinai vargsta, 
jei šeimoj keletą asmenų yra nedir
bančių ar mėginančių vaikus išmoks
linti. Bet «w*e mokyklą Amerikoje 
gal kitą kartą.

Broliai, seserys...
(Pradžia 5 pusi.) 

nepalyginti padidėjo ir Lietuvos ir 
lietuvių tautos sunaikinimo pavojai. 
Šiandie lietuviškas spausdintas žodis 
vėl turi aiškų kovos tikslą.

Jei mes šiandie būtume laisvoje \ 
Lietuvoje, pirmosios lietuviškos kpy- 
gos tėvui pastatytume dideli pamink
lą mes galime pastatyti būdami iš
trėmime? Dar atkakliau tęsti toliau 
Mažvydo pradėtą mūšį dėl Lietuvos. 
Kiekviena gadynė stato valstybei ir 
tautai savo uždavinius. Dar joks isto
rinis laikotarpis lietuvių tautai ne
buvo taip griežtai pastatęs klausimo: 
būti ar nebūti? Kaip anais laikais 
Mažvydas lietuviškai rašė savo ka
tekizmą, gelbėdamas krikščionių ti
kėjimą ir pateikdamas skaitytojui 
nuostatus, kurių jis turi laikytis, jei 
nori būti geras krikščionis, taip šian
die, jei jis būtų mūsų tarpe, gal būt, 
rašytų tautini katekizmą ir siūlytų 
nuostatus, kurių mes turėtume lai
kytis, kad nenutrupėtume nuo savo 
tautos kamieno, išsaugotume savo 
lietuvišką dvasią ir niekados neatsi- 
sakytiune nuo kovos dėl sayo tauti
nių, politinių bei kultūrinių idealų. 
Tie, kurie šiandie eina Mažvydo pė
domis, t. y., kurie kovoja plunksna, 
pasiliks jam ištikimi iki 8Mo. Jie 
jaučiasi tvirti, nes už jų nugarų nu
sitęsia į amžių glitumą garbingos ir 
išdidžios lietuviSko spausdinto žodžio 
tradicijos. Per 400 metų nueitas ke
lias tebūna neišsemiamas darbo ir 
tte&iaukojimo įkvėpimo šaltinis, iš 
kurio mes galime semtis stiprybes 
naujiems darbams ir tolesnei kovai 
dėl savo laisvos ateities.
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LIETUVOS DAINA SKAMBA...
(Pradžia 1 pusi.)

sios dovanos — prasmingi pa
veikslai, puošnūs adresai, vienas už 
kitą įmantresni - plakatai, pagaliau 
ansamblio laimėjimus atžymėjusios 
savos ir dar daugiau užsieninės 
spaudos albumai. Visa tai parsive- 
žus namo, kada nors pareikalaus 
erdvaus kampo kultūros muziejuje, 
kuriame susirinks mūsų tautos kan
čių ir kovos palaikai.

Čia pat salėje, be eilės diagramų, 
pavaizduojančių svarbesniuosius an
samblio veiklos momentus, yra Ir 
vad. „juodoji lenta“, nurodanti 
juodu ant balto, kada, kur ir kas 
ansamblio dalyvių pasirodė scenoje. 
Tai lyg kiekvieno čiurlioniečio pa

Kokios bos Vokietijos...
(Pradžia 3 pusi.)

Molotovas galėtų Ir pasipriešint Vo
kietijos vakarų „skaldymui" ir pasi
sakyti prieš Saaro, Reino ir Ruhro 
sričių atskyrimą nuo Vokietijos. Ši
tokios situacijos akivaizdoje prancū-. 
zai suprato, kad reikia imti tai, kas 
yra jų rankose.— Saaro sritį, o dėl 
Ruhro ir Reino sričių reikia eiti tra
diciniu keliu... I Londoną. Taigi, 
kairumas kairumu, raudonumas rau
donumu, o vis dėlto tik to Prancū- 
tijos saugumo raktas ne Maskvoje, 
o Londone. Maskva toki Prancūzijos 
žygi „supranta" ir, reikia tikėtis, prie 
konferencijos stalo tatai Prancūzijai 
„parodys", išeidama dideliu Vokieti
jos vakarų sienų gynėju. Vakarų 
demokratams bus sunkus uždavinys 
padaryti taip, kad ir „vilkas būtų 
sotus“ (Prancūzija patenkinta) „ir 
ožka sveika“ (Vokietija nepastūmėta 
| sovietų bučį). Taigi, vakarų Vokie
tijos sienų klausimas slepia nema

resnius susikirtimus, kaip ir rytų 
sienos. Tikriausia ir čia be kokio 
nors (klausimo neišsprendžiančio) 
kompromiso neapsieis.

Turint prieš akis dar visą eilę 
kitų sienų klausimų, apie kuriuos 
viešai ir užsiminti bijoma (Pabaltijo 
valstybių), tenka. spręsti, kad reika
las užsitęs dar gerokai ilgai. Yra pa
vojus, kad čia gali būti padaryta ta 
pati klaida, kurią padarė po Napo
leono pralaimėjimo „Šventoji Są
junga". Tuomet buvo taip pat la
biausia susirūpinta taika ir saugumu, 
o sienas vedant nebota nei tautinių nei 
tikybinių interesų. Svarbu tada bu
vo tiktai, kad tiems „šventiesiems" 
(pirmoje eilėje Rusijai, Austro-Ven
grijai, Prūsijai) būtų saugu ir gera 
gyventi... Rezultatai buvo nekokį. 
Karas po karo, kol viską apvainika
vo du paskutinieji didieji karai. Tad 
Ir šj kartą, atrodo, būtų galima ga
rantuoti šiek tiek pastovesnę taika 
tik tuo atveju, jei sienas karpant 
būtų žiūrima ne tik saugumo, bet ir 
teisingumoi

sas ar indėlių knygutė. Kaip ir bu
vo galima laukti, čia pirmauja p. 
Ona Mikulskienė, per 200 koncertų 
nepraleidusi nė vieno. Jai Įkandin 
seka p. Aldona Celnaitė su 197 kon
certais, toliau: p. Gediminas Kara
zija — 195 koncertai, p. Antanas Ka
valiūnas — 190, p. p. Juozas Ber- 
tašiūnas ir Vladas Savaitis — po 
186 ir kt.

Nespėjus kiek daugiau įsigilinti 
į gausius aukštųjų svečių atsiliepi
mus, bebaigiančius užpildyti storą 
garbės knygą, salėje prasideda iš
kilmingasis posėdis. Čia pat an
samblio valdybos pirininkas p. J. 
Stempužis bendrais bruožais nušvie
čia ilgą ir brangiais prisiminimais 
nusėtą, ansamblio nueitą vargo ir 
darbo- kelią, iki pagaliau prieita an
trosios šimtinės baigtuvių. (Manau 
atsiras proga ateityje ties šia įdo
mia čiurlioniečių gyvenimo apžval
ga apsistoti išsamiau.)

Po to seka šilti ir malonūs visuo
meninių organizacijų atstovų svei
kinimai ir linkėjimai tiek vadovams 
p. A. Mikulskienei, p. M. Baromaitei- 
Grėbliūnienei, tiek visiems an
samblio dalyviams.

Kad ir nelengva čiurlioniečių mi
sija, reikalaujanti dažnai ir save už
miršti, vis dėlto netrūksta tokių 
pat entuziastų, kurie papildytų 
šiaip ar taip praretėjusias jų eiles. 
Štai ir šią iškilmingą posėdžio va
landėlę priimami šeši nauji dalyviai 
tikraisiais nariais. Jaudinančios ce
remonijos — ir šešios krūtinės’ past-

(Pradžia 1 pusi.)
Europoje taikos organizavime JA 

Valstybės, atrodo, užims konstrukty
vinę poziciją. Respublikonų partijos 
užsienių reikalais kalbėtojas John F. 
Dulles aiškiai pareiškė, jog Europoje 
taiką tegalima sukurti tik per „jung
tinį Europos ūkį“. Vokietijos proble
mos sprendimas, sako jis, neatnešiąs 
Europai vienybės. Tik pačios Euro
pos tautos galinčios sudaryti Europos 
federaciją. Vokietijos problemos na
grinėjimas tiktai parodysiąs, ar eina
ma prie ekonominės sąjungos ar prie 
senos struktūros, kurioje reikšis ne
priklausomos ir suvereninės valsty
bės.

Sovietų Sąjunga, jo žodžiais, Iš 
vienos pusės siekianti visame pasau
lyje socialinės revoliucijos, o iš kitos 
pusės — ji siekia nacionalinės eks
pansijos. Šitą faktą mes matome jau 
nuo 1939 metų, kada Sovietai pra
dėjo karą su Suomija, kada užpuolė 
Lenkiją ir kada pavergė Baltijos 
kraštus. Dabar ji siekia Dardanelų 
užvaldymo ir Špicbergene karo bazių 
įrengimo. Tai vis faktai, kurių tei
singa istorija nenuginčys. 5

P. Lippmannas nurodo, jog Euro
pos federacijos kūrimas iš Sovietų 

puošia ansamblio ženkliukais. O 
norėtųsi, kad ansamblis, vis augda
mas savo garsu, nuolat didėtų ir 
kiekybe!

Prabyla ansamblio siela — jo 
meno vadovas ir dirigentas p. A. 
Mikulskis. Pasigenda jis ne vieno 
savo .išugdytos šeimos nario — ne
permatoma nežinios skraistė dengia 
jų neužtarnautą dalių Sibiro toliuo
se. Prisimena ansamblio garbės na
rius — Stutthofo kankinius: kun. 
Lipniūną ir St. Puodžių. Jų aukos 
vardan ryžtasi vesti kolketyvą krau
ju nušlakstytu istorinių Lietuvos 
kančių keliu, gaivinant brolių-sesių 
dvasią — sulaukti meto, kada galės 
savo tautiečiams paskelbti: Linksma 
diena mums nušvito!...

Didingi Tautos Himno garsai už
baigia šią iškilmingą valandą.

Vakaras, praleistas prie kuklių 
vaišių stalo su maloniaisiais čiurlio- 
niečiais, pasilieka atminty, kaip švie
sus pragiedrulis tamsiose tremties 
ūkanose. Išskiriame. Rytojaus dieną 
čiurlioniečių laukia vėl darbas —- tai 
koncertas savo kaimynystėje — Det- 
tingene. Poryt ir toliau — vėl tas 
pat, pildant jau trečiąją šimtinę. O 
atpildas už visa tai? Jį aiškiau negu 
bet kas išreiškia p. Mikulskio žod
žiai: „Pirmasis senosios motulės 
pasveikinimas ir pirmoji pėda lietu
viškos žemės kurioje norėtume savo 
senus kaulus priglausti — tai bus 
padėka už mūsų darbą."

Te Dievas laimina Jūsų žing
snius, čiurlionięčiai, o jungą nume
tus Tėvynė Jūsų darbų tikrai-neuž
mirš! M. Zubrys 

KOVA DĖL TAIKOS...
pusės būsiąs laikomas „Vakarų blo
ku“ prieš,Sovietus. Jis nurodo, jog 
tas „planas remtųsi radikaliai decen
tralizuota konfederacija Vokietijos 
valstybių, sujungtų politiniai ir ūki
niai su aplinkinėmis Europos valsty
bėmis. Vakarų bloku jis taptų tik 
pačiai Rusijai tai panorėjus. Jis tap
tų tik tuo atveju, jei Rusija vengtų 
prijungti savo valstybes į konfedera
ciją ir jeigu priverstų Lenkiją ir Če
koslovakiją pasilikti už šios Europos 
sistemos ribų", rašo N.Y.H. Tribune.

Ši problema ir bus viena sunkiau
sių. Ar panorės Sovietų Sąjunga 
leisti savo zoną įjungti ir dar Len
kijai ir Čekoslovakijai prisidėti prie 
Europos federacijos.

P. Lippmannas nurodo, jog ir be 
Sovietų Sąjungos pradžioje galima 
esą organizuoti tokią federaciją. So
vietams prisidėti patiksiąs' atviras 
kelias. O jei Rusija atsisakytų įeiti 
į šį bloką, tai ir be jos esą daug kas 
galima būtų padaryti.

Toliau jis paliečia labai jautrų 
klausimą, būtent, jog, anot jo, „dau
gelis Europos kraštų vyriausybių su 
tuo sutiksiančios principe, bet tik ko
munistų partijos pasipriešinsiančios“. 
Tačiau visa tai pareisią, kaip sako

DP tėvynė - Aliaska
Aliaskos apgyvendinimas susilau

kia naujų simpatijų iš JAValstybių 
■pusės. Iš Washingtono UP praneša, 
kad JAV vidaus reikalų ministerio 
pavaduotojas Warner Gardner pa
reiškęs, jog departamentas, apskritai, 
esąs patenkintas pasiūlymu, kad pa
bėgėliai iš Vidurinės Europos būtų 
apgyvendinti Aliaskoje;

Pasiūlymą yra neseniai pateikusi 
JT IRO—ja. Pirmiausia būtų pasiųsta 
('Aliaską 500.000 DP iš U.S. zonos 
Vokietijoje, Pabaltijo kraštų ir kitų 
pasaulio dalių su mažu gyventojų 
skaičiumi. Galutinas planas dar-ne- 
sąs išdirbtas. r

Gardner pareiškė, kad Aliaskai 
reikalinga labai daug žmonių ir juos 
tik amerikiečiai tegalį prisikviesti. 
Jiems būtų malonu padėti DP, ten 
juos apgyvendinant.

Pabėgėlių apgyvendinimo planas 
būtų tautinio ar tarptautinio charak
terio. Be to, šis-pląnas, pasakė Gar-, 
den, vis dėlto pareinąs dar nuo esa
mų imigracijos kvotų.

BRITAMS NAUDINGA DP 
PAGALBA

AP iš Londono praneša, kog kon
servatorių „Daily Mail" nurodys, jog 
Britaliijai esą reikalinga 750.000 dar
bininkų ir kad tai galima esą atsi
gabenti iš Europos. Daily Mail nu
rodo, kad Europoje esą 1.000.000 DP, 
iš kurių britai galėtų pasirinkti būrį 
kvalifikuotų vyrų ir moterų savo 
pramonei.

Toliau laikraštis pastebi, jog iš

Lippmannas, nuo Maskvos vyriausy
bės užimtos pozicijos. Ir nors komu
nistų vadai visuose kraštuose gausią 
direktyvas iš Maskvos, tačiau jų na
riai nesą visi tokie tamprūs pasekė
jai. Pagaliau jis prieina tokių iš
vadų:

„Kol Amerikos ir Anglijos politi
ka reiškiasi antisovictiškai ir kol jos 
neturi konstruktyvinės Europos pro
gramos, tol vietos komunistai seka 
Maskvos direktyvas, visai nesueida- 
mi į konfliktą su tautiniais interesais. 
Bet jeigu mes, kaip kad siūlo p.-Dul- 
les, sieksime problemos, bet ne koa
licijos prieš Rusiją, mes galime tikė
tis. laimėti paramos iš visų partijų 
Europos kontinente“.

Kiek anksčiau tame pat laikraš
tyje tas pats autorius taip buvo pa
sisakęs: „Istorinis patyrimas ir logi
ka nurodo, jog dabartinė padėtis 
mums sako, kad, jeigu kada nors Vo
kietija bus sujungta ir atstatyta kaip 
stipriausia kontinento pajėga, jos 
pirmoji sąjunga bus sudaryta su Ru
sija. Ir pirmiausias jos uždavinys bus 
atgauti prarastas Rytuose savo pro
vincijas. Vokietija pati nebūtų pa
kankamai stipri atgauti kraštams per 
karą. Bet Vokietija galinti turėti 

DP stovyklų būtų galima surinkti 
mažiausiai 105.000 naudingų darbi
ninkų.

BRAZILIJA PRIIMS 200.000 DP
• The Stars and Stripes iš Ffank- 
furto praneša, kad IGCR pareiškimu, 
dviejų trijų savaičių bėgyje yra nu
matyta pasirašyti susitarimas, pagal 
kurį Brazilija sutinka priimti iš Vo
kietijos 200.000 DP ir ten juos apgy
vendinti.

Speciali Brazilijos 6 asmenų ko
misija baigė .susipažinimą su Vokie
tijoje esančiomis didesnėmis DP sto
vyklomis ir dabar yra išvykusi į 
Austriją, kur DP stovyklos yi» ka
riuomenės žinioje. Dėl galutinio ap
gyvendinimo projekto bus dar kal
bamasi su kariuomenės ir IGCR pa
reigūnais.

Pranešimas
1947 m. vasario 22 d. Scheinfeldo 

lietuvių stovykloje šaukiamas Lie
tuvių Tremtinių Mokytojų Sąjungos 
atstovų suvažiavimas. Darbų tvar
koj: paskaita apie aktualiuosius mo
kytojo uždavinius tremtyje, Sąjun
gos įstatų projekto svarstymas, mo
kymo ir visuomeninio brandinimo 
bei auklėjimo reikalai mokykloje^ 
Sąjungos valdybos, kontrolės komi
sijos ir kitų organų rinkimai ir kt.

Kiekviena vietovė, kur dirba na 
mažiau kaip 10 mokytojų, į suvažia- 
mą renka vieną atstovą, o vietovė, 
turinti daugiau kaip 40 mokytojų —i
du atstovus. Mokytojų susirinkimus 
atstovams išrinkti prašomi sušauki! 
vietos gimnazijos direktorius arba; 
kur gimnazijos nėra, vietos pradžios 
mokyklos vedėjus. Atstovai atsiveža 
jų išduotus pažymėjimus.

Suvažiuoti reikia iš vakaro, va
sario 21 d. Nakynė bus parūpinta, 
maisto reikia pasiimti savo. Vyksta- • 
ma iš Wuerzburgo arba Nuernbergo 
(paprastaisiais traukiniais) ir išlipa
ma Markt Bibart stoty. Atvykus in
formacijų’ kreiptis i komiteto 
būstinę.

Dėl vietos stokos stovykla' gali 
priimti tik ribotą atstovų skaičių 

Kitokių pranešimų nebus.
Lietuvių Tremtinių Mokytojų 
Sąjungos Laikinoji Valdyba

naudos iš sąjungos su Rusija, atgau
nant jas diplomatiniu keliu — Ri
bentropo ir Molotovo pakto pagrindu 
— Lenkijos sąskaiton“. Vadinasi, 
centralizuota Vokietija, Pabaltijo ir 
Lenkijos tautoms būtų antrieji ka
pai, kurie gal būt amžinai išbrauktų 
iš žemėlapio tuos kraštus. Tik dėl to, 
galėtų tartis taip, kaip tarėsi 1939 
metais.

Turime laukti, kad prie to nebus 
prileista ir kad Vokietijos decentra
lizacija ir Europos tautų federacija 
tarnaus ateities taikos labui.

A. Audronis

KAUKĖ
(Atkelta iš 4 pusi.)

n^bos metu jis atnešė laišką savo sužadėtinei. 
Neatplėštą. Rytą prie blaivios šviesos jis ne
būtų pasakęs, ar neatplėšė jo iš baimės suži
noti tiesą, ar iš įprasto sąžiningumo.

Ji neatidžiai žvilgterėjo į laišką, ir staiga 
|am pasirodė, kad ji pamatė datą ir suteptą 
voką — gal dėl to ji pažvelgė į jį, stačiai į jo 
akis — ir, taip jie abu žiūrėjo į vienas kitą. — 
Būk nors dabar man teisinga, — maldavo jis 
tylėdamas. Ir ji neaiškiai nusišypsojo, o jis 
nuleido galvą.

Kai jis grįžo į paštą — viršininkas drau
giškai paploję jį per petį ir pasakė:

— Pone valdininke, tamstai teks porą tre
jetą dienų pavedžioti savo įpėdinį, kad jis tu
rėtų supratimą geografijoje, ir jau Sėdėsi čia 
viduje. O netrukus ir veselią atšoksim, tiesa?

Kelias dienas jis vedžiojo naująjį laiška
nešį, o šiandien jau sėdi savo naujoje vietoje. 
Rytą jis peržiūrėjo visą korespondenciją. Laiš
kas yra čia. Naujas, eilinis laiškas. Jis pa- 
siėmė jį ir, tarytum savo, šaltai, nesuvirpė
jusiais pirštais atplėšė. Jo kentėjimas buvo 
priėjęs prie šitų vartų. Jis pagalvojo juokingą 
dalyką: šitaip yra nusiteikę žmonės, kurie uži
ma miestus ir gina tvirtoves — jie yra pada
romi herojais, jiems yra vistiek.

Jis pasitaisė patogiai kėdėje ir atlankstė 
popierių

x „Mylima Danute,
kaip aš išsiilgau tavęs! Žiūriu pro 

langą ir žvalgausi, ar nepamatysiu 
tavęs ateinančios. Tu turi atvažiuoti, 
mylimoji, greit. Kaip aš ilgiuosi ta- 

' vęs! Kas iš tų laiškų, aš išsiilgau vėl 
'bučiuoti tave---------- "

Jis bėgo tekinas per išrašytą popierių, ten 
buvo pilna — mylimoji ir išsiilgau. — Ir staiga 
jis susijuokė. Kaip banalu! Jis neperskaitė 
iki galo, jis nepažiūrėjo net į parašą. Jis įdėjo 
laišką į naują voką ir užrašė feldčerio dukters 
namų adresą.

Tą dieną pašto valdinlkas Vladas Bruknė 
išnyko iš miestelio. Niekas niekada nesužinojo 
kur.

Palauk, dabar mes turime pasukti į šitą 
šalutinę gatvę — tai yra kelias į mano tėviškę. 
Mes tuojau praeisime pro seną apleistą sodą 
— apie jį aš tau turiu šį tą papasakoti.

■iiiiiiiim
UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL’io, IEŠKO ŠIŲ

ASMENŲ:
VIII

RAZMENAS Alfonsas, 24 metų, gyv. Zarasai; 
RAZMĖNIENE, 22 metų, gyv. Zarasai;
REZENIENE Sofija, 26 metų, gyv. Kaimas;
RIMKUS Stasys, 33 metų gyv. Joniškis;

Gerb. bendradarbiai prašom), siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • 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. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10’/» nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 5,- RM. Prenumerata įmokama už du mė
nesius iš aukšto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata nepriimama. • KiaaaaoX są
skaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Keliąs", Baygrųįche Hypstkekcn- und WeehaetaStank, Filiale 
Dillingen-Dnnan H3hL

RINKEVlClENE Marija, 39 metų gyv. Kau
nas;

ROCIŪNAITE Juze, 24 metų;
ROCIŪNAS Valentinas, 39 metų, gyv. Vilka

viškis;
ROKAS Stepas, gyv. Kaunas;
ROZENAS Balys, 26 metų gyv. Biržai;
RUDAITIENE Adelė, 60 metų, gyv. Kaunas;
RUMKIŪNAS Andrius, 25 metų gyv. Tau

ragė;
RUOKIS Valis, 27 metų, iš Krėtinga;
RYCKIS Domas, 52 metų, iš Pomerania;
SABAS Juozas, 46 metų gyv. Sakiai;
SAMATAUSKAS Juozas, 43 metų iš Koenigs- 

berg;
SAMATAUSKAS Vincas, 40 metų iš Dir- 

schau;
SAULIUS Vilhelmas, 49 metų iš Kaunas;
SAULINAS Jonas, 32 metų, gyv. Alytus;
SAVICKIS Juozas, 71 metų, gyv. Vilkaviškis;
SAVIENE Magdalena, 36 metų, gyv. Trakai.

IX
TAMBERG Augustas, gyv. Tallin;
TAMBERG Lyda, gyv. Bruxelles;
TAMBERG Zelma, gyv. Bruxelles;
TAMBERG Zigmas, gyv. Tallin;
TAMOŠIŪNAS Vytautas, 22 metų, iš Prussia;

TANAJAUSKAS Albinas, 40 metų gyv. Vil
kaviškis;

TAPULIONYTE Gražina, 19 metų U Magde
burg;

TAULIONSI Viktoras, 23 metų H Bchneide- 
muehle;

TAWSTOBAS Solrdonas, 71 metų gyv. Kybar
tai;

TAUSTOBIENE Elena, 37 metų gyv. Kybar
tai;

TAUSTOBIENE Natalija, 74 metų gyv. Ky
bartai;

TERWIDIES Wanda, 29 metų iš Rodaeh;
TURNEVlClENE Aleksandra, 32 metų, gyv 

Marijampolė;
ULOZA Pranas, 45 metų, gyv. Kėdainiai;
ULRICHAS Gustavas, iš Hanau;
ULRICHIENĖ Marija, 57 metų, iš Oberhessen;
UNGLININKAS Jonas, 41 metų, gyv. Vilnius;
URBONAVIČIUS Henrikas, 40 metų gyv. Ra

seiniai;
URBSAITIS Jonas, 30 metų;
UTARAS Kazimieras, 61 metų gyv. Vilkaviš

kis.
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MCISU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

S. tremtinių sargyboje
Atsiradus naujiems tremtinių rū

pesčiams, Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
apie padėtį buvo išsamiai informuo
ta. Dar gruodžio mėnesio viduryje ji 
ėmėsi iniciatyvos sudaryti vieningai 
visų lietuvių srovių atstovų delega
cijai, kuri pagrindinai išsiaiškintų 
tremtinių reikalus atsakingose įstai
gose.

Taip pat apie dabartinę tremtinių 
padėtį ir tikrinimus Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga atskirais raštais painforma
vo įtakinguosius Amerikos politikus, 
kad laiku būtų atkreiptas reikiamas 
dėmesys.

SAN FRANCISCO LAIKRAŠTIS 
APIE LIETUVIUS

San Francisco einančio laikraščio 
leidėjas, kai praneša Vienybė, Man
chester Body, aprašo savo apsilanky
mą Hanau lietuvių stovykloje. 
Straipsniuose, pavadintuose „Shoc
king Effect on Inmates“ ir „Real 
Tragedy of DP Camps“ su didele 
simpatija aprašo stovyklos įnamių 
gyvenimą ir jų vargus. Redaktorius 
stebisi pabaltijiečių sugebėjimu ir 
vargingiausiose sąlygose gražiai tvar
kytis ir gyventi. Jis kalba su pasi
gėrėjimu apie “pasiryžimą susikurti 
įmanomesnį gyvenimą griuvėsiuose, 
kuriuos jis matė Hanau lankydama
sis.

KALĖDINĖ EGLE CHICAGOJE
Ponios J. Daudzvardienės inicia

tyva, šių, Kalėdų proga, Chicagoje, 
prie Mokslo ir Industrijos muziejaus, 
buvo pastatyta didžiulė eglė, papuoš-

iij«* ■■ »ii.eTjfrut......

DP nervų Įtampa atslūgo
(Pradžia 1 pusi.) 

išgirdę nervus įtempę dairėmis, kas 
mus užtars, kas išsklaidys tos netei
singos kalbos suvažiavime sudrumstą 
atmosferą. Už tarimo susilaukėme iš 
humaniškosios gerbiamos ponios E. 
Roosevelt, kuri praeitą pavasarį va- 
žinėdamaVokietijoje asmeniškai susi
pažino su tremtiniais ir jų vargipgu 
gyvenimu. Ji stojo mus ginti, atrėmė 
visus mums metamus nepagrįstus 
kaltinimus ir atstatė tame suvažiavi
me teisingą lygsvarą. Tada mes ne
buvome pasmerkti dėka'drąsios, hu
maniškos, garbingos ir teisingos po
nios E. Roosevelt.

Bet prieš mus nukreipta propa
ganda nesiliovė ir ji pagaliau pasiekė 
to, jog UNRRA, baigdama pati savo 
egzistencijos dienas, ryžosi pravesti 
naują screeningą, pasirinkusi neva 
populiarų ir skambų šūkį — DP pa
ruošti repatrljacljai, asimiliacijai ir 
emigracijai. Vadinas, iš anksto jau, 
buvo numatyta išvietintuosius skirs
tyti į tris grupes. Stovyklų gyven
tojai, kurių nervai dar nebuvo galu
tinai atslūgę po ką tik baigto vyk
dyti armijos screeningą, o be to nuo
lat girdėdami tai per radijo, tai per 
spaudą prieš juos nukreiptą nepa
baigiamą propagandą, antrojo scree- 
ningo akivaizdoje visiškai puolė nu- 
siminiman. Prieš pradedant vykdyti 
tą antrąjį, įtartinų užkulisių sure
žisuotą, bet UNRRAos globojamą 
screeningą, turint tikslą bent kiek 
nuraminti išvietintuosius, kad šie ko 
gero nepaskelbtų šiam tikrinimui 
boikoto, pradėta aiškinti, jog šis 
Bcreeningas turįs tik dokumentacijos 
sudarymo tikslą, jog tatai daroma 
pačiu DP naudai, nes, esą, artėjąs 
reikalas juos paruošti emigracijai, 
kurią vykdyaianti naujoji IRO or
ganizacija. Gi prasidėjus iš karto 
keliose stovyklose pagal naują reži
sūrą asmeniniam žmonių apklausinė
jimui, žmonės, turėdami geros anke
tinės patirti*!, tuojau pastebėjo, kad 
tas apklausinėjimas vykdomas su 
kažkokiu paslėptu tikslu, toli gražu 
ne vien dokumentacijos ir emigraci
jos reikalui. Sujudo aiškintis. Kreip
tasi į UNRRA su paklausimais ir į 
karinę valdžią su memorandumais. 
Karinė vaidila tuo reikalu susidomė
jo ir greitai konstatavo, jog UNRRA- 
os vykdomas išvietintųjų apklausinė
jimas yra nukrypęs nuo tiesioginio 
tikslo, jog jis tokioj formoj nebegali 
būti toliau tęsiamas ir todėl sustab
domos. Paskutiniai vieši karinės 
Valdžios parelikimai spaudai paaiš
kina, jog šis Mraenineaa turėjęs dau
giau politinio pobšdMo Ir buvęs įšal

ta lietuviškais ornamentais. Prie 
tos eglės buvo atlikta ir lietuviška 
programa. Didžiulė minia amerikie
čių stebėjo atliekamą programą, kuri 
susidėjo iš kalėdinių giesmių, dainų 
ir .tautinių šokių.

KOLUMBIJOS LIETUVIŲ 
PASTANGOS PADĖTY

TREMTINIAMS
Kolumbijoje iki šio laiko gyveno 

nedidelis skaičius lietuvių. Mus pa
siekusios žinios sako, kad ir ten gy
venantieji! lietuviai sielojasi mūsų 
vargais ir pagal savo išgales sten
giasi padėti. Draugas praneša, kad 
Kolumbijoje lietuviai įsteigė nuo ka
ro nukentėjusiems lietuviams pagel
bėti ir apsaugoti komitetą. Į tą ko
mitetą jie traukia ir įtakinguosius 
kolumbijiečius. Komiteto globėju su
tiko būti Baranųuilles vyskupas Ju
lius Caicedo. Pirmininku yra* Stany 
Sirutis, vicepirmininku kun. M. Ta
mošiūnas ir kun. S. Matutis, iždo 
globėju N. Saldukas, sekretoriumi V. 
Dubinskas.

Komitetas turi tikslą: padėti lie
tuvių šeimoms, išmėtytoms po Euro
pą, pagelbėti moksleiviams, supažin
dinti Kolumbijos visuomenę su Lie
tuvos ir lietuvių dabartine padėtimi 
ir ieškoti būdų, jei bus reikalo, imi
gracijai į Kolumbiją.
VEIKALAS APIE ARKIVYSKUPĄ

' MATULAITĮ
Kaip praneša Garsas, Romoje stu

dijuojąs kun. Stepas Matulis rašo di- 
zertaciją apie arkivyskupą Jurgį Ma
tulaitį - Matulevičių, kaip Marijonų 
vienuolijos atnaujintoją ir katalikiš
kosios minties skleidėją.

KIEK AMERIKAI KAŠTUOJA 
OKUPACIJA

'Šiuo metu Amerikos laikraščiuose 
yrą nemaža žinių apie okupacines iš
laidas. Išsamesnių žinių paduoda 
pats Karo Departamentas, kad lai
kraštininkų samprotavimai toli ne
nueitų nuo realybės. Tos išlaidos 
esančios: „Per vienerius metus, 5uo 
1946 m. birželio 30 d. iki 1947 m. bir
želio 30 d. okupuotų kraštų išlaiky
mas suvedamas į pusantro bilijono 
dolerių. Iš tų sumų Vokietijai tenka 
— 617.275.000, Austrijai — 44.909.000,

Įvairios žinios
• Kopenhagoje per lėktuvo kata
strofą žuvo JAV operos žvaigždė 
Grasė Moore ir Švedijos princas 
Gustav Adolf.
• Varšuvoje lenkų policija sulaikė 
žurnalistą Anthony D. Liuck ir New 
Yorko „Live Magazine" fotografą, 
kuris fotografavo Varšuvos gatvėje 
vaizdus. Flora Lewis, „Time and 
Life“ reporterė, taip pat sulaikyta.
• Kardinolas Spellmanas, kalbėda- 
mas^catalikų jaunimo organizacijai 
.apie Jugoslavijos vyriausybės nutari
mą dėl Stepinac, šitaip pareiškė:

„Šiandien mes matome vergų 
krašte kalinamą melo, žudynių ir 
netolerancijos auką — arkivyskupą 
Aloysius Stepinac: šventą vyrą, kurio 
vienintėlis nusikaltimas buvo meilė 
Dievui, kraštui ir draugams. Mes ma
tome, jog jis korupcinės totalitarinės 
diktartūros yra pasmerktas.“
• Maskvoje komunistų partijos 
propagandos šefas, G. F. Aleksan
drov, Lenino mirties sukaktį minint, 
pareiškė, jog „Churchillis ir jo drau
gai Britanijoje ir Amerikoje mėgina 
naują karą uždegti“. Toliau jis pa-

guotas iš tos pusės, kuriai visą laiką 
išvietintieji yra lyg krislas akyje.

Sustabdžius šį antrąjį screeningą, 
kurio tikslus mes atspėjome iš pat 
pradžių, mūsų išvargintų nervų 
įtampa atslūgo. Kartu dar kartą 
įsitikinome kad kilnioji tikrosios 
demokratijos šalies karinė valdžia 
tebėra tikroji išvietintųjų ir be tėvy
nės žmonių globėja. Reikšdami nuo
širdžiausią padėką karinės valdžios 
organams už išgelbėjimą nuo šio 
šlykštaus ir klastingo mūsų išdavi
mo, esame giliai įsitikinę, kad atei
tyje daugiau tokių įvykių stovyklose 
nebepasikartos ir kad mūsų nervų 
tampymams su šiuo paskutinio scree- 
ningo Mkvidavimtl yra padarytas ga
las. P. DovMnis

Japonijai — 613.309.000 ir Korėjai — 
228.291.000 dolerių.“

ŽINIOS IS LIETUVOS
Lapkričio ir gruodžio mėnesiuose 

išėjusioje Vilnyje pilna „užsakytų“ 
žinių apie raudonąsias gurguoles, ku
rios su javais „linksmai“ keliauja į 
sovietinius sandėlius. Mes visi gerai 
atsimename, kaip jos buvo organi
zuojamos pirmojoje okupacijoje. Tai 
modernizuotas ūkininkų apiplėšimas. 
Jis šiuo metu Lietuvoje pravedamas 
su nepaprastu stropumu.

— Vilnies Nr. 268 randame ne
mažai žinių apie Vilniaus Dailės In
stitutą. Instituto direktoriumi esąs 
Jurkūnas. Tame institute profeso
riauja V. Mackevičius, Gudaitis ir kt. 
Gudaitis dabar turi profesoriaus ti
tulą ir naujų mokslo metų proga pa
sakytoje kalboje pasakęs: „Iki šiol 
dar nebuvo galutinai nusikratyta 
buržuazinių nacionalistinių idėjų lie
kanomis, kas labai trukdė darbui“...

— Vilnis Nr. 272 praneša, kad bai
giama sukti nauja filmą „Tarybų 
Lietuva“. Kiek matyti iš aprašymo, 
filmą skirta pavaizduoti „laimingam ir 
sočiam“ gyvenimui dabartinėje Lie
tuvoje. Matyt, sovietams parūpo pa
sauliui paleisti didelę dožą miglų ir 
jie tatai nutarė padaryti nauja filmą. 
Tą filmą režisuoja N. V. Solovjevas. 
Jis neseniai „Tiesos“ korespondentui 
pasakė: „Šis pirma dokurpentinė lie
tuviška filmą parodys naują Tarybų 
Lietuvos gyvenimą, krašto savybes, 
jo gamta, didvyrišką gyventojų kovą 
dėl miestų ir pramonės atstatymo, 
dėl žemės reformos įvykdymo. Ope
ratoriai aplankė Klaipėdos uostą, 
Palangą, Kuršių Neringą, lietuvišką 
kaimą, nufilmavo istorinius krašto 
paminklus. Žiūrovai pamatys vaiz
dus iš žemės reformos vykdymo, nau
jakurių dėkingumą tarybų valdžiai 
už suteiktą žemę.“ Žodžiu, kaip re
žisierius praneša, bus parodyta vis
kas, kuo propagandiniais motyvais 
gali sudominti -reikalų nepažįstantį. 
Mes pageidautume, kad operatorius 
parodytų nors dalį tų trėmimų, kurie 
kasdien šimtais vykdomi Lietuvoje, 
ir parodytų, kaip lietuviškas miestas 
ir kaimas dabar jau stropiai koloni
zuojamas rusais. Dr. B. Vargas 

minėjo^ad komunistų partijos na
rių ir kandidatų priskaitoma iki 6 
milijonų, kai prieš karą buvę 3 mili
jonai. Susirinkime buvo Stalinas, 
Molotovas Ir kiti politbiuro nariai.
• Rusų įstaigos Berlyne praneša, 
jog jos yra areštavusios 30 vokiečių 
banditų, kurie vogė rusų turtą Ber-

Rusinami Rytprūsių miestai
Naclonalsocializmui atėjus į val

džią, visu įtempimu buvo pradėta 
vokietinti amžiais išlikę lietuviški 
rytinės Prūsijos dalies kaimai ir 
miestai. Lietuviški laikraščiai ir mo
kyklos taip pat susilaukė panašaus 
likimo. Senieji Prūsijos gyventojai, 
kaip šių eilučių autoriui lankant lie
tuviškas vietoves teko kalbėtis 1937 
metais, nebesusigaudė naujuose vo
kiškuose pavadinimuose.

Negeriau ir dabar ten dedasi, ka
da Rytprūsių lietuviškoji dalis buvo 
sovietų prisijungta prie Rusijos. Visi 
stebėjomės, kai Karaliaučius buvo 
pavadintas Kaliningradu. GI 1946 
metų pabaigoje (gruodžio 25 d.) Vy
riausias sovieto prezidiumas pranešė, 
kad Piliau miestas (Piluva) dabar bus 
vadinamas Baltiisk vardu. Mūsų Vy
dūno miestas Tilžė dabar pavadintas 
Sovetsk vardu. Įsrutės miestas pa
vadintas Cernyakovsky. Pakeista ir 
kiti miestų bei kaimų vardai. Jeigu 
vokiečiai iš Rytprūsių šalino lietu
viškuosius vardus, tai rusai šluote 
šluoja ir lietuviškuosius ir vokiškuo
sius vardus drauge. Ir mes nieku 
nebūsim nustebinti, jei po metų kitų 
bus išleisti vadovėliai, kurie aiškins, 
kad nėra rusiškesnės žemės, kaip lie
tuviškieji Rytprūsiai. -dž-
LENKIJOS RINKIMŲ DUOMENYS

UP iš Varšuvos praneša, kad rin
kimų komisija yra paskelbusi galu-

Aiškėja sustabdyta sminga užkulisiai
Kai kurie UNRRA Teamai peržengė savo galias. As
meniškas apklausinėjimas nebuvo planuotas. Bus 

vedamas masinis tardymas.
„N. Y. Herald Tribune“, I. 88, Edwin Hartrich praneša: USFET G 5 

kalbėtojas pranešė, kad USFET vyr. štabui pareikalavus buvo nu
trauktas politinis antisovletiniq lenkų ir baltų DP 
patikrinimas, kuri buvo pradėję vykdyti kai kurie UNRRA-os 
teamai, galimas daiktas, su Liksiu išgauti Maskvai Ir Varšu
vai vertingų informacijų. G-5 pereiškė, kad kai kurie nepa
minėti Teamai „peržengė savo galias“, amerikiečių zonos baltus ir len
kus kamantinėdami jų politinių istorijų. Pvz., DP buvo prašomi duoti 
vardus ir adresus savo giminių ir draugų, tebegyvenančių sovietų kon
troliuojamose srityse. G-5 kalbėtojas paaiškino, kad Augsburgo stovyklos 
baltai DP buvo, prašomi užpildyti asmeninę anketą iš 57 klausimų, kurių 
daugelis buvo „labai politiški“. Kai apie šį nesuderintą politini patikri
nimą buvo pranešta Paul Edwards, naujai paskirtam amerikiečių zonos 
UNRRA-cs direktoriui, jis tuoj šj patikrinimą sustabdė. USFET štabas 
patvirtino privačius pranešiiflus, kurių buvo gavę laikraščių korespon
dentai, kad daugelyje lenkų ir baltų DP stovyklų dėl to ketinamo pati-_^ 
krinimo buvo kilęs rimtas sambrūzdis.

USFET štabas paaiškino, kad pagal praeitų metų rugpiūčio m. UNR
RA-os tarybos nutarimą Zenevaje visi DP bus dar kartą patikrinti, kiek 
jie tinka gauti DP aprūpinimą, ar asmeniškai nori grįžti namo arba 
gali būti įkurdinti kuriame kitame krašte. Tačiau USFET štabas šian
dien pranešė, kad tam reikalui nebuvo užplanuotas joks 
apklausinėjimas. Kai kurie UNRRA-os Teamai, kurių skaičius 
ir politiniai ryšiai nebuvo pranešti, patys parengė patikrinimą, 
kuris poržengė pagrindinius UNRRA-os politikos nuostatus. USFET 
štabas, smulkiau nespecifikuodamas, duoda suprasti, kad bus veda
mas masinis tardymas, nes reikalas eina a.p i e didelę 
grėsmę saugumui. Jeigu informacija, kurios buvo reikalaujama iš 
baltų ir lenkų DP, patektų į Varšuvos ir Maskvos vyriausybių rankas, 
tie DP galėtų būti šantažuojami, kad pasidarytų slap
ti tų vyriausybių agentai“.

Toliau v,N. Y. Herald Tribūne“ korespondentas praneša, jog USFET 
štabas stebi veikimą žydų, iš Rytų Europos įsiskverbusių į amerikiečių 
zoną. „Čia yra žinoma, rašo Hartrich, kad rusų, lenkų ir čekų vyriau
sybės atvirai tiems žydams padeda judėti iš Rytų į Vakarus, samprotau
dami, kad juo daugiau žydų-užgrius ant vakarinių valstybių pečių, juo 
labiau jie sukomplikos ir taip įtemptą Palestinos krizę“.

lyne ir kitur ir buvę apsirengę rusų 
karių uniformomis.

Banditai buvę suorganizuoti į tris 
ginkluotas grupes, kurios apiplėšda- 
vusios ūkininkus ir mėgindavusios 
suversti bėdą rusų kariams. (AP) .
• JAV karo departamentas yra iš
leidęs parėdymą, pagal kurį sutei
kiama vadovaujančiam karininkui 
teisė suspenduoti 90 dienų kiekvieną 
karo žinybos civilį tarnautoją, jeigu 
jis būtų įtartas špijonažo veikloje, 
sabotažu ar ryšių palaikymu su šiais 
abiem, o taip pat jei palaiko ryšius 
su totalitarinių organizacijų nariais 
ar su jomis pačiomis. (UP)
• JAVaistybės ir Britanija sutiko 
pavesti įžymiems istorikams, kad jie 
viešai paskelbtų nacių užsienių rei
kalų ministerijos dokumentus, kurių 
tarpe yra sovietų-nacių 1939 metų 
susitarimai.
e JAV komunistų partijos pirmi
ninkas, Z. Foster, priekaištauja prez. 
Trumanui dėl jo švelnaus elgesio su 
reakcionieriais. Jis taip pat puolė 
respublikonus, minėdamas Lenino 
mirties sukaktį. (AP)
• JAV kongresmanas įnešė pasiū
lymą, kad JAV pareikalautų iš D. 
Britanijos grąžinti 200 prekybinių 
laivų, kurie buvo paskolinti karo 
metu. (AP)
• JAValstybių Valstybės Departa
mento aukšti pareigūnai nusiskun
džia, jog rusų remiama propaganda 

tinius rinkimų duomenis, pagal ku
riuos vyriausybės blokas gavo 394 
vietas, Mikolajczykas — 28, Darbo 
partija — 12, kaimiečių (ne Miko- 
lajczyko) 7 ir nepriklausomi katali
kai — 3.

JAV PAREIŠKIMAS DEL 
LENKIJOS RINKIMŲ

JAValstybių vyriausybė, kaip AP 
iš Washingtono praneša, pareiškė, 
kad JAVaistybės laiko, jog Lenkijos 
laikinoji vyriausybė neišpildė savo 
iškilmingo pasižadėjimo.

„JAVaistybės yra tvirtai nusista- 
čiusios palaikyti domėjimąsi lenkų 
tautos labui.“

„Tuo pat metu ji pasilaiko sau 
pilną veiklos laisvę nustatyti ateities 
laikymąsi Lenkijos vyriausybės at
žvilgiu; JAV vyriausybė per savo di
plomatinę misiją Varšuvoje nuolat 
informuosis apie padėtį Lenkijoje.“

Kaip matyti iš šio pareiškimo, 
JAV tuo tarpu nenutrauks santykių 
su laikinąja Lenkijos vyriausybe, 
nors pravestus rinkimus JAV laiko 
neapsėjusiais „be prievartos ir bau
ginimų demokratinio elemento at
žvilgiu“. Svarbus faktas yra tai, kad 
JAVaistybės laikosi demokratinių 
jrincipų te tarptautinių susitarimų, 
kada nei Lenkijos nei Sovietų Są
jungos vyriausybės neprisipažįsta pa-

esanti nukreipta tiesiog prieš Ame
riką. Per radiją buvo pasakyta, kad 
Rusija nuolat vadina amerikiečius 
„militaristais, agresyviais, imperia
listais, nusigyvenusiais“.
O D. Britanijos karališkoji šeima 
sausio 31 d. išvyko viešnagė® į Pietų 
Afriką.
o Iš Palestinos evakuojami britų 
karių ir tarnautojų šeimų nariai.

Prezidentas Trumanas kovo mėn. 
numato skristi į Meksiką ir aplan
kyti prezidentą Miguel Aleman.
O Popiežius Pijus XII privačioje 
audiencijoje priėmė gen. Sir W. D. 
Morgan, vyr. sąjungininkų vadą Vi
duržemio srity.
• Gen. Mac Arthuro štabas nesuti
ko įsileisti Rusijos bažnyčios atstovą 
į Japoniją; pareiškė „Izvestija“.
• Prezidentas Trumanas paprašė 
paskirti dar 300 milijonų dolerių 
tremtiniams Europoje, Korėjoje bei 
Ryukyu salose.
• Amerikos Valstybės Departamen
tas paskelbė, jog JAVaistybės atsisa
ko nuo visų tarpininkavimo pastan
gų tarp Kinijos centr. vyriausybės 
ir komunistų, tačiau ji neatsisako 
remti Kinijos kitomis priemonėmis. 
Todėl Amerika ir toliau domėsis Ki
nijos reikalais.
• Patikimi šaltiniai praneša, kad 
naujoji Lenkijos vyriausybė paskelb
sianti amnestiją partizanams, jei jie 
padėsią ginklus.

žeidusios Jaltos nutarimą ir .demo
kratijos principus.

PRANCŪZAI IŠDUODA 
LEGIONIERIUS RUSAMS

Pranešimu iš Paryžiaus, Prancūzų 
vyriausybė leidžia sovietų slaptiems 
agentams suiminėti rusus, lenkus ir 
pabaltijiečius, įstojusius 'tarnauti 
Prancūzų Užsieniečių Legionais. Tia 
suimamieji gabenami į Rusiją, jų ne
žinomam, baisiam likimui, priešingai 
per ilgus laikus buvusiai tradicijai, 
kad pabėgusieji vyrai gali rast>prie- 
glaudą Siaurės Afrikos Prancūzų ka
riuomenės legione.

Ta žinia nustebino ir sukėlė skan
dalą Paryžiuje, kai vienas savaitraš
tis tai paskelbė.

Pirmiau tas Prancūzų Užsieniečių 
Legionas galėjo sauvališkai uždrausti 
net pačiai savo vyriausybei ar teis
mui kištis, ir tie pabėgėliai, kurie 
įstodavo tarnauti tame legione, buvo 
saugūs. Tačiau dabar, sovietams da
rant visokį spaudimą, Prancūzų vy
riausybė leidžia NKVD šnipams lįsti 
į Legioną ir jame rankioti ir vežti į 
Rusiją rusus, lenkus, latvius, lietu
vius, estus, kurie pasišalino nuo bol
ševikų ir manė Legione rasti užvėją.

Lafcraštis rašo: „Mes kaitiname 
PraneSsijos miMtorius viršininkus 
vergiškumu rusams“. („Dirva*' 1949 
m. graadžio 13 d.)
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