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Ryšium su Maskvos 
Konferencija

Vienodai tragiškas visų Pabaltijo 
tautų likimas verčia šių tautų žmones 
burtis j vieningą kovos frontą dėl 
bendro tikslo — Lietuvos, Latvijos, 
Estijos nepriklausomybės. Reikalas 
ypačiai suaktualėjo dabar su Maskvos 
konferencija, kurioje gali būti palies
tas ir Pabaltijo klausimas ir padarytas 
vienoks ar kitoks sprendimas. Tai 
skatina visus baltus budėti, įtempti 
visas jėgas ir veikti vieningai.

Si akcija organizuojama ir stipri
nama visur, kur tik yra baltų, ypa
čiai užjūryje.

Jos tikslas-reikalauti, kad Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių laisvė ir 
nepriklausomybė būtų grąžinta pagal 
Atlanto Chartos, Roosevelt'o 4—ių 
laisvių ir Trumano punktų principus, 
kad Baltijos valstybių įjungimas į SS 
nebūtu pripažintas ir ateityje, kad 
okupacinės kariuomenės ir policija iš 
Baltijos kraštų būtų atitrauktos. Jos 
tikslas taip pat painformuoti pasaulį, 
kad Baltijos tautos nepripažins jokių 
nutarimų, sankcionuojančių smurtą ir 
agresiją prieš Baltijos valstybes; rei
kalauti, kad ten, kur bus svarstomi 
Baltijos valstybių reikalai, dalyvautų 
ar bent būtų išklausomi ir teisėtieji 
Lietuvos atstovai.

Tuos baltų teisėtus ir teisingus 
reikalavimus turi žinoti ir suprasti 
viešoji opinija. Ją reikia padaryti 
neabejingą baltų reikalams. Ją reikia 
suveiksminti, aktyviai stoti už baltų 
reikalavimus, kaip doras žmogus stoja 
Už tiesą.

Šioje akcijoje, ieškoma paramos 
atskirų kraštų vyriausybių bei jos 
narių, parlamentų narių, tarptaj:*teb’ 
organizacijų, pavergtų tautų klū"'ų, 
paskirų politikų, dvasininkų, spaudas, 
mokslinikų, menininkų, kurie gali tu
rėti įtakos visumenei. Atskiruose kra
štuose gyveną baltai rengia susirin
kimus, mitingus, minėtiems asmenims 
ar įstaigoms įteikia memorandumus 
ar informacinęmedžiagą Baltijos kra
štų reikalais.

Maskvos konferencijos pradžios 
dieną — kovo 10 — visame pasaulyje, 
kur tik yra lietuvių, latvių, estų, or
ganizuojamas bado streikas ir. apie jį 
painformuojama spauda.

Konferencijos išvakarėse, sekma
dienį, rengiamos specialios pamaldos 
ir joms kviečiami žymesni dvasinin
kai kitataučiai.

Kur įmanoma, organizuojama bal
tų diena.

Organizuojami baltų susirinkimai. 
Kviečiami juose dalyvauti ir tų kraštų 
įžymesnieji kitataučiai asmens. Su
sirinkimo nutarimai siunčiami JAV 
^prezidentui, valstybės sekretoriui, 
užsienio komisijos pirmininkam, D. 
Britanijos min. pirmininkui ir užsie
nių reikalų ministeriui, Prancūzijos 
prezidentui ir užs. reik, ministeriui, 
Kinijos ūžs. reik, tninisterui ir kitoms 
vyriausybėms, kuriose gali rasti pri
tarimo skriaudžiamos tautos reikalai. 
Rezoliucijos įteikiamos taip pat spau
dai.

Baltų bažnyčių hierarchai prašomi 
kreiptis į pasaulio tikinčiuosius, gany
tojus ir spaudą. Kat. vyskupai pra
šomi kreiptis į Sv. Tėvą. Atskiros bal
tų visuomeninės grupės ar partijos 
kreipiasi į atitinkamas grupes kituose 
kraštuose, profesinės organizacijos į 
atitinkamas profesines organizacijas. 

Stengiamasi žinomų užsienių žmo
nių delegacijas suorganizuoti į savo 
vyriausybes, ypač į trijų vakarinių 
„didžiųjų“ vyriausybes.

Si baltų akcija pradedama prieš 
konferenciją, ji truks konferencijos 
metu ir po konferencijos, iki baltai at
gaus savo teises ir iš savo žemės galės 
pasiųsti gilias padėkos pasaulio kovo
tojams dėl teisės, teisingumo ir žmo
niškumo.

Į viso pasaulio baltų akciją įsi
jungia ir tremtiniai, kiek ir kaip jų 
sąlygos leidžia. Tačiau tremtiniai 
turi akyliai saugoti; kad jų ruošiamų 
susirinkimų neišnaudotų provokacinis 
elementas, mūsų nedraugai, kurie 
nori sukelti tarp mūsų išsišokimų ir 
nustatyti prieš mus mūsų vakarinius 
globėjus.

Keturi didieji susitinka Maskvoje
Pavergtosioms tautoms išvadavimo belaukiant

Generolas George Catlet Marshallis, 
JAV užsienių reikalų ministeris.

Gimė 1880 m. gruodžio 31 d. 
Union-Town, Pensylvanijoje. Pirma
jame pasauliniame kare generalinio 
štabo karininkas. 1927 m. karinis at- 
tachė Tientsine. 1939 m. generalinio 
štabo viršininkas Washingtone. Nuo 
1945 m. nepaprastas pasiuntinys Ki
nijoje. Iš šios nepaprastos misijos 
b””? ,p’t’'iestas JAV užsieniu reika
lų ministerio Byrnes įpėdiniu.

JAValstybių diplomatinė istorija 
nežino, kad Amerikos užsienių rei
kalų ministeriu būtų skiriamas ka
riškis.

Balsas už Lietuvą JAV Senate
Ką atnešė Lietuvai rusų okupacija?

Praėjusį pirmadienį senatorius C. 
Wayland Brooks iš Illlinois senato rū
muose pasakė kalbą apie Lietuvą są
ryšyje su Vasario Šešioliktosios minė
jimu.

Pasakęs sakinį apie tragingą Len
kijos likimą, sen. Brooks konstatavo 
faktą, kad ir Lietuva yra auka tų pa
čių žiauriųjų jėgų. „Lietuva savo lai
ku turėjo netoli 3,000,000 gyventojų. 
Jie turėjo savo kalbą, savo kultūrą, 
papročius ir buvo nepriklausomi ir 
dvasia ir teise“ — kalbėjo Senatorius. 
„Lietuva didžiavosi būdama Tautu 
Sąjungos nare ir buvo padariusi su
tartis su savo kaimynais, inimant ir 
Rusiją.

Šiandien Lietuva yra okupuota, 
agresijos ir „appeasementų“ politikos 
auka.

Cituojama visa eilė Lietuvos sutar
čių su Rusija ir pabrėžiama, kad tos 
visos sutartys buvo sulaužytos ir kra
štas 1940 m. okupuotas. Vėliau Lie
tuva buvo „išlaisvinta“ iš bolševikų 
vokiečiais ir iš pastarųjų ją „išlais
vino“ bolševikai. Tačiau abu „išlais
vinimai“ Lietuvai nešė „apiplėšimus, 
išgėdinimus, žudymus, ištrėmimus, 
įkalinimus ir baimę.“ Tokių „išlais
vinimų“ Lietuvos žmonės nebenori — 
jie tik laisvės trokšta.
Kas atsitiko su kilniaisiais Principais?

Anot teisingo Senatoriaus teigimo, 
tūkstančiai lietuvių kilmės Amerikos 
piliečių stato klausimus užsienių po
litikos vairuotojams. „Jie skaitė ir 
tikėjo Atlanto Carteriui ir Jungtinių 
Tautų Organizacijai ir jie prašo, kad 
kas nors būtų padaryta įgyvendinti 
abiejų deklaracijų aukštuosius prin
cipus“.

Padaroma platoka apžvalga visų 
tarptautinių konferemajų karo metu 
ir po karo.

Praleistos progos
„Buvo laikai“, pabrėžė Senatorius, 

„kuomet mes turėjome didžiausią įta
ką su tokia tauta, kaip Rusija, kuri 
tik žiaurią galią ir jėgą tesupranta.

Pasiruošimai istoriniams sprendi
mams vyksta visu pilnu spartumu. 
Vadovaujančiosios valstybių delega
cijos jau sukomplektuotos. Daugelis 
delegacijų narių jau Maskvoje, kiti 
— pakelyje.-

JAValstybių delegaciją sudaro 
viso 84 asmenys. Svarbiausiame 
branduolyje yra 35 delegatai, kurių 
tarpe specialiu patarėju dalyvauja

Ernest Bevinas, 
Didžiosios Britanijos užsienių reikalų 
ministeris.

Jis gimė 1881 m. Minsford (Su- 
merset). Pradžioje buvo žemės ūkio 
darbininkas ir sunkvežimių šoferis, 
po to Transporto .Dubininkų Profe
sinės Sąjungos gen. sekretorius. 1940 
m. Churčhillio kariniame kabinete 
darbo ministeris. Darbo partijai lai
mėjus rinkimus, 1945 m. liepos mėn. 
užsienių reikalų ministeris

Tai buvo tada, kai vokiečiai buvo 
giliai Rusijos žemėje.“

„Tuo laiku mes laimėjome savo 
karus visame pasauly prieš pikčiau
sius ir geriausiai prisirengusius prie
šus istorijoj. Mes buvome pasekmingi 
dėl to, kad visa Amerika dalyvavo. 
Amerikos jaunimas, kraujas, kūnas, 
smegenys, Amerikos raumenys, išra
dimų genijus ir kūrybinė gamybinė 
jėga, sujungta pergalei, pagrįstai At
lanto Carterio idealais, bet idealai iš
reikšti Atlanto Cartery padarė pa
sauly mažą pažangą, ar net jokios, nes 
mūsų krašto užsienių politika buvo 
vieno žmogaus kontrolėje, kuris manė, 
kad tik jis vienas žinojo, kaip privesti 
arogantišką Rusijos lyderį sąžiningai 
bendradarbiauti“.

Šitaip p. Brooks kritikavo senate 
prez. Roosevelto užsienių politiką.

Atsako P. Rooseveltienei
Taip jau jis pacitavo ir ponios Roo- 

seveltienės laišką, kuriame ji mėgina 
nuraminti lietuvius. Girdi, kai so
vietų sąjunga įsitikinsianti, kad Bal
tijos valstybės negrąso pavojum so
vietų saugumui, ji tada priims drau 
gingesnį nusistatymą Baltijos valsty
bių atžvilgiu. Į šį ponios Roosevel- 
tienės naivų teigimą sen. Brooks at
sakė:

„Tas aiškiai parodo, kad jei Ame
rikos atstovai Jungtinių valstybių 
žmonės pirmiau turi laimėti sovietų 
pasitikėjimą, negu milžiniškoji meška 
priims draugingesnį prie jų atsine- 
šimą, ši diena ištikrųjų yra liūdna 
Lietuvai ir visoms mažoms tautoms 
už Rusijos geležinės sienos.“

Kreipiasi į Gen. Marshall)
Kadangi vyriausias Amerikos gin

kluotų jėgų vadas gen. Marshall da
bar yra valstybės sekretorius, t. y. už
sienių politikos reikalų vairuotojas ir 
gen. Bendell Smith, gen. Eisenhowe- 
rio štabo narys, kuris dabar yra Ame
rikos ambasadorius Maskvoj, todėl 
sen. Brooks į juos šiaip apeliuoja:

„Generolas Marshall žino, kiek 
daug kartų męs siuntėm reikmenis, 

John Foster Dulles. Be jo vyksta 
Robert H. Murphy, politinis patarė
jas Berlyne, ir gen. Mark W. Clark: 
pirmasis Vokietijos, antrasis Austri
jos reikalams.

Dar gausesnės delegacijos vyksta 
iš Londono ir Paryžiaus. Anglijos ir 
Prancūzijos delegacijų priešakyje yra 
užsienių reikalų ministerial, kurie 
prieš pat išvažiavimą pasirašė Pran-

Gporges Bidault,
Prancūzijos užsienių reikalų ministe
ris, krikšč. socialinio „Respublikinio 
Tautos Judėjimo“ (MRP) vadas, gi
męs 1900. Pradžioje buvo istorijos 
mokytojas gimnazijoje. 1940 m. vo
kiečių areštuotas, atleistas dalyvavo 
rezistencinėje kovoje. Po to užsienių 
reikalų ministeris de Gaulle, Gouino 
ir savo paties kabinete.

kurie buvo reikąlingi mūsų pačių vy
rams, kad padėti rusams apginti savo 
kraštą. Tie vyrai, Marshall ir Smith, 
suvaidino puikų vaidmenį militari- 
nės strategikos ir taktikos išvystymui, 
kas karą laimėjo.

„Dabar jų atsakomybėje yra su
rankioti nepavykusios diplomatijos 
sutrūkusius siūlus ir laimėti žmo
nėms visur, kurie myli laisvę Dievą 
garbinti, žodžio ir spaudos laisvę, vei
kimo laisvę, vykdymą Atlanto -Car- 
terio principų, dėl kurių tiek daug 
mirė, tiek daug nukentėjo, tiek daug 
dirbo ir meldėsi.“

Savo svarbią kalbą senatorius 
Brooks baigė pabrėždamas reikala
vimą, kad ir gen. Marshall, kaipo val
stybės sekretorius, ir gen. Smith, 
kaipo ambasadorius Rusijai, turi griež
tai stovėti už Amerikos idealus.

Kas daroma išvieiiniųjų labui
TRUMANO ATSIŠAUKIMAS — ANGLŲ PLANAI

Washijigtonas, vasario 27 d. (De- 
na/Reuter).

Prezidentas Harry S. Trumanas 
vasario 24 d. atsišaukimu paragino 
kongresą pritarti JAV dalyvavimui 
Tarptautinėje Pabėgėlių Organizaci
joje (IRO). Ši organizacija galėtų 

'clųoti visišką ir tikrą Europos išvie- 
tintų asmenų problemos išsprendimą. 
Reikėtų iš tikrųjų susirūpinti, jeigu 
IRO negalėtų savo darbo pradėti š. 
m. liepos 1 d. Prezidentas pažymėjo, 
kad beveik du trečdaliai visų Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje gyve
nančių išvietintųjų, maždaug vienas 
milijonas žmonių, esą amerikiečių 
globoje.

Senatoriai Arthur H. Vandenber- 
gas ir Tom Connaly, respublikonų ir 
demokratų partijų užsienių politikos 
vadovai, vasario 24 d. senatui įteikė 
rezoliuciją, kurioje taip pat reikalau
jama, kad kongresas pritartų JAV 
dalyvavimui Jungtinių Tautų — Pa
bėgėlių Organizacijoje. Senatorius 
Vandenbergas, kaip informuoja AP, 

cūzijos-Anglijos 50 m. sąjungos su
tartį.

Ką šioji konferencija atneš, nie
kas, tur būt, tikrai nežino, nes ir spė
lioti yra sunku. Pavergtosios tautos 
laukia išvadavimo. Sovietų Sąjunga 
nori ir laukia, kad jai būtų patvir
tinti jos pavergti ir užgrobti kraštai 
su 250.000 kv. mylių plotu ir daugiau 
kaip 20.000.000 gyventojų ne rusų, 
kurie yra Rusijos valdžioje, kaip ra
šo N. Y. Herald Tribune. Tai proble
ma, kuri, be abejo, konferencijoje 
bus paliesta.

Ar pavergtosios tautos ir užgrobti 
kraštai bus atstatyti, ar sulaužytosios 
sutartys bus atitaisytos, — pareis 
nuo geros Vakarų Sąjungininkų va
lios.

Jei derybų pagrinde bus padėta 
Atlanto ir Jungtinių Tautų chartos, 
jei humanizmo dvasia viešpataus pa
sitarimų eigoje, pavergtosios tautos 
sulauks teisybės ir laisvės. Tuo mes 
norime tikėti, to mes turime teisę 
reikalauti.

Telydi šią konferenciją laisvės ir 
den»kratizmo principai.

Viačeslav Michailovič Molotovas, 
Sovietų Sąjungos užsienių reikalų 
ministeris.

Jis gimė 1890 m. kovo 11 d. Viat- 
kos gubernijoje. Būdamas vos šešio
likos metų įstoja į bolševikų partiją. 
1915 m. ištremiamas į Sibirą. Nuo 
1939 m. gegužės 3 d. užsienių reikalų 
komisaras. Įsiliepsnojus antrajam 
pasauliniam karui, 1942 m. birželio 
mėn. sudarė karinę sąjungą su Lon
donu ir Washingtonu.

AP praneša iš Romos, jog Etnos 
ugniakalnis, kuris neveikė nuo 1929 
metų, pradėjo lieti lavą. Sicilijos gy
ventojai bėga. Del debesų ir dūmų 
.tirštumo negalima esą sekti veikimo.

šia proga pareiškė senato užsienių 
reikalų komitetui, kad patvarus trem
tinių problemos išsprendimas tesąs 
galimas pasiekti tiktai jų įkurdinimu.

— Kaip praneša londoniškiš „Sun
day Times“, britų vyriausybė arti
miausioje ateityje imsis žygių darbo 
tarpininkavimo biurams Vokietijoje 
ir Austrijoje įsteigti. Jų būstinės nu
matomos Berlyne ir Vienoje. Šių biu
rų atidarymas, rašo laikraštis, verčia 
manyti, kad Didž. Britanija darbi
ninkais suverbuos 100.000 išvietintų 
asmenų, apie kuriuos buvo neseniai 
kalbama atitinkamame britų prane
šime. Kaip laikraštis toliau išvedžio- 
ja, Vokietijoje ir Austrijoje būsią su
daryti sąrašai tinkamų DP, kurie pa
skum, jeigu reikalinga, būsią su jų 
šeimomis pergabenti Anglijon ir pa
skirstyti specialybėmis. Jie gaus at
lyginimą pagal britų darbo užmokes
čio tarifus, patalpinti atskirose ben
druomenėse ir aprūpinimo atžvilgiu 
prilyginti britų darbininkams.
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Sunaudokim nors laiko likutį
Neseniai „Tėviškės Garse“ teko 

skaityti pasigėrėtiną žinią apie Neu- 
atadto lietuvių pastangas, kad jie, 
vargais negalais vieno barako kampe 
įsteigė dirbtuvėlę lėlėms dirbti ir 
audyklėlę tautinėms juostoms austi. 
Šioj dirbtuvėlėje jau dirba dabar 25 
moterys, o jų darbo vaisiai, lietuviš
kos lėlės, savo grožiu ir skoningumu 
atkreipė kitataučių dėmesį. Lietu
viškų lėlių .paklausa pasidarė labai 
didelė. Dažnas iš tos apylinkės išva
žiuojąs užsienietis nori parvežti na
mo lietuvišką lėlę, kaip labai retą 
atmeną. Ir taip lietuviškos lėlės pra
dėjo emigruoti į pasaulį.

Be šios dirbtuvėlės, toje pat sto
vykloje, dar sunkesnėse sąlygose lie
tuviai įsteigė medžio apdirbimo dirb
tuvę. Nors medžiagos ir įrankių trūk
sta, ji dirba puikius dalykus, išgra
žintus lietuviškais ornamentais ir 
Lietuvos, vaizdais.

Abiejų dirbtuvėlių išleidžiami dir
biniai yra meniški, dėl to juose deda
mas ir stovyklos vardas.

„Lietuvių Žody" buvo praneši
mas apie Okerio (Hanoverio srity) 
lietuvių pastangas imtis realaus dar
bo. Keletas vyrų apgriuvusiame ba
rake pasidarė kambarį ir pritaikė jį 
medžio apdirbimo dirbtuvei. Skolin
tais įrankiais ir iš stovykloje besi
mėtančios medžiagos jų dirbtuvė 
pradėjo darbą. Joje dirba šeši vyrai, 
kurių du meisteriai. Kaip matyti, 
dirba rimtai, meniškus ir skoningus

Kilumbijos lietuviai 
įsteigė komitetą

Maža lietuvių kolonija Kolumbi
joje, sielodamosi mūsų tautos t?age- 
dija ir labai varginga mūsų nuo ka
ro nukentėjusių brolių padėtimi, šio
mis dienomis pilnu visų pritarimu 
įsteigė nuo karo nukentėjusioms lie
tuviams pagelbėti ir apsaugoti komi
tetą, kurį sudaro šie asmenys: Glo
bėjas — Baranųuillęs vysk. Jo Eksc. 
Julius Caicedo, prezidentas dr. Stany 
Sirutis, viceprezidentai kun. M. M. 
Tamošiūnas, kun. S. Matutis, iždo 
globėjas kun. N. Saldukas, sekreto
rius diak. V. Dubinskas.

"Bus įtraukta taip pat į komitetą 
daugiau žymių kolūmbiečių, dvasiš
kių ir pasauliečių.

Komiteto tikslas:
a) Sukelti lėšų pagelbėti lietuvių 

šeimoms, išmėtytoms įvairiose Euro
pos šalyse.

b) Ypatingo dėmesio kreipti mū
sų moksleivių pagalbai.

c) Suinteresuoti lietuvių reikalais 
Kolumbijos valdžią, dvasiškiją ir 
šiaip rimtus ir žymius asmenis.

d) Supažindinti Kolumbijos vi
suomenę su mūsų krašto istorija, kul
tūra, tradicijomis ir 1.1.

e) Ieškoti būdų lietuvių imigraci
jai į Kolumbiją, ypatingai tuo atve
ju, jei mūs Tėvynės likimas bent lai
kinai nebūtų išspręstas mūsų trokš
tama linkme. Ta prasme jau dirba
ma. („Draugas“) 

darbus. Turi net tekintuvę, nors 
koja sukamą.

Tokios žinios iš dalies jaudina, iš 
dalies gerai nuteikia. Jos rodo, kad 
reikia tik noro ir geros valios, o tada 
įveikiama visokios kliūtys ir suku
riami pasigėrėjimo ir pasididžiavimo 
verti dalykai. Tai yra labai daug, 
nesgi, kas sugeba suorganizuoti dirb
tuvę šioje „griuvėsių pakalnėje“ iš 
nieko ir be nieko (įrankių) puikius 
dalykus padaryti, tai nelengva įsi
vaizduoti, ką toks žmogus galės pa
daryti į žmoniško gyvenimo sąlygas 
•patekęs. Viena aišku, kad su ponu 
badu jam į sąlytį nereiks sueiti.

Neustadto ir Okerio lietuvių lai
mėjimai yra geri pavyzdžiai toms 
lietuvių kolonijoms,' kuriose jokių 
pastangų nepadaryta amato pramok
ti, ir toms, kuriose jau yra amato 
užuomazga arba dar toliau pažengta.

Amatų reikia griebtis, nes ama
tas — realus pagrindas tolimesniame 
gyvenime iš stovyklos išėjus ar kito
kios gyvenimo. permainos sulaukus, 
vis tiek, kur betektų gyventi. Dėl to 
reiktų visoms mūsų kolonijoms su
krusti amatus organizuoti ir gausiau 
jų mokytis. Juo labiau, kad pasikei
tusiose ir besikeičiančiose gyvenimo 
sąlygose daugelis mūsų specialybių, 
kurioms teko nemaža laiko skirti, 
vargo ir ištvermės aukoti, aišku, jau 
netiks.

Medžio apdirbimas ir tautiniai au
diniai šiose sąlygose prieinamiausi 
amatai, nes juos galima, kaip rodo 
pavyzdžiai, ir labai blogose sąlygose, 
net griuvėsiuose, suorganizuoti. Be 
to, jų pramokti inteligentiškam žmo
gui daug laiko nereikia.

Kur galima, reiktų įsteigti kur
sus, nes specialistai savo ’ žiniomis 
palengvins įveikti pradžioje pasitai-

Mokytojai aptarė aktualiuosius mokymo reikalus
Liet. Tremt. Mokytojų S-gos atstovų suvažiavimas Scheinfelde

Vasario 22 d Scheinfeldo stovyklo
je įvyko Liet. Tremt. Mokytojų S-gos 
atstovų suvažiavimas, kuriame daly
vavo 30 atstovų iš 24 vietovių: 1 iš 
prancūzų, 5 iš anglų ir 24 iš ameri
kiečių zonos. Be to, atsilankė 10 sve
čių iš įvairių kitų vietovių ir gausus 
būrys vietos mokytojų

Suvažiavimą pradėjo Liet. Tremt. 
Mokytojų S-gos valdybos pirm. dr. 
A. Vasiliauskas. Savo kalboje jis pri
minė okupantų nilkankintus moky
tojus. Suvažiavimas jų atminimą pa
gerbė atsistojimu.

Žodžiu suvažiavimą sveikino J. E. 
vysk. Brizgys, J. E. vysk. V. Padol- 
skis, Šyiet. Valdybos atst. insp. Liu- 

/ levičius (iš jo žodžio paaiškėjo, kad 
dabar veikia 25 gim., 15 progimn. su 
3.234 mok., 104 pr. mok-los su 4.151 
mok.). Dar žodžiu sveikino LTB 
Scheinfeldo kom-to pirm-kas. Gau
ta sveikinimų ir raštu.

Po sveikinimų dr. Vasiliauskas 
atpasakojo parengto atsišaukimo, tu
rinį. Toliau sekė dvi paskaitos: dir. 
P. Maldeikis „Pagrindiniai mokymo 
reikalavimai tremties mokykloje“ ir 
insp. St. Barzdukas „Auklėjimo ir 
visuomeninio brandinimo reikalai

ir į kančias kliūtis ir sunkumus, o kur 
' negalima — nereikėtų laiką gaišti, 
bet pasinaudoti Neustadto ir Okerio 
lietuvių pavyzdžiu, vadinasi, susida
rius keletai žmonių iš karto imtis 
konkretaus darbo ir paskiau vienam 
iš kito mokytis.

Čia kai kam kils klausimas: dėl 
ko, būtent, reiktų mestis į medžio 
apdirbimo ir tautinių audinių audi
mo sritis. Juk yra ir kitokių amatų? 
Žinoma, yra, betgi jie: viena — esa
mose sąlygose sunkiai pasiekiami; 
antra — daugiau laiko ir priemonių 
reikalingi; trečia — nebus tiek pa
lankūs mūsų tautiniam stiliui ir bū
dingiems lietuviškiems ypatumams 
išreikšti; ketvirta — šių sričių dir
biniai visur ir visuomet lengviau rea
lizuotini, vadinasi, tuo pačiu išspren
džia ar palengvina pragyvenimo pro
blemą; penkta — minėtų sričių dar
bininkai visur buvo ir bus pageidau
tini, tuo tarpu kitų šakų amatininkų, 
pvz., mūrininkų, elektrotechnikų, 
šaltkalvių, na ir šoferių paklausa sie
jasi su konjunktūra. Atsitinka, jog 
daug jų reikalaujama ir kad visai 
nereikalaujama, o gyventi (tuo pačiu 
ir valgyti) žmogui visada reikia. Bė
dos atveju, sakysime, medžio apdir
bimo srities amatininkas padirbs iš 
lentgalio kokią peleninę, išmargins 
ją tautiniais ornamentais ir — leidžia 
„emigruoti“ kaip meno kūrinį. Duo
nos kepalas aiškiai garantuotas. Tuo 
tarpu tokiu atveju mūrininkui, šalt
kalviui, elektrotechnikui, mechani
kui ir šoferiui nėra kas paleisti į 
apyvartą, ir todėlgi tenka eiti į pa
žintis su „dešimtuoju amatu“ (badu).

Ne į šoferiavimą iš visų keturių 
(kaip dabar daroma) reiktų veržtis, 
bet į medžio apdirbimo ir tautinių 
audinių audimo sritis. Šito dalyko

tremties mokykloje“. Skaitytos pa
skaitos sukėlė gyvas diskusijas.

Pietų pertraukos, metu Scheinfel
do .gimn. mokinių choras, dirig. M. 
Budriūno, padainavo keletą dainų,-o 
šokėjos ir šokėjai pašoko taut, šokių.

Popietiniame posėdyje priimti 
Lietuvių Tremtinių Mokytojų S-gos 
įstatai ir Išrinkta Sąjungos Valdyba, 
Kontrolės Komisija ir Garbės Tei
smas. Baigiant priimta eilė rezoliu
cijų mokymo ir auklėjimo reikalu.

Po suvažiavimo svečiai turėjo 
progos dalyvauti Liet. Meno Kolek-- 
tyvo (Scheinfeld) koncerte, dirig. Br. 
Budriūno.

_ Po koncerto vietos mokytojai su 
svečiais dalyvavo jaukiose vaišėse.

------- J. M.
FREIBURGAS

Ryšium su Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės minėjimais ir ten pa
sakytomis kalbomis, prancūzų oku
pacinė valdžia uždraudė viešus su
sirinkimus, politines kalbas ir 1.1, ir 
leido daryti tik šokių vakarus. Pas
taruoju metu-uždarius tautinius DP 
komitetus, jaučiasi šioks toks pran
cūzų okupacinės valdžios politikos 
DP atžvilgiu pakitėjimas.

Gražioji Nemuno šalis
(21) SALAKAS

Vykdami iš Degučių į Salaką, 
senovėje buvusį garsų miestą, iš tolo 
pamatėme aukštą bažnyčios bokštą.. 
Apylinkės gamtovaizdis nepaprastai 
gražus: valsčiaus ribose yra 50 ežerų, 
didesnių mažesnių ir labai gilių, gana 
aukštų ir stačių kalnų kalnelių, tarp 
kurių vingiuoja upeliai, gražūs, akį 
verią kloniai ir dideli pušynai.

Pats miestelis vardą gavo nuo sa
los. Prieš Didįjį karą sudegus nedi
delei medinėj bažnyčiai, parapijiečiai 
surinkę savo laukuose akmenų, kurių 
čia gausu, pastatydino didelę, gražią 
ir gana originalią tašytų akmenų 
bažnyčią, kurios bokštas siekia apie 
100 metrų aukštumo. Tuo vietos gy
ventojai atžymėjo senovėje buvusį 
garsų Salako miestą, kuris, anot pa
davimų, buvo sęptynių mylių ilgumo 
ir septynių mylių platumo, jį puošė 
septynios bažnyčios su septyniais 
bokštais ir septyniais dideliais vie
nuolynais. Didelį ir garsų miestą už
puolė barzdoti švedaif atvykę iš už 
jūrų marių ir, nors jį labai narsiai 
gynė lietuviai, gausingesnis priešas 
nuteriojo kraštą, o miestą pavertė 
pelenais. Dar ir dabar Barsukinėje 
randamos buvusio' miesto žymės, ku
rio vietoje- auga didelis miškas. Vie
toje buvusio vienuolyno pastatytas 
gražus Nepriklausomybės paminklas.

reikia griebtis neatidėliojant, tuojau, 
kol dar gyvename didesniais sambū
riais, nes bus lengviau tikslą pasiekti 
O toks gyvenimas, truks neilgai. Šie 
metai, be abejonės, bus mums paju
dėjimo ir pasklidimo metai. Taigi, 
išnaudokime naudingam reikalui, 
nors laiko likutį ir pasimokykime 
amatų. K. Obolėnas

išrinktas naujasd.

įvedus prancūzų zonoje okupacinį 
karinį franką, kurį gali turėti tik 
prancūzai, prancūzų knygyne už 
markes užsieniečiams negalima pirkti 
užsienio spaudos, kurioje apie viską 
rašoma plačiau, negu vietos vokiečių 
spaudoje.
KEMPTENAS

Vasario 9
Kempteno LTB apylinkės komitetas. 
Išrinktieji komiteto nariai pareigo
mis pasiskirstė taip: pirm. — Dr. J. 
Kaškelis, vicepirm. — Z. Puzinau- 
skas, sekretorius (įėjęs iš kandidatų 
vietoj išrinkto, bet pasitraukusio N. 
Tautvilo — inž. K. Daugėla, bendra
bučio ir administracijos reikalų ve
dėjas — P. Sopaga, narys kultūros ir 
švietimo reikalams — A. Gaušaš, na
rys ūkio reikalams ir iždininkas — 
B. Pulkauninkas. Senojo komiteto 
pirmininkui N. Tautvilui, kuris be 
pertraukos įvairiose komiteto parei
gose su dideliu pasišventimu išdirbo 
14 mėnesių, ir kitiems komiteto na
riams pareikšta padėka. Kartu iš
rinkta kontrolės komisija pareigomis 
pasiskirstė taip: pirmininkas — A. 
Jakševičius, sekretorius — J. Rimke
vičius ir narys — V. Žilinskas.

O vienuolyno žemės plotuose buvo 
įkurdinti rusų kolonistai.

Salako miestelis yra garsus kaip 
graži vasarvietė, kur vasarą suva
žiuoja gana daug vasarotojų. Juos 
vilioja prie miestelio esąs Smiltkal- 
nio pušynas ir gražus paplūdymis 
Alaunės saloje ir Luodžio ežero pa
kraštyje.

Salako apylinkėje yra daug pilia
kalnių ir kapų, apie kuriuos, kaip 
senovės įvykių liudytojus, žmonės 
pasakoja daug įvairių padavimų, le
gendų, o ypač daug pasakojimų apie 
vaiduoklius. Iš tokių žymesnių kal
nų, piliakalnių, milžinkapių žymesni 
yra šie: Pratkūnų, arba Mykolo, kal
nas (241 metro aukščio), Varnakalnis 
ir Tolimėnų piliakalnis, Didysis kal
nas, Rakėnų piliakalnis ir kapinės, 
Blusiškių kalnas, Nariūnų kapai (čia 
palaidoti baudžiavos laikų bajorai ir 
kiti didikai), Majakų kalnas ir Ke- 
mionių piliaka’nis, Kunigėkalnis, Ka
pų kalnas, Slidasai, Juodiškio kal
nas, Bažnyčkalnis, Gurių kalnas, 
Martinkalnis, Patiltės milžinkapiai, 
Švedriškės ir Trakų kalnagūbriai.

Prie Salako yra Napaleono ak
muo, ant kurio iškalti peilis ir šaukš
tas. Vietos gyventojai pasakoja, kad 
žygio metu į Rusiją Napaleonas ant 
šio akmens pietavęs. -vk- „

Dėl pašaipu skirstymo
Tarpžinybinė komisija iš Liet. 

Raud. Kryžiaus, profesūros ir stud, 
valdybos atstovo A. Germanavičiaus 
skirstė pašalpas už sausio — vasario 
mėnesius. LRK nepaskyrus reikia
mų lėšų ir turint nurodymą 25°/o ne- ’ 
skirti pašalpų, 28 studentai ir dokto
rantai jų negavo. Daugelis jų lygiai 
su pašalpas gavusiais buvo išlaikę 
atrankos dėliai nustatytus semestri
nius egzaminus ir atlikę kitus uni
versiteto reikalavimus (1 savaitės 
darbo prievolę prie univ. atstatymo 
darbų etc.). Tuo būdu jie atsirado 
posūnių rolėje, nors broliai ameri
kiečiai. savo sunkiai surinktus skati
kus aukojo visiems lietuviams trem-, 
tiniams... Praktika parodė, kad tei- 
s‘ glausta būtų, jei pašalpas skirtų 
pačios studentų valdybos, nes jos ge
riau pažįsta studentus ir jų gyveni
mo bei studijų sąlygas. Nepatenkinti 
galėtų apeliuoti į LRK Centro Val
dybą. Jeigu pinigų visiems nepakanr 
ka, tai būtų galima skirti proporcin
gai mažiau, kaip tai padaryta Tue- 
bingene, Erlangene ir kituose'univer
sitetuose. Nors pašalpos yra mini- . 
malinęs, jų toli gražu nepakanka pra
gyvenimo minimumui (po 100 - 150 
RM mėnesiui) ir jos pačios nėra nuo
latinės, bet tautinis solidarumas tu
rėtų būti statomas aukščiau už pini
gus, ypačiai šiose sunkiose.tremties 
ir neaiškaus rytojaus sąlygose. Da
ryti gi dvigubą atranką irgi nėra^ 
prasmės, jeigu ją daro Universiteto 
vadovybė, kuri žiūrint iš esmės tik 
viena kompetetinga spręsti apie vie
no ar kito studento pažangumą ai 
apsileiditųą moksle. Dixi

Liudas Dovydėnas

Dėl vieno lapelio
Užstojo tyla, kurioj nerandama deramo žo

džio. Jeronimas į sugniaužtą kumštį nusikosėjo.
Iš patvorio dilgynių išlindo rudas gauruo

tas šuva ir, šiluma apsunkęs, du kartus su
lojo. Apsidairęs, užpakaline koja pasikasęs 
papilvę, abejojo, loti ar neloti. Kaimo tuščioje 
gatvėje nieko nesimatė, bet šuva kažin ką 
jdto.

Ant atviros palangės prasisvėrė nuplikusi 
galva, per viršų akinių apsižvalgė. Antroj pu
sėj kelio, sodo gilumoje, patvoriu ėjo aukštas, 
maišą ant pečių nešinas vyriškis. Atrodė, jis 
vengė kaimo gatvės. Galva iš lango, popietės 
tyloj, paklausė: '

— Kas ten? x
Vyras sustojo, ant vartų laikydamas didelę 

ranką, nustebo:
— Dėde Valentinai, tai tu namuose?
Senis langę greit nuėmė akinius ir suplojo 

delnais:
— Kad tave rūgštis — Jeronimas! Užsuk. 

Po tiek... — bet senis susilaikė: dora nuovoka 
jį sustabdė minėti laiką, kuris Jeronimui tu
rėjo būti nemielas. .

Jeronimas atėjo tiesiai prie lango, per pa
langės tulpių žiedus ištiesė suplaišėjusią ranką 
senio liesiems ilgiems' pirštams. Du kartus 
pakviestas, pakėlė nuo žemės maišą ir lyg ne
noromis įėjo pirkiom Atsisėdo prie varstoto, 
palenkęs sunkią gaurotą galvą. Valentinas rū
pestingomis akimis pažvelgė į ilgą, išbalusį 

Jeronimo sprandą; tai priminė rūsio bulvės 
diegą.

— Tai vadinasi, Dievas davė — grįžai.
— Laikas nesustabdomas, velkasi, — at

sakė giliu storu balsu. — Keli mėnesiai pra
džioj buvo'Sukliuvę ir paskutinės penkios še
šios dienos, — atsakė Jeronimas.

— Tai, sakai, ir tenai laikas greit slenka?
— Him, — sumykė Jeronimas, tarsi stebė

damasis ar apgailestaudamas, kad ir kalėjime 
greit slenka laikas.

.Jeronimas Dugnys, našlės sūnus, augo ato
kiau nuo kaimo, pamiškėje, šiaudinio Stogo 
žemoje trobelėje, vadinamoj „vilko akimi“. 
Iki gero pusbernio metų ganė kaimo galvijus, 
vasarą ilgus lininius baltinius virvele persi
juosęs. Variniai plaukai, varinėm strazdanom 
nužertas veidas degė saulėje, tvirtomis lūpo
mis švilpaujant jam vienam težinomas melo
dijas. Pusberniu būdamas, naktigonėje, surišo 
dviejų arklių uodegas ir ant surištų uodegų 
užmetė degančią sausą eglės šaką. Vienam 
trūko uodega; arklio savininkas norėjo duoti 
į teismą, bet Jeronimas, prietemoj vieną suti
kęs, parodė lenktinį peilį ir pasakė, kad dar 
prieš teismą peilis surasiąs plaučius. Dėl šven
tos ramybės arklio savininkas nenuėjo į tei
smą.

Keletą metų Jeronimas buvo geras darbi
ninkas, gražiai dainavo ir taip pamėgdžiojo 
paukščių ir žvėrių balsus, kad pavasario va

kare kiškiai ir apuokai J jo balsą spiesdavosi 
būriais.

Vieną vasarą jis rengėsi vesti Daugų kaimo 
ūkininko Bačiulio Veroniką, bet jinai susiža
dėjo su Albertu Gogeliu, ir per šventą Oną 
vestuvių vežimą traukė du juodbėriai, prunkš
dami kelio dulkių debesyse. Važiuojant mie
stelio ilga pakalne, nusmuko ratai ir jaunasis 
krito ant kelio, ausimi pataikydamas į aštrų 
akmenį. Po trijų dienų tie patys arkliai lėtai 
traukė gėlėse skęstantį vežimą su juodu grabu. 
Nesekė grabo Veronika, ji buvo koja susitren
kusi, nelydėjo ir Jeronimas, nes kalbėjo žmo
nės patylomis, kad jo širdis perpildyta keršto 
saldumu.

Dar prieš Veronikos sutartuves Jeronimas 
keliems draugams pasakęs: „Arba vienas arba 
— du grabai, bet vestuvių muzikos nebus!“ 
Jeronimą pašaukė tardytojas. Iš pradžių at
kakliai gynėsi, bet trečią kartą tardant, visų 
nustebimui, kaip iš kišenės ant stalo kortas, 
žerte pažėrė. Nuteisė trejus metus kalėjimo.

Dėdė Valentinas jau buvo sunešęs giros, 
rūkyto kumpio, kol Jeronimas pasakojo tvar
ką, drausmę, žmonių ir daiktų nusidavimus 
tarp kalėjimo sienų, gyvenimo būdą smer
kiančių ir pasmerktųjų.

— Girdėjau, teismas atsiminęs ir šešias 
paras? — paklausė dėdė Valentinas.,

Jeronimas mostelėjo didele, kaulėta ranka, 
bet Valantinas rūpestingai klausinėjo, nors 
įvykis su tomis paromis buvo prieš gerus pen
kerius metus. Dėdei Valentinui, rodos, mažai 
rūpėjo treji metai, Alberto Gogelio mirtis, — 
jto rūpestingai teiravosi, kaip gi ten su šešio
mis paromis.

— Meni, tur būt, dėde, pripildavom bonkas 
kalkių ir užliedavau vandens. D»ona, grūdais 
priviliojęs žuvis, mesdavau į ežerą užkimštą 
bonką. Trečią sprogdinau, tai buvo pradžioj 
birželio, ir atėjo ežero ponas. Teisman pada
vė. šešios paros! Pasūdė ir tos šešios paros, 
nes, mat, jąu baustas. Valdžia, teismas širdį 
apkasė įstatymais.

— Taigi, taigi, įstatymas. Ne žmogui įsta
tymas, bet žmogus įstatymui. Ar ne? — Va
lentinas ūmai pagyvėjo; jis, atrodė, seniai lau
kė šiokios šnekos. Paprašęs valgyti, užsigerti, 
senis pasitaisė marškinių apykaklę ir truputį 
susimąstė; galbūt, jis svyravo: sakyti ar ne
sakyti. Jo gyvos, vaikiškai atviros akys sekė z- 
sausai strazdanotą didelį Jeronimo veidą.

— Girdėjai, taigis, apie mano Andrutį?
— Puse lūpų, — atsakė dideliais kąsniais 

lamendams šviežią duoną. Jeronimas kalėji
me smulkiai sužinojo Andriaus istoriją, bet 
matė senio norą pasakoti. Jam tvykstelėjo 
patogi mintis: ne aš vienas iš kaimo kalėjimo 
žmogus.

Dabita buvo Andrius. Atsimena liekną, 
juodplaukį gimnazistą, grojantį daugyje in
strumentų, vis linksmą, lėktuvus ir grojančius 
laikrodžius dirbusį visu dykinėjančiu -metu, 
nes abu broliai 16 ha ūkį lengvai apėjo. Senis 
žadėjo mokyti Andrių kunigu, advokatu, in
žinieriumi, bet iš penktos klasės Andrius išoko 
į kažin kokius geležinkelio valdininkus. Ir 
štai, tas gražuolis dabar sėdi kalėjime...

— Myliu Andrių, Jeronimai. Klebonas ka
lėdodamas pasakė, kai Andrulis ėjo devintus: 
„Arba jis savo kelią žvaigždėmis nusiklos ar* 
ba kalėjime kirmys.“ Tada Andriukas būva
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Ar gedi pairti JAV ir Anglijos santykiai
Iš karto gali atrodyti toks klausi

mas visai nereikalingas ar net ne lai
ku ir ne vietoje. Kas gi gali būti 
tampriau vienas su kitu susirišę kaip 
anglosaksai — anglai ir amerikiečiai 
tarpusavyje. Juk gal niekur kitur 
nėra taip realiai pritaikomas lietu
viams gerai pažįstamas priežodis: 
„vienybėje — galybė“, kaip Anglijos 
ir Amerikos santykiams.

Reikia atsiminti, kad JAV drauge 
su Britų imperija valdo % visų pa
saulio žemių ir beveik */» viso pasau
lio žmonių. Jos drauge kontroliuoja 
daugiau kaip pusę viso pasaulio ža
liavos ir jos tarptautinės prekybos. 
Tos abi valstybės jau 1039 metais 
(per karę tie skaičiai dar padidėjo) 
pagamindavo 35’/» viso pasaulio kvie
čių, 44% mėsos, 64% medvilnės, 57% 
visos metalo gamybos (įskaitant ir 
auksą'. 1941 metais tos abi valsty
bės pagamino 68% viso pasaulio naf- 
tos’ir turėjo savo valdžioje 85’/« visų 
naftos šaltinių (dabar jau žinomų). 
1940 metais joms priklausė 80% viso 
pasaulio motorinių susisiekimo prie
monių. Jų komercinis laivynas 1939 
metais sudarė 57%, o dabar net apie 
90% visa pasaulio komercinio laivyno.

Jau iš šitų plikų skaičių matyti, 
kokia neįveikiamą galybę sudaro 
JAV ir Britų Imperija drauge paė
mus. Bet ir politiškai bei kariškai 
imant jų vienybėje glūdi neįveikia
ma galybė. Štai jau per du paskuti
nius karus Anglija atlaikė pirmuti
nius karo smūgius, kol pasiruošė 
(medžiagiškai ir psichologiškai) Ame
rika. Mirtino pavojaus valandoje 
Amerika atskubėjo Anglijai į pagal
bą, ir karas laimėtas. Tad ar gali 
kilti klausimai apie Anglijos-Ameri- 
kos santykių atvėsimą ar net pai- 
rimą?

Tačiau gyvename tokius laikus, 
kai ir didžiausios staigmenos pasau
lio nebenustebina. Esame matę sta
čiai neįtikėtinai staigių pasikeitimų. 
Štai gi iš JAV girdime balsų (Walla
ce ir panašių), kad, girdi Amerikai 

" visai nėra pagrindo
dėl Anglijos gadinti savo santy^ 

Mus su Sovietais.
Kita vėl vertus, iš tam tikros anglų 
darbiečių partijos grupės (vadina
mos "sukilėlių“) pasigirsta viešų 
būkštavimų, kad, girdi,

Amerikos kapitalistai gali įvelti 
anglus i rimtą konfliktą su sovietais 
ir rekomenduoja, minimum, didelį 
apdairumą ir atsargumą santykiuose 
su D. Britanija ir Sovietų Sąjunga.

Bet ir tai dar ne viskas. Yra tre
čia versija. Tąja versija galima dviem 
žodžiais nusakyti. Plyšys Anglijos ir 
Amerikos santykiuose (jei toks būtų) 
yra

komunistų darbas.
Dar kitaip sakant, ta versija nori pri- 

— leisti, kad anglų ir amerikiečių san- 
'tykiai pareina nuo Maskvos noro ir 
valios. Žinoma, sunku dabar spręsti, 
kiek yra svarūs tokie balsai ir kas 
suinteresuotas jų kėlimu. Bet jau 
vien faktas, kad tokie balsai vienoje 
ir kitoje pusėje išplaukia į paviršių 
ir pasiekia kitus kraštus, yra labai

Kas kelia tokį klausimą? — Ar čia komunistų darbas? — Santykių pa
grindai. — Gynybos subrendimas. — Kairumo ir dešinumo suderihimas. — 
Už ar prieš komunizmą? — Socializmo Vokietijoje protegavimas. — Labour 
party įtaka Europos valstybėms. — Ką tatai duoda Amerikai? — Konfliktų 

galimumai.

reikšmingi ir verti didelio dėmesio. 
Ypačiai, kad po karo (lygiai kaip ir 
po pirmojo) anglai pasuko į kairę, o 
amerikiečiai į dešinę. Ar tatai nesu
daro bent kiek rimtesnio pagrindo 
čia iškeltam klausimui augti?

Pasaulio spaudoje pasirodo viso
kių žinių ir pareiškimų. Vieną kartą 
jie vienaip kitą kartą kitaip skaity
tojus nuteikia. Tad pastovesnio įspū
džio, iš jų gauti net negalima. Čia 
tikrai neišvengiama giliau pažvelgti, 
kuogi remiasi Amerikos ir Anglijos 

santykiai?
Pradžioje jau minėjome, kad 

glaudžiai bendradarbiaudamos Ang
lija ir JAV sudaro milžinišką galybę. 
Tai tiesa. Bet gi yra pasaulyje daug 
daugiau valstybių, kurios susidėję 
galėtų sudaryti taip pat labai didelę 
galybę, o vis dėlto taip neatsitinka. 
Dažnai esti priešingai — blogi san
tykiai. Taigi, čia turėtų būti daugiau 
ir kitokių priežasčių, kitokių pa
grindų.

Lengviausiai visiems suprantamas 
tų santykių pagrindas yra bendra 
kilmė. Amerika juk buvo anglų ko
lonija. Tai, žinoma, labai svarbu. Bet 
tatai klausimo nenulemia.' Pažįstame 
gi mes bendros kilmės tautas, kurių 
santykiai tikrai nėra pavyzdingi. Im
kime kad ir arabus bei žydus. Taigi 
anglų ir. amerikiečių santykius nu
lemia kas kitas, būtent,
jų gyvybinių interesų bendrumas. 

Žinoma, tų interesų turi abi tautos 
begalę. Dėl tų interesų buvo, yra ir, 
tur būt, dar bus nemažai ir nuomo
nių skirtumų, kuriuos kai kada paly
di ir aštresni pasisakymai iš abiejų 
pusių Bet gi yra vienas ir pats svar
biausias abiejų tautų interesas, kuris 
sutampa ir stačiai yra neatjungia
mas. Tai jų valstybių

strateginė padėtis ir saugumas, 
Tiesa, dabar slaptai išgalvojami nau
ji viens už kitą tobulesni ir draugė 
baisesni karo ginklai. Aišku,S jie gali 
daug pirmiau buvusių labai svarbių 
dalykų nuvertinti. Bet gi, kaip iki 
šiol matosi, jie neatpalaiduoja nė vie
nos valstybės nuo rūpesčio dėl savo 
žemių neliečiamumo ir jų gynybos. 
Net gi priešingai. Jie teikia žymiai 
daugiau rūpesčių.

Jeigu ir paviršutiniškai pažvelg
sime į Amerikos žemėlapius, tai leng
vai suprasime, kad Anglijos gynybos 
interesąi yra Amerikos gynybos sri
tyse ir priešingai. Amerikos gynybos 
linija eina iš vienos pusės nuo Gren
landijos iki Brazilijos, iš kitos pusės 
nuo Aliaskos iki Filipinų. O gi kaip 
tik Kanada yra pačiame tos gynybos 
srities centre. Kanada gi yra Angli-
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jos dominija. Amerika turi su Ka
nada trijų tūkstančių mylių ilgumo 
sienas ir tik per Kanadą ji gali sau
suma pasiekti A’iaską, kuriai ateities 
karę skiriamas ypatingai didelis 
vaidmuo. Čia ir be jokių aiškinimų 
suprantama, kad šitoje vietoje gy
nyba turi būti bendrai organizuota. 
Čia abiejų interesai visai sutampa. 
Nereikia dar pamiršti, kad visi trum- 
piausieji oro keliai į Europą ar Aziją 
eina taip pat per Kanadą.

Per Kanadą -< 
trumpiausias oro kelias i Angliją, 
Islandiją, Skandinaviją, Berlyną, 
Maskvą, Sibirą. Japoniją, Kiniją. Be 
to, negalima pamiršti, kad daugelis 
tokių vietų, kurias Amerika turi žūt
būtinai ginti, yra arčiau Europos ar 
Azijos, negu Amerikos. Pavyzdžiui, 
ta pati Grenlandija, Brazilijos ir 
Aliaskos iškyšuliai ar Filipinai. Be 
to, gi susisiekimo oru saugumas la
bai žymiai pareina nuo to, kas vieš-i 
patauja jūrose. Taigi, čia gynybos 
bendradarbiavimas yra būtinas. Tuo 
suinteresuotos vienodai abi pusės. 
Todėl Angliją, gindama JAV, drauge 
gina ir savo imperiją ir priešingai: 
JAV, gindama Britų imperiją, gina 
save.

Dabar dar yra vienas keblus klau
simas: kaipgi gali susiderinti

Anglijos kairumas su Amerikos 
dešinumu.

Juk Angliją valdo socialistai, o JAV 
net nuėjo į didžiai kapitalistinę de
šinę — į respublikonų laimėjimą. 
Argi tatai nekliudo abipusiškam pa
sitikėjimui ir gerų nuoširdžių santy
kių palaikymui? Juk, pavyzdžiui, 
Europoje vienodų režimų kraštai lin
kę labiau bendrauti, o" priešingais at
vejais santykiai visvien atvėsta. Tai
gi klausimas ir rimtas ir įdomus. Rei
kia į jį pažiūrėti iš esmės ir giliau.

Visų pirma, darbięčiai, paėmę val
džią Anglijoje, pareiškė, kad užsienio 
politikoje jie tęsia jau pirmiau su 
Churchilliu sutartą liniją. Taip jie ir 
daro, išskyrus gal kai kuriuos takti
kos' ir priemonių. klausimus. Taigi 
dėl to santykiai su Amerika pasi
keisti negalėjo. Vidaus politikoje dar- 
biečiai visumoje mažai kuo skiriasi 
nuo amerikiečių. Jie duoda politines 
laisves ir savo piliečių nevaržo. Tuo 
atžvilgiu jie laikosi visai kitos siste
mos negu bolševikai — proletariato 
diktatūros išpažintojai ir vykdytojai. 
Dar daugiau. Darbiečių atėjimas į 
valdžią labai sumažino Anglijos ko
munistų „darbo“ sritį. Faktinai 

darbięčiai nustelbė komunizmo 
įtaką Anglijos gyvenimui. Tiesa, dar
biečių

ekonominė ir socialinė politika 
žymiai skiriasi nuo amerikiečių ka
pitalistinės sistemos. Darbięčiai ima
si socialinio draudimo priemonių, jie 
nacionalizuoja kai kurias tautos 
ūkiui ir socialiniam gyvenimui tu
rinčias pagrindinės reikšmės įmones. 
Tačiau tai nėra Anglijos gyvenime 
jokia staigmena ir naujenybė. Dau
gelis dalykų jau iš seniau buvo pa
ruosta ir diskutuota ir tatai sudaro 
it koki tęsinį. Juo labiau, nacionali
zacija daroma ne masiniai, ne vien 
principiniais politiniais sumetimais, 
bet nuodugniai apsvarstant kiekvie
ną klausimą individualiai. Čia ir kal
bos nėra apie privačios iniciatyvos 
pašalinimą iš ūkinio gyvenimo. Jai 
kaip tik paliekamos sritys, kur pri
vali' iniciatyva gali pateisinti savo 
sugebėjimus ir būti visam kraštui la
bai naudinga. Žinoma, šios reformos 
susilaukia pačioje Anglijoje griežto
kos kritikos. Bet ką daro darbięčiai 

1— tai joks komunizmas. Tatai prie
monės, kurios kaip tik atima komu
nizmui pagrindą iš po jo kojų.

Bet gi Anglija yra nusistačiusi ir
Vokietijoje remti įmonių
• nacionalizavimą.

Kaip tatai suderinti su Amerikos 
laisvojo kapitalizmo pažiūromis? Ži
noma, čia vėl gi yra atskiras ir su
dėtingas klausimas. Bet gi ir ameri
kiečiai turės pripažinti, kad dabar
tinė Europos ūkio padėtis, -jos sąly
gos ir visos aplinkybės labai skiriasi 
nuo Amerikos sąlygų. Europos ir, 
žinoma, Vokietijos ūkis yra iš pa
grindų sugriauti. Be milžiniškų ka
pitalų jo nebus įmanoma atstatyti. 
Privataus kapitalo nei Vokietijoje 
nei kitur tiek, kiek reikia, savaime 
suprantame, neatsiras, nes jo fak
tiškai nėra. O be to, privatus kapi
talas vargiai ar dabartinėse, neaiš
kiose ir visai nenusistovėjūsiose są
lygose rodys pakankamą palinkimą 
j invenstavimą. Be paskolos iš už
sienio čia niekas apseiti negalės. O 
užsienis taip pat šiose sąlygose ne
sitenkins privačiomis garantijomis. 
Valstybė turės imti atsakomybę vie
nokia ar kitokia forma. Taigi kai 
kurių ūkio įmonių suvalstybinimas 
ar ėmimas artimesnėn valstybės 
priežiūron šio laiko aplinkybėje bū
tų pateisinama ir, žinoma, jokiu bū
du nereikštų komunistinės sistemos 
propagavimo ar gyvendinimo.

Anglijos darbiečių atėjimas į val
džią
turi didelės psichologinės reikšmės 

Europos reikalų tvarkymui. Šiuo 
laiku daugumos Europos valstybių 
priešakyje yra socialistinįs, o kai kur 

gerokai raudonos vyriausybės. Ne
sunku būtų jsivaizduoti jų nuotaika 
Anglijos atžvilgiu, jei ten būtų kon
servatorių vyriausybė. Jau vien 
draugiški santykiai su Londonu su
darytų tokioms vyriausybėms tam 
tikro, mums gerai suprantamo ne
populiarumo ir noroms nenoroms 
kreiptų jas į Maskvos pusę. Dabar, 
kai rytai svaisčioja piktus žodžius į 
Londono pusę, didelio įspūdžio tatai 
nedaro. Juk Londone sėdi ne kokie 
nors reakcionieriai — ynperialistai, 
o tikri socialistai. Tik prie progos 
galima pastebėti, kad Jo Didenybės 
Anglijos karališkos vyriausybės už
sienių reikalų ministeris ponas Be- 
vin, buvęs1 sunkvežimių šoferis, o p. 
Morrison net gi buvęs jaunystėje pa
siuntinys — išnešiotojas. Šita’ rtbgali 
neimponuoti amerikiečiams. O ko
munistams tatai ne retai užčiaupia^ 
burnas. Tuo būdu dabartinė

Anglija pasidaro it Amerikos 
atstovas Europai,

kuris tarpininkauja tarp laisvo Ame
rikos kapitalizmo ir socialistiškai 
pakrypusios Europos ir komunisti
nės Maskvos. Be Anglijos JAV būtų 
dažnai Europos ir Maskvos reikalai 
per tolimi, nesuprantami ar klaidin
gai suprantami.

Bet argi nėra jokių sričių, kur 
Anglijos — Amerikos interesai ne
sutampa? Deja, yra. Netgi labai opi 
ir pavojinga vieta. Trumpai sakant, 
tai yra
JAV ir Anglijos kova dėl pasaulio
, rinkų, dėl eksporto.

Šito klausimo niekas negali nugin
čyti ar nutylėti. Reikalas yra toks. 
JAV turi eksportuoti tam, kad iš
vengtų nedarbo ir laižės. Anglai 
privalo eksportuoti tam, kad turėtų 
iš ko pirkti maistą ir aprangą, o taip 
pat sumokėti savo skolas, kurios da
bar siekia 12.000.000.000 dolerių. Prieš 
karą anglų tauta gaudavo kasmet iš 
užsienio apie 80.000.000 svarų valiu
tos iš savo investicijų kituose kraš
tuose. Dabar tos pajamos sumažėjo 
pusiau. Pajamos iš prekybos laivy
no, dėl karo įvykių, taip pat . žymiai 
sumažėjo. Tad visa Anglijos arti
mosios ūkio ateities gerovė gula ant 
eksporto. Va čia tai Anglija sueina 
į negailestingą konkurenciją su JAV. 
Bet argi čia padėtis be išeities? Argi 
konfliktas neišvengiamas? Sunkiai, 
bet tikrai išvengiamas. Tik Britanija 
ir JAV turi ne tik lojaliai konku
ruoti, bet ir nuoširdžiai bendradar
biauti. O kad tatai yra ne tik bū
tina, bet ir įmanoma, rodo tiek pra
eities faktai, tiek ateities numaty
mai.

Štai 1939 metais JAV pardavė 
daugiau negu 50% viso savo ekspor
to Anglijai. Tais pačiais metais Ka
nada 66% savo pirkimų atliko JAV. 
O šios pastarosios nupirko iš Kana
dos 41% viso Kanados eksporto. Tai 
praeitis. Tai tik tarpusavis ekspor
tas — importas. Apskaičiuojama, 
kad 1938 m. Anglija eksportavo iš 
viso už 2 milijardų dolerių, o JAV ' 
už 3 milijardus dolerių. Vadinasi, * ;

(Nukelta į 7 pusi.)

padaręs mažą medinį katinėlį, kuris paspaustas 
gailiai kniaukė. Bet, va, buvo nepastovus kaip 
Strazdas; jo pirštuose darbas virė, bet neilgai. 
Viskas jam rūpėjo, ir taip skubinosi žinoti, 
džiaugtis. O ant šitokių' užgriūva {statymai, 
taip sunkiai užgriuva, kaip sumalti norėdami. 
Argi ne taip Jeronimai? v

— Valdžių ir ponų valia prieš mus.
— Taigi, taigi. Ar nuodėmė buvo, kai tu 

Dievo v.andenyse sau ir motinėlei žuvelę no
rėjai nuaitrenkti? Gaila ar ką? Ar taip mano 
metuose buvo. Einu aštuoniasdešimt trečius, 
bet kaip pasikeitė pasaulis, kaip visur kišasi 
Valdžia. Taigi, kaip sakyta, mano Andriutis 
padirbo pinigą. Menką, žinai, du sidabriniu 
liteliu. Man pats pasakė: „Sidabro dėjau dau
giau, negu geriausia valdžia, bet valdžiai mano 
darbas nepatiko ...“ Ir štai, tamsta, trejiems 
metams kalėjiman įkišo. Už ką! Žmogysta 
atsakyti negali.

Senis nutilo. Savo klausimams jis jau se
nai turėjo atsakus ir tyirtas buvo, kad tai 
nežmoniška — už porą gerai padarytų litų 
uždaryti trejus metus.

— Užvakar .grįžo jaunimas rugius piovęs. 
Aš taipgi grįžau iš miško, dalgiakočių nusipio- 
vęs. Pavargau^ Bet kai jaunimas užtraukė. 
„Augino tėvelis mus tris, kaip vieną“, tai šir
dis ūmai palengvėjo, bet tuojau ir nusmelkė... 
Dainuoja jaunimas, lapeliai šlama, o kur mano 
Andriutis?.... Jauniausias, dvidešimt dvejų 
metų, anot klebono, kelią žvaigždėmis...

— Grjžęs namo saulei jau nusileidus, sė
džiu po langu ant medžio kaladės, ir taip 
Skaudu giltai, taip nėra kam, nėra kaip... 

Sulojo Kudlius, išlindęs iš dilgynių. Žiūriu... 
Andriutis! Ateina sodo patvore, obelių šešė
liuose. Tą takelį tik savi žino, kur ir pats da- 
bartėlios atėjai. Aiškiai regiu — Andriutis. 
Balti marškiniai atlapi, skrybėlė rankoje, tie
sus. Tuo metu iš klevo lyg paukštė pakilo ... 
Viskas susivartė. Atsipeikėjau po valandos, 
lovoje. Petras su žmona tvirtina, kad tai šir
dies priepuolis. Tegu ir priepuolis, — senis 
pažiūrėjo į skiedrose skęstančias savo kojas; 
jo balse skambėjo kažin koks savitas įsitiki
nimas.

— Him, — truktelėjo pečiu Jeronimas.
— Aš noriu tau pasakyti. Geriau sakant, 

aš noriu paprašyti perduoti Andriučiui keletą 
žodžių. Jau neatsisakyk.

— Kodėl ne ... A, taigi, kaip mano mama, 
sveika?

— Sveika. Ji su ožka po krūmus. Nuse- 
nom, ką gi. Būčiau pamiršęs, gal neteko re
gėti sūnaus darbo? — Senis priėjo prie gale 
varstoto kabančios žalsvos dėžės, ant durų 
inkrustuotų angeliukų, trimituojančių pūstais 
žandukais už save didesniu trimitu. Ant dė
žės viršaus gulėjo apdulkėjęs ąžuolų lapų vai
nikas. Tai kaimo jaunimo dovana Andriui už 
jaunimo pamokymą gaminti spyruoklių varo
mų lėktuvėlių. Paėmęs nuo spintelės viršaus 
iš po vainiko raktą, atsargiai atidarė spintelės 
sugirgždėjusias dureles. Spintelėje stovėjo 
laikrodis, kurio valandos buvo paukščių spar
nuose, žvėrių dantyse išpiaustytos. Užsuktas 
laikrodis ėmė jaukiais tonais klenksėti: „Au
gino tėvelis mus tris kaip vieną“. Pilnos 
džiaugsmo senio akys žiūrėjo l sodą. Jeroni

mas, ne tiek domiai, kiek pareigingai žiūrėjo 
atsisukęs į valandas. Pavakario saulė krito 
ant baltų, dar vašių, paausiuose išlikusių senio 
plaukų, peršviesdami mažas plonas ausis.

— Eina tris dienas vienu užsukimu ir 
skambina dainą pradžioje ir pabaigoje. Tai 
Andriučio darbas. Dviejų vasaros atostogų 
metu prišokiais padirbo.

Nutilus dainai, tyliai tiksint laikrodžiui, 
Valentinas pasakojo: — Matai, kai jis jau sė
dėjo, aš buvau kalėjime. Pasimačiau. Be ko 
kita, jis manęs klausia: „Kaip kaimas, Adulio 
Povilas ar nesmerkia? Juk aš niekam blogo, 
tėvai... Nepavyko man su rūtos šakele, gal 
vėliau bus geriau ...“ Ir truputį nusijuokė. 
Tada negalėjau atsakyti, bet jau po gerų metų 
galėč tvirtinti, nes visokis apklausinėjau ir 
niekas nesmerkia. No. Visi geru žodžiu. Bet 
ar yra už ką smerkti?

Toj pačioj žalsvoj spintelėj, aksominiam 
raudonam krepšiuke surado -dviejų litų mo
netą ir, duodamas Jeronimui, pasakė:

— Matai? <
— Nepasakysiu, kad tai ne valdžios darbas.
Senis, apgailestaujančiai šyptelėjęs, nupū

tęs nuo varstoto drožles, atsargiai blinktelėjo 
monetą:

— Skamba, a? Pate turi jauną ausį, pasa
kyk.

— Geriau skambančio pinigo negirdėjau.
— Taigi matai, Jeronimai. Po teismo bu

vau pas advokatą, gynusį Andriuli. Ponas jau 
žilas,'apie ausis apžėlę žandenos, bet manęs 
nesuprato. Klausiu ašen, už ką nubaudė An
driulį, tai jis atsakė: „Kad pinigus dirbo". 

Tai aš sakau: „Kas gi čia blogo, juo bus sviete 
pinigo daugiau, juo geriau gyvensim“. „Ne 
piliečių darbas padirbinėti pinigus“, jis man 
vėl atsako.' „Aš gi jau daug metų dirbu kry
žius, šv. Jono veidą padarau, patj Dievo sūnų 
ant kryžiaus prikalu. Ir ne vieną, o keliolika. 
Prie Daunių upelio šv. Jurgis smaką duria, 
aš ji dirbau dvejus metus, ir stovi jau per 
trisdešimt metų. Ir manęs nieks už tai ne
baudžia“. Advokatas dėliojo ant stalo popie
rius, mačiau, kad jis nori manim nusikratyti, 
tai sako: „Čia ilga kalba, bet dirbti pinigus 
ir dievukus — visai kas kjta“.- „Taip taip, ad
vokate, aš ir sutinku, nes kaip gi drįstu ly
ginti iš sidabrėlio nukaltą pinigapalaiki su 
Dievo veidu? Ir, sakyk, advokate, mano sū
nus padarė slapta porą litų — treji metai, o aš 
padirbu Dievo sūnaus erškėčiais suspautą gal
vą, prie viešo kelio pastatau ir man — nieko“. 
Tada žinai ką man advokatas pasakė? „Jūsų 
sūnus padarė klaidą: monetoje trūksta rūtos 
vieno lapelio“. Aš, Jeronimai, nustebau ir nu
liūdau. „Ar tik vieno rūtos lapelio, pone ad
vokate? „Taip,1 vienintelio“ — atsakė žilas ir 
mokytas ■ advokatas ...

— Pažiūrėk, Jeronimai, — senis užsitrau
kęs aukščiau akinius, kalto briaunele pavalė 
žvilgančioj monetoj pakraščiu išgraviruotą 
rūtų vainiką. ' '

— Mftai, nėra vieno rūtos lapelio. / 
— Dėdė, man regis...

■— Taip, taip... rūtos lapelio, — nutraukęs 
Jeronimui šneką skubinosi Valentinas. — Ar 
tai teisybė, ar ne tas pat, kaip su tomis ežero 
žuvelėmis? Savomis rankomis, neturtingas

3
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Darbininko 
gyvenimas prieš karą ir dabar 

Rašo: inž. Keliautojas

Atplėšti nuo gimtojo krašto ir nublokšti keliolika šimtų kilometrų nuo 
jo mes savo tėvynės niekuomet nepamirštame: mintys kyla 4 ten dažnai, 
nes mes ten augome, brendome, ten palikome savo gimines, pažįstamus, 
artimuosius. '

Visokios žinios iš Lietuvos mus labai domina. Mes gaudome, kaip žu
vis kad gaudo orą, kada jai jo trūksta. Šių eilučių autorius pastaraisiais 
mėnesiais Lietuvoje nebuvo, bet jis ne vieną kartą prieš karą lankė So
vietų Rusiją, stebėjo jos, lygiai taip pat ir kitų diktatorių valdomų kraštų, 
gyvenimą; šiuo metu iš straipsnių, tilpusių anglų bei prancūzų žurnaluose 
ir laikraščiuose, jis patyrė, kokie ten pastaruoju laiku įvyko pasikeitimai, 
todėl jis nori pasidalinti su „M. K.“ skaitytojais mintimis apie tai, kuo 
prieš karą Sov. Sąjungos piliečio gyvenimas skyrėsi nuo lietuvio ir kuria 
prasme jis dabar pasikeitė.
DIKTATORIŲ VALDOMUOSE KRAŠTUOSE DIDELI UŽSIMOJIMAI, 
KARIUOMENE, POLICIJA SUVALGO DIDŽIĄJĄ TAUTOS PAJAMŲ

DALĮ
Visiems diktatoriams būdingi di

deli planai ir užsimojimai. Mat, dik
tatoriams rūpi įamžinti į istoriją sa
vo vardą; žmonių reikalai jiems' ma
žai terūpi; nuo visuomenės jie nepri
klauso; jei bevykdant didžiuosius 
planus, nukentės iždas, gyventojai 
negaus vartojimui reikalingiausių da
lykų, gal būt, net atsiskirs su šiuo 
pasauliu keli šimtai tūkstančių ar 
milijonas antras žmonių, maža bėda 
— diktatoriui ir artimlausiems jo pa
dėjėjams, kurie paprastai nuo visuo
menės būna izoliuoti (atsiskyrę), tas 
nelabai terūpi.

Dėl to mes matome, kad Rusijoje 
ir ' kituose diktatorių valdomuose 
kraštuose didelių užsimojimų ne
trūko. Prisiminkime tik Hitlerio, 
Musolinio ir rusų ginklavimąsi ir mes 
turėsime pripažinti, kad čia jie pa
darė daug. Bet įvykdė jie ir kai ku
riuos kitus darbus. Rusai, pvz., pri
statė elektros hidrojėgainių („Dnie- 
prostroj“ ir kt.), išplėtė geležies- 
plieno pramonę, iškasė kanalą 
Maskva-Volga, kuris žavi kiekvieną, 
kuris jį mėtė, pastatė Maskvoje po
žeminį tramvajų tokį gražų, kokio 
neturi nė viena Europos valstybė, su
projektavo ir pradėjo statyti keturių 
šimtų keliasdešimt metrų aukščio, t. 
y', apie šimto aukštų „Dom sovietov“ 
(„Sovietų namai“) ir t. t.

Kad šie užsimojimai kraštui daug 
kaštuoja, į tai mažai tekreipiama dė
mesio — tokių dalykų brangumo pa
vyzdžiu galim nurodyti Musolinio 
garsiąsias „Pontijaus pelkes“ (Pon
tine). Visų pirma reikia pastebėti, 
kad ten buvo ne pelkes; tai buvo 
banguota ir nežema vieta, kur tarp 
kauburių buvo pelkių, o kai kur miš
kelių, kuriuose laikėsi milijardai dru
gių (malarija) apkrėstų uodų. Tiems 
dalykams sutvarkyti, kaip mes sako
me, „gaspadoriškai“ didelio pinigo 
nereikėjo. Lietuvoje būtų pavykę ir 
tas pelkikes pašalinti, ir miškelius 
sutvarkyti, ir besikuriančius nauja
kurius paremti, įdėjus į ha 800—1000 
lt. Jei Musolinis ir jo padėjėjai norė
jo tą dalyką mandriau padaryti, jie 
galėjo išleisti po 1.500—2.000 litų ir 
tai bųtų buvę gana ir gana. Iš tik
rųjų išleista po 32.000 lirų, arba 16.000 
litų, tam pačiam plotui! Tai didžiulė 
Suma, kurią reikia laikyti ypatingai 
didele tokiame neturtingame krašte 

kaip Italija, kur daugybė medinių 
plūgų, primityviausių pastatų, kur 
tiek daug skurdo. Be reikalingų da
lykų, Pontijaus pelkėse pridaryta 
daugybė nereikalingų, kartais stačiai 
nesąmonių ir už visk, brangiai mo
kėta.

Panašiai yra su kitais diktatorių 
daromais dalykais. Štai nesiderina 
su biednu Rusijos vaizdu Maskvos 
požeminio tramvajaus stotys, išpuoš
tos brangiom stovylom, paveikslais, 
ornamentais; pradėtus statyti „So
vietų namus" reikia laikyti didelę 
fantaziją turinčių žmonių tuščiu pra
simanymu, kuris turi sudaryti dau
gybę žmonių sunkiai uždirbtų pinigų;
KĄ UŽDIRBDAVO IR KAIP GYVENO BLOGIAUSIAI APMOKAMI 

SOV. RUSIJOS DARBININKAI PRIES KARĄ
Lietuvių tautos neatstovaują, nu

važiavę į Maskvą parsivežti „Stalino 
saulės“, šlykščiai juodino Lietuvos 
gyvenimą ir į padanges kėlė Rusijos.

Vienas antras giliau negalvojęs lie
tuvis, jei ne viskam, tai bent kai kam 
patikėjo, todėl, bendrai imant, lietu
viai Rusijos gyvenimo nepažįsta arba 
jį įsivaizduoja neteisingai.

Būdingas viso rusiško gyvenimo 
bruožas — tai palyginti su gyvenimo 
brangumu nepaprastai maži uždare 
biai. Rusiškas rublis prieš karą'juo- 
doj biržoj, tiek pačioje Rusijoje 
(Maskvoje, Leningrade), tiek užsieny
je kaštavo apie 20 lietuviškų centų. 
Juoda birža yra gana tikslus gyveni
mo rodiklis. Kainos Rusijoje buvo 
tokios, kad jokiu būdu rublio nega
lima buvo vertinti daugiau kaip 20 
liet, centų, dažnai mažiau. Ir štai, jei 
mes patiriame, kad Sovchozo (valst. 
ūkio) darbininkas per mėnesį uždirb
davo 100—150 ir jokios ordinarijos 
natūra negaudavo, o neprivilegijuo
tas pramonės juodadarbis 150—200 
rublių, turim laikyti, kad jų mėnesi
nis uždarbis atitiko daugiausia 20—40 
liet, litams. Pažiūrėkime, ką jie už 
tuos pinigus galėjo įpirkti. . j

2indlha, šeimyninis darbininkas 
visų pirma turėjo apsirūpinti maistu. 
Pats paprasčiausias maistas — bul
vės bulvinguose rajonuose buvo ne
brangios, tačiau nebulvinguose rajo
nuose — o tokių Rusijoje gana daug 
— jos atsieidavo ne pigiai. Bulvės 
todėl nėra joks gyvenimo brangumo 
ar pigumo rodiklis, ir mes jas palik
sime nuošaly. 

turi jie kaštuoti ir nemažai žmonių 
gyvybių, kaip kad jų savo laiku kaš
tavo kanalaą/Maskva-Volga ir t. t.

Kariuomenės ir policijos totaliniuose 
kraštuose visuomet būna daug. Jos 
palaiko visą režimą, todėl jas reikia 
geriau aprūpinti. Žinovai teigia, kad 
vien uniformuotos vidaus kariuome
nės, arba „NKVD mėlynkepurių", 
prieš karą Rusijoje buvo 2 mil. žmo
nių; (dabar, sako, tas skaičius padi
dėjo net iki 5 mil.) Kiek, be to, buvo 
reguliarios kariuomenės, kiek slaptų 
agentų, kurie knibždėte knibždėjo 
kiekvienoje įstaigoje-įstaigėlėje, net 
kiekviename sovehoze; kolchoze, 
kiekvienoje šeimoje? Kariuomenė ir 
policija ir ypatingai „mėlynkepuriai“ 
buvo žymiai geriau aprūpinti kaip 
kiti valstybės pareigūnai, q paprastų 
piliečių su jais visai negalima lyginti.

Suprantama, kad minėti platūs 
užsimojimai, kariuomenė ir policija 
tautai kaštuoja labai daug. Tautos 
pajamos, t. y., visų piliečių uždarbis 
visur yra gana pastovus. Dažniausia 
jis auga, bet tik lėtai. Vadinasi, jei 
suminėti dalykai suryja daug pinigų, 
mažai lieka kitiems reikalams ir ypa
tingai mažai gyventojų apsivilkimui, 
apsiavimui, valgymui, butų statymui, 
įrengimams ir t. t.

Pagrindinis ruso maistas buvo ir 
yra duona. Laikoma, kad iš duonos 
rusas gauna 60—70% visų kalorijų, 
lietuvis- apie 30%, danas ir anglas 
apie 25%. Jos kainą tvarkė valdžia, 
todėl ji mažai tesvyravo: 1 kg juodos 
duonos prieš karą kaštuodavo 90 
kap?— 1 rublis, lenta, rugiu sovietiš
koj rinkoj — apie 50 rublių. Vadina
si, už visą savo mėnesinę algą sov
chozo darbininkas galėjo nusipirkti 
2 ar 3 cntn. rugių, o. miestų bei mie
stelių neprivilegijuotas pramonės 
juodadarbis — 3-4 cntn. rugių arba 
atitinkamą duonos kiekį.

Kai prisimename, kad Lietuvos 
dvarų kumečiai? per mėnesį gaudavo 
vienų grūdų 2 — 5 — 3 cntn. ir dau
giau, be to, pinigų, pieno ir kt;, tu
rėsim padaryti išvadą, kad mūsų 
dvarų darbininkai uždirbdavo žymiai 
daugiau. Lietuvos miestų juodadar
bis uždirbdavo per dieną mažiausia
4— 5 litus ir už- tai galėjo nusipirkti 
12—15 kg duonos, o sovietų atitinka
mų kvalifikacijų darbininkas už die
nos uždarbį (t. y., 5—7 rublius) tik
5— 7 kg duonos, arba 2,5—3 kartus 
mažiau. ,

Iš visų valgomų dalykų duona 
Sov. Sąjungoj buvo pati pigiausia. 
Kvietinė — gera balta duona kaštavo 
iki 4—5 rublių kilogramas; vadinasi, 
jos darbininkai visai mažai teįpirk- 
davo. Jautiena ar veršiena, kuri Lie
tuvoje kaštavo tik 70 centų — 1 lt. 
kg, Rusijoje darbininkui buvo beveik 
neįkandama: už jos kilogramą reikė
jo mokėti 13—15—17 rublių, o kar
tais dar daugiau. Dar liūdniau buvo 

su riebalais. 1939 m. vienas kilogra
mas sviesto kaštavo 28 rubl. (Kai kur 
kitur jis buvo brangesnis.) Tokiu bū
du juodadarbis už 1 savo mėnesinį 
uždarbį tegalėjo nusipirkti tik 4-7 
kg sviesto. Dėl to Sov. Sąjungoje 
sviestas buvo prabangos prekė ir že
mesnysis luomas jo nevartojo. 1939 
m. rudenį 1 litras pieno Maskvoje 
kaštavo 3 rubliai. Ir tai buvo pra
bangos prekė.

Tokie buvo prieš karą Sov. Rusi
joje prasčiau apmokamų'darbininkų 
uždarbiai ir tokios maisto produktų 
kainos. Iš palyginimo mes darome 
išvadą, kad šių mitybos sąlygų visai 
negalima' lyginti su atitinkamų kate
gorijų lietuviškų darbininkų mitybos 
sąlygomis: mūsų buvo nepalyginamai 
geresnės. Sitai mes patiriame iš už
darbių ii- produktų kainų palygini

Rusai remia „Laisvėja Vokietija“
Buvusieji VVehrmachto belaisviai — karininkai, suorganizuoti Stalin

gradu! žlugus, gali pasirodyti naujoje Vokietijoje

Edwin Hartrlch

1 Įdurtas. Oficialiai, keturių di
džiųjų susitarimu, Vokietija turės bū
ti demilitarizuota. Tačiau Maskvos 
suorganizuotas „Freies Deutschland" 
(laisvoji Vokietija) komitetas iš bu
vusių Wehrmachto karininkų — be
laisvių pasilieka potencialiu būsimo 
Reichswehro branduoliu.

Si prielaida remiama surinktomis 
informacijomis iš Rusijos grąžintų 
vokiečių belaisvių, kurie priklausė 
tai grupei, ir iš kitų patikimų šalti
nių.

„Laisvosios Vokietijos“ grupė bu
vo suorganizuota Maskvos, kai vo
kiečiai pralaimėjo prie Stalingrado. 
Šiai organizacijai vadovauja aukšto 
rango vokiečių karininkai, būtent: 
feldmaršalas Fr. von Paulus, gen. Įeit. 
W. von Seydlitz, gen. maj. O. Korfes; 
jie visi buvo paimti Stalingrado ap
supime.

Per Maskvos radiją buvo pradėta 
vokiečių karininkų propaganda, kuri 
neigiamai veikė likusias Hitlerio pa
jėgas. Laisvosios Vokietijos komite
tas karui besitęsiant veikė oro ban
gomis.

Yra žinoma, kad Seydlitz ir Kor
fes tęsia savo darbą, nukreiptą į Są
jungą, ir varo propagandą, nukreiptą 
į buvusius karininkus.

MILITARISTAS JUNKERIS
Seydlitz yra tipiškas militaristas 

junkeris ir žymaus didžiojo Frideriko 
iš Seydlitzo ainis; Otto Korfes yra 
puikus intelektualas, buvęs Goettin- 
geno universiteto profesorius; jie abu 
yra tikrieji Laisvosios~Vokietijos gru
pės vadai.

Neseniai Korfes pareiškė gimi
nėms, gyvenantiems amerikiečių zo
noje, kad „viskas vyksta gerai kiek
vienu atveju“. Iš ankstyvesnių pa
reiškimų tas pranešimas buvo inter
pretuojamas taip, jog jis entuziastiš
kai tęsia savo darbą tvarkydamas ir 
organizuodamas Wehrmachto kari
ninkų — belaisvių lygą į politinį ir 
vieningą vienetą.

Paulus, vadas šeštosios armijos, 
kuri prie Stalingrado buvo sunajkin- 

mo, bet galime spręsti ir iš išblyš
kusių, dažnai paputusių Sovietų pi
liečių veidų. Pagaliau gyventojų 
mirtingumas tame krašte buvo dide
lis; jis taip pat rodo prastą mitybą 
ir sunkias kitas gyvenimo sąlygas. 
Bet apie tai kalbėsime vėliau. Jei 
kalbėti apie rusų apsivilkimą ir ap- 
siąvimą, tai mums šį reikalą sunku 
ir suprasti. Didesniųjų valdininkų' ir 
jų šeimos narių apsivilkimą mes ma
tėme 1940-41 m. Nereikia užmiršti, 
kad važiuoją į svetimą kraštą pilie
tis apsivelka pačiais geriausiais rū
bais. Vadinasi, tos moterų biuretės 
(„jermolkos“), paprasčiausios kartū
ninės suknelės, iš senesnių laikų iš
silaikę ir nunešioti vyriški kostiumai 
tai ir buvo tai, ką geriausio turėjo 
Sovietų pilietis ir pilietė. '

(Bus daugiau)

ta, dabar puikiai gyvena vienoje vi
loje prie Maskvos, kaip nurodo in
formacijos, pasiekusios jo žmoną, ku
ri gyvena Baden-Badene. Tačiau ži
noma, kad Paulus yra užsitarnavęs 
daugelio karininkų — belaisvių nea
pykantą dėl nepalenkiamo atsidavi
mo Hitlerio įsakymams Stalingradą 
užimti bet kuria kaina.

Čia tikimasi, jog Laisvosios Vo
kietijos grupė, kaip vienintėlis orga
nizuotas likusios Vokietijos armijos 
vienetas, gal būt, netolimoje ateityje 
pasirodys kaip Maskvos politinis 
įrankis. Tai butų panašu į „Stahl- 
helm“, kuris prieš Hitlerio atėjimą 
buvo surinkęs nariais keletą milijonų 
karo veteranų.
TAIP GAUNAMI AUKŠTI POSTAI

Sovietai „Laisvosios Vokietijos" 
grupės narius mažomis grupėmis pa- 
leidinėja iš belaisvių stovyklų. Kai 
kurie svarbūs nariai yra paskirti ru
sų zonoje aukštoms MG pareigoms. 
Štai pulk. Steidėl, Paulaus štabo na
rys, paskirtas Berlyne Centrinės Že
mės Ūkio administracijos šefo pava
duotoju. Steidel, manoma, atleistas 
tik davus garbės žodį, bet nesąs visai 
paleistas.

Panašiai įpareigotų ir atleistų be
laisvių sugrįžta į amerikiečių ir ki
tas zonas...

Visi prie Stalingrado paimtieji yra 
surinkti specialioje „Stalingrado“ be
laisvių stovykloje. Jie, kaip prane
šama, gauna puikų medicinišką ap
rūpinimą, ir atliekantiems šį darbą 
duodami specialūs žiemos drabužiai, 
net ekstra maistas bei priemonės ap
sisaugoti nuo šalčių. Tuo metu maisto 
•kiekis ir kokybė prilygsta jų sargy
biniams rusams. Per dieną jie gauna 
tris kartus karšto valgio, paprastai, 
maistingos sriubos.

JIE YRA UNIFORMUOTI
Vienas draugiško elgesio bruožai 

yra tai, kad karininkams paliekamos 
uniformos ir jų ženklai. Rusai rei
kalauja, kad vokiečių kariai sveikin
tų savo karininkus, tarp jų yra griež- 
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akis.
Visa

grįš, 
su iš

, vaikinas padaro tokį pinigą ir tik dėl vieno 
lapelio... Ar čia yra teisybė, ar čia yra šir
dis, Jeronimai?!

— Valdžia viską įstatymais.
— Jeronimai, nekalbėk; įstatymas, kaip 

koks dalgis žolę. Ak, reikėtų džiaugtis, paska
tinti, kad toks vaikinas taip padaro. Juk be 
jokios mokyklos, kiek iš mažens, kiek atosto
gų metu prie mano varstoto, su mano įran
kiais. Et... — kaip nusivylęs pamojo ranka. 
— Jeronimai, šit ko prašysiu: Kai grįš Andriu
lis, pasakyk, kad visas kaimas ir apylinkė jo 
nesmerkia. Ak, ką ir sakyti, atsimena geru 

. žodžiu, kaip jis gebėjo vieną ranka smuiku 
groti, koja mušti būgną ir pūsti švilpynę. Vi
sa vienu kartu. Jo juoką, visad gyvas 
O jau mergaitės šokių negali užmiršti.
šita pasakyk, žodis į .žodį/

— Bet, dėde, juk po pusantrų metų 
Senis,' pasiveikinęs pro atdarą langą

lauko grįžtančiais piovėjais, patylomis dėstė:
— Metais viskas ateina. Jaučiu, numanau, 

baigiasi mano kvapas. Andriukas, jisai buvo 
sode, mačiau. Tai paskutinį kartą... Žinau, 
jo dvasia po sodo medžiais buvo ... Pasirodė. 
Mačiau, kaip ranka pamojo... Tai atsisvei
kinimas, Jeronimai.

— Gal taip rodosi, — storu balsu abejojo 
Jeronimas. — Kalėjime pasakojo toks senas 
geležinkelietis, kad tėvui dvi dienas prieš mir
ti pasirodžiusi Amerikoje gyvenanti sesuo. 
C ale stalo atsisėdusi, kažin kokį popierių pa
skleidusi ir taip be garso išnykusi.

— Matai, taigi!
Jeronimas pakilo, iš lėto užsimetęs ant pe- 

ftų krepšį dėkojo oi vąišes.

— Palauk. Šit, Jeronimai, paimk šitą pi
nigą. Ir paduok, juk užu šitą pinigą jis tre
jus, gražiausius... ir pasakyk, kad didžiavau- 
si sūnumi... nors neišėjo advokatu, kunigu, 
inžinieriumi, bet jeigu jo. rankos net pinigus 
... Valdžios samdyti, mokyti, mašinomis dirba, 
o jisai plika ranka. Perduok, Jeronimai.

— Gal Petras ar Antanas, jie, kaip broliai.. 
— vartė pinigą ant kieto žvilgančio delno.

— Su savo sūnumis Petru ir Antanu nesu
teikiu ... Susipykom dėl tos šimtinės. Matai, 
gyvenu atskirai, nors kąsniu dalijamės.

Palydėjęs ligi vartelių, kaip į alaus išgėri
mą ar talką, pakvietė senis:

— Į laidotuves ateik, balsą turi, pagiedosi.
— Ką jau, dėde!?

- — Jauni tariasi su saule gyvensią. Ateik, 
vietoj Andriučio būsi. Sudie, žiūrėk neužsi- 
versk, ateik.

Senis sustojo ant gonkelių ir ilgą valandėlę 
žiūrėjo į sodo takelį. Ar jis ten išvydo sūnų
— nežinia.

Iš pat ryto buvo migdančiai tvanki diena. 
Antanas nulipo nuo aukšto atsipiovęs lašinių 
pietums ir pasakė:

— Kumpis surasojęs, bus oro atmaina.
Abiejų brolių vyresnieji buvo lauke, bet 

vaikai sukiojosi apie senelio lovą, nustebę ir 
patenkinti jo gerumu: jis pasakojo ir pasakojo 
dvi pasakas apie vilką ir lapę ir apie mer
gaitę, naščiais į mėnulį vandenį nešusią. Tai 
buvo keista, nes senelis Valentinas nemėgo 
pasakų.

Pavakariais Antanienė grįžo anksčiau kiau
lėms ėdalo paruošti, pro praviras duris girdėjo

senio žodžius ir sustojo mergina prie 
ežero: semti vandenį ar skųstis mėnuliui, kad 
pamotė-ragana į kalną kelią purvynu paver
tė... Taigi, sustojo mergina. .., prie ežero... 
buvo mėnesiena... žvaigždės danguje, žvaigž
dės ... dang — ui... uj“. ,

Marčiai pasigirdo prislopintas balsas ir žo
džių trūkčiojimas. Ji jau buvo pamaniusi, kad 
senis pasakomis prisiriša vaikus, vengdamas 
vienatvės...

Ji valandėlę žvilgeterėjūsi į skersai lovą 
nukritusį uošvį, išbėgo savo vyro ir Petro pa-, 
šaukti;

Kai patylomis susirinkę sūnai ir šeimos 
nustebę sustojo ratu, tėvas pravėrė akis ir lyg 
nustebintas norėjo kažin ko klausti. Po va
landėlės paprašė apkloti kojas, tardamas:

— Pagulėsiu ilgėliau.
— Gal tau negera, tėveli, — paklausė An

tanienė. Atrodė, senis negirdėjo. Jis gulėjo 
aukštielpinkas iki ausų nuskendęs pagalvėje, 
užmerkęs akis po didele žvilgančia kakta.

Marčios ir sūnūs, nesumodami kas daryti, 
klausiančiai susižvalgė. Mažasis Algis patem
pė pagalvę:

— Seneli, į mėnulį vandępį neškim vėl, 
ir... ■

Motina sugriebė vaiką ir patylomis kažin 
ką pasakė.

— Antanai, Petrai... — Sunkiai pravėręs 
akis, prašneko tėvas. — Sakykit-dabar..kal
tas Andriulis, ar ne kaltas? Taigi, sakykit..."

Suveltais plaukais, su kepurėmis rankose 
sūnūs pažiūrėjo viens į kitą; netikėtas klau

Simas, daug kartų kilę barniai dėl Andriaus 
lepinimo ir mokslo buvo atvėrę griovį tarp jų 
ir tėvo.

— Kad žmogus ... žmogus nesuprasi, 
sunkiai išlameno Petras.

Tėvas gulėjo užsimerkęs ir, rodėsi, rūpes
tingai, mąstė; atrodė, sūnaus atsako negirdėjo 
Ir net girdėti nenorėjo, sau, savaip paklausęs.

Tuo metu, pro atdaras duris iš dirbtuvės — 
visu nustebimui — pasigirdo klinksėjimas... 
Tai skambino, niekad neužsukamas Andriaus 
laikrodis „Augino tėvelis mus tris...“ Anta
nas jau rengėsi nutildyti, netikėtai ir keista) 
saulėlydžio tyloje • prabilusį.

Tėvas,', vos pakėlęs blakstienas, klausėsi 
kaip tolimo kelionės varpelio. Norėjo pakelti 
galvą ir, gal būt, klausytis, bet tik smakrą pa
judinęs, giliau atsikvėpė ir pirštu parodė J 
Antanienę:

— Uždek... vaškinę..,
Laikrodis, baigęs skambinti, sustojo it tik

sėti, prieš tris dienas Valentino užsuktas.
Degančiu vašku pakvipus, tėvas tyliai ir 

lyg kažin kam toli, už degančio vakaro saulė
lydžių, lėtai kalbėjo:

— Dėl vieno... vieno lapelio... — Giliau 
įtraukęs oro vaškinio kvapo, nepraverdamas 
akių: — Sužinosiu... tuojau pasakys teisybė 
... tikroji teisybė.

Po dienos, su dviem kitais kaimo vyrail, 
Jeronimas kapojo klevo šaknis, rengdamas 
-duobę Valentino grabui.
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Hwmwms gyvenimo »«
Mintys apie Šv. Kazimierą

KAME SLYPI ŠVENTUMAS?
Jei karo vadas skina sau garbės 

laurus mūšio lauke, jei meno genijus 
atidengia naujų aspektų grožinėje 
kūryboje, tai šventieji yra valios 
didvyriai. Jų mūšjo laukas yra jų 
prigimtis ir aplinka. Aršiausias šven
tojo priešas pirmiausia yra jis pats, 
antroje vietoje — jo gyvenamoji ap
tinka. Kol šventasis įkopia į dvasi
nės ramybės aukštybes, kurios pri
mena mums dangiškų nuotaikų 
prieškambarius, jis turi nugalėti savo 
vidaus priešus, kurie nenori atsiskir
ti nuo žemiškų daiktų. Per kovą su 
savimi j' taiką su Dievu, — toks ro- 

, dos yra svarbiausias šūkis, įrašytas į 
kiekvieno šventojo vėliavą.

Nugalėdamas save ir iš žmogiškos 
prigimties chaose išugdydamas dar
nią asmenybę pagal dievišką pavyzdį, 
šventasis nugali ir aplinką, -kurioje 
jam tenka gyventi ir kuri visada yra 
priešinga naujų kelių ieškotojams. 
Reformatoriaus kova su aplinka - 
neišvengiama. Šventojo ambicija ir 
valia kaip tik yra nukreipta į dvasi
nio gyvenimo reformavimą, J nusi
stovėjusios rutinos atnaujinimą, de
rinant ją su Dievo valia. Jis smerkia 
ir protestuoja prieš dorovinį žmogaus 
nuopuolimą, kuris atitolina žmogų 
nuo Dievo, o iš kitos pusės jis rodo 
naujus kelius kaip su Dievu vėl susi
taikyti.

šventasis - žmogus be kompro
misų. Jis nedaro kompromisų nei sau 
nei kitiems. Kiekvieno šventojo gal
vą supa švelni aureolė, bet mes ži
nome, kad po tuo švelnumu slepiasi 
kieta kova it gal dar kietesnė meilė, 
savo idealui artinti žemę su dangumi. 
Šventasis yra tiltų statytojas tarp 
dangaus ir žemės.

ŠV. KAZIMIERO DVASINIS 
PORTRETAS

Šv. Kazimieras gyveno neilgai: jis 
mirė pačioje 15 amž. pabaigoje; tu
rėdamas vos 26 metus.. Jo.išorinis 
gyvenimas nepasižymi nei įvairumu 
nei smalsumą keliančiu audringumu. 
Gal būt, didžiausias jo gyvenimo 
įvykis bus tas, kad jis buvo išrinktas 
Vengrijos karaliumi. Bet nukeliavęs 
užimti sosto, jis rado jame jąų sė
dantį kitą karalių ir vėl grįžo atgal. 
Kai kurie jo biografai tvirtina, kad 
jis buvęs geras administratorius ir 
sutvarkęs tuo laiku pašlijusį Lietuvos 
iždą. Taip pat yra žinoma, kad jis 
buvęs silpnos sveikatos ir mirė nuo 
džiovos.

Šv. Kazimiero didybė glūdi ne jo 
gyvenimo išoriniame spindėjime, bet 
jo dvasios didybėje. Lietuvių litera
tūra apie mūsų šventąjį yra tokia 
negausinga, kad munis sunku ką nors 
tikslesnio pasakyti apie jo vidaus ko
vas, apie jo pažiūras į valdžią, į turtą 
ir 1.1. Tas faktas, kad jis leidosi ren
kamas Vengrijos karaliumi, rodo, kad 
jis valdžios nevengė. Bet ar jis gal
vojo, kad žemiškos karalystės turė
jimas jam nekliudys, siekti dangiškos 
karalystės, ar jis manė, kad, turė
damas valdžią, jis kaip tik galės ge
riau pasitarnauti dieviškai tvarkai
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Kalbos kampelis
17. Ar gali būti kuo pateisinama 

gresia, grąsinti su nosiniu balsiu?
Tai yra aiški, niekuo nepateisina

ma rašybos klaida, dažnai dar su
tinkama ir dabartinėje spaudos kai-, 
boję, pvz. Tėviškės Garso 58 nume
ryje ir kt. Šitose veiksmažodinėse 
lytyse „nosinio“ (-ilgojo) ą niekados 

' nėra buvę: čia gresia taip santykiau
ja su grėsti, kaip krečia, lekia su 
krėsti, lėkti, o grasinti (arba grasyti) 
yra toks pat priežastinis veiksmažo
dis kaip dvasinti šalia dvesia, dvėsti, 
lakinti šalia lekia, lėkti ir kt. Toliau 
iš tos pat šaknies yra dar sudaryta: 
grasa, -os „grasinimas, baimė“, gras- 
tis, -ies „grėsmė, smarki drausmė, 
kerštas“, grasus „pavojingas, atstu- 
miąs, bjaurus, koktus, šlykštus“ ir kt. 
Taigi gresia, grasinti rašyti su ą yra 
visiškas nesusipratimas, todėl ir mū
sų spaudos kalboje turėtų būti pa
galiau nustota darius šią visai aiškią 
klaidą. Čia, rodos, būtų ne pro šalį 
kaikuriomš mūsų laikraščių redakci
joms prisiminus J. Cicėno žodžius, 
kuriais jis tame pat Tėviškės Garso 
numeryje bara vieną evangelikų pa
storių už „Dešimties Dievo prisaky
mų“ išleidimą netaisyklinga lietuvių 
kalba!

Vyt. Alantas 

įgyvendinti ant žemės, ar pagaliau, 
sutikdamas užimti vengrų sostą, jis 
pasidavė savo tėvo valiai ar tarp
tautinėms politinėms kombinacijoms, 
neturėdami šaltinių, mes negalime į 
tuos klausimus atsakyti. Tačiau, 
sprendžiant iš šv. Kazimiero kuklaus 
ir tylaus būdo, neatrodo, kad jis būtų 
troškęs valdžios kaipo tokios, arba 
valdžios dėl garbės. Greičiausiai jis 
išpažino ano meto teoriją, kad valdžia 
paeina iš Dievo rankų ir kad, paim
damas valdžią, jis .nė kuo nenusi
žengs’Jo įstatymams. Jei mes bent 
žinotume, kaip šv. Kazimieras rea
gavo į Vengrijos sosto praradimą, 
tuomet daug kas paaiškėtų iš jo pa
žiūrų į valdžią ir politiką, taip pat 
būtų šiek tiek nušviestas ir jo bū
das; bet kol to nežinome, turime pa
sitenkinti tik spėliojimais.

Kaip visi renesanso meto Europos 
dvarai taip, be abejo, ir Vilniaus dva
ras nepasižymėjo nei papročių gry
numu nei doroviniu santūrumu. Ka
ralaitį supa perteklius ir prabanga. 
Mums visai aišku, kad toje aplinkoje 
šv. Kazimieras buvo vienišas, opozi
cionierius ir „protestantas“. Gal būt, 
tįėl savo nedrąsumo ir jaunumo jis 
nesisvaidė prakeikimais nusidėjimui, 
bet juk protestą galima reikšti ne tik 
triukšmingais pamokslaias, bet ir ne
byliu, pasyviu nepritarimu, kuris 
kartais būna sėkmingesnis už žodžius. 
Sv. Kazimieras neplaukė su savo lai
kų srove, jis plaukė prieš ją, steng
damas pakreipti jos vagą.

Ir kai mums jo biografai pasakoja 
apie santūrų, savyje užsldarusj jau
nikaitį, kurio nesuviliojo nei dvaro 
puotos, nei romantiniai meilės nuoty
kiai, nei visos kitos dvaro linksmy
bės, bet kuris, pasivilkęs po savo ka- 
ralaitiškais apdarais ašutinį, bėga 
naktimis melstis prie Katedros durų, 
kurios, gal būt, būdavo apšviestos 
bepuotaujančių rūmų šviesų, mes ne
galime nežiūrėti su pagarba ir pasi
gėrėjimu į jo valios atsparumą ir 
dvasinę skaistybę, kuria nuskaidrin
tas visas šventojo gyvenimas ir ku
rią, kaip pavyzdį, jis paliko būsi
moms kartoms. Mes galime įsivaiz
duoti, kiek šv. Kazimierui teko pa
tirti sarkazmų ir pašaipos iš rene
sanso dvasios prisigėrusių dvariškių, 
juo labiau, kad pats šventojo tėvas, 
karalius, buvo ne jo, o jo dvariškių 
pusėje. Pagaliau, tas pats tėvas pa
vartojo ir labai apčiuopiamų prie
monių atgrąsyti savo sūnų nuo . mal
dos ir atgailos kelio, siųsdamas jo 
nuotaikai išblaškyti gražias dvariš
kes. Žodžiu, aplinka sumobilizavo 

Mūsų Kalendorius
Lietuviai tremtiniai jautė gyvą 

reikalą kalendoriaus almanacho. Tą 
reikalą patenkino „Mūsų Kelio“ sa
vaitraštis, išleisdamas 1947 metams 
„Mūsų Kalendorių“. Jis gana turi
ningas ir įvairus.

„Mūsų Kalendoriuje“ yra eilėraš
čių šių poetų: J. Aisčio, Jurgio Bal
trušaičio, Fausto Kiršos, Putino ir 
kan. Mykolo Vaitkaus. Ypač daug 
duota dar niekur nespausdintų žy- 

I miojo mūsų poeto Jurgio Baltrušai- 
1 čio eilėraščių.

Beletristiką atstovauja A. Vaičiu
laitis savo novele „Puodų puodas“ 
ir Liudas Dovydėnas — „Baronai 
plaukia“. A. Vaičiulaitis Savo no
vele mus nukelia į senąjį lietuviš
kąjį kaimą, o skaitydami Liudo Do
vydėno novelę „Baronai plaukia“, 
dar kartą išgyvename šiurpius griū
vančios hitlerinės Vokietijos vaizdus.

Šiuo metu Jungtinėse Amerikos 
Valstybsėe Marianopolio kolegijoje 
profesoriaująs žymusis mūsų poetas 
J. Aistis-Kuosa Aleksandriškis duo
da išsamią studiją apie poeto Jurgio 
Baltrušaičio, gyvenimą ir kūrybą. Ši 
kruopšti studija — tai didžiausia, ko
kią iki šiol mes turime apie Jurgį 
Baltrušaitį.

Dr. V. Maciūnas praskleidžia pa
veikslą Senojo Vilniaus Universiteto, 
kuris mūsų tautiniam atgijimui yra 
turėjęs didelės reikšmės.

Dr. V. Tercijonas duoda išsamų 
straipsnį „Dr. Kazys Grinius — gy
dytojas — visuomenininkas“. Straip
snis skiriamas jo 80 metų gimimo 
sukaktuvėms paminėti.

Prof. Ig. K. rašo apie 1946 metų 
pradžioje Wiesbadene mirusį žymųjį

visus būdus tam keistuoliui „išsišo
kėliui“ padaryti „normaliu žmogumi“ 
ir įsprausti jį į visų praktikuojamas 
dvaro gyvenimo formas. Tik šv. Ka
zimiero' idealizmas, valios stiprumas 
ir tvirtas, bekompromisinis noras 
ieškoti laimės nežemiškuose daly
kuose nugalėjo dvarą ir aplinką, o 
paskum nugalėjo ir laiką ir laimėjo 
amžinybę.

Šv. Kazimiero dvasinis portretas 
labai patrauklus. Jis artimas mums 
savo nuoširdumu ir idealizmu. Šian
dien, kada mes paklydome vidiniuose 
prieštaravimuose, kada melas ir 
smurtas viešptauja tautų santykiuose, 
kada idealizmas be atodairos auko
jamas įvykusių faktų tikrovei, šv. 
Kazimiero pavyzdys ne vienam iš 
mūsų gali suteikti užuovėjos ir su
stiprinimo. Jis yra lietuvių tikybinės 
minties šviesiausas reiškėjas ir prik
lauso prie tų mūsų tautos dvasios 
didvyrių, kurie jai švietė kelią am
žių eigoje. '

DEL ŠVENTOJO KAZIMIERO 
PAVEIKSLO

Baigdamas, noriu stabtelėti ties šv. 
Kazimiero paveikslu. Gyvgndamas 
Vilniuje, turėjau progos susipažinti 
su mūsų žinomu bibliofilu kun. S. Jo 
rinkinyje, kurį jis su nepaprastu at
sidėjimu rinko per visą savo gyveni
mą, buvo puikių, retų senienų, lie
čiančių mūsų raštą ir knygą. Kartu 
su kitais brangiais eksponatais kun.

Architektūros konkurso klausimu
Inž. Centro Valdybos iniciatyva 

įvykęs architektūros konkursas yra 
labai sveikintina priemonė buriant 
mūsų išsisklaidžiusias technikines 
pajėgas. Nors neteko matyti projek
tų originalų ir darbų visumos, tačiau 
iš keletas brėžinių, tilpusių spaudoje, 
galima jau šį tą spręsti. Neprisilie
siu plačiai pačiai problemai ir jos 
racijonalumui, tebūnie leista pa
reikšti keletą su tuo susijusių min
čių. —

Kiek keistokai atrodo miesto ti
pinio gyv. namo sąvoką. Jei paklau
sti šiandien lietuvį tremtinį, ko jis 
labiausiai nemėgsta Vokietijoje, ma
nau, nesuklysiu sakydamas, kad vie
nas iš atsakymu būtų — tipinių gyv. 
namų, dažnai sukoncentruotų ištiso
mis kolonijomis, kur tik pagal namo 
numerius galima atsirinkti savo gy- 

mūsų gamtininką ir tautotyrininką 
prof. Jurgį Elisoną.

J. Kuzmickis poeto Antano Ba
ranausko poezijos vaizdais rodo „Lie
tuvą iš tolo“.

„Mūsų Kalendoriuje“ plačiai gvil
denami ir tremtinių reikalai. Veda
majame straipsnyje svarstomas mū- 
sų likimo klausimas, toliau seka iš
samūs straipsniai apie mūsų švietimo 
įstaigas ir studentus. Nepamirštas ir 
lietuviškos knygos 400 metų jubilie
jus. Jis atžymėtas atskiru straipsniu.

Nuotaikingas, daug įsidėmėtinų 
minčių duodąs triūsų filosofo Vydū
no straipsnis „Iš Tamsos Švieson“.

„Mūsų Kalendoriuje“ platokai 
gvildenami taip pat ir tarptautinės 
politikos bei ekonomijos klausimai.

Gausu ir mokslinių įvairenybių.
Kalendariume prie kiekvieno mė

nesio duota minėtinų įvykių chrono
logija.

Kuliurinė kronika
— Nuo vasario 15 d. leidžiama į 

Vokietijos britų ir amerikiečių zonas 
įgabenti laikraščius, žurnalus ir kny
gas iš angliškai kalbančių kraštų — 
JAV ir D. Britanijos. Visa tai gali 
būti siuntinėjama pokietėliais ne sun
kesniais. kaip 2 kg.

— Žinomasis * amerikinių filmų 
magnatas Samuel Goldwyn, pažįsta
mas savo originaliais užsimojimais, 
vienoje spaudos konferencijoje Lon
done pareiškė, jog jis laikąs William 
Shakespeare tikruoju busimųjų fil
mų autoriumi. Goldwyn planuoja 
ateinančiais metais filmon įsukti

S. mėgdavo rodyti savo retiems sve
čiams' ir šv. Kazimiero portretą, 
pieštą kažin kokio jėzuito 16 amž. 
Galimas dalykas, kad portretas buvo 
padarytas tada, kada šv. Kazimieras 
dar nebuvo kanonizuotas.
’ Paveiksle atvaizduotas greičiau že
mo, nekaip vidutinio ūgio vyras, ap
sirengęs iškilmingu apdaru - ilgu, iki 
pat žemės, įsmaugtu per juosmepį, 
žiponu. (Maždaug tokiame pat ap
dare mes matome Vytautą Didįjį pa
veiksle, kabančiame Vilniaus Kate
droje už didžiojo altoriaus). Rimto, 
pailgo, taisyklingų bruožų veido iš
raiška primena renesanso meto por
tretus.

Kalbamas paveikslas labai skiria
si nuo vėlesniais laikais pagaminto 
stilizuoto ir, pasakyčiau, iki kraštu
tinumo išcackinto šventojo atvaizdo, 
kuris greičiau primena dangišką esy
bę, bet nebe žmogų.' Jėzuito paveiks
las yra daugiau realistiškas ir žmo
giškas ir tuo pačiu mums artimesnis. 
Tegul šventasis daugiau gyvena dan
giškais, nekaip žemiškais dalykais, 
bet vis dėlto jis yra žmogus ir jis bus 
artimesnis mūsų širdžiai, jei mes ji 
matysime daugiau sužmogintame pa
vidale, nekaip išstilizuotoje abstrak
cijoje.

Gaila, kad mes gyvename ištrė
mime ir neturime sąlygų mūsų vie- 
nintėlio šventojo paveikslo reikalą 
peržiūrėti iš pagrindų. Mūsų daili
ninkų uždavinys sukurti originalų, 
lietuvišką šv. Kazimiero atvaizdą, 
kuris mums būtų artimas ne tik, kaip 
šventasis apskritai, bet ir kaip lietu
viškas šventasis.

Dipl. inž. Vyt. Izbickas

venamąją vietą. Šis statybos būdas 
yra charakteringas vokiečio dvasiai: 
dažnai plokščiai, bukiai, daugiausia 
nieko negalvojančiai, o tik aklai se
kančiai skerdžiaus trimitą. Vokietis 
gerai, drąsiai jaučiasi tik masėje, 
vienodoje uniformoje. Retai jis turi 
savo nuomonę, o orientuoja savo gal
voseną pagal įsakymus iš aukščiau. 
Ši ypatybė labai ryškia konkrečia 
forma yra įgavusi vokiečių tipinių 
gyv. namų ir kolonijų (Siedlung'en) 
statyboje. Tuo tarpu lietuvis yra in
dividualistas, į kiekvieną kūrinį sten
giasi įnešti savąjį „aš“, nepasiduoti 
predeterministmei valiai. Jam nepa- 
nešamai koktu yra tipiškumas, nuo
bodus vienodumas. Jei dar būtų pri
imtina kaimo tipinių gyv. namų sta
tyba, kur tas vienodumas pranyksta 
dideliuose atstumuose, įvairuojant 
sodybų dydžiui ir išdėstymui, tai var
giai ar priimtinas miestų statyboje, 
nebent būtų norima sukurti koloni
jų, pagal vokišką pavyzdį. Darbinin
kų kolonijos vargiai bus išvengiamos 
augant miestų pramonei, žinoma, čia 
reikėtų -ieškoti kitų kelių ir sprendi
mų, kad išvengus chaoso. Gal dau
giau tektų derinti tik bendrą tam 
tikro miesto dalies pastatų stilių ir 
apimtį, tačiau suteikiant galimybę 
atskiram objektui leistinumo ribose 
nukrypti, prisitaikant atskiro indivi
do dvasiai ir pageidavimams.

Trumpai prisilietęs pačiai proble
mai, norėjau keletą žodžių tarti ir 
apje pačius premijuotus projektus. Iš 
anksto atsiprašau gerbiamų autorių, 
jei padarysiu kurių netikslumų, tetų-, 
rėdamas prieš akis tik tų projektų 
dalis.

Iš pirmojo žvilgsnio matyti, kad 
kai kurių amerikiečių zonos autorių 
projektų architektūrinis stilius var
giai turi ką bendra su lietuvišku sti
lium. Štai prieš akis dipl. inž. J. 
Okunio gyvenamo namo galinis fa
sadas (I pr.). Jei šį projektą įgyven
dintume kur pietų Vokietijoje — nie
kas juo nesistebėtų, nes jis visiškai 
atitinka ten vyraujantį bavarų stilių.

daugelį Shakespeare veikalų, nes jis 
esąs geriausias žodžio meisteris. -

— Rašytojas - romanistas Mirko 
Jelusič, buvęs nacių laikais Vienos 
Pilies Teatro (Burgtheater) direkto
riumi, prieš kurį laiką Vienos teismo 
išteisintas, atsiradus naujų kaltę 
(krašto išdavystę) įrodančių doku
mentų, dabar vėliai areštuotas.

— Anglijos ir Amerikos penicili
no specialistai, kaip pranešė Kontro
linės komisijos britų cheminės pra
monės skyrius, nurodys vokiečiams 
gamintojams penicilino gaminio me
todą.

J. Augustaitytė-Vaičiūnlenė

Malda j Šv. Kazimiera
Tu ryto rasa sidabrinė,' 
Tu žiedas laukų Lietuvos...
Tavy mūs troškimai visi susipynė —• 
Ir mažo, ir jauno, ir seno — v 
Pražydusio baltu bijūnu galvos.

Mes prašom, ant viešojo kelio 
Suklupę po savo našta...
Įžiebki languos mūs namelių 
Giedros .spindulėlį mažytį, 
Kad laisvė nebūt prarasta.

Be savo pastogės mūs širdys 
Ir Dievui ir žmogui sudžius. 
Baisus iigėsys mus nugirdęs 
Pavers be žiedų ir be lapų 
Į verkiančius kryžkelėj nuogus 

medžius.

štai rankose Tavo mūs žemė, 
Jos kviečių gintariniai laukai. 
Kur vandenį sesė šaltinyje semia, 
Ir volungės prašo lietaus, 
Ir varva pušelių sakai...

Taip baugu ir, lyg naktyje, juoda. 
Prabilki, mūs broli skaistus!
Kas smilgai gyvenimą duoda? 
Ir išmuša naują šaltinį, 
Kad lietus versmė per kraštus.

Tai leisk mums sugrįžti.į Vilnių! •
Kaip grįžta į lizdą garnys.
Telinksta mus varpos nuo pilnio, 
Kaip vaępos brandindamos duoną — 
Tu mūsų jauniausias žynys.

gal balkoną laikančios sijų konsolės 
ir langinės turtingesnės papuošimais. 
Lietuvoje šis pastatas būtų naujiena. 
Gal jis ir gražus ir patogus, tačiau 
šimtu nuošimčiu bavariškas.

Taip pat dipl.. inž. K. Reisono 
(anglų zona) 15 ha ūkio gyv. namo 
proj. (II pr.), nors labai skiriasi nuo 
Pietų Vokietijoj gyvenančių autorių 
projektų, tačiau šio namo architek
tūra dvelkia Siaurės Vokietijos for
mų griežtumu, plokštamu bei šalta- 
mu.Vargiai ar ką bendra su namo 
architektūra turi lietuviškas prie
butis.

Atrodo, kad mažiausiai svetimai 
įtakai pasidavęs bus dipl. inž. J. Mu- 
lokas su savo 15 ha ūkio gyv. namo 
projektu (I. pr.). Iš pirmo žvilgsnio 
jausti lietuviškas šiltumas, primeną 
daugelį mielų vietų tėvynėje. Sody
bos išplanavimas rečiau sutinkamas 
ir įdomus. Gal prasilenkta tik su 
vienu reikalavimu, būtent — ūkinin
kas iš trobos turi lengvai apmatyti 
visus sodybos pastatas. Prieš kloji
mą turėtų būti daugiau vietos, duo
dant galimybę laisviau judėti pri
krautiems vežimams bei kuliamąja! 
mašinai. Uogienojams vieta parinkta 
per daug arti prie tvartų — jie bus 
žalojami ten neišvengiamai paten
kančių paukščių bei gyvulių. Ap
skritai, pats projektas tiek lietuviško 
stiliaus pagavimu, tiek Išdėstymo ori
ginalumu yra labai vykęs.

Jei miesto gyv. namų projektų 
stilius yra vargiai lietuviškas, tai 
vidaus išdėstymas yra tikrai labai 
patogus ir racionalus. Tik norėtųsi 
pageidauti vieno papildymo. Kiek
vienoje šeimoje dažnai pasitaiko jos 
narys turįs kokį nors palinkimą — 
ar tai būtų pamėgimas namuose. 
dirbti protinį darbą, susietą su bi
blioteka, ar kitokio pobūdžio darbu 
paįvairinti laisvąsias valandas. To
kia rami, išorei mažai prieinama as
meninė šventovė — darbo kambarys 
būtų labai pageidaujamas ar net bū
tinas.

Baigdams dar kartą noriu par 
brėžti, kad tikrai sunku spręsti apie 
konkursą iš spaudoje patiektų davi
nių, tačiau, pats premijavimo faktas 
rodo, kad kiti projektai turėjo būti 
dar labiau neatitinkantys statybos 
sąlygas. Jei premijuotieji projektai 
turi gan stiprų išplanavimą, tai Inž. 
Centro Valdybos pageidauta savito 
lietuviško architektūros pobūdžio są
lyga yra daugumoje neišpildyta — 
kai kurie autoriai yra labai paveikti 
gyvenamos aplinkumos vyraujančio 
stiliaus. Tiesa, gal sunku yra lietu
višką savitą medinės statybos pobūdį 
pritaikyti mūrinei statybai, tam yra 
reikalinga ieškojimų, bandymų. Ir 
todėl šis mūsų architektų bandymas 
yra sveikintinas linkint ateityje daug 
sėkmės.
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Tau kalba kiekvienas daiktelis
(KELETAS MINČIŲ IS DILLINGKNO LIETUVIŲ STOVYKLOS TAUTODAILĖS PARODOS)

Gerai, kad atėjai... Mačiau, bu
vai pavargęs, ir aš ilgus vakarus gal
vojau, kuo tave atgaivinus, Kuo tau 
priminus buvimą šviesesnių dienų, 
šviesesnių negu tos, į kurias likimas 
mus įstūmė. Žinau, kaip tu bodėjais 
visu tuo, ką pakeliui į čia sutikai, ir 
kaip veltui daireisi tarp žmonių šir
dies. Daug kartų rūgojat piktas, dėl 
užgriuvusių nelaimių, pakaltindamas 
tolygaus likimo brolį; aš žinau —ztai 
padarė beribė kančia. Kančia, ku
rios deginamas blaškaisi tu. Skau
smas, kuris ištikimai saka tave iš pat 
kiemo vartų...

Duok ranką, drauge, einam. Aš 
tau turiu kažką pasakyti...

Žiūrėdamas į pasieniais išdėliotus 
kilimus, staltieses, margiausiais raš
tų raštais išmargintas juostas, išgirsti 
pažįstamą bildesį. Tartum išleidus 
šeimyną į laukus, motutė vėl trum
pam įsėdo į stakles. Pusvalandį, gal 
mažą valandėlę tarp rankų pasvaidya 
šaudyklę, kojomis sumins paminas, 
— neįsivaizduojate, kaip ją traukia 
jaunų dienų darbai... Žiūrėk, kur 
buvus nebuvus apsisuks ir vėl, kaip 
genelis miške, kaukši skietu prie sa
vo languotinių. Ir taip vis skubėda
mos, visur vis po trupučiuką nutru- 
pėdamos, žiūrėkit, ką jos — mūsų 
gerosios motutės padariusios.
• Kai ji, gal būt, amžinai prisiglau

dė aukštajam smėlio kalnely, ar šal
toj ir nykioj Sibiro tundroj kaulelius 
pūgos užbarstė, argi šitie jos ranko
mis padaryti daiktai nėra šventi?!...

Toliau matau dailų senovišką si
joną. Tokių pat patrauklių.^spalvų 
priejuostė. Ne, matau visą moterišką 
aprėdalą. Kertu iš kažko — tai ma
no senutės sijonas! Ir priejuostė!

Šauniai pasikaišiusi nedėidienio 
rytą į skambinimą varpų traukdavo 
ji per pūdymą pramintu takučiu. Iš 
anksto žinodavau: eis mano senutė 
bažnyčion, ir neleisdavau bandai nu
tolti nuo takelio. Pasigirsdavo smar
kiai skubančios senutės šimtakval- 
džio plakimasis tarp basų kojų.

— Na, kaip tau, mano geltonplau- 
kėli? — klausdavo, glostydama gera
ranka. Kita ilgai rausdavosi šim- 
takvaldžio kišenėje, kol iš po raštuo
tos priejuostės ištraukdavo geltono ir 
kaip šakalys sudžiuvusio sūrio ga- 
bala. '

— Priganyk mano Aguonę, — vėl 
sal-vdavo ji:,— parnešiu riestainių.

Sijonas plakdamasis nušlamėdavo 
per geltonuojančių pienių lauką, per 
laukinių, našlaitėlių žiedų grožybes. 
Iš anos alksnynų pusės atplaukdavo 
varpai: bim-bam, bim-bam, bammm

Ak, susimaišo pirštinių raštai, pro 
mirgančias juostų spalvas ima strak
sėti maži maži ėriukai, pasišokėdami 
šviežioj pavasario žolėj... Mėlynas 
lino žiedas supasi, supasi... — Vi
sada anuos daiktuos mums atsišvies 
mūsų laukai ir atsimuš mūsų krašto 
garsai, įpareigoįą viską iki ploniausio 
Sąskambio perduoti tiems, kurie apie 
gražiąją savo tėvų šalelę beprisimins 
tš mūsų lūpų.

« '

Lenkų žurnalistų suvažiavimas
LENKŲ ŽURNALISTAI DOMISI MŪSŲ GYVENIMU

§. m. vasario 22 d. Epsteine (Tau- 
nus) įvyko lenkų žurnalistų sąjungos 
suvažiavimas. Jame lietuvius žurna
listus atstovavo Povilas Gaučys ir 
ukrainiečius — Woskobijnyk.

Lenkų žurnalistų sąjunga šiuo 
metu turi 58 tikruosius narius ir 30 
kandidatų. Nariai moka po 10 RM 
per mėnesį, o kandidatai po 5 RM. 
Sąjunga gana turtinga, nes dabarti
niu metu turi 57.000 RM grynais pi
nigais. Ji Epsteine turi išsinuomojus 
didelę gražią vilą, kurioje gyvena 17 
sąjungos narių su šeimomis. Jie visi 
gyvena iš vokiškų kortelių ir yra ne
priklausomi nuo UNRRA ir scree- 
ningų. ,

UNRRA pravedus griežtą repatri- 
jacinę akciją, iš 1.200.000 lenkų, bu
vusių Vokietijoje, dabartiniu metu 
beliko tik 300.000, ir šis skaičius vis 
dar mažėja. Griežta UNRRA-os re- 
patrijacinė akcija labai smarkiai pa
lietė ir lenkų tremtinių spaudą. Iš 
buvusių 7 savaitraščių ir vieno dien
raščio lenkams po didelių pastangų 
pavyko gauti licenciją leisti tik vie
ną nepriklausomą savaitraštį .Kro
nika“, leidžiamą Epšteine. Antrą sa
vaitraštį leidžia varšuvinės pakraipos 
lenkai, tai yra tie, kurie pritaria da
bartinei Lenkijos politikai.

Lenkų žurnalistų sąjungai yra pa
vesta rinkti lankų tremtinių archy
vas. Dabartiniu metu šis archyvas

Anoj pusėj, už stiklinių vitrinų, 
kaip ir pridera mūsų krašto auksui, 
— gintaro dirbiniai.

Jūs nepamiršote lėto Baltijos pla- 
kimoši? Taip kartais vos vos juda 
siauros rievelės milžiniškame van
dens paviršiuje, kartais pašėlsta ban
gos. Tarsi perpykęs, pažaliuoja van
duo ir šoka į viršų volais. Milžiniška 
galia plėšias! tolyn į šalis, viena per 
kitą sviedžiąs! į krantą vilnys.

— Rytoj bus gintarų, — sakydavo 
žvejai: — nepatingėkit atsikelti.

Anksti, apyaušriais, būdavo, skubi 
basas, pasiraitojęs pajūriu. Pasilenk
damas renki saujon geltonus gabaliu
kus ... aukso.

Plakasi Baltija tavo akyse ... Čia 
lėtai vos gyva juda, čia šniokšdama

Vaizdas iš tautodailės parodos Dillingene
Foto P. Gaubio

atskuba baisi vilnis. Lygiai tokia pat, I sunkiai išsisprendęs, kaip tūkstančių 
kaip ana likiminė, nubloškus! nuo 
laimingojo tėviškės kranto... Ir kaip 
dar niekada, tau menasi Jūratės ir 
Kastyčio legenda ...

Čia viskas sava. Į tave kalba 
kiekvienas daiktelis. Visi jie — da
lis tavo gyvenimo.

Nenorom ateina mintis: kaip mes 
turime atsidėkoti tiems, kurie palik
dami namus neužmiršo paimti šias 
mūsų tautos triūsu sukurtas verty
bes. Tegalėdami pasiimti vieną la
gaminėlį- ir į tą patį — kas tautinį 
drabužį, kas motutės, senutės ar pa
čios gamintą priejuostę, kas dar kitą 
brangenybę įsidėjo. Tik jų dėka mes 
vėl išgyvename savo namų šilumą, 
akimirksnį vėl esame laimingi, kad 
nors ir svajonėje gali pabūti po savo 
stogu.

Šit pirmieji Nepriklausomos Lie
tuvos banknotai. .Išleidimo data 1922 
metai. Gal tu juos atsimeni? Sun
kiai tą laikotarpį pergyveno tavo dė
dulis, Viešpatie, duok jam amžiną 
atilsį, kai krito „ostiniai“ ir juos pa
keisti atėjo šie.

Paskui ir juos pakeitė kiti. Į vie

jau yra surinkęs 652 knygas ir bro
šiūras, išleistas Vokietijoje po šio ka
ro. Vienas žymiausių sąjungos at
liktų darbų buvo surengimas lenkų 
spaudos ir knygos parodos Wiesba- 
dene. Šioje parodoje buvo išstatyta 
150 periodinių leidinių ir 200 knygų, 
išleistų Vokietijoje per pusantrų 
metų. Šią parodą aplankė daugiau 
kaip 5.000 žmonių. Ji sąjungai kaš
tavo 23.000 RM. y

Lenkų DP gyvenimas stovyklose 
daug sunkesnis negu mūsų. Visos 
mažos stovyklos panaikintos. Gyve
nama tik didelėse, kuriose kultūrinis 
gyvenimas esąs suvaržytas. Tačiau 
lenkai nenusimena ir tikisi dar šiais 
metais pajudėti į Vakarus. Tam stro
piai ruošiasi ir lenkų žurnalistai.

Lenkų žurnalistai lietuviams reiš
kia daug simpatijų ir domisi jų gyve
nimu. Visi jie prašo apie lietuvius ir 
Lietuvą informacijų, kurias žada pa
naudoti savo ir užsienio spaudoje. 
Vienas kitas lietuviškai mokąs lenkų 
žurnalistas (pvz., p. E. Jakubowski, 
buvęs lenkų dienraščio Kaune re
daktorius) lietuvių spaudos apžval
gas deda vietos lenkų spaudoje, o 
kitas siunčia lenkų laikraščiams 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Mūsų žurnalistams vertėtų su sa
vo kolegomis lenkai* palaikyti dar 
glaudesnius ryšius.

nų vietą stojo sidabriniai Vytautai, 
basanavičiai, Smetonos, kitų postą 
užėmė skambančios varinės javų var
pos ... Iškelta galva mūsų litas per
nešė visas krizes, ko neišnešė tvir
čiausias užsieninis pinigas.

Tavo dėmesys nukrypsta į sienas. 
Ten peržvelgi kabančius paveikslus 
vienur trumpiau, kitur ilgiau leisda
mas akiai pailsėti darnioje spalvų 
harmonijoje.

Prie vieno jų tavo žvilgsnis įsi
tempia. Jame matai savo kraštą pa
liekančius žmones. Prispaudus prie 
krūtinės motina nešasi kūdikį. Jos 
klaikus žvilgsnis žvelgia ateitin, kuri 
dabar nuo labai nedaug ko bepri
klauso. Tu pats žinai, kiek maža te
reikėjo, kad tavo likimas būtų ne- 

tų, kurie pateko po tankų vikšrais,’ 
buvo suvaryti į jūrą, gabalėliais svie
dinių išnešioti... Vaiko padedamas

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

1945-6 m., spaudai parengė Dr. Br. KALVAITIS)(4)

SOCIALIZMO NEPASISEKIMAS
1917 metais vienas didelis kraš

tas, Rusija, pasidarė scena didelio 
masto socialinių eksperimentų. Ko
munizmas nuvertė senąjį režimą, ca
rizmą ir kapitalizmą kartu. Bet re
voliucija nesukūrė ekonominės lygy
bės ir socialinės teisybės.

Idealistai, kurie nuoširdžiai tikėjo 
į kolektyvinę visuomenę, buvo įsi
tikinę, kad sykį žemės ir gamybos 
priemonių „nuosavybė“ bus perimta 
iš privačių asmenų ir perduota vals
tybei, socialinė lygybė bus pasiekta, 
ir nauja, bujojanti ir laiminga visuo
menė bus sukurta.

Keletą metų po revoliucijos, ta
čiau, pasidarė aišku, kad absoliutinė 
ekonominė ir socialinė lygybė yra 
nesuderinama su pačia žmogaus pri
gimtimi. Privati iniciatyva yra es
minis dalykas progresui, ir tam tikras 
kiekis nuosavybės yra neišvengiama 
būtinybė žmogiškai laisvei. Buvo pa
daryta visa serija reformų, kurios 
privedė prie turtų ir jėgos gradaci
jos taip pat ryškios, kaip ir bet ku
riame kapitalistiniame krašte.

Du dešimtmečius rusų tauta dirbo 
su energija ir pasišventimu, kad pa
dėtų pagrindus didelei pramonės pa
jėgai ir pagamintų reikalingus kraš
tui nuo užpuolimų apginti ginklus. 
Bet kad ir pasakiški gamybos skai
čiai, tačiau jų gyvenimo standartas 
pasiliko nepaprastai žemas. Darbi
ninkai gyvena sąlygose, daug blo
gesnėse negu vakarų demokratijų 
darbininkai. Asmeninė laisvė ne
egzistuoja. Nors visi gamtos turtai 
ir įrankiai yra kolektyvinis turtas, 
santykiai tarp vadovybės ir darbi
ninkų yra tokie pat kaip Anglijoj ir 
Amerikoj — praktiškai dar blogesni. 
Dauguma darbininkų yra pririšti prie 
fabrikų, kasyklų ar žemės ir neturi 
judėjimo laisvės, jei savo darboviete 
nepatenkinti. Per 20 metų po aukš
tosios ir vidurinės klasės išnaikinimo 
išsikristalizavo nauja valdančioji 
klasė. Generolas, aukštas valdinin
kas, sėkmingas inžinierius, rašytojas, 
dailininkas ar dirigentas yra lygiai 
taip pat aukščiau masių, kaip ir dau
gumoj kapitalistiniu kraštų.

Rusų tautos atsieklmų nemažins,

vyras tempia ratukus, kuriuose šis 
tas, ką jie suspėjo įmesti. Aš noriu 
tikėti: tikriausia ten bus ir kuris nors 
iš čia esančių Tėvynės eksponatų ... 
— Bene jie kitokiais keliais čia pa
teko.

Valandėlę tavęs niekur nenutemp
si ir bene atsidusęs sakai:

— Tikrai, atsimenu, taip mes bė- 
gome! Klaupdami pakelių kryžiams, 
užtarimo, stipribės priduoti mels
dami.

Ir tai sakai tu, kuris visą tą tra
gediją kiekviena savo kūno ląstele 
išgyvenai, plaukei marėmis ir sken
dai, iš apsupimo žiedų, iš neįtiki
miausių pavojų išlindai. Tu, kuris 
esi vienas iš tų „Tremtinių“.

Tu ir vėl stabteli. Stabteli ir taip 
palieki ilgą laiką.

— Tik pažiūrėk, ar tai ne mūsų 
sodyba, — sakai man nenuleisdamas 
akių nuo to, ką matai.

Viešpatie, mudu stovime prieš sa
vo lizdą!... Po tiek laiko!

Mane apima keistas jaumąs: aš 
sugrįžtu iš klajonių. Dveji su viršum 
metų praėję, ir dabar suku duobėtu 
pasodės keliuku, kur už stogo kyšo 
svirtis. Antai ji yra.

Tu vis stovi. Tu ir dabar stovi, 
kai mane traukia paskubėti. Aš jau
čiu pagreitintą širdies plakimą: ką 
rasiu? Už tvoros vienoj pusėj kaip 
šepetys tanki rasoda, kitoj peržydė-- 
jusios obelys. Gonkose sesuo ir kaž
kas nepažįstamas. Ale tokia tyla, kad 
nors šuo sulotų, svirtis sugirgždėtų.

Prislenku prie kiemo. Ten eina 
kas.

— Barnabai, ar tū? — aš sušuk
siu.

Vaikis nuo priesvirnio tempia 
maišą, nė neatsisuka. Toks jis ir bū
davo. Kol nesurėksi ausin, gali plė
šytis — neatsilieps. Mažas dar iš
riedėjęs i šlopšio ant galvos, nuo to 
riedėjęs iš šlopšio ant galvos, nuo to

Palauk, ar tik ne mama ten su 
kibirais!

— Motu!...
Ji pakelia delnątprie akių. Stipri 

šviesa neleidžia jai pažinti keleivio 
prie vartų...

— Kas per tvartai, daržinės... — 
šnabždi ausin man, vaikščiodamas 
akim nuo vieno trobesio prie kito. —

Argi kur kitur mes matėm taip. Tiek 
daug erdvės ir ramybės.

Tik dabar suprantu apgaulę... 
Čia tik modelis, tik žaismas jau
smams išsilgusiems tėviškės paveik
slo. Paveikslo, kuris tebestovi iškil
nus viršum mano pasaulio, nė trum- 
p:ausiai akimirkai neapleidžiąs ūki
ninko sūnaus ... Pilkų arimų vai
ko ...

Vieniems jis — dūmų debesies 
apsuptas, karo ugnies liežuviuose 
dingstančios sodybos paveikslas, ki
tiems — neapg’eljiamu klevu unk
smėje išnykstantis, vis ms visiems 
— saulėta kūdikystė, niekada nebe
pasiekiama, nebeatsišauksianti...

Tu vėl užgaišti tremtinių spaudos, 
leidinių skyriuje.

— Matai, rodos, nieko, o jau ge
ras truputis, — sakai.

— Gerokas, kai viskas vieton su
rinkta.

Ir čia tu gėriesi mūsų raštija bai
sios nevilties, dvasinių vertybių su
trypimo laikotarpy gimusia. Pirma 
rotatoriaus dienos švieson ištraukta, 
dabar spaustu! ės dažais kvepiančia.

Ar pagalvoji, mielas lankytojau, 
apie tuos, kurie ja sukūrė? Rašyto
jus, žurnalistus tremtinius, kurie 
naktimis, kai paklodėmis atitvertuose 
kampuose nutyla garsios kaimynų 
šnekos, prasėdi ligi aušros... Ligi 
vėl sukilusių stovyklos gyventojų 
garsai sutrauko minčių gijas. Tu 
žiūri, viską apeini kartą ir grįžti vėl 
prie tų pačių daiktų. Aš matau, tave 
traukia dar valandėlę pabūti čia, nes, 
gal būt, tu išgyveni, ko ten būdamas 
niekada nejautei. Aš noriu pasakyti: 
tavimi bėga graži tavo tėvynės pa
saka ...

Tu neatsistebi kantrybe, nagingu
mu tų žmonių, kurie, ir tavo sąlygose 
būdami, Thedyje (rūpintojėliai, orna
mentuotos lėkštės), žaisluose (žavin
gos tautiniuose drabužiuose lėlės!), 
visur, kur tik prikišo rankas, įrodė, 
jog dar gali mąstyti, kurti, dirbti.

Kaip ir tu, jie neteko visko: arti
mųjų, sunkiai įgyto kuklaus turto, 
net gi užuojautos ir gero žodžio neat
siranda, bet jiems paliko... rankos. 
Ir tai yra viskas, kuo šiandien dar 
galima pasitikėti, ir tai yra viskas, 
kas tau liko. Tai tavo turtas... '

Tiek tau norėjau pasakyti.

jei pasakysime, kad beveik nė vie
nas Markso ar Lenino idealų nebuvo 
įgyvendintas Sovietų Sąjungoj. Bū
dami nuolatinėj užpuolimo baimėje,. 
Sovietų gyventojai dėjo didžiausias 
pastangas sustiprinti centralizuotos 
savo valstybės galią. Kas iš visos 
pirmykštės USSR išliko po daugybės 
aukų, tai dominuojanti Stalino reži
mo doktrina. Pirmykštis komunistų 
filosofijos internacionalizmas, neilgai 
teišsilaikęs nuvyto ir išnyko, užleis
damas vietą nacionaliniam komuniz
mui.

Po to, kai Stalinas nugalėjo Troc
kį, . Sovietų vyriausybė kūrė savo 
pramonės ir karo jėgą, jungdama 
įvairiausius savo milžiniško krašto 
elementus į vieną tautinį vienetą, ža
dindama ir keldama atskirų grupių 
nacionalinį instinktą iki tokio laips
nio, kuris leido Sovietų vyriausybei 
reikalauti tų tautų bet kokios aukos 
gyvenimui ir Sovietų valstybės sti
prinimui.

Tautiniai jausmai visų tų margų 
tautybių, kurios sudaro Sovietų Są
jungą, buvo žadinami ir uždegami 
tomis pačiomis prakalbomis, tais 
pačiais ūbaisiais, tomis pačiomis vė
liavomis, muzika, uniformomis, kaip 
ir kapitalistiniuose kraštuose. Kad 
sukurtų tautinės valstybės galybę, 
žmonės turėjo atsisakyti visų vilčių 
į geresnį materialinį gyvenimą ilgai 
ateičiai. Vartojamų prekių gamyba 
buvo laikoma minimali, kad galima 
būtų sukoncentruoti šios tautos jėgą 
karo medžiagų gamybai.

Vokiečių užpuolimas 1941 metais 
įrodė, kiek tai buvo reikalinga. Per
galė prie Stalingrado parodė kiek tai 
buvo naudinga.

Rusenanti dirbančiųjų masių tar
pe opozicija prieš tokį politikos pa
keitimą buvo centralinės valdžios be 
atodairos išnaikinta; valdžios — kuri 
augant vidujinei opozicijai iš vienos 
pusės ir augant spaudimui dėl blo
gėjančios tarptautinės padėties iš 
kitos pusės, darėsi kiekvieną dieną 
vis daugiau diktatoriška, daugiau ti
roniška. Rusų tautos aspiracija į lai
svę buvo pamaži užsmaugta. Gale 
ketvirto šio amžiaus dešimtmečio bu
vo aišku, kad Sovietų valstybė eina

link pilno autokratinio valstybės ad
ministracijos dominavimo totalitari
nėje visuomenės santvarkoje.

25 metus po sukūrimo pirmos ko
munistinės valstybės, paremtos 
Markso ir Lenino principais, Sovietų 
Sąjunga išsivystė į didžiausią .tautinę 
valstybę pasaulyje, su visagale biu
rokratija, didžiausią tautinę valstybę 
pasaulyje, su visagale biurokratija, 
didžiausia pasaulyje armija, vienin
tele policijos pajėga kontroliuojančia 
veiksmus kiekvieno piliečio ir su 
nauja socialine ierarchija, su išimti
nom privilegijom stovintiems vado
vaujamuose postuose.

Sovietų žmonės gali sakyti, kad 
yra neteisinga kaltinti komunistinį 
režimą, kad jis išsivystė į stiprią, 
centralizuotą valstybę. Tai buvo rei
kalinga dėl to, kad Sovietų Sąjunga 
buvo apsupta kapitalistinių valsty
bių, kurios vertė ją laikyti tautinio 
saugumo politikos.

Visai teisingai.
Bet faktas, kad USSR buvo ko

munistinė santvarka, o kiti kraštai 
kapitalistiniai, čia neturi reikšmės. 
Viena svarbiausių priežasčių, kad 
Sovietų Sąjunga išsivystė į galingą 
valstybę, tai yra ta, kad egzistavo 
kiti jėgos vienetai. Tol, kol yra ke
letas nepriklausomų jėgos vienetų, 
turinčių tarpusavį kontaktą,. jie vi
suomet linkę eiti į konfliktą, visai 
neatsižvelgiant, kokios jų vidujinės 
ekonominės sistemos. (Bus daugiau)

NAUJA TARPTAUTINE KALBA
UP iš Londono praneša, kad Ang

lijos vyriausybė nacionalizavo 850 
paprasčiausių angliškų žodžių, sumo-. 
kėdama pagrindinės anglų kalbos 
Cambridge mokytojui Odgen’ui už 
kiekvieną žodį po 108 dolerius.

Ką britai planuoja daryti su šia 
valstybės įsigyta 92.000 dolerių ver
tės kalba, nebuvo paskelbta. Win
ston Churchill yra labai patenkintas 
anglų kalbos žodžių sumažinimu iki 
850, nes Oxfordo anglų kalbos žody
ne buvo 414.825 žodžiai. Jis jau 1944 
m. buvo sudaręs kabineto komitetą, 
kuris turėjo studijuoti, kaip geriau
siai vartotina kalba. Tas komitetas 

I pranešimo dar nėra pateikęs.
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Kuriomis sąlygomis Belgija verbuoja angliakasius?
5 str

a) Darbininkas, kuris pasirašė su- 
:artį, gaus atlyginimą, lygų atlygini
mui, gaunamam belgų darbininko, 
atliekančio tokį pat darbą. Atlygi
nimo minimumas yra nustatytas 
„Tarptautinės Mišrios Kasyklų Ko
misijos“ („Commission Nationale 
Mixte des Mines“).

Darbininkas turi teisę taip pat į 
premijas, kurios yra ar bus< duoda
mos belgų darbininkams. Išskaity
mai bus atliekami pagal legalias šio
je srityje taisykles, ir tam tikras al
gos nuošimtis yra sulaikomas pri- 
verstiniam socialiniam draudimui.

b) Darbininkai dirbantieji šachto
se, yra skirstomi j 10 kategorijų pa-

Ar gali paini...
(Atkelta iš 3 pusi.)

abiejų eksportas siekia apie 5 mili
jardus dolerių. Jis, be abejonės, dėl 
jau minėtų priežasčių turi būti žy
miai padidintas, gal net padvigubin
tas. Kaip gi tat atsiekti? Yra tik 
vienas kelias. Tos abi valstybės, 
glaudžiai bendradrabiaudamos, turi 
pasiekti tai, kad atsilikusiuose ar ne
turtinguose kraštuose būtų pakeltas 
gerbūvis, kad jie įsigytų darbo prie
monių bei galimumų ir tiek uždirbtų, 
kad galėtų gerai, gyventi ir pirkti 
anglosaksų prekes. Štai pavyzdys. 
Amerikos importo tenka kiekvienam 
gyventojui už 10 dolerių, o kiekvie
nam Indijos gyventojui tik už 80 
centų, gi Kinijos — vos už 60 centų. 
Tad koks milžiniškas skirtumas! O 
juk Kinija ir Indija savo gyventojus 
skaičiuoja šimtais milijonų. O kur 
dar kiti suvargę ir atsilikę kraštai? 
Jeigu tų visų kraštų gerbūvis pa
keltas ir gyventojai galėtų pirkti im
portuotas prekes ne už keliasdešimt 
centų, bet uį kelis dolerius, tai ang
losaksų ir kitų kraštų eksportui su
sidarytų dar niekada nebuvusios 
perspektyvos. Taigi, ir eksporto sri
tyje Anglija ir Amerika negali būti 
priešai, bet tik intensyvūs bendra
darbiai savo ir viso pasaulio gyven
tojų gerovei.

Žinoma, yra dar daug smulkesnių 
ir stambesnių sričių, kur Anglijos ir 
Amerikos interesai gali nesiderinti 
ar nesiderina. To nė vienas kraštas 
negali išvengti. Bet jų pagrindiniai 
siekimai politikoje ir ekonomikoje, 
o reikalui esant, ir karo srityje tiek 
sutampa, kad atšalimas ar net san
tykių pairimas negali būti įsivaizduo
jamas.

(Pradžia praėjusiame Nr.)
gal kvalifikacijas ir atliekamą darbą. 
Minimalūs atlyginimai yra šie: už 8 
vai. darbo dieną Cl. I — 140 belgų 
frankų, Cl. II — 143,5 fr., Cl. III — 
147 fr., Cl. IV — 156 fr., Cl. V — 
169 fr., Cl. VI — 175 fr., Cl. VII — 
182 fr., Cl. VIII — 210 fr„ Cl. IX — 
213,5 fr., Cl. X — 220,5 fr.

Jaunų darbininkų (nepilnamečių) 
atlyginimas už darbą šachtose: už 8 
vai. darbo dieną 14 metų amžiaus — 
70 fr., 15 mt. — 84 fr., 16 mt. — 91 
fr., 17 mt. — 98 fr., 18 mt. — 112 fr., 
19 mt. — 26 fr., 20 mt. — 133 fr., 
21 mt. — 140 fr.

c) Atlyginimas bus mokamas ma
žiausiai du kartu per mėnesį. Atsi
tikimuose, kai atlyginimo normos, 
mokamos belgų darbininkams, būtų 
pakeistos, atlyginimas svetimtaučiams 
taip pat bus pakeistas toje pat pro
porcijoje.

d) Nežinojimas prancūzų ar fla
mandų kalbos svetimtaučio darbi
ninko negali būti priežastimi mokėti 
jam mažesni atlyginimą, negu belgui 
darbininkui, dirbančiam tos pat ka
tegorijos darbą. Taip pat negali būti 
priežastimi paskirti ji prie sunkesnio, 
daugiau pavojingesnio arba neati
tinkanti jo sugebėjimą darbo.

6 str.
a) svetimtautis darbininkas taip 

pat turi teisę į papildomą kompen
saciją (gratifikaciją) natūra arba pi
nigais tokio pat dydžio, kaip ir belgų 
darbininkai.

b) Svetimšalis darbininkas turi 
teisę kasmet J apmokamas atostogas, 
kaip ir belgų darbininkai, pagal bel
gų įstatymus.
7 str.

a) Darbininkas, pasirašęs šią su
tartį ir be pertraukos išdirbęs ma
žiausiai 5 metus belgų anglies ga-, 
mykloje, jei įvyktų repatrijavimas, 
gauna atlyginimą, padengiantį grįži
mo kelionės išlaidas iki Lietuvos 
sienos.

b) Šita kompensacija taip pat pa
dengia kelionės išlaidas šeimos na
rių, kurie yra jo išlaikomi, iki sienos 
jo krašto, jei aukščiau paminėtas 
darbo perijodas tęsėsi 7 metus belgų 
anglies pramonėje.

8 str.
a) Belgų įmonė pasižada padaryti 

viską, kas yra jos galioje, kad su
teiktų darbininkams tinkamą gyve
namą patalpą, apstatytą reikalingais 
baldais, ir už nuomos kainą, kuri yra 
nustatytą toje apylinkėje, ir išpil- 
dant sąlygas, numatytas belgų darbo 
kodekse.

b) Kantinose, kurios yra specia
liai rezervuotos svetimšaliams dar
bininkams, įmonės vadovybė jų ve
dėjus parinks iš svetimšalių tarpo 
arba iš žinomų garbingų belgų.

Pardavinėjimas stipriai veikian
čių alkoholinių gėrimų kantinose 
griežtai draudžiamas.
9 str.

a) Darbininkas privalo mokė .i įna
šus socialiniam draudimui ir 1.1., pa
gal taikomą įstatymą, tokiu pat bū
du, kaip ir belgų darbininkas. Įna
šai bus sulaikomi iš jo gaunamo at
lyginimo. Jie bus panašūs į atskai
tymus, daromus iš belgų 'darbininkų.

b) kas liečia draudimą senatvėje, 
darbininkas turės tas pačias pirme
nybes, kurias turi belgų darbininkai, 
numatytas belgų įstatymuose.
10 str.

Nelaimės arba ligos atveju, sve
timtaučiai darbininkai naudojasi tais 
pačiais privalumais, išplaukiančiais 
iš belgų įstatymų.
11 str.

Nelaimingų atsitikimų laike darbo 
atveju, svetimtautis darbininkas turi 
teisę gauti kompensaciją, medicinos 
pagalbą ir vaistus tokiu pat būdu, 
kaip ir belgų darbininkas, ir tokio
mis pat sąlygomis, numatytomis bel
gų įstatymuose.

(Bus daugiau)

Rusai remia „La
(Pradžia 4 pusi.) 

ta karinė drausmė ir tai kariškai 
galvojančius profesiortalus armijos 
karininkus veikia teigiamai.

Taip pat rusų karininkai draugiš
kai laikosi vokiečių karininku atžvil
giu. Vienas atleistas 26 metų karinin
kas taip apibūdina Kalėdas, pralei
stas belaisvių stovykloje. Stovyklos 
komendantas paklausęs vokiečius, 
ko jie norėtų Kalėdoms. Karininkai 
ir kariai prašę kalėdinių eglučių ir 
jas gavę. Atšventus belaisvių' Kalė
das, Sovietų karininkai su savo žmo
nomis atėję į stovyklą ir vakarą pra
leidę kartu su belaisviais karininkais.

KOMUNIZMO NEPARDUODA
Sporadiniame belaisviams doktri

nų perteikime Sovietai vengia „piršti“ 
komunizmą. Ir kaip rezultatas, dau
gelis antikomunistų vokiečių armijos 
dvasininkų tapo „Laisvosios Vokie
tijos" nariais.

Nuolat primenama, kad Rusija 
Sveikintų stiprią centralizuotą Vokie
tiją, žinoma, visai draugišką Maskvai, 
kaip kad yra su dabartine Varšuvos 
vyriausybe.

Bismarcko ir gen. Hans von 
Seeckt, Reichswehro vadų priešhit- 
leriniais laikais, istoriniai mėginimai 
ugdyti draugiškumą su Rusija cituo
jami su įtikinamu efektu.

Veda N. Girtautas

SPORTO
Iš SCHEINFELDO LIET. SPORTO 

KLUBO „KOVAS" VEIKLOS
Šiuo metu vienu (^veikliausių lie

tuvių sporto nienetų yra Scheinfeldo 
„Kovas“. Kaip jau • anksčiau buvo 
pranešta, buv., Muencheno sporto 
klubo „Gintaras“ dalis sportininkų 
persikėlė į Scheinfeldo stovyklą, kur 
sudarė pajėgų krepšinio penketuką. 
Nuo sausio pradžios „Kovas“ turėjo 
jau 9-rias krepšinio rungtynės: dve
jas prieš lietuvių komandas — I-os 
baltų kuopos rinktinę ir Dillingeno 
sporto klubą; vienerius prieš stiprią 
Wuerzburgo latvių krepšinio koman
dą ir likusias šešerias prieš įvairias 
amerikiečių karių krepšinio rinkti
nes. Iš šių 9 rungtynių pralaimėtos 
tik vienerios - prieš vieną iš stip
riausių amerikiečių zonos karių ko
mandą Kittingeno 14 th const regi
ment, pasekme 43:27 (16:11). Šioje 
ekipoje žaidė' ir du žaidėjai, kurių 
ūgis siekė 2 mtr., - jie ir buvo .Ko
vo" pralaimėjimo priežastim.

Pažymėtinos pergalės dar prieš 
Wiurzburgo latvių komandą 48:30 
(16:12), prieš Wuerzburgo 57 th Field 
Hospital komandą 54:29 (32:16) ir 
_________ \

isvąją Vokietiją“
Kitose stovyklose Rusijoj lankosi 

„L. Vokietijos" delegatai, norėdami 
susekti nežinomus šalininkus, kurių 
politinės įtakos dabar dar nėgalima 
tikrai nustatyti.
LAIKYTIS SOVIETINES LINIJOS

„Laisvosios Vokietijos“ nariai, at
leistieji belaisviai, kurie grįžta į Vo
kietiją, ateina jau įsitikinę, jog Vo
kietijos ateitis glūdi nuoširdžiame 
bendradarbiavime su Rusija; tai toks 
neto efektas. Kalėdinė eglutė per 
Kalėdas daugiau įtikinąs draugišku
mo ženklas negu ideologinis priklau
somumas.

Šiuo metu Rusijoje yra mažiau
siai keletas milijonų vokiečių kari
ninkų ir karių belaisvių, nors ir ne
galima nustatyti, kiek yra tokių, ku
rie būtų linkę bendradarbiauti su 
Rusija. Galima manyti, kad dabar
tinis „L. Vokietijos" komitetas ne
rodo išorinės įtakos vokiečių politi
niame gyvenime, tačiau ateis diena, 
kada šimtai tūkstančių karininkų ir 
kareivių grįš į Vokietiją. Daugelis jų 
jau grįžo namo su nematoma, bet 
nežūstančia karinės karjeros ant
spaudą ant savo kaktos.

Tur būt, tai ir bus politinė ateities 
Vokietijos pajėgos kokybė, su kuria 
rusai dabar vykdo lažybas. Am.

ŽINIOS
ypač prieš Erlangeno Air Base ekipą, 
laimėjusią lakūnų krepšinio pirme
nybėse I vietą, rezultatu 68:50 (38:23). 
Šios rungtynės pasižymėjo didele 
sparta ir taikliais metimais.

Dabartiniu metu „Kovo“ komandą 
sudaro: Lauraitis, Ginčauskas, Biru
tis A Grušauskas, Grybauskas ir Bi
rutis St.

AUGSBURGO LIETUVIAI 
DILLINGENE

š. m. kovo 1-2 d. d. Dillingeno 
stovykloje Augsburgo lietuviai spor
tininkai sužaidė dvejas revanšo 
krepšinio ir stalo teniso- rungtynes 
prieš vietos stovyklos sportininkus.

Krepšinio revanšas augsbūrgie- 
člams nepasisekė, nes abejas rung
tynes pralaimėjo pasekmėmis: Pas 
rungt. 31:12 (19:12) ir II-as 19:17 
(4:12).

Stalo teniso revanšai? pilnai pavy
ko, nugalint dillingiečius 8:1. Vie- 
nintėlį tašką dillingiečiams iškovojo 
Elijošius prieš Kolominską 5 setų ko
voje. Komandos žaidė šių sudėčių: 
Augsburgas - Tėvelis, Vasiliauskas ir 
Kolominskas; Dillingenas - Kuraus- 
kas, Elijošius ir Zulpa.

Dvejetą - Tėvelis, Vasiliauskas 
(Augsb.) - Zulpa, Elijošius laimėjo 
dillingiėčiai.

KITOS ŽINIOS
Pasaulio ledo ritulio pirmenybės, 

kurios buvo pravestos Čekoslovaki
joje, Pragoję, pasibaigė. Pirmą vietą 
iškovojo ir tuo pačiu liko pasaulio 
ledo ritulio 1947 m. meisteriu. Če
koslovakija. Laimėjimą Čekoslova
kija iškovojo gana sunkiai ir laimin
gomis aplinkybėmis, nes Švedija nu
galėjo Čekoslovakiją 2:1 (rungtynes 
žiūrėjo ir Valstybės prezidentas Be
nešąs), tačiau Austrija nugalėjo Šve
diją taip pat pasekme 2:1 ir padėtį 
pataisė Čekoslovakijai, kuri, po per
galės prieš USA rezultatu 6:1, iško
vojo I v.; II v. Švedija, III v. Austri
ja, IV v. Šveicarija, V v. USA, VI v. 
Lenkija ir t.1.

Daugkartinis pasaulio ledo ritulio 
meisteris Kanada pirmenybėse neda
lyvavo. - .

Dabartinis pasaulio ledo ritulio 
meisteris Čekoslovakija šiuo metu 
vieši Vokietijoje, amerikiečių zonoje, 
ir sužaidė pirmąsias gastrolių ledo 
ritulio rungtynes prieš amerikiečių 
karių ledo ritulio rinktinę Garmish- 
Partenkirchene. Prie 5000 žiūrovų 
rungtynes laimėjo Čekoslovakija pa
sekme 14:1 (6:1) (5:0) (3:0).

Š. m. kovo 1 d. Prayžiuje prasi
dėjo Pasaulio stalo teniso pirmeny
bės, kuriose dalyvių labai gausu. 
Gaila, kad šiose pirmenybėse nega
lėjo dalyvauti Lietuvos stalo teniso 
reprezentantai, nes ligi šiol vykusfose 
pirmenybėse mūsiškiai stalo teni- ■ 
sistai visada gerai pasirodė. Favori
tu reikia laikyti U.S.A.

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

DRUKNERIENE Morta, 45 metų, 
gyv. Tauragė;

DRUNGILAS Celestinas, 35 metų, 
gyv. Kaunas;

JAKAITIS Juozas, 52 metų, gyv.
J urbarka s*

JAMKAUSKAS Stasys, 64 metų, iš 
Lauban;

JAMKAUSKIENE Zofija, 59 metų, iš 
Lauban;

JANAUSKIENE Ona, 50 metų, gyv. 
Vilkaviškis;

JANKAUSKAITE Stasė, 25 metų, iš 
Lauban;

JANKAUSKAS Jonas, 65 metų, gyv. 
Vilkaviškis;

JANKUS Viktoras, 22 metų, iš Ka- 
towitz*

JANKUS Viktoras, 22 metų, iš Ka- 
towitz;

LEONAVIČIUS Stasys, 37 metų, gyv. 
Kaunas;

LIAUDINSKIENE Vita, 26 metų, iš 
Delmenhorst;

LICERKA Anna, 46 metų, gyv. USA; 
LIETUVININKAITE Petronėlė, 19 

metų, gyv. Vilkaviškis;
LINIAUSKAS Eduardas, 26 metų, 

gyv. Vilnius;
LIUTKUS Juozas, Dr., 38 metų, gyv. 

■Latvija;
MACIULAITIS Eduardas, 37 metų, 

iš Sachsen;
MALECKAS Juozas, 25 metų, gyv. 

Latvija;
MALINAUSKAS Stepas, 32 metų, 

gyv. Kaimas;
STA.NKEVICIUTE Irena, 10 metų, iš 

Erfurt.

2531. Leg. Kranąuskas Vytas (Sec- 
teur ^Postale 54.206, Indo-China) — 
Adomaičio Boliaus, s. Miko, Jungsi
tės Gretės (Jung Grethe), Sirtauto 
Vlado, sūn. Antano.

2532. Račkauskas Ant., Argenti
noje, praneša, kad jo pusbrolis Rač
kauskas Pranas pagal žinias, gautas 
ne H Lietuvos, bet iš Vokietijos, esąs

nužudytas. Be to, jis prašo suteikti 
jam (a/c. A L. Balsas, Casilla de Cor- 
reo 303, Bs. Aires, Argentina) žinių 
apie kažkur Europoje esantį jo pus
brolį Jančauską Vladą arba jį patį 
atsiliepti.

2533. Mikalauskas (102 Main Str., 
Bellshill, Lankarshire, Scotland) — 
savo giminaitės Subatienės-Saukai- 
čiūtės Natalijos.

2534. Paukštienė-Gurinskaitė Ka
zimiera ([13a] Scheinfeld, UNRRA 
Area 1042) — brolio Gurinsko Jono, 
kįtų giminių ir pažįstamųjų.

2535. Ramanauskas A. (Oberlen- 
ningen,' Kr. Nurtingen, Hauffstr. 3) 
— Kemzūros Zenono, s. Benedikto. 
Yra žinių iš Puidoko Jurgio, gyv. 
Amerikoje.

"536. Gasiūnas Jonas (Nattem- 
bach 3, Bez. Griskirchen, Oberoster- 
reich, USA Zone) — giminių ir pa
žįstamųjų.

2537. Greisen-Rosenbergaitė Va
lentina (Rode-Kro, Ostergade 10, 
Danmark) — sesers Aleksandros ir 
švogerlo Juozo Šerepkų.

2538. Liogytė Joana ([23] Olden
burg i.O., Wehnen DP Camp) — Kar- 
puškos Petro.

2539. Bušmanas Vytautas iš Ma
rijampolės, gyvenąs England, Moncs 
Common Camp, Lower Seeding near 
Horsam Sussex, ieško giminių ir pa
žįstamųjų.

ieško savo brolių: Stasio (iš Šilalės 
v.) ir Albino (iš Ubiškio mst.) Šimkų. 
Taip pat prašo atsiliepti žinančius 
apie juos.

2549. Pociūtė Rūta ([23] SeedOrf- 
Zeven, Kr. Bremervorde, DP Baltic 
Camp, Lithuanian Groupe) — savo 
brolio Pociaus Jurgio. Žinantieji ką 
nors apie jį prašomi atsiliepti.

2550. Stončius Bronius ([14b] 
Wurzach, Kr. Wangen, Litauisches 
Komitee) — Gramaliausko Viktoro ir 
Lukaitės Danutės. t s.

2551. Būbelytė Daina ([14b] Wurz
ach, Kr. Wangen, Litauisches Komi
tee) —r savo .tėvų: Būbelio Liudo ir 
Būbelienės Modestos.

2552. Kučinskas Henrikas ([24] 
Pinneberg-Eggerstadt, Baltic Univer
sity) — Neviadomskytės Genės, Mo- 
zoliausko Ramojaus, kitų giminių ir 
pažįstamųjų.

2553. PAUTIENYTE Joana pra
šoma atsiliepti šiuo adresu: (16) F u 1- 
da, Frankfurter Str., Litauisches La
ger, V. Levickas.

2554. Kanapeckas Jonas, ([20] 
Lehrte b. Hann., DP Camp Churchill) 
— žmonos Kanapecltienčs Janinos ir 
dukrelės Vidutės, prieš pat kapitu
liacijos — Goldenic b. Hagenau, laik. 
stovykloje Jų likimą žinantieji pra
šomi atsiliepti.

2555. Bričkus Vacys ([24b] Pinne
berg, Baltic University, Bl. 8-321) — 
Petrauskaitės Lionės, kt. giminių ir 
pažįstamųjų.

2540. Asevičius Juozas (Via Bar
naba Orįani 87, Roma, Italy) — teis. 
Baltušio Saliamono, mišk. Brazausko 
Jono, Banėno Juozo, Lanausko Petro, 
Skirpstūnų-Bernikių šeimos, Skirp- 
stūno Antano, Baltrukonio Kazio, 
stud. Noreikos, kil. iš Vilniaus kraš
to, kt. giminių ir pažįstamųjų.

2541. P. Bartulis, gyv. Kanadoje: 
1024 Cadillac St., Windsor Ont., Ca
nada, prašo suteikti žiinų apie abu 
jo sūnus — Steponą ir Praną Bartu- 
lius, o taip pat ir dukterį Bartulytę 
Zuzaną arba juos pačius atsiliepti.

2542. Gavėnienė - Cėsnaitė Ona 
([23] Uchte, Kr. Nienburg/W., Lithua
nian Camp „Vytis“, BĮ. 23) — gimi
nių ir pažįstamųjų.

2543. A. Razminas (Karlsruhe, 
Ritterstr. 46. „KOH“) — savo gimi
nių: Razmino Kazio, Razminienės 
Eleonoros ir Razmino Jono.

2544. Baltrušaitis Andrius ([13b] 
Ingolstadt, DP Camp „C,„ Elbracht- 
Kasernę, Zimmer 13) — pažįstamųjų.

2545. Budrys Kazys ([24] Glttck- 
stadt, Gorch - Fock - Str. 3, Baltic. 
Camp) — Pumpučio Kazio ir Triuko 
Jeronimo, buvusio Regensburgo karo 
belaisvių stovykloje.

2546. Amonienė Edita ([14a] Bad 
Mergentheim, Krumme Gasse 3) — 
Virkiečio Vlado su šeima.

2547. Mileris Bronius ([24] Geest
hacht, Spakenberg I) — giminių ir 
pažįstamųjų.

2548. Miss Stella Semkus, 503 E. 
66-th Str. Los Angeles 3, Calif. USA,

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

MUSU KELIAS
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2556. Vygantas Petras ([16] Ha
nau, Lamboystr., Litauisches Lager) 
— giminių ir pažįstamųjų.

2557. Bytautas Vincas (Dillingen- 
Donau, Litauisches Lager) — žmonos 
Bytautienės Domicėlės, Žitkaus Juo
zo, Žičkaus Jono, Aleksos Izidoriaus, 
Umanto Antano, Koveckio Antano, 
Pranckaičio Stasio ir kitų giminių 
bei pažįstamųjų.

TAMOŠAITIS Zigmas prašomas 
.tuojau grąžinti paimtas Alt. VAIT
KAUS laiškus ir dokumentus iš USA. 
Turintieji bet kurių žinių dabar apie 
Zigmą Tamošaitį prašomi skubiai 
pranešti Alf. Vaitkui, Dillingen- 
Donau, Litauisches Lager.

LIETUVIŲ MOKYKLŲ IR VISUO
MENES ŽINIAI

V. Kamantausko Anglų Kalbos 
gramatikos 2-oji laida (pirmoji buvo 
išleista Lietuvoje Švietimo Ministeri
jos) jau yra atspausdinta ir platina
ma. Kaina RM 5,-.

Taip pat atspausdinta ir lietuvių 
kalbos gramatika, kaina RM 6,-.

- Šie vadovėliai yra LTB Wurttem- 
bergo Apygardos Komiteto žinioje,

Užsakymus ir pinigus prašome 
siusti šiuo adresu: Litauisches Komi- 
tee in Wiirttemberg, (14b) Tubin
gen, Karlstr. 11.

Wiirt. Apyg. K-tas
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BALF šelpia lietuvius tremtinius
PER TUOS DU PASKUTINIUS MENESIUS I EUROPĄ ISSIŲSTA 

82.631,7# DOLERIŲ VERTES ĮVAIRIŲ DAIKTŲ

Pereitų metų gruodžio mėn. BALF 
sandėlyje Brooklyne gauta iš {vairių 
vietų drabužių ir avalynės 12.892 sv., 
maisto 523 sv., knygų 157 sv., mo
kykloms reikmenų 78 sv.

1947 m. sausio mėn. gauta drabu
žių ir avalynės 74.113 sv., maisto 
1.368 sv., knygų 36 sv., mokykloms 
reikmenų 353 sv.

Per gruodžio ir sausio 'mėnesius iš 
viso {vairių daiktinių dovanų lietu
viams tramtiniajns sušelpti gauta 
89.527 sv.

siuntos { Italiją: 14 gabalų, 924,54 
dolerių vertės, 1.186 sv., ir viena 
siunta { Belgija, 500 dolerių vertės 
vartotų drabužių ir avalynės.

Per tuos du paskutinius mėnesius 
BALF iš viso j Europą išsiuntė 
82.631,79 dolerių vertės {vairių daiktų.

Vasario mėn. BALF sandėlyje 
pradėta paruošti siuntimui nemaža

drabužių, maisto ir avalynės siunta, 
taip pat atskira vien tik maisto pro
duktų siunta. Maistas šiuo metu 
ypač reikalingas lietuviams tremti
niams Vokietijoje ir Austrijoje.

Šios siuntos tik iš dalies paten
kina lietuvių reikalavimus; jų reikia 
daugiau. Neabejojam, kad Amerikos 
lietuviai visur ir visuomet prisimins 
lietuvius tremtinius ir dosniai aukos 
jų šalpos reikalams. („Amerika", 
1947 m. vasario 14 d.)

Te Dievas suteikia Lietuvai laisvę
'VYSKUPO THOMAS E. MOLLOY ŽODIS LIETUVIAMS

• PrancOzų licencljuotas laikraštis 
„Kurier“ praneša, kad rusų įstaigos 
išdalijusios vokiečių žemės 7.090.000 
akrų. Jos buvo padalintos tarp 11.465 
ūkių. (AP)
• Rusų zonoje uždraudė religinės 
grupės kongregaciją, nes ji kritika
vusi SĖD partiją ir ją vadino „ko
rupcijos'lizdu“. (UP)
• Tito vienintėlĮ oponentą primuso 
komjaunuoliai. AP pranešimu, Ju
goslavijos vyriausybės vieninteli par
lamente opozicijos narį Dragoljub 
Jovanovic, pasipriešinusį Tito reži
mui dėl trijų svarbiu klausimų, kom
jaunuoliai primuso Žemutinėje Ser
bijoje.
e US zonoje Vokietijoje UN globą 
gauna 376.973 DP, gi 153.973 DP gy
vena iš vokiečių ūkio.
• Sovietų spauda puola BBC pra
nešimus rusų kalba, nes jų metu 
esančios perduodamos netikros infor
macijos. '
e Nicos garsiajam karnavalui pa
ruošti miestas išleidžia apie 15 mili
jonų franku, bet pelnas būnąs labai 
didelis.

Km«s dar ^pasibaigė
Pareiškė sen. Vandenbergas

Svarstant JAV biudžetą, kaip pra
neša INS, senatorius Arthur Vanden
bergas pareiškė, kad „karas tol ne
bus pasibaigęs, kol Vokietija ir Ja
ponija yra okupuotos. Bet kokia 
JAValstybių klaida būtų atviras So
vietų Sąjungos pakvietimas vakumui 
užpildyti“.

TIKROS TAIKOS VIS DAR NĖRA
Pasakė Marsliallis

JAValstybių užsienių reikalų mi- 
.nisteris George C. Mgyshallis vieno 
pobūvio metu, po to, kai jam buvo 
suteiktu teisių garbės daktaro laips
nis, pareiškė, jog „JAValstybės turi 
kietai vadovauti ir apsprendžiamai 
remti'1, jei norima, kad demokratinis 
procesas daugely kraštų pradėtų 
funkcionavimą. Toliau kalbėdamas 
pridūrė: „Mes priešiškumą sustab
dėme, bet tikros taikos dar nėra.“ 
(AP)

Be daiktinių dovanų, BALF cen
tras dar nupirko rūbams medžiagos 
ir įvairių maisto produktų 13.667,85 
dolerių wmil.

Iš viso per gruodžio ir sausio 
mėn. Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas tremtiniams į Vokie
tiją ir Austriją, didesniais siunti
niais, išsiuntė 77.866 sy. drabužių, 
avalynės, medžiagų, maisto produktų 
ir kitų daiktų, 77.907,26 dolerių ver
tės.

Be šių didelių siuntų, smulkiais 
siuntiniais Vokietijos ir Austrijos 
lietuviams dar nusiųsta maisto pro
duktų 3.300 dolerių sumai, arba iš 
viso {vairių daiktų pasiųsta už 
81.207,25 dolerių.

Per tą patį laikotarpį dar nusiųs
tos dvi smulkios drabužių ir maisto

Brooklynas. — Šiomis dienomis 
suėjo 25 metai, kai Brooklyno diece
ziją valdo vysk. Thomas E. Molloy.

Per tą laiką vyskupija yra pada
riusi gražią pažangą religinėje ir so
cialinėje srityje. Vien tik parapijų 
skaičius yra padidėjęs 54 naujomis.

Turėdamas savo- žinioje didžiau
sią vyskupiją šioje šalyje, ganytojas 
nuolat turi susidurti su eile proble
mų, kurių kitose vyskupijose arba 
nėra arba daug mažiau esti. Pvz., 
Brooklyne jaunimo auklėjimo pro
blema yra žymiai opesnė, negu kitur, 
kur didmiesčio sąlygos ne taip jau
čiamos.

Jam taip pat tenka rūpintis ir 
{vairių tautybių klausimais. Brook
lyno vyskupijoje yra ir keturios lie
tuvių parapijos. .

Ryšium su Vasario 16 d. švente 
vysk. T. E. Molloy yra nusiuntęs 
šiuos gilius ir nuoširdžius Atsimai
nymo lietuvių parapijos klebonui, 
leisdamas ten bažnyčioje daryti rin
kliavą lietuvių šalpai: ,

„Sis minėjimas ypač suteiks di
delės paguodos ir vilties jiems (lietu
viams) tarp visų šių išbandymų ir 
sielvartų šių/dienų pasaulyje.

„Tai bus brangiausia proga gau
sioms maldoms, prašant Dievą, jog 
j iš suteiktų laisvę Lietuvai ir jos 
žmonėms dabar bei ateityje, taip kad 
jie galėtų J{ garbinti, pašvęsti ir iš
ganyti savo sielas, auklėti savo vai
kučius, susirasti tinkamą darbą, ap
rūpinant fizinius ir medžiaginius gy
venimo reikalus“. („Amerika“, 1947’ 
m. vasario 14 d.)

Prekybos Rūmai nusiskundžia 
komunistais

Sovietu armija viena pati karą laimėjusi
Sako Pravda

Radijo komentatorius pridūrė, kad sąjungininkai padėję, bet išdavos 
buvusios jau aiškios, kada jie pradėję kampaniją kontinente.

„Herald Tribūne“ biuras, pasi
remdamas Maskvos ir Tasso žinio
mis, praneša iš Londono, kad Maskvos 
„Pravda“ patvirtinusi, jog Sovietų 
armija viena pati karą laimėjusi.

„Pravdos“ vedamajame buvo mi
nimos 29 metų sovietų armijos, kuri 
anksčiau buvo vadinama raudonoji 
armija, formavimo sukaktuvės. Prem
jeras Josef Stalinas buvo įsakęs sa
liutuoti 20 artilerijos šūvių 25-kiuose 
politiškai ir kariškai svarbiuose so
vietų miestuose. Dienos {sakyme 
Stalinas pareiškė, kad taikos metas 
būtų sunaudotas „karinio paruošimo 
ir politinio auklėjimo“ tobulinimui.

Komentatorius pulk. Voronin per 
Maskvos radiją anglų kalba pripa
žino, jog ir kitos JTautos buvo 
{trauktos { karą, kaip ir Sovietų Są
junga.

yra pajėgi visai sunaikinti" nacių ka
ro mašiną, okupuojant visą Vokietiją 
ir išvaduojant Prancūziją be kitų są
jungininkų pagalbos“.

VIENAS PRIES VIENĄ
Vienas prieš vieną mūšyje, karo 

istorijoje dar nežinoma, rašė Pravda. 
„Sovietų armijai pasisekė sutriuš
kinti gigantišką Vokietijos Hitlerio 
ir jo sąjungininkų karo mašiną, iš
vyti vokiečius įsibrovėlius iš šventos 
Sovietų žemės, išvaduoti nuo fašiz
mo jungo, kuris spaudė Europos tau
tas, sulaužyti Hitlerio bestijos stu
burkaulį ir, užėmus Berlyną, perga
lingai baigti karą“.

. Pravdos pareiškimu, šis laimėji
mas yra siejamas su Sovietų socia
lizmo sistema, kuri {galino armiją

sutriuškinti Vokietijos Hitlerį ir Ja
ponijos imperializmą. Vedamajame 
laikraštis rašė, kad premjero Stalino 
genijus taip pat buvo tiesioginiai at
sakingas. Salia puikios strategijos ir 
taktikos, jis „atrinko, išauklėjo ir iš
kėlė naujus, talentingus vadovaujan
čiuosius kadrus, kurie sudavė karo 
smūgį Vokietijai ir jos sąjunginin
kams". x

Pokarinės sovietų armijos parei
gos, kaip nurodo Pravda, yra „ne
nuilstamas karinio pasiruošimo in
tensyvumas karo patyrimo turtingų 
studijų tęsimas ir efektyvus jų pa
naudojimas“.

Pulk. Voronin baigė savo pamoką 
šiais žodžiais: ,

„Sovietų armija iš šio karo išėjo 
stipresnė negu bet kada, užsigrūdino 
ir taĮįo pajėgi apsaugoti taikingus 
krašto darbus. Ne tik Sovietų pilie
čiai, bet visa pažangi žmonija gali 
tikrai didžiuotis heroiškais Sovietų 
armijos žygiais, kurie apsaugojo ci
vilizaciją nuo fašistinio režimo“. 
(N.Y.H.T.)

- SĄJUNGININKŲ VAIDMUO
„Žinoma, kalbėjo jis, sąjunginin

kų operacijos Afrikoje, Sicilijoje ir 
paskum Italijoje turėjo tam tikro 
efekto išdavoms, bet jos nebuvo 
sprendžiamos“.

„Mėginimas nulemti palankias 
karo išdavas antrojo fronto operaci
jomis ar vienai oro puolimais priešo 
užnugaryje buvo bevaisis ir jis tik 
prailgino kovas“.

Pulk. Voronin pastebėjo, kad są- 
> jungininkai galėjo greičiau padėti 

sutrumpinti karą, pradėdami vakarų 
frontą, bet taip daryti susilaikę, nes 
jie norėję, kad būtų susilpninta tiek 
Sovietų Sąjunga, tiek Vokietija.

„Kadangi taip buvo“, pažymėjo 
jis, „tai sąjungininkų armijos išlipo 
Europoje tiktai tada, kai karas {ėjo 
{ paskutinę stadiją. Dėl Sovietų ar
mijos vedamo karo prieš vokiečių 
pajėgas karo išdavos buvo aiškios. 
Anglų-amerikiečių daliniai pradėjo 
Invaziją { Vakarų Europą tiktai po 
to, kai paaiškėjo, jog Sovietų armija

Įvairios žinios

AP iš Washlngtoao praneša, kad 
JAV Prekybos rūmai puola vyriau
sybę dėl „bailaus 'apsileidimo“ šali
nant komunistus ir kartu veikimo 
pavyzdžiu pateikė 17 punktų pro
gramą.

Rūmai skaičiuoja, kad 400 komu
nistų buvo užėmę svarbias vietas 
Washingtone ir kad daug kitų svar
bių MG postų užsieny.

Rūmų pranešimu, Washingtone 
buvusios „slaptos komunistų celės“, 
kurių aspektas pasireiškęs Amerikos 
užsienių politikoje ir tai „daugiau 
prosovietiškas, negu proamerikietiš- 
kas“.

Iš 17 pateiktų rūmų programos 
klausimų svarbiausi yra šie:

1) Paruošti asmenis komunistams 
sekti.

2) Teisingumo departamentas tu
rįs mažiausia du kartu'per metus 
viešai skelbti sąrašą tų svarbesnių 
organizacijų, kurios kontroliuojamos 
komunistų.

3) Aiškinant busimųjų federacijos 
tarnautojų lojalumą, civilių tarnyba 
turi atstatyti 1943 panaikintus klau
simus, kurie lietė komunistinį akty
vumą sąjungose, Ispanijos lojalistams 
pagalbos tiekimą, komunistinių da
lykų skaitymą, šeimos santykius su 
kenksmingu elementu ir priklausy
mą organizacijoms.

4. Visi tarnautojai turi būti nu
fotografuoti ir jų 'pirštai atspausti.

5. Civilinės tarnybos prašymų for
mose turi būti pažymėta buvusieji 
antrašai, kitokios (svetimos) pavar
dės, užsieny gyvenimas ir užsieny 
persisamdymas.

6. Kiekvienas tarnautojas, kuris 
bet kada sufalsifikavo savo duomenis 
apgavimo tikslu, turi būti atleistas ir 
nubaustas.

7. Kongreso komiteto štabo narių, 
kaip ir kitų vyriausybės darbuotojų 
lojalumas turi būti patikrintas. (S&S)

Angliį-prancOzU'Sąjuiiga
Anglija ir Prancūzija sudarė 50- 

tles metų sąjungą. Šios sąjungos su
tarti pasirašė abiejų kraštų užsienių 
reikalų ministerial š. m. kovo 4 d. 
Dunkerque, istorinėje vietoje, kur 
1940 m. paskutinis anglų kareivis pa
sitraukė iš Europos kontinento. Šios 
sutarties tikslas — apsidrausti nuo 
busimosios vokiečių agresijos. Nors 
ir keista, bet vis dėlto niekas netiki 
ateitie* tikrumu. Nespėjo pasibaigti 
▼ienas karas, o jau daromi pasiruo
šimai sekančiajam.

• Buvęs prekybos ministeris Henry i • Vokiečiai per 10 d. grąžino 9.270 
Walace rašo savo žurnale „New Re- ' 
public“, kad Prancūzija statanti ato
minei energijai gaminti pastatus; 
Skandinavijoje tos rūšies {monė pra
dėsianti veikti dar šių metų gale, o 
britai statosi atominės energijos 
fabriką, kur galėsią gaminti atomi
nes bombas. Kanada esanti jau 8O’/o 
nužengusi į atom, energijos gamybą. 
Todėl jis nurodė, jog Amerika neil
gai išlaikysianti paslaptį (UP).
• Briuselyje vasario 26 d. įvyko 
riaušės, per kurias policija ir kariuo
menė pavartojo šaunamus ginklus. 
50.000 buvusių karo belaisvių ir iš
vežtųjų šturmavo vyriausybės rūmus. 
Negalėdami išeiti, juose turėto pasi
likti kabineto nariai.
• Herbert H. Hooveris, buv. JAV 
prezidentas, pasiūlė paskirti 951 mil. 
dolerių Vokietijai nuo bado gelbėti.
• JAV senatas pasiūlė biudžetą su
mažinti 4,5 milijardų dolerių. Tiki
masi, kad bus prieita prie kompro
miso, biudžetą sumažinant apie 5 mi
lijardus dolerių.
• UP iš Londono praneša, kad Ru
munijos ambasadorius R. Faranovici 
pareiškęs spaudos konferencijoje, jog 
Rumunijoje iš 100 vaikų, vyresnių ne
gu vienerių metų, iš bado miršta 60- 
80. Badui pašalinti esą reikalinga 
500.000 t javų.
• Pravda praneša, kad kovo mėn, 
bus pašaukta apie 300.000 jaunimo 
į įmonių mokyklas. 5 metų plane 
numatyta apmokyti 4.500.000 jauni
mo. (AP,

šaunamus ginklus ir daug amunici
jos.
• Į rusų zoną Vokietijoje vėl 
leidžia JAV žurnalistus, kurie 
rugsėjo mėn. negalėjo lankytis 
raud. armijos judėjimo. (AP)
• Maskvoje pasirašyta Sovietų-Ru-
munijos prekybos ir laivininkystės 
sutartis. « , •
• JAValstybėse 1916 m. gimė 
3.260.000, b mirė 1.400.000 žmonių, 
tuo būdu 1946 metų prieauglis siekė 
1.860.000 asmenų.

įsi- 
nuo 
dėl

RUSIJOS KARIAI ĮSPĖTI APIE 
Šnipų pavojų

AP iš Maskvos praneša, kad karo 
meto britų saugumo perspėjimas — 
„Atsimink — sienos turi ausis“ — 
dabar yra rusų panaudojamas. Rau
donasis laivynas paskelbė {spėjimą 
dėl „užsienio žvalgybos“.

Pulk. Įeit. P. Ancharsky {spėjo 
Sovietų armijos ir laivyno personalą, 
kad jie būtų budrūs, nes „užsienio 
agentai ieško informacijų apie SSSR 
karines pajėgas“.

Kq galvoja pasaulis apie vokiečius
Kaip praneša Paryžiaus savaitraštis „La Tribūna des Nations.“, priva

tiniai visuomenės opinijos tyrimo institutai Prancūzijoje, Anglijoje, JAV, 
Olandijoje ir Kanadoje vienu metu pateikė visuomenei klausimų apie 
Vokietiją.

Pirmasis klausimas buvo toks: „Ką Jūs- jaučiate dabar vokiečių tautai: 
simpatiją ar antipatiją?“. Atsakymai susigrupavo maždaug taip:

Pulk. Ancharsky pabrėžė reikalą 
„nuolat budėti, nes mažiausios deta
lės galinčios patarnauti priešui“. Kai 
kurios užsienio karinės misijos, jų 
tarpe ir britų bei amerikiečių, Mas
kvoje sako, jog reikia perspėjimą 
studijuoti su įdomumu. (N.Y.H.T.)
SĄLYGINE AMERIKOS PAGALBA

UP iš Washingtono praneša, kad 
JAV pasekretorius W. Clayton vėl 
{spėjo paramos reikalingus kraštus 
jog JAValstybės neduos paramos nė 
vienai vyriausybei, kuri atsisakys 
nuo Amerikos statomų reikalavimų. 
Amerika nori laisvai prieiti prie pa
ramos teikimo paskirstymo, prie ži
nių teikimo ir 1.1.
TAIKINGAS STALINO ĮSAKYMAS

UP iš Londono pranešė, kad per 
Maskvos radiją vasario 22 d. buvo 
perduotas generalissimo Stalino {sa
kymas, kuriame buvo proklamuota 
„griežta disciplina“, kaip vienas svar
biausių faktorių Sovietų armijos jė
gai.

Svarbiausias {sakyme žodis buvo 
„pagerinti“. Stalinas kreipėsi { Ru
sijos armijos ir laivyno karininkus ir 
kvietė „pagerinti savo, mokslą“, ka
riuomenę, aviaciją ir laivyną — „pa
gerinti karinę techniką“, kariai „turi 
pagerinti savo pasiruošimą“, o kari
ninkai „turi pagerinti savo vadova
vimo kokybę“.

Toliau {sakyme yra sakoma, kad 
„daliniai turi mokytis visa tai, kas 
yra reikalinga kovos lauke".

Stalinas pareiškė, kad rusų tar
nybos vyras „turi būti fiziškai pasi
ruošęs išlaikyti visas kietas sąlygas“.

AMERIKOJE PABĖGĖLIAI 
NUTEISTI UZ SPEKULIACIJĄ
UP iš New Yorko praneša, kad du 

juodosios rinkos mėsos prekybininkai 
kurių vienas buvo atvykęs iš Vokie
tijos 1937 m. kaip pabėgėlis žydas, 
buvo teismo nubausti po 5 metus ka
lėjimo ir išieškoti iš jų firmos 370.000 
dolerių. Tai didžiausia spekuliacija 
karo metu. Jie nelegaliu būdu pa
skerdė 12 milijonų svarų mėsos.

11 MILIJONŲ KARIUOMENĖS
JAV karo departamento specia

laus skyriaus pranešimu, majoras 
Hal. D. Steward skaičiuoja, jog šiuo 
metu esą dar 11.000.000 vyrų ir mo
terų kariuomenėje. Jis mano, kad 
šie skaičiai negali pretenduoti į ab
soliutų tikslumą, nes esą daug kari
nių paslapčių. Jo teigimu, penkios 
didžiosios valstybės dabar dat turin
čios 8.650.000 kariuomenės.

Prane.
•/.

Anglija 
•/.

JAV 
•/.

Oland. Kamda
0>

Simpatija 3 42 45 29 “ 41
Antipatija 56 36 28 53 28
Abejingumas 35 22 22 — 25
Nepareikšta nuomonė — — 5 18 6

. Antrasis klausimas buvo toks: „Kuo taps, Jūsų nuomone Vokietija:
taikinga ar kariškai nusiteikusia tauta, kuri bandys išprovokuoti naują
karą?“

Atsakymai į šį klausimą, pasiskirstė
Prane.

taip:
Anglija JAV Oland. Kanada

•/. •/. •/. •/. • »/.
Taikinga ir demokrat.. 10 23 22 14 20
Karinga 63 43 58 68 58

, Nepareikšta nuomonė 37 84 20 23 22

RAUDONOJI ARMIJA 
DIDŽIAUSIA

Steward turimomis žiniomis, Ru
sija turinti apie 3.000.000 kariuome
nės, Kinija — 2.700.000 nacionalinės 
ir apie 1.000.000 komunistų, D. Bri
tanija — 1:500.000 ir JAValstybės —• 
1.300.000.
. Šiuo metu nė vienas kraštas ne
turi tiek kariuomenės, kiek jos buvo 
karo metu. Rusija per ši II karą tu
rėjusi 20.000.000, Amerika — 8.300.000 
ir Kinija 6.000.000.

Jugoslavija dabar turinti JJOO.OOO 
karių, iš kurių 10’/» esą moterų; Ispa
nija — 30.000. Brazilija karo metų 
turėjusi 1.000.000 kar. (AP) .

• Švedijos karalius išvyks atostogų 
į Prancūziją 2 mėnesiams ir praleis 
Rivieroje.
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