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Tremtinių Operą atidarius
Tautos gyvybės ir galybės rodiklis 

— jos kultūra. Menas yra gražiausįąs 
tos kultūros žiedas. Jame ryškiausiai

MASKVOS KONFERENCIJOS PROBLEMOS
Politinė atmosfera apsiniaukusi

atsispindi tautos siela.
Tauta, nebepajėgianti kurti savo

sios kultūros, yra mirusi ar bent jau 
merdėjanti. Tai tiesa, kurią mums 
patvirtina istorijos faktai. %

Mūsų tauta svetimųjų buvo pas
merkta žūti, bet nežuvo, nes, ir slogią 
priespaudą kęsdama, sunkiausioje 
vergijoje gyvendama, pajėgė ne tik 
išlaikyti savo tautinę kultūrą, bet taip 
pat ir kūrti naujas jos vertybes.

Tautinė kultūra, kuri skambėjo 
liaudies dainose, sroveno neišsenkama 
liaudies išmintimi patarlėse, priežo
džiuose, pasakose, bylojo praeities 
garsą ir didybę padavimuose, liūdesiu 

' rūpestėliu rymojo pakelių Rūpintojė
liuose, švitėjo margaspalviuose audi- 
niuose, lietuvių tauta reiškė savo gają 
kūrybingą sielą ir nepalaužiamą valią 
siekti laisvo gyvenimo.

Tautiškai atgijus Lietuva, stiprėjo, 
ugdydama savo kultūrą, savo kultū
rinėmis vertybėmis grindė sau kelią į 
laisvę, į nepriklausomos valstybės at
statymą.

Savo kultūriniu gajumu mūsų tauta 
nepriklausomo gyvenimo metais grei
tai pasivijo kitas kultūringąsias tau
tas, kurios laisvėje jau gyveno šimtus 
metų. Savoji tautinė kultūra buvo di
dysis mūsų nepriklausomo gyvenimo 
laidas.

Jau septinti metai, kai mes vėl ne
tekę nepriklausomos valstybės tapome 
svetimųjų vergais ir esame smerkiami 
žūti. Ir šiuo mūsų tautos tragiškuoju 
metu tautinė kultūra yra didysis lai
das atgauti laisvę ir atstatyti savo ne
priklausomą valstybę. Jei bususv.na’-. 
kinta mūsų tautinė kultūra, jei mūsų 
tautos likučiai bus nebepajėgūs kurti 
savo tautines kultūros vertybes, mūsų 
tauta tikrai žus.

■ Tačiau džiugu konstatuoti, kad ir 
šiuo mūsų tautai tragišku laiku mes 
kultūriškai' esame gajūs ir pajėgūs. 
Žiauraus likimo išplėšti iš savo bran
giosios tėvynės, vargdami didį vargą, 
gyvendami kultūringam žmogui, at
rodo, gyventi rieįmanomose sąlygose,
mes vis dėlto pajėgiame ne tik išlai
kyti savąją kultūrą, bet taip pat kurti 
ir naujų kultūrinių vertybių. Mūsų 
jaunimas lanko mokyklas, plačiai 
skamba mūsų daina, klesti mūsų lite
ratūra ir kitos meno šakos, tarpsta 
mūsų periodinė spauda.

Štai, vasarip 25 d. Detmolde ati
daryta ir mūsų opera. Tai nepapras
tai reikšmingas ir džiugus reiškinys. 
Tai didis mūsų kultūros, mūsų meno 
laimėjimas. Tai nesugriaunamas įro
dymas, kad lietuviai tremtiniai ne pa
laida žmonių masė, pasmerkta žūti, 
bet gyva tautos organizmo dalis, pajė
gianti leisti naujas savo kultūros at
žalas.

Lietuvių tremtinių operos atidary
mas — tai mūsų menininkų didelio 
pasiryžimo, nepalaužiamos valios ir 
kūrybiško entuziazmo gražus vaisius, 
lis įspūdingai svetimiesiems repre
zentuoja didelį mūsų tautos kultūrin
gumą ir kūrybingumą. Atsiminkime 
tik, kad visa tai padaryta nepaprastai 
Sunkiose sąlygose. Ryžtas ir kūrybinė 
valia nugalėjo visas kliūtis.

Rusija su Hitlerio sutikimu užėmė 
Lietuve, Latviją, Estiją

Chicago. — Čia pasakė svarbią 
kalbą apie Amerikos užsienių politi
ką John Foster Dulles, kuris respu
blikonų eilėse yra vienas iš stam
biausių užsienio politikos autoritetų.

Savo kalboje jis pabrėžė, kad 1940 
metais Rusija su Hitlerio sutikimu 
užėmė Lietuvą, Latyiją, Estiją. Tai 
buvo kaina už Rusijos neutralumą, 
kai Vokietija puolė Vakarų valstybes.

Kai Rusija buvo Hitlerio užpulta, 
Stalinas vėliau per Teherano ir Jal
tos konferencijas išsiderėjo dar la
biau praplėsti savo ekspansiją Euro
poje ir Azijoje.

Dnlles parėmė Jungtines Tautas,

Iš atmosferinių reiškinių meteoro
logai nustato orą ne tik tam momen
tui, bet jį nusako ir ateičiai. Artė
jant Maskvos konferencijai, verta 
mesti žvilgsnį į tą atmosferą, kurioje 
tos derybos vyks, nes iš aplinkumos, 
iš tautų ir asmenų santykiavimo kar
tais jaučiamos ir pasekmės.

Maskvos konferencijos pasekmės 
bus lemiančios ne tik Austrijai ir 
Vokietijai, dėl kurių suvažiuoja pa
saulio galiūnai, bet ji vienokiu ar ki
tokiu būdu veiks ir likusios Europos, 
o gal ir pasaulio tolimesnę ateitį. 
Taigi, Maskvos dorybes, kuries vyk
sta pasaulio komunistų, diktatūrinio 
režimo, širdyje, traukia dėmesį visų

F. Alfonso Mikulskio vauovaujamas L. T. M. iktu.. -no ansamblis, ku . mi vasario 15 d. ’iuebuigcue įteikta 
Lietuvai Vaduoti S-gos premija — piniginė dovana

Lietuvių tremtinių opera — tai 
šviesus pragiedrulys niaurioje mūsų 
vargingo gyvenimo padangėje. Jis 
praskaidrina mūsų ūkanotas dienas. 
Jis teikia mums šviesių vilčių sulaukti 
dar didesnių savo kultūrinių laimė — 
jimų ir savo didžiųjų troškimų išsipil
dymo.

Mes sveikiname lietuvių tremtinių 
operos dalyvius, per sunkų vargą ir 
įvairias kliūtis pasiekusius didelio lai
mėjimo, ir linkime sėkmės didžiajame 
šviesaus meno kelyje.

Tegu jis mus visus veda į laisvąją 
tėvynę! 4

A. Merkelis.

• JAV per radiją kalba { pasauli 
25 kalbomis, įskaitant dabar pradėtą 
transliaciją rusų kalba.
• Nuomonių skirtumai dėl David 
Lllienthallo dar nėra išlyginti. Also- 
pas sako, jog Amerikos ateitis pri
klausanti nuo Lillenthalio kovos. Jis 
yra atominės komisijos pirmininkas 
ir „New Deal“ atstovas.

bet sykiu ir siūlė Amerikai pasilikti 
stipriai karinių atžvilgiu, kol tarp
tautinė padėtis netikra.

Jis pabrėžė, kad Jungtinės Tautos 
turėtų sumobilizuoti pasaulio opiniją 
prieš tarptautines neteisybes. Turi 
būti atitaisytos tokios skriaudos, ku
rios ištiko Lenkiją ir kitas šalis.

Baigdamas Dulles pasakė: „Dabar 
esama pavojaus, kad taika atsispin
dės ne aukštais Atlanto Carterio 
idealais, bet slaptais Teherano ir Jal
tos darbais“. („Amerika", 1947 m. 
vasario 14 d.)

Radijo žiniomis, J< F. Dulles vyk
sta į Maskvos konferenciją.

tautų, ar tai jos yra šalia ginčijamo 
objekto ar toliau.

Nebūdami tikrieji meteorologai ir 
negalėdami susidurti su tiesioginiais 
atmosferos reiškinių skleidėjais, vis 
dėlto mėginsime pavaizduoti tą ap
linkumą, kuri šiuo metu yra.

Atsimename, dąt neseniai JAV 
pasekretorius Dean Acheson buvo 
paleidęs stambų debesį, kuris iki pa
skutinio momento liko dar neišsklal- 
dytas. Nors Maskva jau antrąjį šūvį 
— notą paleido į tą debesį, jis vis 
tiek neišsisklaidė. R'i'a laukti, kad
ir į antrąją notą JAV atsakys pa
našiai, kaip ir pirmą kartą.

LIETUVA BUVO IR BUS’
Vasario 16-sios atgarsiai latvių spaudoje

„Lietuvių šventė yra kartu ir lat
vių šventė — nes mes gi esame bro
lių tautos“, — tai žodžiai, kuriais re
miasi plačiai ir nuoširdžiai paminėta 
latvių spaudoje mūsų Nepriklauso
mybės šventė. Straipsniai, apžvel
giantieji ne tik mūsų bendrą likimą 
Nepriklausomybės laikais, bet ir sau
lėtoms dienoms pasibaigus, užpildė 
ne tik latvių spaudos puslapius, bet, 
iš turinio sprendžiant, ir jų skaityto
jų širdis. »

„Latviešu Zinas", vietoj vedamojo 
atpasakojusios Amerikos lietuvių, 
VLIKo ir Sv. Sėsto Delegato atsi
šaukimus, kitoje vietoje deda buv. 
Pasiuntinio Lietuvoje R. Liepinio 
straipsni, pavadintą „Saulės amžių 
Lietuvai“, kuriame peržvelgęs Lietu
vos istorijos raidą, iki kruvinų ne
priklausomybės kovų laikotarpio, 
autorius toliau sako: „Generolo Želi
govskio prieš Lietuvą nukreiptas jė
gos aktas; atplėšiant Vilniaus kraštą 
su istorine sostine, praskynė kelią 
naujai patriotizmo srovei ir jos įta
koje Lietuvoje išaugo gilios tėvynės 
meiles įkvėpta ir nuo svetimos kul
tūros įtakų laisva nauja generacija. 
Nustojusi materialine prasme, Lietu
va tuo būdu įgijo naujų vertybių mo
raline prasme.“ Per 5 metus išbuvus 
Lietuvoje, P. Liepiniui neliko nepa
stebėta visokeriopa pažanga, kuri pa
sak jo, padariusi tai, kad „Lietuvos 
vidujis ir išorės profilis per 22 Ne
priklausomybės metus tiek pasikei
tęs, kad jos jau nebegalima buvo pa
žinti“. „Bet aukščiau viso ko išaugo 
ir išsikristalizavo tautos sąmonė — 
kiekvienos tautos nepriklausomybės 
pagrindinė būtinybė.“

Kalbėdamas apie Baltijos valsty
bių tarpusavio santykius, p. Liepinš

Maskva, jausdama, kad to debesio 
neišsklaidys, pati paleido rūko JA 
Valstybių kryptimi, pažymėdama, 
kad JAV ir Kanados sudaryta bendra 
gynybos sutartis esanti agresyvinio 
charakterio, bet ne defenzyvinio, kaip 
sus ’ tarimo partneriai saką. Šis de
besis buvo paruoštas „Įzvestijos“, 
vyriausybės organo, o Maskvosjiadijo 
paleistas.

Maskvos konferencijai Londone 
susirinkę užsienių reikalų minlsterių 
pavaduotojai turėjo paruošti, t. y., 
apdoroti Vokietijos ir Austrijos klau
simams medžiagą ir patiekti savo še- 

Iki paskutinio mon: nto ne- 
jiems daugeliu k’aue’mų

fams.
pasisekė

konstantuoja, jog tuos santykius 
tvarkant jos parodžiusios augštą po
litinį subrendimą ir tolregiškumą. 
Sienų klausimo sutvarkymas galįs 
būti šiuo metu pavyzdžiu tiek toli
moms, tiek artimesnėms valstybėms.

Jungdamas Šventės proga geriau
sius linkėjimus, dalinantis tiek 
džiaugsmo tiek ir nusiminimo jau
smais, autorius sako, kad „eidami 
ranka rankon, sunkumus lengviau 
nugalėsim. Ne veltui patarlė sako, 
kad bendras džiaugsmas — tai dvi
gubas džiaugsmas, gi bendros bėdos 
— tik pusbėdės.“

Straipsnis baigiamas lietuviškai 
šūkiais: „Te gyvuoja Lietuva! Te gy
vuoja mūsų broliai lietuviai!“

Tame pat laikraštyje įdėtas taip 
pat ilgesnis pasikalbėjimas su Trem
tinių Bendruomenės Vyr. Komiteto 
Pirmininku prof. Vilkaičiu apie trem
tinių lietuvių kultūrinius laimėjimus 
ir visos lietuvių išeivijos kovą dėl 
Lietuvos laisvės. Salia to straipsnio 
kitas konspektyviai peržvelgia trem
tinių kultūrinių židinių — organiza
cijų, spaudos ir meno kolektyvų vei
klą ir jų laimėjimus.

Laikraštis „Tevzeme“ vedamaja
me „Vienas sapnas išsipildys“ vaiz
džiai atpasakoja Nepriklausomybės 
laikais švenčiamų Nepriklausomybės 
švenčių įspūdžius, kada ne tik Lietu
vos miestuose ir kaimuose laisvai 
plazdeno tautinė vėliava, bet ir Lat
vijoje draugiškai šalia viena kitos 
plėvesavo abieji tautų tautinės gar
bės simboliai.

Straipsnyje ypatingai pabrėžiama 
lietuvių išeivijos JAV reikšmė kovo
je už Baltijos wistybiu bendrą rei
kalą. „KiAVlenas mūsų naudai pa
sakytas žodis yra svarus mūsų atei

prieiti vieningos nuomonės, net dėl 
procedūros nesusitarė.

Liko nesusitarta dėl rytinėj Au
strijos dalyje esamo turto, į kurį pre
tenduoja sovietai, nesusitarta dėl ma
žųjų sąjungininkų dalyvavimo kon
ferencijoje ir kt.

Ne visai skaidrina orą Korėjoje 
vykstą reiškiniai, praėję Lenkijos 
rinkimai, kurie anglų ir amerikiečių 
buvo pripažinti nedemokratiškais. 
Pagaliau nemažą itaką turės ir Ral- 

(Nukelta į 8 pusi.)

Lietuvai Vaduoti S-ga 
skiria premijas

— Lietuvai Vaduoti Sąjunga Ame
rikoje, siekdama glaudžiau bendra
darbiauti su lietuviais tremtiniais, 
yra paskyrusi savo įgaliotinį Europo
je. Tuo būdu, lietuvių tremtinių ry
šiai su Amerikos lietuvių' visuomene 
galės būti tampresni.

— Vasario 15 d. Tuebingene Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos įgaliotinis, 
Šiuo metu besilankąs po tremtinių 
stovyklas, įteikė viešame posėdy e 
Čiurlionio ansambliui 5.000 mar ų 
davaną, paskirtą Sąjungos pirmin v- 
ko, už taip didelį darbą, kiurį atlieka 
Čiurlionio vardo ansamblis lietuviš
kos dainos ir tautinių šokių me:.”.

— Turimomis žiniomis, Lietuvai 
Vaduoti S-ga ruošiasi paskirti pre
miją už 1947 metais tremtyje parašy
tą geriausią literatūros kūrinį bei ki
tokį veikalą.

— Gauta žinių, kad Lietuvai Va
duoti S-gos Vadovybė svarsto gali
mybes pasiųsti Pietų Amerikon ati
tinkamus asmenis, kad jie ten vie
toje ištirtų lietuvių tremtinių laiki
nio apgyvendinimo klausimus. Iki 
šiol teturėta tik enciklopedinių' davi
nių apie emigracijos sąlygas Pietų 
Amerikoje.

čiai, todėl Amerikos lietuvių politi
niais laimėjimais džiaugiamės ir mes 
ir linkime jiems geriausios sėkmės.“ 
Baigdamas straipsnio autorius Rai- 
munds Caks kviečia kantriai pakelti 
laikinos neteisybės laikotarpį ir sako, 
kad ateis ir mums laikas. „Šiuo ti
kėjimu mes ir dabar šaukiam: Valio 
Lietuva! Mes linkim visiems savo 
tautos broliams ir niūrių tremties 
takų bendrininkams tikėjimo, jėgos, 
patvarumo ir kantrybės, nes žinome, 
kad vienas sapnas išsipildys. Tai — 
trijų Baltijos tautų laisvės sapnas.“

Ilgame straipsnyje, papuoštame 
gražesniais laikinos sostinės Kauno 
vaizdais, p. Karlis Vanags patiekia 
kovų už Nepriklausomybė ir beatsi- 
kuriančios Lietuvos istorinių met
menų pluoštą. Pabaigoje autorius 
taip pat pabrėžia, kad JAV rinkimus 
laimėjusios respublikonų partijos va
dovaujančiuose organuose yra taip 
pat lietuvių, kurių dėka tos partijos 
obalsiai skelbia Baltijos valstybėms 
priklausiančias teises į laisvą gyve
nimą. Gi,' anot autoriaus, laisva Lie
tuva, reiškia ir laisvą Latviją. Straip
snis baigiamas raginant įsidėti šir- 
dysna pranašiškus lietuvių poezijos 
didmeisterio Maironio žodžius „O 
vienok Lietuva prisikels gi kada, ne 
veltui ji tiek iškentėjo!“

To pat laikraščio literatūros ir 
meno skyrius šįsyk užpildytas lietu
viška medžiaga. Be Jono Biliūno no
velės „Lazda“, įdėtas taip pat ž. 
mojo latvių muzikos kritiko ir re
cenzento E. Brusubardos straipsnis 
apie Lietuvos muzikos laimėjimus 
Nepriklausomybės ir tremties laikais. 
Simpatiškas taip pat Edvardo Tuterio 
parašytas eiiėratis „Lietuvos v”'* 
va“. J. M. k.
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Gražioji Nemuno šalis
(20) DEGUČIAI

PABALTIJO UNIVERSITETE
Kartu su mūsų Nepriklausomybės 

' minėjimu, buvo paminėta dar viena 
svarbi sukaktis — 25 metai nuo Kau
no Vytauto Didžiojo Universiteto 
įkūrimo.

Minėjimas buvo pradėtas pamal- 
. domis. Po jų iškilmingasis aktas. 

Akto metu kalbėjo Pabaltijo Univer
siteto lietuvių rektorius prof. Mane
lis, Vilniaus Universiteto rektorius 

, prof. Myk. Biržiška ir jubiliejinio 
Kauno Vytauto Didž. Universiteto 
rektorius prof. Gravrogkas. Po to 
buvo paskaityti gauti gausūs sveiki
nimai.

Meninėje dalyje dainavo Kaimo 
Va>t. Teatro Operos sol. Ip. Naura- 
gis ir Vilniaus Operos sol. Juzė Au- 
gaitytė. Jiems akomponavo Kauno 
Operos koncertm. Levickienė — Pa- 

• leček. Menininkai buvo sutikti ypač 
šUtai.

Vakare lietuvių gyvenamas blo
kas buvo Hiuminuotas spalvotomis 
lemputėmis. -AL-

BONNOS UNIVERSITETE
Bonnos universitete studijuoja 71 

lietuvis studentas. Kai kurie- gyvena 
čia su šeimomis, todėl visą lietuviš
kąją koloniją sudaro 108 asmenys.

Gyvename Oberkasselyje, bendro
je studentų stovykloje įvairių tauty
bių tarpe: jugoslavų, ukrainiečių, len
kų, gudų, estų, latvių... Santykiai 
su visais yra draugiški ir šilti.

Iš Oberkasselio į Bonnos univer
sitetą ilgas ir sunkus kelias: iki Rei
no reikia važiuoti tramvajumi, o pa
skui į Bonną keltis keltu, nes čia visi 
aplinkiniai tiltai išsprogdinti. Šitoks 
važinėjimas atima beveik didesnę lai
ko dalį, negu paskaitų klausymas, to
dėl dauguma studentų iš stovyklos 
išvažiuoja rytą, pietus valgo studentų 
valgykloje Bonnoje, o vakare nuvar
gę, alkani ir sušalę grįžta namo. Ne
retai atsitinka, kad, užpludus Reiną 
ledo lytims, namo tenka važiuoti ap
linkiniais keliais — traukiniu per 
K"*ną.

Nors negausi ir neseniai susikū
rusi Oberkasselio lietuvių kolonija, 
bet nesnaudžia. Sausio pradžioje lie
tuvių atstovybės iniciatyva buvo su
rengtas ’ lietuviškos * knygos minėji
mas. Doktorantė istorikė p. V. Sruo
gienė ryškiai nušvietė pirmosios kny
gos atsiradimo priežastis bei tuome
tinę Lietuvos būklę. Pa’našių paskai- 

. tų kolonija išsiilgusi ir ateityje pa
geidautų jų daugiau.

Vasario 16 visi ruošėsi su įnirši
mu, nenorėdami užsileisti latviams ir 
kt. Per vieną mėnesį doktor. dipl. 
agr. J. Briedžio pastangomis buvo

Seligensiadio triūsą pamačius...
Taip galima pasakyti aplankius 

Seligenstadto stovyklos „kuklią'.1 pa
rodėlę, kuri savo eksponatais išeina 
toli iš savo rėmų. Apžiūrėjus paro
dą, pavarčius svečių knygą su gau
siais svečių pasigėrėjimo įrašais taip 
ir verčia susimąstyti. Iš kurgi toje 
Seligenstadto stovykloje susirado to
kia daugybė eksponatų. Visas, ne
mažas, naujai pastatytas amerikinis 
barakas perpildytas tvarkingai iš
dėstytais lietuviškos tautodailės dir
biniais, išmargintas tautinių raštų 
ornamentais dar iš Lietuvos atsivež
tais ir jau čia spėtais padaryti.

Malonu matant visą skyrių už
pildytą Seligenstadte reziduojančio 
Tautinio Ansamblio charakteringes- 
niais tautiniais rūbais, tautiniu raštu 
papuoštais dirbiniais, jų padovanotų 
garbingiems asmenims adresų nuo
traukomis ir jų gautais puošniais 
adresais. Iš gausiai išdėstytų nuo
traukų gan vaizdžiai prisimena ne 
kartą matytas „Nemunas žydi“ ir 
„Joninių vakaras“.

Toliau, lietuviškos tautodailės 
Skyriuje rūpestingai išdėstyti tauti
nių motyvų dirbiniai, įvairiaraščiai 
rūbai, staltiesės, rankšluosčiai, pirš
tines, kojinės, antklodės ir daug kt.

Salia Nepriklausomybės laikų 
spaudos, vaizduojančios mūsų didin
gą praeities istoriją, matome dabar
tinės, kojinės, antklodės ir daug kt.

Ypatingai gausi pašto ženklų ko
lekcija, net nuo pirmųjų, primityvių 
ženklų ant paprastučio popieriaus. 
Salia įvairius popieriniai pinigai ir 
monetos nuo 1 cento iki 500 litų. 
Nuotraukose matome mūsų šauniąją 
kariuomenę, su šiltu jausmu prisi
mena didingieji Nepriklausomybės 
laikai su jos gynėjais.

Tremtyje padaryti stovyklos rank

Rimtis ir susikaupimas vietai įprasto džiaugsmuVasario 16-ji tremtinių kolonijose
suorganizuoti (vyrų ir mišrus)'chorai, 
Valst. Dramos Teatro artist. D. Ku- 
bertavičiūtės-Maurukienės — tauti
nių šokių šokėjų grupė, stud. Petru- 
čio trumpa, bet išsami paskaita iš 
Lietuvos istorijos, ypač bolševikme
čio. Minėjimą, išskyrus liet. stud, at
stovybės pirmininko stud. S. Eitavi- 
čiaus įžanginį žodį, teko pravesti vo
kiečių kalba, atsižvelgiant į nepa
prastai mišrią auditoriją tautybių 
atžvilgiu. Užtat labai šiltai buvo su
tiktos mūsų kalbos, dainos, taut, šo
kiai, palydėti gausiais plojimais ir 
nuoširdžiais linkėjimais.

» ura Svt.. j .<j ūtuunuuoja
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Po koncerto buvo surengtos ku
klios vaišės, kaipz ir koncerte, daly
vavo UNRRA-os tarnautojos, keli 
Bonnos universiteto profesoriai, sto
vykloje gyvenančių tautybių bei vo
kiečių studentų.atstovai. Vaišės bai
gėsi pakeltoje nuotaikoje, siūlant pa
našių koncertų ateityje surengti ne 
tik stovykloje užsieniečiams studen
tams, bet ir vokiečiams, supažindi
nant juos su lietuviška liaudies daina 
ir tautiniais šokiais. Tuoj po vasario 
16 minėjimo lietuviškasis meno ko
lektyvas šu savo programa buvo 
pakviestas į UNRRA-os rengiamą 
balių.

Linkėtina, kad šis kolektyvas nei
širtų, bet toliau tęstų gražiai pradėtą 
darbą. V. B.
NEUBURGAS/D. - .

Vietos apyl. kom-to iniciatyva DP 
Hospital salėje įvyko jaukus Nepri- 

darbiai užima irgi ne paskutinę vietą 
savo kokybe ir kiekybe. Gausūs ir 
gražūs gintaro išdirbiniai, mezginiai, 
audiniai, tautiniai raštai ir 1.1. Sto
vyklos reikmenis. Čia savo sugebė
jimą parodė staliai, batsiuviai, odi
ninkai, siuvėjai, skardininkai ir kt., 
įvairiai paveizduodami lietuvio ama
tininko nagingumą.

Pradžios mokykla ir gimnazija 
užėmė nemažą skyrių savo auklėti
nių sugebėjimui Ir darbeliams paro
dyti. Iš čia matome, kad mokiniai 
tremtyje išmoks ne tik bendrų lavi
nimosi dalykų, bet ir nagingumo.

Skautai savo skyriuje, šalia jų 
sugebėjimą ir sumanumą rodančių 
dirbinių, turi išstatę tremties' spaudą 
ir nuotraukomis bei piešiniais pa
vaizduotą nuotaikingą vasaros sto
vyklos gyvenimą.

Ateitininkai čia pirmą kartą pa
sirodė visuomenei. Šalia gražiai api
pavidalinto, didžiulio organizacijos 
ženklelio, matoma dirbiniai Ir spauda.

Charakteringiausi, atkreipę visų 
dėmesį, eksponatai lietuviška džio
vinta duona, lietuviškas muilas, pa
pirosai „Nr. 8“ ir net užlakuotos 
„Stumbrinės“ bonka.

Paroda papuošta dail. Vilimo, ar
chitekto Franco, Racibarsko ir mo
kinio Bukausko paveikslais, scenų 
eskizais ir piešiniais.

Apskritai, paroda žiūrovams su
teikė didelį įspūdį. Matant, paly
ginti, tokios nežymios stovyklos, to
kias gausias vertybes, kurios savo 
originalumu, puošnumu ir lietuvio 
širdžiai artimu paprastumu, primena 
mielą Tėvynę, užtarnauta pagarba ir 
padėka tenka naujajam stovyklos 
komitetui, kuris, nugalėjęs visus 
sunkumus, sukūrė šį lietuvišką kam
pelį. S.M-U1 

klausomybės šventės minėjimas. Iš 
apylinkės susirinko vietos lietuviai, 
kurie kartu su ligoniais, dalyvaujant 
latviams ir estams, pripildė pilną 
salę.

Minėjimas prasidėjo malda Mari
ja Marija. Pritaikintą minėjimui 
žodį tarė kom-to pirmininkas. Me
ninę programą atliko prof. Bublinski 
ir p. Daudler. Sveikinimo kalbas pa
sakė UNRRA-os atstovas p. Purvis, 
latvių, estų atstovai ir ligoninės vyr. 
ved. Dr. Toht. Eilėraščius padekla
mavo p. Drukteinienė ir 7 m. Mu
rauskas. Po to priimtos rezoliucijos. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

Po minėjimo ligoniai kartu su 
svečiais susirinko prie bendros ka
vos, kur apylinkės lietuviai pavaišino 
ligonius savo pyragaičiais ir pasida
lijo įspūdžiais. Nors kuklios buvo 
vaišės, bet ligoniai turėjo progos tą 
valandėlę savųjų ir sveikųjų tarpe 
susiraminti ir pamiršti savo ilgas, 
niūrias dienas, kurios kai kuriems 
jau tęsiasi keletą metų. R-kis

KEMPTENAS
Vasario 16 šventė pradėta maldos 

ir atgailos tridieniu, vykusiu sto
vyklos koplyčioje. Šventės išvakrėse 
šv. Lauryno bažnyčioje įvyko vietos 
solistų bažnytinės muzikos koncertas, 
kuriame dalyvavo solistės Armonie- 
nė, Bičkienė ir Daugėlienė, smuiki
ninkas Jakavičius (pirmą kartą) ir 
violončelistas Armonas. Vargonais — 
Lehmdorfer.

Šventės dieną pakelta vėliava o 
per iškilmingas pamaldas šv. Laury
no bažnyčioje kun. Paulauskas per
skaitė šv. Sosto delegato Nepriklau
somybės šventės proga išleistąjį laiš
ką. Po mišių atliktas pasiaukojimas 
šv. Jėzaus Širdžiai.

Popietinė programa pradėta krep
šinio rungtynėmis tarp „Šarūno“ ir 
„GSK". Rungtynes vos vieno taško 
skirtumu laimėjo „Šarūnas“ (29:28). 
Šiuo kartu kova tarp komandų buvo 
gana atkakli ir „GSK“ gražiais toli
mais metimais prieš rungtynių pabai
gą rezultatą buvo nus.vėrę net savo 
naudai.

Po to YMCA salėje žodį tarė ko
miteto vicepirm. Z. Puzinauskas. Jis 
perskaitė LTB Vyr. Komiteto ta pro
ga išleistą raštą. Prof. Kolupaila šia 
proga priminė reikšmingą 25 metų 
Lietuvos universiteto, išleidusio apie 
5.000 aukštojo mokslo žmonių, sukak
tį. Pažymėtina, kad iš pirmųjų uni
versiteto profesorių šiuo metu Kemp- 
tene gyvena du: prof. Šimoliūnas ir 
prof. Kolupaila. Atitinkamas paskai
tas skaitė Tijūnėlis ir A. Gausas.

Į šventės proga miesto salėje su
rengtą koncertą atsilankė miesto ko
mendantas pik. Wagner, Kempteno 
vyr. burmistras ir UNRRA-os atsto
vai. Čia žodį angliškai ir lietuviškai 
tarė komiteto pirmininkas J. Kaške- 
lis. Muz. A. Armono vedamas an
samblis su solistėmis Armoniene, 
Bičkiene ir Daugeliene atliko religi
nės ir pasaulinės muzikos kūrinių 
programą. K. Da.

WEILHEIM-TECK
Kultūros sekcijos pirm. kun. Ka

ralius jau Vasario 16-sios minėjimo 
išvakarėse tris vakarus buvo suorga
nizavęs vakarines pamaldas laisvės 
atgavimo intencija. Ragino, kad

Po ilgesnės pertraukos, vasario 
10 d. kempteniečius aplankė „Čiur
lionio“ ansamblis. Kelios dienos 
prieš koncertą stovykloje pranyko 
visos kalbos apie skryningus ir emi
gracijas. Buvo svarstoma dainos, 
tautinių šokių, mūsų liaudies meno 
reprezentavimo, svečių kvietimo ir 
pagaliau apsirūpinimo bilietais klau
simai. Nenuostabu užtat, kad bilietų 
visai nereikėjo pardavinėti — jie bu
vo išgraibstyti — ir perpildytoj di
džiulėj miesto salėj susirinko per 
tūkstantį klausytojų.

Apie pačią programą ir jos atli
kimą daug netenka kalbėti. Ansam
blis, kuris varo trečią šimtinę kon
certų, kaip brangiausias svečias, sa
vo programa pateikia meistriškai 
paruoštą lietuvišką dainą ir šokį, pa
lydimą kanklių ir kitų tautinių in
strumentų. Kemptene ansamblis pa
skutinį kartą buvo matytas su savo 
50-ju koncertu. Tada dar neturėta 
kanklių, — dabar kanklininkės įspū
dingai paįvairino koncertą, o vamz
deliniai instrumentai, išstūmę akor

Važiuodami per Degučių vals
čių ir prie geriausių norų negalėjo
me aplankyti visų ežerų, kurių gali
ma priskaityti iki 71. O jei dar būtume 
užsigeidę po juos paplaukioti laive
liais, pasimaudyti ir pameškerioti, tai 
būtų tekę čia gana ilgą laiką pasi
svečiuoti. Atsisakę nuo šio malonu
mo, turėjome paskubėti, kad suspė
tume viską aplankyti, apžiūrėti ir su 
vietos gyventojais pasikalbėti.

Pats Degučių bažnytkaimėlis ne
didelis, turįs apie 300 gyventojų. Ne
didelė, gana kukli ir bažnytėlė, kuri 
įrengta buvusioje rusų pašto įstaigoje 
(1922 metais). Parapijos pirmuoju 
klebonu buvo žinomas visuomenės 
veikėjas, knygnešys, ugningas tauti
nio darbo šalininkas kun. St. Stakelė, 
kuris dėl savo gyvenimo bei būdo 
buvo laikomas antruoju Strazdeliu. 
Jis niekad nebuvo gavęs geros para
pijos ir gana dažnai buvo kilnoja
mas iš vietos į vietą. Vesdamas var
gingą gyvenimą, jis nepaprastai rū
pinosi ir šelpė neturtinguosius, ati
duodamas jiems paskutinį centą. 
Šiaip gyventojų tarpe jis turėjo la
bai didelį autoritetą, buvo jų myli
mas ir gerbiamas. Mirė 1929 metais 
Rozalimo altarijoje.

Degučių bažnytkaimį puošia dide

kiekvienas lietuvis, kas malda, kas 
pasninku, kas kitu geru darbu pa
siaukotų Tėvynės intencija. .

Iškilmių diena paminėta: 9 vai. 
vėliavos pakėlimu prie stovyklos bū
stinės ir kolonijos pirmininko V. Šal- 
čiūno žodžiu. 11,15 vai. pamaldos su 
pritaikytu pamokslu. 16 vai. iškim. mi
nėjimas „Zum Loewen“ salėje. Su
darytas garbės prezidiumas, kuriame, 
be vietos atstovų, dalyvavo ir mūsų 
šventę savo atvykimu pagerbė Sv. 
Sosto delegatas kan. Kapočius ir prof. 
Maceina. Be kultūros sekcijos pir
mininko atidaromojo žodžio, Šv. Sosto 
delegato sveikinimo, kolonijos pirmi
ninko žodžio, gražią ir turiningą pa
skaitą apie tautos idealą skaitė prof. 
Maceina. Jaunimas padeklamavo, 
choras padainavo. Vakare kolonijos 
vadovybė aukštajam svečiui pagerbti 
suruošė šeimyninį pobūvį. J. Sk.

INGOLSTADTAS
Ingolstadto lietuvių bendruomenė 

iškilmingai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventę — Vasario 
16-tąją.

10 vai. stovyklos aikštėje, prie pa
čių tremtinių išmūryto paminklo, or
ganizuotai dalyvaujant mokiniams, 
skautams ir gausiai lietuvių bendruo
menei, stovyklos dūdų orkestrui gro
jant Lietuvos himną, pakilo tris
palvė.

10,30 vai. šv. Viktorijos bažnyčio
je Jo Ekscelencija Vyskupas Brizgys 
atlaikė iškilmingas pamaldas ir pa
sakė šventei pritaikytą pamokslą.

Po pamaldų 14 vai. miesto pilies 
salėje buvo iškilmingas minėjimas. 
Dūdų orkestrui sugrojus Lietuvos ir 
Amerikos Jungtinių Valstybių him
nus, sekė Baltijos tautų atstovų svei
kinimai.

Po sveikinimų Jo Ekscelencija 
skaitė turiningą paskaitą. Savo pa
skaitoj Ekscelencija, apžvelgęs Lie
tuvos Nepriklausomybės kovas 1918 
m. ir sugretinęs dabartinę Lietuvos 
padėtį, išreiškė tvirti viltį atgauti 
Lietuvos Nepriklausomybę ir kvietė 

Ciurlioniečių koncertas Kemptene
deoną, darniai įtapo į tautinius šo
kius. Apie sudainuotas dainas kal
bant ir prisimenant jų puikų atliki
mą ne vienas klausytojas tebejaučia 
savyje tą širdį pagaugais nuvarantį 
šiurpą, iššaukiantį tokiomis gražio
mis priemonėmis didžiausią ilgesį ir 
pasiryžimą. Nei linksimos ir šaunios 
sutartinės, nei judrūs ugningi šokiai 
neįstengė nustelbti vedamosios kon
certo temos — tėvynės ilgesio ir visų 
mūsų bendro didžio rūpesčio: kas 
vyksta namuose? Vargeli tu mūsų, 
juk ten „laukai nearti, rugiai ne
sėti .;. — namo, namo!“...

Programoje, kurią pradėjo mišru
sis choras, puikiai pasirodė darnūs 
vienetai — vyrų choras, šokėjai ir 
moterų choras, palydimas kanklių.

Programos metu trumpus, bet bū
dingus paaiškinimus suteikusi prane
šėja supažindino svetimtaučius klau
sytojus su kiekvienu programos nu
meriu.

Į koncertą atsilankė visa UNRRA 
Area Teamo vadovybė su direkto
riumi kapt, le Grand priešakyje. Po 
koncerto dlr. kpt, le Grand ansam

lė graži, modemiška pradžios mo
kykla ir Nepriklausomybės pamin
klas. Tai žmonių rankomis sukurtos 
grožybės. Gamta Degučius puošia 
Samanio ežeru, už kurio prasideda 
didelis Gražutės miškas, apgaubęs 
Samanio piliakalnį. Vietos gyvento
jai pasakoja, kad šį piliakalnį supylė 
milžinas karvedys Samanis, kuris bu
vo pasižymėjęs savo žygiais. Kol jis 
sukasė šį piliakalnį, iškasė gilų eže
rą, kuriame po savo darbo maudėsi 
ir prigėrė. Dėl to gyventojai pilia
kalnį ir ežerą pavadino Samanio var
du. Piliakalnis dar tuo žymus, kad 
sukilimo metu (1831 metais) vadė Em. 
Pliaterytė jame slėpėsi, turėjo įsi
kurdinusi štabą ir naudojo kaip išei
ties tašką tolimesnėms kovoms prieš 
prispaudėjus.

Lankydami Degučių apylinkes bu
vome nuvykę į Galminių kaimą, kur 
yra švedkapiai, ir į Sabatiškės kaimą 
apžiūrėti pra.icūzkapių. Aplankėme 
ir Mineikiškių, Asavitų, Minkiškių 
piliakalnius ir Bernelių kalną, kurio 
viršūnę- puošia jaunimo pastatytas 
kryžius. Apie šį kalną pasakoja įvai
riausių legendų, pasakojimų.

Iš Degučių mes vykime toliau J 
Salaką, garsųjį senovės miestą.

-vk-

Arūnas Udrys sako eilėraštį
Iš vaikų šventės Mūnchene

Foto V. Rasiūno

visą lietuvių bendruomenę, ypač jau
nuomenę, nepalūžti dvasioje, bet 
tvirtai tikėti Nepriklausomos Lietu
vos prisikėlimą.

Kalbėdamas apie emigraciją Ek
scelencija kvietė tautiečius nesku
bėti su įvairiais afidavitais į užjūrius. 
Na, jei kam jau teko ar tektų išva
žiuoti, tai tas išvažiavimas lai būna 
(rumpas ir lai jie nepaklysta pasau
lio beribėj, o visi iki vieno vėl grįžta 
į savo gražią, protėvių numylėtą Lie
tuvos žemę.

Po Ekscelencijos paskaitos, kuli 
taip jaukiai nuteikė stovyklos lietu
vių bendruomenę, sekė meninė dalis, 
kurios- metu pradžios mokyklos mo
kinių choras, vedamas mkt. Kuli
kausko, ir stovyklos vyrų choras, ve
damas kun. Skirkevičiaus, padainavo 
keletą dainų.

16 vai. šventė užbaigta vėliavos 
nuleidimu. Steponas Jakubickas 

blio vadovui Mikulskiui padėkojo už 
suteiktą progą pasigrožėti tautiniu 
menu.

Suruoštos vakarienės metu čiur- 
lioniečiams komiteto ir visos koloni
jos vardu padėkojo N. Tautvilas, o 
kpt. le Grand pakartotinai išreiškė 
padėką už sudarytą malonią progą 
pasigėrėti meno vakaru. K. Da.

RUOŠIASI NAUJAI SPECIALYlffil

Prieš pusmetį Dillingeno lietuvių 
Stovykloje p. B. Janušauskienės pas
tangomis su vietos komiteto ir UN
RRA-os parama buvo suorganizuoti 
moterims gorsetų ir liemenėlių kur
sai. Po kruopštaus ir įtempto darbo 
vasario 19 d. išleista pirmoji kursų 
laida, kuri savo mokslo metų pabai
gai atžymėti vasario 16 d. surengė 
savo darbų parodėlę. Su dideliu su
sidomėjimu parodėlė lankyta gau
saus lankytojų skaičiaus tęsėsi porą 
dienų.

Įsigydamos vertingą specialybe 
kursus baigė 8 moterys. ». a.
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Kur šiandien didžiausioji pasaulio
3 pusi Nr. 9(69)

Du paskutinieji pasauliniai karai 
ir po jų sekusieji ir dabar dar tebe- 
siplečią įvykiai labai pakirto žmonių 
moralę ir pasitikėjimą vienų kitais. 
Tatai labai žymu ūkiškuose daly
kuose, o politikoje, ypačiai tarptau
tinėje, tatai įgauna negirdėtai šlykš
čias formas. Iškilmingai duotojo gar
bės žodžio nesilaikymas, beatodairi- 
nis sutarčių laužymas, begėdiškas 
žmonių apgaudinėjimas įvairiomis 
dekląracijomis — pažadais, tautų Va
lios klastojimas, nekaltų žmonių tai
kos metu kankinimas ir žudymas pa
sidarė tokiais dalykais, kurie jau ir 
mažų vaikų nebestebina. Ir visos tos 

niekšybės daromos žmoniškumo 
ir laisvės vardu. '

Iš tikrųjų argi buvo kada nors pa
saulio istorijoje kitas toks laikotar-, 
pis, kada didžiausieji viso žemės ru
tulio diplomatai nuolat ir nuolat 
rinktųsi J krūvą ir daugiau apie nie
ką nekalbėtų, kaip tik apie taiką, 
apie laisvę, apie išlaisvinimą, apie 
teisingą ir amžiną taiką ir drauge tuo 
pačiu laikų dėtųsi tokie dalykai, kaip 
ką tik minėjau. >

Būtų galima tikrai kristi į juo
džiausią pesimizmą ir pranašauti pa
sauliui katastrofą, jeigu nematytume, 
kad yra dar daug pasaulyje jėgų, ku
rios lėtai, bet nepalaužiamai rikiuo
jasi kovoti teisybės ir moralės pusė
je. Šiandien, kaip vaizdžiai (nors ir 
visai kita proga) pasakė kan. F. Ka
počius,

„kovoja visas dangus ir visas 
pragaras“

(cituoju iš „Žiburių“ — š. m. vasario 
1 d.). Žinoma, ne mano uždavinys ir 
ne mano kompetencija kalbėti čia 
apie tai, kas yra dangus ir kas pra
garas, kas moralu ar nemoralu. Du 
dalyku betgi norėčiau ■ teigti. Dau
guma žmonių, ypačiai politikų, tikina 
(ką jie iš tikrųjų mano — tai kitas 
dalykas), kad viskas, ką jie daro, 
yra pagrįsta dangiškai skaisčia mo
rale. Tai viena. Kita gi vertus, fi
zinė ir moralinė jėga dažniausia ne
sutampa tame pačiame (fiziniame ar 
valstybiniame) kūne. Ir neretas at
sitikimas istorijoje, kad moralinė jė
ga po ilgų kovų nugali daug už save 
Stipresnę fizinę jėgą.

Viena labai didelių, o gal net pati 
didžiausioji pasaulio moralinė jėga 
šiuo laiku yra

Šventasis Sostas Vatikano 
valstybėje.

moralinė jėga?
Niekšybės po idealų skraiste. — „Dangaus ir pragaro kova". — Šven
tojo Sosto moralinis ir politinis autoritetas. — Nekrikščioniški ir anti- 
krikščioniški atstovai. — Ką užmiršo Hitleris? — Bažnyčios valdovų 
pokarinės pastangos. — Šv. Sosto Tautinės Lietuvių Delegatūros prasmė.

Nėra abejonės, kad pasaulyje yra 
dar daug kitokių religinių ir. anti
religinio pobūdžio junginių, kurių 
moralinės reikšmės niekas negalėtų 
nei paneigti nei nuvertinti. Romos 
katalikai savo skaičiumi nėra taip pat 
kitų religijų pirmoje eilėje. Pirmoje 
eilėje yra Azijos religijos žmonės 
(Budos, Konfucijaus pasekėjai, taois- 
tai ir kt.). Jų priskaitoma apie 400 
milijonų. Tik po jų eina 350 mili
jonų katalikų. Toliau 260 milijonų 
mahometonų. Dar toliau 200 milijo
nų hinduistų. Pagaliau eina kitos ti
kybos — protestantai, pravoslavai ir 
kt. Tačiau nė viena iš kitų tikybų 
neturi tokois centralizuotos ir drau
smingos organizacijos, kaip Romos 
katalikai. Tai ir yra viena priežasčių 
(kitų priežasčių neliečiu — tai nepri
klauso šio straipsnio rėmams).
s- Iš istorijos žinome, kad moralinis 
Šventojo Sosto autoritetas ne visada 
buvo vienodoje aukštumoje. Savai
mė suprantama, tokio klausimo įver
tinimas daug priklauso nuo vertin
tojo religinio nusistatymo arba, ap
skritai, vienokio ar kitokio nusitei
kimo. Faktas gi lieka faktu, kad ne
katalikiškos, net gi
nekrikščioniškos ir antikrikščioniš- 
kos valstybės skiria savo atstovus 

prie Vatikano.
Štai karo pradžioje dauguma vals

tybių, išskyrus Sovietų Sąjungą ir 
Siaurės Amerikos Jungtines Valsty
bes, turėjo prie Vatikano savo atsto
vus. Čia buvo atstovas protestantiš
kos Anglijos, nekrikščioniškos Japo
nijos ir antikrikščioniškojo Trečiojo 
Reicho. Kad Sovietų Sąjungos ne
buvo, tai suprantama. Bet gi visai 
suprantama taip pat tai, kad ir pre
zidentas Rooseveltas pasiuntė savo 
asmenišką atstovą prie Vatikano, ku-

Rašo Kazys Veržikas
rio neatšaukė ir prezidentas Truma- 
nas, nepaisant kai kurių net ir griež
tų prieštaravimų iš kai kurių Ameri
kos politikų pusės. Čia klausimą nu
lemia tas argumentas, kad šiuo laiku 
Šventasis Tėvas esąs didžiausia mo
ralinė galybė visame pasaulyje ir ar
timas kontaktas su Vatikanu yra bū
tinas kad ir stipriausiai pasaulio vals
tybę!, jei ji nori aktyviai ir sėkmin
gai dalyvauti tarptautinėje politikoje.

Tiesa, yra nemaža žmonių, kurie 
turi sunkių abejonių dėl to, ar gerai, 
kad Vatikanas turi tokia didelę reikš
mę tarptautinei politikai. I tą klau
simą galima rasti ir šiokį ir kitokį 
atsakymą. Bet gi

Vatikanas yra suverene valstybė.
Iki Italijos valstybės susivienijimo, 
t. y., iki 1860 metų Popiežius valdė 
gana didelius žemės plotus (apie 
16.000 kv. mylių), kuriuose gyveno 
daugiau negu 3 milijonai gyventojų. 
Tačiau kai italai užėmė tas 1871 me
tais, Popiežius su tuo užėmimu ne
sutiko. Tylaus konflikto padėtis už
sitęsė net iki 1929 metų, kai buvo 
sudaryta vadinama Lateranę sutar
tis, pagal kurią Popiežiui teko 108,7 
akrų teritorijos su apie 1.000 gyven
tojų, su visomis suverenūs valstybės 
teisėmis. Vatikano valstybė turi sa
vo valiutą, savo muitinę, savo radijo 
stotį, savo universitetą, kurį valdo 
jėzuitai. Vatikano valstybės guber
natorius rūpinasi pasaulietiškais tos 
valstybės reikalais, nors visi įstaty
mai remiasi ne italų civiliniu kodek-, 
su, bet kanonais. Vatikanas, kaip ir 
kitos suveręnės valstybės, palaiko di
plomatinius ryšius su kitomis valsty
bėmis, siųsdamas savo ir priimdamas 
kitų kraštų atatovus. Šiuo laiku prie 
Vatikano yra apie 35 atstovai. Su 
musulmonų kraštais Vatikanas ryšių 
nepalaiko.

Svarbi Vatikano institucija yra 
Į vadinamieji

konkordatai,
t. y., sutartys su kitų kraštų vyriau
sybėmis. Konkordatų tikslas paleng
vinti tos valstybės piliečiams katali
kams sutvarkyti savo santykius su 
savo vyriausybe. Tai yra labai sva
rus įrankis katalikų įtakai padidinti. 
Todėl ne visos valstybės vienodai į 
juos žiūri ir nevienodai greit tokias 
sutartis pasirašo. Istorijoje jau yra 
žinomi atsitikimai, kad valstybių vy
riausybės ne tik nepasirašo konkor
datų, bet paskelbia katalikų įtakai 
griežtą kovą. Tuo yra pagarsėjusi 
Vokietija. Vieną kartą

kovojo Bisinarckas, antrąjį — 
Hitleris.

Abu žiauriai pralaimėjo. Pralai
mėjęs kovą (istorijoje žinomą „Kul- 
turkampf’o“ vardu) B'ismarckas buvo 
įspėjęs savo palikuonis su katalikais 
ir žydais nekovoti. Yra žinoma Bis- 
mareko ciniškas posakis „Knoblauch 
und •Weihrauch soli man fur immer 
in Ruhe lassen“ (lietuviškai; „cibulį 
ir šventąjį smilkalą reikia galutinai 
palikti ramybėje“). Adolfas užpiiršo 
senio Otto (Bismarcko^ patarimą ir 
todėl baigė savo dienas' visai kitaip, 
negu Bismarckas. Nors Šventasis 
Sostas svarbiausia rūpinasi tikinčių
jų sielų išganymu, bet tatai neišven
giamai reikalauja ir gan didelės, la
bai Sudėtingos diplomatinės akcijos. 
Ypačiai akivaizdoje kurių nors poli
tinių sukrėtimų ar kitokių persitvar
kymų kitose pasaulio valstybėse, kai 
tai vienaip ar kitaip paliečia tikin
čiųjų interesus.

Štai 1914 metais buvo išrinktas 
popiežiumi

Benediktas XV.

Pirmasis pasaulinis karas, labai pa
keitęs Europos veidą, pastatė Šv. So
stą prieš naujus sudėtingus ir didelio 
takto, atsargumo bei santūrumo rei
kalaujančius diplomatinius uždavi
nius. Nereikia pamiršti, kad kiek
viena valstybė stengiasi įgauti Vati
kano palankumo ar simpatijų ir jas 
išnaudoti savo tautinės politikos tiks
lams. Kiekviena valst.-bė stengiasi 
per Vatikaną pasisemti sau labai rei
kalingų žinių apie kitų valstybių nuo
taikas, sumanymus ir planus. Mano
ma, kad tokių žinių kaip tik Vatikane 
daugiausia esama. Bet to, neretai 

..kreipiamasi į Vatikaną ir įvairių tar
pininkavimų reikalais, kaip į labiau
siai ^neutralų ir pasitikėjimo vertą 
tarpininką. O kadangi politikoje su 
morale nelabai daug tesiskaitoma ir 
dažniausia viską lemia egoizmas ir 
klastingos užmačios, tai Vatikanas 
privalo turėti ne tik pakankamai at
sargumo, bet ir didelio diplomatinio 
pajėgumo.

Po 1918 metų atsirado dvi visai 
naujos nepriklausomos, daugumoje 
katalikiškos valstybės: Lenkija ir 
Lietuva. Pietų Airijos katalikai gy
ventojai artinasi prie autonomijos. 
Olandijos ministerių kabinete įsiga
lėjo katalikų grupė, kurios vaidmuo 
iki tol buvo laikomas nereikšmingu. 
Didžiausioji Europoje katališkoji im
perija Austro-Vengrija tapo suskal
dyta: Kroatijos katalikai atsidūrė 
pravoslavų valdžioje. Transilvanijos 
katalikai vėl gi buvo ortodoksiškos 
Rumunijos mažuma. Vokietijos bu
vusios katalikiškos valstybės, kaip 
Bavarija, katalikų tikėjimo atžvilgiu 
gavo nepalankesnes sąlygas. Jau vi
sai nekalbant apie Sovietus, kur vi
sos religijos ir, žinoma, katalikų su
sidūrė su žiauriausiomis sąlygomis. 
Komunizmo antireliginė propaganda 
pradėjo veržtis pro visus plyšius į 
visus pasaulio kraštus. Kituose, ne- 
Europos kraštuose taip, pat pradėjo 
atsiverti katalikams pavojingi židi
niai. Pvz., Meksikoje ar Filipinuose." 
Pastarųjų žemėje įsikūrė net tautinė 
bažnyčia, kuriai vadovauti ėmėsi bu
vęs vyskupas. Buvo dar kitokių sun
kumų. Bet jau ir iš čia suminėtų 
pavyzdžių aišku, kokios didelės poli
tikos orientacijos, kokio gilaus socia
linių problemų pažinimo ir diploma
tinio pajėgumo visa tai pareikalavo 
iš Benedikto XV, be atvangos sie
kusio ginti katalikų tikėjimo reika-

(Nukeita į 7 pusi.)

J. Švaistas

Vienintelė paslauga
(Pabaiga)

Apie savaitę niekur nesirodė Leliūnas ana- 
lomikumo auditorijose. Pasigedo jo kolegos, 
pasiteiraudavo kartais ir subasistentai. Vieną 
pavakarę susitiko jis Praną gatvėje ir užkvietė 
į Studentų Barą. Pranas ne aiškiai raukėsi.

—•' Gal kitą kartą? Kad šiandien ne labai 
nusiteikęs...

— Vieną valandėlę... Dėl manęs, Pranuk 
... Jau seniai rengiausi kai ką labai svarbaus 
tau pasakyti...

— Na? Atsitiko kas? Rasi labai nemalonu, 
jei iš tavo veido spręsti.

— Nežinau, kaip čia dabar pasakius... Bet 
Užeikim — suprasi!

Abu bičiuliai nuslinko į pat baro gilumą. 
Ten atrodė jiems geriau ir laisviau. Pranas 
vis žiūrėjo į Kęstutį ir nekantravo.

— Gali sveikinti, Pranai, mane ir save.
— Kaip suprasti? Ir ką gi tai reikštų?
— Save — su pranašytės dovana. Atsi

meni, kai prieš Kalėdas, beveik šioje pat vie
toje, pasakei: „Aš matau, Kęstuti, kad tu ne 
ten pataikei“.

— Na?
— Iš tikrųjų ne ten. Visą savaitę atsidėjęs 

galvojau ir galutinai apsisprendžiau. Dabar 
jau humanitaras!

— Še tai tau! Na, kas gi taip netikėtai pa
suko tavo kryptį? ' Lavonų gal pabūgai?

— Ne! Pabūgti tai aš jų ne pabūgau. Bet 
lavonų akivaizdoje ir dar tokių, kokių ten 
pakliūva, siaubingai sukrėtė mane visa žmo
gaus buities tragedija ir mistika. Supranti, — 
mistika, bet ne fiziploginis ar fizinis pasiš
lykštėjimas. Cia'man meteoru švystelėjo visai 
nelauktas klausimas: Kas gi pagaliau yra 
žmogus, kame jo esmė ir kokia prasmė? Ir 
atėjo toks šviesus ir aiškus atsakymas: tik 
saųo dvasios pakilimu žmogus yra amžinas, 
galingas, visada gyvas ir žavus. Kūnas — 
menkas irstančios medžiagos padarinys. Štai 
kodėl toks staigus posūkis įvyko. 'Tik dėl to 
aš nusistačiau prasiskverbti į visus žmogaus 
dvasios, minties ir proto neišmatuojamus gali
mumus.

— Žinoma, tatai labai kilnu, gražu, bet vis 
dėlto...

— Kas vis dėlto?
— Na?
— Gaila man tavęs ir tiek. Per daug klai

džioji. Geriausiai, kai aiškiai iš karto nusista- 
toma ir tiesiog einama prie savo tikslo. Štai, 
vienas semestras jau sugaištas. Ir kiek ener
gijos bergždžiai išeikvota. O kas dar bus, 
jei pabandžius ir čia tau nepatiks, ir vėl švys
tels koks nors meteoras. Juk tų meteorų be 
galo daug klaidžioja pasaulinėje erdvėje.

— Matai, Pranai: visi mes klaidžiojam ir 
klystam. Tik toks gal skirtumas: vieni nebe
pataisomai nuklysta o kiti susiranda save ir 
laimi.

III.
Skubėjo naujas pavasaris. Nupūtė, ap

kiautusią žemės nugarą. Nuplovė visus žie
mos purvus ir šiukšles. Prisikvietė aistringai 
plasdančių, švilpaujančių varnėnų. Padangėje 
prisikabino daugybė virpančių ir garsiai či
renančių veversiukų. Sprogstančias medžių 
burbuolytes gausiai patepė kvapiu medum. 
Visiems į širdis duosniai purkštė gaivumą, 
buities džiaugsmą ir meilės ilgesį. Nieko ne
sigailėjo jis karališkam vasaros paradui. Vie
no tik Lėliūno nebeįstengė tas pavasaris iš
kviesti didžioms iškilmėms.

Lėliūnas gulėjo miesto ligoninėj ir diena 
iš dienos geso, lyg vaškinė žvakė. Rūpestin
gai jį lankė ir sielojosi Pranas. Nebematy
damas jokio pagerėjimo, ryžosi kreiptis į vy
riausiąjį to skyriaus gydytoją.

— Sutinku pasakyti tamstai; tik su ta są
lyga, kad ligonis nič nieko apie tai nepatirtų.

— Pasižadu, pone daktare, paslaptį išlai
kyti.

— Matai, tamsta, visai prastai: jokios vil
ties ir jokių priemonių nebėra, kad šią ligą 
pakirstumėm.
• — Labai pavojinga kokia liga?

— Taip, pavojinga: greitoji gerklės džiova.
Visai nusiminęs grįžo Pranks į palatą. Tuo 

tarpu ligonis kaip ir pagėrėjęs ir šviesesnis 
atrodė. Mažiau jis duso, bet vis tiek sunkiai, 
pašnibždomis tegalėjo kalbėti.

— Pranai, tu .buvai ir esi geriausias, vie
nintelis mano draugas. Noriu prašyti...

— Ko? Kuo gi aš tau galėčiau padėti?
— Būtinai turėsi įvykdyti! Iškilmingai pa

sižadėk.
— Pasižadu savo tėvo ir motinos garbe.
— Gerai. Dėkui...
Ligonis pasiėmė nuo stalelio nedidelį voką 

ir padavė draugui.
— Čia paskutinis mano valios išreiškimas, 

kitaip sakant, — testamentas... Tu turėsi jį 
įvykdyti!

Pranas staiga atšoko. Jis labai persigando: 
pamanė, kad čia jo veido išraiška bus išda
vusi gydytojo paslaptį.

— Ką tu čia, Kęstuti! Kam dabar tasai 
testamentas? Neverta taip rimtai apie tai gal
voti. Tu veikiai išgysi, vėl gyvensi, džiaugsies.

Ligonis "abejingai šyptelėjo ir neigdamas 
pajudino galvą.

— Ne, Pranai... Aš daugiau nebeišgy
siu... Girdėjai? • t

— Kas gi tau pasakė? Netikėk!
— Niekas man nesakė, bet ir nereikia... 

Pats jaučiu... Zinai, pereitą naktį sapnavau 
labai gražų sapną. Mačiau Danguolę Sadu- 
lytę. Atsimeni, kiuri vienoje gimnazijos kla
sėje buvo ir sėdėjo pirmajame suole iš kairės. 
Juk ir tau ji patiko? Teisybė?

— Gaila tokios švelnios ir gabios mergai
tės. Jauną pakirto džiova.

— Tai žinai, susitinkam mudu gražioj žy
dinčioj pievoj. Daug, daug spalvingų kve
piančių gelių. Čia pat sidabrinis upelis gur
guliuoja. Toliau, pakrantėje, baltas, baltutė
lis gandras braido. Tik kojos raudonos. Saulė 
juokiasi, raibuliuoja. Šilta, malonu. Danguolė 
nusikvatoja. Jos juokas, kaip sidabro varpe
lis, skamba? Taip meiliai, taip gražiai ji man 
sako: „Matai, Kęstuti, nesitikėjai, kad mudu 
taip arti, arti susitiksim. O štai susitiksim!“ 
Man gera, jauku. Aš žiūriu į jos dideles, ra
mybės ir palaimos kupinas akis. Paskum švel
niai ima ji mane už rankos ir kviečia sekti. 
Lengvi, žvilgą, kaip drugeliai, mudu pakylam 
ir skriejam toli,, toli, į žydrumos erdves.

Pranas nė kiek nesižavėjo tuo sapnu. Jo 
nuotaika kaskart labiau blogėjo, bet jis, soli
darizuodamas su draugu, pasakė:

Įdomus, tikrai gražus sapnas... •
— A dabar, Pranai, imk tą testamentą, 

tuojau perskaityk ir pasirašyk. Pasirūpink 
surasti dar vieną liudytoją. Bus tvirčiau...

— Ne, aš neimsiu — nė nemanyki

— Betgi pasižadėjai?
— Aš visa kita turėjau galvoje, tik ne te

stamentą.
— Pranai?... — jausmingiau sušvokštė li

gonis ir priekaištingai žvilgterėjo.
Pranas pakluso, jis atidarė voką ir pra

dėjo pusgarsiai skaityti:
„... Savo lavoną po mirties pavedu medi

cinos fakulteto anatomikumo reikalams. Be 
jokių iškilmių mano lavoną nugabenti ir ati
duoti ten. Paskutinės mano valios vykdytoju 
pasirenku Technikos Instituto pirmojo kurso 
studentą Praną Užubalį...“

Pranas staiga nuleido rankas su raštu ir 
išplėtė akis. Ligonis vėl pagrasino.

— Nė vieno daugiau žodžio. Ir jokių prieš
taravimų ar nusistebėjimų. Tai vienintelė 
mano paslauga žmonijai... Čia bus kaip ir 
mažutis sudžiūvęs svogūnėlis... Ar tu girdė
jai apie tą svogūnėlį?

— Ne! Nieko nežinau...
— Tai aš tau papasakosiu, ką mano mo

tina dažnai prisimindavo. Gyvenusi viena 
moteris. Daug visko turėjusi, bet labai šykšti 
ir sukta buvusi. Turėjusi ji vieną krikšto duk
terį. Toji gana varginga buvusi ir dažnai užei
davusi pas savo krikšto močią. Pasisieloda- 
vusi, paverkdavusi, bet nieko negaudavusi. 
Tik vieną kartą kažkodėl toji šykštuolė pado
vanojusi savo krikšto dukteriai mažytį, suvy
tusį svogūnėlį: Po mirties krikšto duktė nuė
jusi į dangų, o jos krikšto močia patekusi į 
skaistyklą. Didžių kančių nepakeldama, ėmusi 
šauktis pagalbos. Tuojau atskubėjusi krikšto 
močiai už ištiestų/ rankų. Be galo jau giliai 
toji buvusi: Tada atsiminusi aną svogūnėlį 
kišenėje. Išsiėmusi ir pamėginusi tuo svogū
nėliu pasiekti. Stebuklas įvykęs. Svogūnėlis, 
tysęs, tysęs ir toks ilgas pasidaręs, kad krikšto 
močia užsikabinusi už jo ir išlipusi iš skai
styklos liepsnų. Taip ir aš Pranai, ■— nieko, 
nič nieko nedaviau .kitiems nieko gera nepa
dariau dar. Ligi šiol tik naudojaus;/ ir kitu 
nuopelnais...

Ligonis nutilo ir pradėjo blaustis. Jis bu
vo suprakaitavęs ir pavargęs. Pranas pasėdė o 
dar, palaukė kiek ir išėjo iš ligoninės, ausikių 
minčių prislėgtas.

Ta pat vakarą leidosi Skaisti, žėrinti saulė. 
Paskutinių spindulių pėdas prasiveržė pro 
langą ir pusiau atmerkė Lėliūno akis. Be
reikšmiškai ji* pažvelgė ir — atsileido.
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Kiek kur kaštuoja pragyvenimas ?
VALIUTA. „JUODOSIOS“, „PILKOSIOS“ IR „BALTOSIOS“ RINKOS

Jul. Sakelė. Artinasi laikas, kada 
užsibaigs stovyklų gyvenirr-s ir daug 
kam teks visai savarankiškai čia Eu
ropoje įsikurti. Masinis išemigravi- 
mas į užjūrius bent per trumpą lai
ką, tur būt, nebus įmanomas. Grįži
mas į tėvyne, jei nebus kokių ypa
tingų įvykių, taip pat dar toli... To
dėl čia pateikiu keletą informacijų 
apie pragyvenimo išlaidas didesniuo
se Europos kraštuose.

Visų pirma dėl pinigų (ar, kaip 
ekonomistai, sako valiutų) vertės ar 
pastovumo. Jau ir minėti neberei
kėtų, kad šiuo laiku pastoviau^a ir 
stipriausia valiuta visame pasaulyje 
yra US doleris, tačiau, -bent Euro
poje, jam daro konkurenciją, Švei
carijos frankas. Tuo būdu pirmoje 
eilėje stovi US doleris ir šveicarų 
frankas, o toliau jau seka anglų sva
ras. Iš nelabai tolimos praeities (prieš 
karą) žinome, kad esti visokių neti--' 
kėtumų. Prieš karą juk buvo ir sva
ro ir dolerio vertė sumažinta. Kuogi 
remiasi dabartinis dolerio pastovu
mas? Trimis dalykais. Visų pirma 
auksu. _ % viso pasaulio aukso yra 
dabar US. Antras dalykas, tai US 
dabar viso pasaulio kreditorius. Ir 
pagaliau trečioji priežastis yra toji 
aplinkybė, kad Amerika yra pasiruo
šusi ir gali pagaminti nepaprastus 
prekių kiekius, kurių yra ištroškę 
visi pasaulio kraštai. Tai yra trys 
pagrindinės priežastys, kurios leidžia 
tikėti į didelį dolerio pastovumą. 
Šveicarija — laimingas, tiesioginiai 
karo nepaliestas kraštas, iš senovės 
labai turtingas, karo metu priglaudęs 
nemažai iš kitų kraštų „pabėgusio“ 
kapitalo — pergyvena dabar nemažą

Lenkijos praeities darbai
The Detroit News š. m. vasario 

2 d. įsidėjo ilgoką straipsnį apie Jan 
Ciechanowski, buvusio Lenkijos am
basadoriaus Washingtone, knygą — 
Pralaimėjimas laimėjime. Iš deda
mos recenzijos paaiškėja, jog toji 
knyga nušviečia buvusios' Lenkijos 
struktūrą ir jos kultūrą. Ji skyrėsi 
nuo Rusijos žodžio laisve, socialiniu 
teisingumu, mažumų gynimu bei de
mokratiškumu. Pagal tą autorių, da
bartinė Lenkija esanti pralaimėjusi.

Recenzentas p. Philip A. Adler, 
priešingai knygos autoriui, nepasi
gaili buvusiam Lenkijos režimui ir 
priekaištų. Jis nurodo, jog Lenkija, 
nors ji atsikūrusi — prezidento Wil- 
sono laisvės proplamacija, buvusi 
pirmoji, kuri pažeidusi Wilsono de
mokratijos principus. '

Čia jis sumini tuos demokratijos 
principų sulaužymus, būtent: inva
ziją į Čekoslovakijos Tešiną, Lietu
vos Vilniaus pagrobimą, žydų pogro
mus, baudžiamąsias ekspedicijas į 
Baltgudiją ir Ukrainą. Toliau pri
mena 10 metų paktą su Hitleriu, ul
timatumą Lietuvai Hitlerio Austrijos 
„anschliusso“ dieną, antrąją invaziją 
Į Tešiną, kai Hitleris puolė Sudetus. 
Šie visi faktai, sako p. Adler, nerodo 
Ciechanowskio demokratijos. Am.

Pravdos klausimai Turkijai -
Neseniai N.Y.H.T. buvo įsidėjęs iš 

The Baltimore Sun “vedamojo vie
toje straipsnį apie Pravdos, komu
nistų partijos organo, priekaištus 
Turkijai. Pravda reiškia nepasiten
kinimo, kodėl Turkija dabar laikanti 
apie milijoną kariuomenės prie Tur
kijos Bulgarijos sienos. Pravda taip 
pat kritikuoja Turkijos pastangas 
suformuoti arabų bloką Vidur. Ry
tuose. Pravda kritikuojanti Turkijos 
spaudą, kuri sugestijuojanti pavojų 
Turkijai iš atgaivinamo slavų bloko, 
kuriam vadovauja Rusija. Kodėl, 
Pravda klausia, Turkija kelianti to
kį aliarmą?“

Į tokius Pravdos priekaištus at
sako tas pa.s laikraštis. Turkija ne
turinti agresyvių tikslų. 65% Turki
jos biudžeto skirta defenzyvinėms 
karo priemonėms. Turkija tikrai ne
laikytų milijono vyrų po ginklu tai
kos metu, nes tas brangiai kaštuoja, 
jei nebūtų priežasties. Turkiją pa
siekė daugelis rimtų pranešimų iš 
Rusijos ir rusiškų slavų satelitų Bal
kanuose per paskutinius pusantrų 
tnetų.

Pirmiausia, Tito spauda 1945 m. 
kovo mėn. pradėjo seriją puolimų 
ant Turkijos, o paskui ta pačia kryp
timi varė ir Bulgarijos spaudą. Tuo
se puolimuose buvo priekaištaujama 
Turkijai, kodėl ji nepaskelbė karo 

ekonominės konjunktūros pakilimą.
Anglija, nors turtingas ir didelis 

kraštas, bet nuo karo gerokai nuken
tėjęs ir prasiskolinęs-. Be to, dabar
tinė socialistų vyriausybė yra užsi
mojusi daryti gan toli siekiančias 
ekonomines ir socialines reformas. 
Visa tai sudaro sunkumus. Todėl ir 
pragyvenimas šiuo laiku Anglijoje 
brangus. ’ Anglų svaro oficialus kur
sas yra truputį daugiau kaip 4 dole
riai, praktiškai, neoficialioje biržoje 
mokama tik 3 doleriai. Apskaičiuo
jama, kad Šveicarijoje vieną savaitę 
galima gerai pragyventi už 25 anglų 
svarus, o Anglijoje daug kuklesnis 
pragyvenimas per savaitę kaštuoja 
maždaug dvigubai tiek. Bonka whis
ky kaštuoja 5 svarai ir beveik nega
lima gauti pirkti. Maisto produktai 
ir drabužiai yra griežtai normuota 
prekė. Tačiau Anglija yra retas Eu
ropoje kraštas, kur juodoji rinka la
bai menkai „veikia“.

Prancūzija juodosios rinkos atžvil
gių yra- galima sakyti, rekordinis 
kraštas. Dabartinė valdžia yra nu
sistačiusi prekių kainas numušti ir, 
apskritai, griebiasi griežtų priemonių 
prieš juodosios biržos „darbuotojus", 
bet tai kol kas sunkiai sekasi. Ofi
ciali dolerio kaina Prancūzijoje 120 
frankų, o juodojo rinkoje mokama 
360 frankų. Gero gyvenimo savaitė 
Paryžiuje kaštuoja 37 anglų svarus, 
o vidutinis vyriškas kostiumas 50 
anglų svarų.

Italijoje oficialiai doleris parduo
damas už 235 liras, o juodoje rinkbje 
už jį duodama net iki 700 lirų. Pigūs 
pietūs restorane kaštuoja iki 700 lirų, 
o geruose restoranuose net iki 1.000 
ar daugiau. Paprastas darbininkas 
per mėnesį uždirba nuo 8-10 tūkstan
čių lirų, Išmokslintas — iki 15.000 li
rų. Valdžios įstaigų tarnautojai gau
na atlyginimą nuo 20-35.000 per mė
nesį. Jau vien iš šių skaičių galima 
spręsti, kokia padėtis Italijoje.

Vokietija pragyvenimo brangumo 
atžvilgiu yra savotiškoje padėtyje. 
Oficialiai imant, gyvenimas po karo 
labai nedaug pabrango. Daug ma
žiau kaip kituose Europos kraštuose. 
Lygindami 1939 metus su 1945 me
tais matysime, kad Vokietijoje pra
gyvenimas buvo pabrangęs tik 5-7%, 
o US — 30%, Anglijoje — 32%, Šve
dijoje — 44%, Šveicarijoje — 53%, 
Čekoslovakijoje — 68%, Prancūzijoje 
— 251%, Turkijoje net 263%. Po pir
mojo pasaulinio karo pragyvenimas 
Vokietijoje buvo pabrangęs nuo 16 
iki 23%. Taigi oficialiai pragyveni
mas Vokietijoje neturėtų būti toks 
brangus. Bet čia yra kitos priežastys, 
kurios Vokietijos pragyvenimą daro 
labai sunkiu. Tai labai maži uždar
biai ir algos. Tiesa, dėl karo ir kito
kių aplinkybių nemaža vokiečių da
lis turėjo įvairių stambių sutaupų. 
Dabar jos įvairiais būdais tirpsta. 
Buvusių nacių turtas įvairiais būdais 
valstybės apkarpomas. Mokesčiai la
bai dideli. Nerpaža dalis sutaupų 
nueina į juodąją rinką, nes normuo
tų prekių nepakanka. Tiesa, Vokieti
joje yra dar savotiška rinka, nei 
„juoda“, nei visai „balta", toks vi

Vokietijai. Jie nurodinėjo, kad Eu
ropoje Turkijai nepriklausančios že
mės. Balkanų kraštų komunistai pra
dėjo kompaniją, kad Bulgarija ir 
Graikija pareikštų pretenzijas į Tur
kijos teritoriją Europoje, kad tuo bū
du būtų Turkija nustumta į Aziją ir 
eliminuota nuo sąsiaurio.

Antra, Rusija, pradėjus siūlyti sa
vo „sąjungą“ sąsiauriams ginti, pra
dėjo iš kitos pusės reikalauti iš Tur
kijos Karšo ir Ardahano sričių, ku
rias 1921 m. sutartimi Rusija grąžino 
Turkijai. Kartu su tuo kurdai, gy
venantieji Turkijoje prie Rusijos 
sienos ir Rusijos Azerbeidžane pra
dėjo daryti sunkumų Turkijos vy
riausybei. Tai esą primena 18 am
žių, kada Rusija norėjusi daryti 
spaudimą Turkijai.

Lenino Rusija, pasirašiusi 1921 m. 
sutartį, yra davusi Turkijai suprasti, 
jog Rusija atsisakanti nuo tradicinės 
carų ekspansijos politikos Turkijos 
žemių atžvilgiu. Po to buvęs drau
giškų santykių laikotarpis tarp šių 
dviejų kraštų, paremtas ne tiktai žo
džiais ir patikinimais, bet ir veik
smais. Tie f žodiški patikinimai vis 
dar išplaukia iš Rusijos, bet veiksmai 
pdr paskutiniu/ pusantrų metų nesi
baigia žodžiais, ir todėl Turkija lai
kosi defenzyviškai,

durys — gal „pilka“. Yra nenor
muotos prekės, kaip vaisiai, daržoves 
ir kitkas. Jos nesudaro juodosios bir
žos „objekto“, bet jos taip pat mėg
sta mainų prekybą. O kad turėti tų 
mainų objektų — reikalinga taip pat 
daugiau pinigų išleisti. Tai vis tie 
kanalai, kuriais išplaukia buvusios 
vokiečių sutaupos. Gi tos sutaupos,

Goethės „Fauste“ pabrėžiama: 
„Mįslę atspėti — nelengva“. Servan- 
tes priduria: „Mįsles menant protas 
apsisaugo nuo tingėjimo“. Napoleo
nas pataria: „Mokykis istorijos, kuri 
vienų viena iš tikrųjų yra filosofija“. 
Tad pabandykime ir mes atitrūkti 
nuo įkyrių politikos aktualybių ir 
persikelkime į neutralią mįslių zoną.

1. Kuris premjeras tarė šiuos žo
džius? O gal kuris oficiozas tai rašė:

„Mūsų nelemtingoji karta jau ga
na patyrė karų ir suiručių. Rodos, 
nebėra jokios katastrofos, kuri būtų 
mus aplenkus. Te pagaliau tautų va
dovai daro ką nors mūsų kančioms 
sumažinti. Taikos sutarčių jau ne- 
beištenka. Reikia išrasti kokia nors 
taikos forma, kuri pagaliau būtų pa
stovi ..."

Tai Isokrato žodžiai. Kas jis? Ogi 
veikalo vardu „Panegiricus“ auto
rius. Kada gyveno? Neperseniausiai, 
vos 400 metų prieš Kristui gimstant.

2. Įsiskaitykime į šiuos žodžius: 
„Gyvename rūstų istorijos mo

mentą! Dar niekad ateitis neatrodė 
taip neištirta, kaip šiuo metu. Pran
cūzijoje politinis katilas verda ir 
kunkuliuoja. Rusija kabo Europos 
akiratyje lyg tylus krušos debesys. 
D. Britanijos energija, ištekliai ir 
įtaka yra išstatyta sunkiam bandy
mui ir, kaip atrodo, bandymas kas 
kartas bus vis sunkesnis. Dar niekas 
negali pramatyti, kada mūsų /rūpes- 
čiams ateis riba“.

Tai ne BBC agentūros pranešimas 
iš JTO posėdžių. Tai ištrauka iš 
Anglų savaitraščio „Harper’s Week
ly“. Jei pažvelgtume į antraštinį pu
slapį, matytume tokią datą: — 1857 
m. spalių 10 d.

3. „Kai Kremlius toks veiklus, ką 
gi daro kitų valstybių ministerial? 
Ogi, užsiėmę debatais parlamente 
aštrina plunksnas ir dėlioja popierių 
protokolams. Mūšis palei* Koniahą 
pažadino juos iš letargo, ir vėl jie 
veda pasitarimus, triūsiaši užkuli
siuose. Ir kuo gi baigsis jų pastan
gos? — Niekuo. Rusija savo atsieks. 
Rusija... karo Europoje šiuo metu 
negali pradėti ir nenori. Prancūzi
jos kabinetas tenori pasipurkštauti, 
pasididžiuoti, pasirodyti, kad ir jis 
gyvas, kad ir jis veikia, o faktiškai 
bijo Rusiją įžeisti. D. Britanijos mi- 
nisterių kabinetas drąsesnis, bet... 
teieško laisvos prekybos su užsie
niais, visai neišjausdamas, kad su 
laiku Rusija gali uždrausti ir laisvą 
susisiekimą ... Temze.“

O čia gi kas? Nagi, citata iš 
straipsnio „Ką mums buria įvykiai 
Rytuose". Šitaip rašė Adomas Micke
vičius; tai buvo 1833 m. balandžio 
12 d.

4. „Kai gyventojai sumokėjo įsi
brovėlių uždėtą kontribuciją, pasiro
dė nauji įsakymai: „Visi gyventojai, 
kartu su moterimis ir vaikais, pri
valo, palikę savo turtą namuos, susi
rinkti už miesto.“ „Vertėjai ramino: 
„Nieko nesibijokite, asmens neliečia
mybė garantuota. Jūsų turtas bus 
apsaugotas. Evakuacijos tikslas — 
nuodugnus gyventojų surašymas 
naujiems mokesčiams paskirti. Kiek
vienas, kas pasiliks mieste, bus.nu
žudytas".

Ankstų rytmetį visi gyventojai 
išėjo už miesto.

Tada mongolai, vertėjų pagelbimi. 
pradėjo siausti po minią ir teirautis 
pas gyventojus, kurio jie užsiėmimo. 
Visus kvalifikuotus darbininkus iš
skyrė ir surinko į vieną vietą. Po 
to išrankiojo visus sveikus vyrus ir 
apsupo raitais sargybiniais. O po to 
ėmė rankioti sveikai atrodančias mo
teris, merginas ir vaikus, ir juos su
rinko į atskirą grupę.

Tada visi gyventojai suprato, kad 
atėjo amžino išsiskyrimo valanda. 
Prasidėjo verksmas, dejavimai, gar
sūs šūkavimai ir neviltiškas klyk
smas. Mongolai buvo taip įbaiminę 
žmones, kad niekas' neberizikavo 
griebtis pasipriešinimo veiksmų. Tik 
keli vyrai, iš sielvarto netekę proto, 

kurios buvo ir gal dar tebėra užsie
nyje, yra „įšalusios“ ir jų atgavimas, 
bent šiuo laiku, yra visai problema
tiškas. Todėl jau yra daug kur paste
bėtas reiškinys, kad vokiečiai markę 
vis labiau pradeda gerbti. Dabar juo
doji rinka moka už dolerį iki 200 
markių, tuo tarpu kai oficialioji do
lerio kaina. 10 markių.

O vis dėlto, atrodo, kad didieji 
ekonominiai sunkumai vokiečiams 
yra dar priešakyje, nes gi valiuta 
šiaip ar taip turės būti pakeista ir 
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šoko vytis paskui ištremiamuosius. 
Bet mongolai trypė juos arklių ka
nopomis ir traiškė buožėmis...“

Ak, Gerb. Skaitytojau, koks šiur
pus įvykių aprašymas! Sakoma, bu
vo žiema, nepaprastas šaltis. Kran
kliai suko ratu ties minia ir laukė 
aukų. Ir kaip čia apsieis be aukų! 
Tremtinių eisena dingo giriose, o tė
viškės laukuose ant sniego stingo 
kraujo klanai. Dar ilgai dejavo prieš
mirtinių skausmų kankinami sužei
stieji. Iš lėto viską gaubė mirties 
tyla. Tėvynė — miestas po miesto, 
kaimas po kaimo — buvo negailestin
gai okupantų nusiaubiama...

Kas ta vargo šalis? Kas tie varg
šai deportuojami? Skaitytojau, nusi
ramink, nes ta tragediją vyko ne ta
vo Tėvynėje ir labai seniai. Taip, 
kaip aukščiau aprašyta, atsitiko, to
torių užpultoj Bucharoj. Plačiau apie 
tai (ir kaip nuostabiai tiksliai!) rašo 
Tarybų Sąjungos istorikas V. Jan. 
Veikalas apdovanotas Stalino premi
ja ir vadinasi „Džingischanas“. "

5. „Man reikia dešimties metų 
vien pačiam auklėjimo darbui. Nuo 
jaunimo pradėsiu didįjį auklėjimo 
darbą. Mes — seniai — esame suei- 
kvoti. Esame sueikvoti iki pačių 
kaulų, mes praradome plėšrumo in
stinktą. Bet jaunimas yra puikus! 
Su jo pagalba galėsiu sukurti naują 
pasaulį.

Išauklėsime tokį jaunimą, prieš 
kurį drebės visas pasaulis. Tai bus 
jaunimas be kompromisų, valdovin- 
gas, be baimės, žiaurus. Išplėšiu iš 
jo betkokį silpnumą ir sentimentą. 
Suteiksiu jam plėšriojo jaunimo jė
gą ir grožį. Nebereikalingas intelek
tualinis išsilavinimas!“

Tai Adolf Hitlerio žodžiai (žiūr. 
dr. H. Rauschningo knygą „Taip man 
kalbėjo Hitler“).

O čia taip deklaruojama:
„Neapkenčiame krikščionybės ir 

krikščionių. Netgi geriausieji iš jų 
tarpo turi būti mūsų traktuojami 
kaip blogiausi mūsų priešai. Jie 
skelbia artimojo meilę ir atlaidumą, 
o tai iš esmės prieštarauja mūsų 
principams. Krikščioniškoji meilė 
yra kliūtis revoliucios plėtrai. Šalin 
meilė artimajam! Mes norime nea
pykantos. Mes privalome išmokti 
neapkęsti, nes tik šituo būdu įsivieš
patausime pasaulyje.“ 

Derasi ar tik gąsdina
. MONTGOMERY VIZITO TIKSLAS. . KO BIJO SOVIETAI? 

LIPPMANNAS SIŪLO GELBĖTI ANGLIJĄ -

Neseniai Britų imperijos maršalas I 
Montgomery lankėsi Maskvoje ir iš | 
ten prasivežė labai „žavingus“ įspū
džius. Maršalas pabuvęs Maskvoje 
taip pat įsitikino, kad labai daug ne
susipratimų tarp anglų ir bolševikų 
būtų prašalinta, jeigu anglai mokėtų 
kalbėti rusiškai ir todėl primygtinai 
ragino anglų karius skubiai mokytis 
rusų kalbos. Po to vizito prasidėjo 
anglų — rusų derybos dėl sutarties 
pratęsimo, o svarbiausia — jos „pa
tobulinimo“. Koks tas patobulinimas 
turėtų būti, visai tikrai pasakyti ne
galima. Londone yra uždrausta tuo 
tarpu informuoti apie anglų — pran
cūzų ir anglų — rusų derybų eigą.

Tačiau yra nuomonių (ir tam ti
krų ženklų), kad Kremlius- norėtų 
tą sutartį praplėsti ta prasme, kad 
ateityje rusai drauge su anglais gin
tųsi ne -tik nuo Vokietijos (kurios 
pravojus bent tuo tarpu dar neegzis
tuoja) ir jos satelitų puolimo, bet ir 
nuo kitų agresorių. O kasgi galėtų 
būti tas kitas toks galingas agreso
rius, nuo kurio bolševikai vieni be 
angių pagalbos negalėtų apsiginti? 
Nors vardai be reikalo neminimi, bet 
ir be žodžiu aišku...

Dėl tokių minčių gali ne vienas 
akis išpūsti. Argi Anglijai tokie daly
kai būtų pakeliui! žinoma, tai iš 
esmės aheoiAškas suponavimas. Bet 

dėlto kągl tas vizitas ir tos dery

tada gyventojai atsidurs prieš žiau
rią tikrovę. 'Išeitis čia gali būti tik 
viena. Įgauti amerikiečių pasitikėji
mą ir... kreditų pinigais, maisto 
produktais ir kitokiomis prekėmis. 
Taigi vokiečių ateitis vėl priklauso 
nuo jų politikos. Bloga politika juos 
sunaikino, gera politika gali vėl juos 
pastatyti ant kojų. Bet vis dėlto Vo- 
•kietijos ekonominė ateitis kol kas la
bai miglota, o pragyvenimo galimu
mai teikia ir teiks daug sunkių rū
pesčių. '

Kas gi šių žodžių autorius? Ne, 
ne Hitler, taip 'gi ir ne Himmler. Tai 
kas gi? Nagi, Lunačarski, pirmasis 
švietimo komisaras.

6. Kalėdinė „Defilada“ kaip žinu
tę „Dar vienas dokumentas“ įsidėjo 
UNRRA Team 805 direktoriaus pra
nešimą, kad asmens, veikią prieš re
patriaciją, turį būt išaiškinti ir su
imti (La Guardios laikais pirmon ei
lėn tatai lietė lenkus ir jugoslavus). 
Ir ką gi toliau žmogus patiri iš to 
pranešimo? Ogi tąi, kad DP stovy
klose laisvai tegalima skaityti ir pla
tinti 10 Lenkijoje komunistų leidžia
mų laikraščių, kai tuo tarpu lenkų 
tremtinių Vokietijoje, Belgijoje, 
Prancūzijoje ir kt. leidžiama spauda 
draudžiama ne tik platinti, bet ir... 
individualiai skaityti. Tokių drau
džiamų lenkų kalba laikraščių pami
nėta net 9. Petys petin su uždraustai
siais . lenkiškais spaudiniais, eina:, 
„Ukrainian Informer“, „Esti Teated“ • 
ir, be kitų, „Laisvės Varpas“.

„Laisvės Varpui“ leidimas, kaip 
žinome, buvo gautas iš MilGovo, re
daktoriumi patvirtinta F. Kirša. Lai
kraštis, irgi žinome, mirė, ne savo 
mirtimi 1946 m. vasariop. Beliktų 
tarti „amžinojo atminimo“, deja, kaip 
matyti iš pranešimo, „Laisvės Var
pas“ tebesivaidena, nes UNRilA 
Team 805 direktoriaus pranešimas 
pasirašytas 1946 m. lapkričio 8 r.

Čia Teamo 805 direktorius, reikia 
manyti, yra Dievui dūšią kaltas, čia 
pranešimo pasirašymo metu jo ranką 
laikė ir vedė... — ar atminsite? — 
Varšuvos komunistinės vyriausybės 
prisiųstoji repatriacinė komisija. Tai 
matyti iš žinutės, kurią praneša Qua- 
kenbrūcko „Informacia Prasowa". Ir 
taip, varšuvinai ryšių karininkai len
kų DP stovyklų pirmininkams „griež
tai slaptai“ išsiuntinėjo anketą, ku
rios vienas punktas klausia: „Kokios 
neigiamos įtakos lenkų repatriacijai 
turi Ukrainai ir baltai (ypač lietuviai) 
DP“.

Antra gi-įžus, ir lenkai čia nekalti, 
toks įsakymas, matyt, einą iš VKP/b

Carienė Kotryna 11 yra pareiš
kusi: „Istorija moko; bet tai yra var
ginantis dalykas“. Siuo.dėsniu besi
vaduodami baikime mįslių seansą, 
vėl grįžkime į nebeabstraktų, bet i 
konkretų gyvenimą.

bos reiškia? ... Čia reikia prisiminti 
trupučiuką praeities ir tai dar labai 1 
netolimos. Anglai ir sovietai turi 
daug daugiau negu kiti sąjunginin
kai aštrių ir vis dar neišspręstų gin
čų, kurie kiekvieną momentą gali 
suaktualėti. Gi plačioms amerikiečių 
masėms vis dar atrodo, kad jie es
minių ginčų su Sovietais'neturi ir tu
rėti negali. Esąs tik ideologinis skir
tumas, kuris, girdi, geriems santy
kiams gali ir nekliudyti. Užtat ir bu
vo girdėti ir dabar dar tebegirdimė 
iš kai kurių Amerikos politikų lūpų 
papeikimus Anglijos adresu, kodėl ji 
bloguoju sugyvena su Sovietais. Tai, 
esą, pavojinga. Tatai gali sudaryti 
nemalonumų ir amerikiečiams. Ang
lijoje, žinoma, taip pat yra Sovietų 
draugų, kurie labai pritaria anglų- 
sovietų santykių sušvelninimui. Be 
to, ir Churchillis kai kada primena 
darbiečiams, kad tol, kol jis buvo 
premjeru, santykiai su sovietais buvo 
puikūs, o dabar, girdi, socialistai už
virė košę. Anglijos vidaus ekonomis 
gyvenimas turi daug krizės požymių, 
ypač dabar dėl sniego, šalčių ir ang
lių trūkumo. Egipto, Palestinos, In
dijos ir kiti panašūs klausimai taip 
pat sunkiai užgulė Anglijos užsienio 
politiką.

Todėl ir nebūtų nieko nuostabaus, 
jeigu.anglų politikai ieškotų kolft,

(Pabaiga 6 pusi.)
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^kULTUUlWlS OVEMmASM
Susitarkime mylėti žmogų

ANT. ŠKĖMA

čią, kiek apie jos vertintojus. Štai 
čia ir peršasi nelemta mintis, kad to
talinių sistemų nuodų, apšlaksčiusių 
visą pasauli, keli lašeliai įvarvinti į 
mūsų širdis. Tamsi „Aš“ spalva lyž- 
terėjo mūsų smegenis.

Kai rašytojai susirado kamputi 
lageryje tarp lovų, puodų ir vaikų — 
jie pradėjo rašyti. Gerai, blogai, vi
dutiniškai — įvairiai. Keista būtų, 
kad šitokiu laiku, be sąlygų ir, kas 
svarbiausia, be perspektyvos, staiga 
pradėtų stovyklose dygti Dostojev- 
skiai, Rilkes ir Ibsenai. Viskas vyko 
pagal evoliucijos dėsnius. Iš pradžių 
eilėraštukas, straipsnelis, paskui no
velė, eilėraščiai kaip reikiant, o da
bar laikraščiai vieną kitą romano 
fragmentą kyšteli. Niekas neginčys, 
kad šalia fachmaniškosios, apsčiai 
priviso „skorbutinės“ literatūros. 
Taip pat aišku, kad reikėjo jai pa
skelbti kovą. Štai čia ir prasideda 
velniava, per kurią nukentėjo ne tik 
„skorbutininkai“, bet ir fachmanai. 
Kova kovai nelygi. Labai gerai ži-

Labai nuvalkiota tema, ar ne? 
Dievai, pranašai, išminčiai, garsūs 
rašytojai — daug prišnekėjo ir pri
rašė. Viskas išnagrinėta iki smul
kiausių detalių. Biblija — didžiausio 
tiražo knyga. Ten pakankamai apie 
meilę žmogui. Nobelio laureatų kū
rinius sudėjus -taip pat milžiniška 
knyga, ją skaitė daugelis pasaulyje. 
Bažnyčių sakyklose kiekvieną šven
tadienį jaudina tylinčius maldininkus 
balti kunigai.

1947 m. po Kristaus gimimo. Ar 
pasaulis kiek geresnis, nei .tada, kai 
Jis pasakė: „Mylėk artimą, kaip pats 
save“. Riebus klaustukas, raudonai 
nudažytas prisiklijavo prie žemės 
rutulio. Jegu pusiausvyra, Vydūno 
„daimonai“, šėtonas ar kuris kitas 
velnias — išsklaidė mažą, darbščią 
lietuvių tautą, išskryningavo fiziniai 
ir moraliai. Nejaugi už girtuoklystę, 
kaip skelbia tūlas populiarus misijo- 
nierius? Nesąmonė, pasityčiojimas, 
klasta ir pajuoka — mūsų palydai. 
Mes pradedame įprasti prie baimės 
ir tai panašu j kacetinę desperaciją. 
Tuoj bus dveji metai, kai Londonas 
sirenas pakeitė triumfuojančiais var
pais. „Totalizmas žlugo“ — rėkė ra
dijai, laikraščiai, minia svaidė kepu
res į viršų, bučiavosi ir gėrė visky.

Tada mes suėjome į lagerius, iš
sirinkome komitetus, suorganizavo
me meninius parengimus, ir skardinė, 
konservų dėžutė, kaip mūsų gerbū
vio simbolis, įsitvirtino laikraščių ju
moro kertelėse. Mes pradėjome lauk
ti. Gal grįšime namo, gal giminės 
perplaukdins per okeaną, gal--------
pasikeis šita „jėgų pusiausvyra“.

— Totalizmas žlugo — mes,krei
vai nusišypsojome išgirdę šį trankų 
sakinj. O nervai genda. Kur tau ne
ges, kai gyveni „kas bus rytoj“ ir... 
kalorijomis. — Totalizmas žlugo. —

„Aš turiu valdyti/geriau man val
dyti, nei mane valdo“. Rodos, kerti
nis akmuo totalinės pasaulėžiūros? | kurti kažin kokią, savotišką archi- 
O dabar? Ar ne tas pats? Užtenka 
politinio biuletenio ir suprasi, kad 
varpai, karaliai, prezidentai ir Lon
dono vyskupas pasiskubino. "Viskas 
būtų dar pusė bėdos, galima ir pa
laukti, jeigu jau tokia Apvaizdos va
lia, tik du sakiniai plaunasi tarpu
savy.

— Mylėk artimą, kaip pats save.
’ — Aš turiu valdyti, nes ir 1.1.

Kaip danguje, taip ir ant žemės. 
Jeigu taikos vairuotojai per taikos 
konferenciją tranko durimis, prak-' skiriasi nuo ūkininko sodybos pasta- 
tiškai klykia, ir jiems nuo netikėto 
garso krinta iš rankų portfeliai, tai 
ką kalbėti apie mus, apie žmones, 
kuriuos vairuoja uniformos. Mes 
esame sveika žemdirbių tauta, tas 
labai gerai. Ir ne taip jau greit mes 
asimiliuosime. Bet vis dėlto... ner
vai genda. Štai čia reikia stiprina
mųjų vaistų, dvasinio bromo. Nes, 
ką gali žinoti, jei „daimonus“ išvai
kys gerosios dvasios, tai grįžę namo 
turėsime labai daug 'dirbti, o darbui 
neurastenikai netinka. Pagaliau, jei
gu gerosios dvasios ir pralaimės, 
daug garbingiau atsisakyti nuo ska
relės akim prie mirties stulpo, nei 
isteriškai kaukti. .

Dabar, mielas skaitytojau, man 
pasakysi:

— Žinau, viską puikiai žinau. Ku
riem galam šita akrobatinė įžanga?

Gi' dvasinio bromo temai.
Kas tas mūsasis dvasinis bromas? 

Visi žinome, kad mokslas, menas, li
teratūra. Sj kartą norisi šnektelėti 
apie pastarąją. Ir ne tiek anie ją pa-

nome, kaip kovoja kai kurie režimai. 
Nukrypai nuo linijos, ir anot vieno 
Petrulio „Strazdelio“ dramos perso
nažo, „pykšt, pokšt, i do torby". Baig
tas su garantija sušalti ten, kur labai 
šalta. Panašų gydomąjį valymą, ži
noma, tik moralini ir žymiai silpnes
ni, nes ir nuodų dozė nedidelė, pra
dėjo keletas daktarų ir jų felčeriai.

„Pykšt, pokšt, i do torby“ Sant
varas; „mėgdžioji Sruogą“ per gal
vutę Rutkūnui; „gal teiksitės paban
dyti ką nors epinio, užtenka jūsų ei
lėraštuku, Maestro“ gujamas kaip 
poetas pensijon Brazdžionis; „Boru
tą, Borutą seki, o šiaip nieko sau vy
ras“ kyšt Kėkštui l saulėtą Italiją; 
„rašyk lietuviškai, ponas profesoriau 
V. Biržiška“ ir 1.1, ir 1.1.

Dabar klausimas. Kokia iš to nau
da? Gal po viso šito žodinio mūšio ir 
brangių cigarečių išeikvojimo popie
riui turi nukristi temperatūra ir ne
pagydomi ligonys pagyti? Gal geriau 
rašys Santvaras, būdavęs tragaidas 
ir pamirš eilėraščius Brazdžionis ir j

liaudies mokyklos suolą atsisės prof. 
V. Biržiška? Kažin?

O gal smogiamasis būrys be rei
kalo svaidė V 2 rašytojams sužeisti?

„Tai ką, gal negalima kritikuoti, 
jei prastai nurašo?“ gali manęs >pa- 
klausti. •

Mieli Ponai! tlalima ir reikia. 
Tik nevalia pamiršti D.P. padėties ir 
nevalia atsukti nugaros ateičiai. Ar 
šitas žodinis uraganas atpūtė gaivi
nančią šilumą? Atrodo — ne. Plunk
snos draugai, spaudžiantys viens ki
tam rankas per pirmąjį rašytojų su
važiavimą, ar ne kilsters oficialiai 
kepures per antrąjį? Juk jau nerei
kia ir intymių pasišnekėjimų, — iš 
laikraščių jauti susiskaldymą blokais. 
Teatrališkai tariant, iš gydytojų puo
lamųjų raštų grubiai veržiasi po
tekstė — sudirbti. Iškeltas retas ra
šytojas glostomas švelniai, švelnutė- 
liai ir jkyriai tvojamas kiekvienam 
laikraščio numery sudirbtasis. Ner
višku pykčiu persunktos eilutės, ar 
gi nepastebi šito eilinis skaitytojas? 
Pastebi ir nejaukiai šypsosi. „Kaž
kas netvarkoj su šitais mūsų rašti
ninkais“ — dažnas pastebi. O kitas 
sąžiningai išzubrinęs laikraštines 
skiltis autoritetingai dėsto bičiulių

Kaimai pavasario ryla
Vėjas budina kaimus pilkus: 
lengvais, glamonėjančiais pirštais 
jis palyti langus aklus, 
ir naktis iš lėto numiršta: 
ima suptis beržai aušroje, 
ir langai sužėruoja, kaip žaizdras, 
ir upeliai pabunda, ir skaidrūs 
trykšta sniego baltam patale...

Horizontuos plevena debesys — 
begalinės, drumzlinos vėliavos, 
vandenynų vaiduokliai — laivai. 
Jų mėlynos burės tekančioj 
saulėj užsidega vėliai 
ir liepsnoja, ir plazda lengvai...

Mano broliai pilkieji, kelionėn? 
Į kurią gi šal|, kaimai?!
O lūšnelės jau 
supas skurdūs

lygumom tolinas, 
jų rūbai linksmai,

lengviau vis plevenair šviesiau, ir 
skaidrios burės, ir virpa stiebai... 
Palaukit kaimai! Bet jau, genami 
vėjo, supas laivai (stabiai.

Henrikas Nagys

Architektūrinė Lietuva
MIESTO ARCHITEKTŪRA x

Iš tos medžiagos, kuri buvo prk 
skelbta spaudoje, sunku susidaryti 
tikslesni ispūdj, kaip mūsų architek
tai ketina sprąsti lietuviškos archi
tektūros problemą miesto statyboje. 
Keliant tą klausimą, reikia pirmiau
sia pastebėti kad, kaip negalima pra
vesti griežtos demarkacinės linijos 
tarp kaimo ir miestelio statybos, taip 
jos negalima pravesti tarp miestelio 
ir didelio miesto architektūrinių nuo
taikų.

Pirmiausia nemanyčiau, kad, pvz., 
parapijų miesteliams būtų reikalo

lektūrą, kuri skirtųsi nuo kaimo sta
tybos architektūrinių formų. Ar daug 
kuo skyrėsi prieš karą ūkininko ir 
miestelėno pastatai? Juo labiau, kad 
mūsų miestelių gyventojų daugumą 
sudarė tie patys ūkininkai. Prieš ka
rą mūsų kaimus ir miestelius statė 
tie patys meistrai, puoselėdami tas 
pačias kaimo architektūros tradici
jas. Ir, tur būt, ne tik Lietuvoje, bet 
ir visuose kraštuose, maži miesteliai 
architektūriniu požiūriu mažai kuo

tų. Tą mirtj patvirtina kad ir Vokie
tijos miesteliai ir kaimai.

Reikia pastebėti, kad aš čia turiu 
galvoje tipinius gyvenamus namus, 
o ne viešus pastatus. Miestelio gy
ventojų namas gali skirtis nuo ūki
ninko trobos vidaus išplanavimu, bet 
nebūtinai jis turi skirtis ir architek
tūrinėmis formomis. Žinoma, jei mū
sų architektai pastatytų specialiai 
pritaikytą miesteliui savitų architek
tūrinių formų namą, kuris aiškiai 
skirtųsi nuo ūkininko trobos, nieko 
prieš tai nebūtų galima turėti. Bet 
gyvenimo -praktika rodo ką kitą. At
statant Lietuvą, reikės atstatyti kai
mus ir miestelius ir, architektūriniu 
požiūriu, greičiausiai tarp jų bus nu
tiestas labai platus tiltas. Projektuo
dami miesteliui tipinius namus, mū
sų architektai greičiausiai ieškos įk
vėpimo ne pilių ir didžiųjų miestų 
architektūrinėse tradicijose, o pir
miausia kreips žvilgsni 1 kaimo sta
tybos formas. Ir- tai visai natūralu. 
Todėl, sprendž'ant tautinės architek-

Lietuviška sodyba Di—^„erio stovyklos tautodailės par„uK.„,e 
Modelis inž. arch. S. Statkevičiūtės Foto P. Gaubio

(Pradžia praėjusiame Nr.)

tūros problemą kaime, tuo pačiu 
sprendžiama ir miestelio architektū
rinės statybos formos.

Iš dalies galima tok| klausimo 
pastatymą išplėsti ir į didžiųjų miestų 
statybą. Jei mūsų prieškariniai kai
mai architektūriniu požiūrių mažai 
kuo tesiskyrė nuo miestelių, tai di
džiųjų miestų priemiesčiai labai daug 
panašumo turėjo su mūsų miesteliais. 
Tie sąlyčiai buvo tokie glaudūs, kad 
vargu ar jie išnyks ir ateities staty
boje. Tipinio miesto namo projektas, 
gal būt, su kai kuriais nežymiais pa
keitimais, galės tikti tiek Šeduvai 
tiek Vilniaus priemiesčiui. Konkurso 
skelbėjai, be abejo, taip ir suprato, 
nes jie nenurodė kokio dydžio mie
stui projektai turi būti taikomi. Bet 
tas architektūrinių formų panašu
mas, žinoma, dar neišsprendžia lie
tuviškos architektūros problemų at
statysimo j e Lietuvoje.

KAIMO ĮTAKA MIESTUI
Nesunku įsivaizduoti, kad kaimo 

architektūrinės tradicijos gali leng
vai persimesti į didžiųjų miestų prie
miesčius, žinoma, jei mes sąmoningai 
ir nuosekliai kreipsime savo naująją 
statybą tautinės architektūros link
me. Mano supratimu, būtų labai gra
žu, jei kaimas užplūstu didžiųjų 
miestų priemiesčius, darbininkų ir 
valdininkų kolonijas, o gal vienu ar 
kitu atžvilgiu prasiskverbtų ir iki 
miesto centro. Paprastai, miestas dik
tuoja kaimui, bet jei <kartą kaimas 
padiktuotų miestui, mūsų tautinė 
kultūra labai daug laimėtų. Jei liau
dies kūrybą mes norime padaryti 
mūsų tautinės kultūros neišsemiamu 
įkvėpimo šaltinių, tai tą patį galima 
padaryti ir iš tautinės mūsų kaimo 
architektūros statybos srityje.

Bet kita vertus, didelio miesto 
įtakos negali nesibrauti į provinciją. 
Ką didieji miestai gali duoti mūsų 
kaimui architektūriniu požiūriu? 
Statant ,klausimą grynai tautinės ar
chitektūros plotmėje, nieko arba be
veik nieko. Grynąsias tautinės ar
chitektūros formas sukūrė ir išsau
gojo kaimas, o ne miestas. Didelis 
miestas, be abejo, darys įtakos į mū
sų provincijos mieštų ir miestelių 

i viešųjų pastatų architektūrą, bet 
kaime jam nėra kas veikti. Kaimas 
gali keisti mūsų miestų architektū
rinį veidą, bet neatbųlai. Būsimoje 
Lietuvoje mūsų architektams teks, 
tarp kitų didelių problemų, išspręsti 
ir miesto „sukaiminimo“ problemą. 
Konkurso rezultatai neparodo, kad ta 
problema bent kiek būtų pasistūmė
jus! pirmyn. Tautinės architektūros 
Klausimas nors ir buvo iškeltas, bet 
nepakankamai užakcentuotas ir grei
čiausiai todėl konkurso rezultati išėjo 
gan migloti.

NAUJO KONKURSO REIKALAS
Į architektūrinio konkurso paskel

bimą tenka žiūrėti tik kaip j sėkmin
gą mūsų tautinės architektūros klau
simo pajudinimą, bet ne kaip į jo iš
sprendimą. Todėl čia, man rodos, ir 
pravartu iškelti klausimą: ar mes, tą 
problemą pajudinu, sustosime, ar ją 
judinsime toliau? Konkurso rezulta
tai yra, be abejo, labai verti ’ga me
džiaga tolesnėms studijoms, bet jų

ratelyje, kad mūsų literatūra slab- 
noka, kad... e, ką čia Brazdžionis, e, 
ką čia Santvaras, fui fui Rutkūnas.

Visos šitos polemikos, techniški 
nokautai, žodžiai, paradoksai dažnai 
tyčia sudėlioti — kokį pagamino re
zultatą? Labai nejaukų vandenėli, 

. kuriame narsto drąsūs rykliai, bailiai 
blaškosi bedantės žuvelės, išdidžiai 
braido pasipūtę pingvinai ir dažnai 
A. France’o šv. Maeliai per žlibumą 
pakrikština juos, nors dar krikštas ir 
ankstyvas.

Nepriklausomybės laikais su pasi
gailėjimu kalbėjome apie rusų emi
grantus. Žūsta šita „belogvardeišči- 
na“, sakėme. Plaunasi tarpusavy 
kunigaikščiai — šoferiai ir grafaitės
— kabaretų šokėjos. Su išmintinga 
šypsenėle dabar stebime Amerikos 
lietuvių kultūrinį gyvenimą. Oi, oi
— ar nepasijuoks, kas nors ir iš 
mūsų’

„Bet kritikuoti reikia. Juk pilna 
I grafomanų, juk ir fachmanai susilp-

Todėl mes linkėtume Inžinierių I nėjo!“ 
Draugijai nenutraukti sėkmingai pra- | 
dėto tautinės architektūros formų 
ryškinimo darbo, bet jį varyti toliau. 
Aišku, darbo sąlygos* tremtyje yra 
labai sunkios: trūksta medžiagos, 
trūksta lietuviškos aplinkos ir gyvų 
pavyzdžių, bet, kaip konkurso rezul
tatai parodo, jos nėra negalimos. 
Centro Valdyba dar labiau sugyvintų 
mūsų tautinės architektūros kūrimo 
darbą, jei paskelbtų grynai architek
tūrinį konkursą, palikdama visus vi
daus išplanavimus ir apskaičiavimus 
nuošalyje. Nežinau, gal tokių kon
kursų ir niekas neskelbia — bet, tu
rint galvoje problemos svarbumą, 
nereikėtų žiūrėti kaip daroma ir kaip 
nedaroma. Dabar mums svarbiau- : 
sias uždavinys sukurti naują lietu
višką statybos stilių ir į tą tikslą rei
kėtų sutelkti visą dėmesį. Vidaus iš- i 
planavimai yra antraeilis dalykas. 
Gali namą išplanuoti, o pastačius vėl ’ 
perplanuoti, bet stiliaus jau nebe- ] 
perplanuosi. Linkime Centro Valdy- i 
bai imtis naujos iniciatyvos tautinės i 
architektūros kūrimo darbe. i

V. Alantas

negalima laikyti galutiniu mūsų tau-' 
tinės architektūros laimėjimu. Rei
kia dar ir dar kartą pabrėžti, kad 
mes stovime naujos architektūrinės 
Lietuvos angoje ir kad Lietuva pa
kils iš griuvėsių tokia, kokią mūsų 
kūrybinis genijus ją prikels. Tam 
darbui tenka daug ruoštis ir dar dau
giau kurti. Vienu konkursu mes neiš
siversime. Spręsdami savo krašto 
epochinio ' pobūdžio problemas, jei 
reikia, galima ir šimtą konkursų pa
skelbti. Tokiam reikalui negalima 
gailėtis lėšų, o ypač negalima gailėtis 
kūrybinių pastangų, kurios tik vie
nos gali sukurti ir išryškinti būsimos 
Lietuvos architektūrini veidą.

Grįžtant truputi atgal... reikia. 
Tik...

Štai ir vėl peršasi sena teisybė, 
dažnai girdima ir todėl užmiršta.

— Mylėk artima, kaip pats save.
Paprastutis — šešių žodžių saki- 

nukas. Galiu guldyti galvą, jei jis 
nebūtų pamirštas, tai nebūtų ir šitos 
polemikos, vedančios j susiskaldymą.

Negalima ginčyti, kad kritikai 
dažnai ir teisingai paplaka, tik...

Kažin kaip' atrodytų Kristaus 
mokslas, jei Jis j| skelbtų puošnioje 
salėje, atsisėdęs aukštai, liuksusinėje 
kėdėje, o besiklausančią minią tvar
kytų guminėmis lazdomis specialūs 
policininkai? Tuoj pat užsimirštų 
žodžiai — dovanos, nes nepatektų | 
širdis.

O šiandien, ar mūsų kritikų žo
džiai patenka i kritikuojamųjų rašy
tojų širdis? Tur būt, kad ne. Neuž
tenka tik teisybės, ją reikia mokėti 
pasakyti, nes išdidžiai ir su panieka 
šuktelėjęs gali pražudyti žmogų, ly
giai kaip gali pražudyti ir pernelyg 
gltftnonėdamas.

(Nukelta į 6 pusi.)

Lietuviška naujųjų laikų muzika
Kaip ją vertiną vokiečiai?

Augsburge išeinąs vokiečių lai
kraštis „Schwabische Landeszeitung“ 
š. m. vasario 21 d., savo kultūriniame 
skyriuje aprašydamas smuikininko 
Iz. Vasyliūno koncertą, parodo, kaip 
vokiečiai vertina mūsų kompozitorių 
paskutiniojo meto kūrybą, girdėtą 
tame koncerte. Laikraštis rašo:

„Savo tautinės šventės proga, Dil- 
lingeno lietuvių kolonija vasario 15 d. 
kviestiesiems svečiams suruošė kon
certą, kurio pragramoje buvo išimti
nai lietuviška naujųjų laikų muzika, 
komponuota jaunųjų lietuvių kom
pozitorių. Bendras įspūdis: ji yra 
perdėm europinė muzika su visa mū
sų laikų problematika, bet kartu yra 
ir šis tas sava, lietuviška — tai svei
kas tautinis pajėgumas ir retai su
tinkama džiugesio ir melancholijos 
harmonija. Šiuo atžvilgiu kaip tik 
labai charakteringa J. Gruodžio So
nata d-moh turtinga harmonija, ori
ginali vedamoji melodija, stipri tem
peramentu ir įtikinanti kuone tra
gišku jausmo išreiškimu, nors klasi
kinė forma išlaikyta. Antano Ra
čiūno trys kūriniai: „Rymojo mer
gelė“. „Nesileisk!, saulele“ ir ),Iš tė-

viškėlės“, priešingai, lengvesni, link
smesnės nuotaikos; čia labai prisi
minė Caikowsky — ne dėl to, kad 
tai būtų pigus sekimas, bet kad ne
paprastas jausmingumas ir, beveik 
būtų galima sakyti, išraiškos elegan
cija atskleidė giminystę su grynosio
mis liaudies melodijomis. įtikinanti 
ir savo sukauptu liūdesiu graži Bro
niaus Budriūno „Rauda“ — tai gry
nas muzikinis laiko dokumentas. 
Priešingai, trys Juliaus Gaidelio kū
riniai (Verpėja“, „Be tėvynės“ ir 
„Lietuviškas šokis Nr. 1“) veikė kaip 
stiprus, bet mužikiškai labai moksli
nis, bekraujis bandymas.

Atžymėjimo verti interpretatoriai: 
Izidorius Vasyliūnas (smuikas) yra 
virtuozinė pajėga, dar daugiau — 
muzikas iš širdies, kuriam išbaigta 
technika tėra tik priemonė tobulam 
kompozicijos sielos išreiškimui. Hor
ta Wieser (fortepionas) palydėjo j) 
su tokiu pat įsijautimu, tikslumu ir 
stipriu išgyvenimu. Visumoje turtin
gas ir žinių bagažą praturtinąs vaka
ras, (vedąs | svetimą pasauli, kuria 
betgi labai giminingas mūsiškajam,** 
baigia savo pastabas laikraštis.
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Sėkmės lietuviškos dainos kelyje!
Pagaliau klaiki benamio kelionė 

laikinai baigėsi. Apgriautose Hanau 
kareivinėse trumpo poilsio prisiglau
dė per trejetą tūkstančių benamių 
lietuvių. Tačiau ir čia ano gražaus 
rudens dienomis buvo nejauku ir 
miglota. Visko netekę, mirties įbau
ginti tremtiniai ilgėjosi ko nors gra
žesnio, kilnesnio.

Materialinės vertybės buvo žuvu
sios ar pasilikusios toli tėvynėje, tik 
dar karštai plakė jų lietuviška šir
dis. Ir štai, po trumpo poilsio, ne
gausus ano meto dainos mėgėjų bū
relis pasiryžta hanaviečius nevilties 
valandą pradžiuginti skambia lietu
viška daina. Pirmąjį gražų žingsnį 
žengia p-lė Redzevičiūtė su besifor
muojančiu lietuvių choru. Vėliau tą 
darba tęsia p. Žemaitis. Palyginti, 
per neilgą laiką p-lė Radzevičiūtė ir 
p. Žemaitis suorganizavo neblogą 
mišrų chorą, kuris ne kartą pačiose 
pirmose dienose gaivino išvargusią 
lietuvio sielą.

Pagaliau praėjusių metų pradžioje 
į Hanau stovyklą atvyksta ir muzi
kas Br. Jonušas. Jis nedvejodamas 
imasi tęsti savo pirmtakūnų darbą. 
Mišrųjį chorą reorganizuoja iš pa
grindų — sulaukiame stiprų vyrų ir 
tokį pat mišrų chorą. Po intensyvaus 
darbo, praėjusių metų vasario 16 die
ną naujai persitvarkę chorai, vado
vaujami muz. Br. Jonušo, duoda pir
mąjį, platesnio masto lietuviškų dai
nų koncertą. Po puikaus pirmojo pa
sireiškimo šiandien galima konsta- 
tudti, kad šis sambūris pasiekė gra
žių rezultatų ir gali didžiuotis, minė
damas vienerių metų savo darbo su
kaktį.

Šia proga žvilgterėkime į „Daina
vos“ išeitą kelią ir pasiektus darbo 
vaisius.

Ansamblis ■ vienerių metų bėgyje 
paruošė 47 dainas, 24 giesmes ir vie
nerius Mišias. Iš turimo repertuaro 
dainų davė,, pasaulinės muzikos 44 
koncertus_ir religinės muzikos 6 kon
certus: 35 teko plačiajai visuomenei, 
gi penkiolika buvo skirti svečiams 
įvairiomis progomis.

Iš šio gausaus koncertų skaičiaus 
yra ' paminėtini: religinės muzikos 
koncertas a. a. USA'prezidento ROO- 
ZEVELT mirties metinėms paminėti; 
USA žurnalistams, grįžtantiems iš. 
Nuernbergo teismo; USA radijofon. 
atstovams; Vyr. UNRRA direktoriaus 
Europoje, gen. Morgan apsilankymo 
proga; USA armijos aukštiems ka
riams; USA general, štabo Frank
furte karių šeimoms ir kit. progomis. 
Be to, „Dainavos“ koncertais susido
mėjo ir vokiečių visuomenė: žinoma 
vokiečių koncertų direkcija Frank
furte buvo keletą kartų pakvietusi 
ansamblį koncertų vokiečių visuo
menei.

Tiek amerikiečiai, tiek ir vokie
čių visuomenė „Dainavos“ koncertus 
gražiai įvertino spaudoje ir apie dai- 
naviečius susidarė 
nuomonę.

„Dainavai“ teko 
skambią, lietuvišką 
ir į Bruesselio bei USA radijofonų 
plokšteles, kurias esame girdėję 
transliuojant per USA karinį radio- 
loną Frankfurte.

Besiruošdami savo tiesioginfam ___„ ______ ____ ____ ..................
repertuarui, dainaviečial puikiai pa- | įsitikinimais ir pam'ažu pralaimi ko-

siruošė ir pirmajai dainų šventei 
Wuerzburge, kurioje pasireiškė, kaip 
vienas stipriausių dainos meno vie
netų.

Pagaliau „Dainava“ nepasitenkino 
vien Hanau stovykla ir su turtingu 
repertuaru aplankė visą eilę lietuvių 
kolonijų, kuriose begyveną mūsų tau
tiečiai turėjo malonią progą pasigė
rėti skambiais lietuviškų dainų po
smais.

Įvairių švenčių metu ir kitomis 
progomis Hanau stovykloje apsilanko 
daug aukštų UNRRA ir USA armijos

pareigūnų ir jie čia gauna išgirsti ir 
mūsų.dainų. Jiems jos paliko gilų 
įspūdį, o drauge šio ansamblio dėka 
hanaviečiai susilaukė nuoširdžių bi
čiulių UNRRA ir USA armijos aukš
tų pareigūnų tarpe. Todėl ir šio an
samblio krikštynų metu, krikštatė
viais šalia mūsų visuomenės atstovų: 
Sv. Sosto delegato kan. Kapočiaus, 
solistės Grigaitienės, dc. Sužiedėlio, 
p. Gaučienės ir kitų, matome USA 
armijos pulk. Adair, amerikietę Itn. 
Joyaraitę, UNRRA direktorių .Heath 
su ponia ir kitus. Be to, lietuvių ha-

naviečių, o taip pat ir Dainavos“ at
žvilgiu gana maloniai laikosi ir kiti 
USA armijos aukšti pareigūnai, jų 
paminėtinas ir konsulas Lietuvai 
Barsanti. Tai yra didelis lietuvių lai
mėjimas turėti tokių nuoširdžių bi
čiulių mus globojančiose įstaigose.

Nemažą dėmesį į „Dainavos“ dar
bą ir vietos UNRRA direktorius Mr. 
Heath,Jcurie dėka ansamblio dalyviai 
šiandien turi šiokių tokių pirmeny
bių ir tatai bent kiek palengvina tie
siogines jų darbo sąlygas.

Šalia skambių lietuviškų dainų ir 
pasaulinių kompozitorių kūrinių, an
samblio repertuarą pagyvina ir tau-

(Pabaiga 7 pusi.)

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

(3) ‘ 1945-6 m., spaudai parengė Dr. Br. KALVAITIS)

dėmesio vertą

laimė mūsų 
dainą įdainuoti

Bet dar didesnis barjeras į laisvą 
pramonės įssivystymą yra konfliktas 
tarp industrializmo ir politinio na
cionalizmo. Tai privedė prie antro, 
dar stipresnio konflikto, kuris grasi
na sunaikinti visus pozityvius pasku
tinių dviejų amžių atsiekimus.

Modemiškoji pramonė yra reika
linga laisvės mokėjimams ir trans
porto dar daugiau, negu laisvės as
meniškai iniciatyvai bei tarpusa- 
viai konkurencijai. Jos tikslas yra 
pagaminti maksimumą vartojamų 
prekių, o tai reikalauja žaliavų pa
naudojimo iš viso pasaulio, ir laisvo 
paskirstymo jų po visą pasaulio rin
ką. šitos esminės sąlygos reikalingos 
pramonės išsivystymui buvo pripa
žintos industrijos amžiaus pradžioje, 
ir laisva prekyba pasidarė visai na
tūrali politika pirmosios didžiosios 
pramonės galybės — Anglijos.

Bet po to, kai laisva prekyba davė 
Anglijai vadovaujamąją vietą, vaka
rų pasaulio tautos pradėjo galvoti 
tautiškai, statydamos aukščiau už 
paklusnumą tautinėms valstybėms 
viską. Tautinėms vyriausybėms — ir 
didelei daugumai žmonių — atrodė 
daug svarbiau sukurti savo tautinę 
pramonę, neatsižvelgiant kaip neeko
nomiškai ji veiktų, nėgu leisti savo 
tautai naudotis geriausiomis ir pi
giausiomis, rinkoje esančiomis pre
kėmis. Tuo būdu buvo sudarytos 
muitų sienos, kurių pagalba atsirado 
tautinė pramonė Jungtinėse Š. Ame
rikos Valstybėse, Vokietijoje ir dau
gelyje kitų kraštų.

Tam tikrą laiką muitų barierai 
padėjo tam tikroms tautoms padi
dinti jų gerovę ir pakelti gyvenimo 
standartą. Bet kelių dešimtmečių bū
vyje vargu rasime, kraštą, kurio ūkis 
būtų išsivystęs toliau. Industrinėje 
galybėje stigo žaliavų, kurias jos bu
vo priverstos pirkti užsienyje, o vi
sos gamybos negalėjo suvartoti sava
me krašte. Sykį šitas prisisotinimo 
taškas buvo pasiektas, mainai su ki
tom uždarom tautinėm sistemomis 
pasidarė neišvengiami ir iš to sekąs 
konfliktas išmušė viso pasaulio eko
nomiką iš vėžių.

Nuo pat to momento, kaip tik bu
vo įvesti muitų barierai, mes nega
lime daugiau kalbėti apie laisvos ini
ciatyvos sistemą. Nuo to laiko ekono
miniai principai ir būtinybės visą 
laiką susiduria su mūsų politiniais

Susitarkime mylėti žmogų
. ' (Pradžia 5 pusi.)

Mūsų literatūrai Mūsų amžinai 
svetimųjų gniaužoma ir niekinamą 
literatūra! Ji neturi garbingų pran
cūzų, vokiečių ar rusų tradicijų. Ji 
gimsta vis iš naujo. Amžini „Aušros“ 
ir „Varpo“ laikai. Dabartinėse D.P. 
sąlygose ji turi būti vienas stipriau
sių išsklaidytos tautos ramsčių. Są
lygos ypatingos, todėl ir kūdikio au
klėjimas turi būti ypatingas ir jau
trus. Nebegalima grįžti į Konrado 
kavinės laikus. Pajuoka ir galutinis 
rašytojo sužlugdymas per stipri au
klėjimo priemonė. Kritika turėtų aiš
kinti. Draugiškai, savo šeimos rate
lyje. Kiek daug dabar reikia turėti 
takto, jtlk mes visi taip išnervinti ir 
tebenęrvinami. Tik kritikuoti nepa
kanka, tik kritikuoti labai lengva 
duona. Juk kritikų tarpe literatūros, 
psichologijos, filosofijos žinovai. Ar 
ne per mažai jie dalinasi savo žinio
mis? Gal mažiau ji turėtų pliekti, 
gal daugiau mokyti? Išėjo A. Macei
nos „Didysis InkvlzĮtorius“. Su 
džiaugsmu vartai prasto popieriaus 
lapus. Skaitei, gali nesutikti, gali 
prieštarauti, bet 'vistiek knyga suke
lia kūrybinį impulsą. Gal daugiau i 
iitokių knygų?

Tiesa, su išleidimu sunku, tai gal 
nors straipsnių? Ne visiems prieina
ma svetimoji literatūra. Daug kas 
nori dažniau laikraščiuose pamatyti 
naujienas iš pasaulinės literatūros, 
filosofijos, pasiskaityti aktualių ver
timų. O gal vienas kitas išdrįstų su 
aktualia paskaita apkeliauti stovy
klas. Visuomenė tik apsidžiaugtų.

Pagaliau dažnai norisi ir pasigin
čyti. Paskaityti savo, paklausyti bi
čiulio, išgirsti patarimų. Ar nerei
kėtų rašytojams ir kritikams dažniau 
suvažiuoti, jei ne visiems, tai bent 
savo zonose ir padraugauti, išsišne
kėti, paieškoti gairių? Šitokie dispu
tai daug daugiau atneštų naudos, nei 
visa laikraštinė painiava. L. Dovy
dėnas šiame laikrašty iškėlė Kultū
rinio Fondo steigimą. Lietuvių Trem
tinių Bendruomenė, Balfas, Raudo
nasis Kryžius ir Leidykla „Patria“ 
paskyrė premijas. Kiek daug pozi
tyvių^ dalykų galima sugalvoti, jei 
galvojant dalyvauja širdis.

Gal susidraugaukime iš naujo, 
prisiminkime prieš 1947 metus pa
skelbtus žodžius ir susitarkime my
lėti žmogų. Gerai?

vą. Nesvarbu, kiek racionalūs buvo 
liberalizmo ekonomistų argumentai, 
jų doktrinos buvo bejėgės atsidūru- 
sios prieš irracionalius ir transceden- 
tinius nacionalistų siekimus (pas
sions). Neturėdamos nei naujai ati
dengtų teritorijų, nei galėdamos pri
sijungti nenaudojamų žemių, paski
ros tautinės valstybės neišvengiamai 
ėjo į stiprią koliziją tarpusavy.

Tai, ką mes paprastai vadiname 
pasauline prekyba, šiandieną mažai 
ką turi bendro su prekyba. Faktiš
kai tai yra ekonominis karas. Jo do
minuojantis motyvas yra ne preky
ba, ne pramonė, ne suvartojimas ir 
net ne pelnas, bet nusistatymas vi
somis priemonėmis Sustiprinti tauti
nių valstybių ekonominį pajėgumą.

Siaurose politinėse tautinių vals
tybių ribose tautinis ūkis gali funk
cionuoti, tik dirbtiniu būdu palaiko
mas. Kapitalistai pradeda pašalinti 
konkurenciją, t. y., patį kapitalistinės 
sistemos pagrindą. Trustai ir karte
liai sukuriami geležiniams paklausos 
ir pasiūlos dėsniąms apeiti. Jie gal
vojo, kad jie ras Išganymą ekonomi
niame planavime, kad išvengtų per
produkcijos ir išlaikytų aukštumoj 
kainas. '

Iš kitos pusės darbininkai organi
zavo profsąjungas ir kūrė politines 
partijas, kad paveiktų ir kontroliuo
tų valdžią.

Šiandieną vakarų pasaulyje visur 
girdėti balsai, kaltinantieji, trustų ir 
kartelių vadovus bei darbo partijų 
lyderius ir profsąjungų vadus, kad 
jie baigia sunaikinti individo laisvę. 
Tas- šauksmas yra kaltinimas, kad 
„planingas“ ūkis veda prie diktatū
ros ir demokratijos sunaikinimo.

Tai yra neabejotinai teisinga.
Abu, karteliai ir profsąjungos, 

privedė prie to, kad demokratijų val
džia pradėjo viską daugiau kontro
liuoti ir paliko mažiau asmeninės 
laisvės. Bet yra keistas dalykas, kad 
laisvės čempionai, kurie taip balsiai• 
apverkia šitą linkmę, nepasistengė 
paanalizuoti tą krizę, kurioje yra at- ' 
sidūręš pasaulis.

Kiekvieno krašto tautiniai intere
sai verčia valdžią ir gyventojus eiti 
prie ekonominės nepriklausomybės, 
prie pasiruošimo karui, prie vis di
desnio planavimo. Tautinių valsty
bių politinė struktūra yra griežtai ir 
absoliučiai priešinga reikalavimams, 
kuriuos stato laisvos iniciatyvos eko
nominė sistema. Šiandieną būtų tik 
laiko gaišinimas ieškoti dėsnių eko
nominiam gyvenimui. Tautinio in
dustrializmo pasaulyje armotos re
guliuoja pramonę, prekybą ir suvar
tojimą. Aukštesnio įstatymo nepri
klausomų tautinių valstybių ūkiui 
tvarkyti pasaulyje nėra. Iš to seka, 
kad kiekvieno krašto piliečiai pama
žu virsta baudžiauninkais.

Kad nacionalizmas sudaro neper
žengiamą barierą laisvos iniciatyvos ; 
išsipfėtojimui, truėtų būti aišku kiek
vienam. Aukštos muitų sienos, eks
porto subsidijos, dumpingas, karte
liai visiškai sugriovė laisvą ekonomi
nių jėgų žaidimą. Kiekvieno krašto 
gyventojai, būdami nuolatiniame pa- ; 
vojuje, kitų tautinių valstybių buvo 
priversti centralizuoti savo jėgas sa
vo tautinėse vyriausybėse. ;

Paskiro individo teisės, tokia ; 
brangia kaina atgautos 18-to amžiaus ] 
gale, yra pakeliui į visišką pražūtį 
nuo naujo tirono — tautinės valsty- ! 
bės. Laisvos ekonominės sistemos 1 
pirmenybė, aukštesnis gyvenimo 
standartas, didesnė gerovė, geresni 1 
butai, geresnis auklėjimas ir moksli- , 
nimas ir daugiau laisvalaikio — reiš- i 
kia akliems piliečiams, baudžiaunin- ! 
kams, daug mažiau, negu jų nacio- : 
nallniai siekiai (passions). Žmonės 1 
noriai ir entuziastiškai atsisako nuo < 
laisvės ir gerovės, kad tik galėtų to- i

liau garbinti savo tautą ir jos sim
bolius. \

Tuo būdu laisvas ūkis, išskyrus 
trumpą periodą po industrializmo gi
mimo, iš tikrųjų niekad neegzistavo. 
Politinis nacionalizmo „credo“ pasi
kasė po juo ir sunaikino jį ankščiau, 
negu jis galėjo išbujoti. Dėl tos prie
žasties, kiekviename krašte kur tik 
jis buvo bandytas, blogas laisvos ini
ciatyvos sistemos veikimas vedė prie 
didesnės ir didesnės jėgos valstybėje, 
prie totalitarinės vyriausybės formos 
ir prie 
laisvės.

Bet 
^kryptis
pačių priežasčių. Socializmas ir ko- 
lektvizmas yra tiktai reakcija — pa
stangos pagydyti blogiausius simpto
mus tos krizės, kuri pasidarė dėl na
cionalizmo ir industrializmo priešin
gumų. Tarp pasaulio chaoso, kuris 
iššaukė būtinumą padaryti suvereni 
vienetą kaip galima stipresniu, rei
kalai vystėsi kiekvienam tautiniam 
krašte paraleliai. Visur buvo siekia
ma, kad valstybė dominuotų indivi
dui. (Bus daugiau)

sunaikinimo individualinės

socialistiniuose kraštuose ta 
(srovė) buvo tokia pat dėl tų

Derasi ar tik gąsdiną
(Atkelta iš 4 pusi.) 

ventilio, per kurį kad ir laikinai būtų 
galima ne tik laisviau atsikvėpti, bet 
ir kitiems (savo priešams ar net 
draugams) užduoti politinę mįslę.

Taigi, mįslė ne menka. Ją benar- 
pliojant galima prieiti išvadą, kad 
anglai gali su sovietais ne tik gerai 
sugyventi, bet gali tą draugiškumą 
išplėsti iki tokio laipsnio, kuris ir di- 
džiausiems Anglijos kritikams Ame
rikoje nebebus priimtinas. Gal at
sitiktinai, o gal ir sąryšyje su šitais 
reikalais visai neseniai pasirodė 
Lippmanno straipsnis (N.Y.H.T.), sa
kąs, kad Anglijai reikia skubiai pa
dėti.' Anglijos ekonominė padėtis 
esanti bloga. Paskolą, kurią anglai 
gavo iš Amerikos, jau baigia sunau
doti ir vis vien dar trūksta. O jeigu 
ekonominė padėtis bloga, tai kūrinis 
potencialas taip pat menkėja... O 
jeigu Anglija kariškai bus menka, tai 
amerikiečių strateginė padėtis pasi
daro Europoje tokia, kad geriau ne
delsiant vėl grįžti į „išdidžią izolia
ciją. Todėl jis siūlo skubiai padėti 
Anglijai. Tiesa, Lippmannas yra lai
svas žurnalistas. Atseit, oficialiai 
neatsakingas politikas. Bet jo įtaka 
didelė ir daug ką jis greičiau atspė
ja, kaip kiti. Žinovai .tvirtina, kad 
tai vienintelis Amerikos žurnalistas, 
kurio įžanginius straipsnius Ameri
kos prezidentas kasdien, prieš savo 
darbo pradžią, perskaito.

Tai gal daug ir neklysta tie, kurie 
mano, jog dabartinės anglų-rusų de
rybos yra daugiausia skirtos anglų- 
amerikiečių santykiams išaiškinti ir 
pastatyti juos į pastovias vėžes. Gi 
prisiminę tą faktą, su kuo sovietai 
šio karo pradžioje ilgai Maskvoje 
oficialiai derėjosi ir kieno sąjungi
ninkais jie iš pat pradžių buvo stai
giai pasidarę, turėsime pripažinti, 
kad derybos gali gerai patarnauti vi
sai kitam (ar net priešingam) tikslui, 
negu tas, kurio oficialiai per dery'-ns 
siekiama. Pranas E. Girtus

RYŠKIOSIOS ASMENYBĖS

Marija Sims-Čameckyie
Kai buvo kreiptasi i ponią Sims, 

Detroit, prisiųsti reikalingų biogra
finių žinių, tai buvo gautas maždaug 
toks atsakymas: jei mano gyvenime 
nebūtų siuntinių pabėgėliams, nebū
tų krūvos laiškų, nebūtų nuolatinio 
rūpesčio, kaip kuo greičiau sųj-asti 
affidavitą lietuviui tremtiniui ir ne
būtų kitokio šalpos darbo, tai aš bū
čiau panaši j kiaurą epušę. Tai va, 
ir visa tos moters programa; moters, 
kurią šimtai lietuvių tremtinių gerai 
pažįsta iš jos nenuilstamo ^ielojimo-

si kiekvienu ištremtuoju lietuvių. 
Jauna, energinga ir šmaikšti lietuvio 
gydytojo žmona; judri ir pastabi vi- 
suomeninkė, kantri rašė j a ir jautri 
Lietuvos žemės gerbėja — tokia yra 
ir nesislepia Marija Sims. Nelaiko ji 
savęs tokiu slauniu vardu, kurs ga
lėtų užpildyti ilgus istorijos pusla
pius. Ją tokios pretenzijos visiškai 
neinteresuoja, ir ji savo dienas už
pildo kukliais, bet labai reikšmingais 
patarnavimais.

Pasaulis, o kartu ir mes su juo, 
lyg jau nogėtume įprasti visados ma
tyti plataus garso atvaizdus ir gir
dėti tik apie kuone antžmogiškas 
būtybes. Visų mūsų akys skuba į 
„generolo sumanymus ir darbus“, ir 
retai kas iš mūsų tepastebi jaunos 
slaugės, kuri tūkstančiams tvarsto 
žaizdas, juos ramina, guodžia ir pent 
Ištvirko žmogaus, prigimtis: jį žavi 
didžiulis, storas ir plačiašakis medis, 
nors dažnai jis būna apipuvęs. Gi

maža, kvapi, švelni gėlytė, be dėme
sio tiek kartų paminama... O gi 
mums, neaiškiems žemės klajūnams, 
tos kukliai susigaubusios gėlytės reiš
kia daugiau, negu didieji ir sveti
miems priklausantieji ąžuolai .J. Ir 
ponia Sims yra toji mažoji, bet įabai 
puošni gėlytė kiek apleistame Ame
rikos lietuvių visuomenės gėlyne?

Laikantis skrupulingų mandagu
mo papročių — niekur ir niekados 
viešai nekalbėti apie moters gimimo 
datą, tegul bus žinoma tik tai, kad 
ponia Sims yra kilimo suvalkietė, iš 
Mariampolės apskričio, Veiverių 
valsčiaus. Perėjusį per Kauno Mer
gaičių Mokytojų Seminariją, ji at
keliavo į Naująjį Pasaulį ir čia su
rado plačios vietos lietuviškoje vei
kloje. Visu savo suvalkietišku jud
rumu, visa savo gyvos prigimties lo
biu Marija Sims dieną iš dienos gy
vena šalpos sielvartais, subėgančiais 
į Balfą, į prie Amerikos Lietuvių 
Misijos sudarytą Comrriitee for Li
thuanian Refugees ir į eilę kitų ka
nalų. Ir kiek daug šiandien rasi žmo
nių Vokietijoje, Prancūzijoje, Itali
joje ir kitur, kurie yra patyrę ponios 
Sims globą, pagalbą, gerą žodį ar 
patarimą. Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
turi jos asmenyje gerą ramstį, nors 
pati ponia Sims kukliai visiems sa
kosi tetinkanti tik „aslai iššluoti“. 
Pati inteligentinga ir turi inteligen
tingą šeimą, — poniai Sims yra leng
viau, negu kam kitam suprasti ir- 
Lietuvos klausimus. Turėdama labai 
artimus gimines Vokietijos stovyklo
se, ji nėra reikalinga ilgų įtikinėji
mų, kaip gyvena lietuviai tremtiniai 
Ir kokios užuovėjos j lemą būtinai 
reikia.

Ponų Sims namai Detroit’e yra 
visiems lietuviams atdari, ir juos 
lanko visi, kurių tik tautiniai jau
smai nėra dar išblėsę. Mėgsta jų ži
dinį visi lietuviai, kurie nesutinka 
ir nesutiks, kad Lietuya būtų Mask
vos vergijoje.

Salia visuomeninio darbo ponia 
Sims mėgsta ir poeziją... Dar 1939 
metais Lietuvoje buvo išleistas jos 
mažas eilių rinkinėlis, pavadintas 
„Eilėraščiai iš Užjūrio“. B®t autorė 
net ir pamatyti jo negavo. Ir dabar 
„Vienybė“ išleidžia jos naują eilių 
rinkinį. Juo ponia Sims ne poeto au
reolės siekia, o nori paminėti savo 
atsiminimų Lietuvoje dienas, nori 
prisiminti praeitį... ■

V. Audrūnas
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Kur šiandien didžiausioji pasaulio
moralinė jėga?

(Atkelta iš 3 pusi.)
lūs ne tik Europos, bet ir tolimuose 
užjūrio kraštuose.

Mirusio Benediktui XV Įpėdiniu 
buvo išrinktas Milano arkivyskupas 
Achille Ratti, kurs įžengė į Šv. Sostą 
kaip

Pijus XI.
Sis popiežius skyrėsi nuo savo pirm- 
takūno ne tik kilme, bet ir savo vi
dujinėmis savybėmis. Benediktas XV 
kilęs iš vienos Genujos aristokratų 
šeimos, o Pijaus XI proseneliai buvo 
audėjai. Jis buvo knygų ir mokslo 
žmogus. Vienas iš pačių didžiausiųjų 
jo politinių žygių (pasauliečio akimis 
žiūrint) buvo

1929 m. Laterano sutartis,
nudaryta su Italija. Tai buvo įkūri
mas Vatikano suverenės valstybės. 
Jis sudarė taip pat konkordatus su 
įvairiomis valstybėmis, tik ne visur 
jų vykdymas buvo vienodai sėkmin
gas. Gal būt, didžiausias tokio ne
sėkmingumo pavyzdys tai Vokietijos 
Reichas, Hitleriui paėmus valdžią.

Po Pijaus XI mirties, Šventojo 
Sosto valdovu, tapo kardinolas Pa- 
celli pasirinkęs vardą: .

Pijus XII.
Jo laikotarpis sutapo su didžiausio
mis pasaulio politinėmis ir karo 
audromis. Katalikų bažnyčiai krito 
smūgis po smūgio. Pirmasis smūgis, 
žinoma, buvo antikrikščioniškas Vo
kietijos Reichas. Toliau, katalikybės 
toliausieji avanpostai rytų Europoje, 
Lietuva ir Lenkija, pavergiamos tai 
antikrikščioniškų nacių, tai didžiau
siųjų bet kokios religijos naikintojų 
komunistų. Daugelis kitų Europos 
katalikiškų kraštų, jų tarpe ir-Pran
cūzija, nacių paminti. Tiesa, Petain 
bažnyčios autoritetą Prancūzijoje pa
kelia, bet vėl gaunasi neigiamumai. 
Petain ryšys su naciais kenkia ir baž
nyčios. orumui.

Ir antrasis karas pasibaigė, bet 
gi bažnyčios Galvos rūpesčiai nesi
baigė. Jie padidėjo, ir kova pasun
kėjo. Lenkijos ir Lietuvos katalikai 
ne tik dvasiniai, bet ir fiziniai, pašė
lusiu tempu naikinami. Komunistai 
ir kituose kraštuose tebereizgia savo 
antireliginį tinklą. Pasaulio katalikų 
sostinėje Romoje dedasi tokie daly
kai, kokių šis miestas iš viso dar nė
ra matęs. Vatikano spaudos organas

Kuriomis sąlygomis Belgija verbuoja angliakasius?
Darbo sutartis svetimšaliams darbi ninkams

Paaiškėjus galimybėms didesniam 3 str.
DP kiekiui išvykti angliakasiais į Bel
giją, spaudoje pasirodė straipsnių, 
apibūdinančių tenykštes darbo ir gy
venimo sąlygas. Kiekvienas busima
sis angliakasys, prieš išvykdamas Bel- 
gijon, turės pasirašyti darbo sutartį 
su Belgijos .Angliakasių Draugijų Fe
deracija. Ši sutartis nustato teises ir 
pareigas, privalomas ir kasyklų ad
ministracijai ir būsimam angliakasiui. 
Norėdami su jomis supažindinti skai
tytojus, pateikiame tokios darbo su
tarties tekstą ištisai.

Sutarties pradžioje nurodoma įmonė 
Ir darbovietė, o taip pat asmeninės 
angliakasio žinios, k. a.: pavardė ir 
vardas, gimimo vieta ir data, šeiminė 
padėtis ir šeimos sudėtis, tautybė, 
gyv. vieta ir specialybė. Po tokios 
įžangos eina paskiri sutarties straips
niai:
1 str.

a) Šią sutartį pasirašiusiam dar
bininkui įmonė užtikrina pastovų 
darbą laikotarpiui mažiausiai 24 mėn. 
nuo darbo pradžios. Ši sutartis bus 
automatiškai atnaujinta tiems darbi
ninkams, kurie patenkinamai dirbs.

b) laike sutarto laiko darbininkas, 
pasirašęs sutartį, užsiangažuoja dirbti 
kasyklose ir atlikti nurodytą darbą 
geriausiai, pagal jo sugebėjimus išpil
dyti visus įmonės taisyklių, nuostatus, 
Su kuriais jis bus supažindintas.
2. str.

„Osservatore Romano“ jau atvirai 
skundžiasi, kad kunigai, vienuolės ir 
vyskupai trukdomi ir . viešai užgau
liojami Romos gatvėse ir susisiekimo 
priemonėse. Pikčiausiai Šv. Sosto 
atžvilgiu nusiteikęs italų laikraštis 
(tuojau pačių italų konfiskuotas) „III 
Mercante“ (lietuviškai — „Prekybi
ninkas“) kreipiasi į Šv. Tėvą, vadin
damas Jį „Ponas Eugenio Pacelli, Va
tikano miesto šefas“ ir dėdamas 
šlykščias karikatūras. Todėl tas pats 
Vatikano organas ir sako, kad Romos 
miesto sakralinis pobūdis, pripažin
tas 1929 metų sutartimi tarp Vati
kano ir Italijos, dar niekada nebuvo 
taip paniekintas ir pažeistas, kaip 
šiuo laiku. ' ■*

Todėl ir matome, kad dabar vi
suose kraštuose dvasinė kova aštrėja, 
frontas rikiuojasi aiškiomis linijomis: 
katalikai (kai kur jungdamiesi su ki
tais krikščionimis, kaip Vokietijoje) 
ir iš kitos pusės komunistai.

Šitos kovos mus, lietuvius, be abe
jonės, labai jūrtimai liečia. Visus ti
kinčiuosius lietuvius tatai tiesiogi
niai liečia, kaip tų kovų dalyvius. 
Visą gi kitą lietuvių tautą tatai liečia 
taip pat labai opiai ir aktualiai. Juk 
negali būti abejonės,, ką Šv. Sostas

Masu Kalendorius
jau atspausdintas

- Gruodžio — sausio — vasario mė
nesiais buvę elektros srovės suvar
žymai, dėl kurių spaustuvė tedirbo 
tik tris dienas savaitėje, „Mūsų Ka
lendoriaus“ pasirodymą uždelsė net 
ligi šio meto. Dabar dalis kalehdo- 
riaus jau baigiama įrišti, ir greitai 
jis užsisakiusiesiems bus išsiuntinė
tas.

„Mūsų Kalendoriaus" 1 egz. kaina 
yra 10,- RM. Platintojai užsakiusieji 
iš karto nemažiau kaip 20 egz., gauna 
10% nuolaidos. Užsakymus ir pini
gus siųsti „Mūsų Kelio“ vardu, tik 
perlaidose būtinai žymėti, kad pini
gai siunčiami už kalendorių. Pagei
daujami ne pavieniai, bet grupiniai 
užsakymai. • ,

Sekančiame „Mūsų Kelio" nume
ryje bus paskelbta platesnis kalen
doriaus apibūdinimas.

a) po patenkinamojo samdomojo 
darbo perijodo, 90 dienų, vedęs darbi
ninkas galės atsigabenti savo žmoną, 
vaikus ir kitus asmenis, jo išlaikomus, 
ir kurių atgabenimui Belgų Vyriau
sybė duos savo sutikimą.

b) Belgų Vyriausybė bus atsakinga 
ir prižiūrės, kad Belgijos Angliakasių 
Draugijų Federacija suteiktų darbi
ninkams ir jų šeimoms tinkamas gy
venamas patalpas.

c) darbininkai ir jų artimieji as
mens, kurie kartu su juo gyvens, bus 
remiami (skatinami) įsikurti .Belgi
joje, jei jie to pageidautų; šiuo atveju 
jie galės natūralizuotis pagal veikian
čius pilietybės įstatymus.
4 str.

a) Normalus darbas turi 6 darbo 
dienas per savaitę. Darbo dienos ilgis 
nustatytas kasyklų darbo taisyklėmis. 
Informacijos tikslu pranešama, kad 
sekmadieniai, Velykų Pirmadienis, 
Šeštinės, Dievo Kūno, Sekminių pir
madienis,- Visų Šventųjų, Kalėdos ir 
belgų tautinės šventės (liepos 21 d.) 
paprastai yra nedarbo dienos. Jie 
gaus taip pat atleidimą nuo darbo ir 
kitomis dienomis, numatytomis įmo
nių taisyklėse. Normalus darbas yra 
atliekamas indeferentiškai dieną ar 
naktį, pagal darbo grupių pamainų 
eilę.

Visokį papildomi priedai bus išmo
kami pagal Belgijos įstatymų nuosta
tus ir patai vietos papro'-'us.

(Pabaiga kitame Nr.)

Mūsų Kelias

remia, žinoma, jam galimomis ir tin
kamomis priemonėmis. Tos priemo
nės gi, kaip jau minėjau, yra ir gali 
būti tik labai nematomos. Jos gali 
būti tik tiek viešai matomos, kiek 
tatai neišeina iš tikinčiųjų lietuvių 
globojimo ribų.

Taip tuos reikalus suprantant, tad 
ir norisi daryti, išvadą, kad Šv. Sosto 
tautinės Lietuvių delegatūros įsteigi
mas yra pirmaeilės reikšmės įvykis 
pokariniame lietuvių tautos gyveni
me, o svarbiausia — kovoje dėl lai
svės ir ateities. To įvykio svarbą dar 
labiau išryškina tas faktas, kad šian
dien net nepriklausomos ir labai di
delės bei galingos valstybės (kaip 
US) ne religiniais, bet politiniais su
metimais siekia kuo didžiausio kon
takto su Vatikanu. Tatai rodo taip 
pat, kad ir šių dienų galiūnai negali 
atsisakyti minties, jog lemiamą vaid
menį gali vaidinti ne tik ginklų, bet 
ir moralinė pajėga. O kai kada ji 
gal net daugiau kaip ginklo pajėga.

Šitokios situacijos akivaizdoje yra 
aišku, kad Šv. Sosto tautinio lietuvių 
delegato vaidmuo ir atsakomybė 
prieš mūsų tautą yra ir didelė ir 
svari. Žinoma, šios institucijos gal
vos darbas negali reikštis kuriais pi
giais efektais ar kokiais propagandi
nio pobūdžio mostais. Bet jau per 
vienerius su kaupu metus atliktas 
darbas duoda pagrindo tikėti, kad iš 
pat pradžių jo įžiebtos viltys nebuvo 
nei tuščios nei perdėtos. Tą pasiti
kėjimą dar labiau sustiprina faktas, 
kad to delegato vaidmenyje matome 
kan. F. Kapočių. Jį, kaip tikrą lie
tuvį, nepalaužiamos dvasios ir ener
gijos žmogų, pažįsta visi kauniečiai: 
ir tie, kurie lankė bažnyčias ir kurie 
jų nelankė. Jį pažįsta dauguma lie
tuviškos visuomenės iš laisvosios tė
vynės laikų. Tad metinio darbo su
kaktuvių proga turime nuoširdžiai 
palinkėti Jo Prakilnybei Šv. Sosto 
tautiniam lietuvių delegatui kan. Ka
počiui sėkmės atlikti tai, ko iš jo 
šiandien tikisi išvargusi mūsų tauta.

Visus Lietuvoje buvusius korp. 
„Vyti s“ narius ir filisterius kvie
čiame 1947 m. kovo 4 d._ dalyvauti 
studentų skautų Sambūrio „Vytis“ 
iškilmingoje sueigoje, vėliavos šven
tinime ir senjorams juostų įteikime.

Sueiga’ įvyks Pabaltijos Universi
tete, (24b) Pinneberg b. Hamburg.

Studentų skautų S. „Vytis“ 
Valdyba

BELINIUI Jonui yra atklydęs iš 
Italijos laiškas į Heidelbergą Lietu
vių JT. Komitete, Heidelberg, So- 
phienstr. 5, I.

\ Sėkmės lietuviškos dainos kelyje 1
(Atkelta iš 6 pusi.) 

tinių šokių šokėjų grupė, kuriai ank
sčiau vadovavo p-lė Valiukaitė, o da
bar tą darbą tęsia p. Zygas. Tauti
niai šokiai, palyginti negausūs, ta
čiau savo originalumu žavūs, ne kar
tą atkreipė į save svečių dėmesį, pa
likdami malonų įspūdį.

Sekmadieniais į pamaldas susi
renka tūkstantinė hanaviečių minia. 
Suskamba' „Dainavos“ choro gieda
mos giesmės, ir pamaldos tampa ti
krai įspūdingos.

„Dainavos“ ansamblis per savo 
darbo metus yra atlikęs didelį kultū
rinį darbą, žymiai praskaidrinęs be
namio lietuvio dalią ir gražiai repre
zentavęs pačius lietuvius svetimtau
čių tarpe. Šį darbą galėjo atlikti tik 
patvarus, darbą mylįs ir drausmin
gas kolektyvas.

Muz. Br. Jonušas į šį kolektyvą 
įdėjo visą savo sielą: tiek mišrų, tiek 
ir vyrų chorus paruošė aukštam ly
giui ir sugebėjo iš jų išreikalauti 
visa, kas pridera subrendusiam dai
nos meno kolektyvui.

Organizaciniu atžvilgiu daug 
kruopštumo parodė ansamblio pir
mininkas Daniliūnas. vicepirm. Dzir-

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Praeitų metų patyrimas

Rašo K. CERKELICNAS

(Pradžia praėjusiame Nr.)
Ne be to, kad kai kur atsiranda 

seno stiliaus skeptikų, kurie J sporti
nį judėjimą žiūri su šypsena ir jam 
neteikia didesnės reikšmės, nė ne
galvoja patalkininkauti. Laimei, to
kių prieškarinių pareigūnų vis ma
žėja ir nėra reikalo į juos kreipti 
daug dėmėsio — apsieinama ir be jų 
pagalbos ar paramos. Netoli tas lai
kas, kai tokie užkietėję sporto priešai 
bus grynai muziejinis reiškinys — 
pats gyvenimas juos nuplukdys į 
jiems deramą vietą. Nerimti pasisa
kymai, jog sportas nėra kultūrinis 
veiksnys, bet tik jaunuomenės pasi
karščiavimas, iš gyvenimo baigiami 
išstumti. Sportininkai galėtų tiems 
skeptikams ir jų skleidžiamoms min
tims palengvinti kelionę J užmarštį, 
jei tik iš savo pusės pasistengtų pa
šalinti vienur kitur pasireiškiančius 
nesklandumus ir daugiau atsikreiptų 
į sportininko - džentelmeno (anglai!) 
pavyzdį.

Ta prasme lauktina konkrečių pa
sireiškimų iš LT sporto ir fizinio 
auklėjimo organizacinio komiteto. 
Iki šiol apie jo veiklą nėra daug ži
noma, nors komitetą turime jau ke
turi mėnesiai. Tai, žinoma, nėra prie
kaištas, kad komitetas nedirba ar 
panašiai. Galimas dalykas, "netrukus 
išgirsime mielai laukiamų žinių apie 
tremties sąlygoms pritaikytą statutą, 
kuris apspręstų eilę gyvybinių rei
kalų.

Krepšininkai laukia; kad būtų 
pradėtos pirmenybės (pvz., sudarius 
lygos klasę iš 8 ar 10 komandų), fut
bolininkai norėtų galutina sulipdyti 
pajėgią vienuolikę, kuri, kad ir lat
vių pavyzdžiu, galėtų reprezentuoti 
prieš svetimuosius, panašiai nusitei
kę ir lengvatlečiai. Stalo tenisinin
kai, šachmatininkai šia prasme jau 
yra šį tą padarę, ir tai grynai kelių 
entuziastų iniciatyva. ’ Daug aktua
lių reikalų, daug darbo, pastangų/ir 
nemažiau idealizmo!. O tvarkančią 
ranką pajusti pats laikas. A

Labai aktualus prieauglio reika
las. Jei krepšininkai tuo gal ir ne
galėtų nusiskųsti, tai visa bėda su 
lengvatlečlais ir-t. t. Mokyklose auga 
gražaus jaunimo, galima rasti talen
tų, galima susirūpinti iš viso fizinio 
auklėjimo kėlimu. O sąlygos-kai ku
riais atžvilgiais yra visiškai puikios, 
kokių mes dar nesame turėję. Pri
tyrę auklėtojai turėtų išvesti jaunąją 
Sportininkų kartą tiesią kryptimi.

vonas, Juodzevičius ir kiti valdybos 
nariai. Gi muzikališkai chorus sėk
mingai tvarkė, paruošdami balsus, 
chormeisteriai VI. Adomavičius ir J. 
Adomaitis; gaidomis uoliai rūpinosi 
J. Dilys.

Šio sėkmingo darbo didelė nuo
pelnų dalis priskirtina buv. kultūros 
vadovui doc. Sužiedėliui ir dabarti
niam kult, vadovui J. Zilioniui, kurie 
ypatingą dėmesį kreipė į šio kolek
tyvo išlaikymą, jo darbui teikdami 
visokeriopą pagalbą.

Hanaviečių tarpe „Dainava“ taip 
pat turi nuoširdžių rėmėjų, kurie sa
vo darbu žymiai palengvino sambū
rio rūpesčius, ir už tai ansambliečiai 
šiandien jiems lieka dėkingu '

Tegul skambi lietuviška daina 
byloja apie lietuvių šeimos kultūrą 
ir žadina kiekvieno tremtinio lietuvio 
širdyje šviesnę viltį sugrįžti į išsiilgtą 
savo tėvų šalį — laisvą tėvynę.

Tad geriausios sėkmės lietuviškos 
dainos kelyje jums, dainaviečiai!

Jurgis Janušaitis

• Britai po 65 metų okupacijos grą
žino Egiptui Kom ei Dik fortą, kur 
suplevėsavo Egipto vėliava.
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LT sporto ir fizinio auklėjimo or- 
ganizaciam komitetui atiteko didelis 
ir atsakingas uždavinys. Tikime, kad 
jis tam reikalui yra priaugęs ir spor
tinį gyvenimą tremtyje išves į gerą 
kelią. O prie to turime visi, sporti
ninkai, žiūrovai, kiekvienas prisidėti. 
Tik tąsyk bus galima be baimės su
tikti bundantį pavasarį ir vėl išeiti į 
aikštes. '

DILINGIEClAI KREPŠININKAI 
KEMPTENE

S. m. sausio 25-26 d. dillingiečiai 
krepšininkai Kempteno lietuvių sto
vykloje sužaidė dvejas rungtynes 
prieš .vietos krepšinio komandą „Vil
tis“.

Pirmąsias rungtynes apylygioje 
k»voje laimėjo Kempteno „Viltis“ 
pasekme 30:22 (11:11), tačiau antrose, 
kitos dienos rungtynėse dillingiečiai 
pateikė staigmeną, nugalėdami „Vil
ties“ krepšininkus pasekme 30:25 
(17:19), nors „Vilties“ komandoje žai
dė ir Duliūnas su Bagdonu.

Komandos žaidė ir įmetė krepšių: 
Kempteno „Viltis“ — Duliūnas 6, 
Bagdonas 6, Sventickas 6, Panavas 
2, Racevičius 0, Krutulis 5, Kauko- 
rius, 0, Makauskas 0; Dillingenas — 
Radavičlus 8, Anaitis 5, Brinkmanas 
11, Kurauskas 6, Birgilas 0, Siemąš- 
ka 0.

Gerai teisėjavo Z. Puzinauskas.

DILLINGENAS - MEMMINGENAS 
KREPŠINYJE IR ŠTALO TENISE

S. m. 'Msario- 1 d. Dillingeno lie
tuvių stovykloje viešėjo Memminge- 
no krepšinio rinktine, sudaryta iš lie
tuvių, latvių ir estų, ir turėjo drau
giškas rungtynes su dillingiečiais lie
tuviais.

Nors svečiai parodė ir gražų bei 
produktingą žaidimą, ypač puikūs 
šoniniai mėtymai, 'rungtynes turėjo 
pralaimėti pasekme 33:29 (19:16).

Komandos žaidė ir įmetė krepšių: 
Memmingenas — Bederžickas 8, Mar
cinkus 6, Nirk 6, Lauuc 9, Lejus 0, 
Palavykas 0; Dillingenas — Rada- 
vičius 10, Anaitis 4, Brinkmanas 12, 
Kurauskas 4, Birgilas 0, Stankus 3.

Stalo teniso rungtynes taip pat 
gana lengvai laimėjo Dillingeno stalo 
tenisininkai pasekme 9:0. Komandos 
žaidė: Memmingenas — Klečkauskas, 
Navickas ir Marcinkus; Dillingenas 
— Elijošius, Birgilas ir Žulpa.

KEMPTENAS
• Vasario 4 d. Kempteno lietuviai 
turėjo progos pasiklausyti smuiki
ninko Iz. Vasyliūno. Programa, ku
rioje buvo įtrauktos Haendelio, Men- 
delssohno, Čaikovskio, Račiūno ir 
Sindingo kūriniai, buvo atlikta labai 
tobulai ir su dideliu įsijautimu į au
torių dvasią. Tarp Čaikovskio ir Sin
dingo įterptas Račiūno „Iš tėviškės“ 
labai vaizdžiai išryškino mūsiškės 
muzikos atstovą, pateikiantį kiekvie
nam lietuviui artimas ir mielas me-, 
lodijas. Smuikininką palydėjo tiksliai 
pianistė Horta Wieser.
• Vasario 6 ir 7 dienomis prof. Ged. 
Galvanauskas kempteniečiams lietu
viams skaitė 2 paskaitas: „JAV už
sienių politika“ ir „Taikos politikos 
nesėkmė“.
® Nuo pereitų metų rugsėjo 16 d. 
iki š. m. vasario 1 d. dirbę rankdar
bių, siuvimo ir kirpimo kursai mote
rims baigė savo darbą ir suruošė 2 
dienas trukusią savo darbų parodėlę. 
Į atidarymą atsilankė UNRRA sve
čiai. Kursus baigė 36 klausytojos. 
Kursų organizatorės — p. Rimkevi- 
cienė, vyr. skaučių „Živilės“ draugo
vė ir kursante Girdvainytė.

K. Da.

Darbininkas pareiškia žinąs, kad 
jis yra pasamdytas išimtinai darbui 
kasyklose. Darbo vieta, taip pat tiks
lus paskyrimas, jam bus nurodyta, kai 
jis atvyks į Belgiją. Jis pasižada pa- 
įilikti anglies gamyboje visą šioje su
tartyje numatytą laiką. Persikėlimas 
į kitą kasyklą, gali būti leistas, tik 
esant rimtoms priežastims. Sutarčiai 
pasibaigus, darbininkas yra laisvas 
mio visokių užsiangažavimų (pasiža
dėjimų), su sąlyga grąžinti, gerame 
stovyje, turint omenyje normalų su
sidėvėjimą, įrankius ir įvairius tiek- 
menis, kurie buvo duoti jo dispozici
jai, arba apmokėti proporcinga suma 
Už negrąžintus įrankius.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
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Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu, o Platintojai atsiskaito 
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Lietuvių skundas prieš Rusiją
JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINIS SEKRETORIUS ITEIKE JĮ ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJAI

KUN. DR. K. URBONĄVICIUS- 
KMITAS

Jo 50 metų kunigavimo sukaktį 
minint

Šių metų vasario 9 d. Bostone 
kun. Dr. K. Urbonavičius minėjo sa
vo kunigavimo 50 metų sukaktį. Ta 
proga ten buvo surengtos didelės iš
kilmės. Pats arkivyskupas Cushing 
laikė mišias.

Kun. Dr. Urbonavičius yra senas 
lietuvybės veikėjas, vienas iš tų retų

Chicago, III. — Jungtinių Tautų 
sekretoriatas praneša Amerikos Lie
tuvių Tarybai, kad jos laiškas, rašy
tas pereitų metų gruodžio 11 dieną 
dėl Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto memorandumo Jungtinėms 
Tautoms buvo gautas, ir kad kalba
masis memorandumas bus įteiktas 
Žmogaus Teisių Komisijai, kada ji 
pradės savo posėdžius.

Šita komisija jau posėdžiauja ir 
savo pirmininku išsirinko EI. Roose- 
veltlenę.

Savo laiške, kurį mini J.T. sekre
toriatas, Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas reikalavo, kad. 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto (VLIK) pareiškimas apie Bol
ševikų okupantų žiaurumus Lietu
voje nebuvo ignoruojamas, nes .spau
doje buvo pasirodę žinių, kad tas 
raštas galįs būti atidėtas į šalį. Tą 
VLIK raštą įteikė Jungtinėms Tau
toms Lietuvos ministeris Washihg-

' tone P. Žadeikis.
ALT LAIŠKAS

ALT Vykdomasis Komitetas, kreip
damasis į Jungt. Tautų generalinį 
sekretorių Trygve Lie, rašė: ,‘Atro-’ 
do, kad faktai, išdėstyti jų (VLIK) 
dokumento, yra tikri. Iš patikimų 
informacijos šaltinių mes patys žino
me, kad Lietuvos, lygiai kaip ir kitų 
dviejų' Baltijos valstybių,' žmones 
žiauriai persekioja sovietų režimas, 
įsteigtas tenai prieštarai j ant tarp
tautinėms sutartims; kad jiems yra 
atimtos pagrindinės teisės ir laisvės; 
kad ekonominį jų gyvenimą ardo 
krašto sovietizacija ir kad dešimtis 
taikstančių Lietuvos . piliečių nužudė 
rusų NKVD arba išgabeno į vergų 
darbo stovyklas Sibire ir kitose So
vietų Sąjungos teritorijose. Šitas pa
sibaisėtino lietuvių tautos slopinimo 
ir naikinimo procesas yra vykdomas 
tuo pačiu laiku, kai Rusijos valdžia 
dalyvauja darbuose pasaulio organi
zacijos, kuri yra davusi pažadą remti 
visų tautų teises ir žmogaus asmens 
vertybę.

„Jungtinės Tautos turi aiškią pa
reigą pasirūpinti, kad šis nežmoniš
kas Jungtinių Tautų nario elgimasis 
su lietuvių tauta būtų sustabdytas ir 
kad Lietuvai būtų suteikta proga at-

DP reikalai
BRITŲ ZONOJE PRIVERSTINI 

DP DARBAI
S & S praneša, kad oro maršalas 

Sir Sholto Douglas, ’ britų karo gu
bernatorius, yra paskelbęs, jog britų 
zonoje tremtiniai atsisakę grįžti na
mo, turės priimti darbą arba bus im
tasi disciplinarinių priemonių, kurios 
gali baigtis kalėjimu.

Spaudos konferencijoje pareiškė, 
jog visų DP maisto davinys bus pri
lygintas vokiečių lygiui..

Jis paneigė tai, kad šios priemo- 
«tės siekiančios tikslo paveikti DP 
sugrįžti namo. Prievartos nebūsią 
pavartota repatrijacijai vykdyti.

Douglas pareiškė, jog tie, kurie at
sisakys dirbti, neprarasią DP statuso 
ir gaus 1.550 kai. maisto dienai.

Jis taip pat pareiškė, jog nesą ma
lonu vadinti priverstiną darbo planą 
„vergų darbu“. DP galėsią pasirinkti 
— 1) namo grįžti, 2) emigruoti į Bri
taniją, Braziliją, Prancūziją ar Bel
giją ar 3) pasilikti Vokietijoje ir pa
siieškoti sau tinkamo darbo.

Esą paaiškėję, jog dauguma DP 
nori darbo. Iš 187.000 DP, tinkančių 
darbui, dirba už stovyklos ribų 47.000.

DP IR PRANCŪZIJA
S & S praneša, kad esą galimas 

dalykas, jpg U.S. zonoje DP būsią 
perkeldintl į Prancūziją darbo jėgų 
trūkumi pašalinti. Šiuo metu 11 žmo
nių delegacija iš Prancūzijos jau lan
ko stovyklas. Šį reikalą paskelbė ka
riuomenės įstaigos, bet komentarų 
nėra nė iš vienos pusės.

Prancūzų delegacija, kuri jau bai
gianti savo inspekcinę kelionę, no
rinti gauti žmonių anglių kasykloms, 
plieno gamybai, žemės ūkiams, teksti
lės pramonei bei kitokių specialistų.

Brazilų grupė, kuri lankėsi stovy
klose, yra išvykusi į Londoną dar 
prieš grįžimą į Ameriką vyriausybei 
pasiūlyti.

sisteigti laisva ir nepriklausoma vals
tybe“.

Tarybos laiškas buvo pasiųstas 
generaliam Jungtinių Tautų sekre
toriui besibaigiant šios organizacijos 
posėdžiams, ir gal dėl to nebuvo iki 
šiol girdėti apie Tarybos žingsnio 
vaisius.
VLIK RASTAS JUNGT. TAUTŲ 

REKORDUOSE
Bet dabar patiriame, kad VLIK 

skundas Jungt. Tautoms nebuvo nu
mestas: priešingai, jam duota eiga. 
Pasaulio organizacijos ^sekretoriatas 
oficialiai praneša Amerikos Lietuvių 
Tarybai laišku, datuotu sausio 24 d., 
kad tas raštas yrą įteiktas atitinka
mai komisijai.

Šita komisija, Žmogaus Teisių 
Komisija, jau susirinko. Ji yra ga
vusi apie 1.000 skundų, kurie išdėsto 
žmogaus teisių trempimo pavyzdžius 
įvairiose šalyse.

Pasirodo, kad yra du lietuvių 
skundai. Be paminėto VLIK pareiš
kimo, yra taip pat įteiktas komisijai 
„Lietuvos moterų atsišaukimas į pa
saulio laisvų šalių moteris“, adresuo
tas Rooseveltienei, kuri dabar yra iš
rinkta komisijos pirmininke, reika
laują, kad Sovietų Rusija grąžintų į 
Lietuvą prievarta deportuotus jos 
žmonęg. („Amerika“, 1947 m. vasario 
7 d.) ~~ A. L. Taryba

RUSIJOS PAVOJUS DEMO
KRATIJOMS

Washingtonas. — Respublikonas 
senatorius Styles Bridge pareiškė, 
kad rusų vadai neslepia savo tikslo 
atstatyti Vokietiją stiprią ir sucemen
tuotą.

Rusijos žmonių gausumas ir vo
kiečių techninis sugebėjimas gali su
naikinti paskutinę progą išgelbėti 
demokratinę civilizaciją.

Senatorius pasmerkė ankstesnį 
Amerikos tūpčiojimą aplink Rusiją 
ir siūlė sekretoriui Marshall nenu
krypti nuo paskutinės Byrnes politi
kos Sovietų Sąjungos atžvilgiu.

Styles Bridge ypač smarkiai kri
tikavo Jungtines Valstybes, kad jos 
'leido atsirasti tokiai padėčiai, kokia 
dabar yra Lenkijoje ir Mandžūrijoje, 
kuri-buvo rusų apiplėšta.

Senatorius taip pat nurodė, kad 
Rusija užėmė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, ir pažymėjo, kad Amerikos 
pareiga ginti žmonių teises. („Ame
rika“ 1947 m. vasario 7 d.)
ATVYKO DR. ANTANAS STARKUS

S. m. vasario mėn. pradžioje jung
tines Amerikos Valstybes pasiekė Dr.

Antanas Starkus, buvęs Kauno Uni
versiteto medicinos profesorius. Vo
kiečių okupacijos metu Dr. A. Star
kus buvo kalinamas Stutthofo kon
centracijos stovykloje. Ten jis pla
čiai išgarsėjo savo atsidavimu ser
gantiems ir daugelį išgelbėjo iš mir
ties. *
ATVYKO Į AMERIKĄ IR PROF. 

ANTANAS SALYS
Š. m. vasario mėn. vidury į Jung

tines Amerikos Valstybes atplaukė ir 
prof. Antanas Salys. Lietuvoje jis 
dėstė lietuvių kalbą universitete, o 
ištrėmime dirbo Tuebingeno univer
sitete Vokietijoje. Dr. A. Salys su
stojo Philadelphijoje, kur yra kvie
čiamas į universitetą.

žmonių, kurie savo raštais pasirodė 
dar „Varpe“.

Tai atsitiko prieš penkiasdešimt 
su viršum metų.

Tad per tokį ilgą laiką, per pusę 
amžiaus, kun. Dr. K. Urbonavičius 
uoliai dirbo šiose dviejose srityse — 
Bažnyčiai ię Tėvynei.

Sulaukęs žilos senatvės, jis anaip
tol nesitraukia nuo garbingo darbo.

Neseniai jis išleido didelę savo 
apysaką „Vytis ir Erelis“, nemaža 
poezijos turi rankraščiuose, o „Dar
bininke“ kas savaitę du kartus pasi
rodo jo vedamieji.

Pažvelgdami jo ilgą kelią ir jo 
veiklą, šios sukakties proga linkime 
brangiam kun. Dr. K. Urbonavičiui 
ištvermės, sveikatos ir jėgos.

Įvairios žinios
• Bavarijos komunistai nori pa
traukti savo pusėn 2.500.000 vokiečių 
pabėgėlių iš kitų kraštų, nes juos čia 
„tėvynė“ neperdaug maloniai priėmė.
• Lenkijoje Prancūzijos turtas prieš 
karą buvo vertinamas 2,5 milijardo 
frankų. Dabar prasideda dėl turto, 
kuris buvo nacionalizuotas, derybos.
• Sovietų Sąjunga parėmė Jugosla
vijos reikalavimą dėl 1000 kv. mylių 
iš Austrijos ir priekaištavo D. Brita
nijai, jog ji sulaužiusi premjerui Jo- 
sep Broz (Tito) duotą 1945 m. pažadą; 
Sovietų priekaištą D. Britanija griež
tai atmetė. (N.Y.H.T.)
• JAV paskola Vengrijai labai pa
lankiai nuteikė esamą vyriausybę, 
tik komunistai šaltai nutylėjo. Dabar 
Vengrijai leista pirktis už 15 milijonų 
dolerių karo pertekliaus gėrybių. Iš 
viso Vengrija bus gavus 30 milijonų 
dolerių paskolą.
• 1946 m. JAValstybės pagamino 
350 milijardų cigarečių ir surūkė 321 
milijardą. Be to, surūkė dar 
5.900.000.000 cigarų. Tai didžiausias 
kiekis po 1942 m.
• Amerikos spaudos organizacija 
pasiuntė protestą užs. reik, ministe- 
riui Georg Marshalliui dėl to, kad 
sovietai teįsileidžia tik 20 JAV ko
respondentų į Maskvos konferenciją.
• Nesusitaria dėl JRO tarnautojų 
algų. Patarėjams numatyta 8.200 do
leriu metams, o tarnautojams 1.380 
dolerių, mokant dar į dieną 3 dol. su 
šeimomis. Biudžetas nustatytas 250.000 
dolerių sumai. Olandai priešinasi, 
nurodydami, kad jų premjeras te- 
gaunąs tik 7.180 dolerių metams (AP).

• Dr. Robert Cornish, biologas, ku
riam buvo pasisekę negyvus šunes 
atgaivinti, pradėjo daryti eksperi
mentus su žmonėmis. Atgaivinti šu
nes gyvenę net iki 1,5 metų.
• —Arthur Rodzinski iš direktoriaus 
ir dirigento New York filharmonijos 
orkestro pasitraukė. Dabar jis pa
skirtas Chicagos simfonijos orkestro 
direktoriumi. Jo vieta, kaip anksčiau 
buvome rašę, užims garsus dirigentas 
Stakovsky ir gastroliuos Europoje.

• Raki etų bandymai, kurie vyks 
Australijoj, bus atliekami slaptai.
• JAV grąžino Austrijai apie 
5.000.000 dolerių aukso.
• Balkanų valstybės neįsileis lais
vai žurnalistų su J Tautų Saugumo 
Tarybos komisija. Žurnalistai bus 
atrenkami.
• La Guardia laimėjo premiją už 
Varšuvos obalsį — „Kada aš pažvel
giu Į Varšuvos griuvėsius, aš gėdi- 
nuosi".
• Vengrijoje vasario 20-27 d. d. bus 
teisiama daugiau negu 300 asmenų,, 
dalyvavusių sąmoksle vyriausybei* 
nuversti.
• AP iš Teherano praneša, jog rin
kimus laimėjo premjero Qavam Es 
Saltanehso demokratų partija.
• Vasario 22 d. Londone įvyko ko
munistų partijos suvažiavimas, ku
riame dalyvavo komunistų atstovai 
ir iš 17 kitų kraštų.
• Čilėje surasta Uranijaus klodai, 
bet laikoma paslaptyje.
• Austrijoje, rusų zonoje, trūksta 
darbo jėgos. Austrijos vyriausybė 
norėjo panaudoti esamus kitose zo
nose DP, bet Sovietų Sąjunga užpro
testavo. Dabar Austrija ieško darbi
ninkų Italijoje ir Vengrijoje. Austri
jai trūksta 150.000 darbininkų (H.T.)
• Italijos darbininkų sąjungos se
kretorius, komunistas, Argentinos 
delegatus, atvykusius į Italiją darbi
ninkų verbuoti į Argentiną, pavadinę 
„vergų pirkliais“ (UP).
• Ispanijos respublikonai ir mOnar- 
chistai gali greit susijungti prieš 
Franco režimą. Atrodo, kad monar- 
chistai labiau linkę su respublikonais 
bendradarbiauti negu su Francp.
• Prancūzijos ministerių kabinetas 
vienu baisu pritarė vyriausybės pa
siūlymui Saaro kraštą ekonomiškai 
ir muito reikalu įjungti į Prancūziją.
• Prezidentas Trumanas vėl kreip
sis į Kongresą dėl visuotinio karinio 
paruošimo.

>

Indija tampa nepriklausoma
NEPAPRASTAS ISTORINIS FAKTAS

in-

su- 
su-

Vasario 20 d. D. Britanijos mi- 
nisteris pirmininkas paskelbė, jog D. 
Britanija nuo 1948 m. birželio m. In
dijoje valdžią perduos patiems 
dams. ’

Dabar patiems indams lieka 
sitaikyti tarp savęs ir pasiruošti 
tikti šią nepaprastą dieną.

Sis faktas neturi istorijoje pavyz
džio, kada gera valia, be ginklo ati
duoda turtingą kraštą patiems tau
tiečiams valdytis. Istorija žino, kad 
tautos laisvę atgauna tik ginklu. Gi 
čia laisvė atgauta kultūros keliu.

Suprantama, kad tai gali įvykti 
tik tada, kai stipresnis yra aukštos 
kultūros. Iš nekultūringo rankų lai
svė gaunama tik per kraują, tik su 
ginklu rankose.

IR VĖL NĖRA PRINCO
AP iš Soeetdijk praneša, kad 

Olandijos princesė vasario 18 d. pa-

Maskvos konferencijos problemos
• (Pradžia 1 pusi.)

kanuose pravesti rinkimai bei tvar
kymasis. Jei pridėsime Sovietų rei
kalavimus dėl Špicbergeno sutarties 
revizijos ir nuolatinį spaudimą į Tur
kiją, tai galėsime pasakyti, kad 
Maskvos konferencijai atmosfera yra 
sutirštinta ir neskaidri.

Būsimosios problemos;
N. Y. Herald Tribune nurodo, jog 

Marshallio misija Maskvoje būsianti 
labai sunki. Čia esą jaučiamas nepa
sitenkinimas tarp sąjungininkų dėl 
nunacinimo, ginčijamasi dėl "rytinių 
sienų, dėl ūkinio vieningumo, dėl 
centrinės Vokietijos vyriausybės.

Nurodoma, jog Maskva „reikalau
sianti tokios sutarties, kuri garantuo
tų maksimumą reparacijų iš einamo
sios gamybos, visai neatstatant Vo
kietijos pramonės į pavojingą lygį“.

Iš kitos pusės, Prancūzija norė
sianti „kiek galima didžiausio sau
gumo“ ir be to sieksianti „ekonomi
nės paramos anglimi ir plienu“.

Gi Britanija su Amerika norinčios 
sumažinti okupacines išlaidas.

Laikraštis dar nurodo, jog nors 
Sovietų Sąjunga sieksianti ekonomi
nės ir politinės naudos, pagaliau, ne
sutarimo atveju, ji pasirinksianti pa
skutiniąją naudą.

Prie Maskvoj būsimų sunkumų 
nurodoma Potsdamo nutarimų neį
vykdymas. N.Y.H. Tribune rašo: „Ru
sai repąracijas gauna savo zonoje iš 
einamos gamybos, nors Potsdamo nu
tarimas neduoda jiems legalaus pa

Marshallio pat-

problema bū- 
kontrolė užbai-

klausimus Maskvoje.

grindo. Priešingai, Potsdamo paktas 
leidžia reparacijas gauti atsiimant 
pagrindinius pramonės įrengimus ir 
konfiskuojant užsieniuose vokiečių 
turtą. Bet rusai pasiima pagamintas 
prekes... Maskvoje šie klausimai 
bus detaliai išaiškinti...“

Tas pats šaltinis nurodo dar tris 
sunkiausius
Vienas esąs reparacijos, kurių Mas
kva norinti gauti iki 10. milijardų do
lerių, o kita tiek kitiems kraštams. 
Toliau eina Ruhro krašto kontrolė. 
Į šios srities kontrolę nori įeiti ir so
vietai. Ir trečioji problema — ūkinis 
vieningumas, dėl kurio Potsdame bu
vo susitarta, bet kuris nebuvo įvyk
dytas.

Šie trys ekonominiai klausimai 
siejasi su politiniais. Pirmoje eilėje 
kyla Vokietijos centrinės vyriausy
bės sudarymas. Ypač Rusija reika
lauja stinrios c. vyriausybės, nes, 
amerikiečių manymu, rusai .galėtų 
1) lengviau kontroliuoti ir 2) politiš
kai geriau sektųsi paveikti vokiečius. 
Dėl šių esminių klausimų vakarų są
jungininkai vargiai padarys nuo
laidų.

Antrasis politinis klausimas, rašo 
N.Y.H.T., yra Vokietijos rytų sienos. 
Potsdame buvo pavesta Lenkijai „ad
ministruoti“ visas vokiečių žemes iki 
Oderio-Neisse upių, suprantant, kad 
galutinos sienos bus nustatytos, taikos 
sutartimi. •

P. Molotovas dabar nurodo, jog 
Potsdamo intencija buvusi Oder- 
Neisse liniją laikyti galutina. Dėl šių

sienų, kaip žinome, Stuttgarte p. 
Byrnes pasisakė priešingai ir iki šiol 
tas ■pareiškimas iš JAValstybių ne
buvo paneigtas, bet 
virtintas.

Trečioji politinė 
sianti — Vokietijos 
gus okupaciją.

Baigdamas laikraštis pastebi, jog 
Amerikos politika-dar nėra susikri
stalizavusi, tačiau Marshallis į Mas
kvą atvyksiąs su galutiniu nusista
tymu.

Artėjant Maskvos konferencijai, 
Didieji galiūnai stengiasi visokius 
sunkumus iš derybų kelio pašalinti 
ir vykti su stipriais koziriais. Štai 
JAV atitraukė iš Kinijos savo ka
riuomenę ir atsisakė taikos misijos. 
D. Britanija paskelbė, kad ji Indijos 
valdžios skeptrą atiduoda indų tau
tai. Palestinos klausimą perduoda 
JTaUtoms. Amerika buvusias Japo
nijos mandatines salas paveda JTau- 
tų dispozicijai.
■ Kaip matome, vakarų sąjunginin
kai važiuoja į Maskva su gana' šva
riomis rankomis, kad negalėtų daryti 
jiems jokių priekaištų ir kad jie pa
tys galėtų nęraudonuodami bakstertl. 
pirštu savo partneriams.

Tai ir bus maždaug svarbiausios 
problemos ir toji atmosfera, pro ku
rią nematyti nė vieno spindulėlio, 
kuris apšviestų pavergtąsias Pabal
tijo tautas. Tai liūdnas faktas. Tiesa 
dar nedrįsta pasirodyti. Tačiau vil
ties mes dar neturime nustoti.

.. J A. Audronis

gimdė ketvirtą dukterį. Pirmasis iš
sireiškimas, kurį pirmieji žmonės iš
girdo apie naujagimį, buvo — ir vėl 
ne berniukas. Daugelis tikėjosi, jog 
sulauks princą, užimsiantį sostą, ku
riame jau 60 metų kaip nėra vyro.

Gimimo proga švenčiama tautinė 
šventė, buvo paskirta nepaprasta ta
bako ir šokolado norma.

'Tūkstančiai siuntinėlių su vaiko 
drabužėliais atplaukė į karalienės rū
mus. Jų vertė skaičiuojama apie 2 
milijonus dolerių. Jie visi bus pa
dalinti toms motinoms, kurios tą die
ną, kaip ir princesė, pagimdė vaikus.

200.000 RUSŲ Į BULGARIJĄ
Manchester Guardian Weekly pra

neša, kad neseniai į Bulgariją atvyko 
daugiau rusų „kolonistų“.

30.000 jau esą atvykę ir tai es4 tik 
invazijos avangardas, nes laukiama 
atvykstant 200.000. 100.000 būsią ap
gyvendinti Dobrudžoje. Vėliau kitas 
šimtas tūkstančių, nors dar ne visai 
aišku, tačiau žinoma, kad pagal Bul
garijos ir Sovietų Sąjungos susitari
mą jie bus išsklaidyti visame krašte 
ne kaip naujakuriai, bet kaip civiliai 
tarnautojai, agentai ir civiliai darbi
ninkai, kurie dirbsią įvairiose gyve
nimo srityse. Visiems rusams tuojau 
būsią sutelkta Bulgarijos pilietybė.

Toliau laikraštis nurodo,, jog tas, 
žinoma, reiškiąs įliejimą žymios jė
gos, ypatingai į Dobrudžą, kur neto
limoje ateityje numatomas plebisci
tas. Dobrudžos gyventojai pasisaky
sią, ar jie norį priklausyti'Bulgąrijai 
ar Sovietų Sąjungai.
SUOMIŲ — RUSŲ SLAPTA KARO 

SUTARTIS
N. Y. Herald Tribune praneša, kad 

suomių diplomatiniai šaltiniai Pary
žiuje patvirtinę, jog tarp Suomijos ir 
Sovietų Sąjungos esanti sudaryta 
slapta karinė sąjunga. Suomijos pre
zidentas Juho Paasikivi vasario 16 d. 
paskelbęs svarbią deklaraciją, jog. 
Suomija būsianti Rusijos pusėje, jei 
ji įsitrauktų į karą su bet kuriu kitu 
kraštu.

Sąjunga, sako Suomijos kalbėto
jas, apsaugosianti Suomiją nuo nuo
latinės rusų dalinių okupacijos, kaip 
kad buvo prieš 1917 metus, kai Suo
mija buvo caro Rusijos. dalimi. Tuo 
pačių metu Suomija, pagal naują su
tartį, praktiškai netenka savo ne- 
priklasomybės, mažiausiai tai užsie
nių politikoje, ir tampa Rusijos sate
litu ... Karo metu Suomija buvo Vo
kietijos satelitu.

Apie Rusijos — Suomijos sąjungą 
gandai pradėjo kursuoti Paryžiuje, 
kai buvo pasirašyta tarp Suomijos ir 
sąjungininkų taikos sutartis
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