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Lietuvos teisė
Į Nepriklausomybę

Teisės į savarankiškumą gali rei
kalauti tik tas, kas iki jo yra priau
gęs. Tai dera tiek paskiram žmogui, 
tiek aukščiausiai žmonių organizaci
jai — valstybei.

< Valstybinis lietuvių subrendimas, 
palyginus su Rytų Europos tautomis, 
pasireiškė gana anksti. Jau XII-XIII 
a. jis pasiekė tokį laipsnį, kad atski
ros tautos šakos galėjo kristalizuotis 
l valstybinio pobūdžio vienetus, ku
rie vėliau susicementavo į vieningą 
ir plačią Lietuvos valstybę nuo Bal- 

. tijos iki Juodųjų jūrų. Reliatyvus 
tuometinės Lietuvos administracijos 
tobulumas ir valstybinio tvarkymosi 
Išmintis įrodė valstybinį to meto lie
tuvių subrendimą. Didžia dalimi su
tartimis ir gera valia grindžiama po-: 
litika turėjo betgi nusileisti kitokių 
veiksnių aktams, kurių .paskutinysis 

' — 1795 metų----užgniaužė kuni
gaikščių Lietuvos pulsą. Bet nepa
jėgė išrauti valstybinio subrendimo 
jausmo ir sunaikinti lietuvių teisės 
į nepriklausomą gyvenimą.

Išdraskytoji kunigaikščių Lietuva 
brendo ir toliau. Iš Vakarų sklido 

/ naujos idėjos ir žmogaus tobulėjimo 
^aukštesnio laipsnio nuovoka — tau

tinė sąmonė. Ji ėmė reikštis jausmu, 
gyvu bei spausdintu žodžiu ir veik
smu. XX a. angon lietuvių tauta 
įžengė naujais ginklais apsiginkla
vusi. *1905-1918 metus ji palydėjo 
sąmoninga ir didelės įtampos akcija 
dėl Nepriklausomybės restauravimo. 
Ilgą ir sunkią kovą ji apvainikavo 
vasario 16 dienos aktu. Tarptautinės 
teisės aktu, išreiškusiu tautos valią 
ir suderintu su kilniais JAV prezi
dento Vilsono šūkiais ir iškilmingai 
deklaruota tautų apsisprendimo lai
sve. Teisė ir teisingumas, pareika
lavę daug aukų Tėvynėje ir svetur, 
laimėjo. Kraujo antspaudu buvo iš 
naujo patvirtinta Lietuvos teisė į 

' laisvę. Kitos valstybės viena po ki
tos pripažino Nepriklausomą Lietuvą 
de facto jr de jure.

Iš griuvėsių kilusi Lietuva pasi
reiškė nepalyginamu intensyvumu. 
Ji skubėjo gydyti žaizdas, padarytas 
tautiniam jos kūnui daugiau kaip 
Šimtą metų trukusios vergijos, ir vy
tis Vakarų kultūrą ir civilizaciją, ku
rios, tiesa, žymiai toliau buvo pasili
kusios buvusius Lietuvos „globėjus“ 
nei pačią Lietuvą.

TAUTOS LAISVĖS TROŠKIMAS LYDI MUS
... TREMTYJE

Per 22 laisvės metus lietuvių tau
ta padarė maža pavyzdžių teturinčią 
pažangą. Švietimas iš slaptosios var
go mokyklos išaugo į platų tinklą, 
įgalinusį įvesti privalomą pradžios

mokslą, vidurinės mokyklos išdygo 
visuose krašto centruose, aukštasis 
mokslas pasiekė Europos lygį. Tau
tinė kultūra suklestėjo visomis savo 
formomis. Žemės ūkis iš ekstensy
vios trilaukės sistemos persitvarkė į

cialinėms problemoms. Pensijų ir 
pašalpų fondai, ligonių kasos, drau
dimas nuo nelaimingų atsitikimų, 
darbo sąlygų ir atlyginimo "normavi
mas — vis žingsniai socialinės pa
žangos keliu. Tai* konkretūs ir ne-

Bern. Brazdžionis

Tėvyne, tu vedi mus žemėj svetimųjų, 
Tartum Išminčių neužgęstanti žvaigždė, — 
Mes gilią naktį girdim ryto aleliują 
Ir su tavim — karaliai, nors skurde.

Iz su tavim mes ištrėmimo nešam naštą 
Ne kaip vergai, ne į kapus, — kaip milžinai! 
Ir kai tiesa, kaip skęstąs laivas, žemėj mąžta, 
Mes tikim, tėviške, tik tau, tik tau vienai.

Mes tikim tavo aukuru ugnim šventąja 
Ir tavo tūkstančiams nemirštančių širdžių, 
Mes tikim tavo amžių kraujo srovę gają 
Ir tavo vardui, papuoštam dangaus žvaigždžių.

Ir tavo vardui niekur m es lygaus neradom 
Čia, kur tuščios garbės griuvėsiai ir kapai, 
Skambėjo jis kelionėj mums kalnų kaskadom, 
Skambėjo jis skambiau nei katedrų varpai.

Skambėjo jis skambiau nei skamba milijonai 
Ir iki Nemumo mus vesdamas skambės. 
Kur bręsta protėvių šventoji duona, 
Tu, žodi laisvės mūsų, laimės ir garbės.

Tu, žodi laisvės mūsų, Lietuva tėvyne. 
Pro vergijas ir pro karus ir pro marus, 
Kaip drobių raštuos lino žydinti mėlyne, 
Kaip sietuva gilus, šviesus ir nemarus!

modernų intensyvų ūkį, savo gami
niais pasaulinėje rinkoje prilygstantį 
pažangiausiems žemės ūkio kraš
tams. Sukurta sveikų pagrindų fi
nansų sistema, pajėgusi išsilaikyti ir 
sunkiausiais ekonominės depresijos 
laikais. Į vėžes įstatyta vidaus pre
kyba, išeita į užsienio rinkas ir jose 
iškovota tvirtos pozicijos. Pradėta 
kurti savoji pramonė. Nutiesta šim
tai kilometrų naujų geležinkelių, 
plentų, telegrafo-telefono linijų. Iš
plėstas ir sumodernintas Klaipėdos 
uostas. Sudarytas prekybos laivyno 
branduolys. Daug rūpesčių skirta so-

nuginčijami įrodymai dėl Lietuvos 
sugebėjimo žygiuoti greta pažangiau
sių civilizuotojo pasaulio tautų.

Tarptautiniuose santykiuose Lie
tuvos valstybė vadovavosi teisės 
principais. Ji siekė taikaus 'sugyve
nimo su visais kaimynais. Gerbė 
tarpt, institucijas ir subordinavosi 
jų sprendimams, šventai laikėsi su
tarčių ir vykdė savo pasižadėjimus 
ir įsipareigojimus. Nesinaudojo sau 
palankiomis konjunktūromis ir nesi
leido į politines spekuliacijas, netgi 
ir tada, kai buvo sąlygos savomis

• (Nukelta į 10 pusi.)

Nebos priverstinio grąžinimo
GEN. McNARNEY APIE JAV POLITIKĄ TREMTINIŲ ATŽVILGIU

Frankfurtas, vasario 9 d. (DENA). 
Atsižvelgiant į tremtinių tarpe pla
čiai pasklidusią priverstinės repatria
cijos baimę, gen. Joseph McNarney, 
vyriausias amerikiečių karinių pajė
gų vadas Europoje, pareiškė, kad 
pagal amerikiečių vedamą politiką 
principiškai nė vienas' tremtinys ne
bus prieš jo norą verčiamas grįžti į 
savo tėvynę, jeigu tam nebus ypa
tingų priežasčių. O tos ypatingosios 
priežastys liečia asmenis, kurie ak
tyviai- bendradarbiavo nacių reži
mui, karo kaltininkus, kvislingus, to
mų nubausti už tam tikrus nusi- 
mų nubausti už tam tikrus musi- 
kaltimus, arba tarnavo Wehrmachte, 
arba nebuvo atleisti iš Sovietų ar
mijos. Darbas karinėse vokiečių įmo
nėse arba žemės ūkyje karo metu

nelaikomas bendradarbiavimu na
ciams. ,

— Paul Edwards, amerikinės 
zonos UNRRA direktorius, pareiškė, 
kaip informuoja UP, jog DP būsią 
paruošti, kad jie patys galėtų admi
nistruoti savo stovyklas, jeigu po 
J947 m. birželio 30 d. (tądien pasibai
gia UNI^RA-os veikimas) nei JT 
Tarptautinė Pabėgėlių Organizacija 
nei amerikiečių kariuomenė nepe- 
rimtų šių funkcijų. Gen. McNarney 
čia pat pastebėjo, kad amerikiečių 
kariuomenė yra pasiruošusi perimti, 
stovyklų administravimą, tik jai dar 
nesą asignuota reikalingi piniginiai 
kreditai. Šis reikalas būsiąs spren
džiamas jau artimiausiomis savaitė
mis, nes dauguma sąjunginių UNRRA 
tarnautojų iš stovyklų administra
vimo jau yra atšaukta.

Vasario 16 D. mintimis
Vykdome Nepriklausomos Lietu

vos tradicijų tęstinumą ir švenčiame 
tautines bei valstybines šventes. 
Viena iš didžiųjų mūsų švenčių, ku
rią mes ypatingai iškilmingai šven
tėme ir švenčiame, yra Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. Švęsdami 
ją tremtyje, kada krašte viešpatauja 
okupantai ir tauta yra pavergta, 
mes, lygiai kaip ir tėvynėj pasilikę 
mūsų broliai turime vieną tikslą 
siekti savo krašto laisvės ir jos de
mokratinės santvarkos. Vasario Še
šioliktoji turi būti mūsų susikaupi
mo, ryžto, nuveiktų darbų apžvalgos 
ir tolimesnės kovos gairių nusta
tymo diena.

Palikę tolimesnius kovos metodus 
dėl mūsų krašto Nepriklausomybės 
tėvynėje pasilikusiems broliams tęsti 
pagal ten esamas gyvenimo sąlygas 
bei reikalą, trumpomis rtuntimis pa
sidalinkime, kaip šitą kovą mes, gy
vendami čia, tremtyje, turime vesti 
ir kuriuo keliu eiti, kad savo tikslą 
atsiektumėme

Paneigdami iš anksto smurto ir 
ginklo kovą, mes pasisakome už hu
manišką ir kultūringą tikslo sieki- 
mą. Mes norime parodyti pasauliui, 
kad esame, teisūs savo reikalavi
muose, o laisvės siekimas yra vi
siems leistinas ir būtinas. To siek- ' 
darni privalome visą daryti, kad pla
čiose pasaulio žmonių masėse būtu
me vertai suprasti ir savo siekimuose 
susilauktumėm užtarėjų ir tuo pačiu 
įsigytumėm iš jų reikiamos paramos, 
pagalbos.

Pagrindinis mūsų uždavinys turi 
būti tas, kad kiekvienas lietuvis savo 
siekimuose būtų stiprus ir kietas 
kaip uola, jis pats tą kovą išgyven
tų ir jai pašvęstų savo gyvenimą bei 
darbą. To siekdami, mes turime 
išsižadėti savo asmeninių rėMralų ir 

/viską rikiuoti bendram siekimui.
Apvalykime savo gyvenimą nuo 

Sąšlavų, nuo puvėsių, išsižadėkime 
visų blogybių, kurios ankščiau mai
šėsi mūsų kasdieniniame' gyvenime, ■ 
ir būkime ta uola, ant kurios būtų 
galima statyti Nepriklauosmos Lie
tuvos gyvenimo rūmą, — štai šūkis, 
kurį mes turime pastatyti kaip ker
tinį akmenį ir pagal kurį gyvendami 
galėsime ramia sąžine pasakyti, kad 
aš buvau tikras kovotojas dėl savo 
tėvynės laisvės.

Neprasmingas būtų šios Vasario 
Šešioliktosios minėjimas, jei mes 
šią šventę išgyvensime išviršiniai, _ 
pasakysime daug gražių kalbų, pro
gramoje pasirodysime su tautiniais 
šokiais bei dainomis, atsieit, viską 
apipavidalinsime tautine forma, bet 
savo širdyje, viduje leisime skersvė
jams ūžauti ir nepastšvęsime kovos 
idėjai, ieškosime ir kelsime viešu
mon mažmožius, kurie mus skaldo, 
o ne jungia, jei partinius interesus 
statysim aukščiau už bendruosius 
tautinius reikalus, atsisakysime au
koti Tautos Fondui ar nemokėsime 
solidarumo mokesčio, ieškosime bū
dų bei kelių pralobti kitų sąskaiton 
ir užmiršime nelaimėn patekusius 
tėvynainius, — būsime nė kiek ne
mažesni savo tautos priešai, kaip ir 
tie, kurie savo darbą dirba viešai, 
judošiškai parsidavę už trupinį 
aukso.

Tad Vasario šešioliktoji tebūnie 
visų blogybių nusikratymo diena ir 
pasiryžimas taip rikiuoti savo gyve
nimą, kad viskas būtų nukreipta 
bendram mūsų siekimui — Nepri
klausomai Lietuvai.

Jei mes tatai įvykdysime, drąsiai 
galėsime pasakyti, kad iškilmingai 
atšventėme tą mums taip brangią 
dieną. Mūsų nesudrebės širdys, kai 
atsiklaupę prieš Viešpatį, kuris 
mūsų tėvynės laukuose Rūpintojėliu 
rymo, jprašysime suteikti mums sti
prybės toje teisėtoje kovoje.

Vyt. K. Zadvainis

— Kaip Associated Press iš Lon
dono praneša, gen. Įeit. Sir Frederik 
Morgan, buv. Europos UNRRA vir
šininkas, pareikalavo visus 250.000 
tremtinių iš britų zonos Vokietijoje 
tuojau perkeldinti į D. Britaniją, kad 
juos apsaugotų nuo grąžinimo į 
„anapus geležinės uždangos“.
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Tremtinių lietuvių kronika
/ TREMTINIU MAITINIMAS

blogėja
Iš visų trijų Vokietijos zonų, 

prancūzų zonoj maitinimas buvo blo
giausias. Geriausioje padėtyje buvo 
laikomi amerikiečių zonos tremtiniai. 
Šiuo metu maitinimas beveik suly
ginamas visose zonose, ir tremtiniai 
Iš gaunamo maisto davinio negali 
išsimaitinti. Štai, kaip atvaizduoja
mas maitinimas anglų zonoj Lubecko 
stovykloj, kurioje yra .1441 lietuvis 
tremtinys: „Labai skaudžiai palietė 

•maisto normų sumažinimas. Nors-ir 
laikoma, kad maisto normos suly
gintos su vokiečių maisto normomis, 
bet praktiškai gaunama mažiau. Vo
kiečiai, kurie šiuo metu teikia DP 

• maistą, pasirūpina patiekti blogiau
sios rūšies produktus, kaip pvz., duo
na būna daugiausia žalia, bulvės 
apipuvusios, mėsa apgedusi, svieste 
būna įmaišyta miltų ir t. t. Bulvių 
vokiečiai visai nepristato, o jas kom
pensuoja keturguba apipuvusių 
grieščių norma. Yra dienų, kad sto
vyklose verdama sriuba, buvusių 
koncentracijos stovyklose teismu, 
beveik nieko nesiskiria nuo ten gau
tosios sriubos. Jei tokia padėūs il
giau užsitęstų’ jau ir taip menkas 
stovyklos gyventojų sveikatingumas 
būtų galutinai sugriautas. Sausio 
mėn. dėl kuro stokos tik syk; per 
dieną buvo duodama šilto viralo, net 
kavos pusryčiams ir pietums nebuvo 
verdama.

Tokių vietų, kur maitinimo padė
tis labai sunki, šiandien jau galima 
labai daug rasti. Ir jokių davinių 
tikėti, kad artimoje ateityje maiti
nimo padėtis pagerėtų. .Maitinimo 
nepriteklių kenčia visi, bet ypatin
gai kenčia vaikai ir jaunimas.
KOMUNISTAI REIKALAUJA IŠ 

DP ATIMTI KAREIVINES
Anglų zonoje vokiečiai gauna vis 

daugiau teisių tvarkyti patalpų rei
kalus net tremtiniam. Luebecke 
KPD (komunistų partija) yra savo 

, programoje užsibrėžusi iš kareivinių 
išgyvendinti tremtinius; esą karei
vinės reikalingos patiems vokiečių 
pabėgėliams iš Lenkijos ir Čekoslo
vakijos. Tuo tarpu tremtiniai karei
vinėse dar palikti. Bet jos visiškai 
nešildomos. Nėra kuro. Paskutiniu 
laiku UNRRA stovyklų gyverftojus 
perkjlnoja — dirbančius i vienas 
BtouJklas, nedirbančius į kitas. Mai
šomos ir tautybės: su lietuviais ap
gyvendinami latviai, estai. >=- 
' BOLŠEVIKAI PRADEDA DP

GROBTI
Luebecke Kalėdų antrą dieną va

kare prieš pat kareivines, kur gyve
na lietuviai, latviai, estai ir kitų tau
tybių tremtiniai, sustojo automobilis, 

. išlipo du rusai, susistabdė gaive

Žinios iš Šveicariijos
— Lietuviai pabėgėliai, ligšiol gy

venę Yverdone, „La Prairie“, išskirs
tyti f tris vietas. Dalis .pabėgėlių ap
gyvendinta Le Pont, kita dalis iškel
dinta j Corbeyrier (netoli Aigle), 
likusieji priglobti Jogny sur Vevey.

— Šveicarijos generaliniu konsu
lu Montreal, Kanadoje, paskirtas Dr. 
Frederic Kaestli.

Dr. Kaestli iki pirmosios bolševi
kų okupacijos buvo Šveicarijos kon
sulas Lietuvoje. Jo žmona, ponia 
Irena Aldona Kaestli, yra lietuvaitė 
talkininko med. daktaro Jono Auge- 
vičiaus duktė. Dr. Augevičiųs gyve
na Šveicarijoje kaip politinis emi
grantas.

Dr. Kaestli Išvyko savo naujojon 
paskirimo vieton tuojau po Naujųjų 
Metų.

— Visa Šveicarijos spauda idėjo 
pranešimą, kad Lietuvos Pasiuntinys 
Vašingtone, p. P. Žadeikis, įteikė 
UNO generaliniam sekretoriui Tryg
ve Lie pareiškimą Lietuvos reikalu. 
Jame reikalaujama, kad UNO asam
blėja susirūpintų lietuvių tautos nai
kinimu, kurį Rusija vykdo be ato
dairos ir sistematingai. Šveicarijos 
laikraščiuose paskelbtoje žinioje dar 
rašoma, kad lietuvių gyventojai ma
siniai deportuojami į Sibirą ir į ki
tas tolimas, žmonių retai gyvenamas, 
Sovietų Sąjungos sritis, kur jie kaip 
vergai kišami į darbo stovyklas.

— Bazelio laikraštis „Basler 
Nachrichten“ sekmadienio priede pa
skelbė platesnę studiją apie lietuvių 
rašytoją ir diplomatą O. Milašių. 
Autorius išvertė į vokiečių kalbą ke
lis poeto kūrinius.

Tenka pastebėti, kad viena švei
carų leidykla pradėjo leisti Milašiaus 
rinktinius raštus, iš viso 10 tomų. 

ėjusį latvį, pradėjo klausinėti, kur 
galima gauti degtinės. Po kelių klau
simų vienas iš rusų įrėmė revolverį 
latviui į krūtinę ir įsakė sėsti į 
mašiną. Tik po kelių dienų, sausio 
2 d., sugrįžo pagrobtasis visas ap
draskytas. Paaiškėjo, kad jį buvo 
nusivožę į rusų zoną, uždarę bun
keryje ir kiekvieną dieną tardė, klau
sinėdami apie karinius dalinius ir 
įvairius pareigūnus. Sausio 2d., sar
gybų pasikeitimo metu, “latvis pabė
go ir, pralindęs pro vielų užtvaras, 
grįžo į stovyklą.

DARBAMS VAROMI IR 
GIMNAZISTAI

Hanau sausio 10 d. UNRRA-os di
rektorius tautiniams vadovams pa
reiškė, kad padėtis sunkėja. Armija 
vis daugiau žmonių reikalauja dar
bams. Iš lietuvių pareikalavo duoti 
dar 100 darbininkų. To neišpildžius 
grąsino nedarbingas šeimas iš Ha
nau iškelti ir atgabenti jų vietoj dar
bingus žmones. Gimnazija turi pa
sitvarkyti. Visi mokiniai po 18 metų 
turės vykti į darbus. Mokytis galės 
tik vakarais. Hanau į darba įjungti 
jau visi darbingi tremtiniai. Nepai
soma niekeno specialybės.

Metines švenčiančio Hanau lietuvių stovyklos dramos meno mėgėjų 
kolektyvo „Atžalynas" scena iš K. Binkio „Atžalyno"

V* aiiensiedto lietuvių choras 
„Dubysa"

Š. m. sausio 18 d. Wattenstedto 
(prie Braunschweigo) mišrasis lietu
vių choras šventė savo .darbo viene- 
rių metų sukaktuves ir krikštynas. 
Jis pradėtas organizuoti 1945 metų 
rudenį, ir pradžioje tebuvo tik mer
gaičių choras, bet vėliau įtraukti ir 
vyrai. Pirmą kartą scenoje choras 
pasirodė 1945 m. gruodžio 31 d. Jo 
pirmasis organizatorius ir dabartinis 
dirigentas yra av. kpt. Aleksandras 
Soldatenkovas.

Wattenstedto DP stovyklą UNR
RA laiko pavyzdine stovykla. Joje 
yra 600 lietuvių, 520 latvių ir 25 estai. 
Nei latviai nei estai čia savo meni
nių pajėgų neturi. Užtat stovyklos 
reprezentacijos našta atitenka lietu
vių chorui, kuris šią pareigą visada 
atlieka su entuziazmu. Per metus jis 
turėjo duoti 22 atskirus pasirodymus, 
Be choro neapsieidavo nė viena tau
tinė šventė. Per tą laiką choras su
stiprėjo tiek kiekybiškai (dabar 40 
asmenų), tiek kokybiškai, kad šian
dien jau gali vienas pats, be kitų 
meninių pajėgų talkininkavimo, at
likti visą koncerto programą.“

Sausio 18 d. choras surengė har
monizuotų liaudies dainų koncertą. 
Prieš koncertą buvo atliktos choro, 
krikšto ceremonijos. Apylinkės Ko
miteto pirmininkas p. Stankevičius 
trumpai paminėjo šios šventės reikš
mę. Choro administratorius E. Draz- 
dauskas paskaitė choro kroniką. 
Krikštatėviais pakviesti stovyklos 
komendantas mjr. E. Vismantas ir p. 
Stankevičienė suteikė chorui „Duby
sos“ choro vardą. Atsidėjusiam cho
ro organizatoriui ir dirigentui kpt. 
A. Soldatenkovui įteikta dovanų.

Tuojau po to sekusiame koncerte, 
kurio pasiklausyti susirinko apie 700 
asm., sudainuota 15 dainų. Koncer
tas pradėtas S. Šimkaus „Takiai ty
kiai“. Toliau programoje — St. Šim
kaus, Karoso, Bendoriaus, Žilevi
čiaus, Banaičio, Paulausko ir Guda
vičiaus harmonizuotos liaudies dai
nos. Ypatingai kruopščiai buvo pa
ruošta ir paliko gilų įspūdį „Stikliu- 
kėlis" (J.Karoso), „Aš pasijau liaa-

MUENSTERIS
Vakarų Europos krikščionių stu

dentų suvažiavime, įvykusiame 1946. 
XII. 31. — 1947. I. 6., lietuvių stu
dentų delegacija įtraukė į suvažiavi
mo programą diskusijas apie DP pa
dėtį ir šios problemos pobūdį.

DP vargus referavo lietuvių gru
pė. Iškeltaisiais faktais labai susi
domėjo Anglijos, Prancūzijos, Olan
dijos, Šveicarijos ir Danijos studen
tai. Vokiečiai studentai taipgi nuo
širdžiai parėmė iškeltąsias mintis.
■ Vakarų Europos studentų delega
cijos pažadėjo DP stovyklų gyveni
mą ir sunkumus pavaizduoti savo 
spaudoje. B.
KEMPTENAS

„Alguvos Bara Dienos Naujienos“, 
vienas pirmųjų stovyklinių biulete
nių, sausio 18 d. išleido savo 500-tąjį 
numerį. Rotatoriumi spausdinamas 
dienraštėlis turi pavyzdingai tvarko- 

■mus pasaulio ir vietos žinių skyrius, 
kuriuose kondensuotai, bet labai 
kruopščiai parinktos žinios pateikia
mos skaitytojams. Gaila, kad regu
liuojant spaudos leidimą „A: B. Die
nos Naujienos“ nuo 501 numerio tu
rėjo sumažinti savo egzempliorių 
ska’čių jr virsti sien’niu. K. Da.

liūs" (J. Karoso), „Už jūrių marių (K. 
Banaičio), „Valiok, dalgeli“ (J. Stro- 
lios) ir „Vakarinė daina“ (St. Šim
kaus). Jautėsi, kad chorvedis čia yra 
įdėjęs labai daug darbo. Malonu ta
čiau, kad choras apsistojo ties har
monizuotomis liaudies dainomis.

Baigus programą, dirigentui ir 
chorui įteikta gėlių ir gražus meniški 
adresai lietuvių, latvių ir estų ben
druomenių, o taip pat stovyklos va
dovybės vardu.

UNRRA 565 Team metines Dinkelsbuehlyje
— Dinkelsbuehlio lietuviai š. m. 

sausio 28 d. paminėjo vietinės UN- 
RRA-os metinių sukaktį. •

Minėjimo iškilmingo akto metu 
visų čia gyvenančių tautybių (lietu
vių, latvių ir ukrainiečių) atstovų 
Team Direktorei E. P. Colley pasa
kyta daug šiltų padėkos žodžių už 
jos nuoširdumą tremtiniams, teisin
gą mūsų tragiškos būklės supratimą 
bei visokeriopą paramą visuose mūsų 
reikaluose. Lietuvių vardu sveikino 
k-to pirm. A. Rukuiža.

Vakare šia proga suruoštame ben
drame visų trijų tautybių koncerte 
su pasisekimu koncertavo mūsų sve
čiai: solistai A. Dambrauskaitė, A. 
Baranauskas ir pianistas Morozin- 
skas, palikę gražių prisiminimų tiek 
savo tautiečiams, tiek UNRRA-i ir 
kitataučiams.

— Šiomis dienomis Teamo direk
torė Mrs. E. P. Colley ir .jos pava
duotoja A. Beri iš mūsų stovyklos iš
vyksta j namus: E. P. Colley — Lon
donan, A. Beri — Paryžiun.

Vasario 4 d. ta proga suruoštame 
atsisveikinimo vakare išvykstančioms 
buvo įteiktos dovanos. Lietuviai sto
vyklos prisiminimui direktorei dova
nojo jos portretą su .atitinkamu įra
šu, pieštą dail. Rybakovo, o A. Beri 
— megztinį ir pirštines, numegztas 
mūsų liaudies meno motyvais. Do
vanas įteikė ir atsisveikinimo žodį 
tarė Vyt. Skibnlauskas, įvertindamas 
jų nuoširdų pasiaukojimą tremtinių 
gėrovai ir jų darbui stovykloj*.

Gražioji Nemuno šalis
(18) DUSETOS, BALTRIŠKES

Dusetų vietovė pastaraisiais Ne
priklausomo gyvenimo metais, buvo 
labai plačiai išgarsėjusi Čia kiek
vienais metais Grabnyčių metu ant 
Sartų ežero įvykdavo bėgūnų lenk
tynės, į kurias su savo ristais žirgais 
suvažiuodavo net kelių aplinkinių 
apskričių ūkininkai, kad išmėgintų 
jų eiklumą. O tų lenktynių pasižiū
rėti suvažiuodavo žmonės iš visos 
Lietuvos. Tose bėgūnų lenktynėse 
labai aktyviai pasireikšdavo jaunieji 
ūkininkai, žydintis mūsų kaimo prie
auglis, kuris savo dainose dainavo, 
kad jiems ir darbo dienų per ma
žai...

Po lenktynių įvykdavo įspūdingas 
bėgūnų paradas, kurį priimdavo vy
riausybės atstovai ir laimėtojus gau
siai apdovanodavo. Po to visi vyk
davo į turtingą gyvulių, liaudies iš
dirbinių mugę, kurioje apylinkės gy
ventojai išstatydavo savo gaminius 
bei darbus. Iš jų susidarydavai vaiz
dą apie apylinkės ūkininkų gyveni
mą, jų kultūrą. Negalima būdavo at
sigrožėti ūkininkaičių audinių bei 
rankdarbių gražumu, spalvų derini
mo skoniu ir, rašto įvairumu. Vyrai, 
jaunieji ūkininkai, taip pat nenusi
leisdavo ir išstatydavo įvairius me
džio išdirbinius bei drožinius, ku
riuos jie padarydavo žiemos ilgais 
vakarais. Jų darbai taip pat būdavo 
gražūs skoningi ir po mūgės pasklys- 
davo po visą kraštą.

Bėgūnų lenktynių ir mūgės lai
mėtojai būdavo apylinkės pažibos ir 
jie užsitarnaudavo reikiamos pagar
bos. O visa tai skatino ūkininkus iš
siauginti eiklius žirgus ir pabandyti 
laimės ateinančiose bėgūnų lenkty
nėse, o jaunąsias ūkininkes bei ūki
ninkus nepatingėti pasėdėti prie sta
klių bei su peiliu prie medžio išdir
binių, kad su jais vertai būtų galima 
pasirodyti ateinančioje mugėje. Už 
tai dusetiškiai prisiaugino gerų bė-

Po koncerto svečiai buvo pak
viesti į pačių chorisčių parengtas 
jaukias vaišes, kuriose dar;pasikeista 
gražiais sveikinimo žodžiais ir palin
kėta „Dubysos" chorui gaivinti trem
tinių širdis, gražiai reprezentuojant 
lietuvišką dainą. Korespondentas
SKAUTININKU] KONFERENCIJA

Š. m. vasario m. 22-23 d. Mem- 
’mingene (Fliegerhorst, Lit. Lager, 
Bl. 1-20) įvyks Skautininkių konfe
rencija.

Konferencija prasidės 22 d. rytą.
Prisikaupė labai svarbių Seserijai 

klausimų, todėl Vyr. Skautininke pra
šo seses Skautininkes būtinai atvykti.

Seserijos Spaudos Dalies Vedeja
PABALTIJIEČIŲ MOTERŲ

. SUVAŽIAVIMAS
Š. m. kovo 8 ir 9 d. Esslin- 

gene kviečiamas Pabaltijo moterų 
atstovių suvažiavimas, kuriame no
rima aptarti svarbūs, tremtyje mo
terims rūpimi klausimai. 

Su šių nuoširdžių globėjų išvyki
mu netekome žmonių, kurie tremti
niams yra retai sutinkami Kas 
wuerzburgiečiams lietuviams buvo 
jų globėjas G. W. Cargill, tuo Din- 
kelsbuehlyje yra E. P. Colley, didžioji 
demokratė ir altruistė. Jos pačios ir 
jos darbų dinkelsbuehliečiai niekuo
met nepamirš. Iš jos darbų stovyklos 
labui pažymėtini anglų kalbos kur
sai, kuriuos ji pati suorganizavo ir 
pati juose buvę lektore, nesigailėda
ma tam nei laiko nei savo privačių 
lėšų. Štai, pavyzdžiui, grįždama Iš 
atostogų Londone, tarpe įvairiausių 
dovanėlių, atveža ir keletą lietuviš- 
kų-angliškų žodynų, išleistų Anglijos 
lietuvių... -d-

UNRRA Team 565 direkt.
Mrs. E. P. Colley

Wuerzburgo stovykloje
• Wuerzburgo lietuvių stovykla per, 
palyginti, trumpą laiką neteko 4 ben
druomenės narių, kurie žuvo nuo ne
laimingų atsitikimų. Praėjusią va
sarą auto katastrofos metu žuvo stu
dentė Mažeikaitė. Kiek vėliau, ru
denį, Bronius Nacius, gimęs 1921. III. 
17. Jį išsiviliojo iš stovyklos pikta
dariai ir apiplėšę nužudė viename 
vokiečių viešbutyje. Kovo 3 d. auto 
katastrofos metu žuvo Stasys Buožis, 
gimęs Joniškyje 1917. II. 2. Jis tar
navo pas amerikiečius šoferiu ir va
žiuodamas sunkvežimiu užsimušė. 
Kovo 5 d. mirė Stasys Llubkevičius, 
gimęs 1906. IV. 24. Kovo 2 d. vakare

gūnų ir gražiai užsirekomendavo su 
įvairiais liaudies išdirbiniais.

Dusetų miestelis nedidelis. Kai 
1530 metais kunigaikštis J. Radvila 
statydino pirmąją bažnyčią, čia jau 
gyveno gana didėlis skaičius laisvų 
amatikų, kurie buvo pasižymėję savo 
nagingumu. Vėliau, 1744 metais gra
fas Pliateris perstatė pirmąją bažny
čią, o 1886 metais vietos gyventojai 
pastatė naują gotiško stiliaus, dviem 
bokštais bažnyčią, kuri ir dabar te
bestovi.

Apsilankę Dusetose, užsukome | 
prof. K. Būgos muziejų, kuris yra 
pradžios mokyklos patalpose. (Prof.* 
K. Būga yra dusetiškiS, kilęs iš Pa- 
žiegės viensėdijos.) Muziejaus ekspo
natų daugumą sudaro įvairūs doku
mentai bei daiktai, susiję, su prof. K. 
Būgos darbais bei gyvenimu.

Dusetų miestelio ir apylinkės gam
ta pasižymi nepaprastu gražumu. 
Miesteli iš vienos pusės supa didelis, 
kyliais išraižytas Sartų ežeras, kurio 
krantai apaugę miškais. Kitoje pu- 
sėjė srovena Šventosios upė, kuri iš
teka ir įteka į Sartų ežerą.

Apylinkės vietovė nusėta kalnais, 
kalneliais, kurių dauguma apipinta 
įvairiais padavimais bei pasakoji
mais. Tose vietovėse buvo vykdomi 
kasinėjimai ir rasta daug įvairių iš
kasenų iš lenkmečio, prancūzmečio ir 
baudžiavos laikų. N

Iš Dusetų, Sartų paežerės yra kilę 
du žymūs mūsų poetai, tautos dai
niai: kun. A. Vienažindis iš Gipėnų 
kaimo (1841-1892) ir kun. A. Straz
delis iš Astravo kaimo.

Iš Dusetų nuvykome į nedidelį 
Baltriškės bažnytkaimėlį, kuris yra 
gražioje gamtos vietovėje: tarp miš
kų ir ežerų, kurių ir vardai įdomūs 
— Vepris, Kunigėlis, Kunigis, Vien- 
cayas, Baltys.

Toliau, vykome į Antalieptę.
-vk-

SuVažiavimą kviečia latvės, jų 
kviečiamos dalyvauja lietuvės, lat
vės ir estes, visų amerikiečių zonoje 
esančių stovyklų atstovės. Suvažia
vime norima išrinkti Pabaltijiečių 
Moterų Komitetą, kuris rūpintųsi 
moterų reikalais tremtyje.

Hanau Lietuvių moterų taryba 
ragina visų stovyklų lietuves mote
ris aktyviai dalyvauti šiame I-me 
Pabaltijiečių moterų suvažiavime, 
pasiunčiant į jį bent po 1 atstovę.

Atstovė turi būti visuomenininkė 
arba dirbusi visuomeninį darbą, mo
kanti vokiečių ar rusų kalbas.‘ Vyk
stanti atstovė turi turėti raštišką 
įgaliojimą iš bendruomenės komiteto 
ir apie savo dalyvavimą iki vasario 
15 d. pranešti šiuo adresu: Esslingen, 
YWCA, Zollbergstr. 1, Zimmer 28, 
Tekia Erdrhanis.

P.S.: Stovyklose, kur tatai nebus 
suspėta atlikti iki sakyto termino, 
atstovės gali būti renkamos ir po va
sario 15 d.

Hanau Lietuvių Moterų Taryba

jis važiavo dviračiu į darbovietę 
(dirbo pas amerikiečius) ir prie pat 
stovyklos, kryžkelėje, ant jo užva
žiavo sunkvežimis, kuris S. Liubke- 
vičių sunkiai sužalojo. Kelias dienai 
pagulėjęs ligoninėje mirė.
• Sudarytas Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Moterų Komitetas, veikiąs 
prie vietos LRK skyriaus. Komitetui 
vadovauia gimnazijos direktorė Zen- 
kevičiūtė. Jį sudaro autoritetingos ir 
veiklios visuomeninkės.
• Stovyklos choras, vedamas mu
ziko V. Šimkaus, stato J. Vaičiūnie
nės „Lietuviškas vestuves". Veikalo 
premjera įvyks kovo' mėn. viduryje
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Argi nieko naujo Amerikos užsienio
Buvome visi labai įpratę skaityti 

ir girdėti, kad JAV užsienio politika 
labai pastovi, nes ji esanti vieninga, 
abiejų didžiųjų JAV partijų (demo
kratų ir respublikonų) sutarta ir re
miama. Atseit, ir respublikonams 
laimėjus posūkių netektų laukti. 
Ypačiai, kad pasilieka tas pats de
mokratų prezidentas Trumanas. Tai, 
žinoma, tiesa. Pagrindai keistis ne
gali. Bet vis dėlto respublikonų lai
mėjimas, staigus taip smarkiai tarp
tautinėje politikoje užsiangažavusio 
ir sėkmingo JAV diplomato Byrnes 
pasitraukimas kaip tik prieš pasau
lio likimą lemiančius įvykius (Mask
vos konferenciją) verti didelio dė
mesio. Kad Bymes sveikata sunega
lavo — abejoti netenka. Tokiais at
vejais dauguma diplomatų lengviau 
ar sunkiau suserga. Der daugiau 
vertas dėmesio generolo Jurgio C. 
Marshallio paskyrimas JAV užsienio 
reikalų ministeriu po to, kai jam 
(Marshaliui) nepasisekė atlikti jam 
pavestą misiją Kinijoje (jis pats tai 
viešai pripažino). Gaunasi it para
doksas. Byrnes sekėsi — nueina, 
Marsh alliui nesisekė — ateina. Tad 
kas gi čia yra? Atrodo, kad kaip 
tik dėl to „nepasisekimo“ Marshalliui 
ir pavesta ’ plačiai ir savarankiškai 
pertvarkyti JAV užsienio politiką. 
Pats Trumanas "pareiškė (žiūr. N.Y. 
H.T.' sausio 25 d.), kad

Marshalliui duotos laisvos rankos.
Taigi, čia, matyti, yra kas nors 

kitas, o ne paradoksas. Tai, grei
čiausiai, yra Amerikos galvojančios 
visuomenės susirūpinimas tuo, kad 
JAV faktiškai jau pasiekė

savo galios, kultūros ir civiliza
cijos zenitą,

kuriame arba reikia išsilaikyti, ar, 
priešingu atveju, pradėti riedėti į 
pakalnę. Klausimas, atrodo, šiek tiek 
gal ir filosofiškai pareikštas. Bet 
pažvelgę kiek atgal į istoriją maty
sime, kad jis turi ir opiai praktiškos 
reikšmės. Konkrečiai imant, nėra pa
saulyje kitos tokios galingos ir tur
tingos valstybės kaip JAV. O kiek 
galingų ir pertekusių valstybių — 
Imperijų, spinduliavusių ne tik Eu
ropai, bet ir užjūriams, paskendo ka
ruose, vidaus nesantaikose ir nuslin
ko į pakalnę. Tai — Graikija, Roma, 
Japonija. Galime pridėti dar Pran- 
eūzija, Vokietija. Na, kad ir Didžio
sios Britanijos saitai su jos imperija 
nuolat braška. Tatai tik rodo, kad 
galybe ir aukštuma reikia susirūpin
ti tada, kai dar nevėlu, nuolat tuo 
rūpintis ir niekumet nepasikliauti 
kartą atsiekta didybe ir laurais.

Savo gyvenimo, palyginti, neil-‘ 
goję istorijoje Amerika jau net

du mirtinus ^pavojus turėjo 
nugalėti

Ir nugalėjo. Pirmasis pavojus ir žūt
būtinės rungtynės — karas dėl ne
priklausomybės. Antras — pilietinis 
karas. Dabar gi po sėkmingo ir

politikoje?
*

Tariamas paradoksas. — Trečiojo pavojaus akivaizdoje. — Koltektyvus sau
gumas ar kolektyvus blefas? — Karinių bazių steigimo lehktynės. — Argen
tina ir Kinija — pirmoje eilėje dabar. Kodėl? — Žmogus, į kurį sužiuro visas 

~A-~—. pasaulis.

triumfališkai laimėto karo ji stovi 
prieš naują dilemą: ,

vadqvauti pasauliui
ar... užleisti tą vaidmenį kam nors 
kitam, taip pat siekiančiam pasaulio 
viršūnės. Taigi atsakomybė prieš vi
są pasaulį, ištroškusį laisvės, teisin
gumo ir taikos. Pasaulis eis su Ame
rika, jei ji tuos pradus sugebės įgy
vendinti. Jei ne — pasaulis paskęs 
vergijoje ir nuo Amerikos nusigręš. 
Kas jos vieta užims — spėlioti ne
tenka.

Turint šitokius JAV uždavinius 
prieš akis, yra aišku, kodėl ji nestovi 
vietoje, kodėl ji savo užsienio politi
kos tikslams siekti vis ir nuolat ieško 
tikresnių priemonių ir būdų. Pagrin
dinė priemonė savo užsienio politikos 
tikslams atsiekti — suorganizavimas 
savo teritorijos saugumo, t. y., tokios 
padėties, kad nuo priešo būtų galima 
kiekvienu momentu apsiginti. To at
siekti galima dviem būdais. Visų 
pirma

suorganizuoti kolektyvų saugumą.
Kitaip sakant, padaryti taip, kad už
puolikui priešintųsi ne tik užpultasai, 
bet ir daugelis kitų (ar net visi), ku
rie sutinka, kad priešas neteisėtai 
puola. (O kada gi kas ką teisėtai 
puola?) Šitokio kolektyvaus saugu
mo suorganizavimu, rūpinasi dabar ir 
JAV ir Jungtinės Tautos. Bet reika
las eina labai pamažu ir sunku pa
sakyti, ar tatai gali duoti praktiškų 
rezultatu. Atrodo, kad tatai gali pa
dėti sutramdyti tik mažą agresorių, 
kuri neturi veto teisės. Bet jeigu už
puoliku būtų viena didžiųjų valsty
bių, tai argi ji ten balsuos už tai, kad 
visi stotų prieš ją kariauti? Juk buvo 
kažkas visai panašaus ir su buvusia 
Tautų Sąjunga. Bet argi galėjo ko
lektyviu saugųjnu pasinaudoti Man- 
džūrija (1931 m.), Abisinija (1935). 
Ispanija pilietiniame kare (1936)?

Pagaliau dar yra ir toks klausi
mas. Kariauti, apskritai paėmus, re
tai kas tenori ir dažniausiai iš kalno 
nėra pasiruošęs. Visą laiką ruoštis 
kariauti — tai didelė ir ne visiems 
pakeliama našta: sensta ginklai, Iš
randami nauji; be to, ir psichologiš
kai priversti savo tautą kariauti dėl 
to, kad ten kažkur, Ijažkas, kažką 
užpuolė taip pat dalykas nelengvas.

Rašo Kazys Veržikas
Kariaujama juk dažniausiai dėl labai 
jautrių, labai artimai pavojingų da
lykų. Todėl vargiai ar daug klysta 
žinomas Amerikos žurnalistas WAL
TER LIPPMANN sakydamas, kad 

kolektyvus saugumas praktikoje 
gali virsti kolektyviu blefu, 

kuriuo tik užpuolikas gali pasinau
doti. Tiesa, gali būti iš anksto orga
nizuojama tarptautinė policija ar ka
riuomenė užpuolikams tramdyti, gali 
būti nusiginkluojama, gali būti tas 
nusiginklavimas (ar apsiginklavimas) 
kontroliuojamas ir pan. Tai vis ži
noma labai geros ir labai demokra
tiškos priemonės, bet dėl jų reikia 
susitarti. Tatai praktiškai gali daug 
metų užtrukti. Reikia suorganizuoti 
to susitarimo vykdymo _ kontrolę, o 
tam praktiškam darbui visada gali 
atsirasti ir daug praktiškų kliūčių. 
Ypačiai, jei tatai paliestų didesnę 
valstybę arba, blogiausia atveju, 
valstybę, kuri ruošiasi ką nors pulti. 
Taigi šis saugumo organizavimo ke
lias yra gan ilgas ir dar praktiškai 
neišbandytas.

Suprantama, kad tokios didelės 
valstybės, kurioms likimas lėmė at
sakomybę viso pasaulio laisvę ir 
tvarką, — kaip JAV, — bent šiuo 
laiku negali pasikliauti kolektyviniu 
saugumu (kurio dar nėra) ir turi 
griebtis senų priemonių

ieškoti strateginių pozicijų ir 
sąjungininkų.

Iš laikraščių, pavyzdžiui, sužino
me, kad Amerika steigia daug stra
teginių bazių Ramiajame vandenyne 
ir kad rusai tuo labai piktinasi Su
žinome taip pat, kad rusai pasišauna 
padėti Norvegams ginti Špicbergeno 
salas karo atveju ir kad dėlto jaudi
nasi Anglija bei JAV. Pažiūrėję į 
žemėlapį matysime, kad nuo Mask
vos iki Špįcbergeno (oro linija) 1690 
mylių, o iš ten iki Londone 2000 my
lių, iki New Yorko (per Grenlandija) 
3575 m. ir Aliaską x 2575 m. Taigi, 
jeigu nusiginklavimo, kolektyvaus 
saugumo ir taikos konferencijų me
tu valstybės rūpinasi tokiais dalykais 
tai, matyti, valstybės vyrai ir karo 
specialistai žino, kad tai dabar ak
tualu ir svarbu.

JAV Atstovų Rūmų komitetas po
karinio ūkio ir planavimo reikalams 

paskelbė savo pranešimą, kuriame 
smarkiai kaltina Sovietus, kad jie vis 
dar nenustoja didele sparta ginkluo
tis, kad tam tikslui naudoja vokiškas 
karo įmones sovietų zonoje, kad už 
auksą perka įvairias amerikietiškos 
karo gamybos paslaptis ir 1.1. O at- 
sakomingas Amerikos respublikonų 
partijos užsienio politikos reikalų ži
novas

John Foster Dulles 
sausio 17 d. kalbėdamas New York 
labai pritarė stipriam Vakarų Euro
pos ekonominiam blokui, — įtrau
kiant ir vakarų Vokietiją, — kaip 
atsparai prieš Sovietų įtaką (The 
New York Times, sausio 19 d.)

Tiesa, šitas amerikiečių susirūpi
nimas savo ir Sovietų karo bazėmis, 
Sovietų ginklavimusi, Sovietų įtakos 
plitimu Vokietijoje — dalykas nebe 
naujas. Jis buvo ir Byrnes laikais: 
Bet kas gi naujo iškilo atėjus gene
rolui Marshalliui į Byrnes vietą? 
Apskritai, Marshallis pareiškė kores
pondentams, kad jis elgtųsi / nepro
tingai, jeigu pasakotų apie savo bū
simų žygių perspektyvas. Tai visai 
teisinga. Bet už jį jau pakalbėjo se
natorius VANDENBERG — užsienių 
reikalų komisijos pirmininkas. Jis 
aiškiai pasakė, kad tai, ką darė Byr
nes, buvo gerai. Bet dgbar reikia 
skubiai sutvarkyti reikalus su

Argentina ir Kinija.
Šie abu klausimai, žinoma, nėra jokia 
naujenybė JAV užsienio politikoje, 
tik Bymes jų nebuvo išsprendęs. 
Tiek Argentinos tiek Kinijos klausi
mas yra

skubus JAV strateginių sienų 
organizavimo reikalas.

Reikia gi atsiminti, kad JAV turi 
paskelbusios Monroe doktriną. Šių 
laikų terminu sakant: yra garanta
vusi Pietų Amerikos sienų saugumą. 
Tatai ji padarė dėl to, kad jeigu 
agresorius įsibrautų j Pietų Ameriką, 
tai ir JAV saugumas atsidurtų dide
liame pavojuje. O jeigu jau Pietų 
Amerikos sienas JAV garantavo, tai 
turi dėti pastangas, kad atėjus kon
krečiam reikalui šis garantavimas 
būtų realus, bet ne blefas. Juk už
puolikas paprastai visai nepaiso žo
dinių garantijų, o vien tik žiūri, ar 
jos realios ar tik popierinės. Argi 

Hitleris būtų puolęs Lenkiją, jei Len
kijos garantai jau tuo laiku būtų ga
lėję „parodyti dantis“? Taigi, tas 
■'ats ir su Pietų Amerikos saugumu. 

< n turi būti suorganizuota bendra 
g; ayba. Tam dalykui iki šių) „kliu
dė“ Argentina. Mat, Bymes nebuvo 
perdaug linkęs kalbėti su Argentina 
dėl to, kad ji esanti fašistinės spal
vos, globojanti nacius ir pan. Jos re
žimas esąs nedemokratiškas. Sovie
tai pasirodė „praktiškesni“. Jie „ne
sikiša“ į kitų valstybių vidaus rei
kalus ir nedelsdami pradėjo megati 
šiltus ryšius ąu Argentina. Iš to ga~ 
vos.i ne tik Argentinai, bet ir visos 
Pietų Amerikos komunistiniam judė
jimui parama. Tatai, savaime su
prantama, JAV prestižo Pietų Ame
rikoje nesustiprino, ir pasitikėjimas 
jos Monroe doktrinos realumu, ma
žiausia, nepadidėjo. Tatai ir JAV vi
suomenė seniai su dideliu nerimu 
stebi. Gi dabar Vandenbergas viešai, 
ir kietai, apie tai prabilo.' N ė Ai abe
jonės, kad generolas Marshallis neuž- 
dels čia padaryti, kas reikia.

Dabar Kinijos reikalas. Ten (Ki
nijoje) glūdi milžiniški ir gyvybiniai 
JAV ekonominiai interesai. Tam, kad 
išvengus nedarbo ir jo pasėkų, JAV 
turi ne tik kelti savo milžinišką ga
mybą, bet ir turėti užjūrio rinkas. 
Kinija galėtų būti viena tokių rinkų, 
jeigu būtų įvykdytos dvi sąlygos: 
1) kad Kinija nusiramintų (nustotų 
kariauti) — susitvarkytų ir 2) kad 
Kinijos „vartų“ kas nors „kitas“ 
neužtrerilčtų prieš Amerikos nosį. 
Tai viena medalio pusė. Kita pusė 
dar opesnė. Kinija priklauso.

JAV strateginių sienų sferai.
Kodėl gi tai? Lengva suprasti. Juk 
žinome, kas ir ką daro rytų Azijoje. 
Žinome, kam arčiau ir greičiau, negu 
pačiai JAV, pasiekiama Aliaska, Fi
lipinai ir Amerikos karo bazės Paci- 
fike. O dabar žinome, kas žūtbūt 
nori. įsigalėti Kinijoje. Gi ir „Mūsų 
Kelio“ puslapiuose skaitėme, kad 
Korėja gali virsti naujųjų laikų Sa
rajevu. Taigi, reikalų su Kinija su
tvarkymas JAV užsienio politikai ga
li būti net svarbesnis ir skubesnis 
reikalas, negu visi garsieji Europos 
klausimai. Ir štai tuo laiku, kai Byr
nes važinėjo ir skraidė po Eupopą, 
kai jis nenuilsdamas ginčijosi su Mo
lotovu — Marshallis tyliai „darba
vosi“ Kinijoje kaip JAV Prezidento 
asmeniškas pasiuntinys. Darbavosi 
jis ten ilgai. Sugrįžo ir pareiškė, kad 
darbas nepasisekė: nepavyko sutai
kinti kinų komunistų su tikraisiais 
kiniečiais. Ir už tai gavo „paaukšti
nimą“ — pakviestas vadovauti visai 
JAV užsienio politikai. Tatai todėl 
taip atsitiko, kad nepasisekė tai, kas 

pasisekti negalėjo.
Matyti, Marshallis ne toks žmogus, 
kad padarytų kokį nors supuvusį 
kompromisą ir vėliau skelbtų pasau
liui apie didelius „laimėjimus“, sa- 

(Nukelta į 10 pusi.)

J. Švaistas

Vienintelė paslauga
I.

STUDENTŲ BARE kamšatis ir triukšmas. 
Alus ir jaunystė tolygiai putoja, trykšta ir per 
kraštus liejasi. Ne kasdien čia taip esti. At
žymimi tik svarbesni momentai. Naujokiškai, 
šūkaujant buvo sutiktas initium semestri, o 
dabar štai jau palydimas finis semestri.

Vos keli rudens mėnesiai prasmuko, o jau 
daug kas pakitėjo. Buvo geltonsnapiai fuksai, 
vyresniųjų nuolat pašiepiami, gnaibomi — da
bar štai jau beveik tolygūs kolegos, galį di
džiuotis savo teisėmis, visuomenine būsena. 
Buvo sunku, ilgai svajota, žvalgytasi pro gim
nazijos langus. Dabar laisva, nusistatyta, gy
venimo motoras užvestas ir — važiuojam! Va
žiuojam drąsiai, ryžtingai. Ekspresu zvimbia 
ir lekia visas gyvenimas.

Jokių daugiau kliūčių. Visi semaforai at
viri ir žaliomis spalvomis tviska. Visur platūs, 
artimi horizontai. Kas tie semestrai tokie 
trumpi — vienas, du, trys... ligi aštuonių ar 
dešimt. Tai ne gimnazijos trimestrai — ilgi 
nuobodūs ir dvejukių pabaisos smaugiami. 
Pagaliau, Kalėdų atostogos — ne savaitinės, 
bet mėnesinės. Visur čia duosnumas ir ne 
centrimetrinis mastelis. Tad, —

Kodėl, kodėl, kodėl negerti?
Kodėl, kodėl linksmam nebūti?
Smagus alutis, balta putelė
Oi graži, graži mano mergelė... -

Pasivėlinęs įeina korp! „Plienas“ atstovas. 
Btaiga jį pritrenkia ūžesys ir dūmų tvaikas. 
Ilgai jis žvalgosi ieškodamas. Visai nelauktai 
sugriebia jį iš Šono vienas įsismaginusių jau
nuolių.

— Pranai! Ko čia dabar sustingai, kaip 
Sodomos stulpas? O gal jau inžinierium, įsi
vaizduoji? Palauk — toli gražu dar!

— Klysti, broleli, ir visos tavo išdaigos ne 
vietoj. Aš žiūriu, kur čia būtų Kęstutis Lėliū- 
nas, mano tėviškietis. Argi bus prigavęs? Il
gai įkalbinėjau, kad nors vieną kartą, bent 
šiandie, užeitų į'Studentų Barą. Sakau, išsi
blaškys, užkaitins kraują ko gero pamėgs dar. 
Jis toks keistas pasidarė. Nuolat šalinasi nuo 
bet kokio gyvenimo ar pasilinksmimų. Tik 
mokosi, daug skaito ir dirba.

■r- Žinau, tarnauja aristokratiškoj įstaigoj!
— Kodėl aristokratiškoj?
— Nagi Žemės Ūkio Rūmai! Tatai reiškia

— tam tikra autonomija, visokios privilegi
jos ...

— Visa tai niekis. Man neramu, kad mano 
bičiulis blogsta, gelsta. Retai šviežią orą te
mato. Be galo jau' nugrimzdo į mokslo gelmes.

— Kas gi kaltas, jei kveilas net ir bažny
čioj mušamas. Atsiranda, mat, tokių, kurie iš 
karto į daktarus šarma.

— O gi, va, ir jis! Pagaliau pamačiaul
— Tai tas, kuris anam kamputy kiurkso?

— su aiškiu grasumu nusivaipė jaunuolis: — 
Suspėsi! Tegu sau pasnaudžia. Čia taip, mat, 
patogu jam: šilta, bendras alasas, dainos liū
liuoja . .. Sakau, eikš prie mūsų stalo!

— Kad nepatogu... Vėliau gal...
— Kas? Su varpininkais tau nepatogu! 

Kur aiški ideologija, nusistatymas, konkretus 
visuomeninis veikimas...

— Ne dėl varpininkų, ne! Dėl draugo ne
patogu...

— O kas jis? Baltakepuris dar. Be jokios, 
vadinasi, pasaulėžiūros ir apybraižos. Žaliava! 
Ir tokia žaliava, kuri visai dvokiančios ver
tės. O kas gi, pagaliau, tas jūsų „Plienas“? 
Miglos pilkuma ir — daugiau nieko. Išties, 
toks tokį pažino, ir ant alaus pav.adino. Po 
velnių šitokius! Nešdinkis nekliuvęs!

— Nurimk, pienburni! Tuojau sutvarkyk 
artikuliacinį savo aparatą! Ne tavo dėka atė
jau, ne tavo noru ir pasiliksiu!

įtūžęs, visas drebėdamas, skverbėsi Pranas 
pro tirštai apsėstus stalelius ir pro besiglebeš- 
čiojančius įkaušusius studentus tarp stalelių. 
Lėliūnas visai nepastebėjo atėjusio draugo. 
Toks triukšmas, toks bruzdesys aplinkui Jis 
sėdėjo už mažučio apvalaus stalelio ir rymojo 
susimąstęs. Ties juo stovėjo pusiau nugertas 
bokalas su nusistelbusiu alum.

Pranas pajudino jį už peties.
— Kas tau, Kęstuti? Nemalonumas koks?
Lėliūnas iš lėto pakėlė akis, šiek tiek pa

sukdamas galvą, ir ramiai pasakė:
— Kodėl?
— Atrodai daugiau nusiminęs...
— Nė kiek! Kaip visada. Ir didelė korek

tūros klaida: ne nusiminęs, o susimąstęs. Gal 
ir pirmojo mažos dozos esama. Tai tik dėl 
tavęs.

— Dėl manęs?
— Taigi Aš mat, neįsimylėjęs dar ir lau

kimas man — tikrai nė malonumas. A tave, 
matyt, kokia šarkutė bus užbovijusl

— Ką gi darysi, prieteliau. Toks amžius, 
toks mano kraujas. Beveik, kaip toj dainuš
koj: „Žalias vynas — ne vanduo, mergužėlė 
ne akmuo.“ Daugiausia sukliudė tai tas pūg- 
žliukas...

— Koks pūgžliukas?
— Nagi Daugeliokas! Pažįsti, tur būt! 

Aure, ten jis ir dabar tebesiskėričioja. Mažai 
betrūko, kad aš čia vėatoj būčiau jį sutvarkęs. 

Bet vis tiek atsiims jis dar iš manęs savo da
lį... Tu juokiesi — netiki?

— Tikiu, Pranai, ir suprantu tave. Juokas 
man užėjo ne dėl to. Tur būt, ir tu gyvai tebe
prisimeni mūsų kaimo vakaruškas. Sueina ber
niokai, įsismagina ir purkšt — papurkšt! Ne 
tiek jie mušasi, kiek baisiai spirga, paniekina
mais žodžiais svaidosi ir dar daugiau grūmoja 
kerštu. Čia irgi — daug tebėra dar kaimiško 
bemiškumo ir neraliuoto, pavasarėjančio dū
kimo. Daug reikia dar metų ir ilgo šlifavimo, 
kad apsivaldytumėm kultūriškai ir visur mo- 
kėtumėm, kaip pridera inteligentui, pasielgti.

— Teisybė, brolau. Bet ir , tavo štai inteli
gencija! Šnekų o manęs visai nesupranti kad 
tyliu tik todėl, jog gerklė išdžiuvusi.

— Atsiprašau... Tuojau!
— Gerokai pasivėlinai Dabar jau aš pate!
Pranas apsižvalgė po barą. Tarp stalelių 

gyvai švaistėsi jaunos, šmaikščios padavėjos. 
Daugelis jų sugaišdavo studentų vaišinamos 
ar įdomiai užkalbinamos. Nusižiūrėję Pranas 
į vieną artimiausią ir lipšniai pamerkė:

— Birutėle! Trokštantį pagirdyk!
— Tuojau! Prašau!
Pristriksėjo, kaip stirnaitė, ir žvitrai Šaudė 

akimis.
— Sėskis, kol užsakysimi Rasi, pavargusi 

jau būsi O antra vertus, nepadoru prie vyrų 
stovėti.

— Juokdarys!
— Nagi va, ant mano kelių!
Nespėjo mergaitė nė prasižioti, o jau buvo 

valingai apglėbta ui liemens ir pasodinta. 
Stangriai suspurdėjo ir ištrūko.

— Išdykėlis!...
— Rimtai Birutėle, atnešk alaus, žirnių, 

pirščiukų su druska ir pasėdėk su mumis. O 
štai ir riešutinio tau parūpinau.

— Gal vėliau... Nežinau... X 
(Bus daugiau)

v '
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Nepriklausomos Lietuvos 
žemės ūkio vaidmuo

pAjirindinEs reformos
Jaunoji Lietuva, vos spėjusi atsi

palaiduoti Rusijos caristinio jungo ir 
apsigynusi nuo vokiečių imperiali
stinių gaivalų bei nuo rusiškojo ko
munizmo, siekusių vėl pavergti lie
tuvių tautą, ėmėsi tuojau tvarkyti 
valstybinę santvarką, paremtą de
mokratine sistema.

Nepriklausomos Lietuvos, kurios 
Maskva 1920 m. sutartimi ant visa
dos atsisakė, vyriausybė ėmėsi pa
grindinių ūkinių reformų. Pirmiau
sia Steigiamasis Seimas paskelbė 
žemės reformą, kuri savo radikalu
mu neturėjo Europoje sau pavyzdžių, 
išskyrus kaimyninius Baltijos kraš
tus. Ši žemės reforma pasireiškė tuo, 
jog jos pagalba buvo likviduoti 
stambieji dvarų ūkiai, kurie savo 
savininkų nematydavo ir kurie nesu
darė tautai nei kultūrinės, nei eko
nominės, nei socialinės naudos.

Pravestoji žemės‘reforma sudarė 
sąlygas apie 40.000 naujakurių 
ūkiams įkurti. Be to, per ją buvo 
arti 100.000 smulkių ūkininkų padi
dinta žemės plotas.

Nors žemės reforma ir nebuvo 
galutinai 'pravesta dėl Sovietų in
vazijos ir vėliau dėl II-jo pasauli
nio karo, tačiau tai, kas buvo pa
daryta, buvo didelio užsimojimo dar
bas, lėmęs Lietuvos ūkio charakteri, 
teigiamai veikęs socialiniai ir suda
ręs sąlygas žemės ūkio ir visuome
ninei kultūrai kilti. Neliesdami kai 
kurių toje reformoje buvusių trū
kumu, vis dėlto turime pasididžiuo
dami pasakyti, jog ji kraštui davė 
tai, ko kiti kraštai nė nesvajojo.

Greta žemės reformos vyko kitas 
milžiniškas darbas — tai kaimų 
skirstymas viensėdžiais. Jei šis dar
bas ir būtų turėjęs kai kurių nei
giamų padarinių' krašto elektrifika
cijoje bei kitose civilizacijos srityse,

Nevykusios reveliacijos
Paryžiuje leidžiamas komunistinis 

lenkų kalba dienraštis „Gazeta Pol
ska“, viską giriąs, kas paeina iš 
Maskovs, ir neigiąs, kas prieštarauja 
rytinei ideologijai, š. m. sausio 10 d. 
numery smarkiai užpuolė Hamburgo 
Pabaltijo Universitetą, kur, anot jo, 
studijuoją 1.500 studentų iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, esą daugiau
sia buvusių SS formacijų kariai. Gi 
antra tiek lietuvių, latvių ir estų, gir
di, darą pastangų įstoti į Bonnos 
Universitetą, kur irgi projektuojama 
kažkas panašaus į Pabaltijo Univer
sitetą.

Čia minėtas komunistinis laikraš
tis nenori daryti jokių komentarų, 
bet klausia: „Ar anglų valdžią Ham
burge žino apie buvimą tikro „Kvis- 
lingų instituto“ ir kaip į tai atsine
ša? Kieno lėšomis mokosi buvę žmog
žudžiai iš SS (sicl) ir kas juos užlai
ko? Pagaliau ko ir kuriuo tikslu jie 
mokosi? Kas mano išnaudoti „iš
mokslinimą“ (redakcijos kabutės) šių 
savo kraštų išdavikų?"

Girdi, lenkai žiną baltų SS forma
cijas iš vokiečių okupacijos . laikų. 
Jie esą atsimeną lietuvius lagerių 
sargybinius ir latvius Varšuvos getho 
žudytojus.

Niekas, girdi, nekaltina Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautų už tų „vi
suomenės išmatų“ veiklą. Tačiau ko
dėl esą jie išvengę užtarnautos bau
smės? Kodėl gi jie nebuvo išduoti 
savo kraštų vyriausybėms muteisti ir 
pavyzdingai nubausti . . . (m. pa
braukta). Anot „Gazeta Polska“, Bal
tijos SS-manus turi teisę tie, ku
rtėms jie nusižengė...“

Tiek komunistinė „Gazeta Polska“.
Kaip žinoma, Lietuva neturėjo jo

kių SS dalinių, nežiūrint visų mobi
lizacijų ir kitų vokiečių okupantų 
spaudimų. Dėl to nukentėjo daug 
studentų ir šiaip lietuvių jaunimo, 
patekę net į koncentracijos stovyklas 
ir mirę kankinių mirtimi dėl savo 
krašto laisvės. Kiti buvo išvežti į 
priverstinius darbus ir, nenorėdami 
tapti raudonojo teroro aukomis, liko 
Vokietijoj ir kituose kraštuose, kol 
Lietuva lygiai su kitais demokrati
niais kraštais liks laisva nuo paver- 
gėjų kokių spalvų jie bebūtų. Dabar 
šie jaunuoliai tęsia karo ir okupaci
jų nutrauktas studijas, norėdami bū
ti naudingi laisvai savo Tėvynei, bro- 
Mų Metuvių amerikiečių padedami. 

tačiau žemės ūkio kultūroje jis buvo 
tik teigiamas veiksnys, nes ūkinin
kas su savo šeima sutaupė daug 
darbo jėgos, atsipalaidavo nuo lenk
tyniavimo, kuris kaime gyvenant bu
vo neišvengiamas ir dažnai nesvei
kas reiškinys. Naudojamos žemės 
plotas padidėjo, leido geriau tvar
kyti vaismainį arba bent kultūrų 
rotaciją.

Išėjus į viekiemius tuojau buvo 
pradėta naudoti ankštinės žolės — 
dobilai, augo pašariniai plotai, ge
rėjo žemės dirbimas, patręšimas ir 
kartu kilo laukų ūkio našumas.

MELIORACIJA
Greta šių darbų, Žemes Ūkio 

Ministeriją 1920 m. pradėjo melio
racijos darbą, kuris daug nenaudo
jamų žemės plotų pavertė naudoja
mais ir sudarė sąlygas tolimesnei ž. 
ū. kultūrai kilti. Nuo 1926 m., įsi
kūrus Žemės Ūkio Rūmams, pra
dėta rūpintis pašarinių plotų geri
nimu ir pelkių kultūrinimu. Prieš 
pat karą, t. y„ 1940 metais, buvo su
kultūrinta per metus jau 14.000 ha 
pelkių. Bolševikams okupavus Lie
tuvą, šis darbas kartu ir visa žemės 
ūkio kultūra pradėjo šuoliais regre
suoti. Ne Veltui dabar komunistai 
išsijuosę ragino balsuoti vasario 9 d. 
už komunistinius kandidatus į 
aukščiausią tarybą, kad, girdi, krašte 
būtų daugiau duonos (taip kartojo 
Vilniaus radijas).’

Jei nebūtų įvykusi okupacija, ir 
išsiveržęs II pasaulinis karas, Lietu
vos pelkės būtu per 15 metų visai 
pranykusios ir vietoje jų būtų ža

r-—-------Jisai rado tautos žodį
JONO BASANAVIČIAUS 20 METŲ MIRTIES SUKAKČIAI PAMINĖTI

Nulenkime galvas! Štai Pranašo vardas 
Iš tolo mum skamba sidabro varpais. 
Jo žodin susituokė l—nkliai ir kardas, 
Jo žygiai paženklinti bočių kapais.

— Nurimkim, nurimkim... Ko gaudžia varpai?
Ko niaukiasi bočių apgriuvę kapai?
Ar liūdi šviesios praeities milžinų, 

--Ar verkia dėl mūsų menkystės dienų? — 
< Putinas

Lietuvių tauta nebe pirmą sykį 
gyvena jai likimo skirtas sunkias ir 
skaudžias dienas^ Tačiau ji atlaiky
davo visus jai likimo skirtus smū
gius. Praeityje Lietuva buvo didelė 
ir galinga. Ji atlaikė Rytuose toto
rių antplūdį į Vakarus. Ji sugniuždė 
jjpkiečių „Dran’g nach Osten“, vokie
čių veržimąsi į Rytus.

Dėl savo ypatingos geopolitinės 
būklės, būdama ant didžiojo tautų 
vieškelio iš Rytų į Vakarus, lietuvių 
tauta buvo karų nuolatos siaubiama. 
Tatai silpnino lietuvių tautą irmedžia- 
giškai ir kultūriškai. Ilgainiui lietu
vių tauta silpnėjo ir, pagaliau, tapo 
savų didžiųjų kaimynų grobiu. Lie
tuvių tauta buvo svetimųjų pavergta.

Tai buvo sunkūs mūsų tautai lai
kai. Jai gręsė lėta mirtis. Lietuvių 
tautos sąmonė, svetimųjų kultūrų ali
nama, silpo. Lietuvių skaičius men
kėje. Lietuvių tauta ir medžiagiškai 
ir kultūriškai skurdo. Daug kam at
rodė, kad lietuvių tautai nebebus 
lemta atgyti, nebebus lemta sulaukti 
laisvės ir gyventi nepriklausomą sa
varankišką gyvenimą.

Betgi teisingai poetas Maironis 
yra sakęs, kad atsibus tėvynės sūnūs 
didžią praeitį atminę, pagimdys var
gai galiūnus, ugnimi uždegs krūtinė.

Lietuvių tautinio atgijimo vadai 
priminė savajai tautai jos didžią pra
eitį, jos gražią kultūrą. Praeitis tapo 
šaltiniu, duodančiu jėgų ateičiai kur
ti. Vienas pačių didžiausių mūsų

Apie tai puikiai žino britų zonos oku
pacinė valdžia ir ji Baltijos Univer
sitetui negali prikišti. Be abejo, Bal
tijos Universiteto buvimas yra rakš
tis akyse į Maskvą besiorientuojan
čiai „Gazeta Polska“ ir kitiems ko
munistų laikraščiams. Todėl nenuo
stabu, kad jis nustojo pusiausvyros 
ir plūstasi, bet mums, pažįstantiems 
rytinį lelrsikoną ir metodus, tai ne
nuostabu. Tai yra bejėgis pyktis, ku
ris nieko nejaudina. Mes grąžinam 
jiems atgal jų epitetus lietuvių adre
su (kiti pabaltijiečiai studentai at
sakys patys). Lietuva neturi laisvai 
rinktos vyriausybės, o Maskvos skir
tosios — niekas nepripažįsta. Nepri- 
pažįstančiųjų tarpe yra ir D. Britani
ja su USA.

Sapienti sat! - Nemo

liavusios kultūrines pievos, o sviesto 
metinis eksportas būtų pasiekęs ne
mažiau kaip 50 milijonit kilogramų.

IŠVEŽIMAS
'Padidėjus laukų ūkio derliams, 

tuojau kraštas pajuto, jog pagaminto 
produkto ne tik užtenka savo tautai, 
bet kad jo galima jau eksportuoti. 
Imkime kiaulių ūkį, kuris vadina
mų „inteligentų“ tarpe nebuvo po
puliarus, bet kuris kraštui davė di
deles svetimos valiutos sumas. Per 
1924—1927 metus mes dar neekspor- 
tavom bekono, bet 1930 m. buvome 
Išvežę 17.421 toną, o 1932 m. — net 
40.900 tonų. Arba sviesto — 1924 m. 
išvežta buvo apie 500 tonų, 1936 m. 
— 14.629 tonos ir 1939m. — 16.386 to. 
Eksportas augo šuoliais. Lietuvos 
ūkininkas visa savo energija ėmėsi 
ūkio gerinimo ir produkcijos kėlimo 
darbo.

ŽEMĖS ŪKIO PRAMONE
, Per 22 nepriklausomo gyvenimo 

metus išaugo moderniškiausių pie
ninių tinklas su „Pieno Centru“ prie
šaky, pastatyti trys cukraus fabri
kai, kurie būtų pagaminę kraštui 
reikalingą cukraus kiekį. Pradėta 
kurti linų pramonė ir kitos ūkio ša
kos Veikė keturi moderniausi 
-s,Maisto“ fabrikai ir ekonominės 
bendrovės.

Kartu su žemės ūkio kultūra kilo 
bendra krašto gerovė.

Jei mes paskutiniais metais galė
jome iš užsienio atsigabenti prekių 
už daugiau negu 200 milijonų litų 

tautinio atgijimo vadų buvo Dr. Jo
nas Basanavičius, 1927 m. vasario 16 
d. Lietuvos sostinėje Vilniuje miręs. 
Jo mokslo žygiai, kaip teisingai sako 
poetas Putinas, paženklinti bočių ka
pais.

„Mūsų tad didžiausias rūpestis 
bus duoti pažinti mūsų broliams se
novės Lietuvos įvykius ir mūsų gar
bingų sentėvių darbus, nes užmiršę 
jų tėviškės meilę — patys nesižino- 
me, kurių tėvų sūnūs bei anūkai 
esame.

Jei kiekvienas geras sūnus gerbia 
savo tėvus ir tėvų tėvus, tai ir mes, 
šių laikų lietuviai turime sekti geru 
senovės Lietuvos sūnų pavyzdžiu; to
dėl pirmų pirmiausia turime pažinti 
jųjų senovišką gyvenimą, būdą, dar
bą ir tikybą, jųjų darbus ir rūpes
čius, nes jų gyvenimą pažinę, pažin
sime geriau juos, o juos pažinę — ir 
patys save pažinsime."

Taip rašė Dr. Jonas Basanavičius 
1883 m. pirmojo „Aušros“ numerio 
prakalboje.

Ar tauta, turinti viena iš seniau
sių ir gražiausių pasaulio kalbų, sa
vaimę kultūrą, praeityje pajėgusi 
sukurti didžiulę valstybę ir savo var
dą įamžinti narsiais dėl savo laisvės 
žygiais, turi būti pasmerkta sveti
miesiems vergauti ir ilgainiui žūti? 
Tai klausimas, kuris kilo ne vienam 
mokslo siekiančiam ir su savo tautos 
praeitimi susipažinusiam lietuviui

Amerikiečiai gina DP
PABALTIJIEČIAI NEPRIPAŽĮSTA JŲ KRAŠTŲ ANEKSIJOS

Londonas, vasario 4. d. UP pra
nešė, kad Rusijos atstovas Londone 
norėjo į Austrijos taikos sutartį 
įtraukti klauzulę, pagal kurią tenai 
esantieji DP turėtų būti jėga per
duoti svetimai valstybei, jeigu ji to 
pareikalautų.

Šį sovietų kėslą Suprato Amerikos 
atstovas gen. Mark Clark: jis pa
siūlė užsienių reikalų ministerių pa
vaduotojams, kad Austrijos nepri
klausomybės sutartis apsaugotų DP 
nuo priverstinio grąžinimo į jų kil
mės kraštus, nebent tatai pripažintų 
teismas, sudarytas iš visų keturių 
pajėgų atstovų.

vertės, tai tas rodo, kad su eksportu 
buvome toli pažengę ir kad eksporto 
75% sudarė žemės- ūkio gaminiai. 
Jau vien radijo aparatų 1938 metais 
buvom atsigabenę už 3.250.000 litų, 
•medvilninių audinių už 10.262.000 lit., 
geležies už 12.847.000 lt. ir tt. Šie 
skaičiai rodo, jog Lietuvos ūkis, nors 
ir nebuvo aukštumoje, davė kraštui 
tiek naudos, kad rimti užsienio žmo
nės stebėjosi tokia pažanga.

Tik sveikas krašto ūkis leido 
tiesti naujus plentus, kurti miestus, 
kelti pramonę, susisiekimo priemo
nes tobulinti, šviesuomenės kadrą 
kurti. Tik ūkio pažanga leido plėsti 
amatų mokslą, privalomą pradžios 
mokslą, steigti- meno ir muzikos mo
kyklas, teatrus, savo literatūrą, 
aukštąsias mokslo įstaigas.

Jei Lietuvos kraštas buvo pasie
kęs tokio reliatyviai aukšto kultūros 
ir civilizacijos laipsnio, mes turime 
būti daugiausia dėkingi Lietuvos ūki
ninkui, nes tik jis kūrė gėrybes, ku
rios leido klestėti kultūrai ir civili
zacijai. Reikia pridurti, kad ir būsi
mos Nepriklausomos Lietuvos ger
būvis daugiausia pareis nuo ūki
ninko, kuris ir dabar sunkiai kovoja 
su priešu ir kuris vėliau kurs ver
tybes, per. kurias galės augti ir dva
sinė bei materialinė kultūra ir ge
rovė.

Suprantama, kad šiame straipsne
lyje negalima Lietuvos ūkio pažan
gos atvaizduoti; čia ^paliesti tik keli 
momentai.

Tad, tremtyje švęsdami laisvos 
lietuvių tautos ir -valstybės šventę, 
pagarbiai atsiminkime Lietuvos ūki
ninką, svarbiausią krašto kultūros ir 
civilizacijos variklį.

A. Musteikis

jaunuoliui. Tas klausimas kilo ir Jo
nui Basanavičiui, ir jis, teigiamai jį 
sau išsprendęs, savo gyvenimą skyrė 
Tautos Žodžiui milžinkapiuos ieškoti.

Jonas Basanavičius mums atgaivi
no bočių kapus. Jie davė mums sti
prybės žygyje į savo > tautos laisvę. 
Juk kur yra kapai, ten gali būti ir 
prisikėlimas. Ir mūsų tauta, Basana
vičiaus „Aušros" spindulių gaivina
ma, kėlės savo laisvės žygiui.

Nuo aušros“ ligi pat laisvos Lie
tuvos Dr. Jonas Basanavičius daly
vavo visuose mūsų tautos didžiuo
siuose žygiuose, vedusiuos mūsų tau
tą į laisvę ir šviesesnę ateitį. Jonas 
Basanavičius — didis mūsų praeities 
tyrinėtojas, lietuvių mokslo organi
zatorius ir Lietuvių Mokslo Draugi
jos kūrėjas, Didžiojo Vilniaus Seimo, 
Lietuvos Tarybos dalyvis ir buvęs 
Lietuvos Tarybos dalyvis ir buovęs 
jų pirmininkas. Jis 1918 m. vasario 
16 d. pirmininkavo Lietuvos Tary
bai, ir pirmasis pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbimo Aktą.

Šiandien mūsų tauta gyvena ypa
tingai sunkias dienas. Gal būt, daug 
sunkesnes, negu bet kada. Ir šiose 
savo tautai sunkiose dienose mūsų 
žvilgsnis krypsta į praeitį: iš ten mes 
semiamės stiprybės. Šiandien, gal 
būt, labiau, negu bet kada, tinka šie 
poeto Putino eilėraščio žodžiai, skirti 
Jono Basanavičiaus 75-rių metų am
žiaus sukaktuvių šventai:
Žiūrėki, lietuvi: ant tavo krūtinės 
Dar gedulo ženklo juoduoja žymė. 
Kur laisvė, kur žygiai, kur šalys 

gimtinės — 
Ir kur pranašauta Tėvynės garbė? 
Nulenkime galvas, klausydami vado; 
Jisai tautos žodį milžinkapiuos rado. 
Jis amžiną žygį Tėvynės Kūrėjo 
Vienybės ir meilės vardu pažymėjo.

A. Dangerutis

Rusų įneštoji klauzulė pirmiausia 
buvo nukreipta prieš Titui priešingus 
jugoslavus. Amerikos pateiktoji klau
zulė apsaugo nuo priverstinio grąži
nimo 7.000 lenkų ir 5.500 pabaltijie
čių, kurių pirmieji priešingi Varšu
vos vyriausybei, o pabaltijiečiai atsi
sako pripažinti jų kraštų inkorpora
vimą į Sovietų Sąjungą.

Gusevas nurodė, jog Austrijoje" 
esą apie 500.000 DP, daugiausia britų 
ir amerikiečių zonose, sudarą „fa
šizmo liekaną“, kurią turėtų likvi
duoti Austrijos taikos sutarties nuo
statai. Gen. Mark Clark nuolat atsi
sakydavęs nuo didelio DP kiekio pa-

Dr. Kazys Grinius 
New Yorke

New Yorkas. — Sausio 24 d., penk
tadienį, Marine Mariki laivu tarpe 
928 keleivių atvyko buvęs Lietuvos 
prezidentas Dr. Kazys Grinius su 
žmona, sūnum ir dar 19 lietuvių 
tremtinių, kurių tarpe šėsi mažame
čiai -vaikai.

Atlante siautusių audrų laivas bu
vo gerokai apgadintas ir pavėlavo iš
tisas septynias dienas. Per kelias 
dienas 40 pėdų bangos mėtė keleivių 
prikimštą laivą lyg šapelį. Laivo ka
pitonas William A. Barr papasakojo, 
kad per visą 20 metų plaukiojimą 
jūroje jis dar nebuvo matęs tokios 
audros.

Garbingo svečio, buvusio Lietuvos 
prezidento, ir tremtinių pasitikti į 
uostą atvyko būrys lietuvių — vie
tinių lietuvių laikraščių redaktoriai, 
organizacijų . atstovai, giminės ir 
draugai. .

4š uosto svečias su šeima, lydimas 
būrio pasitikusių, buvo nuvežtas į 
SLA patalpas, kame užkandžiaujant 
buvo supažindintas su ' veikėjais ir 
pasikeista kalbomis. Sveikinimo žo
džius tarė SLA sekretorius Dr. Vini- 
kas, visų lietuvių laikraščių New 
Yorke ir Brooklyne redaktoriai ir ei
lė lietuvių organizacijų vadovų. Lie
tuvos ministerio Washingtone Povilo 
Žadeikio- vardu sveikino vicekonsu
las V. Stašinskas'. i

Savo žodyje Dr. K. Grinius api
būdino Sunkią lietuvių tremtinių pa
dėtį, jų kultūringumą ir pažangą.

Jis pabrėžė, kad tokioje valandoje 
kaip dabar mums „reikia vieni ki- . 
tiems padėti, turėti gailestingumą ir 
meilę“.

'Nurodęs amerikiečių lietuvių pa
ramą tremtiniams, Dr. K. Grinius pa
reiškė minti, kad susidėtas turtas tu
ri eiti geram tikslui — Lietuvos ir 
lietuvių reikalui.

Jis sakė:
— Tie turtai, kuriuos kiti krauna, 

niekais nueis, nes, kaip mūsų šven
tos knygos sako, yra tai marnasčių 
marnasčiai. Bet tie turtai gali būti 
panaudoti aukštesniam dalykui — 
padėti Lietuvos laisvei.

— Tautos negalima nužudyti, —■ 
toliau kalbėjo garbingas svečias. — 
Jos pačios žūna, kai nustoja noro gy
venti. Lietuvių tauta, nors dabar 
būdama ir sunkiausiose sąlygose, 
siekia gyventi, ir gyventi laisvėje. Ir 
aš dar tikjuosi galėsiąs atsistoti ant 
gimtosios žemelės ir būti naudingas 
savo šaliai.

Antru atveju prabilęs, Dr. K. Gri
nius nupasakojo, kuriose įtakose 
išaugęs, ir labiausiai iškėlė Petrą 
Kriaučiūną, kurio idėjomis jis ligi 
šiolei gyvena, būtent: — Būkite lie
tuviai, kovokite dėl savo teisių.

Dr. K. Grinius pasisakė tais idea
lais išgyvenęs ligi 80 metų ir tikisi 
likusį amžių pašvęsti Lietuvai at
kurti.

Šioj vietoj buvęs Lietuvos prezi
dentas pabrėžė:

— Aš manau su ne /ienų iš jūsų 
dar būti Lietuvoj. Linkiu ištvermės, 
vienybės, linkiu tarpusavio Amnesti
jos, susikaupimo energijos į vieną 
punktą — kokiu būdu atgauti Lie
tuvai nepriklausomybę.

Ir Dr. K. Grinius metė šią mintį:
— Dabar gi mums reikėtų pasi

rašyti naują nepriklausomybės dekla
raciją.

Po šio pasimatymo ir vaišių su 
lietuviais, buvęs Lietuvos preziden
tas ir ministeris pirmininkas Dr. Ka
zys Grinius buvo nuvežtas į Barbizon 
Plazą viešbutį.

Čia pirmadienį jis priėmė ameri
kiečių spaudos atstovus ir tą pat die
ną lankėsi pas New Yorko majorą 
Wm. O’Dwyer.

Iš New Yorko Dri Kazya Grinius 
išvyko į Philadelphiją, kur gyvens 
pas savo brolį.

traukimo „teisman“ ir būdavo nuo
monės, jog sutartis kaip tik turėtų 
apsaugoti bendrąsias žmogaus, tuo 
pačiu ir legalias DP teises.

Ministerių pavaduotojai Londone 
tuo' klausimu galutinai nesusitarė: jį 
turės išspręsti patys ministerial, su
važiavę į Maskvą.

— Prancūzijos darbo ministerija, 
praneša Dena/Reuteris iš Paryžiaus, 
ketina Vokietijoje verbuoti italus 
darbininkus ir tremtinius kaip darbo 
jėgą, kuri turėtų pakeisti netrukus 
numatytus' paleisti kare belaisvius 

, vokiečius
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Politinės strėlės į Šiaurę
J. MESKUITIS

Sovietų reikalavimas „tam tikrų 
privilegijų Špicbergene“ sukėlė ne
rimo ne tik Norvegijoje, bet virto 
visai rimtu pasaulio diplomatijos 
diskusijų objektu. Savo rimtumu 
užsienio spaudos komentaruose šis 
klausimas neatsilieka nuo jautriosios 
Dardanelų problemos.

Norvegijos vyriausybės manymu, 
spaudos komentarai šiuo klausimu 
kai kur esą per toli nuėję, todėl, ne
žiūrint Sov. Sąjungos ir Norvegijos 
vedamų derybų konfidencijalumo, ji 
rado reikalingu .paskelbti komunika
tą, iš kurio ir paaiškėjo, kad 1920 
metų sutartim Špicbergeno pripaži
nimas Norvegijos suverenumui ir už
draudimas ten įrengti karines bazes 
„Sov. Sąjungos saugumui ir jos .in
teresams mažai naudingas". Tame 
komunikate toliau pasisakoma, kad 
„karas parodė, kokios reikšmės turi 
arktinių susisiekimo linijų saugumas, 
ir Rusija norėtų ne vien tik ūkinį, 
bet taip pat ir karinį šių salų apsau
gos aspektą persvarstyti“.

Dėl pareikštų kitų šios' 1920 metų 
sutarties signatarų, ypatingai JAV ir 
Didž. Britanijos, pretenzijų tuo klau
simu taip pat pasisakyti ir nelikti 
nuošalyje, pareiškiama, kad Sov. Są
junga yra pasiryžusi tos sutarties re
vizijos klausimą viešai diskutuoti, ta
čiau prieš tai esąs reikalingas abiejų 
suinteresuotų valstybių „nuomonių 
suderinimas“. Iš Norvegijos vyriau
sybės komunikato matyti, kad „Nor
vegija yra tvirtai nusistačiusi santy
kius su Sov. Rusija tęsti dižiausio 
draugiškumo pagrindais, nes tokie 
santykiai nuolat buvo ir laike karo 
pasidarė dar tampresni“, tačiau Nor
vegija. reikšdama šiuos jausmus, jau 
gerai žinojo JAV ir Didž. Britanijos 
nusistatymą griežtai priešintis bet 
kokiam Špicbergeno statuso viena-

— visa tai rodo, kad tariamai negyyi 
ir nereikalingi ledynų plotai kas kart 
artėja saulės nušviestai žemei, bet gi 
artėja ir į tą politinių įvykių sūkurį, 
iš kurio rielšsivaduoja tos žemės vai
siais nesugebą pasidalinti žmonės.

Jei pastarojo karo -metu kelias per 
patį ašigalį ir nebuvo dar panaudo
tas, bet' šalikėliai negalėjo likti ap
lenktais. Gana tik paminėti Islandija, 
Grenlandija ir Farerų salos, kad su
prasti, kodėl šiandien Maskvai, Lon
donui ar Washingtonui toks Špicber
genas, Reykjavikas, Narsasvakas, 
Vaago ar Loranas arčiau stovi, nei 
Oslo ar Kopenhaga. Buvo laikas, 
kad Islandijos ir joo kamyninių salų

vardai pasigirsdavo tik narr'ų eks
pedicijų į Šiaurės vandenis metu. 
Tai buvo dar praeitame amžiuje, ka
da visuomenėje tų ekspedicijų ąvan- 
tiūriškumas daugiau reiškė nei jų 
ūkinė ar mokslinė prasmė. Ir vargu 
ar, pavyzdžiui, 1867 metais, JAV vy
riausybė, nupirkdama iss caristinės 
Rusijos po 20 centų už kv. kilometrą 
1,5 mil. kv. k-m. ploto, pavadintu 
Aliaska, galėjo tada numatyti tos, ro
dos, tuščios erdvės vaidmenį šio pa- 
cifinio karo metu.

Šio karo metu Danija, pati neš
dama vokiečių okupacijos jungą, su 
pavydu žiūrėjo į savą Islandiją, ku
rioje spėjo sau bazes užimti ameri-

POųS

kiečių kariuomenė. Tas pavydas vir
to apmaudu, kada 1944 m. liepos 14 
dieną Islandijos sostinėje Sov. Rusi
jos pasiuntinybė reprezentuojąs! ne 
tik didžiausio personalu kiekiu (18
asmenų), bet taip pat savo pirkiniais 
stengiasi užimponuoti vietos visuo
menę,. kuri pradžioje daugiau domė
josi anglų ar amerikiečių kišenėmis. 
Tos pasiuntinybės pastangos išsinuo- 
muoti Seydisf joro uostą rytų Islan
dijoje rodo, kad žemėlapiuose laivų 
ir oro susisiekimo linijos greitu laiku 
gali tekti perbraižyti.

Šiąurės Atlanto laivininkystės 
tvirtovė Grenlandija, Montrealio kon
ferencijos nutarimu kad ir liko teo
retiniai apsaugota nuo svetimų įtakų, 
tačiau kad ir laikinas amerikinių ba
zių karo metu įsikurdinamas, nega
lėjo likti vietos gyventojams' be pa
sėkų. Kada 1945 metais danų įgulos 
vyko pakeisti amerikiečius, jie turėjo
pranešti į Kopenhagą ne visai link
smą naujieną apie grenlandiečių toli 
siekiančius autonomijos reikalavi
mus. Penkeris metus nuo centro at
kirstoji sala nepraleido nepanaudo
jusi naujų vėjų, kurie kliudo Danijai 
atstatyti senąsias tradicijas.

Kad ir pavyko išlaikyti Danijai 
suverenumo teises Grenlandijoje ir 
Farerų salose, tačiau iš viso Šiaurės 
Atlanto salų problema ne tik Danijai, 
bet visoms Skandinavijos šalims ke- 
l'a ne maža susirūpinimo. Pasiryžu
sių Skandinavijos pionierių Europos 
civilizacijai ir krikščionybei iškovo
tos salos, dėl kurių tiek gyvybių, dar
bo ir meilės buvo paaukota, istorijos 
bėgyje susijusios tampriais ryšiais su 
Skandinavijos erdve, šiandien atsi
dūrė prieš negailestingus jėgos poli
tikos reikalavimus, prieš kuriuos ma
žosios skandinavų tautps gali prieš
pastatyti tik prestižo ir istorinių tra
dicijų argumentus. Kiek tie argu
mentai sveria 20 amžiaus politinės 
moralės svarstyklėse, iš paskutiniųjų 
įvykių, atrodo, gaus realiai įvertinti 
ir skandinavų tautos.

šališkam pakeitimui.
1920 metais, kada Špicbergenas 

buvo tik ruonių medžioklės rojum, 
nesunku buvo Norvegijai tas ledynų 
gaubiamas salas pajungti -savo su
verenumui. Ilgainiui suradus ten 
anglies ir kitų žemės turtų klodus, 
buvo beatsiverią naujos, viliojančios 
ūkinės perspektyvos, tačiau klimato 
sąlygos atbaidė, rodos, taip atsparius 
norvegus nuo eksploatacijos noro. 
Bet gi anglis nėra toks menkas daik
telis, kad galėtų likti nepanaudotas. 
Sov. Rusijai darbo jėga pasiųsti kad 
ir užgrūdintų norvegų prakeiktose 
sąlygose — ne problema. „Arktik- 
Ugolz“ bendrovė išnuomavo Sov. Ru
sijai Groumantbyen ir Barentsburgo 
kasyklas, kuriose verda darbas. Bet 
darbas kelia apetitus. Kaip padaryti, 
kad vilkas būtų sotus ir avis sveika 
— ir yra vienas iš svarbiausių dabar
tinės Norvegijos vyriausybės rūpes
čių.

Šiaurės ašigalio sričių vaidmuo 
susisiekimo, o tuo pačiu ir kariniu 
atžvilgiu bene ir bus Sov. Rusijos 
pirmiausia įvertintas ir suprastas. 
Tai matyti _tiek iš ankstyvesnių tiek 
Iš paskutiniojo penkmečio planų. 
Tiek Sibiro, tiek europejiniuose Šiau
rės pakraščiuose vykdomieji uostų ir 
aerodromų praplėtimo ir tobulinimo 
darbai, antarktinės ekspedicijos, savo 
laiku garsusis sovietų lakūnų per- 
ikridimas į JAV per šiaurės ašigalį

Rytuose kyla galinga pramonė
DIDYSIS POLITBIURO STRATEGINIS PLANAS

Buvęs karo metu TSRS ginklavi
mosi minįjteris V. Kravčenko, vėliau 
pasišalinęs į JAV, neseniai yra pa
skelbęs straipsnių, kuriuose iškelia 
įdomių davinių apie TSRS pradėtą 
energingai vykdyti pramonės stipri
nimą Uralo ir Sibiro srityse. Keletas 
tų straipsnių atspausdinti prancūzų 
spaudoje, pvz. dienrašty „L’Epoųūe“ 
— kai kurias mintis mes čia atpasa
kosime ir savo skaitytojams.

V. Kravčenko pradėdamas dėstyti 
savo reveliacijas (ypač Vak. Europos 
žmonėms) kelia mintį, kad, esą, vieną 
gražią dieną Kremlius būsiąs pri
verstas pasirinkti tarp Rytų ir Va
karų. Šiuo metu Stalinas su savo 
13 Politbiuro narių deda pastangų 
įsigalėti iš karto dviejuose kontinen
tuose.

Anot Kravčenkos,' Stalinas, lygiai 
kaip ir Hitleris, supranta naudą kal
tinti savo priešą tuo, ką jis pats yra 
sugalvojęs daryti. Šiuo požiūriu yra 
reikšmingos ir vertos dėmesio 1943 
m. vienam rusų laivyno Ram. Van
denyne admirolui duotos instrukci
jos: „Mums reikia sovietinius Rytus,

Kokia aukso kaina Amerikoje ir kitur?
Jul. Šakelė. Kuone visuose kraš

tuose yra dvi aukso kainos. Viena 
oficialioji, kita privačios rinkos. Ofi
cialią kainą nustato arba valstybė 
arba tas bankas, kuris leidžia bank
notus ir keičia tuos banknotus į auk
są. Žinoma, tik ten, kur banknotai 
yra padengti auksu ir kur įstatymas 
įpareigoja banką keisti notas į auksą.

Tačiau bankas, kad ir būdamas 
įpareigotas keisti notas į auksą, gali 
tą keitimą reguliuoti, kitaip sakant, 
varžyti, reikalauti įrodymų, kam tas 
auksas reikalingas ir pan. Taigi, 
šiaurės Amerikos Jungtinių Valsty
bių nustatytoji oficiali aukso kaina 
yra 35 doleriai už. 1 unciją (viena un
cija 31 gr). Kitaip sakant, tiek ban
kas moka pirkdamas auksą. Tačiau 
pirkti auksą iš JAV notų banko ne
lengva, privačiam asmeniui šiuo lai
ku neįmanoma. Dėl to reikia gauti 
valstybės iždo leidimą. Privatiems 
asmenims turėti auksą uždrausta. 
Tik pramonininkams daroma išim
tis. Kitoms valstybėms ar kitų vals
tybių notų bankams Amerika par
duoda auksą labai nelengvai. Čia 
Statoma daug įvairių griežtų sąlygų.

Tolimuosiuose ir Artimuosiuose 
Rytuose (kaip Kaire, Bombėjuje, 
Šanchajuje) aukso kaina laisvojoje 
rinkoje yra žymiai aukštesnė. Ji sie
kia 75 dolerius už 1 unciją (ir, žino
ma, svyruoja pagal aplinkybes). Pie
tų Amerikoje — Buenos Aires mo
kama už 1 aukso unęiją apie 50 do
lerių. >

Pigiausias auksas yra Meksikoje. 
Ten notų bankas laisvai parduoda 
auksą po 40,53 dolerio už 1 unciją. 
Tas bankas už šią kainą parduoda 
auksą kiekvienam, kas tik nori. Ta
čiau pirkdamas moka už 1 unciją 35 
dolerius. Vadinasi, tiek pat kiek JAV 
bankas. Tai šiuo laiku vienintelis 
visame pasaulyje bankas, kurs to
kias operacijas atlieka. Mat, jis turi 
gan didelius savo aukso rezervus. 
Karo metu aukso gamyba Meksikoje 
per metus siekia vidutiniškai 550.000 
uncijų. Be to, Meksika karo metu 
įsigijo, nemažai aukso ir iš JAV.

Anglijos notų bankas parduoda 
auksą pramonės reikalams po 175 ši
lingus už 1 unciją, o perka po 172 
šilingus ir 3 pensus.

(Pasaulio spaudos aktualijos)

Uralą ir Sibirą paversti į galingą 
„plieno kumštį“, turtingą žibalu ir 
pasirengusį, reikalui esant, kovoti 
tiek rytuose, tiek vakaruose. Po ne
išvengiamo laimėjimo prieš vokiečių 
ir japonų fašizmą, TSRS nuolat,te
bėra apsupta kapitalizmo pajėgų. Ry
tuose kyla dideli debesys: kapita
listinis siaubas, per busimuosius 
konfliktus atidengsiąs prieš mus ug
nį, šiuo metu techniškai apginkluoja 
reakcinę Kiniją. Tai nesuprasti teį- 
rodytų, jog mes visiškai nežinome 
politinių klasių bei režimų kovų“.

Ir toliau nurodoma: „Kinijos pa
sirinktas kelias — mums ypatingos 
svarbos reikalas. Tik sovietinė Ki
nija bus taikos garantija ir tik lai
kinai, nes tol bus neišvengiami karai, 
kol egzistuos kapitalizmas. Minimum 
saugumo gali suteikti draugiška ar
ba susovietinta Mandžūrija“.

Dar prieš vokiečių invaziją Mo
lotovas 18 komunistų partijos kon
greso nariams yra pasakęs: „Svarbus 
sovietinių Rytų avanpostai privalo 
būti sustiprinti ligi maksimum.“ Kad 
tas stiprinimasis Rytuose neturi tik
slo apsiginti prieš nacių Vokietiją, 
įrodo per. pavasarį paskelbtas penk
mečio planas, gi jame pasakyta: „Pa
didinti TSRS gynybos priemones ir 
jos ginkluotas pajėgas aprūpinti mo
derniausia technine medžiaga.“

Programai įvykdyti Uralas pasi
rinktas ne tik dėl savo turtų žemės 
turtais, bet ir dėl to, kad šiuo metu 
tai sovietų pramonės centras.

Keliantis į Rytus tenka perorga
nizuoti ir vyriausybės struktūrą. 
Vietoj komisariatų sudarytos 52 mi
nisterijos, kurių uždavinys yra vyk
dyti Politbiuro strategiją. Svarbiau
sioji misija pavesta NKVD, kuri da
bar paversta į dvi ministerijas: MVD 
(vidaus reikalų) ir MGB (valstybės 
saugumo). • \

Įdomu pastebėti, kad dabar, kai 
pasaulis išsilgęs taikos, sovietų vy
riausybė šiuo metu išleidžia daugiau 
pinigų kariniams pasiruošimams ry
tuose kaip atstatymui sunaikintų sri
čių vakaruose. Kreditai, kurie pa
skirti naujoms ministerijoms, kaip 
sunkiosios pramonės gynybos įir plėt
ros, ir degamųjų medžiagų, gamybos 
ir plėtros, skirtų visai gamybai per 
penkmečio plano laikotarpį. Ir čia 
tenka pastebėti, kad šios naujos mi
nisterijos yra skirtos sukurti visai 
.rijas įmones, nepriklausomai nuo 
tų, kuriomis rūpinasi ginklavimosi

ministerija, pvz., žibalo, anglies ar 
plieno gamyba.

Visos šios ministerijos padalintos 
į Rytų ir Vakarų, poskyrius. Ir iš 
viso, visur reiškiasi sovietų pramo
nės slinkimas į Rytus.

Tai numato ir penkmečio plano 
numatyti gamybos duomenys. Pvz., 
1950 m. plieno gamyba numatyta 24 
mil. 500.000 tonų. Iš jų 16 mil., arba 
du trečdaliai, atitenka rytų pramo
nei. Panašiai ir su anglimi, kurios 
!/», t. y., 160 mil. tonų, bus gauta iš 
Rytų. Kaukazo — Kaspijos sritis 
duos ir pusę viso žibalo, t. y., 
16.900.000 tonų. Ukraina, buvusi pra
monės centru, dabar plieno ir anglies 
gamybos požiūriu nustumta į antrą' 
vietą. Kaukazas ir toliau liks pagrin
diniu žibalo versmių šaltiniu, tačiau 
ir jis palaipsniui užleis vietą rytam. 
Žibalo ir anglies eksploatacija šiuo 
metu gyviausia yra Sachalino saloje, 
kurios pietinę dalį japonai .prarado 
karo metu.

Pramoninė sovietinių Rytų eks
pansija, prasidėjusi 1938 m., nuolat 
smarkiai auga. Tarp 1938 ir 1941 m. 
ten atsirado per 1.000 įmonių. Vo
kiečių invazijos metu per 1.300 įmo
nių vakaruose išdemontuota ir drau
ge su kvalifikuotais darbininkais iš
gabenta į Rytus. LigŠiol nei įmonės 
nei darbo jėga negrąžinti į vakarus.

Salia kitų išlaidų, daug lėšų ski
riama najų kelių ir geležinkelių 
pravedimui Urale ir Sibire. Statomi 
dvigubi bėgiai 12.000 km ilgio, 7.000 
km naujo geležinkelio ir 1.1. Penk
mečio planas taip pat numato nu
tiesti geležinkelį tarp Magnitogorsko 
(Urale) ir Stalinsko (Sibire), prie pat 
Mongolijos sienos ir, be to, dvigubu 
bėgių liniją, jungiančią Sverdlovską 
(Urale) su Chabarovsku ir Komso- 
molsku prie Ram. Vandenyno krantų.

Šių didžiulių uždavinių įvykdy
mas, žinoma, pareikalaus bilijonų 
darbo dienų. Bet, pabrėžia V. Krav
čenko, darbo pajėgų suradimas nie
kuomet nebuvo sudaręs problemos 
tokiai organizacijai, kokia yra MVD, 
arba vidaus reikalų ministerija. Ir 
tįk jinai, toji visagalinti institucija, 
bus tasaį, organaš, kuris parūpins 
smegenis ir rankas penkmečio plano 
vykdymo reikalui.

Rytuose atlieka didžiulį darbą 20 
milijonų priverstinio darbo žmonių 
įvairių rasių ir tautybių. Bet apie 
tai — kitą kartą. Diplomaticus

Jugoslavija šiandien
Praėjusių metų spalių mėn. ,,'ihe 

Kiwanis Magazine“ įsidėjo straipsnį, 
parašytą pulk. V. Andre Drignako- 
viteh, buv. karališkosios Jugoslavi
jos vyriausybės cenzūros šefo, ku
riame aprašoma Tilto vadovaujama 
Jugoslavija. •

Laikraštis aprašo autorių taip. Jis 
esąs tikrai Jugoslavijos patriotas, bu
vęs vadovaujančios armijos karinin
ku ir priešinęsis naciams, kada jo 
kraštas politinių jėgų žaidime tapęs 
pėstininku. Jis dalyvavęs ir 1912-13 
metų bei vėliau pirmojo karo kovo
se. Jo straipsnyje, kurio santrauką 
čia įdedame, rašoma:

Kas prieš dvejis metus Jugoslavijoje 
būtų pasakęs, kad jugoslavų lakūnas 
ir priešlėktuviniai daliniai užmuštų 
beginklius amerikiečių lakūnus, tas 
būtų buvęs tuojau nulinčiuotas vie
toje. Ne tiktai juo niekas nebūtų 
patikėjęs, bet ir jo kalba būtų lai
kyta išdaviška ir pažeidžianti demo
kratiją, dėl kurios visi-iojalūs jugo
slavai taip kietai kovoję karo metu

„Būdami belaisviais Vokietijoje, 
mes meldėmės dėl jų saugumo ... Jie 
buvo musų išganymo viltis... Žinojo
me, kad tik per juos būsime laisvi...

Bet dabar aš negaliu tikėti savo 
akimis, žiūrėdamas j paveikslą laik
raštyje, kaip amerikietė motina ver
kia savo sūnaus Herald Schreiber, 
kuris buvo užmuštas ne neapkenčia
mų nacių ar fanatikų japonų, bet 
„draugiško“ Tito kareivių...

Aišku, amerikiečiai yra nustebin
ti to fakto, kad tauta, kuri gauna 
UNRRA-os pagalbą, gali taip drąsiai 
kąsti maitinančią ranką ...

Hitlerio metu mes buvo'me „gyr 
vybi. ■ sritis“, o dabar — „įtakos sfe
ra“. Per ani.ąjį pasaulinį karą mes 
turėjome Beriyno-Romos-Tokio ašį, 
o dabaą mes turime „slavų bloką“. 
Tautų Sąjungos vietoje atsirado 
Jungtinės Tautos. Visa tai gražu, bet 
kur mes esame? Kur gi yra taika, 
dėl kurios milijonai žmonių neteko 
gyvybių? Kokie pergalės rezultatai? 
Beveik milijonas tremtinių Europoje 
ir jie yra buvę karo belaisviai, kon
centracijos stovyklų gyventojai, at
gabenti darbo vergai arba tie, kurie 
pabėgo nuo raudonosios armijos. Vi
si tie tremtiniai nenori grįžti į savo 
namus. Kodėl? Ar jie bepročiai? 
Ne, tikrai dauguma ne, betgi supran
tama, kodėl jie geriau pasirenka bad- 
miriavimą, negu grįžmą į „naujai su
kurtą rojų“, kur jie yra gimę. Visai 
aišku, kad įmes užmiršome Atlanto 
Chartą ir duotus pažadus mažosioms 
tautoms. Pačių apsisprendimas, žo
džio laisvė ir žmogaus teisių garan
tija. Visa tai tik didelis juokas, ir 
tatai mato kiekvienas. Tuo būdu mes 
turime Tito“.

Toliau straipsny nurodoma, kad 
Jugoslavija sudaryta iš serbų, kroatų 
ir slovakų^ Tito, Josep Broz, vardas * 
esąš iš jugoslavų žodžių: „Tajna Te- 
roristicka Internationalna Organiza
cija (lietuviškai būtų — slapta tero
ristinė tarptautinė organizacija) — 
T.I.T.O. „Taip, teroristinė ir tarp
tautinė ... paruošta Maskvoje ir at
siųsta iš ten į Jugoslaviją, kada Hit
leris užėmė ją, kad organizuotų ne 
pasipriešinimo, bet politinę ir ko
munistinę armiją“. Kai generolas 
Draha Mihailovič organizavo savo 
rezistencinę armiją, Josep Broz ir jo 
bandos išleido pamfletus, kuriuose 
sakė: „Meskite savo ginklus. Neko
vokite su vokiečiais, nes jie yra mū
sų sąjungininkai“.

Laikraštis pamini Sovietų-Vokie- 
tijos 1939 metų rugpjūčio 26 d. paktą 
ir Lenkijos dalybas. Nupasakoja, 
kaip Tito organizavo komunistų par
tiją, Jugoslavijos istoriją, Kroatų fa
šistinę respubliką, Mihailovičiaus 
kovas su vokiečiais ir Stalino už
sispyrimą Jaltoje ir Teherane, kad 
Josep Broz būtų suteikta pagalba, 
bet Mihailovičiui Tito nesąs sėbras. 
Sąjungininkai sutikę remti Tito. Da
bar esą aišku, kodėl sąjungininkai 
davę tokį sutikimą — tai buvo poli
tinės priežastys.

Jei Amerikos ir Britanijos jėgos 
būtų išvadavusios Jugoslaviją, slavų 
bloko nebūtų.

Toliau pastebima, kodėl taip ge
ra j,Tito demokratijos rojuje“, jeigu 
kasdien iš Jugoslavijos išvyksta žmo
nės, palikdami turtą? Ten, vietoje 
laisvės, esanti diktatūra, o vietoje de
mokratijos — komunizmas.

Neseniai amerikiečių spauda yra 
patvirtinusi, kad Jugoslavijos žmo
nės sako, jog UNRRA yra miestas 
Sovietų Sąjungoje. Iš tikrųjų, Ju
goslavija yra buvęs žemės ūkio kraš
tas su derlinga žeme ir dideliu mai
sto produktų eksportu, o dabar ji tu
rinti gyventi iš UNRRA-os šalpai.
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Kultūrinės pažangos švyturys
LIETUVOS UNIVERSITETO 25-RIŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Mokslas — galingas. Jis padėjo 
Imgui apvaldyti gaivališkąją gamtą 
ir ją įkinkyti jam tarnauti. Mokslas 
Iš žmogaus, gamtos vergo, padarė jį 
gamtos ir visos žemės valdovą ir 
Viešpatį. Mokslas yra didysis viso
keriopos kultūrinės pažangos veiks
nys.

Mokslas buvo Vienas iš pačių dl- 
z džiausiu ir mūsų tautinio atgijimo ir 

nepriklausomos valstybės atstatymo 
veiksnių. Svetimųjų pavergtos Lie- 

' tuvos lietuvių kaimiečių vaikai, pa
tekę į aukštąsias mokyklas, univer
sitetus, susidomėjo savo garsiąja 
praeitimi, patyrė, kad seniau Lietu
vos būta nepriklausomos ir galingos 
valstybės. Besimokančiam lietuvių 
jaunimui mokslo šviesa parodė, kad 
lietuvių tautos esama savaimingos, 
kad jos turirtia senos ir gražios kul
tūros.

Didieji mūsų tautinio atgijimo va
dai, suprasdami didelę mokslo reikš
mę, jos spinduliais stengėsi nušviesti 
Lietuvos kelią J kultūrinę ir politinę 
laisvę. "Simanas Daukantas ir vys
kupas Motiejus Valančius jau svajojo 
įsteigti Lietuvių Mokslo Akademiją. 
Tačiau tos jų gražios svajonės taip 
ir liko svajonėmis. Būta ir daugiau 
žmonių, kuriuos viliojo ši graži idė
ja. Štai mūsų tautinio atgijimo Pa
triarchas Jonas Basanavičius, dar stu
dentu bebūdamas, 1874 m. savo už
rašų knygelėje pasižymėjo „Įsteigti 
Lietuvių Mokslo Draugystę“.

1879 m. Mažojoje Lietuvoje įsteig
tą „Litauische Literarische Gesell
schaft“ (Lietuvių Literatūros Drau
giją) Jonas Basanavičius džiaugsmin- 
ga'l sveikino, reikšdamas viltį, kad ši 
draugija, tyrinėdama lietuvių kul
tūrą, pagreitins lietuvių tautinį atgi
jimą. Jonas Basanavičius, suprasda
mas didelę mokslo reikšmę mūsų tau
tiniam atgijimui, tol sielojosi Lietu
vių Mokslo Draugijos įsteigimu, kol, 
pagaliau, 1907 m. vasario mėn. ji 
Vilniuje buvo įsteigta.

Prieš keturiasdešimt metų Lietu
vos sostinėje Vilniuje Jono Basana
vičiaus įsteigtąją Lietuvių Mokslo 
Draugiją drąsiai galime pavadinti 
Lietuvos aukštosios mokyklos — uni
versiteto pirmatakė. Lietuvių Mokslo 
Draugiją, Jono Basanavičiaus vado
vaujama aplink save sjibūrė visas 
žymesniąsias ano meto lietuvių 
mokslines pajėgas. Ji nemažai jau
nesniųjų paskatino imtis mokslinio, 
daugiausia lituanistinio, darbo. Kas- 

,-s met Vilniuje įvykstą Lietuvių Mok
slo Draugijos narių suvažiavimai bu
vo lyg ir savotiški Lietuvių-Mokslo 
Kongresai. Į juos atsilankydavo ir 

.vienas kitas žymesnis mokslininkas, 
Nesidomįs Lietuvos praeitimi, lietu
viu kalba ar aplamai lietuvių tauti
ne kultūra.

Anais sunkiais caristinės Rusijos 
priespaudos laikais, palyginti, nema
žas lietuvių skaičius studijavo ir Ru
sijos universitetuose. Daugelis jų 
baigę universitetus gaudavo Rusijoje 
gerai apmokamas vietas ir savo tau
tai bei jos kultūrai dingdavo be pėd
sako. Tik maža dalis jų įgyto mokslo 
švyturiu nešini grįždavo į savo pa
vergtą tėvynę vargti tarp savo skur
stančių brolių ir dirbti jų šviesesniai 
ateičiai. Buvo ir tokių lietuvių, ku-

rie, baigę universitetus, būdavo prie 
jų palikti ruoštis profesūrai ir vėliau 
tapdavo kartais ir labai žymūs mok
slo žmonės. Iš tokių galėtume pami
nėti prof. Kazimierą Būgą, prof. Au
gustiną Voldemarą etc.

Pradėjus atstatyti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, tuojau pat buvo 
susirūpinta ir aukštąja Lietuvos mo
kykla. Jąja jau buvo pradėta rūpin
tis 1918 m. pabaigoje. Norėta atgai
vinti garsusis Vilniaus universitetas. 
Tačiau iš Karo griuvėsių ir šimtme
čiais trukusios svetimųjų vergijos 
Lietuvai, atstatančiai savo nepriklau
somą valstybę, įkurti' sava aukštoji 
mokykla buvo ne taip jau lengva. 
Lietuvių šviesuomenė karo audros 
buvo išblaškyta. Be to, atstatančiai 
savo nepriklausomą valstybę lietu
vių tautai tuoj pat teko griebtis gin
klo ir ryžtingai gintis nuo grobuo
niškų kaimynų. Negalint tuoj pat 
įsteigti Lietuvos universiteto, buvo 
greitosiomis suorganizuoti Aukštieji 
Kursai, iš kurių po kelerių metų ir 
išaugo Lietuvos Universitetas.

Lietuvos Universitetas iškilmin
gai buvo atidarytas 1922 m. vasario 
16 d. laikinojoje Lietuvos sostinėje 
Kaune. Jo mokslo branduolį sudarė 
lietuviai, buvę Rusijos universitetų 
ir Petrapilio Dvasinės Akademijos 
profesoriai. Naujai įsteigtojo Lietu
vos Universiteto profesoriais buvo 
pakelti ,ir tie lietuviai mokslininkai, 
kurie savo lituanistiniais mokslo dar
bais buvo pasireiškę Lietuvių Mokslo 
Draugijoje ir šiaip jau spaudoje. Vie
nas kitas reikalingas specialistas, 
dąugiausia medicinos fakultetui, bu
vo pakviestas ir iš užsienio.

Būdinga tai, kad 
versitetas kaip tik ir 
tas vasario 16 d. per 
klausomybės šventę,
gai ar nesąmoningai lyg ir akcentuo
jama, kad mokslas daugiausia yra 
padėjęs Lietuvai skinant sau kelią 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 
Mokslas turėjo būt ir tąja galingąja 
priemone, kuri ugdytų ir stiprinti} 
mūsų tautos nepriklausomybę. 1930, 
Vytauto Didžiojo, metais Lietuvos 
Universitetas buvo pavadintas Vy
tauto Didžojo vaidu.

Lietuvos Universitetas nuo pat 
įsikūrimo dienos augo ir tobu- 
Kasmet didėjo studentų skai- 
stiprėjo mokslo pajėgos, gau- 

mokslo priemonės, biblioteka,

Lietuvos Uni- 
buvo atidary- 
Tautos Nepri- 
Tuo sąmonin-

savo 
Įėjo, 
čius, 
sėjo 
įvairūs institutai. Po dešimties metų
Lietuvos Universitetas tūrėjo 7 fa
kultetus: 1) teologijos-filosofijas, 2) 
evangelikų teologijos, 3) humanitari
nių mokslų, 4) teisių, 5) matemati
kos-gamtos, 6) medicinos ir 7) tech
nikos. Mokomojo personalo buvo 219, 
o studentų — 4.300.

Be to, tuo metu dar veikė kitos 
dvi aukštosios mokyklos, būtent: 
Dotnuvoje Žemės ūkio Akademija, 
kurioje tuo metu buvo 4 skyriai: 
žemdirbystės, gyvulininkystės, eko
nominis ir namų ūkio; mokomojo 
personalo buvo 40, o studentų — 310; 
Kauno Muzikos Konservatorijoje 
studijavo 276 mokiniai ir buvo 39 
mokomojo personalo. (

Lietuvos Universitetas nepriklau
somoje Lietuvoje buvo didysis viso

Naujos knygos ir leidiniai
Dr. Antanas Maceina. DIDYSIS 

INKVIZITORIUS. Išleido „Atžaly
nas“, Wellheim-Teck, 1946 m.

Tai gana plati ir išsami legendos 
apie Didįjį Inkvizitorių studija pagal 
F. M. Dostojevskio kūrinį „Didysis 
Inkvizitorius“, kuris šioje knygoje 
eina priedu, verstas Vinco Kazako. 
Pati studiją apima 164 psl., o legen
dos vertimas — 28 pusi., viso sudaro 
192 pusi, knyga. Studijos įvade „Le
gendos aiškinimai“ nagrinėjama: 1) 
Legenda kaip atsakymas, 2) Legenda 
kaip Romos katalikybės kritika, 3) 
Legenda kaip žmonijos istorijos vaiz
das. Pati studija suskirstyta į du 
skyrius, kurių pirmajame „Legendos 
istoriosofija“ išanalizuojama: 1) Dia
lektinė legendos sąranga, 2) Prieš- 
ginybės žmonijos istorijoje, 3) Prieš- 
ginybės žmogaus prigimtyje, 4) Lai
svės ir laimės priešginybė. Antrasis 
skyrius „Legendos problematika“ 
apima tris temas: 1) Duonos proble
ma, 2) Sąžinės problema ir 3) Vieny
bės problema. Jau pats turinys rodo, 
kad ši studija išnagrinėta giliai filo
sofiniai, iš šių dienų perspektyvos

žvelgiant į tolimą praeitį. Kaip au
torius studijos pabaigoje reziumuoja, 
inkvizitorinių užsimojimų padaryti 
žmones pasaulyje laimingus nestoko
ja ir šiais laikais. O kad žmogus bū
tų pilnai laimingas, inkvizitoriškal 
galvojant, tereikalinga: 1) džiaugsmo 
gauti savą duoną iš valdovo rankų, 
2) džiaugsmo jaustis žemam ir men
kam, 3) džiaugsmo būti suvaikėjusiu, 
4) džiaugsmo prievarta dirbti ir prie
varta ilsėtis, 5) džiaugsmo nus*dėti, 
6) džiaugsmo normuotai mylėt ir 7) 
džiaugsmo būti tuščiam.

Trumpai tariant, Dr. A. Maceinos 
„Didysis Inkvizitorius“ yra vienas 
vertingiausių spaudos darbų, kurie 
ligi šiol yra pasirodę.tremtyje.

LEISKIT Į TįVYNĘ. Paruošė J. 
Vasaitis.' Memmingenas, 1946 m., 
„Minties“ leidinys.

Šiame 272 psl. kišeninio formato 
leidinėlyje surinkta 288 liaudies ir 
kitos mūsų jaunimo ir pamėgimu dai
nuotos dainos. Tai sveikintinas su
manymas ‘ apsaugoti nuo užmiršimo 
didelį pluoštą gražių dainų.

Stp. Platūnas
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Ten niekas neateis prie tavo kapo — 
Gėlių tau neatneš naktis.
Nejaus širdis vijoklių kvapo. 
Kur pinsis gotikose aplink duris.

Tų palikai prie miško liūnų.
Ant tavo šalmo paukščiai tik tupės.
Ten neatveš vienturtf sūnų 
Žmona prie įdubusios duobės.

Tu niekad, niekad jau negrįši, 
Ir mylimos neglausi prie širdies. 
Nepuoš jurginai tavo kryžių — 
Dilgėm išraut nieks rankos neišties.
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Jonas Nevardauskas

Lietuvos 
padarytą

Jietuvlų>

keriopos mūsų kultūrinės pažangos 
veiksnys. Jei nepriklausoma Lietuva 
visose savo gyvenimo srityse darė 
tokią nuostabiai didelę pažangą, tai 
tik daugiausia Lietuvos Universiteto 
dėka. Aukštesniosioms Lietuvos mo
kykloms (gimnazijoms) universitetas 
išugdė specialistus mokytojus. 1932 
m. pabaigoje jau Lietuvoje buvo 57 
aukštesniosios mokyklos, kuriose mo
kėsi 15.700 mokinių ir jose mokė 970 
mokytojų, kurių daugumas jau buvo 
Lietuvos Universiteto auklėtiniai. 
Lietuvos Universitetas lietuvių tautai 
pagamino gydytojų, inžinierių,' teisi
ninkų, pedagogų ir kitokių specia
listų. Jų buvo tiek, jog Lietuvoje jau 
gana plačiai buvo kalbama apie 
aukštojo mokslo žmonių perteklių. 
Šiandien mes čia po ranka neturime 
statistinių duomenų, kuriais galėtu
me vaizdžiai pailiustruoti 
Universiteto mūsų tautai 
didelę kultūrinę pažangą.

Lietuvos Universitetas
tautai ir jos kultūrai plačiai pravėrė 
dūris ir į užsienį. Dalis lietuvių, bai
gusių Lietuvos universitetą, vykdavo 
į užsienį gilinti savo studijų. Sugrįžę 
iš užsienio daugumas jų stodavo uni
versitetą dirbti mokslinio darbo. 
Universitetas savo leidiniais keisda
vosi su užsienių universitetais. Kai 
kurie žymesnieji užsienio mokslinin
kai lituanistai yra skaitę paskaitų ir 
Lietuvos Universitete.

' Gražiai klestinčio Lietuvos Uni
versiteto gyvybė buvo užsmaugta 
Lietuvą okupavus svetimiesiems. 
Lietuvos aukštoji mokykla, Lietuvos 
kultūrinės pažangos švyturys, buvo 
stengiamasi paversti lietuvių tautai 
svetimos ir pragaištingos ideologijos 
propagandos įstaiga. Nors Lietuvos, 
Universiteto vardas ir išliko, tačiau 
jis tik iškaba, nieko bendra nebetu
rinti su mokslu, kuris ugdė lietuvių 
tautos pažangą, kuris jungė lietuvių 
tautą į kultūringųjų Europos ir viso 
pasaulio tautų šeimą.

Minėdami Lietuvos Universiteto 
25-rių metų sukaktį, mes tvirtai ti
kime, kad jis nepriklausomoje Lietu
voje vėl taps mūsų kultūrinės pa
žangos švyturiu ir padės mūsų tau
tai iš griuvėsių prisikelti naujam, 
laisvam ir kūrybiškam gyvenimui.

A. Merkelis

Lietuvos savanoriui

Su ginklu išėjai, kur daugel ėjo, 
Ir gimtą žemę gynei tu.
Tad žmonės juk visaip kalbėjo — — 
O laisvė prašė jų aukų.

Kaip pasaka diena sugrįš namoliai 
Kvepės Vėl tėviškėj žiedai. 
Naujas vagas vers tavo broliai, 
Tik tu negrįši iš tenai....

NAUJAS MOKSLO ŽURNALAS
Kaip informuoja „Latviešu Zinas", 

Heidelbergo universitete esančios lie
tuvių, latvių ir estų mokslo pajėgos 
yrą nutarusios išleisti mokslo žurna
lą. Jau gautas tam tikslui kariuo
menės ir UNRRA vyr. vadovybių lei
dimas. Naujasis žurnalas bus leidžia-' 
mas angų kalba, pasirodys kartą per 
du mėnesius ir turės apie 120 psl. 
Žurnalo bendradarbiais kviečiami 
visi tremtiniai mokslininkai ir stu
dentai.
ARTĖJA LIETUVIŲ TREMTINIŲ 

OPEROS ATIDARYMAS
Kaip jau buvome skelbę, pirma

sis Lietuvių Tremtinių Operos spek
taklis įvyksta šio mėn. 25 d. 14 vaL 
Detmolde, miesto teatro „Casino“ sa
lėje. Statoma G. Rossini opera „Se
vilijos kirpėjas“. 0

Besiruošiantieji vykti į šį istorinį 
spektaklį turėtų apie savo atvykimą 
iš anksto (geriausia telegrafu) pain
formuoti L.T.O. Komitetą ([21] Det-
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mold, Wittjcstr. 14), jeigu tatai ne- 
padaryta ligi šiolei, ir nurodyti, ar 
bus reikalinga nakvynė. Komitetas 
numato, kad suvažiavus didesniam 
svečių kiekiui, ypačiai iš kitų zonų, 
gali su nakvynėmis susidaryti sun
kumų, jeigu šis reikalas nebus Mv 
anksto kaip reikiant patvarkytas.

DILLINGENAS
Š. m. vasario 15 d., Lietuvos Ne

priklausomybės Šventės išvakarėse, 
Miesto Teatro salėje įvyks Izidoriaus 
Vasyliūno lietuvių kompozitorių 
smuiko kūrinių koncertas su, žodi
nėmis pastabomis. Visos koncerto 
pajamos skiriamos Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Vajui. Programoje: 
J. Gruodžio Sonata D molį A. Ra
čiūno „Iš tėviškėlės", „Nesileisk!, 
saulele", „Rymojo mergelė“, J. Gai
delio „Lietuviškas šokis Nr. 1", „Ver
pėja“, „Be tėvynės“ ir Br. Budriūno 
„Rauda".

Fortepijonu Horta Wieser, pasta
bas skaito Juozas Šalučka.

Vasario legenda
Ne, danguje niekuomet nėra justi 

vasario pūgų nei -jo kietų vėjų, ta
čiau tuojau už vartų yra tvenkinys, 
užklotas ledu, ir keli kalniukai, kuo 
dailiausiai užsnigti. Pulkai valkų 
atbėga čia su pačiūžomis ir rogelė
mis, ir mažieji angelai neretai taipgis 
prisideda prie jų. Jie taip smagiai 
laidosi nuo kalnų ir persiverčia 
sniege, kad jų sparnai kyšo, kaip 
baltų zuikučių ausys. Koks nuosta
biai skaistus yra sniegas, ir visiškai 
nešaltasl Ji gali laikyti prie nosies, 
taip kvepia jis obelų žiedais, ir kai 
ragauji jį1 — gali atsigerti, tarsi 
pieno. Ach,, ir tik reiktų pamatyti, 
koks ten lėdas! Jeigu įsibėgėjus su
sipina kojos'-'ir griūvi — visiškai 
neskauda. Bet tai ne viskas. Gra
žiausi vaizdai yra išrašyti po ledo 
sluoksniu — negali aklų atplėšti, 
kokie miestai ir paukščiai yra išrašyti 
paties senio speigo prlštais — o, tai 
toli gražu ne viskas! Pro šitą ledo 
mezginį gali permatyti, kaip nardo 
žuvys: jos yra mažos, visiškai žem- 
čiūginės, ir jų akys iš juodo dei
manto, o plauko jos žydrame Van
denyje, ir žolės ten yra žalsvos, o 
koralai rausvi kaip saulėtekis, ir 
žuvys dainuoja — jų balsai panašūs 
į žvangučių girgždėjimą pievoje ir 
į mažus varpelius.

Ne, ne, ir tai dar ne viskas. Ir 
pro ledo kristalą, ir pro raižinių 
raštus, ir pro žuvų buveinę dar ga
lima įmatyti žemę — ir kartais ku
ris nors vaikas išvysta savo motiną 
arba brolį ir’pasiunčia pabučiavimą 
— tai yra labai gera.

Ir štai vieną tokią dieną Šven
tasis Juozapas pasirodė vartuose ir 
tuojau buvo apsuptas mažųjų. Kas 
gi kitas, jeigu ne jis darė jiems ro
geles ir dažnai pasakodavo apie apie 
Kūdikį Jėzų, Jo vargus ir vaikiškas 
linksmybes žemėje.'

Kaip tiktai šiuo metu kartojasi 
laikas, kada prieš šimtus metų pik
tadarys Erodas išžudė begales vaikų, 
kad užmuštų Dievą, ir Vaikelis Jė
zus turėjo palikti savo žemę ir slėp-

tis svetur. Šitai dabar "šventasis 
Juozapas papasakojo savo mažie
siems draugams, ir visi jo klausėsi 
rimtai, ir tarp jų buvo” tokių, kurie 
anuomet patys buvo kritę nuo pik
tojo karaliaus kareivių rankų. Visi 
jie buvo palikę savo rogeles ir žai
dimus — tiktai vienas sėdėjo ant 
tvenkinio, prisiglaudęs veidu prie 
ledo. Prie jo priėjo šventasis Juo
zapas, ir tuomet mažasis atkėlė gal
vą, ir jo akys buvo pilnos ašarų.

— Kas tau atsitiko? — paklausė 
šventasis ir paėmė jį ant rankų. — 
Kas fau yra, kad tu verki danguje?

— Ten, — sako kūdikis, — ten 
žemai mačiau žmogų, mes esame Iš 
vieno^-krašto. Erodas yra užklupęs 
mūsų šąli, ir jie nužudė mano tėvą 
ir mane — o daug žmonių bėgo nuo 
jo. Ir tas, kur| aš mačiau, yra sve
tur, ir dabar jis yra toks liūdnas, 
kad žiūrėdamas i jį negaliu neverkti.

Šventasis Juozapas prisilenkia 
pasižiūrėti pats, jo balti plaukai pa
sikloja ant ledo, ir jis pamato tą, ku
ris buvo sugraudinęs kūdiki. Ach, 
jis iš karto pažino šitą jauną vyrą, 
kurį jau vieną kartą buvo’išgelbėjęs. 
Šventasis matė jo veidą ir klausėsi 
jo minčių, ir jo širdis degė iš gai
lesčio.

— Mes esame užmiršti dangaus 
ir žemės, — galvojo žmogus, — ko 
mes iš viso dar gyvename? Šitokią 
dieną mes švęsdavome savo žemės 
laisvės šventę. Šviesose ir iškilmėse 
skendėjo mūsų miestai ir kiekviena 
grjčia, kaimynai ir didelės tautos 
siuntė mums savo linkėjimus ir 
sveikinimus, o dabar visi bijo ištarti 
mūsų vardą. Mūsų skriauda yra pa
saulio žaizda, ją nori pridengti, o ne 
išgydyti. Ko mes dar galime laukti 
— kam mes gyvename?

Šventasis Juozapas pakyla, ir jis 
yra susirūpinęs, kai žengia per dan
gaus menes. Paskui jis susisupa savo 
apsiaustą, tą pati, kurį nešioja lydė
damas Kūdikį Jėzų l Egiptą — pa
siima lazdą it Beina.

— Kur Iškeliauji? — klausia 
šventasis Petras, susidūręs netoli 
vartų, — Kur išeini?

— Turiu išgelbėti žmogų — kartą 
tai jau buvau padarės. Juk pasako
jau, kad gyveno jaunuolis, kurio 
siela buvo tuščia dėl netikėjimo, ta
čiau jo širdis buvo tokia gera, jog 
niekuomet piktu žodžiu nepalietė 
šventų daiktų. Jiš retai įeidavo į 
bažnyčią, jo mintys buvo išsiblaškiu
sios ir jis nesiklausė gerų patarimų, 
bet jo akys su pagarba žiūrėjo į 
mano paveikslą jo gimtoje bažny
čioje. Ir kada mirtis laikė jį už ran
kos svetimame krašte — aš negalė
jau apleisti jį. Ir nuo šitos dienos 
Dievo šviesa pripildė jo dvasią. Tad 
argi galiu- jį palikti dabar nusimi
nime, kuris yra kartesnis už mirtį?

Ir šventasis Juozapas skubiai iš- i 
sileido i kelionę, ir netrukus jis jau 
stovėjo prie tų durų, už kurių gal
vojo žmogus.

— Jeigu šitaip nusilpome viltyje 
mes, kurie esame apsaugoti nuo bai
mės — ir bado ir turime tiktai ne- ' 
žinoti ir laukti, jeigu mes tapone 
neatsparūs jokiai pagimdai, o dau
gelis iš mūsų — kiekvienai nuodė
mei be gėdos žiūri į akis — tad kas 
turi dėtis tėvynėje? Kas gali išsi
laikyti tvirtas tokioje priespaudoje, 
kas nesuluš nuo amžino melo? Tik
tai mirtis tėra pasilikusi su jais, tik
tai mirtis. Jie gali tik girtumo svai- 
gume užmiršti savo buitį jie. gali 
tiktai keikti skriaudėjus, smerkti 
mus, pasitraukusius, kad išgelbėtume 
save, ir gali keikti. Mano tėvyne, " 
mano žuvusi tėvyne!

šventasis Juozapas įeina į vidų 
— kambarys yra nejaukus, ir iš tolo 
gali pajusti, jog tai nėra namai ši
tam žmogui. Ugnis dega šildydama, 
tačiau žmogus dreba nuo * saw 
minčių:

—Mano sapnai sklidini liūdnumo ir 
baisių vaizdų, ir kai pradžiungu nubu
dęs, tuojau nuliūstų vėl, nes esu ne na
mie, ne namie. Kad pamatyliau savą
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1B. kaip pagaliau reiktų lietuviš
kai pavadinti parkeri?

Lietuviškas šito dalyko pavadini
mas jau daugelį kartų buvo iškilęs 
nepriklausomoje Lietuvoje, bet kas
kart, susidūrus su nemažomis sun
kenybėmis,. jis buvo vis į šalį atide
damas, ir todėl lig šiol dar neturime 
tam reikalui tinkamo termino. Ta
čiau šio dalyko reikalingumas nėra 
išnykęs: kaip anksčiau, taip ir dabar 
mums yra nelegva išsiversti be nuo
latinio šios rūšies kotelio pavadini
mo, ypač dėl to, kad šiuo metu yra 
ruošiami bent keli didesni (lietuvių 
anglų, vokiečių lietuvių ir kitokie) 
žodynai. Neturėdami tam tikslui vie
no sudaryto termino, mes elgiamės 
čia dabar labai įvairiai: vieni varto
jame parkerį, kiti kotelį su amžina 
plunksna (pvz. K. Almino redaguo
tame Gailiaus ir Šlažo Vokiškai lie
tuviškame žodyne) arba tiesiog ko
teli (pvz. J. Paškevičiaus Lietuviškai 
vokiškame žodynėlyje) ir kt. Bet nei 
vienas iš šių pavadinimų nėra tin
kamas. Parkeris yra pavadintas nuo 
vienos amerikinės firmos, kurios ko
teliai iš pradžios Lietuvoj buvo di
džiai pagarsėję, bet nei savo kilme, 
nei reikšme jis mums nėra prasmin
gas ir todėl netinkamas. Nei kiek 
negeresnis yra ir kotelis su amžina 
plunksna: viena, jo plunksna iš ti- 

' krųjų nėra amžina, nes ji, kaip ir 
visos kitos plunksnos su laiku yra 
gendama; antra, pats pavadinimas

Paskirstytos literatūros 
premijos

Sudarytoji komisija, išstudijavusi 
ligi šių metų pradžios tremtyje iš
leistus grožinės literatūros kūrinius, 
šiomis dienomis savo posėdyje nu
tarė numatytąsias literatūros premi
jas paskirti šiems autoriams:

1) Bernardui BRAZDŽIONIUI — 
Švietimo Valdybos premija,

2) Alfonsui NYKAI - NILICNUI 
BALFo premija,

S) Kaziui BRADŪNUI — L. Rau
donojo Kryžiaus premija ir

4) Henrikui NAGIUI — „Patria" 
Leidyklos premija.

Premijų (teikimas {vyksta iškil
mingame posėdyje-akte, kuris bus š. 
m. vasario 15 d. 17 vai. Tuebingcne.

Kalbos kampelis

■ «

i—mii^iio n ana ioimi i an—aito ana šuo—^iip slip mi

žemę, nors iš tokio tolumo, kaip nuo 
žvaigždės, kad galėčiau girdėti savo 
žemės- balsą — tegu tai būtų ėglių 
viršūnių užimąs vėjuje, arba šuo, 
arba vėžimo girgždėjimas! Ar nega
lėtų nors kurmis išarti savo kelią 
per tūkstančius kilometrų ir išsi- 
rausti čia, ties mano langu! Savo 
kailyje jis atneštų grumstelį mūsų 
žemės. Kodėl nesustoja čia paukštis, 
skrendantis pasislėpti nuo žiemos, 
arba tas, kuris grįžta atgal — vie- 
nintėlis daiktas, nesibijantis grįžti.

Jų plunksnos dar persunktos 
mūsų šalies vėju, ir jo kvėpterėji- 
mas atgaivintų mane. — Mano tė
vyne, mano prarasta tėvyne, aš. nie
kuomet neberegėsiu tavęs!

— Eime, — taria balsas už žmo
gaus nugaros, ir ranka lengvai pa
liečia jo petį, ir jis'pajunta, tarsi jis 
būtų iškeltas iš prarajos. Jis pašoka 
ir žiūri į svečią, užsidengia ranka 
akis, ir vėl praveria jas ir šnibžda:

— Tu esi panašus į paveikslą, 
mano gimtinės bažnyčioje. Ir Tu 
išgelbėjai mane griuvėsiuose, de
gančiame mieste, ir Leliją palikai 
man kaip savo malonės ženklą, — 
ir žmogus žemai nulenkia savo galvą 
prieš Jį.

— Eime, — sako vėl šventasis 
Juozapas, užmeta ant žmogaus savo 
.apsiausto šoną ir išsiveda ji.

— Kaip keistai mes keliaujame, 
— galvoja žmogus. — Žiūrėk,'rodos, 
aš einu paprastai ir jaučiu kiekvieną 
savo kojos ž'ngsnį, tačiau miestai, 
upės ir kalnai dideliu greičiu tirpsta 
už mūsų.

Tačiau kelionė yra ilga, ir nors 
jis nejaučia nuovargio, bet abejonės 
apima jį, ir kelis kartus stabterėjęs 
jis klausia:

— O kur mes einame?
O šventasis Palydovas paliečia sa

vo ranka jo pečius, ir žmogus, vėl 
tvirtas, ir jo kojos žengia tolyn.

Dabar jie keliauja per užsnigtą 
dirvą, ir ūmai žmogus sustoja:

— Čia yra mano kraštas! — su
šunka jis, — Aš juntu, kaip kitaip 
kelia mane žemė, kitaip negu sve
timoji. Brangus Dieve, nejaugi aš 
esu namie!

yra sudarytas iš visos žodžių grupės, 
todėl techninių terminu jis nevisai 
tinka. Taip pat netinkamas tam rei
kalui yra ir kotelis, nes jis visai ne
išskiria ir nenusako specialios kalba
mosios kotelių rūšies, o tai dabarti
nės techninės specializacijos metu 
kaip tik yra labai reikalinga. Tad 
-ką čia dabar mes iš tikrųjų turėtume 
daryti? Tiesiog versti iš kurios nors 
svetimos kalbos 'yra ir nepatogu ir 
neprasminga; pig. pre. stylo, anglų 
fountain-pen, vok. Fūllfcderhaltcr ir 
kt. Pre. stylo, sutrumpintas iš stylo- 
graphe (gr. stylos ;,Šulas, pastapas, 
stulpas, rašiklis'* ir -grapbos „rašąs, 
rašytojas“ arba „kas parašyta, raš
tas“), galėtų būti paverstas į stilas 
(pig. pre. bureau — mūsų biuras, de
pot — depas ir kt.), arba stilografas, 
bet šios svetimybės mums yra ne tik 
gana tolimos, neįprastos, bet ir visai 
nevaizdingos, sunkios; pvz. stilas 
lengvai galėtų būti painiojamas su 
tos pat kilmės stiliumi, o stilografas, 
be to, yra dar perilgas, todėl jis jau 
pačių prancūzų yra sutrumpintas 
(plg. jų dar photo iš photograph, 
anglų bike „dviratis“ iš bicycle, pram 
„vaikų vežimėlis" iš perambulator ir 
kt). Anglų fountain-pen (fountain 
„šaltinis, versmė; fontadas“ iš sen. 
pranc. fountaine, viduramžio lotynų, 
fontaną ir pen „plunksna“ iš lot. 
penna) mūįią kalboj pažodžiui turėtų 
būti versmlnė, fontaininė (trykšlinė) 
plunksna, panašiai kaip vok. Fūll- 
federhalter, mūsų kalboj galėtų maž
daug atstoti jpiltinis, (pilamasis arba 
pripilamasis kotelis; bet nei vienas, 
nei kitas iš šių aprašomųjų pavadi
nimų, kaip ir mūsų kotelis su amžina 
plunksna arba rusų večnoje pero 
. amžinoji plunksna“, mums termi
nais netinka, nes jie yra ir nepato
gūs, ir vis dėlto 'nereikšmingi. Ka
dangi svarbiausias šio kotelio atsky
ris yra jo vidinė tuštuma rašalui 
įpilti, tad vienu žodžiu, atrodo, jis 
geriausiai galėtų būti vadinamas pil- 
tuku: viena, su priesaga -tukas jau 
turime susidarę panašių darinių, pvz. 
pieštukas, trintu!:-. ir kt.; antra, tos 
rūšies priesaginiai dariniai labai pa
togūs ir gerai tinka atskiriems kon
kretiems daiktams, visų pirma įran
kiams vadinti; plg. dar: kauptukas 
„koplė, kauptuvas“, keliukas „palei
džiamasis ir suleidžiamasis girnų 
prietaisas", muštukas „plaktukas, 
kūjelis“, peštukas „kablys šienui

Ir jis eina tyliai ir maldingai,- 
kaip per bažnyčios alsą, per šitą 
snieguotą lauką, ir jo akys negali 
prisisotintį — taip žiūri jis į akme
nis, išlindųgius rugio želmenis ir 
medį ant dirvos ežios.

Ir šitaip jie prisiartina prie 
miesto, jie keliauja per jį, ir žmo
gus su siaubu mato, kiek daug sve
timų kareivių ten — jų žvilgsniai 
yra godūs ir rankos plėšrios, ir nors 
jie gyvena ginkluoti tarp pavergtųjų, 
jie yra kupini baimės. — ir žmogus 
mato einančius savo tautiečius — 
savo pačių žemėje jie turi būti ver
gais, kiekvieną minutę mirtis stato 
savo kojas i jų žingsnių pėdas, ta
čiau jų akių žvilgsnis yra kietas, ir 
jie neša viską nesuklupdami.
, — Ar tikrai jūs nepalūžote, bro
liai? — galvoja žmogus, ir staiga 
junta, kad pro miesto pilkumą visur 
dega neregimi žiburiai^ ir vėjuje 
jausti vėliavų plasdėjimas. Ir jis 
mato, kaip prisirenka pilnos bažny
čios, ir visi meldžiasi nedrebėdami, 
kas jų laukia už duru, ir žmogus 
galvoja:

— Šiandien juk šventė — jie ne
pamiršo, kad šiandien mūsų Laisvės 
Šventė.

O jie keliauja toliau, ir kaimo 
troboje jie užeina į vidų. Yra vaka
ras, ir žmones susėdę už stalo — jų 
kalbos yra rimtos ir valgis blaivus. 
Jaunieji kalbasi karštai, ir seniai sa
vo žodžiuose yra lėti, tačiau visų ti
kėjimas ir laukimas yra vienas: ki
tais metais mes švęsime laisvi — 
argi mes nežinome, kad Dievas yra 
danguje!

Ir nematomi jie stovi kitoje tro
boje — ir klausydami ir žiūrėdami 
mato, kad išnykę yra vaidaį tarp 
kaimynų, ir tarp giminių nebėra 
barnių. Paramos ranka yra ištiesta 
artimui, ir kas saugo save, gelbsti 
ir savo bičiulį.

O nakčiai prisiartinus vargšo 
grįčioje žmogus mato, kaip prie lo
vos atsiklaupia vaikas ir meldžiasi:

— Dieve, padėk mūsų vyrams 
ir imta, kaip pats kartoja vaiko 
mus.

Mūsų Keliat

Mes, tautinės kultūros tęsėjai
MINTYS APIE KULTŪRĄ VASARIO 16-SIOS PROGA

Kalbėti kultūrinėmis temomis Va
sario 16 d. proga tema nėra dėkinga. 
Jei mes galėtume užmiršti nors vie
nai akimirkai, ką mes turėjome lai
svės laikais, tuomet ir mūsų trem
ties kultūriniai dalykai, gal būt, at
rodytų kitokioje šviesoje. Anais lai
kais Vasario 16 d. progomis mes kal
bėdavome apie tai, kiek pastatėme 
naujų mokyklų, kiek išleidome nau
jų knygų, kokią pažangą padarė mū
sų spauda, kiek pakilo mūsų ekono
minis gyvenimas, kokios pažangos 
padarė socialinis aprūpinimas. Taip, 
mes turėjome apie daug ką pakalbėti 
ir su pasididžiavimu žvilgterėti į 
nueitus metus, nors mums vis atro
dydavo, kad per maža padarėme. 
Praeities mes negalime užmiršti, ly
giai kaip negalime atsisakyti nuo no
ro ją grąžinti, šių dienų tikrovės 
mes negalime nelyginti su anais lai
kais. Koks tas palyginimas išeina, 
kiekvienas mūsų gerai žino. .

šiandie mūsų kultūra yra išvie- 
tinta, kaip ir mes patys. Ir ką mes 
matome, apmtsdami žvilgsniu pa
saulį? Kur šiandie yra mūsų tautinės 
kultūros lopšys?' Lietuvoje? Sibire? 
Amerikoje? Tėvynėje lietuyis kovo
ja dėl savb gyvybės; taigose mūsų 
broliai beviltiškai žūva, tik šiek tiek 
lietuviška mintis reiškiasi Amerikos 
išeivijoje, bet ir tai tatai panašu į 
žvakės liepsnelę, kurią svetimi vėjai 
grąsina visai užpūsti. Lietuviai iš
blaškyti po visas keturias pasaulio 
dalis, ir niekur jiems nėra palankes
nių sąlygų kurstyti savo tautinės kul
tūros židinį.

Liekame mes, tremtiniai Vokieti
joje. Mūsų čia yra nemaža masė. 
Nereikia daug aiškinti, kad bent kol 
kas mes esame vienintelė tautos da
lis, kuri dar nors šiek tiek laisviau 
kvėpuojame ir galime puoselėti savo

pešti'1,, plauktukas „meškerės Švend
ra", Vytukas „kryjelis" ir kt. Jeigu 
dabar turėtume pirminį Veiksmažodį 
rasti „rašyti“, tad šalia jo galėtų būti 
sudarytas raštukas specialiam - kote
liui vadinti (plg. plakti — plaktu
kas, plaukti — plauktukas ir kt.); 
bet dabar beturime tik antrinį veiks
mažodį rašyti, šalia kurio yra daik
tavardis raštas, todėl raštukas mūsų 
dabartiniu įpratimu tėra tik mažy
binis daiktavardis (t.y. „mažas raš-

Ir tada žmogus nusibraukia ašarą 
ir junta,k aip pats kartoja vaiko 
malda:

— Dieve, padėk mūsų vyrams!
Jie sutinka visur juos — vyrus 

stovinčius amžinoje sargyboje. Tro
bose ir miškų gelmėse buriasi jie — 
ir ne kaip pabėgėliai yra jie, ne kaip 
tie, kurie slapstosi — jie yra šeimi
ninkai, saugą Savo lobį nuo pasiu
tusių vilkų — jie teisingieji teisėjai 
išdavikams, jie — ištikimieji Mo
tinai.

— Kur kitur yra taip? — gal
voja žmogus, kai jie dar kartą 
sustoja miško slėptuvėje. — Jie čia 
stovi apleisti visų ir liūdi j a pasaulio 
teisybę. .Jeigu šitie žmonės bus ap
gauti, kas žemėje išdrįs kalbėti apie 
teisingumą.

— šventasis Juozapai, — vėl 
kalba žmogus, — as žinau Tavo 
vardą, ir maldauju: Palik mane ši
tame miške su mano broliais: noriu 
pasilikti su jais šitą mėginimo me
tą ir sulaukti Atpirkimo — arba 
mirti su jais.

— Ne, — taria šventasis, — tu 
sugrįši čia paprastu žmogaus keliu, 
o dabar turi grįžti ir kalbėti savo 
ištremties broliams, kad lengviau 
audros sudaužys kalnynus, negu 
priespauda palauš jūsų žemės žmo
nes. Sulaikyk tu jų ranką, iškeltą 
godumui, girtavimui ir skriaudai — 
šauk-į jų širdis, kad pabustų — kal
bėk, kad jie turi būti žmonės. Ir 
jūs būsite verti sugrįžimo. Eime!

Ir jis užmeta žmogui ant pečių 
savo apsiausto kraštą.

— šventasis Juozapai, — tyliai 
sako žmogus, — ar tu nepaliksi 
jiems nieko, kas parodytų, jog jų 
viltys yra tvirtos?

Šventasis pažvelgia į tolimą 
aukštą dangų — ir prie slėptuvės 
durų Įsmeigia savo kietą sausą lazdą.

Nueidamas žmogus dar atsigrįžta 
— ir jis pamato, kaip miško gilu
moje, vasario sniege, iš sausos lazdos 
prasiskleidžia baltas skaistus Lelijos 
žiedas.

Ir žmogaus širdį apima didelis 
džiaugsm^e-

telis“), ir dėl to koteliui vadinti jis 
nelabai tinka; kita vertus, iš antrinių 
veiksmažodžių daiktavardžių su prie
saga -tukas mūsų kalboj neJinksta- 
ma sudaryti (pvz. rašyti: rašytukas 
ir kt.). Tad parkeriui pakeisti mūsų 
supratimu geriausias tėra piltukas, 
visai taisyklingai sudarytas šalia 
veiksmažodžio pilti, kuriuo yra iš
reiškiama viena iš būdingiausių jo 
ypatybių. Panašiai šalia jo galėtų 
būti sudarytas ir suktukas „vok. 
Drehbleistift, anglų propelling pen
cil"; plg. mūsų suktukas „kablys 
pančiams sukti“ ir kt Tas faktas, 
kad šis darinys yra vartojamas mūsų 
aviacinėj terminologijoj, neikiek ne
kliudo, kad juo būtų vadinamas ir 
„sukamasis pieštukas“ nes mūsų kal
boje, kaip ir kitose Vak. Europos 
kalbose, vienu žodžiu gali būti vadi
nami gana įvairūs ’daiktai. Plg. kir
stukas „kertamasis įrankis, kerslas, 
lancetas; vinių prikalta kaladėj at
sispirti čiupžiant; kertamoji miško 
dalis; maža juodą laukinė pelė; ma
žas piktas žmogus, mušeika", sprąs
tis, -les „lentelė audeklui ištempti; 
per lašinius įveriamas pagaliukas, 
medinė saga“ ir kt.

Bet jeigu piltukas vis dėlto dėl 
tam tikrų asociacijų pasirodytų ne
visai tinkamas, tada būtų mėginti jo 
vietoje sudaryti kokį nors kitą nau
jadarą, pvz. rašyklę: viena, priesaga 
-yklė yra plačiai vartojama įran
kiams vadinti, plg. gramdyklė 
„gramdomasis įrankis": gramdyti, 
klastyklė „šluota javams nušlavinė
ti": klastyti, laidyklė „laidynė, 
Schleuder": laidyti, pustyklė: pusty
ti, šaudykle „Weberschiffchen": šau
dyti ir kt.; antrasis naujadaras, kad 
ir turėdamas bendrą reikšmę, gali 
būti vartojamas ir specialiam reika
lui; pvz. našyklė yra ne tik „neštu
vai“, bet ir „lagaminas, čemodanas“ 
arba rodyklė yra ne tik „kelrodis, 
Wegweiser“, bet ir „iena“ ir t.t. Taigi 
norint šalia kotelio galima būtų var
toti rašyklė „parkeriui“ vadinti. Ga
lima būtų pasiūlyti ir rašiklis arba 
rašyklis, plg. ' kratiklis „tam tikra 
lazdelė pakuloms, kratyti", rodiklis 
„grąžulas, disllus“ arba adykiis „adi
klis“, badykiis „badomasis įrankis“ 
ir kt Bet šie pastarieji dariniai nėra 
labai gausūs ir, be to, kartais turi 
tam tikrą šalutinį reikšmės atspalvį, 
todėl rašyklė „parkeris, stilografas" 
yra teiktinesnė, negu rašyklis arba 
rašiklis. Kiti siūlomieji dariniai (pvz. 
rašeklis, rašyvė...) tam reikalui dar 
mažiau tinka, ir todėl terminais vi
sai neteiktini.

kadangi parkerio pakaitalą yra 
nelengva surasti, tad žodynuose gal
būt iš pradžios reikėtų duoti bent du 
jo atstovus: piltukas ir rašyklė?

• ■' : ' ''Ą''
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tautinės kultūros tradicijas. Ak, mes 
nenorime savintis nei garbės nei at
sakomybės dėl mūsų kultūros atei
ties: galimas dalykas, kad tautinės 
kultūros židinys mūsų brolių tebe- 
kurstomas ir už geležinės sienos, ga
limas dalykas, kad istorija iškels 
aikštėn nuostabių ir didvyriškų ko
vos dėl tautinės kultūros pasiauko
jimo pavyzdžių, viskas galima, bet 
šiandie mes nieko nešinome ir turi
me vadovautis tomis negausingomis 
ir tragiškorrtįs informacijomis, kurios 
ateina iš anapus. O tos informacijos 
sako, kad ten, kas lietuviška, yra 
pasmerkta išnykti.

Apvainikuoti didvyrius niekados 
nebus per vėlu. Bet ar ten būtų vie
nokia ar ktiokia padėtis, tatai nė 
kiek nemažina mūsų pareigų ir ne- 
nuima nuo mūsų pečių atsakomybės 
dėl mūsų tautinės kultūros likimo. 
Vieninteliai dar šiek tiek laisviau 
kvėpuoją savų kultūrinių tradicijų 
nešiotojai ir tęsėjai esame mes, trem
tiniai. Tiems 70.000 lietuvių, su
kimštų į stovyklas, istorinis likimas 
uždėjo sunkią pareigą kurstyti tau
tini kultūros židinį. Mes esame tie, 
kuriems dar leista gaivinti lietuviš
ką mintį, turėti savas mokyklas, ro- 
dytis viešal su savo menu. Ak,- tas 
mūsų židinys neliepsnoja taip galin
gai, kaip po lietuviška padange, bet 
vis dėlto jis rusena, nežiūrint visų 
šaltųjų skersvėjų.

Laimėjimų, kurie mus galėtų la
bai džiuginti, šiandie neturime, bet 
turime džiaugsmo, kad židinys ru
sena. Tik tuo požiūriu mes galime 
vertinti mūsų kultūrą ir jos pasireiš
kimus tremtyje. Mums -brangintinas 
kad ir menkiausias kultūrinis švyste
lėjimas. Su meile turi būti daigina
ma mūsų kultūros daigai. Kaip gėlė 
reikalauja saulės, taip kultūros dai-

gai yra reikalingi šilimos ir rūpestin
gos priežiūros. z

KULTŪROS DARBUOTOJU 
BROLIJA

Jei tautinės kultūros tradicijų iš
laikymas yra mūsų visų bendras 
tikslas, tai kultūrinių vertybių kū
rimas yra vis dėlto tik tą darbą pa
siėmusių žmonių uždavinys. Tie žmo
nės mūsų kultūros vežimą stumia 
pirmyn. Jie sudaro, arba bent tu
rėtų sudaryti, savotišką broliją, kuri 
neturi rašytų {statymų, bet kurios 
narius dar stipriau jungia, arba bent 
turėtų jungti, už bet kuriuos surašy
tus paragrafus lietuvių kultūros meilė, 
susirūpinimas* jos ateitimi ir turtini
mas jos naujomis vertybėmis. Atro
dytų, kad tarp tų žmonių turėtų būti 
šilti savitarpio ryšiai bei susiprati
mas, kad jie, nors ir išsiblaškę po 
visą vakarinę Vokietiją, sudarytų 
vieną kultūrininkų šeimą, gyvenan
čią tais pačias siekimais ir sergančių 
tomis pačiomis mūsų tautinės kultū
ros problemomis. Ir atrodo, kad, tik 
taip suprantant mūsų kultūrininkų 
bendradarbiavimą, būtų galima pa
siekti geriausių vaisių. Palankesnės* 
atmosferos sudarymas mūsų tautinei 
kultūrai tarpti, be abejo, pareina nuo 
daugelio veiksnių, pvz., nuo mūsų 
vadovaujančių organų iniciatyvos bei 
nusistatymo kultūros klausimais, nuo 
pačios bendruomenės mažesnio ar 
gyvesnio domėjimosi kultūriniais pa
sireiškimais ir 1.1, bet svarbiausieji 
tos atmosferos sudarytojai yra, via 
dėlto patys kultūrininkai.

Deja, reikia su liūdesiu konsta
tuoti, kad toli gražu ne visada mea 
galime pasidžiaugti kultūrininkų sa
vitarpio santvare ir nuoširdžiu ben
dradarbiavimu. Atsiranda žmonių, 
kurie mūsų kultūrinius faktus yra 
linkę vertinti išeidami ne iš bendro 
mūsų tautinės kultūros intereso, bei. 
į pirmą vietą išstumdami savo ambi
cijas, asmeniškumus ir aroganciją. 
Gal kita proga šioje vietoje teks kon
krečiau apie tai pakalbėti, o šį kartų 
pasitenkinsiu tik paties fakto konsta
tavimu, pastebėdamas, tačiau, ka'd 
tokie metodai nežinia ant kieno ma
lūno pilia vandenį ir kad, be abejo, 
jie negali teigiamai pasitarnauti mū
sų kultūros pažangai tremtyje. Lai
stydami savo kultūros daigus šaltu 
neapykantos vandeniu, mes nesusi
lauksime gero derliaus.

KULTŪRINIS VAJUS
Vasario 16-sios aktas buvo naujas 

posūkis mūsų istorijoje. Tai buvo 
charta, atstačiusi Lietuvos valstybę. 
Tą aktą pasirašiusieji, nors ir buvo 
įvairių politinių pažiūrų vyrai, pa
rodė gilią politinę'išmintį; kurią ga
lima apibūdinti vienu žodžiu: vie
nybė. -

Vienybės mums niekados nebus 
per daug. Kad ir kultūrinė pažanga 
tremtyje bus tik tada sėkmingesnė ir 
našesnė, kai sugebėsime organizuo
čiau suderinti mūsų vadovaujančių 
organų ir kultūrininkų pastangas, bet 
ypač kai pačių kultūrininkų tarpe 
įsigalės didesnė vienybės dvasia, kai 
jų savitarpio santykiuose vyraus 
skatinančios, vienas kitą palaikan
čios nuotaikos, o ne pagieža ir blo
gos nuotaikos prasiveržimai.

Išblaškytos lietuvių tautos padė
tis reikalauja, kad mūsų kultūrinis 
darbas, kur jis dar galimas, vyktų 
po nuolatinio vajaus ženklu. Nors ir 
neišvengiamos kliūtys bei sunkios 
gyvenimo sąlygos, kad ir jaučiama 
dvasios depresija, kuri mus kartais 
slegia dėl visokių skriningų, nors, 
pagaliau, rytojus ir neaiškus, — mū
sų tautinės kultūros židinys negali 
būti apleistas. Jokios* audros negali 
jo visai užgesinti ir išpūkštinti žarijų. 
Vasario 16-ji yra kiekvienam gera 
proga apie tai pagalvoti ir pasisteng
ti įmūryti savo plytelę į bendrąjį 
pastatą. Iš lašų susidaro jūra, iš pa
vienių pastangų susidarys galingas ' 
polėkis į tautinės kultūros aukščius, 
kurie bus kelrodis ne tik mūsų trem
tinių masei, kurie ne tik rodys mūsų 
tautos gyvybingumą ir nenorą pa
dėti ginklus, bet tų polėkių negalės 
nepastebėti ir tie, nuo kurių šiandien 
priklauso ’ daugelio tautų išlaisvini
mas. Savo gyvybę mes galime pa
reikšti tik pėr savo kultūrą. Tai yra 
garsiakalbis, pro kurį mes dar gali
me kalbėti į laisvąjį pasaulį. Ir tas 
pasaulis mus tik tada geriau išgirs, 
kai savo tarpe mes kalbėsimės viea<a 
kalba ir petys į petį sieksime vieno 
tikslo: lietuvių tautinės kultūros puo
selėjimo.

- Vyt A’ontag
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RYŠKIOSIOS ASMENYBES

PRAŠAU STOTI, VERSIS EINA!
Tur būt, visi enste girdėję apie 

1946 m. vasarą įvykusią „kameriliji- 
nę revoliuciją“ TSRS literatūroje. 
VKP (b) CK nutartimi, rašytojai Zoš- 
čonko, Achmatova, Varšavskij, Rest, 
Ghazin, Slonimskij, Sajanov ir kt. ta
po pervesti i i,mirusias sielas“.

„Pravda“ Nr. 198 šitaip argumen
tavo VKP (b) CK nutarimą:

- „(Pašalintieji intelektualai) pa
miršo pagrindinį leninizmo “dėsnį, 
kad mūsų (suprask: TSRS) laikraš
čiai, nepaisant to, ar jie mokslui ar 
menui skiriami, negali būti apolitiš
ki. Pamiršo, kad laikraščiai yra ga
linga priemonė Tarybų valstybei be- 
auklėjant tarybinius žmones, o ypač 
jaunimą, ir todėl privalo remtis la
biausia gyvybiniu tarybinės santvar
kos pagrindu, būtent — Tarybų 
Sąjungos politika . . . Tarybinės 
literatūros, visame pasaulyje pui
kiausios literatūros, jėga glūdi tame, 
kad ji yra tokia literatūra, kuriai nė
ra ir negali būti jokių kitų ftiteresų 
kaip tik tautos ir valstybės intere
sai.“

TSRS gyvenimą stebintieji žino, 
kad vyriausiuoju Kremliaus dainiu
mi yra Lebediev-Kumač. Tai VKP 
(b) narys ir RTSR aukščiausios tary
bos narys. Jis, svarstant RTSR biu
džetą, paprašė balso ir ... perskaitė 
odę Stalinui. Lebediev-Kumač yra 
paženklintas Lenino ordinu ir iš kitų 
dvaro dainių išskirtas kaip „tautos 
menininkas“.

Bet šiuo atveju mums rūpi ne Le- 
bediev, kuris parašė apysaką vardu 
„Pieno krantas“. Jis vyriausiu apy
sakos veikėju sąmoningai pasirinko 
verši. Tas veršis, vardu Bajėn, tai 
nenurungiamas stachanovietis ir sa
vo visasąjunginiu turiniu ir savo 
veisline forma. Aplinkui vešlios lan
dos ir upė teka, o prie upės drėgnai 
ir laisvai augusi' jauna viksva, ar 
krūmai gėlėm įžėlę, toliau giria .ir 
jos atokaitoj mūru suaugę motieju
kai. Perniek visas tas peisažas ir jo 
gėrybės, nes veršiui Bajanui, rašy
tojo Lebedievo teigimu, terūpi nau
jausio penkmečio plano paskirtasai 
gyvulių prieauglius. Ir Bajan šių 
minčių pilnas išeina i laukų erdvę 
dagnat’ ir pieregnat’ geriausius lig
šiolinius gyvulininkystės kolchozų 
pasiekimus.

Tai ne apysaka, o košmaras. Ta
čiau „Pieno krantas“ išleistas „Gus
izdato“. Nepaisant firmos, Siergiej 
Švecov „Literaturnaja Gazieta“ skil
tyse ištįso ^bandyti pasmerkti Lebe
dievo darbą. Jis eilėraščio forma šit 
ką parašė: „Nustebinai mus — to jau
smo neslepiame! — parašęs apysaką 
iš kolchozų gyvenimo ir vyriausiu 
veikėju pasirinkęs veršį Bajaną. Ta
vo metodas^ deja, nesveikas, nes savo 
darbu gerbi ir šlovini veršius ir ver
šingas karves, o iš žmogaus išplėši 
veidą...“

Ir kas gi? čia pat prabyla „Prav
da“. Ji perkūno jėga smogia kritiką 
Svecovą, prikišdama jam tarybinių 
reikalų nesupratimą ir iškoneveiki- 
mą. Be kita ko, „Pravda“ šitaip pa
žodžiui rašo: .,... veršis turi teisių į 
nepriklausomą būtį ne tik mokslinė
je, zoologinėje, literatūroje, bet ir 
dailiojoje. Kuklus rašytojas Lebc- 
diev, pasiryžęs į apysakos puslapius 
įvesti veršį, mūsų nei kiek nepapik- 
tina... Visi privalo dalyvauti socia
listinėje statyboje“.

CVIRKA SKUBA VERŠIUI IS 
PASKOS

Gabus tai stilistas/bet dar gabe
snis avantiūrininlęąs. 1944 m. sugrįžo 
Lietuvon ir eina kremlinės literatū
ros „ambasadoriaus“ pareigas. Mū
sų, tremtinių, spaudoje jau buvo mi
nėta, kad pernai P. Cvirka paskelbė 
str. „Negaliu tylėti“, kur užatakavo 
A. Miškinį, J.. Greičiūną, K. Inčiūrą 
ir kt. rašytojus, kurie dėl šių ar anų 
priežasčių nespėja žengti su „socia
listinės statybos pažanga“. Kaip ma
tot, P. Cvirka gabus ir... prokuroro 
pareigoms. Bet šįkart pasižiūrėkime, 
Kaip P. Cvirka eina... literatūros 
Istoriko pareigas.

Šie, būtent, 1947-ieji, metai yra 
mūsų knygos metai. Nieko. nuosta
baus, kad prie tokių kultūros vaišių 
veržiasi ir neprašytieji svečiai, netgi 
iš NKVD. Ir taip, LTSR vadeivos 
jau pernai susibūrė į Ę>ecialų lietu
viškajai knygai pagerbti komitetą. 
Jie veržiasi patys pimiiaji, jie tą su
kaktį skuba atminėti sausio mėnesi.

Visų pirma dar mfteų literatūros 
istorikai nėra tikSMai nustatę, ką 
Martyno Mažvydo laikote reiškė ter
minas „sausis". Viena yra aišku, kad

Literatūrinėmis temomis
J. CICĖNAS 

knygų pristatymas. Dirba kunigai, 
dirba pasauliečiai. Čia, be platesnės 
metrikos, prisiminkim tik pačius ne
legalių organizacijų pavadinimus: 
„Lietuvos Motinėlė“, „Svirplys“, 
„Nemunėlio ir Apaščios Susivieniji
mas“, „Teisybė“, „Lizdas“, „Artojų 
Draugystė“, „Akstinas“, „Daukano 
Manta“ ir kt.... O knygų karaliaus
J. Bielinio Garšvių organizacija, rr 
geriems ryšiams su caro Rusija pa
laikyti įsteigta? Ta organizacija net 
prenumeratos keliu platino nelega
lius laikraščius. Pvz., Ukmergės ir 
Panevėžio apskrityse ji turėjo: 1891 
metais — 100 prenumeratorių, 1892 
m. — 182, 1893 m. — 362 ir 1.1.

Vaižgantas kovą už spaudos laisvę 
vadina mūsų pilietybės mokykla; tie
sa, mokslas brangus, bet paakinan
tis.

P. Cvirka (jis tai kažkuriam TSRS 
žurnalui suteikė žinių, o Lenkijos ra
dijas jomis pasinaudojo) ypač susi
žavėjęs Rusijos pažangiąja visuome
nės dalimi, kuri gelbėjo mūsų tautai 
„bręsti ir sąmonėti“. Taigis, kad do
bilas prie dobilo dera! Juk ir Von- 
siackis (žinomas ne tik iš P.- Vaičai
čio biografijos) priklausė pažangia
jam sluoksniui, bet, į Lietuvą įva
žiuodamas, savo sąžinę ir pažangos 
pamėgimą, deja, paliko Rusijoj. Pa
ties dr. J. Šliūpo nuomone, Rusijos 
pažangieji (mat, apie „juodąją sot- 
nią“ ir kalbos negali būti) Lietuva 
ėmė rūpintis tik tada, kai akivaiz
džiai pamatė, kad tai gana konkre
čios ir gana efektyvios pajėgos 
esama.

P. Cvirkos pranešimu, lietuviško
sios knygos istoriją pavaizduoją do
kumentai bus parodyti kitoms „bro- 
liškorris“ TSRS „respublikoms“. Pui- 
,ki mintis! Marksizmo — leninizmo 
vadų ir pavadžių knygos, 1940-1946 
m. būvyje mūsų kalba išspausdintos, 
aišku, bus pripažintos tinkamomis 
parodai; siūlytina ten pat, šalimais, 
išstatyti ir von Kaufmano ir jo bi
čiulių (Mikuckio ir kt.) darbai, at
likti 1864-1904 m. būvyje. Be to, ru
sų — lietuvių bičiulystei įrodyti pra
verstų išstatyti 1890 metais pasirodęs 
V. Mačio ir dr. K. Griniaus atsišau
kimas „Broliai! Ieškokime, reikalau
kime šviesos ir mokslo“, 1899 m. dr.
K. Griniaus „Broliai ir sesers! ne
pasiduokime Maskoliams“ ar 1901 m. 
„Tėvynė pagalbos šaukias“.

(Nukelta į 10 pusi.)

tai galėjo būti lapkritis ar gruodis, 
bet nieku būdu mūsų vadinamasis 
sausis, nes M. Mažvydas, kaip iš tek
sto matyti, pasinaudojo knyga, kuri 
tebuvo išspausdinta 1547 m. rugpiū- 
čio mėnesi. Žinoma, visi 1947 metai 
yra jubiliejiniai, tačiau draugų iš 
LTSR skubotumas yra didžiai spe
kuliatyvinis.

Antra grįžus, te sau mini, bet tegu 
ta proga nebando kitų kepsnių kepti. 
P. Cvirka tačiau jau yra pačiupęs 
keptuvę ir spirgina propagandinį om
letą. Ir taip, sausio 12 d. Lenkijos 
radijas kultūrinių žinių laidoje užsi
minė apie M. Mažvydo nuopelnus. 
Teigiu „užsiminė“, nes visa kita, kas 
paskaityta, buvo ištisas himnas 
marksizmuiJeninizmui, kurio šak
nys, kaip teigiama, Lietuvoje yra at
sirėmę į... XVI amžių.
KRUGLODUROVUI VZIATKOVI- 

ClUI 3 KARTUS VALIO!
Mūsų knyga 1547-1947 m. būvyje 

yra perėjusi rūstų vargo kelią. Paž
velkim, sakysime, į 1864-1904 m. lai
kotarpį. Tai Golgota. Ne be pagrin
do viename 1878 metų eilėraštyje sa
koma:

Lietuva, tėvyne, kodėl tu - 
suspausta,

Kodėl Tava kalbiala uždrausta?
O Mužiks 1887 klaūsia:

O lietuviška knygele, 
Kaip maloni man tu esi! 
Ar per iįitą rudenėlį 
Per rubežių.eit galėsi?

Minėto radijo pranešimu, „Di
džioji rusų tauta žymiai, prisidėjo 
prie lietuvių raštijos kilimo ir pliti
mo“. Tai bent žodžiai! Pilnai tiktų 
į transparantus. Aišku, tokį transpa
rantą; sakysim. Spalio revoliucijos 
dieną turėtų nešti mūsų žinomieji ir 
nežinomieji: (bet lygiai šlovingi) 
knygnešiai. Manding, dalis jų būtų 
su kartuvių kilpom pakaklėj, kiti vėl
— žarijų nudegintam pėdom, čia vėl
— sušaudytom krūtinėm ar kitu ku
riuo nors budu caro žvalgybos suža
loti.

Kruvini žandaro nagai įsičiaupė į 
lietuviškąją knygą, ir manė, kad lie
tuvis kapituliuos. Apsiriko. Jau 1869 
metais rusų administracija suseka ir 
likviduoja knygų platinimo organi
zaciją. Po to eina kun. M. Sedera
vičiaus, Kušeliausko — Vytarto, kun. 
Jurgaičio ir kt. organizuojamas savų

x Taikos anatomija
(Pagal prof. EMERY REVES veikalo "The Anatomy of Peace" santrauką, tilpusią “The Readers Digest“ 

1945-6 m., spaudai parengė Dr. Br.KALVAITIS.)
Amerikos rašytojas Chri- 

, stopher MORLEY apie šį 
' veikalą pasakė: — Jei būtų 

galima vienai dienai nu
traukti radiją ir laikraščius, 
tai žmonės geriausiai pra
leistų laiką, skaitydami 
„Taikos Anatomijos“ knygą.

Parengdamas šio veikalo 
mintis lietuvių kalbą, turė
jau’ vieną tikslą — padaryti 
jas prieinamas kiekvienam 
tautiečiui, kad jis turėtų 
progos dėl šių minčių pa
galvoti, o tai laikau būtina.

Dr. Br. K.

Mūsų politinis ir socialinis galvo
jimas šiandien pergyvena revoliucinę 
erą — labai panašią kaip astronomi
jos ar abstraktiškieji mokslai pergy
veno Renesanso laikotarpyje.

Daugiau kaip 14 amžių mokslo pa
saulis tikėjo, kad žemė yra pasaulio 
centras, apie kurį sukasi saulė, mė
nulis ir žvaigždės.

Nors toks supratimas dabar mums 
atrodo labai primityvus, vis dėlto jis 
išbuvo biekeno nesugriautas ligi 
maždaug 1500 metų. Tada nauji ste
bėjimo metodai privedė prie vieno 
gigantiškiausių mokslo pažangos 
laipsnio žmonijos istorijoj, — prie 
Koperniko sistemos. Kopernikas ati
dengė naują pasaulį, nurodė kelia, 
privedusį prie visuotinai priimtos 
teisingos pažiūros į universumą „•— 
kad žetnė, panašiai kaip ir kitos pla
netos, sukasi aplink saulę.

Kaip Kopernikas savo laiku sua
bejojo dėl tų laikų mokslinių ’ tiesų, 
taip mes šiandien turime kelti klau
simą ir dėl mūsų politinio galvojimo. 
Mes gyvename tautinių valstybių pa
saulyje. Mūsų politinio universumo 
centras šiandieną yra mūsų tauta —

nepajudinamas taškas, apie kurį, mes 
manome, sukasi visas pasaulis.

Mes gajime išspręsti politines, 
ekonomines ir socialines problemas 
mūsų tautos ribose, įstatymų ir val
džios pagalba. Bet santykiuose su 
kitomis tautomis mes manome, kad 
tos pačios problemos turi būti spren
džiamos pagalba „politikos“ ir „di
plomatijos“. Tai yra mūsų pagrin
dinė dogma, kuri šiandieną yra ge
rokai pasenėjusi.

Daug amžių dėl tokios tvarkos 
niekas neprieštaravo. Tuo būdu bė
gamos problemos buvo pakenčiamai 
sprendžiamos. Bet mokslo ir techno
logijos pažanga atnešė tiek daug gi
lių revoliucinių pasikeitimų, kad 
naujas priėjimas prie visų klausimų 
pasidarė būtinai reikalingas. Per vie
ną šimtmetį žemės gyventojų skai
čius beveik patrigubėjo. Tūkstančių 
metų susisiekimas rėmėsi gyvulių jė
ga — o po to, per vieną vienintelį 
šimtmetį, susisiekimas pasikeitė į 
geležinkelį, automobilį ir net raketinį 
lėktuvą. Industrializmo sukurti pa
sikeitimai neturi sau lygių žmonijos 
istorijoj. ’

Nė viena iš mūsų priimtų teorijų 
nebegali išspręsti šių laikų kompli
kuotų sunkių problemų. Mes stovi
me visiškai bejėgiai, apsišarvavę vi
sai netinkamu supratimu, paveldėtu 
iš prieš industrializacios pasaulio.

Kad ir nepaprasti atsiekimai 
transporto srityje, mes negalime iš
vengti daugelyje vietų bado, tuo tar
pu kai kitur ant žemės yra perte- 
kliai. Šimtai milijonų beviltiškai 
laukia pramonės gaminių, o vis dėlto 
mes negalime išvengti masinio ne
darbo. Nors mes iškasėm auk^o dau
giau negu kada nors anksčiau, meą, 
negalime stabilizuoti valiutos. Tuo 
tarpu kai kiekvienas modemiškas 
kraštas reikalingas žaliavų, kurias

K. S. Karpius
Negausių Amerikos lietuvių žur

nalistų skaičiuje K. S. Karpiaus var
das yra ne tik dažnas, bet ir simpa
tingas. Vienas ir vienintelis tų, kurie 
yra padarę didžiausį įnašą istoriniais 
romanais ir pasakojimais Amerikos 
lietuvių liesose bibliotekose, Karpius 
žino gerai, kokią jis vietą užima ir

savo visuomenine-politine veikla. Už 
kelių mėnesių jau bus 30 metų, kai 
Karpius pradėjo redaguoti savaitraš
tį „Dirvą“. Ir per tą ketvirtatdalį 
amžiaus jis, lyg prisiekęs ir didelės 
atsakomybės laivo kapitonas, niekuo 
nesuviliojamu budrumu stovėjo to 
laikraščio, o kartu ir atitinkamos 
ideologijos priekyje. Ir kuriam iš 
Amerikos lietuvių tarpo teko dau
giau visokių smūgių pakelti, jei ne 
Karpiui? Per paskutinį Lietuvos Ne
priklausomybės dešimtmetį juk ko
kios didelės politinės audros siautė 
Amerikos lietuvių visuomenėje ... 
Kiek ten išsakyta žodžių, kiek ten 
išlaistyta neapykantos, kiek ten jau- 
dintasi, nervuotasi, bartasi ir keiktasi 
Lietuvos adresu. Tų, galima sakyti, 
aistringų ir blogai informuotų galvų 
masėje Karpiui buvo lemta atlikti 
labai sunkias pareigas: jis turėjo at
likinėti raminimo, 'teisingo klausimų 
supratimo, nuosaikumo,- objektyvu
mo ir geros vilties rolę Lietuvos ne
priklausomybės istorija dar yra per 

kiti kraštai turi, ir gamina prekes, 
kurių kiti kraštai reikalingi, mes ne
sugebėjome suorganizuoti patenkina
mo prekių pasikeitimo metodo. Ir 
pagaliau, nors dauguma visų žmonių 
neapkenčia prievartos ir ilgisi tai
kaus gyvenimo, mes negalime iš
vengti vis pasikartojančių ir vis la
biau naikinančių karų.

Mes vis tebetikime kiekvienoj iš 
80 suvereninių valstybių, kad mūsų 
„tauta“ yra tas nepajudinamas cen
tras, apie kurį sukasi visas pasaulis. 
Dramatiški ir' keisti įvykiai tarp 
dviejų pasaulinių karų, žiūrint iš 
kiekvienos paskiros tautos taško, at
rodo beviltiškai nesuderinami. Iš To
kijo ar iš Varšuvos, iš Rygos ar Ro
mos, iš Pragos ar Budapešto, kiek
viena tauta interpretuoja įvykius 
stebėdama iš savo tautinio taško. Ir 
kiekvieno krašto piliečiai yra visada 
įsitikinę, kad jų pažiūros yra neklai
dingos ir objektyvios.

Iš to seka, kad tol, kol šitos suve
reninės tautos pasilieka savo suvere
numą, — t. y., turi laisvę daryti tai, 
ką jos nori, — aštrūs konfliktai tarp 
jų neiševngiami, ir mes niekad ne
galime tikėtis pasiekti pasaulio sau
gumo.

Atėjo laikas suprasti, kad mūsų 
paveldėtas politinių reikalų stebėji
mo metodas yra vaikiškai primity
vus, pasenęs, nepritaikintinas ir vi
siškai klaidingas. Jeigu mes norime 
sukurti bent pradžią tvarkingų san
tykių tarp paskirų tautų, mes turime 
pasistengti prieiti prie daugiau 
moksliško stebėjimo metodo. Mes 
turime pakeisti savo pažiūras ir ma
tyti tautas tikruose tarpusavio san
tykiuose, visas gyvenančias pagal 
tuos pačlui įstatymus, be jokių mūsų 
pačių patogumui, mūsų pačių vaiz
duotės sukurtų tvirtų atramos taškų. 

daug arti, kad būtų galima jau dabar 
pilnai įvertinti „Dirvos“ nepaliaujan
čiai skelbtus Lietuvių Tautos vieny
bės dėsnius. Ir Karpius nė vieną 
kartą nesusigundė politinėmis avan
tiūromis, nė kartą nesusvyravo ir ne
sidavė įveikiamas pašalinių įtakų, 
nors dažnai teko jo laivui sutikti la
bai pavojingų bangų.

Kai 1895 metais liepos 20 dieną 
Karpius atsirado Bab-Inos dvare, 
Babtų parapijoje, kaip tėvo kumečio 

I vaikas,’ tai tik dangus galėjo žinoti, 
koks kelias laukia to silpno kūdikio. 
Tik vėliau, kai jis Vilkijos mieščio- 
nuko titulu pradėjo'lankyti mokyklą, 
turėdamas jau tėvą Amerikoje, mo
kytojas jam pranašavo Lietuvos isto
rinių legendų rinkėjo ateitį. Su ke
turiolikos metų išmintimi... Karpius 

I 1909 metais atkeliavo Amerikon pas 
i tėvą, atkeliavo tėvo pastogėn, kaip 
vaikas be jokios tautinės, o tik su 
lietuviškos knygos smalsumu; kny
gos, kurią jis gaudavo iš vietinio Vil
kijos klebono ir kurią išmokė jį vie- 

, tinis Vilkijos vargonininkas ... Gai 
tuo ir būtų užsibaigę pusbernio Ka
ziuko lietuviški atsiminimai, gal taip 
būtų ir išnykęs Karpius Amerikos 
didžiulėje mašinoje, kaip tatai yra 
atsitikę su tūkstančiais kitų lietuvių, 

; jei ne „Keleivis“ ir „Draugas“, ku
riuos jo vyresnysis brolis mielai na
muose skaitydavo. Per juos Karpiui 1 
atsidarė durys į spaustuvę, o vėliau 
ir į redakciją. Pirmą kartą Karpius 
pasirodė Amerikos lietuvių visuome
nei 1915 metais su nedideliu mono
logų ir komedijėlių rinkiniu, pavai
dintu negailestingu posakiu „Neno
rėjai duonos, graužk plytas“. Ir nuo 
ano laiko daugiau kaip 40 įvairių 
knygų ir knygelių išlydėjo į viešu
mą Karpiaus plunksna.

Politinėje Amerikos lietuvių vei
kloje Karpius šiuo metų stovi Lietu
vai Vaduoti Sąjungos eilėje, kaip jos 
sekretorius nuo pirmos įsisteigimo 
dienos. Ir jerL. Vaduoti Sąjunga to
kiu judrumu ir inteligencija aktingai 
dalyvauja Lietuvos išlaivinimo dar
buose, tai Karpiaus pakantrus ir ver
tingas pasiaukojimas pasiima didelę 
dalį visos sėkmės. Tuose painiuose 
santykiuose, kokie įsivyravo Ameri
kos lietuvių susiskirstymuose ir kar
tu lietuviškoje veikloje, reikia dide
lės ir atsakingos sąžinės,, reikia pla
čios tautinės inteligencijos ir gilių 
solidarumo, jausmų, kad būtų galima 
neiškrypti iš bendroje kelio, vedan
čio į Lietuvos laisvės idealą. Ir Kar
piui nė vienos čia suminėtų savybių 
netrūksta. Ir toliau jis pasilieka iš
tikimas Lietuvių Tautos žvaigždei. 
Ir toliau jo „Dirva“ žvelgia į Lietuvą 
ir į visus lietuvius ne kokios parti
nės neapykantos, ne kokios liguisto! 
didybės ir ne asmeniškos naudos 
akimis, o šventu ir nepažeidžiamu 
ilgesiu į tvirtą visų geros valios lie
tuvių vienybę. Tiegul tas kelias pasi
liks vienintėlis Karpiui ir' jo „Dir
vai“! V. Audrūnas

Kitais žodžiais tariant, mes turi
me suprasti faktą, kad yra reikalinga 
apriboti tautų suverenumą ir sukurti 
pasaulio valdžią, kuri įstatymais re
guliuotų santykius tarp paskirų tau
tų, kaip pvz. Jungtinės Š. Amerikos 
Valstybės reguliuoja santykius tarp 
paskirų savo štatų. Priešingu atveju, 
nėra nė mažiausios vilties, kad mes 
kada nors išspręsime bent vieną mū
sų generacijos gyvybinių problemų, 
ar kad mes sugebėsime išvengti se
kančių ir dar daugiau naikinančių 
karų.

Šių laikų labai vargingam tarp- 
tautiriių santykių darbe mes tegir- 
dime, kaip viena tauta keisčiausiais 
būdais kaltina kitą tautą, vis viena 
prieš kitą pakeldama karą.

Fašistiniai kraštai tvirtina, kad 
demokratinė sistema būtinai veda 
prie bolševizmo.

Komunistai prisispyrę 'tvirtina, 
kad demokratija ir fašizmas abi yra 
kapitalistinės santvarkos, kad prie 
abiejų santvarkų privatus kapitalas 
išnaudoja darbininkus, kad fašizmas 
yra reakcionierių išradimas socializ
mui sugriauti.

Demokratiški kraštai pabrėžia, 
kad fašizmas ir komunizmas yra 
vienas ir tas pats, abudu yra totali
tarinės diktatūros — griaunančios 
visas individo laisves ir individą re
dukuojančios ligi baudžiauninko, iš 
tikrųjų gi kiekviename tų kaltinimų 
yra perdedama. Kadangi žmonija 
dėl šitų sąvokų veda pasaulinio mi
lto pilietinį- karą, tai gyvybinė! 
reikšmės išvados turi būti objekty
vios ir aiškiai nustatytos.

(Bus daugiau)
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Latviai apie ateities problemas Vincent Auriol
Latvių, tremtinių spauda savo vi

suomenę uoliai informuoja apie rū
pimus dienos klausimus if ateities 
perspektyvas. Kaip atrodo iš pasku
tiniųjų tos spaudos skilčių, daugiau
sia dėmesio kreipiama į darbo ir ap
sigyvenimo galimybes Europos kon
tinente, su aiškiu skepticizmu atsi- 
nešant j įvairias emigracijos viliones.

„Latviešu Žinąs“ plačiai aprašo 
Latvių Centrinio Komiteto darbo ta
rybos suvažiavimą, kuriame darbo 
sričių vadovai ir ekspertai savo pra
nešimuose nušvietė darbo galimybes 
amerikiečių zonoje ir kitose Europos 
šalyse. Dėl jau žinomų darbo pasiū
lymų Anglijoje, Olandijoje ir Belgi
joje nusistatyta pirmoje eilėje ištirti 
vietoje darbo sąlygas. Turint gal
voje kad darbo pasiūla rodo tenden
cijų augti, suteikiant pirmučiausia 
galimybių amatų specialistams, sten
giamasi stovyklose dar labiau suak
tyvinti apmokymą praktiškam amato 
darbui. Augant darbo pasiūlai UN- 
RRAos ir kariuomenės darbovietėse, 
siekiama, kad į tuos darbus patektų 
savo moralinę atsakomybę ir darbo 
drausmę įsisąmoninę žmonės. Tuo 
tikslu, pvz., Bavarijos apygardos ko
mitetas išduoda specialius pažymėji
mus, garantuojančius reflektanto tin
kamumą. Jau esą susitarta su darb
davių įstaigomis, kad be tų pažymė
jimų darban niekas nebūtų priima
mas.

Augant už stovyklos ribų dirban
čiųjų skaičiui. Latvių C. K. darbo 
tvarkymo srityje kompetencija pra
plečiama ta prasme, kad Komitetas 
ateityj turės rūpintis dirbančiųjų 
kultūrinių ir socialinių reikalų tvar
kymu.

Kitas latvių laikraštis, „Tevzeme" 
savo straipsnyje „Registruotinas dar
bas“ kelia tremtinių darbo statistikos 
reikalą, pabrėždamas, kad buvo ir

Sugriuvo Sovietu remtas režimas Azerbeidžane
Joseph ir Stewart A'zop’ai, žy

miausi amerikiečių žurnalistai, rašo 
N.Y.H.T. apie sugriuvusi Azerbeidža- 
no rėžimą, kurį rėmė Sovietai. Jie. 
pastebi, jog dabar Washingtonas gau
na pranešimus apie šį niekingą, So
vietų Sąjungos marionetinį režimą 
Azerbeidžane. Jo griuvimo priežas
čių esą toli nereikia ieškoti.

Straipsnyje nurodoma, jog Sovie
tų valdovai ketiną atitraukti savo 
dalinius iš Austrijos apie šių metų 
vidurį", gal būt, jie būsią atitraukti ir 
iš Balkanų. Amerikos ekspertai stu
dijuoją tokį klausimą: „ar kartais p. 
Milan Groza, p. Georgi Dimitrov ir 
kiti kominterno žmonės Balkanuose 
vieną gražią dieną nepatrauksią prie 
Rusijos sienos, kaip kad padarė p. 
Jaafer Pisevari, kominterno žmogus 
Azerbeidžane? Ir tik išsinešdinus Pi- 
ševariui su draugais, pakilo kampe
lis Sovietų laikomos uždangos, kuri 
tamsino tą sritį. Pranešimai atidengė 
detales to, kas vyko už šios užuo
laidos. Jie parodė, kad marionetinis 
Sovietų režimas Azerbeidžane buvo 
lyg pajuokai sudarytas, dirbtiniu bū
du primestas iš, viršaus, jėgos vei
kiamas ir palaikomas ir, svarbiausia, 
žmonių neapkenčiamas.

■Trijų rūšių lyderiai
. Toliau laikraštis nurodo, kaip re
žimo kokybė apsprendžianti vadus. 
Jie esą buvę trijų rūšių. Pirmiausia, 
jie buvę kaukaziečiai ir Sovietų at
gabenti. piševaris pats buvęs vienas 
iš tų. Nors jis buvo gimęs Irane, bet 
išauklėtas Rusijoje. Nenuilstamasis 
Sadig Daddar, policijos šefas, savo 
parėdymus tautiečiams bauginti iš- 
leisdavęs laužyta turkų kalba, nors 
gimtoji jo kalba buvo rusiška. Ar
mijoj šefas, Ghulam Danishyan, ku
ris pasirašė karių ėmimą, buvo So
vietų profesionalas šaulys.

Antrąją kategoriją sudarę vietos 
azerbeidžaniečiai, kurie iš to tikė
josi sau naudos. Tokiu buvo Rabi 
Kabri, pašto-telegrafo ministeris. Jis 
buvo laimingo žemvaldžio sūnus, ku
ris pats save sunaikino prabangiai 
gyvendamas. Jis, kaip ir Groza Ru
munijoje ar Muzaffar Firouz Tehe
rane, tikėjosi per sovietinius vieš
pačius atgauti savo laimę ir savo po
ziciją.

Vietiniai reformatoriai
Alsop’ai nurodo, kad tarp jų bu

vę ir tikrų reformatorių, idealistų, 
kurie sovietiniame režime matę se
nųjų klaidų atitaisymą. Jų tarpe bu
vo Hajl Shabostary, Tautos kongreso 
prezidentas, svajotojas ir idealistas, 
panašus į Henry Wallace. Į tą gru-

e
bus balsų, norinčių pakenkti tremti
nių opinijai, jog jie nevykstą namo 
tik dėl to, kad UNRRAos aprūpinami 
gali sau tinginiauti ir nedirbti. Darbo 
statistika, konkrečiais duomenimis, 
lengva būtų įrodyti, kad tremtiniai 
ir sunkiose tremties sąlygose neven
gia darbo ir, iš viso, nepraranda no
ro dirbti. Si statistika pagaliau, rei
kalinga ir naudinga ne vien tik pro
pagandos tikslams. Ji duosianti tikrą 
vaizdą apie darbo sąlygas ir galimy
bes tremtyje.

„Dirbtuvių ir gamybinių koopera
tyvų registracija padės -pagamintų 
prekių apykaitąi,„ Svarbu taip pat 
žinoti apie dirbančiųjų skaičių ir 
darbo pobūdį, apie dirbtuves ir koo
peratyvus, kokias prekes jie gamina, 
ar gamina tik stovyklos reikalams, 
ar ir pardavimui. Pagaliau ir Įvairūs 
kursai, apmokymai ir 1.1., kas ruo
šia gyventojus ateities darbams. Ne
reikia pamiršti taip pat duomenų ir 
apžvalgos apie stovyklų paruošimus 
ir išsivystymą, kas padaryta savo jė
gomis ir vaizduoja tautiečių darb
štumą.“

Visa ta medžiaga ne tik dabar
tyje leistų lengviau koordinuoti dar
bo sritį, bet ir ateityje ir kiekviena 
proga būtų rimtu argumentu trem
tinių darbštumui ir darbo meilei įro
dyti.

Tas pats laikraštis savo vedama
jame, parašytame prof. P. Jurevi
čiaus, „Ateities planai“ būdingai at
vaizduoja latvių nusistatymą kietai 
laikytis Europos kontinente, konkre
čiai gi — pačioje Vokietijoje. Nėra 
abejonės, kad tame straipsnyje ke
liamos mintys ras įvairaus vertinimo 
ir pačių latvių bendruomenėje, ta
čiau dėl savo originalumo verta su 
prof. Jurevičiaus tezėmis ir mums 
susipažinti. —

Negalint grįžti į savo kraštą, kol 

pę dar priskaitomas Samallah Javid 
— gubernatorius, Kavian — karo mi
nisteris ir Quiyami — teisingumo mi
nisteris. Šie vietiniai wallacė’čiai 
pirmąjį nusivylimo bandymą patyrė, 
kai jie pamatė, kad kominternas ne
pasitiki jais. Du ar trys saugumie
čiai buvę paskirti sekti jų darbus. 
Bet jų nusivylimas išryškėjo tada, 
kai jie suprato, jog naujasis „demo
kratinis“ režimas yra nenuilstamas 
imperializmas ir viešas eksplotavi- 
mas vienų kitais piliečiais, kaip kad 
buvo mėginama 19 amž. kolonialių 
pajėgų.

Sovietų importuoti vyriausybės 
pareigūnai apkraudavo piliečius mo
kesčiais, kuriuos išrinkdavo konfis
kuodami jų turtą, versdavo piliečius 
rašytis į draugišką Sovietų Sąjungos 
draugiją ar į Sovietų demokratinę 
partiją. Sovietų prekybos agentai 
sistematiškai vežė tautos turtus į Ru
siją. Azerbeidžaniečiai gaudavo at
gal tiek maža, jog turtingiausia Ira
no provincija buvo apleista. Kaimie
čiams buvo duodama žemės tiktai 
tam, kad vietoje savų savininkų at
sirastų juos pakeičią sovietų inspek
toriai produktų pareigūnai, rekvizi
toriai ir pan..kurie jų gyvenimą pa
darė dar skurdesni, negu buvusieji 
savininkai. Paprasti piliečiai buvo 
įpainioti į sovietų biurokratijos tin
klą, o slaptoji policija sekė biurokra
tiškų potvarkių vykdymą. Net kur
dai, kurie iš pradžių šliejosi prie so
vietų, pamatė, kad sovietų parama 
iliuzorinė ir kad jų vadas yra šmei
žiamas.

Toliau laikraštis nurodo, jog ma
žas "esąs stebuklas, jei Iranas „inva
zinę“ armiją pasitiko su gėlėmis ir 
džiaugsmu, bet ne su kulkomis. Prie
šingai ankstyvesniems pranešimams, 
Piševari nepasirašė kapituliacijos, be't 
kai užgirdo, kad jis turįs tai pada
ryti ir kad Danishyano „piliečių ar
mija“ atsisakė kovoti, jis su savo 
draugais sužinojo, jog žaidimas yra 
baigtas. Ir tuo būdu sovietų mario
netinis režimas išslydo iŠ sovietų 
kontrolės.

Amerikiečių ekspertams esą gerai 
žinoma, kad būtų pavojinga išvesti 
paralelę, pagal kurią panašus pavyz
dys galįs pasikartoti. Nežiūrint to, 
iš Balkanų- gautieji pranešimai apie 
Sovietų marionetines valstybes nu
piešia labai panašias sąlygas, kurios 
buvo patirtos Azerbeidžane. Jei Ru
sijos daliniai ateinančiais metais pa
sitrauks iš Balkanų valstybių, ko
minterno likimas Rumunijoje, Bul
garijoje ir Vengrijoje bus sekamas 
su dideliu dėmesiu. iN.Y.H.TJ

ten valdo- svetima okupacija, trem
tinių problemai išspręsti liktų dar 
viena galimybė, — tai kompaktinės 
tremtinių masės įkurdinimas civili
zuotame krašte, kur klimato ir kitos 
reikalingos sąlygos įgalintų įsikurti 
ir žmoniškai gyventi, kur tas kraštas 
mielai sutiktų visą tremtinių masę 
priimti, suteikiant reikiamą kultūri
nę laisvę ir, laikui atėjus, leistų grįž
ti į savuosius kraštus. Deja, straips
nio autorius neranda tokio krašto, 
kuris šiomis sąlygomis leistų tą, anot 
jo, idealų projektą įgyvendinti. In
dividuali emigracija arba išsimėty
mas po visus pasaulio kraštus -reiš
kia likusios tautos dalies išnykimą. 
Tai esą parodę ankstyvesni emigra
cijos istorijos pavyzdžiai. Žiūrint gi 
iš tautinės bendruomenės tolimesnio 
palaikymo ir egzistavimo taško, bū
tina, kad bent kokiomis sąlygomis 
būtų visai bendruomenei užtikrintas 
ne tik minimalios pragyvenimo sąly
gos, bet ir tos kultūrinės ir tautinės 
sąsajos, kurios įgalina toliau palai
kyti ,ir vystyti tautinę bendruomenės 
egzistenciją. •

Peržvelgęs imigrantinius kraštus 
ir jų teikiamas imigracijai sąlygas, 
autorius prieina prie netikėtos, anot 
jo paties, išvados, jog vienintelė ga
limybė toms statomoms sąlygoms 
įgyvendinti lieka tik — Vokietija.

Esamoje padėtyje, kada Vokietija 
randasi nugalėtojų globoje ir prie
žiūroje, ir tremtiniai čia nelieka tos 
tautos nevalioje, su kuria jie turi ir 
turėtų gyventi, bet kaip tik dar gi 
gali naudotis tam tikra apsauga ar 
protekcija. Tai liestų daugiausia tau
tinius ir kultūrinius reikalavimus, ta
čiau dėl darbo perspektyvų autorius 
taip pat. siūlo žiūrėti blaiviai ateitin. 
Vokietijos atstatymo galimybės kas 
kart labiau ryškėjančios, tuo pačiu ir 
darbo problema turėtų išispręsti kuo 
palankiausiai. Toliau straipsnyje sa
koma: „Kiek liečia sugyvenimo (su 
vokiečiais) galimybės, anot kai ku
rių vokiečių mes (t. y., latviai) ir 
estai veik vieninteliai iš rytų tautų, 
su kuriomis vokiečiai jaučiasi galė
sią viens kitą suprasti. Galime sa-

Pabaltijo valstybių rūpesčiais
Pasisako „C. Daily Mail“ skaitytojai

Jeigu galima pasakyti, kad Bal
tijos valstybių likimas didžiųjų va
karų valstybių politikų- pasisaky
muose šiuo metu beveik visai nemi
nimas ar užsimenamas tik prabėgo
mis bei aliuzijomis, tai tokio abejin
gumo anaiptol nepastebima plačiai 
praplitusių Europos laikraščių skai
tytojų tarpe. Antai, „Continental 
Daily Mail“ dienraštyje, palyginti, 
dažnai randama įvairių valstybių 
skaitytojų laiškai, kur keliami mūsų 
okupuotų kraštų — Lenkijos, Balti
jos valstybių, Jugoslavijos ir kt. 
klausimai. Atskirais atsitikimais, 
pravedant, pvz., lygiagretę su vokie
čių darbininkų išgabenimu į Rusiją, 
primenamos bolševikų įvykdytos de
portacijos Baltijos valstybėse,'NK
VD teroras rusų okupuotuose kraš
tuose ir panašūs reiškiniai iš anapus 
geležinės uždangos.

Laiškų pluoštai pasipylė redak- 
cijon, kai žum. Randolph Churchill, 
buv. britų premjero Winstono Chur- 
chillio sūnūs paskelbė 1946. XI. 21 
„CMD“ straipsnį, kur palietė rusų 
puolimą prieš mars. Smuts už Pietų 
Afrikos nenorą atiduoti josios val
domą Pietų Vakarų Afriką patikė
tinių institucijai, ir ta proga primi
nė Baltijos valstybių dabartinę pa
dėtį (Str. buvo išspausdintas ir lie
tuvių tremtinių spaudo ja).

Sis R. Churchillio straipsnis, 
sprendžiant iš skaitytojų tame pat 
dienrašty paskelbtų laiškų, sukėlė 
nemažą susidomėjimą okupuotų Rai
tijos valstybių klausimu. Pirmuoju 
laiškų skyriuje 1946. XI. 26 atsiliepė 
tūlas rusas, prikišdamas R. Chur- 
chilliui,-kad pastarsis bus pamiršęs, 
jog Baltijos valstybės ir rusų anek
suotos suomių ir lenkų žemės prieš 
I-jį Pasaulinį karą priklausė Rusi
jai ir, esą, rusų tauta už tų atskirtų 
kraštų atgavimą apmokėjo savo 
krauju:

Kitas skaitytojas 1946. XII. 5. d., 
priminęs bolševikinės partijos ir NK
VD terorą, žiauriausią diktatūrą, bal
tų naikinimą, klausia, kodėl Baltijos 
valstybių klausimu tylima, ar tik ne 
todėl, kad nusikaltimai prieš žmoniš
kumą, prigimtas teises ir laisves yra 
padaryti didžiųjų valstybių prieš 
mažąsias?

Vincentas Auriol, 62 metij socia
listas, nugalėjęs penkis kandidatus, 
Prancūzijos parlamento buvo Išrink
tas Ketvirtosios Prancūzijos respu
blikos prezidentu septyneriems me
tams. Taigi, Auriol užėmė tuos rū
mus, kuriuose gyveno paskutinis 
Prancūzijos respublikos prezidentas 
— Lebrunas.

Vincento Auriol gyvenimas yra 
gana tampriai susietas su politika. 
Jis yra senas socialistas, kuris turėjo 
daugiau draugų negu priešų per savo 
33 metų politinę karjerą.

Pradžia Vincento gyvenimo pra
sidėjo pietinėje Prancūzijoje, Revel, 
1884 m. rugpiūčio 27 d. ūkininkų šei
moje. 1907 m. jis studijuoja teisę, 
prisideda prie socialistinio laikraščio 
redakcijos štabo. Vėliau tampa „Mi
di Socialiste“ laikraščio redaktorium 
ir juo išbūna 25 metus.

Būdamas teisininku ir laikraščio 
redaktoriumi įgyja nemažą reputaci
ją ir 1914 m. išrenkamas pirmą kartą 
į tradicingai audringą parlamentą 
atstovu.

Jaunasis advokatas dieną dirba 
teisme, vakare skaito paskaitas, o 
naktį redaguoja laikraštį. Tai nepa

ves paklausti, kuriame krašte nėra 
nusistatyta prieš svetimšalius ir kuri 
tauta mus geriau supranta? Ar tai 
būtų anglai, prancūzai ar amerikie
čiai?“. ... '

Taigi, eksploatuoti sugebėtų visos 
tautos, gi čia (Vokietijoje) .pagrinde 
glūdi galima nugalėtojų apsauga ir 
parama. Esą, jų galioje yra visas 
reikalas čia sudaryti pakenčiamas 
gyvenimo sąlygas, jei tik jie tai pa
norėtų. Ta prasme jau esą kai kur 
padaryta iš jų pusės -net pasiūly
mų. (!?)

Nežiūrint autoriaus įžiūrėto prie
lankumo latviams ir estams iš vo
kiečių pusės, jis prileidžia, kad vo
kiečiai, panaudodami sąjungininkų 
dabartinius santykius ir didėjantį 
pataikavimą, gali panorėti ir siekti 
svetimšalių pašalinimo iš taip jau 
perpildyto krašto. Tačiau būsimoje

1946. XII. 6. d. laiške redakcijai 
stebimasi, kodėl, rusams reikalaujant 
atitraukti britų kariuomenę iš Grai
kijos, Indonezijos, Egipto ir kt., nie
kas nereikalauja rusus pasitraukti 
iš Baltijos valstybių, ir esą nuostabu, 
kad tokio klausimo iš viso nebuvo 
kilę.

1947. žll. 12 kitas skaitytojas, ry
šium su ruso 1946. XI. 26 paskelb
tuoju laišku, konstatuoja mėginimą 
pateisinti mažųjų tautų pavergimą 
tuo laiku, kai tiek didžiųjų, tiek ma
žųjų tautų laisvė laikoma natūraliu 
dalyku. Ar nebūtų, esą, geriau, jei 
rusai, palikę kitas tautas ramybėje, 
įvestų tvarką ir pakenčiamas sąly
gas gyventi savojoj šalyj.

1946. XII. 18 kitas rusas tvirtina, 
kad Baltijos valstybės visados buvu
sios Vokietijos potencialiu tramply- 
nu Rusijai pulti, ir dėl to, esą, Rusi
ja, patyrusi skaudžią pamoką, norin
ti apsisaugoti nuo tokio užpuolimo. 
Baigdamas klausia, argi D. Britani
ja leistų potencialiam priešui valdyti 
Lamanšo salas, Belgiją ir Olandiją. 
Dėl tų pačių motyvų S. Rusija, esą, 
negalinti pakęsti prie savo durų prie
šiškai nusiteikusių Baltijos valsty
bių.

1946. XII. 19 d. buv. Lietuvos mi
nisteris pirininkas, pasipiktinęs 1946.. 
XI. 26 d. laiško autoriaus teigimu, 
kad Baltijos valstybės įjungtos į 
Sovietų Rusiją kaip buv. Rusijos Im
perijos dalys ir 11, nurodo, kad Lie
tuva jau XIII a. buvo sukūrusi savą 
valstybę, kai rusai savo dar ilgai 
neturėjo, kad du šimtmečiu Lietuva 
vykdė istorinę misiją, sulaikydama 
vokiečių „Drang nach Osten“, ir sau
godama Vakarų Europa nuo azijatų 
antplūdžio. XVIII a. pabaigoj Lietu
va pateko rusu valdžion dėl rusų- 
prūsų susitarimo, gyvai primenan
čio nelemtą Molotovo-Ribbentropo 
1939 m. slaptą susitarimą. 1918 me
tais Lietuva buvo atstatyta po kietų 
kovų prieš vokiečius ir rusų bolše
vikus. 1920. m. Maskvos sutartimi 
sovietai „savo noru ir visiems -lai
kams išsižadėjo visų Rusijos turėtų 
suveminių teisių į lietuvių tautą ir 
josios žemes“. Išdėstytų faktų aki
vaizdoje, esą, reikalinga būtų atsa
kyti Į šiuos klausimus: 1) ar sovietų 

prasto darbštumo asmenybė. Jis, bū
damas finansų klausimų specialistas, 
išbuvo rūmų finansinės komisijos na
riu net 23 metus (nuo 1916 iki 1939 
metų). Jis dalyvavo Londone, svar
stant garsųjį Dawes planą, o 1925 m. 
buvo jau Washingtone pirmojo karo 
skolų konferencijoje. 1936 metais 
jam teko būti finansų ministeriu 
Leon BĮum kabinete, o Camille Chau- 
temps — teisingumo ministeriu.

Prancūziją vokiečiams okupavus, 
jis pasisakė prieš įgaliojimų suteiki
mą Petain ir todėl jis buvo laikomas 
policijos priežiūroje. 1943 m. jam pa
siseka iš ,-,globos“ pabėgti į Angliją 
ir čia Vincentas prisijungia prie gen. 
de Gaulle, o jo žmona, palikusi Pran
cūzijoje, dirba slaptą darbą.

Jis savo taktu, kietumu, paprastu
mu įsigijo visų partijų vadų respek- 
tą. Todėl nenuostabu, jeigu jis buvo 
abiejų parlamentų prezidentu ir nuo
latiniu tautinės tarybos nariu nuo pat 
krašto išvadavimo.

Nežiūrint jo socialistinio dešinu- 
mo, renkant prezidentu jo kandida
tūrą palai..ė abi kairiosios socialisti
nės partijos. Jis buvo ir yra socia
listų ir komunistų susijungimo prie
šininkas. Am.

taikos sutartyje esą būtų pravesti 
straipsnį apie tremtinių padėtį, nes 
nėra abejonės, kad jie esą vokiečių 
politikos padarinys ir vokiečių tauta 
nešanti už jų likimų moralinę (ar tik 
moralinę?) atsakomybę.

Baigdamas^ autorius laiko nerim
tu dalyku tremtinių baiminimąsi būti 
galimo karo -sutryptiems ir kurti 
ateities planus, remiantis netikromis 
hipotezėmis. Pagaliau, ir tokiu at- 
.veju tautos visuma mažiau nukentė
tų, nei išsibarsčius po visą pasąulį.

Tiek iš prof. Jurevičiaus straips
nio, tiek iš latvių bendruomenės va
dovybės pastangų aiškėja, kad lat
viai tikrai nėra Susižavėję emigraci
jos vilionėmis. Reiktų būti pranašu, 
kad atspėti, kuriuo, keliu nuves toli
mesnis tremties kelias, bet gi nau
dinga ir su tokiomis mintimis būti 
susipažinusiam. ' . J. M.

1940 m. agresija gali būti pateisina
ma 1792—1795 m. agresija; 2) ar tau
tų apsisprendimo principas buvo ka
da atšauktas; 3) ar sovietai, 1940 me
tais okupuodami Lietuvą, nesulau
žė galiojančios 1920 m. Maskvos su
tarties?

Vokietis Iš Berlyno 1946. XII. 27 
laiške rašo, kad vokiečiai, ryšium su 
dienrašty išikilusia kontroversa dėl 
rusų politikos Baltijos valstybėse, 
nesupranta, kodėl nusikaltimu lai
koma, kai baltus žudo vokiečiai, bet 
jo nematoma, kai tat daro rusai. Vo
kiečiai karo nusikaltėliai, esą, nu
bausti Nuernberge, kur jų kaltinto
jai buvo rusai. Jeigu tai esąs demo
kratijos pavyzdys, tai vokiečiai to
kios demokratijos nenori.

1946. XII. 29 skaitytojas rašo, kad 
suomiai, baltai ir lenkai dėl esamos. 
padėties jų kraštuose esą patys kalti, 
nes beveliję sovietines, o ne savas 
vyriausybes.

į tą mintį 1947. I. 19 atsiliepė ki
tas skaitytojas, paaiškindamas, ku
riuo bei kokiu būdu baltų tautom 
buvo primestos sovietinės vyriau
sybės. -

1947. I. 19 tūlas skaitytojas ry
šium su 1946. XII. 18 laišku stebisi, 
kaip rusai, tiek kentėję prie Stalin
grado, bijodami naujo vokiečių už
puolimo gali pateisinti Baltijos vals
tybių okupavimą. Autorius pri
leidžia, jog, esą, galima, kad Brita
niją neleistų Belgijai ir Olandijai 
tapti „potencialiu tramplynu" jai 
užpulti, tačiau tarp tų kraštų ir Bal
tijos valstybių esama milžiniško skir
tumo. Britai, esą Belgijoje, nedepor
tuoją įtartinų žmonių, kaip daro ru
sai Baltijos valstybėse. Rusas, sako 
laiško autorius, bus pamiršęs, kad
1941 metais Baltijos valstybėse buvo 
ne Vokietija, bet Rusija, Ir tai ne- 
sukliudė vokiečiams pasiekti Lenin
gradą. Gal esą, pačios baltų tautos, 
jei nebūtų okupuotos, efektingiau 
būtų gynusios savo kraštą nuo vo
kiečių. Rusai eina klaidingu keliu, 
pavergdami baltų tautas. Jeigu tu
šai įgytų baltų palankumą, tai tat 
būtų pirmas kartas žznoa£?M istori
joje, kaip rusų žiaurumą Ir persekio
jimų išdava.

9
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Tremtinių vargais ir rūpesčiais
laikas 
darbo 
atgai-

ANGLAI PRIIMA SM TUKST. 
TREMTINI!)

Londoną. — Jau kuris
Anglijoje jaučiama* didelis 
jėgos trūkumas, kuris kliudo
vinti pokarinę pramonę. Vyriausybė 
buvo iškėlusi sumanymą parsi
traukti vakarų Europoje esančių 
tremtinių, bot tam vii priešinosi dar
bininkų sąjungų vadovybė.

Kaip pranešama iš Londono, šio
mis dienomis Darbo ministerija jau 
galutinai sutarė su darbininkų sąjun
gos centru įsileisti į D. Britaniją 
500.000 tremtinių, kurių tarpe gali 
būti 80.000 žydų.

Profesinių sąjungų vadovybė su
tiko įsileisti naujos darbo jėgos su 
sąlyga, kad tie atgabentieji turės 
laikytis profesinių sąjungų taisyklių 
ir tvarkos ir kad jie bus individualiai 
atrenkami pagal gabumus ir ypatin
gai pagal tinkamumą labiausiai rei
kalingose ūkio šakose —, anglies, 
metalo, tekstilės ir žemės ūkio.

Pačių 'tremtinių tarpe jaučiamas 
gyvas susidomėjimas tirščiau įsi
kurti Aliaskoje. („Amerika“, 1947 m. 
sausio 31 d.)

PORTLANDIECIAI NORI DP 
PADĖTI

Lietuviai ir kiti DP neturi kur dėtis
Frankfurtas, vasario 6 d. S.' & S. 

biuras praneša, kad portlandiečiai 
yra sudarę komitetą, kuris rūpinsis, 
kad’ JAValstybės atidarytų savo du
ris Vokietijoje esantiems DP. Komi
teto pirmininkas yra p. Philip H. Pa
rish, redaktorius ir buvęs karo mi- 
nisterio Robert P. Patterson svečias 
Europoje. Jis pareiškė, kad ameri
kiečių okupacinės Vokietijos ir 
Austrijos zonose yra apie pusę .mili
jono tremtinių — lenkų, žydų, lietu
vių, latvių, estų ir ukrainiečių, kurių 
dauguma neturi kur pasidėti ir kurie 
yra dabar kariuomenės remiami.

„Komitetas tikisi, kad JAV gaus 
priglausti savo' dalį ir vyriausybė 
mėgins paveikti,. kad ir kitos tautos 
tatai padarytų“.

piliečių komitetas spaus dabartinę 
kongreso sesiją, kad įstatymu būtų 
leista 400.000 asmenų įvažiuoti šalia 
reguliarios kvotos.

Komiteto viceprezidentu yra po
nia Eleonora Roosevelt, CIO ir AFL 
pirmininkai Philip Murray ir William 
Green ir New Yorko gubernatorius 
Herbert H. Lehman.

DP — JURININKAI
The Stars & Stripes iš Flensbūrgo 

praneša, kad jauni DP iš Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos ruošiasi būti pre
kybinio laivyno jūrininkais. Juos re
mia okupacinė britų armija ir UN- 
RRA.

Buvusioje vokiečių jūrininkystės 
mokykloje navigacijos ir inžinerijos 
mokosi-125 pabaltijiečiai. Mokyklos 
personalą sudaro DP, buvę instruk
toriai, fizikai ar inžinieriai Pabaltijo 
kraštuose, o anksčiau — tautinės na
vigacijos kapitonai ir kt. pareigūnai.

Mokslas tęsis 8 mėnesius.
Studentai yra vidutiniškai 22 me

tų amžiaus. Jie yra sunkaus DP gy
venimo nariai, atsisakę repatrijuoti 
dėl asmeninių ar politinių priežas
čių.

Anglai, grįžo į savo tėvynę. Vie
nas jų vedė lietuvaitę ir didžiuo
jasi, kad rado sau gyvenimo draugę 
išrinktosios tautos, kuri jam Angli
joje primins artimai pasiaukojusius 
drąsius lietuvius.

Siems lietuviams iš Anglijos pa
rašė nuoširdžius laiškus, pažadėdami 
reikalui esant savo nuoširdžią pa
ramą.
PASIPRIEŠINIMAS CHULIGANIZ

MUI IR NUSIKALTIMUI
. Padidėjo tremtinių tarpe chuliga

nizmas ir kriminaliniai nusikaltimai. 
Lietuviai, kurių vardas ligi šiol buvo 
tuo nesuteršiamas ir gerbiamas, pa
skutiniu laiku nuskambėjo eile gar
bę žeminančių veiksmų.

Pastebėta, kad chuliganizmas ir

nusikaltimai padidėjo sykiu su re
presijomis ir propaganda prieš trem
tinius. Lygiai patirta, kad tam tikri 
tremtiniam priešingi veiksniai yra 
paskatiną savo žmones visais būdais 
diskrediduoti tremtinių vardą.

Vadovaujamosios įstaigos kreipėsi 
į tremtinių bendruomenę, kviesda
mos iš naujo griežtai pasipriešinti 
chuliganizmui ir nusikalstamiems 
veiksmams. Stovyklų vadovybės turi 
sekti į chuliganizmą bei nusikaltimus 
likusius asmenis ir jų galimiems nu
sikaltimams užkirsti kelią. Nusikal- 
tusieji turi būti kuo greičiausiai tei
smo baudžiami ir, reikalui esant, ša
linami iš bendruomenės, viešai skel
biant jų pašalinimo motyvus.
• Kada tremtiniai terorizuojami iš 
šalies, tai iš vidaus juo labiau- jie 
turi susidrausminti, nors ir skaudžio
mis, nors ir drastiškomis priemonė
mis.

Ar Vokietija bus Sovietą įrankis?
Ar verta dėkoti Byrnes? Didelis Amerikos pralaimėjimas Jaltoje. 
Atpildas už 100.000.000 žmonių — antiamerlkietiška propaganda. 
Ne Sovietų nuolaidumas, bet Amerikos nusižeminimas. Ko 

laukiama iš Marsliallio
tini pilną spaudos -ir žodžio 
Europiečiai, ypač po dikta-

PLANAS DP PRIIMTI I AMERIKĄ
UP iš Philadelpijos praneša, jog 

DP reikalams Piliečių Komiteto pir
mininkas Earl Harrison pasiūlė, kad 
JAValstybės kasmet įsileistų po 
100.000 DP per ketveris metus.

Harrisonas yra Pensilvanijos Uni
versiteto teisių skyriaus dekanas. Jis 
pareiškė, kad dabartinė emigracijos 
situacija esanti sutrukdyta „falsifi
kuotos kompanijos“, ir pridūrė', jog

Arsi nieko naujo...
(Atkelta iš 3 pusi.) 

vo partnerių nuoįaidumą ir labai ge
rus norus. Bet gi -

Marshalliui vienas dalykas ten 
ip0*/» pasisekė.

Jis asmeniškai ir labai kruopščiai 
susipažino su padėtimi Kinijoje. Pa
matė, ko siekia Kinijos komunistai ir 
kas už jų pečių stovi. Todėl ir nu
sprendė -
Cankaišeką galutinai sudemokratinti 

ir atvirai jį remti.
Generolą Cankaišeką asmeniškai su
demokratinti darbas nebūtų sunkus. 
Jis . (Cankaišekas) seniai jau viešai 
pareiškė, kad jis nenorįs mirti dik
tatoriumi, bet norįs duoti savo tautai 
ir demokratiją ir laisvę. Didesnių 
sunkumų gali iškilti dėl kai kurių jo 
šalininkų ir rėmėjų. Taigi, dar visko 
gali būti, bet maža tėra pagrindo 
abejoti, kad Marshallis būtų paskel
bęs programą, kurios įvykdymu jis 
netikėtų. O Marshallis gi žino, kad 
jam tiki ne tik visa Amerika, — visa 
Europa j jį žiūri su paskutine .išsigel
bėjimo viltimi.

Taigi, norėdami atsakyti klausi
mą, ar yra kas naujo JAV užsienio 
politikoje, griežto atsakymo duoti ne
galime. Iš principo Marshallis yra 

. Byrnes tęsinys. Abu jie siekia (ii- sie
kė) to pat; s-tikslo: teisingos, todėl ir 
patvarios taikos, tuo pačiu ir laisvės. 
Tik Byrnes, pasišventęs kolektyvaus 
saugumo ir Europos reikalams, gal 
kiek uždelsė tvarkyti JAV strategi
nes sienas ir tuo nepadidino Ameri
kos svorio ten, kur be tinkamų re
zultatų atsiekti sunku, o gal ir net 
neįmanoma. Gal dėl to kai kurių 
reikalų sprendimai skendėjo ilguose 

.ginčuose ir jų pabaigos nebuvo ma
tyti. Marshallis, kaip dabar galima 
spėti, papildys Byrnes žygius — pas
kubins JAV strateginių sienų organi
zavimą. Tatai Amerikos balsą gali 
padaryti daug svaresniu ir Maskvos i 
konferencijoje. ]

LIETUVIAI DP IŠGELBĖJO 
ANGLUS BELAISVIUS

Šio karo pabaigoje St. Johan 
miestelyje (Austrijoje) prie statybos 
dirbo ir du lietuviai tremtiniai: J. 
Tomkus ir G. Ęožela. Su jais drauge 
dirbo ir astuoni anglai belaisviai, 
patekę į vokiečių nelaisvę Afri
koj. Minimi belaisviai toj vietoj iš
dirbo apie trejetą metų ir gerai ži
nojo daugelį vokiečių šunybių.

Karui baigiantis, vokiečiai pabū
go, kad šie belaisviai gali santarvi
ninkams išduoti jų juoduosius dar
belius, todėl nutarė juos nužudyti. 
Apie tai išgirdę augščiau minimi lie
tuviai ir parisyžo anglus belaisvius 
išgelbėti. Gavę ginklų, nuginklavo 
vokiečių sargybinį, anglus išvadavo 
ir juos apginklavo sandėlyje rastais. 
Apsiginklavęs dešimtukas nuo vokie
čių pabėgo.

Kol .tą vietą užėmė amerikiečių 
kariuomėmė, lietuviams ir anglams 
teko apie porą savaičių slapstytis 
miškuose. Iš Linzo atvykęs vokie
čių SS būrys apsupo mišką, bet į jį 
lįsti pabūgo. Lietuviams ir anglams 
teko gerokai pabadauti. Maisto šiek 
tiek gaudavo pas vieną pažįstamą 
ūkininką, kurį naciai vėliau už tai 
sušaudė.

Sužinoję, kad netoli yra ameri
kiečiai, lietuviai ir anglai iš miško 
nuėjo i miestelį ir ten perėmė vie
tinę valdžią, nors aplinkui dar buvo 
pilna ginkluotų vokiečių karių ir SS 
vyru. Jiems į pagalbą tuoj atvyko 
penki amerikiečių kariai. Ameri
kiečiai išdavė šiemTietuviam atitin
kamus pažemėjimus, už išgelbėjimą 
aštuonių anglų, priėmė į pagalbinę 
karo tarnybą, aprengė amerikiečių 
karių uniformą ir paliko tame mie
stelyje savo vietininkais. Dabar šie 
lietuviai dirba amerikiečių pašto 
įstaigoje.

JAV 
laisvę, 
turų ir karo laiku prie to nėra pri
pratę ir kai kada pasakytam dr pa
rašytam žodžiui Amerikoje teikia to
kią reikšmę, it jis jau atstovautų vi
są Amerikos tautą ar net vyriausybę 
ar jau būtinai pranašautų kokius 
nors ypatingus įvykius. Taip, žino
ma, nėra, ir tokių išvadų darymas 
priklauso fantazijos sričiai. Bet vis 
dėlto labai svarbu — norint ne tik 
susipažinti su demokratine santvar
ka, bet ir pasisavinti jos dvasią — 
žinoti, kaip laisvai ten reiškiamos 
nuomonės.

Štai „C. Daily Mali“ savo vasario 
I" d. numeryje cituoja JAV senato
riaus Styles Bridges (Bespublikonas 
iš New-Hamshire ir Senato užsienių 
reikalų komisijos narys) pranešimą, 
kur tas senatorius labai savotiškai ir 
atvirais žodžiais paaiškina mums 
daugelį labai gerai žinomų faktų. 
Štai keletas ištraukų.

„Rusijos tikslas paversti Vokieti
ją savo satelitu ir kietai laikytis už
sienių reikalų ministerių Maskvos 
konferencijoje“. „Jei Maskvai pa
vyks jos didysis planas — sujungti 
Rusijos pajėgumą gyventojų skai
čiaus srityje su Vokietijos technikos 
pajėgumu, tai bus prarasta paskutinė 
proga demokratinei civilizacijai iš
gelbėti“. Pareikšdamas, kad iki šiol 
Amerikos užsienių politikoje buvo 
daug daugiau kantrumo negu kietu
mo, senatorius sako: „Mes laukiame, 
kad gen. Jurgis Marshallis pasiprie
šins tos triukšmingos — Henry Wal
lace ir jo aplinkumos vadovaujamos 
— mažumos pastangoms atgal įsprau
sti Amerikos užsienių politiką į tą 
šunkelį (aidą gatvę — vertėjas), iš 
kurio ji tik nesenai išlindo“. Tai mat 
kaip apibūdina p. Bridges ligšiolinę 
Amerikos užsienių politiką ir ko jis 
laukia iš Marshallio.

Dėl atsistadinusio Byrnes jis pa
reiškė, kad buvęs užsienių ■ reikalų

ministeris pašventė energiją iš esmės 
menkavertėms deryboms ir tik sena
toriai Arthur Vandenberg ir Tom 
Connaly parodė paskutiniu laiku kie
tumą, atsparumą ir ištikimumą prin
cipams. .

Jaltos susitarimą p. Bridges va
dina dideliu Amerikos pralaimėjimu. 
Amerika labai pažemino savo auto
ritetą kitų tautų tarpe, leisdama so
vietams jos kaimynų žemes pasisa
vinti ir paimti savo kontrolėn virš 
100.000.000 žmonių. Už tai sovietai 
atsilygina Amerikai nesilaikymu su
tarčių, sąmoningais delsimais, o svar
biausia pasaulinio masto propaganda 
prieš Ameriką.

Toliau p. Bridges sakosi nesu
prantąs, kodėl Amerika taip džiau
giasi, kad po pusantrų metų delsimo, 
po to, kai pasisavimo savo priešų ir 
draugų žemes, Kremlius pagaliau su
tiko derėtis dėl taikos sutarčių. Toks 
sovietų elgesys su Amerika esąs di
delis galingiausios pasaulyje valsty
bės (atseit Amerikos) atstovų paže
minimas.

Pagaliau savo pareiškimą p. Brid
ges užbaigia tokiais samprotavimais. 
Sovietų vyriausybė niekada nesvy
ravo, mesdama visą savo moralinį ir 
politinį svorį ir remdama diktatorius, 
jų satelitinių valstybių vyriausybes 
ir visur penktąją koloną.

Toliau pareiškia, kad jis tiki, jog 
ateityje Amerika taip pat nebedels 
mesti visada ir visur visą savo svorį 
tųjų pusėn, kurie sieks laisvėj, de
mokratijos, laisvos pasaulio preky
bos, o ’ svarbiausia gins žmoniškumo 
teįses.

Žinoma, tokių ir panašių pareiš
kimų jau esame girdėję nemažai. Jų 
pastaruoju laiku Amerikoje gausėja. 
Be to, tai balsas Amerikos užsienių 
reikalų komisijos nario, pareikštas 
tuoj po JAV užsienių reikalų mini- 
sterių pasikeitimo ir prieš pat Mask
vos konferenciją. Taigi daug kam 
bus’ sunku besidėti, kad jo negirdi.

Pranas E. Girius

Literatūrinėmis temomis
(Pradžia 8 pusi.)

Kas bus, kas nebus, bet lietuvių 
tauta veršių nepripažįsta, nesvarbu, 
ar jie iš aukso ar pasidabruoti bebū
tų, ar pagaliau gyvi, atseit, su žmo
gaus forma, bet neraliuoto turinio, 
kaip P. Cvirka, Churginas, S, Čiur
lionienė ir kt. kailiaverčiai.

Detmoldo „Lietuvių Žodyje“ Nr. 
1 (13) cituojama Lietuvos slaptojo 
laikraščio „Už Tėvų Žemę" (1946 m. 
balandžio 4 d.) atsiliepimas apie ko
munizmui talkinėjančiuosius: „Buvo 
manyta, kad tai tautos pranašai, tau
tos dainiai, o pasirodė, kad tai tik 
turgų karošelininkai, Kieno prostitu
tės. Na, dainuokite, kada tauta krau
ju ir ašaromis paplūdusi, — netrukus 
uždainuos jums vėjas- kartuvėse. 
Skąudi nelaimė nuo tautos visas 
šiukšles atskyrė ...“

Amerikos „Vienybė“ Nr. 42 rašo: 
„Yra dar Lietuvoje poetų, kurie ne- 
parsidavė ir neišsigando. Tai nau
jieji liaudies poetai. Jie rodo, kad 
lietuvis negali nedainuoti. Jis gim
sta, auga, jis kovoja su daina. Jis ir 
mirti moka su daina. Iš tu dainų 
skamba — kova, atkakli, žūtbūtinė, 
pasiutusi kova už laisvę. Jos (tos 
dainos) tokios šviežios ir tarsi tebe
garuoja kovotojų krauju...“

Ak, tremtyje žmogus dažnai pasi
gendi .šios ar anos knygos. Atrodo, 
jei galėtum, užsidėjęs pasakų kepu
raitę, su kuria niekas nepastebi, nu
vykti valandai Tėvynėn, tai imtum 
— griebtume! ne ką kita, bet savąja 
kalba spausdintą knygą. Aš, pvz., 
šią valandą norėčiau pasiskaityti sa
vo Mamytės (kur šiandieną Jinai?) 
maldaknygę .„Naujasis Šaltinis“. Tai 
dar kontrafakcinis leidinys. Ten, be 
kita ko, yra nurodymai, kaip organi
zuoti knygų skaitymas (vienas kuris 
raštingesnis skaito, kiti klauso; Skai
tymas vyksta subatvakariais ar iš 
bažnyčios šventadieniais sugrįžus, 
kai daugiau laiko ir mažiau žandarai 
ir šnipeliai lankosi; perskaityta kny
ga siųstina toliau, taip gi perskaity
tos mintys atkartotinos tiems, kurie 
to dar nežino). Ten, tarp maldų už 
mamytę, tėvuką, gimines, sergančius 
ar mirštančius, yra ir malda... už 
knygnešius. Dievaž, 1864-19Qį m. bū
vyje Rusijos carų mūsų tautos kul
tūrai užduota- žaizda vėl yra atsivė
rusi ... >

i ■

Jungtinės Europos Valstybės ir Europos Federacija
Neseniai D. Britanijoje, W. Chur- 

chilliui vadovaujant, buvo sudary
tas „Jungtinis Europos Komitetas“. 
Šj komitetą sudarė aukšto rango as-

STEPAS ZOBARSKAS 
IŠVYKO Į JAV

Žinomas mūsų rašytojas Stepas 
Zobarskas kartu su žmona ir duk
terimi išvyko š. m. vasario 7 d. Ame
rikos emigrantų laivu „Emie Piele“ 
iš Bremeno uosto j JAV. St. Zo
barskas ir tremtyje, nebodamas mo
ralinės priespaudos ir materialinio 
nepritekliaus (paskutiniu laiku dėl 
atvykimo į U.S. zona po 1945 m. 
rugpjūčio 1 d. nebebuvo UNRRA-os 
šelpiamas) produktingai tęsė kūry
binį darbą ir išleido savo novelių 
rinkinį „Savame Krašte“. Lygia
grečiai, iki pat išvykimo, jis tęsė hu
manistines studijas Heidelbergo uni
versitete. Jonas Juškaitis

„SIETYNAS" DAINUOJA 
STUTTGARTO RADIJOFONE
S. m. vasario 16 d. 18 vai. 30 min. 

per Stuttgarto radiją dainuoja LJtf.K. 
„Sietynas“.

Programą atlieka kolektyvo cho
ras ir solistas Paulius Rūtenis. Diri
gentas Algirdas Kačsaauskas. Akom- 
ponuoja St. Kalvaitis. V.

menys — politikai, mokslininkai ir 
p. Jų tikslas yra įgvendinti seną 
Jungtinių Europos Valstybių idėją. 
Šią mintį britų spauda labai palan
kiai traktuoja, tik kai kurie jų lai
kraščiai nurodo tam tikrų sunkumų 
dėl įgyvendinimo praktikoje, nes 
šiai idėjai vadovauja Churchillis, 
kuris nėra Sovietų Sąjungos mė
giamas. Nors ir yra kai kurių prie
šingybių, Jungtinių Europos valsty
bių idėja rasianti pritarimo ir kon
tinente.

Be minėtos Jungtinių Europos 
Valstybių idėjos, JAV atstovas prie’ 
JTautų John Foster Dulles, remia
mas dviejų įtakingiausių respubli
konų senatorių Vandenbergo ir 
Dewey, pareiškė, jog JAValstybės 
turinčios siekti vakarinės Europos 
ekonominės federacijos, kuri rem- 
tusi tarptautinės kontrolės kontro
liuojamais gausiais Vokietijos pra
monės ištekliais. Abu minėti senato
riai šį planą remia. Pagal tai būsią 
reikalaujama drastiškai pakeisti 
arba visiškai panaikinti Potsdamo 
planą, kuris 4 Didžiųjų buvo priim
tas Vokietijos ateičiai nustatyti (red. 
pabraukta).

Toliau Dulles parailkė, jog 
JAValstybės sieks' inčios pasėti Vo
kietijoje ekonominės vienybės sėklas 
visiems vakarinės Europos kraštams.

Kaip matyti, Jungtinių Europos 
valstybių sujungimas, gimęs prieš 
daugelį metų pamažu pradės įgauti 
konkretesnes formas ir, gal būt, 
ateis laikas, kada Europos kraštai, 
net ir Rusija, sudarys Jungtines 
Europos valstybes, kurios tarnaus 
bendram tautų' labui ir pašalins 
tarpusavio kovas, kurios Europos 
tautoms labai brangiai atsiėjo.

(N. Y. .Times)

tau

Lietuvos teisė...
(Pradžia 1 pusi.) 

priemonėmis realizuoti teisėtas
tos aspiracijas dėl savo sostinės. 
Priešingai — pirmąją II-jo pasauli
nio karo dieną Lietuva deklaravo 
neutralumą ir jo griežtai laikėsi. Ir 
vis dėlto ji buvo okupuota ir smurtu 
įjungta į svetimą Rytų kūną, sulau
žant eilę sutarčių ir tarptautinių kon
vencijų. Bei tatai nenusavino lietu
vių tautos suverenumo. Juo labiau, 
kad šio smurto akto nabepripažino ir 
Vakarų demokratijos.

Okupacijų primesti sunkūs ban
dymai lietuvių tautos nepalaužė. Nė 
vienas atėjūnas neįstengė jos pa
jungti imparialistinef savo 'tarnybai. 
Lietuvių tauta garbingai atsistojo pa
čioje pirmoj e eilėje tų negausių Eu-

ropos tautų, kurios • didelėmis auko
mis atsispyrė tarnauti akcijai, prie
šingai nesuklastotos demokratijos 
dvasiai. Tautinės ir tarptautinės mo
ralės brandos egzaminus lietuvių 
tauta išlaikė garbingai ir pasauliui 
pademonstravo didžią mažos tautos 
dvasią.

II-jį pasaulinį karą. Vakarų part- . 
neriai pasitiko šauniais šūkiais. Ko
va su'tironija! Laisvė pavergtiesiems! 
Taika be aneksijų ir pelno! Atlanto 
Chartoje jie išreiškė visų, laisvės 
vertę žinančių tautų troškimus. Ke
turios Didžiosios Laisvės skaisčiai 
nušvietė pavergtųjų tautų idealus ir. 
sustiprino laisvės viltį. Bet jos- įsi
kūnijimas vis dar nepajėgia persi
risti per aukštą interpretacijos kliūtį. 
Demokratija tebesigrumia su „demo
kratija“. Jungtinėse Tautose rungia
mas! dėl.., sąvokų, kurios vadinasi 
žmogaus ir tautų teisėmis. Šių są
vokų sudėtin įeina ir lietuvio žmo
gaus ir lietuvių tautos teisės. Jose 
glūdi lietuvio teisė į laisvą nuo bai-* 
mės, skurdo ir priespaudos gyvenimą 
ir slypi lietuvių tautos teisė laisvai 
spręsti savo likimą.

Taigi Lietuvos teisė į Nepriklau
somybę išplaukia iš josios praeities, 
tvirtai glūdi dabartyje ir neišdildo- 
ihai įsigraviruoja į ateitį.

Nors Temyda klaidžioja ne tik už
rištomis akimis, bet ir surakintomis 
lūpomis, nors ji yra kitų — su teise 
ir teisingumu kolizijos santykyje 
esančių — veiksnių šešėlyje, — mes, 
drauge su visų tiesos pasauliu tiki- 
-me, kad ši buitis — tik laikinė. Tai 
tik saulės užtemimas arba poliarinė 
naktis, po kurios — su audra, ar be 
jos — ateis normali šviesa ir šilima. 
O su šviesa ateis ir tiesa. Sutryptų 
teisių tautos ir jungo valstybės kelsis 
naujam gyvenimui, pagrįstam ne jė
ga, ne prievartavimu ir klasta, bet 
teise, laisve ir morale.

Jų tarpe — ir Lietuva.
J. Rudnietis

VILIUS RASlUNAS
Mūnchen 27, Possartstrasse 14

Optikas — fotografas 
tautiečiams siūlo sayo patarnavimus. 
Čia galima nusifotografuoti ir įsi
gyti optikos reikmenių.

10



IMT. H. 13. Mūsų Kelias II pusL Kr. 7 (87)

Veda N. Girtautas '

SPORTO ŽINIOS Pranešimai
Didelis šachmatų turnyras 

Kirchheime
Vasario 1-11 d. Kirchheime įvyk

sta didžiulis šachmatų turnyras, ren
giamas vietos vokiečių klubo. Šį tur
nyrą norima pravesti kaip oficialias 
amerikiečių zonos vokiečių pirmeny
bes, tad čia sukviesti visi 1946 m. sri
tiniai nugalėtojai, kaip tai: dr. Lud- 

; wig — Wuerttembergo meisteris, 
Roerich — Hesseno meisteris, Hein
rich — Badeno meisteris, dr. Troeger 
— Augsburgo meisteris; be to, Ma- 
chate — Vokietijos meisteris, Herzog 
— Sudetų meisteris, Palme — Austri
jos olimp. komandos dalyvis ir 1.1.

Atskirai paminėtini Paul Schmidt, 
dr. Bogatirčuk ir Unzicker. — P. 
Schmidt — Estijos vokietis, 1938 m. 
laimėjęs Estijos pirmenybes ir po to 
sensacingame mače įveikęs 5,5:4,5 
garsųjį Keresą, kuris jau tuo metu 
buvo kandidatas į pasaulio šachmatų 
meisterio titulą. Tais pačiais metais 
tarptautiniame turnyre Pemau mie
ste Schmidt laimi I-ją vietą, pralenk
damas Keresą, Flohrą ir Bogoliubo- 

, vą. 1939 m. dar atstovauja Estiją 
Buenos Aires pasaulinėje olimpija- 
doje (Estija iškovojo III vielą). 1941 
m. repatrijuoja į Vokietiją ir tuojau 
Vokietijos pirmenybėse laimi pirmą
ją vietą. — Dr. Bogatirčuk — senas 
šachmatų vilkas, 10 metų iš eilės 
Ukrainos pirmenybes. Jam ypačiai 
sekėsi lošti su garsiuoju Botvinniku, 
kurį turnyriniuose susitikimuose yra 
sumušęs net 3,5:0,5. Nors jam dabar 
per 50 metų, bet atrodo jis vis dar 
puikioje formoje ir 1946 m. jau čia, 
Vokietijoje, užtikrintai laimi Meer- 
becko ir Regensburgo tarptautinius 
turnyrus, palikdamas užpakalyje Un- 
zickerį, Saemischą, Endzelinį, Žem
galį ir kt. — Unzicker — Muencheno 
meisteris, vadinamas „didžiąja vokie
čių šachmatų viltimi“. Šis jaunuolis 
ypačiai nustebino savo puikiu lošimu 
dideliame tarptautiniame Augsburgo 
turnyre (1946 m.), paimdamas I-ją 
vietą su 14 taškų iš galimų 16.

Į šį Kirchheimo turnyrą pakviesti 
ir jame dalyvauja mūsiškiai šachma
tininkai Arlauskas su Tautvaišu.

Iš KIRCHHEIMO ŠACHMATŲ 
GYVENIMO

— Kirchheimo apylinkės lietuviai 
šachmatininkai įveikė gana stiprų 
Kirchheimo vokiečių klubą 7:6. I-je 
kirchheimiečių lietuvių lentoje lošė 
viešėjęs meisteris Tautvaišas.

— Kirchheimo lietuviai du kar
tus įveikė vietos latvius 8:2 ir 7:1.

— Gausiame Kirchheimo lietuvių 
šachmatininkų turnyre (20 dalyvių 

po 2 partijas) nugalėtoju išėjo K. 
Markevičius su 34 tašk. iš galimų 38 
Po jo sekė dr. sValančius 33 t., Stel
mokas 28 t. ir 1.1.

Iš HAAGOS (OBB.) SPORTINIO 
GYVENIMO

Netolimoj praeityj įsteigtas Spor
to Klubas „Lituanica“. Nors ir sun
kios sąlygos, dirbama energingai. 
Žiemos sezone veikią. - krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso ir šachmatų 
sekcijos.

1947. I. 5 d. „LITUANICOS" sta
lo tenisininkai turėjo susitikimą su 
viętine latvių komanda. Kad labiau 
užsitikrintų laimėjimą, latviai susti
prino savo vienetą atvykusiu iš 
Muencheno buv. Latvijos meisteriu 
Iliukovič. Visai nelauktai ir pelny
tai laimėjimas atiteko „LITUANI
COS“ stalo tenisininkams.

1947. I. 10 d. tie patys tenisinin- 
kai'tųrėjo susitikimą su pajėgia vo
kiečių komanda iš Dorfeno ir jį lai
mėjo su aiškia persvara.

Šie paprasti ir kuklūs laimėjimai 
kelia kitataučių akyse lietuvio spor
tininko vardą. Žiūrovas,
ŠACHMATŲ TURNYRAS HANAU

Sausio 30 — vasario 9 d. latviai 
užsimojo Hanau pravesti Pabaltijo 
šachmatų pirmenybes. Pirmenybėse 
dalyvauja' 1 ar 2 estai, 2 lietuviai 
(Škėma, Žalys) ir net 8 (!) latviai. 
Be to, ne konkurencijoje lošia vo
kiečiai Saemisch ir Brinckmann.

PLAUKIMO REKORDAI JARDAIS
Amerikoj jardai yra populiaresni 

už metrinę sistemą. Lengvojoj atleti
koj ir plaukyme daugausia prakti
kuojama jardai. Pasauliniai plauky
mo rekordai jardais atrodo taip: vyrų 
gr.: 100 j. Ford (JAV) 49,7; 220 j. 
Smith (JAV) 2.07,1; j. Smith (JAV) 
4.38,5; 200 j. krūtine Verdeur (JAV) 
2.19,5; 150 j. nugara Kieffer (JAV) 
1.30,4; moterų gr.: 100 j. Nathansen 
(Danija) 59,4; 220 j. Hveger (Danija) 
2.22,6; 440 j. Hveger (Danija) 5.11,5; 
200 j. krūtine Waalberg (Olandija) 
2.40,3; 150 j. nugara Kint (Olandija) 
1.42,1.

FUTBOLO MARGUMYNAI
• Jugoslavų futbolininkai yra pa
žymėtino stiprumo. Ne taip seniai 
Belgradas nugalėjo Paryžių 4-2, o 
Jugoslavija laimėjo prieš Čekoslova
kiją 2-0 ir 4-2, Albaniją nurungė 3-2 
ir Bulgariją 2-1. Belgradas - Buda
peštas baigėsi 1-1 ir tik prieš Rumu
niją pralaimėta 1-2.

• Čekoslovakijos rinktinės varti
ninkas Finek, vienas geriausių kon
tinente, persikėlė į Prancūziją jr 
žaidžia pirmaeilėj prancūzų vienuo
likėj St. Etienne.
• Argentinos meisteris San Loren
zo vieši Europoj. Madride svečiai 
nugalėjo pirmaujantį Athletic Avia
tion 4-1, bet tokia pat pasekme pra
laimėjo prieš Madrido rinktinę. Prieš 
Bilbao Athletic argentiniečiai išpešė 
lygiąsias 3-3.
• Hempdeno (Glasgove) stadioną 
numatoma padidinti, kad jame tilptų 
200:000 žiūrovų. Šiam stadione įvyks 
futbolo rungtynes Didžioji Britanija 
■— Kontinentas.
• Vieną gruodžio mėn. sekmadienį 
italų futbolo pesekmių numatyto- 
jams išmokėta 39 milijonai lyrų. Du 
sprendėjai gavo 10 milijonų.

SPORTO NUOTRUPOS
° Suomis Nikkanen, ieties pasaulio 
rekordininkas, kaip treneris dviem 
metam išvyksta į Abisiniją.
• Šių metų Wimbledono "teniso pir
menybės davė 6.000 svarų sterlingų 
deficito, nors bilietai buvo visi iš
pirkti.
• Amerikietis Verdeur 220 . jardų 
krūtine praplaukė per 2.18,5 (naujas 
pasaulio rekordas).
• Daug tarptautinių pergalių šią 
žiemą surinko Prahos LTC ledo ri
tulininkai. Čekai nugalėjo Stockhol- 
mo AIK 9-2, Paryžiaus Racing 8-2 
ir 5-2.
• Paskutinį Nurmi pasaulinį rekor
dą praeitais metais pagerino suomis 
Heino. Jis per valandą prabėgo 19,339. 
km (Nurmi pasekmė — 19,210 km). 
Šį rekordą Nurmi buvo pasiekęs 1928 Į 
m. Berlyne. Pasekmė išsilaikė 18 
metų.
• Vokietijoj pradėta demonstruoti 
filmą iš sportinio gyvenimo. Filmą 
nevykusiai praminta „Ein frecher 
Kavalier“ (originale „Gentleman 
Jim“). Galima būti pačiu didžiuoju 
bokso priešu, bet ši filmą, vaizduok 
janti bokso meisterio Corbett gyve
nimą, yra vykusi ir pavergs ne vieną 
skeptiką. Daug žmogiškos šilumos, 
kova dėl likimo (ne tik bokso piršti
nėmis!) ir sunkiai iškovojama meilė 
ras atgarsio kino mėgėjų tarpe.
• Prancūzų plaukikai Jany, Babey 
ir broliai Vallerey pagerino 4X100 m. 
1. st. Europos rekordą iki 3.58,4. Se
nas rekordas priklausė vokiečiams — 
4.00, 4. Pasaulio rekordą turi JAV 
Yale universiteto studentai — 3.50,4.
• Bokso meisteris Joe Louis išvyko 
pasaulinėn kelionėn. Jis viešės P. 
Amerikoj, P. Afrikoj ir Australijoj. 
Bekeliaudamas skaitys paskaitas ir 
demonstruos trumpas kovas.

ŠACHMATININKŲ ŽINIAI
Amerik. zonos lietuvių šachmati

ninkai raginami per vasario-kovo m. 
pravesti stovyklose klasifikacinius 
šachmatų turnyrus, kuriuose daly
vautų visi stovyklos lietuvių, šach
matininkai.

Turnyro dalyviai, surinkę 5O’/i 
galimų taškų, bus laikomi B klasės, 
likę — C klasės šachmatininkais.

Stovyklose, kuriose šachmatinin
kai jau suskirstyti, naujai rengiami 
paskirų klasių turnyrai 1947 m. pa
jėgumo lentelei išaiškinti.

Po šių turnyrų seks rajoninės, 
vėliau apygardinės ir zonos lietuvių 
šachmatininkų pirmenybės.

Lietuvių šachmatininkų sekcijos 
prašomos prisiųsti žinių: kur ir nuo 
kada veikia sekcija, jos adresas, tu
rėtų rungtynių ąr turnyrų pasekmės. 
Rungtynių lapus su žiniom ir klasi
fikuotų šachmatininkų Sąrašais pra
šoma siųsti šiuo adresu: K. Marke
vičius, (14a) K i r c h h e i m/T e c k, 
Steingau-Str. 19.

■ K. Markevičius, 
Liet. Sachm. S-gos atstovas 

amerikiečių zonai

Tautiečiai! . Žinantieji apie Liet. 
Geležink. tam. Alekso Mąnomaičio 
likimą ar žuvimo aplinkybes, kuris 
1944 m gruodžio m. pakliuvo į KZ 
Gąerlitz’o mieste ir 1945 m. pradžioje 
buvo perkeltas į Stutthof’ą, kur, 
anot adv. Macijausko, yra žuvęs.

Adv. Macijauskas, buvęs V.D.U. 
skautų korppr. „Vytis“ korporantas, 
gulėjęs Augsburgo, o vėliau Mųen- 

š. m. sausio 9 d. JAV mirus buv. 
Trib. Teisėjui generolui a. a. 
Juozui GRIGAIČIUI, jo šeimai ir 
giminėms reiškiame užuojautą.
Lietuvos Teisininkų Tremtinių 

Draugijos Centro Valdybą.

Padėka
Ypatingą padėką ir pagarbą reiš

kiame tiek daug nuoširdumo, atsidė
jimo ir meilės parodžiusiam Dr. Stp. 
SVIDERSKUI,1 begydant mūsų vie
nintelį sūnelį

A. A. Benediktą - Valentina

ILKEVlClŲ,
Med. gali, seseriai Z. Petravičiūtei 
— jį rūpestingai slaugiusiai, kun. Br. 
Dagiliui, kun. A. Vainauskui, I. Puo
deliui, J. Žųrauskui, St. Valeckui, B. 
Radzevičiui, B. Alasausltui, A. Kli
mui, LTB Dillingeno Apyl. Komiteto 
Pirmininkui J. Valiukoniui, P. ir A. 
Poškams, M. Narbutaitei, ir kitiems, 
prisidėjusiems prie kūdikio slaugy
mo, laidojimo bei užjautusiems skau
smo valandose, '-reiškiame nuošir
džiausią -padėką. 4

Kūdikio tėvai 

cheno UNRRA ligoninėje, prašoma* 
atsiliepti, o žinantieji p. Macijausko 
antrašą prašomi skelbimo turinį per
duoti, o man pranešti jo antrašą.

Be to, žinantieji apie likimą dai
lininko keramiko Vlado Manomaičio, 
buvusio 1945 m. kovo; balandžio m. 
Vakarti Rytprūsiuose ar Silezijoje, 
prašomi pranešti šiuo adresu: E. Au- 
girėniui (14)Tilbingen, Eberhard- 
str. 21, bei Erau Dollhopf.

Ieškau Lietuvos ir kitų kraštų 
karaimus.

Rašykite: L. Caprackas, UNRRA 
HQ Area Team 1047, Passau.

Pranešimas L. T. Mokytojų Sąjungos 
suvažiavimo Scheinfelde dalyviams

Pranešama, kad vykstant i suva
žiavimą iš Nuembergo arba Wuerz- 
burgo važiuoti keleviniais (ne grei- ■ 
taisiais) traukiniais iki MARK’D- 
BIBART stoties.

Laikytis šios tvarkos:
Išeina iš Ateina į

Wuerzburgo: Markt-Bibartt
6,20 7,55

19,00 20,36
Išeina iš • Ateina į .

Nuembergo: Markt-Bibartt
6,18 8,11

12,30 14,20
17,35 19,19
19,15 4 21,06

Markt-Bibart stotyje bus lau* 
kiama atvažiuojančių II. 21 d. vakare 
20’36 ir 21,06 vai. ir II. 22 d. rytų 
7,55 ir 8,11 vai.

Technikinio Suvažiavimo
• Komitetas

LIET. TREMTINIŲ BENDR. 
KOMITETŲ ŽINIAI

Pranešu, kad nuo š. m. sausio 
15 d. iš Lietuvių Tautinio Ansamblio 
administratoriaus pareigų esu'pasi* 
traukęs. Prašau į Liet. Taut. An* 
samblio reikalais nesikreipti ir jo* 
kių susirašinėjimų nevesti.

Reiškiu pagarba
Kėstutis Miklaševicius

Pranešame, kaid adm. MIKLA- 
SEVICIUS Kęstutis iš Letuvių Tau
tinio Ansamblio yra išstojęs ir nuo 
š. m. sausio 16 d. Lietuvių Taut^ An
samblio administratoriaus pareigas 
perėmė p. MIRONAS Andrius.

LIET. TAUTINIS ANSAMBLIS

STOVYKLŲ SANDELIŲ VEDĖJAMS
Atliekamą seną popierių, maišus, 

kartonines dėžes — ne sunaikinklt, 
bet siuskit man. Dėl atlyginimo ga
lima susitarti su manimi asmeniškai 
arba per laiškus. Visais reikalais 
prašoma kreiptis: K. Jarašūnas, Ur
mo prekyba, HOCHSTADT/Donau, 
Hauptstr. 90.

Mes ieškome savųjų
2504. Savickas Jonas ([23] Osnabrūck-Haste, 

78er Str. 17) — tėvo, brolių: Juozo, Bro
niaus, Kazio ir seserų: Onos ir Matildos 
bei kitų giminių.

2505. Savickienė-Klevinskaitė Magdelena ([23]
Osnabrūck-Haste, 78er Str. 17) — tėvų, 
seserų: Salomėjos, Agutės, kt giminių ir 
pažįstamųjų. '

2506. Dubauskas J. '([23] Oldenburg, Alexan- 
derstr. 320) — Dubauskaitės Marijos ir 
Elenos.

y^507. Bungardienė Ieva ([23] Oldenburg i. O., 
Alexanderstr. 320) — savo šeimos: Juo
zo, Vinco, Antano ir Daubarienės Mo
nikos.

2508. Kegavičiūtė Elžbieta (4319 S. Wood 
Street, Chicago 9, Ill., USA) — savo gi-

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

ASMENŲ: ,
X

STANKEVIČIUS Leonas, 16 metų, iš Erfurt; 
TALIS Irmgard, 22 metų, iš Swinemuende; 
VYŠNIAUSKIENE Stefanija, iš Pornmern; 
VAGAUSKAS Jonas, 43 metų, gyv. Kaunas; 
ZAILSKAS Pranas, 35 metų, iš Magdeburg4 
ZELMIKAil-ENE Bronė, 22 metų, gyv. Klai

pėda;
ŽELVYS Juozas, 53 metų, gyv. Vilkaviškis; 
ŽELVYS Algirdas, 22 metų, gyv. Vilkaviškis; 
ŽELVYS Jonas, 56 metų, gyv. Vilkaviškis;
ŽELVYS Vincas, 45 .metų, gyv. Vilkaviškis; 
VYCAS Vladas, 24 metų, gyv. Panevėžys; 
ŽlCKUS Vladas, 49. metų, iš Magdeburg; 
■ŽILIONIS Petras, 32 metų, iš Urmelfeld; 
ZINKAVlClUS Eduardas, iš Pommęrania; 
ZINKAVlClUS Vytautas, iš Pommęrania; 
ŽIULPE Pranas, 17 metų, iš Poznan;
ŽUKAUSKAITE Birutė, iš Berlin; 
ŽUKAUSKAS Mečys, 40 metų;
ŽURLYS Zigmas, 22 metų, iš Linz; 
ZVINGILA Jeronimai, 64 metų, iš Pornmern. 

minių Mordosų, kil. iš Zarasų. Pranešti 
adresu: V. Baliutavičienė, Linz-Donau, 
Am Blndermichl 34, Austria, USA-Zone.

2509. Foktas Edvinas ir Foktienė Anė (Giittin- 
geh, DP Camp Lūttich-Kaserne) — tėvų, 
brolių ir kt. giminių.

2510. Staškevičius Leonas (DP Camp Nr. 12, 
Glasenbach, Land Salzburg, Austria) — 
sesers Staskevičiūtės Galinos, dukt. Mi
kalojaus.

2511. Mr. Schlakaitis S., gyv. Kanadoje — 
Schlakaitytės Emos-Helenos, Adreso rei
kalu kreiptis į Pauliką Alfonsą, (13b) 
Dillingen-Donau, Litauisches Lager.

2512. Amerikos liet. Aukštakalnytė-Cock Mor
ta — Kasikausko Jurgio. Adreso reikalu 
kreiptis į Sutkaitį Justiną, Zeven-See- 
dorf, Kr. Bremervorde, Litauische Post 
(23).

2513. Baltrušaitytė Ona (Bollertsmūhle Vol- 
priehausen, Kr. Northeim H.) — savųjų 
ir pažįstamųjų.

2514. Nolytė Ida (Bollertsmūhle Volpriehau- 
sen, Kr. Northeim H.) — sūnaus Richar
do Nollaus ir kt. giminių.

2515. Sra. Rimkutė-Dargužienė Rosalia (Paso 
z Burgos 2234,4 de Julio, Provincia Buenos

Aires, Argentine) — brolių Vinco,-An
tano, Aleksandro ir Prano Rimkų, jų 
vaikų, Dargužytės Julijonos ir Kaminskų 
Vinco ir Emilijos.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbi] vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą4 originalinėje 
kalboje, e Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo, o 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. pr enių prcni-’4 .trata nepriimama. • Einam*ji są
skaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelia*“, Bayerische Hypetheken- msd Weehsel-Bank, Filiale 
Dillingen-Donau (13b).

2516. Ramanauskas Vytautas (275 Lakivian 
Ave Lowell, Mass., USA) — Navickų Jo
no, Aleksandro ar Liudviko, kil. iš Aly
taus apskr.

2517. Gustaitytė Eugenija (Ansbach, Bayern, 
Hindenburg-Kaserhe) — brolio Gustai
čio Vinco.

2518. Kožikas Pranas (C. Oxford, Dragahn, Kr. 
Dannenberg) — Plaušinio Jurgio, Brazai
čio Endriaus ir Gydaičių šeimų: Edvardo 
ir jo žmonos Onos.

2519. Giest Emma (Thisted,. D.R.K. Dragsbeck- 
Lejer, B. 5. Z. 21 Danmark, Juland) — 
dukterų: Adolfinos ir Irenos, svainės 
Giest Emmos.

2520. Buv. Dachau koncentracijos stovykloje 
esą lietuviai: 1) Každaitis Domas, 2) Juš
ka Bronius, 3) Jaruševičius Pranas, 4) 
Kuncevičius Antanas, 5) Lindžius Myko
las ir 6) Liudžiuvaitis Augustas ieško 
savo giminių bei pažįstamų. Žinias pra
šo siųsti šiuo adresu: Kun. Vyt. Piktur
na, (13b) Mūnchen, Lamontstr. 21.

2! 1. Uselienė-Unskinaitė Kazė ([13a] Weiden, 
Obpf., Boelckestr. 22) — savo brolio Un- 
skino Alberto.

2522. Petkevičius Bernardas (Ansbach, Bay., 
Hindenburg-Kaserne) — brolių Petke
vičių Petro ir Vlado.

2523. Avižicnienė Petronėlė — giminių ir pa
žįstamųjų. Rašyti Korženiauskui Jokū
bui, Ansbach, Bay., Hindenburg-Kaserne.

2524. Bedarfienė Marija ([24] Buxtehude bei 
Hamburg,-Fischerstr. 10) — Bcdarfo Ro
berto, gim. 1892. X. 10, ir Pūkio Jono.

2525. Vasiliausko Kosto ir Vytauto, Palausko 
Aniceto su žmona Genute.

2526. Ivaškevičienė - Grabauskaitė Domicėlė 
(Kempten/Allgau, Litauisches Lager) — 
savo trijų dukterų: Zonios, Elenos ir 
Marytės.

2527. Stotkus Vacys, gyvenąs Italijoje, ieško 
savo giminaitės Štptkutės-Ragauskicnės 
Kostės su dviem Vaikučiais. Rašyti Pe
truliui Jonui, (16) Kassel-Oberzwehren, 
Mattenberg-Lager.

2528. Jono Vaškfino sūnus ir kiti giminės, kilę 
iš Grigiškių km. Gelvonų valsč., prašo
mi atsiliepti. Ieško Kazys Valkūnas, 
gyv. USA. Rašyti „Mūsų Keliui“ J. J.

2529. Rakauskas Antanas ([20] Bad Mūnder 
a. d. Deister, BRC Hospital, Baracke 1) 
— Spelvertytės Emos, baigusios mkt. 
sem.; jai nori suteikti žinių apie J.S.

2530. Sarpalius Antanas (Ingolstadt, Kurt- 
Hubert 5‘/i) — Orlaitės Onos, Eidukiūtės 
Albinos ir Strėlytės Stasės.

VALATKEVICIENE Domicėlė, gyv. Glen- 
dan St. Brockton Mass, USA, ieško:

1) LAPINSKO Antano iš Prienų parapi
jos, Prienlaukio kaimo, ir

2) LAPINSKO Juozo iš Darsiūniškio pa
rapijos, Mieguonių kaimo.

ffl MUSU KELIASjį®
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadieni
Dillingen a. d. D„ Lietuvių Stovykla 
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Vyr. Redaktorius D. Petrikas, 
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Ant Musteikis
Authorized by Military Government of Ba
varia — ICD, Press Branch. Licensee: Domai 

PENIKAS, licensed editor and publisher.
Printed by Firma MANZ, DUlingeo-Donau.

Paskiro Nr, kaina ŲM RM. ■

11



12 pusi. Nr. T(M» 1947. If. If.

MŪSŲ KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

Prez. Trumanas pasisako 
už IRO rėmimą 

KONGRESE PASAKYTOS KALBOS SANTRAUKA

Minisieris Žadeikis dėkoja už tremtiniu klausimo kėlimą
' IS AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS

T.iettfvos ministeris Jungtinėse 
An rikos Valstybėse, P. Zadeikis, pa
rašė laiškų Sumner Welles, buvusiam 
Valstybės Departemento pasekreto- 
rlui dėkodamas už pareikštą susido
mėjimą tremtinių klausimais.

Sumner Welles ministeriui Žadei
kių! atsakė laišku. Savo laiške reiš- 
kia padėka už interesavimąst jo 
nuolatinėmis radijo kalbomis, ku
riose jis iškėlė ir sunkią dabartinę 
temtinių padėtį.

LIKVIDUOTAS „LIETUVAI 
PAGALBOS TEIKIMO 

KOMITETAS“
Kada Amerikos lietuviai pabijo

tai Amerikoje suorganizavo BALF, 
tai Amerikos lietuviai komunistai, 
dirbantieji pagal Maskvos instruk
cijas, buvo suorganizavę „Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą“. Dabar, 
kaip praneša „Garsas“ Nr. 1 tas ko
mitetas likviduotas. „Garsas“ rašo: 
„Jie tai turėjo padaryti, nes niekad 
neturėjo valdžios leidimo savaran
kiškai veikti. Tas lietuvių kvislingų 
komitetas buvo Russian War Relief 
skyrius. Jis ne Lietuvai teikė pa
galbą bet Rusijai. Komunistų spau-_ 
da rašo, kad jie savo komitetą pa- 
naikiųa“, vadovaudamiesi tuo su
pratimu, kad Tarybų Lietuva eko
nomiškai smarkiai atsikuria ir kad 
mūsų siunčiama nedidelė mėdžiaginė 
parama hebevaldina svarbaus vaid
mens.* „Tai melas. Jis likvidavosi, 
nes likvidavosi ir Russian War Re
lief.“

Bet reikia pažymėti, kad Ameri
kos komunistai lietuviai visais bu
dais stiprina savo veiklą. Jie, 
maskuodamiesi Lietuvių Demokratų 
vardu, kaip dabar daug kas savo ko
munistinį veidą pridengia, varo kylį 
J lietuvių tarpą.
NAUJAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

KALIFORNIJOJE
Iki 1946 metų gruodžio mėnesio 

Kalifornijoje ėjo tik rotatoriumi 
spausdinamas lietuvių laikraštis „Ka
lifornijos Lietuviai“. Nuo gruodžio 
mėnesio tas laikraštis paversta mė
nesiniu, spausdinamu spaustuvėje. 
Dabar jis vadinsis „Kalifornijos Lie
tuvis“.

DAR VIENAS KOMUNISTAS 
ATSISAKĖ GRĮŽTI Į „TARYBINĮ 

ROJŲ"
Amerikos lietuvių laikraštis „Dar

bininkas“ 1947 m. 1 Nr. Rašo: „Šio
mis dienomis dar vienas Sovietų Ru
sijos pareigūnas išsižadėjo bolševikų“ 
rojaus. „Tai rusų ambasados Meksi
koje tarnautojas K. Aleksiejev. Jis, 
apsigyvenęs JAV, per advokatą pa
reiškęs, kad atsisakąs grįžti į Rusiją, 
nes ten nėra jokios laisvės.“

f-------------------- —--------

„JAV politika turi remtis karine ji ja
PAREIŠKĖ MARSIIALLIS SPAUDOS KONFERENCIJOJE

Iš Washington© UP praneša, kad 
George C. Marshall, JAV užsienių 
reikalų ministeris, pirmoje spaudos 
konferencijoje apibrėžė JAV "užsie
nio politikos gaires. Jis pareiškė, jog 
jis laikąs universalinį karinį pasiruo
šimą JAValstybėms naudingu, kad 
jos galėtų Amerikos užsienių politiką 
paremti pozityvia karine pajėga. Jei
gu Amerika neįsivesianti privalomo 
kavinio paruošimo, tai ji neturėsianti 
pozityvios karinės jėgos, kuri parem
tų jos užsienių politiką. Dabartinį 

. žmonių karinį saugumą vadina jis 
nepraktišku ir neefektyviu.

Gen. Marshall taip pat pareiškė, 
kad kol nebus išspręstos tarptautinės 
taikos problemos, tol negali būti nu
siginklavimo. Šią pastarąją mintį 
buvo jau Warren R. Austin pakarto
jęs JT Saugumo Taryboje.

Dėl Lenkijos pareiškė užs.' reik, 
ministeris, jog Amerikos ambasado
rius Lenkijoje yra pakviestas pada
ryti pranešimą apie rinkimus, ku
riuos JAV laiko netinkamais.

Dar palietęs Argentinos ir man
datinių salų, priklausiusių Japonijai, 
perdavimą JT patikėtiniui, pagaliau 
gen. Marshall kalbėjo: „Mūsų tiks
las, kurio siekiama, yra taika, pri
klausanti nuo kolektyvinio saugu
mo. JAValstybių vyriausybė veiks 
kartu su kitomis tautomis, kad ga-

ATVYKO NAUJI LIETUVIAI
Praėjusių metų pabaigoje ilgą lai

ką buvo nutrūkęs tremtinių, Ameri
kos piliečių ir turinčių affidavitus, 
pervežimas į JAV. Tik gruodžio mė
nesio viduryje transportai vėl paju
dėjo. Gruodžio 13 d., kaip praneša 
Amerikos lietuvių laikraščiai, į JAV 
atkeliavo Neris Šimkus ir Jonas Žu
kauskas. Gruodžio 20 d. į JAV atke-' 
liavo: Dr. Juozas Pajaujis su žmona 
ir dųiem dukterimis, kun. Albinas 
Bielskus, Alfonsas Kubilius, Albertas 
Šukys su žmona, Justina Marcišaus- 
kienė su sūnum Eugenijumi, Elzė 
Barčiauskienė, Bronius Vigelis su 
žmona ir trimis vaikučiais, Algirdas 
Januškevičius su žmona, Jonas Raš- 
tutis, Emilija Makauskaitė, Jonas Ju- 
sionis su žmona, ir sūnum Vytautu, 
Bronė Stulgienė ir Aleksandra Ko- 
verienė.
BROLIŲ MOTUZŲ PAGAMINTOS 

FILMOS
Broliai Motuzai dažnam lietuviui 

labai gerai žinomi iš jų filmos darbų 
Lietuvoje. Amerikos lietuvių lai
kraščiuose paskelbė pranešimą, kad 
jie pagamino naujas filmas ir prašo 
lietuvių, kur jie tas filmas rodys, juos 
paremti. Tos Motuzų filmos yra: „Li
thuania“, spalvota, garsinė filmą 
anglų kalba. Antroji filmą esanti pa-

Įvairios žinios----
• Kanada gamina plutonijų, iš ku
rio gaminamos atominės bombos. 
(AP)
• Mirė JAV admirolas Maro A. 
Mitscher, sulaukęs 60 metų amžiaus. 
Jis buvo puikus strategas.
o Prezidentas Trumanas paskyrė 
H. Baruchą ambasadoriumi į Olan
diją.
• UP iš Nankingo praneša, kad Ki
nijos vyriausybininkų pajėgos, susi
dedančios iš daugiau kaip pusės mi
lijono karių, • pradėjo puolimą Shan- 
tungo provincijoje ir artėja į komu
nistų sostinę.
o Canterbury arkivyskupas br. 
Geoffrey Fisher perspėjo britus, kad 
jie mažiau rūpintųsi socializacija, nes 
ji vedanti „į tautos savižudybę ir to
talitarizmą. (UP)
o JAV karinė vadovybė yra papras 
šiuši padidinti biudžetą DP naudai, 
o Šį pavasarį JAV-se bus statoma 
nauja atominės energijos laboratori
ja, kuriai reikėsią apie 20 mil. do
lerių.
• Iš Anglijos dar 1.994 lenkai iš
vyksta į tėvynę. 

lėtų atsiekti šio tikslo kiek galima 
greičiau. Esmingiausias klausimas, 
aš manau, yra nusiginklavimas. Tai 
nebus nei trumpas nei lengvas ke
lias. Tai nėra nusiginklavimas kon- 
vencionaline prasme. Žmonija nie
kad negalės jaustis saugi, jeigu di
džioji naikinamoji jėga liks nekon
troliuojama. Tad todėl mes ir sie
kiame išspręsti šią problemą. Pa
grindinis ir tikrasis saugumo spren
dimas yra priimtinas didžiosioms pa
jėgoms. Sunku tad numatyti, kaip 
bet kuris tikras nusiginklavimas ar 
dalinis ginklavimosi sumažinimas ga
lėtų įvykti, kol dar nerastas spren
dimas“.

Dėl DP jis pareiškė, kad šiuo me
tu jis nesąs pasiruošęs diskutuoti dėl 
DP skaičiaus, įsileistinio J JAValsty- 
bes. Šis klausimas būsiąs svarstomas 
kongreso komitete.

Konferenciją baigdamas .G. C. 
Marshall buvo palietęs dar tarptau
tinę ekonomiką, Palestinos, Kinijos 
ir propagandos klausimus.

JAV užsieniu reikalų ministeris 
George C. Marshall; pateikdamas 
kongresui savo 27 svarbius klausi
mus, palietė ir DP klausimą. UP pra
neša, kad buvo pasiūlytas įstatymas 
dėl JAV prisidėjimo prie IRO Ir dėl 
įsta'tymo, kuriuo būtų numatytas DP 
įsileidimas į JAValsiybes.

vadinta „Ten, kur Nemunas ban
guoja“. Ji taip pat garsinė, rodanti 
Lietuvos vaizdus bei dainų grožį.

Kadangi vienas iš Motuzų nese
niai iš tremtinių tarpo nukeliavo į 
Ameriką, tai nuvežė naujas nuotrau
kas iš pirmojo bolševikmečio žiau
rumų Lietuvoje ir iš tremtinių gy
venimo Vokietijoje. Filmą „Lithua
nia“ buvo' rodyta eilei kongreso ir 
senato narių. Dabar ji rodoma Ar
gentinoje.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
— Vilnis Nr. 5 paduoda šiek tiek 

žinių apie Vytauto Didžiojo universi
teto klinikas. Laikraštyje rašoma: 
„šiais, mokslo metais 530 Universi
teto studentų ir 230 akušerių vėl at
lieka praktikinius darbus atsikūru
siose V. D. Universiteto klinikose. 
Medicinos miestelyje, Žaliakalnyje, 
visiškai atstatytos 9 klinikos su 565 
lovomis, 9 ambulatorijos, patalogi- 
nės anatomijos institutas, rentgeno 
kabinetas, centralinė laboratorija ir 
vaistinė. Šiuo metu klinikos plečia
mos. 1947 metų pradžioje lovų skai
čius jose padidės ligi tūkstančio.“

— Vilnies Nr. 5, persispausdinda
ma straipsnį iš Tiesos, pažymi, kad 
Lietuvoje statomos bidrolektrinės 
Plungėje, Utenoje, Mažeikiuose ir 
Raseiniuose. -dž- 

o Italija, apleisdama Pola uostą 
Jugoslavijai, evakuavo jau 27.000 
italų. Virtinės mulų, asilų, jaučių ir 
rankinių vežimėlių traukia į savo 
motiną tėvynę — Italiją iš miesto, 
kuris bus perduotas Titui. (UP).
0 Islandijos vyriausybė sudaryta 
be komunistų, kurie parlamente iš 
52 vietų turi 10. x
0 JAV karo departamentas panei
gia gąntlus, kad jie įrengią Kanadoje 
didelę Arktikos bazę, kaip kad Mas
kva praneša.
> Prancūzų technikai išsprogdinėja 
Siegfrido liniją. Jau daug sunaikin
ta antros ir trečios linijų.
« Jugoslavijos vyriausybė pasiuntė 
2 notas Šventajam Sostui, kad grą
žintų Jugoslavijai „karo kaltininkus“, 
kurie randasi Vatikane.
0 D. Britanijos aviacijos ministeris 
Philip Noel-Baker komplektuoja pa
galbines ir atsargines oro pajėgas; jis 
pabrėžė, kad jis nenorįs sudaryti 
įspūdžio, kad „mes ruošiamės kitam 
karui“. Britanija norinti aktyviai 
prisidėti prie taikos ir JTautų palai
kymo, jeigu jų įstatymai būtų pa
žeisti. Atsarginės jėgos papildomos 
/yrais ir moterims, tarnavusiais ka
ro metu.
0 Kalbama, kad Ispanijos Franco 
esąs sužeistas per pasikėsinimą į jo 
gyvybę. Esą pataikyta į kairįjį petį. 
0 ■ Vokiečių ūkio srities statistika 
patiekė okupacinei vadovybei netei
singus duomenis apie javų ir pašarų 
derlių.
0 Prezidentas Trumanas pareiškė, 
jog jam būtų malonu matyt britų 
premjerą Clement Attlee ir genera
lisimą Staliną Washingtone, bet šiuo 
metu jis nematąs jokio reikalo trijų 
Didžiųjų susitikimui.
o Maskvos laikraštis „Izvestija“ 
Amerikos politiką Kinijoje vadina 
„bankrotu“.
0 Britanijos feldmaršalas Lord Ale
xander, Kanados gubernatorius, su 
savo ponia lankosi Baltuosiuose Rū
muose.
O Vengrijoje komunistai su social
demokratais deda pastangas nuša
linti dabartinį prezidentąsZolton Til- 
dy, kuris priklausė smulkiųjų savi
ninkų partijai. (AP).
0 UP iš Paryžiaus praneša, kad Ru
sijos premjeras J. Stalinas painfor
mavęs prancūzų vyriausybe, jog jis 
negalįs priimti karinio medalio, kuris 
buvo paskirtas jam ir kitiems 5 karo 
meto vadams.
0 JAV stebi įvykius Vengrijoje, .nes 
komunistai ir socialistai pradėjo pul
ti smulkiųjų savininkų partijos at
stovus. įtarčmi juos rengimu suki
limą esamai valdžiai nuversti.

Washingtonas, vasario 5 d. AP. 
Prezidentas Trumanas kongrese pa
reiškę, jog Jungtinės Tautos per pa
skutinius metus padariusios didelį 
progresą, tačiau pasaulio viltys į taiką 
galinčios būti „išduotos ir prarastos“.

„Prieš mus yra daug ir rimtų pa
voju bei sunkumų“, pasakė prez. 
Trumanas savo lydimajame laiške 
prie pranešimo, kurį jis padarė kon
gresui apie JAValstybių veiklą 1946 
m. pasaulio organizacijoje.

PER LETAI DIRBAMA
Prezidentas, minėdamas karinio 

štabo komiteto mėginimą suorgani
zuoti pajėgas Saugumo Tarybai, kuri 
jas panaudotų prieš būsimus agreso
rius, pareiškė, jog darbas esąs per 
daug lėtas. Tačiau jis tikisi, jog ko
mitetas darbą pagreitinsiąs ir jau esą 
tokio paskubėsimo ženklų.

Vienas žymiausių pirmaisiais me
tais JTautų darbų, pažymėjo prezi
dentas, esąs vienbalsis 54 tautų- 
narių principinis susitarimas dėl ato
minės energijos tarptautinės kontro
lės ir inspekcijos, kuri „sudaryta su
tartimi ir savo operacijose laisva nuo 
veto teisės“.

Bet jis pridūrė, kad Saugumo .Ta
rybos ir atominės energijos komisijos 
laukia dar sunkūs darbai, kurie už
truks dar keletą mėnesių.

„Dar esminiais principais nėra 
susitarta“, pastebėjo jis. „Prievartos 
problema turi būti iššpręsta“.

„Sutartyse ir konvencijose visi 
principai turi būti pritaikyti prakti
kai ir vienu balsu priimti“.

Prez. Trumanas pažymėjo, kad tai 
yra vienas svarbiausių Jungtinių 
Tautų uždavinių, kurį jos spręs atei
nančiais metais.

PAGRINDO SUDARYMAS
„Kad tatai pasisektų, mes turime 

tuo pačiu metu kurti kitus kolekty
vinio saugumo generalinės sistemos 
esminius pagrindus“.

Pagal Q’uai d’Orsay pareiškimą,' 
Rusijos tradicijos nuo Lenino laiku 
traudžia priimti svetimus ženklus.
O 2.000 šveicariečių ir dešimtys fo
tografų laukė feldmaršalo lordo 
Montgomery atvykstant poilsio į 
Šveicariją.
O AP praneša, kad New Yorko fil
harmonijos orkestras, kuriam diri
guoja Leopold Stakowski, numato 
gastroliuoti Europoje.
0 Generolas Sir Erederik Morga
nas, buvęs UNRRA-os viršininkas 
Europoje, susirinkime pareiškė, kad 
DP nebūtų verčiami „priimti savo 
vaistus“.
0 Kanada nori priimti 50.000 darbi
ninkų iš Europos dvejų metų būvyje. 
Pirmiausia jie nori gauti iš Anglijos 
ir Prancūzijos ir svarbiausia, kad 
darbininkai būtų stiprūs, sveiki ir 
norėtų dirbti prie cukrinių runkelių 
auginimo ir miško darbų, ūkiuose ar 
sunkioje pramonėje. Vėliau šie as
menys galėtų gauti Kanados pilie* 
tybę.
0 Nuo vasario 17 d. pradedamos 
transliacijos iš Muencheno rusų kal
ba. Jos yra skiriamos rusų tautai. 
Bus transliuojama 1 valanda kasdien. 
0 Italijoje šiuo metu yra 2.098.257 
bedarbiai.
» D. Britanijoje labai gyvai svarsto
mas darbo jėgos pritraukimas iš už
sienio. Čia taip pat nagrinėjamas 
DP {gabenimas į Anglija įvairiems 
darbams. Netrukus ministerių kabi
netas svarstys DP moterų {gabenimo 
klausimą. Kariu pabrėžiama, kad 
prieš įvežant DP bus gerai išskrinin- 
guoti. — NYHT.
0 JAValstybių aviacijos vadovybė 
rekomenduoja kasmet pagaminti 
3.000- karo lėktuvų.

Išvežė lietuvius iš Lenkijos
Šiomis dienomis gautas iš Len

kijos pranešimas, kad iš ten lietu
viai „išvažiavo namo; liko tik tie, 
kurie įrodė lenkišką kilmę“.

Karo audros nemaža lietuvių 
buvo nubloškusios į Lenkijos Pa
mario kraštą.

Jie ten gyveno dideliame skurde 
ir nuolatinėje baimėje, kad jų neiš
duotų ir neišvežtų. z

Rusų policija ten tolydžio švaistė
si, ieškodama lietuvių. Buvo atsiti
kimų, kad net mažus lietuviukus iš
gaudydavo ii mokyklų ir išgaben
davo.

„Tautos gali būti saugios ne vien 
savo ginklais, bet jų saugumas gali 
būti patikrintas ir kitomis priemo
nėmis".

Pasak Prezidento, vienas svam
biausių JT visumos susirinkimo pir- 
mosijos sesijos laimėjimų esąs pri
taikymas rezoliucijos dėl Tarptauti
nio įstatymo kodifikacijos ir išugdy
mo". Tarptautinio įstatymo pritaiky
mas individams, kaip kad Nuernber- 
go byloje, ir tautoms yra „pagrindi
nis valstybės reiškinys“, pabrėžė 
Trumanas.

„Mes negalime turėti pastovios 
taikos, jeigu tikrasis pasaulio valdy
mo įstatymas nebus sukurtas ir įgy
vendintas“, pareiškė jis. „Teisėta vil
tis ir pasitikėjimas, kuriems JTautos 
per paskutinius metus padarė didelį 
progresą, gali būti išduotos ir pra
rastos“.

„Prieš mus yra daug ir rimtų,sun
kumų ir pavojų“, kalbėjo p. Truma
nas. „Jie yra visose kryžkelėse, ku
rios veda prie galutinės taikos, prie 
kolektyvinio saugumo sudarymo ir 
palaikymo, prie atominės energijos 
kontrolės, prie kitų ginklų reguliavi
mo ir sumažinimo, prie ekonominio 
atstatymo ir žmogaus teisių plataus 
realizavimo“.

JAV REMS JUNGTINES TAUTAS
Prez. “Trumanas pakartojo, kad 

kaip „nuolatinis partneris“ savo po
litiką bazuoja JTautų rėmimu visais 
savo resursais.

„As rekomenduosiu kongresui 
greitą Tarptautinės Pabėgėlių Orga
nizacijos konstitucijos priėmimą ir 
sutikimą prisidėti prie išlaidų pro
gramos.

„Pasiruošimai vyksta numatytai 
šių metų gale pasaulinei konferen
cijai dėl informacijos laisvės..

JAV remsiančios tolimesnius žy
gius dėl patikėtinių sistemos stipri
nimo. (N.Y.H.T.)

SUOMIJA SAVO ŽEMĖS DALĮ 
ATIDUODA RUSIJAI

Helsinkis, vasario 6 d. UP prane
ša, kad iš komunikato paaiškėję, jog 
Suomija sutikusi Rusijai perleisti ne
didelę šiaurinės Suomijos dalį, vieto
je grąžintinos vokiečių turto dalies 
(6. milijardų vertės). Kita turto dalis 
bus grąžinta prekėmis. Suomija par
duos Rusijai netoli Petsamo Paaskoji 
sritį, perduos ginkluotą karo laivą 
Vaeinaemoeinen ir Suomijos pasiun
tinybės rūmus Leningrade ir Taline

Be to, Rusija 1944 m. nori gauti 
460.000.000 Suomių markių užsienio 
valiuta. >

Karo departamentas tiria sąlygas 
DP įtraukti į okupacinę kariuomenę. 
Gen. McNarney pareiškė:-„Aš netu
riu paaiškinimų tuo reikalu. Tai gali 
įvykti ir gali neįvykti. Mes kaip tik 
tiriame šias galimybes.“

Gi vasario 11 d. „Nouvelles de 
France" kronikinėj“ žinutėj iš Frank
furto praneša, jog esą numatyta 50.000 
tremtinių priimti į reguliariąją ame
rikiečių armiją.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiN
MASKVOJE TEOLOGŲ 

MOKYKLOS
AP iš Maskvos praneša, kad abi 

teologinės mokyklos Maskvoje dėl 
personalo ir patalpų trūkumo su
jungtos. šios mokyklos, Maskvos 
klerikalų seminarija ir Maskvos kle
rikalų akademija, veiks kaip du sky
riai, bet vieno direktoriaus prof. T. 
D. Popovo vadovybėje. (N.Y.H.T.)

Kaip žinia praneša, dabar lietu
viai buvo sugaudyti ir rusų išvežti 
„namo“.

Pasilikusiųjų lietuvių padėtis yra 
baisi. Jų dienos netikros ir jų gy
venimo sąlygos yra sunkios

Lenkiją vis labiau sugniaužiant 
komunistinei tironijai, nebuvo ko ti
kėtis, kad būtų parodytas žmoniš
kumas lietuviams, kurie taip huma
niškai priėmė 1939 metais nelaimės 
ištiktus lenkus. („Amerika“,, 1947 m. 
sausio M d.)
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