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Vakarų ir Rytų ideologijų siekimai
Sovietai atmeta Amerikos energijos kontrolės planą

VAKARU DEMOKRATIJŲ 
POZICIJA

Juo arčiau slinkome prie Maskvos 
konferencijos, juo labiau ryškėjo 
Amerikos užsienių politikos pozicija. 
Šiandien Amerikos įtakingiausioj! ir 
artimiausioji valdžios sluogsniams 
spauda aiškiai pasako, jog Maskvos 

: konferencijos esminis uždavinys yra 
ne Vokietijai ir Austrijai paruošti 
taikos sutartis, bet išryškinti ir 
nustatyti santykius tarp Vakarų ir 
Rytų. Juk ir paruoštosios ir pasira
šytosios didžiųjų penkios Vokietijos 
vasalinių kraštų taikos sutartys yra 
ne kas kita, kaip išdava sunkios ko
vos tarp Vakarų ir Rytų ideologijų 
ir jų siekimų. Tomis sutartimis nėra 
patenkintas nė vienas kraštas. Vieni 
nepatenkinti todėl, kad Jaučiasi nu
skriausti, kiti, kad negavo tai, kas 
buvo ano didžiojo užplanuota gauti. 
Dėl sudarytos taikos sutarties Itali
joje visos partijos pradėjo jau akciją 
UŽ jos reviziją.

Triesto problema taip pat liko ne- 
, sutvarkyta tik dėl Vakarų — Rytų 

ideologijų skirtingo siekimo.

Kovo 10 d. pabaltijiečių 
kolonijose

Sekdami bendrą pasaulio įvykių 
eigą, pabaltijiečiai (lietuviai, latviai 
ir estai) ypatingą dėmesį pareiškia 
tais momentais', kad tiesiogiai ir ar 
netiesiogiai paliečiami jų tėvynių 
reikalai. Viena tokių progų buvo 
kai n tik prasidėjusi Maskvos konfe- 
rereija.

Nors Pabaltijo klausimas, kaip ir 
visose ligšiolinėse konferencijose, ir 
šį kartą viešai nutylimas, tačiau ta 
tyla nelaikoma tikra. Kadangi kovo 

\ 10 d, Maskvoje prasidėjusioje ketu- 
' rių didžiųjų konferencijoje bus nuo

dugniai išnagrinėtas Vokietijos klau
simas, savaime suprantama, kad jį 
benagrinėjant nebus tylomis praeita 
ir Vokietijos sienų problema, o ši jau 
neišvengiamai palies ir Pabaltijį. Su
darydama naująsias Vokietijos sie
nas, konferencija, be abejo, turės su
sidurti su visais juridiniais Vokietijos 
kaimynais, o tokiais, be kitų, yra ir 
Pabaltijo valstybės — Lietuva, Lat
vija ir Estija. Taigi, jau vien šiuo 

-atžvilgiu Pabaltijys negalės neiškilti, 
nekalbant apie kitokio pobūdžio (ka
ro nuostolių atlyginimas ir p.) tų 
valstybių ryšius su Vokietija.

Numatydami Pabaltijo klausimo 
iškilimą viešai Maskvos konferenci
jos posėdžiuose ar slaptai jos kulua
ruose, viso laisvojo pasaulio pabalti
jiečiai, kiek pasiekė skubiosios ži
nios, minėtai konferencijai praside
dant, š. m. kovo 10 d. visomis jiems 
prieinamomis priemonėmis kreipė 
pasaulio dėmesį į teisėtumo ir Są
jungininkų viešai deklaruotų laisvės 
principų dvasioje neišspręstą Pabal
tijo klausimą, reikalaudami jėga su
laužytą tarptautinę teisę atstatyti, 
kad kuriamoji pasaulio taika būtų 
ne tik pastovi, bet ir teisinga. Sąry
šy su tuo Vakarų Vokietijoje esan
čios pabaltijiečių kolonijos siuntė 
atitinkamiems valstybių organams ir 
vadovaujantiems asmenims pabalti
jiečių priimtus ir pasirašytus nutari
mus, rezoliucijas ir memorandumus. 
Stovyklose plevesavo protesto ženk- 
lan pusiau stiebo iškeltos tautinės 
vėliavos. Bažnyčiose vyko iškilmin
gos pamaldos.

Protestuojant dėl Atlanto Chartos 
principų neįgyvendinimo, kovo 10 d. 
įpuvo pabaltijiečių — lietuvių, latvių 
ir estų — bado protesto diena.

Šiaip, visur ši istorinė diena praė
jo rimties ir ryžtingo susikaupimo 
dvasioje. Kultūringu būdu kovojant 
dėl savo teisių, svetimas dalykas tos 
dienos nuotaikai buvo bet kurie ne
susipratimai, kurių niekur ir ne
pastebėta. Nebuvo taip pat ir vietos

| JAV PROTESTO NOTA SSSR
Paskutiniu metu JAV ėmėsi kon

kretesnių, nors dar ir moralinio cha
rakterio, žygių prieš Rytų valdovų 
siekimus, kurie nėra suderinti su 
Jaltos nutarimais. Jaltoje visi trys 
didieji susitarė, jog jie išvaduotiems 
kraštams teiks bendrą paramą, kad 
jie „demokratinėmis priemonėmis ga
lėtų išspręsti politines ir ekonomines 
problemas“. Šis susitarimas sovietų 
buvo Vengrijoje kaip ir daugely kitų 
atvejų apeitas. Associated Press pra
nešimu, sovietai areštavo Vengrijos 
Smulkiųjų Savininkų partijos sekre
torių Bela Kovacs. Tuo būdu, kaip 
AP nurodo, SSSR pažeidė susitarimą, 
įsiterpdama į „laisvos“ vyriausybės 
veiksmus. Dėl šios SSSR akcijos, 
Amerikos užs. reik, ministeris G. C. 
Marshall įteikė Rusijai griežtą pro
testo notą ir reikalavo, kad šis klau
simas būtų ištirtas kartu, dalyvau
jant Amerikos, Britanijos ir Vengri
jos atstovams.

Bela Kovacs kaltinamas priešvals
tybiniu veikimu ir šnipinėjimu, nu
kreiptu prieš Sovietų armją.

. Kovo men. 10 d. Rusija į Ameri
kos notą atsakė neigiamai. Kaip čia 
reikalas baigsis, neaišku, bet viena 
yra aišku, kad Maskvos konferenci
jai duos kitokį atspalvį. -
SOVIETAI ATMETA AMERIKOS A. 
ENERGIJOS KONTROLES PLANĄ

Praėjusią savaitę Sovietų Sąjun
goj atstovas Gromyko Saugumo Ta
ryboje išreiškė SSSR pažiūrą dėl 
atominės energijos plano. N.Y.H.T. 
rašo, jog kai p. Gromyko baigęs sa
vo kalbą ir atsisėdęs, tai niekas ne
prisiminęs Amerikos patiekto plano 
nei pagal dvasią nei detalėje. Ir jei
gu tas pareiškimas būsiąs paskutinis 
SSSR žodis, tai racionali šio baisaus 
ginklo kontrolė iš tikrųjų būsianti 
neaiški. Iš p. Gromyko puolimo pir
mą kratą paaiškėjo, kad Rusija bijo
si JAValstybių plano, nes tai būtų 
įsikišimas .į- Rusijos vidaus reikalus, 
praneša UP iš Lake Success.

Svarbiausiame poUtiniame Rusi
jos konstatavime A. Gromyko kaltino 
JAV už mėginimą skatinti tarptauti
nį atominės energijos kontrolės orga
ną, suteikiant jam „neribotą galią 
įsikišti į valstybės vidaus reikalus — 
į jos ekonominį gyvenimą, į pramo
nę, nesusietą su atomine energija." 
Pagal Gromyko „JTautų interesai bū
sią nustumti į užpakalį. Vadinamo 
Barucho plano autoriai visai paneigia 
kitų kraštų interesus ir mėginą sub
ordinuoti tuos interesus vienam kraš
tui — JAValstybėms.

Iš šio pareiškimo ryškėja, jog Ru
sija nesutiks, bent taip dabar atrodo, 
kad kuris nors organas kištus į jos 
vidaus reikalus, į jos pramonę, kuri 
iš dalies vergų rankomis vykdoma. 
Antra, ji nenori, kad Amerika būtų 
atominės energijos monopolistė. Jei 
pirmasis klausimas daugiau siejamas 
su nepasitikėjimu, tai antrasis paro
do „Rusijos ir Vakarų sistemų skir
tingumą“.

N.Y. H. Tribune rašo, kad „toli 
siekianti kontrolės inspekcijos pajė
ga, nurodyta Amerikos plane, yra 
kažkas (paradoksališkai pakankamai) 
beveik nesuderinama su Sovietų to
talitarine sistema. Mes galime ją 
priimti mūsų laisvame ūkyje, bet

bet kurioms provokacijoms. Teisin
gasis pasaulis, kurio dėmesys dar 
kartą atkryps į tas šio antrojo pa
saulinio karo eigoje, nuskriaustas 
tautas, neabejotinai įsitikins, kad jos 
tereikalauja tik tai, kas joms pri
klauso ir kultūringojo pasaulio buvo 
pripažinta: valstybinė laisvė ir tau
tinė nepriklausomybė! Jeigu tai pa
laipsniui grąžinama net šio karo kal
tininkams, tuo labiau tatai turėtų 
grįžti nekaltoms jo aukoms — Lietu
vai, Latvijai ir Estijai.

M. Zubrys 

tarptautiniam organui vykdant, ji 
gali sunaikinti centralizuotą sovietų 
struktūrą...“

Tad ir čia matome tą patį ideolo
gijų skirtingumą, kuris, -be abejo, 
veiks taikos derybų eigą.

GRAIKIJOS BŪKLE
Graikija tampa svarbiu tarptau

tinės politikos punktu,'ypač jos pa
dėtis išryškėja vakarinių ir rytinių 
kraštų ideologijų kovoje. Jei iki šiol 
Amerika daug dėmesio nekreipė. į 
Graikijos situaciją, tai paskutiniu 
metu ypač po to, kai britai pareiškė, 
jog jie negalį tinkamai greikų pa
remti, ji tampa išeities tašku Vidur
žemio ir Artimųjų Rytų srityje. Lipp- 
mannas sako, jog šis klausimas yra 
strateginis klausimas ir kad čia turi 
būti nustatyta; kur ir kaip reikia 
aprūpinti finansiškai ir kariškai, nes 
Graikija kartu su Turkija, sako jis, 
yra svarbi strateginė vieta ir gal būt 
net sprendžiamųjų klausimų eilėje, 
kaip kad ji buvo vokiečių invazijos 
metu, kada naciai užplūdo Graikiją, 
Kretą fr kitas Graikijos salas.

' Nenuostabu, kad prez. Trumanas, 
kuris turėjo išvykti atostogų į Kari
bų salas, jas atidėjo. Atidėjo, kaip 
rašo N.Y.H.T., dėl pasaulinio įtem
pimo ir krizės Graikijoje. Preziden
tas numato prašyti kongresą suteikti 
Graikijai 250 milijonų dolerių pasko
lą. Stewart Alsop sako, kad arba 
JAV turinčios padaryti sprendimą ir

Lietuva vėl pakils laisva
Jos likimas yra visų tautų likimo simbolis

PASAKĖ JAV KONGRESO-ATSTOVAS O’KONSKI

New Yorke ir apylinkės lietuviai 
praėjusį sekmadienį, vasario 16 d., 
iškilmingai paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės šventę.

I Webster Hall suplaukė didelės 
žmonių minios. Buvo tai vienas gau
siausių minėjimų.

Minėjimą atidarė New Yorko Lie
tuvių Tarybos pirmininkas ad. St. 
Briedis. Programos vedėjas buvo ad
vokatas K. R. Jurgėla.

Iškilmės buvo pradėtos Amerikos 
ir Lietuvos himnais, kurtus giedojo 
Angelų Karalienės par. choras, vado
vaujamas Pr. Dulkės. Čia pat choras 
atliko ir programos dalį — sudainavo 
keturias dainas.

LIETUVA — TAUTŲ SIMBOLIS
Svarbią kalbą pasakė JAV Kon

greso atstovas A. E. O’Konski. Jis 
pabrėžė, kad lietuviai krikščionybės, 
žmoniškumo ir padorumo vardu tiiri 
teisę, kad jų šaliai būtų grąžinta lai
svė. „Šiandien Lietuva pavergta, bet 
ji vėl pakils laisva, nes jos likimas 
yra visų tautų likimo simbolis. O kol 
Lietuva pavergta, veltui bus mirę tie 
amerikiečiai kariai, kurie kovojo dėl 
žmonijos laisvės. Pasaulio ateitis 
priklauso nuo Lietuvos ateities“.

Baigdamas kalbėtojas pažymėjo, 
kad Amerika vėl turi grįžti prie At
lanto Chartos ir Keturių Laisvių 
principų.

Toliau programoj pasirodė S. 
Griškaitė. Ji dviem atvejais dainavo 
lietuviškas dainas, žavėdama klau
sytojus. i

DR. K. GRINIAUS KALBA
Į salę atvyko garbingasis svečias 

— buvęs Lietuvos prezidentas Dr. K. 
Grinius. Jį sutiko ką tik atvažiavę 
lietuviai našlaičiai, Lietuvos gen. 
konsulas J. Budrys, latvių, estų pa
reigūnai ir kiti asmenys.

Dr. K. Grinius, žilas ir senas, kal
bėjo apie Nepriklausomą Lietuvą ir 
iškėlė Lietuvos kovą dėl laisvės lai
kais. Jis pabrėžė, kad nė vienas ti
kras lietuvis šiandien nepripažįsta 
savo tėvynės prijungimo prie Rusi
jos. Tai buvo padaryta prieš tautos 
norą. Buvo rusų įvykdyta agresija, 

ištraukti Graikiją iš politinio ir eko
nominio chaoso, arba Graikija mate
matiškai yra tikra — ji taps Sovietų 
Balkanų lėle, kuri atsilieps pasaulio 
jėgų balanse. Tad ir čia mes matome 
tą ideologijų skirtingumą ir tas 
pastangas, kurios tarp savęs kovoja 
dėl strateginių taškų.

GINKLŲ STANDARTIZACIJA
Po to, kai buvo pranešta iš Lon

dono, jog D. Britanija ir Kanada su
sitarusios dėl bendro gynybos plano 
ir dėl ginklų standartizavimo, tai ne
trūkus panašus pranešimas buvo pa
darytas ir dėl Amerikos ir Kanados. 
Toks bendras gynybos organizavimas 
Maskvoje iššaukė nepasitenkinimą, 
ir Pravda, kaip praneša Maskvos ra
dijas, klausia, ar Amerikos ir Kana
dos karinis susitarimas nesąs iš 
tikrųjų „paslėpta“ (camuoflage) 
Anglų-Amerikos Sąjunga. Ar tai bus 
karinė sąjunga ar tik apsigynimo 
priemonės, faktas lieka faktu — prie
šo pavojus jaučiamas ir kuriamos 
priemonės nuo jo apsiginti.

Maskvos spauda — Pravda — 
pradeda daryti įtarinėjimus ir dėl 
Anglijos — Prancūzijos sąjungos: 
Maskva įtaria, jog prancūzų genero
lų laikymąsi^ Londone, ar nėra susi
jęs su ginklų standartizavimu.

Associated Press praneša iš Lon
dono, jog britai apginkluoja vieną 
Prancūzijos oro diviziją savo gink

ir-agresoriai turi būti patraukti tei
sman, Lietuvoje laisvės kovą veda 
partizanai.

Buvęs Lietuvos prezidentas kal
bėjo: „Mums reikia sukrusti ir Lietu
vos laisvės bylą pagreitinti, nes juo 
ilgiau bus nudelsta, tuo daugiau lie
tuvių bus išvežta. Atėjo sunkūs lai
kai Lietuvai. Reikia visiems lietu
viams, kuriems gaila Lietuvos, su
siburti į vieną grupę. Lietuviai, bū
dami vieningi, išvaduos tėvų žemę“.

Trumpą, bet svarbią kalbą Lietu
vos laisvės reikalu pasakė P. Zadei- 
kis, Lietuvos ministeris Washingtone.

Meninėj programoj antru kartu 
pasirodė Angelų Karalienės choras, 
atlikęs vėl keturias dainas.

Baigiant dainavo Apreiškimo pa
rapijos choras, vadovaujamas Ks. 
Strumskio. Nuotaikingai skambėjo 
jų dainos — „Mes padainuosim“, 
„Vakarinė daina“, „Vienas žodis — 
ne šneka“, „Lėk sakalėli“ ir pačioje 
pabaigoje „Malda už žuv. karius“. 

Maskvos konferencijos pradžia
Kovo 10 d. bus istorinė data, nes 

čia prasideda busimosios taikos kon
ferencijos lemiamoji fazė.

Londono radijo pranešimu, Mas
kvos konferencija prasidėjo be jokių 
iškilmių. Užsienių reikalų mlniste- 
rių nesutiko ir nepalydėjo apsaugi
niai policijos pareigūnai, tik Mas
kvos vaikai slaukioję tarp atstovų 
automobilių. Neplevėsuojančios vė
liavos prie aviacijos rūmų, kur vyk
sta posėdžiai. Posėdis atidaromas be 
jokių iškilmių, o didžiųjų ministeriai 
tuojau sėdasi prie derybų stalo.

Tai tokie pirmosios konferencijos 
dienos įspūdžiai. Sundy Times kon
ferenciją prilygino dabar apniuku
siam orui Europoje. Kaip toliau vyks 
konferencija, dar neaišku. Užsienio 
spauda tatai visaip komentuoja. Štai 
Daily Mail rašo, kad „kokie bebūtų 
Maskvoje valstybių vyrų atsiekti 
sprendimai, konferencija bus nepasi
sekusi, jeigu jie ignoruos nemalonius

lais, tačiau abu kraštai paneigia, kad 
jie ginklus suvienodiną.

Panašia kryptimi vyksta pasiruo
šimai su Belgija ir Olandija. Britų 
parašiutininkų mokykloje treniruo
jasi belgų ir olandų karininkai. Bel
gų karo ministeris lankosi Londone ir 
yra karo tarybos svečias. Britų ir 
Europos diplomatiniai šaltiniai pabrė
žia, kad dauguma kontinentinių 
kraštų, jų tarpe Skandinavija ir Vi
duržemio sritis, turės nuspręsti, ar 
jie nori standartizuoti karinį ginkla
vimąsi pagal JAV apimtį ir pavyzdį, 
ar ne. Šis reikalavimas išplaukiąs iš 
Britanijos principinio sprendimo 
standartizuoti ginklus pagal JAVals
tybių pavyzdį.

Šia proga galima pridurti, jog So
vietų Sąjunga jau seniau buvo pasi
žadėjusi savo satelitus — Lenkiją, 
Jugoslaviją ir kitus Balkanų kraštus 
aprūpinti ginklais ir karo reikmeni
mis.

Suprantama, kad to fakto aki
vaizdoje ir vakarai nenori atsilikti 
nuo rytų.

Iš šios trumpos apžvalgos aiškėja, 
jog ideologinė pasiruošiamoji kova 
-tarp Rytų ir Vakarų vyksta pilnu 
tempu. Ji paskutiniu metų smarkiai 
suintensyvėjo radijo bangomis, ypač 
iš Maskvos. Nuolatinis priekaištavi
mas turės atsiliepti į Maskvos konfe
rencijos eigą^bei jos rezultatus.

A. Audronis

Per minėjimą aukų Lietuvos lais
vinimui buvo gauta 2.287 doleriai. 
Su ankstesnėmis sumomis iš viso 
New Yorke šiam tikslui jau surinkta 
apie 7.000 dolerių.

Į minėjimą buvo atsilankę ne tik 
nemaža žymesnių asmenų, bet savo 
atstovus buvo atsiuntę ir didieji lai
kraščiai, kaip „The New York Ti
mes“, aprašęs šį minėjimą. Net ir 
rusai buvo atsiuntę savo žinių „Tass“ 
agentūros asmenį.

Telegrama dėl Lietuvos laisvės 
buvo pasiųsta prezidentui Trumanui 
ir sekr. G. Marshalliui. ,

Taip pat minėjimo proga telegra
mas buvo atsiuntę senatorius įves, 
užsienių reikalų komisijos pirm. Ea
ton, atstovai Mundt, Jackson ir kiti.

Susirinkusieji skirstėsi, giliai šir
dyje atmindami savo tėvų žemę, ku
rios laisvės šventę minėjo sykiu su 
buvusiu Lietuvos prezidentu Dr. K. 
Grinium. („Amerika“, 1947 m. vasa
rio 21 d.) 

faktus. Tik drąsus jų iškėlimas te- 
laiduoja jos pasisekimą“. Ir supran
tama, kad tik problemas teisingai ap
tarus ir išsprendus, bus galima su
laukti taikos.

Tuo pačiu klausimu Henry Wal
lace šitaip pasisako: „Tiesa, kad yra 
plačiai paplitęs įsitikinimas, jog le
miantis karas galimas. Ir šis įsitiki
nimas gali būti nugalėtas, jeigu pasi
sektų Maskvos konferencija.“ ŠI 
konferencija galinti būti viena di
džiausia sėkmė arba tokia pat ne
sėkmė žmonijos istorijoje. Pasiseki
mas galėtų reikšti pastovią taiką, gi 
nepasisekimas — lemtingą karą. Jei 
kiekviena tauta ateis į Maskvą, siek
dama laimėti būsimą karą, tada ši 
konferencija tikrai nepasiseks.

Toliau jis nurodo, kad konferen
cija tikrai pasiseks tada, kai bus na
grinėjama iš taikos ir gerovės aspe - 
to visiems Europos žmonėms, iškai
tant Rusiją ir Angliją".
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Gyva akademinė veikla Heidelberge
LEIDŽIAMAS ŽURNALAS — GERI 

TARPTAUTINIAI SANTYKIAI
Nuo pat pirmųjų studijavimo die

nų tremtyje jautėme, kad trūksta 
periodinio leidinio, kuriame atsispin
dėtų tremtinių akademinės jaunuo
menės būklė ir siekimai. Po ilgų 
pastangų Išsirūpinta iš amerikiečių 
karinės valdžios sutikimas akademi
niam žurnalui leisti. Jame bendra
darbiauja visų tautybių tremtiniai, 
vyriausiu redaktoriumi išrinktas lie
tuvis. Dėl žurnalo tarptautinio po
būdžio straipsniai bus anglų ir vo
kiečių kalbomis. Šis'žurnalas pasieks 
mūsų siekimams prijaučiančias orga
nizacijas kontinente ir užjūriuose. 
Laukiama tinkamo visų mūsų aka
deminių sluogsnių prisidėjimo moks
liniais straipsniais ir kronikos žinio
mis. Skubiai prisiųsta medžiaga ga
lėtų patekti dar į pirmą numerį.

„LITHUANICA“ UNIVERSITETE
Lietuviai studentai yra ne tik skai

čiumi gausiausia tautinė grupė, bet 
būdami veiklūs ir disciplinuoti, vado
vauja visam užsieniečių studentų ju
dėjimui. Paduotas universiteto Rek
toriui statutas ir prašymas pripažinti 
studentų draugiją „Lithuanicą“ uni
versiteto rūmuose. Tuo keliu einant 
bus lengviau galima ginti savo rei
kalus nustojus UNRRA-i veikti. Už
sieniečių renkami fakultetų studentų 
atstovai būna dažniausiai iš lietuvių 
tarpo. Paskutinį sekmadienį visuoti
niame tautybių susirinkime į centri
nę atstovybę prie universiteto didele 
balsų dauguma išrinktas lietuvis. Jo. 
uždavinys bus ginti visų užsieniečių 
Studentų reikalus.

SAVAITINIAI KONCERTAI 
virtę tradiciniais ketvirtadienio va
karo koncertais, rengiami per pasku
tinius du semestrus studentų ben
drabutyje. Programą atlieka patys 
studentai menininkai: vokalistai, in
strumentalists! ir šokėjai. Paskutinio 
vakaro programoje pasireiškė didelio 
pasisekimo susilaukęs mūsų vyrų ok
tetas. Žygio dainomis jis žavėjo klau
sytojus. .Mūsiškiai konservatorijos 
studentai dainavo liaudies dainas ir 
žinomas arijas. Menininkai tapytojai 
ir skulptoriai kelis kartus buvo Su
ruošę parodas. Koncertuose dalyvau
ja ir parodas lanko taip pat vokiečiai 
studentai. Su jais palaikomi geri 
ir kslinial ir asmeniniai ryšiai.

DISKUSIJŲ VAKARAI ŽURNA
LISTIKOS INSTITUTE 1

Universiteto Žurnalistikos Insti- 1 
tūtas išleido kalbančio laikraščio 1 
a įtrą, specialų numerį, kurio straips- ' 
n.ų didesnę dalį pateikė studentai 1 
užsieniečiai. Jie rašiniuose objekty-

viai nušvietė tremtinių studentų 
būklę ir išaiškino priežastis, kodėl jie 
negali grįžti atgal į savo gimtinę. Po 
laikraščio paskaitymo sekė diskusi
jos. Jose dalyvavo užsieniečiai ir 
įvairių fakultetų vokiečių studentai. 
Buvo pabrėžtas reikalas glaudžiau 
tarpusavyje bendradarbiauti užsie
niečiams ir vokiečiams studentams. 
Diskusijų vakarai numatyti rengti ir 
ateityje.
SPAUDA APIE V. JONUŠKAITĘ

Heidelberge išeinąs laikraštis 
„Rhein-Neckar-Zeitung", kuris yra 
vienintelis vokiečių laikraštis, išlei- 
džiąs šalia lokalinės bei ekonominės, 
dar ir zoninę laidą, vasario 18 d. pa
sirodžiusiame savo lokalinės laidos 
21 nr. meno ir kultūros skyriuje įsi
dėjo šį muzikos kritiko A.-R.M. 
straipsnį: . v •

„Lietuvių studentų koncertas. 
UNRRA-os lietuvių studentų drau
gija, minėdama Lietuvos Nepriklau
somybės dieną, surengė koncertą, ku
rio skoningai parinkta programa ir 
aukšto lygio mokėjimą parodęs atli
kimas suteikė gryno muzikinio pasl-

grožėjimo. Vincė Jonuškaitė, Kauno 
lietuvių Valstybinės Operos solistė, 
dr. Hallascho vykusiai palydima, dai
navo eilę nuoširdžių lietuviškų liau
dies dainų, iš Monteverdi „Ariad
nės“, Rossini „Sevilijos Kirpėjo“, Bi- 
zeto „Carmen“ operų, dvi prancūzų 
pastorales ir Schuberto bei Debussy 
dainas. Jos švelnus, pilnas mezzo- 
sopranas, kuris žavėtinai valdo visas 
dainavimo išraiškos skales nuo lyri
nio subtilumo iki dramatinio pakili
mo, buvo maloni staigmena. Pagei
daujame, kad tokių balsų dažniau 
galėtume išgirsti. Su pilnu išbaigtu
mu ji dainavo eilę dalykų italų ir 
prancūzų kalbomis. Jauna lietuvių 
pianistė J. Rajauskaitė parodė savo 
skambinime didelį mokėjimą,kurio iš
raiška betgi dar turi bręsti iki dides
nio sudvasinimo. Šopeno muzikai kiek 
per sunki išraiška ir skambinimas jos 
buvo paimta atliekant scherzo b- 
moll, tuo tarpu Liszto vengrų rapso
dija nr. 2 jai puikiai pavyko techniš
kai atlikti ir interpretuoti. Tai buvo 
tikras Liszto virtuoziško mokėjimo ir 
elementarinio pajutimo išraiškos pra
silaužimas". Jonas Juškaitis

Kituose Vokietijos universitetuose

Pasisekęs 
piniginis vajus 
l’adėti nelaimėn patekusiam arti

mui reiškia sau padėti. Nūdien nie
kas netikras, kad rytoj neteks dė
koti kitam už tai, už ką šiandien 
dėkingas tavo tautietis. Taip gi ne
nuginčijama, jog ir maža auka, laiku 
suteikta, reiškia daugiau, negu di
delė per vėlai. DiUingeno lietuvių 
visuomenė šią tiesą tinkamai supra
to ir įrodė LRK piniginio vajaus 
metu.

Vasario 27 d. LRK DiUingeno sky
riaus raštinėje įvyko šio vajaus bai
giamasis posėdis. Jame, be skyriaus 
valdybos, dalyvavo vajų rėmusių ir 
jam talkininkavusių organizacijų bei 
įstaigų atstovai. Valdybos praneši
mu, žemiau išvardintos organizacijos 
bei įstaigos piniginio vajaus sąskai- 
ton įnešė: stovyklos švietimo vado
vas iš pasižadėtų 25% po 0,50 RM 
nuo surengtų pramogų — 745 RM, 
stovyklos komitetas — aukų, surink
tų iš tarnautojų — 598 RM, Dillin- 
geno Skautų Tuntas iš surengtų dvie
jų laužų — 759 RM, progimnazija — 
111 RM, pradžios mokykla — 199 
RM, DiUingeno Lietuvių Studentų 
atstovybė iš surengtų pasilinksmi
nimų — 953 RM, smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas iš Vasario 16-sios iš
vakarėse surengto lietuviškos muzi
kos koncerto — 767 RM, vietos sce
nos mėgėjų grupė iš surengto vaidi
nimo — 490 RM, policijos tarnauto
jai — 450 RM, LRK DiUingeno sky
riaus Valdyba iš šokių vakaro — 274 
RM ir iš įv. asmenų pagal aukų la
pus — 1.276 RM. Viso 1947 m. I. 6- 
II. 16 d. surinkta 6.622 RM. Auko
jusiems ne mažiau kaip 100 RM įteik
ti atitinkami padėkos lapai.

ŠI graži svma tai aiškus benamių 
tremtinių duosnumo, širdies ir darbo 
pavyzdys. P. G.

Marburgas
Marburgo miestas stovi nedidelių, 

bet nuo apačios iki viršaus spygliu- 
čiais ir lapuočiais medžiais pasipuo
šusių Hesseno kalnų vainike. Šiau- 

>, rinėj miesto pusėj, aukščiausio kalno 
viršūnėj gotikos bokštais į dangų 
stiebiasi buv. Hesseno grafų pilis. 
Apačioje miestą į dvi dalis skiria 
pravingiuojanti su keletu miesto ka
nalų upė — Lahn.

Praėjusio karo audra šį seną ir 
garsų Vokietijos universitetų miestą 
labai mažai tepalietė. Subombarduo
ta centrinė geležinkelio stotis ir ke
liolika aplinkinių pastatų.

Šiandieninis Marburgo universite
tas, garsus medicinos mokslu, įkur
tas 1524 metais- Hesseno grafo Phi
lipps, jo vardu ir vadinamas.

Universitete yra šie fakuletai: teo
logijos, medicinos, filosofijos ir tei
sės. Be to, universiteto žinioje vei
kia kūno kultūros rūmai ir konser
vatorija. Ypatingai aukštame mokslo 
lygyje pastatytas medicinos fakulte
tas. Prie medicinos fakulteto veikia 
Behringo Institutas (Behring — dr. 
med. mokslininko pavardė), plačiai 
pagarsėjęs kraujo ir kraujo serumo 
tyrinėjime ir iš to išvesta į pasaulio 
mokslų šviesą daugybė skiepų prieš 
įvairias užkrečiamąsias ligas. •

Filosofijos fakultete kalbų mokslo 
proseminare skaitoma ir lietuvių 
kalba.

Labai gaila, kad šieme garsiame 
pasaulinio masto universitete iki 
šiam laikui labai mažas lietuvių bū
relis semiasi ateičiai mokslo žinių. 
Šiame žiemos semestre studijuoja 
lietuvių 13 asm. Be to, čia galima 
sutikti įvairių Europos ir užjūrio 
tautų studentų.

Vokiečiai studijuojantiems užsie
niečiams, tiek profesūra, tiek studen
tija, yra labai korektiški ir gana 
nuoširdūs. Apskritai, čia vyrauja 
mokslo ir mokslinio darbo nuotaika 
ir nesijaučia jokio nepalankumo bei 
skirtumo svetimtaučiams.

1946/47 žiemos semestras baigsis 
vasario 15 d. Naujai įstoti į Mar
burgo universitetą yra gana sunku, 
o ypatingai į medicinos fakultetą. 
Į ateinantį vasaros semestrą prašy
mų padavimo terminas baigėsi va
sario 15 d.

Lietuviai studentai gyvena dau
giausia privačiai ir visi labai gražiai 
sugyvena tiek su vokiečių, tiek įvai
rių kitų tautybių studentija.

Nors ir negausus lietuvių stu
dentų būrelis, bet turi sudaręs stu
dentų atstovybę (cand. med. Navikė- 
naitė — pirm., stud, med; J. Pavilio
nis — vicepirm., stud. med. J. Šodė 
— sekretorius), kurios adresas: (16) 
Marburg-Lahn, „Fronhof“ Am Grūn 
1, Zimm. 17. . ' J.P.

Hannoveris
Hannoveris, žymus šiaurės vakarų 

Vokietijos susisiekimo mazgas, gy
ventojų vadinamas prekybos ir pra
monės centru, prieš šį karą turėjęs 
pusę milijono gyventojų, dabar te- 
priskaito tik 35.000.

Lietuviams Hannoveris daugiau 
girdėtas iš apylinkėje auginamos 
karštakraujų arklių rasės vadinamos 
„hanoveranais“. Tačiau tik nedauge
liui iš mūsų yra žinoma, kad Han
noveryje yra gimęs Dr. Sauerveinas,

žymus lietuvių liaudies dainų ir tau
tosakos rinkėjas ir „Lietuviais esame 
mes gimę“ autorius.

1945 metų rudeni Hannoverio 
Aukštosios Veterinarijos ir Techni
kos mokyklos atidarė savo vartus 40 
lietuvių studentų. Aukštoji Veteri
narijos mokykla, Įsteigta Didžiosios 
Britanijos ir Hannoverio karaliaus 
Jurgio III 1778 metais, savo darbais 
yra pagarsėjusi toli už Vokietijos ri
bų. Mokykla su daugeliu pastatų 
užima 5 ha plotą, nuo karo vęjksmų, 
palyginus su pačiu miestu, nedaug 
nukentėjus. Bendras studentų skai
čius 450. 1945 m. žiemos semestre 
kas 20-tas studentas buvo lietuvis.

Aukštoji Technikos mokykla Įs
teigta 18 amžiuje. Pagrindinis pasta
tas yra gražioje Hannoverio kara
liaus pilyje. Pastatai nuo karo veik
smų smarkiai nukentėję. Studentų 
skaičius siekia 1.200.

Į abi Mokyklas, be pradedančių
jų, kurių kiekvienoje yra po 6, {stojo |

Gražioji Nemuno šalis
(22) DAŪGAILIAI-UTENA

Daugailių miestelis nedidelis, 
neturįs nė 500 gyventojų. Jame nie
ko nėra įdomaus bei gražaus, apie ką 
būtų galima ir kitiems, toje vietoje 
nebuvusiems, papasakoti. Bet užtat 
apylinkės gražios ir viliojančios. Daug 
ežerų: Indrajis, Liminėlis, Ramutis 
(Dūobis), Savasų ir Alaušas, kuris 
veik visu savo ilgumu apgaubia Su
deikių bažnytkaimį. Gražios ir labai 
įdomios vietos yra ir Vajasiškių baž
nytkaimyje, visai netoli nuo Daugai
lių. Visa apylinkė nusėta kalnais kal
neliais, tarp kurių žaliuoja gražios 
daubos, tyvuliuoja skaidrūs ežerai, o 
didžiausius žemės plotus turi aprėpę 
šviesūs ir gana tankūs lapuočiai miš
kai, kuriuose gyvena įvairiausi čiul- 
buonėliai ir plėšrieji paukščiai, maži 
ir dideli gyvulėliai.

Apylinkės gyventojai didžiai kul
tūringi žmonės. Daugailiai jau ir 
prieš Didįjį karą buvo pasižymėję į 
mokslus einančio jaunimo skaičiaus 
didumu, todėl visai nenuostabu, kad 
šios vietovės žmonių gyvenimo bū
das išsikiria iš kaimynų.

Paviešėję Daugailiuose, toliau vy
kome į Uteną, kurią, anot padavi
mų, įkūrė kunigaikštis Utenis. Netoli 
nuo miesto yra ir Utenio piliakalnis, 
apipintas įvairių įvairiausiais pasa
kojimais. - '

Pats Utenos miestas yra sėnioje 
vietoje, kurią raižo kelios nedidelės 
upelės. Savo istorine praeitimi ne
garsus ir nežymus miestelis, kurio 
gana didelis skaičius gyventojų ver
tėsi smulkia prekyba. Pravedus Pa- 
nevėžio-Švenčionių geležinkelio lini
ją, pradėjo plėstis stambesnė preky
ba, o su tuo kartu ėmė augti ir pats 
miestelis, kuris 1924 metais buvo tiek 
išaugęs, išsiplėtęs ir užėmęs reikiamą 
vietą mūsų valstybės kultūriniame ir 
administraciniame gyvenime, jog net 
gavo antraeilio miesto teises.

Nepriklausomoj Lietuvoj Utena, 
būdama apskrities miestu, labai 
smarkiai plėtėsi, aug ir gražėjo. Jos 
gatvėse išaugo gražūs, modernūs na
mai, iš kurių vieni buvo privatūs, 
kiti valdžios: pradžios mokykla, Lie
tuvos banko, šaulių ir kiti namai, 
"taip smarkiai augantį ir gražėjantį 
miestą paralyžavo pirmoji bolševikų 
okupacija, sustabdžiusi jo plėtimąsi, 
o kilęs 1941 metais karas jį gerai ap
griovė, apnaikino. Išvykdami iš Lie
tuvos naciai kaip kitus, taip Utenos 
miestą, gerokai apgriovė, išsprogdino 
jos,didesnius pastatus.

Utenos bažnyčia buvo statyta 1883 
metais ir yra gana graži, įdomi. Taip 
pat įdomūs ir seni dvaro rūmai, ku
riame yra daug vertingų istorinių se
nienų, paveikslų ir kt. -vk'

baigiantieji arba tęsiantieji Lietu
voje nutrauktą mokslą.

Kad ir sunkios gyvenimo sąlygos, 
lietuviai studentai Hannoveryje pa
sižymi dideliu darbštumu. Vienerių 
metų laikotarpyje pasiekta gražių 
rezultatų. Trys veterinarijos medi
cinos gydytojai parengė disertacijos 
darbus ir, išlaikę egzaminus, gavo 
daktaro laipsnius. Keturi studentai 
išlaikė valstybinius egzaminus ir ta
po veterinarijos medicinos gydyto
jais.

Šiuo metu dar 10 veterinarijos 
medicinos studentų laiko valstybi
nius egzaminus. Aukštąją Technikos 
Mokyklą baigė du lietuviai studentai 
ir gavo diplomus. Šių metų bėgyje 
dar 9 studentai technikai tikisi už
baigti mokslą.

Kiek leidžia laikas ir susisiekimo 
priemonės, dalyvaujama ir kultūri-

niame lietuvių gyvenime. Hannove
ryje esančioje pabaltijiečių stovyklo
je, kurioj yra per 300 lietuvių, stu
dentų choras ir kvartetas kartkartė
mis pasirodo, pradžiugindamas tau
tiečius lietuviška daina.

Lietuviai drauge su kitais išvie- 
tintaisiais studentais gyvena atski
rame bendrabutyje, miesto pakraš
tyje, gražioje vietoje taip vadinama
me riterių dvare.

Šių metų sausio 25 d. buvo at
švęstos bendrabučio įkūrimo metinės 
sukaktuvės, kur, be svečių ir pabalti
jiečių stovyklos, dalyvavo anglų ka
rinės valdžios atstovai bei UNRRA- 
os pareigūnai. Šventė praėjo skai
drioje nuotaikoje, kurios metu, be 
gražiai pasirodžiusio lietuvių studen
tų kvarteto, pasirodė ir kitų tautybių 
studentai — solistai. T. P.

Iš Lietuvių Tautinio Ansamblio veiklos
Lietuvių Tautinis Ansamblis 1946 

m. lapkričio mėnesį persikėlė iš 
Wiesbadeno į Sellgenstadto stovyklą 
(prie Wuerzburgo). Po eilės koncertų, 
spektaklių ir kitų pasirodymų, š. m. 
kovo pradžioje ansamblis išsirengia į 
ilgesnes gastroles. Savo kelionės me
tu ansamblis numato aplankyti tam 
tikrą skaičių amerikiečių zonos lie
tuvių stovyklų. S. m. kovo 8-10 d. d. 
ansamblis svečiavosi Dilllngene, to
liau numatoma kovo 12-13 d. d. — 
Kemptene, kovo 15-16 d. d. — Augs
burge, 18-19 d. d. — Eichstaette, 22- 
25 d. d. — Kasselyje.

Iš šių gastrolių grįžęs, L. T. an
samblis duos po vieną koncertą — 
spektaklį vokiečių visuomenei Ge- 
rolzhofene, kur pasirodymą organi
zuoja Bavarijos Vokiečių Raud. Kry
žius, ir Wuerzburgo centrinėje latvių 
stovykloje.

Nuo Velykų ansamblis atsidės 
vien tik darbui, nes iki Sekminių no
rima paruošti naują pastatymą — G. 
Veličkos dar Vilniuje statytą veikalą 
„Šienapjūtę“.

L.T. Ansamblio vadovybė yra su
sirūpinusi dėl moterų trūkumo, nes 
kelios ansamblio dalyvės keičiant ap
sigyvenimo vietą, iš kolektyvo yra 
išstojusios. Todėl moterys, turinčios 
gerą balsą ir gabumų taut, šokiams, 
galėtų pasinaudoti proga ir įstoti į šį 
aukštos vertės kolektyvą, tuo būdu 
pasitamaudamos mūsų tautai ir pa
dėdamos deramoje aukštumoje išlai
kyti šio kolektyvo vardą. Kreiptis 
šiuo adresu: Liet. Tautinis Ansam
blis, Seligenstadt b. WUrzburg, Li- 
tauisches Lager. K. Ap.

ClURLIONIEClŲ KONCERTAI 
KARLSRUHEJE, MEMMINGENE 

IR KEMPTENE
Š. m. sausio 18 d. „Čiurlionio“ an

samblį pakvietė pas save koncerto 
Karlsruhes Aukštosios Technikos 
Mokyklos studentai.

Sausio 19 d. iš ryto čiurlioniečiai 
giedojo per mišias Šv. Bonifacijaus 
bažnyčioje. Tos pat dienos popietėje 
miesto koncertų salėje įvyko viešas 
koncertas. Didžiulė 1.200 vietų Kon- 
zerthauso salė buvo perpildyta aka-

deminio jaunimo, profesūros ir ame
rikiečių bei iš dalies prancūzų misi
jos karininkų. Dėkinga akustiniu po
žiūriu salė ir puikūs scenos šviesų 
efektai prisidėjo prie koncerto pasi
sekimo. Po koncerto vietos spaudos 
organas „Badische Neueste Nach- 
richten“ įdėjo palankią recenziją.

Vasario 7-9 d. čiurlioniečiai vie
šėjo Memmingene. Čia buvo duoti 
du vieši koncertai miesto teatre, vie
nas koncertas aerodromo stovyklos 
salėje ir vienas bažnytinis koncertas 
mieste Šv. Juozapo bažnyčioje. Visi 
koncertai turėjo gerą pasisekimą. 
Ansamblis viešėjimo metu memmin- 
geniečių buvo su lietuvišku nuošir-

durnu priimtas ir globojamas. Atsi
sveikinant su kolonija gautas meniš
kas adresas, dovana ir daug gėlių.

Vasario 10 d. iš Memmingeno an
samblis išvyksta koncerto i Kemp- 
teną, kur jau tos dienos vakare buvo 
koncertuota didžiulėje Kornhauso sa
lėje, prigūžėjusioje simpatingų kemp- 
tenlečių lietuvių ir svetimtaučių. 
Čiurlioniečiai ypatingai gilių senti
mentų turi Kemptenui, nes čia dar 
karo metu ansamblio organizavimosi 
stadijoje gyventa, dirbta ir kurta.

Vasario 11 d. Kempteno lietuvių 
kolonijos išlydėti čiurlioniečiai grižo 
namo ruoštis tolimesniam darbui.

(b)

Aukštieji dvasininkai supranta mus
Augsburgas. š. m. kovo 9 d. Hoch- 

feldo pabaltijiečių parapiją vizitavo 
J. E. Augsburgo vokiečių vyskupas. 
Ta proga vietinėje Šv. Kanizijaus 
bažnyčioje įvyko iškilmingos pamal
dos, į kurias organizuotai su tautine 
vėliava atvyko lietuviai moksleiviai. 
Pamaldų metu bažnyčioje buvo Ir 
tautinė latvių vėliava.

Lietuvių ir latvių dvasininkų iš
kilmingai sutiktas, 10 vai. atvyko 
aukštasis dvasios ganytojas, čia pat 
celebravo pontifikalines mišias ir pa
sakė įsidėmėtiną pamokslą, nepasi
gailėdamas šiltų paguodos ir sura
minimo žodžių pabaltijiečiams kata
likams, kurių, ypačiai lietuvių, buvo 
itin gausiai susirinkę pamaldose.

Pamoksle, pasidžiaugęs reta pro
ga prabilti į tikinčiuosius pabalti
jiečius, aukštasis svečias prisiminė 
skaudžią Pabaltijo tautas ištikusią 
nedalią, kada šimtai tūkstančių to 
krašte žmonių be kaltės ir pasigailė
jimo tremiami į tolimus šaltus kraš
tus arba kankinami ir be laiko žu
domi kalėjimuose.

„Žinau gerai, kalbėjo Ganytojas, 
jūs esate persekiojami ne vien dėl 
to, kad priklausote savo tautybėms, 
bet ir jog esate katalikai. Jums be
lieka vienintelis kelias — kantrybė 
ir pasitikėjimas Aukščiausiojo teisin
gumu.“

Suminėjęs keletą stiprinančių Js-

torinių pavyzdžių, Ganytojas paža
dėjo savo malda prašyti Aukščiau
siąjį, kad Jis apsaugotų mus nuo 
priešo pinklių, o mums grįtžų tai, ką 
esame praradę, patekdami į tremties 
sąlygas.

Po pamaldų, kurių metų giedojo 
muz. Jer. Kačinsko vedamas Augs
burgo lietuvių kolonijos choras ir sol. 
Baranauskas, aukštasis svečias su
teikė susirinkusiesiems ganytojinį 
palaiminimą ir taip pat iškilmingai 
atsisveikino su pabaltijiečiais kata
likais.

Malonu šia proga pastebėti, kai 
mūsų tremtinių balsas, nukreiptas I 
teisingąjį pasaulį, dėl mums, kaij 
žmonėms, įgimtųjų teisių grąžinimo, 
randa pakankamą dėmesį vadovau
jančios Kat. Bažnyčios asmenybėse, 
kuri ir didžiausios prispaudos metu 
turėdavo drąsos pasisakyti prieš pa
saulyje siaučiančias neteisybes, prie
vartą ir tironišką smurtą. -zb-

ATITAISYMAS
„Mūsų Kelio“ š. m. H. 20 d. Nr. 

8/68 korespondencijoje iš DiUingeno 
pasakyta, kad Vasario 16 d. proga 
buvo suvaidinta K. Zygo drama „Ap
leista Sodyba“. Iš tiesų gi šios dra
mos autorius yra p. J. Truškūnas. Šia 
prasme minėtoji korespondencija ir 
atitaisoma.
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Maskva 1939 ir 1947 metais
t

Kovo 10 dieną pasikėlė antrojo 
pasaulin1') karo taikos konferencijos 
uždanga. Įvykis svarbus ir jaudinan
tis. Šimtai milijonų žmonių laukia 
savo likimo sprendimo. Visi jie lau- 

%kia, kad dabar čia, Maskvoje, bus 
įkūnyta ta 20 amžiaus evangelija, dėl 
kurios milijonai žmonių padėjo savo 
gyvybes — bus įgyveftdinta garsioji 
Atlanto' deklaracija. Deja, tas viltis 
nemažai aptemdo vienas faktas. Ta 
karo melu taip išgarsinta deklaracija 
po karo vis mažiau minima. O dabar 
prieš pat taikos konferenciją nebuvo 
matyti, kad kas nors specialiai būtų 
iš anksto pasirengęs ten apie ją kal
bėti, reikalauti jos įgyvendinimo. 
Laikraščiai skelbė įvairių delegatų ir 
delegacijų programas ir reikalavi
mus, bet sakinį „Atlanto Charta“ la
bai ir labai retai tegalėjome jų tarpe 
pastebėti.

Tačiau dėl to dar nėra pagrindo 
niisaminti. Reikia atsiminti, kad At
lanta deklaracija gimė dramatiškose 
ir labai skausmingose aplinkybėse. 
Gimė todėl, kad be jos nebebuvo ga
lima apsieiti. Taigi ji bus tada įgy
vendinta, kai be jos įkūnijimo nebe
bus galima apsieiti. Ar gali toks lai
kas ateiti ir kada, galėsime pamatyti 
stebėdami- Maskvos konferencijos 
eigą.

Stebėdami visus politinius įvy
kius, o ypačiai tokį retą įvykį — pa
saulinio karo taikos konferenciją, 
vieno dalyko negalime užmiršti, nes 
jei mes tatai užmiršime, nesuprasime 
įvykių prasmės ir gal be pagrindo 
leisimės į perdaug juodą pesimizmą. 
Tas atsimintinas dalykas yra' šit 
koks.

Politikoje net ir gražiausieji dar
bai nepasidaro 
be išskaičiavimo arba be prievartos. 
Tarptautinėje politikoje nėra senti
mentų, nėra nei meilės, nei ištikimy
bės. Daugumą klausimų lemia išskai
čiavimas ar prievarta (žinoma, prie
varta plačia prasme: karo prievarta, 
baimės prievarta, ekonominė prie
varta ir pan.). Tik dažniausiai tokie 
prievartos dalykai apgaubiami gra
žiausių idealų skraiste. Todėl ir ti
krosios priežastys labai sunkiai beį
žiūrimos. Kada, kokiose sąlygose ir 
kodėl gimė Wilsono 14 punktų, visi 
gerai žinome. Labai gerai atsimena
me ir Atlanto Chartos gimimo prie
žastis ir jos tikruosius tėvus. Bet to 
dar negana. Reikia dar atsiminti, kas 
buvo prieš Atlanto Chartos paskelbi
mą ir po to. Tik tada daugelis įvykių 
bus lengva suprasti.

Jau, tur būt, nuo neatmenamų 
laikų pasaulyje vis ir vis egzistavo 
klausimas,

kuri valstybė turi pirmauti 
pasaulyje.

■Visais laikais buvo valstybių, kurios 
to norėjo. Prieš antrąjį pasaulinį ka

Ko laukiama ir kas bus? — Pirmavimo klausimas. — Teherano argumentai.
— Sovietų šansai. — Amerikos atsakymas. — Skii lamas tarp nugalėtojų

# ir nugalėtųjų.

rą tokiais pirmavimo kandidatais bu
vo Anglija, Amerika, Sovietai, Vo
kietija, Japonija; net Musolinį — ir 
tas apie tai pasvajodavo. Kai daug 
yra kandidatų tai klausimas nebūna 
toks aiškus. Vieni kitus, taip sakant, 
prižiūri. Kuris tik perdaug prasikiša 
į priekį, tą sutramdo kiti kandidatai. 
Tokias pamokas yra gavę (kitos vals
tybes net po kelis kartus) Prancūzi
ja, Rusija, Vokietija, Japonija ir Ita
lija.

Prieš šį antrąjį pasaulinį karą pa
sidarė daug kam aišku, kad nugalė
jus ašies valstybes, pirmavimo klau
simas pasidarys dramatiškai aktua
lus. Todėl visi didieji, kurie ruošėsi 
kariauti, turėjo ne vieną, bet du 
klausimus prieš akis: ,

1) kaip nugalėti priešą,
2) kaip užsitikrinti pirmavimą pa

saulyje.
Dėl šitų dviejų klausimų neišjungia- 
mumo buvo daug sunkumų pasiruošti 
karui, kariauti ir priešui nugalėti, o 
už vis daugiausia sunkumų — suda
ryti taiką.

Per toli negrįždami į praeitį, pra
dėsime nuo 1939 metų pasitarimų 
Maskvoje. Ten derėjosi viešai (t. y., 
buvo žinomas pasitarimų faktas) 
Kremlius su anglais ir prancūzais: 
kaip nugalėti Vokietiją, o slaptai vėl 
Kremlius su vokiečiais. Prancūzai ir 
anglai, bijodami Sovietų pirmavimo, 
nesutiko tenkinti Sovietų teritoria- 
linius reikalavimus Rytų Europoje, o 
Hitleris sutiko. Maskva susitarė su 
Hitleriu, su savd pavojingiausiuoju 
priešu. Kodėl taip įvyko? Hitleriui 
atrodė, kad jis Maskvai gali viską 
pažadėti. „Sutvarkęs“ vakarus, jis 
tikėjosi ne tik vėl viską, bet ir pačią 
Rusiją pasiimti. Sovietai turėjo taip 
pat neblogų planų. Jie norėjo padėti 
Hitleriui „sutvarkyti“ vakarus, o tin
kamu momentu būtų „sutvarkę“ ir 
patį Hitlerį. Vakarai būtų silpni, ir 
Sovietams pirmavimas garantuotas. 
Taigi matome, kad Sovietai, sudary
dami su Hitleriu sutartį, skaičiavo 
gan tiksliai — rezultatai išėjo ne 100 
°/o tokie, kaip numatyti, bet gerokai 
įpusėta.

Taigi, jau per karą Sovietai gan 
sėkmingai vartojo

delsimo — laiko išlošimo taktiką, 
kuri jiems gal būtų davusi ir 100°/« 
rezultatus, jei Hitleris nebūtų tą del
simą per anksti nutraukęs, pats už
puldamas Sovietus. Tuomet Sovie
tams teko keisti taktiką ir šauktis tų

Rašo Kazys Veržikas
pačių sąjungininkų, kurių atstovus 
1939 metais, jei iš Maskvos ir neiš
varė, tai ir pasilikti neprašė. Sąjun
gininkams (Amerikai dar prisidėjus) 
Sovietų pasisiūlijimai buvo taip pat 
labai pageidaujami. Sąjungininkai 
visai nesigailėjo jokių įmanomų prie
monių, kad tik .

atvestų Sovietus į Teheraną.
Tai įvyko 1943 m. gruodžio 1 d. Nors 
abiems pusėms, tiek Sovietams, tiek 
Rooseveltui ir Churchiliui, buvo' ne
paprastai svarbus klausimas, kaip 
nugalėti Hitlerį, bet pokarinio pir
mavimo klausimo čia niekas taip pat 
užmiršti 'nenorėjo. Sovietai reikala
vo, kad jiems būtų minimum moka
ma Hitlerio pažadėta kaina (sveti
mos teritorijos), o vakariečiai nuro
dinėjo į Atlanto Chartą, — esą, ne
galima duoti, negalima žmonių ap
gaudinėti klaidingomis deklaracijo
mis. Tačiau prieš tokius argumentus 
Sovietai turėjo gan nemenkus kozy- 
rius. „Jei neduosite, darysime su 
Hitleriu separating taiką“ arba net 
gi visai priešingai argumentavo: „Ne
duosite — ir be jūsų Hitlerį sudoro
sime, bet tada...“ Aišku, kas būtų 
tada. Todėl sąjungininkams pavar
toti prieš sovietus

delsimo taktiką buvo rizikinga.
Jei antroji versija, t. y., vienų Sovie
tų pergalė prieš Hitlerį ir nebuvo pa
tikima, tai pirmoji, separatinės tai
kos versija, nebuvo neįmanoma. Kai 
kas tvirtina, kad tuo reikalu Sovietai 
nuolat derėjosi su vokiečiais. Iš čia 
suprantama, kad vakarų sąjunginin
kai Teherano, o svarbiausia Jaltos 
konferencijoje (tai buvo besiruošiant 
smogti Vokietijai lemiamus smūgius) 
nebesugebėjo argumentuoti prieš So
vietus viep Atlanto Charta. Kaip ten 
iš tikrųjų kas buvo aptarta, tikrai 
paaiškės tik daug vėliau. Dabar visi 
tie reikalai, palyginti, per daug nauji 
ir bijo šviesos. Tiek yra spėjama, kad 
britai labiau buvo linkę tenkinti So
vietų reikalavimus, o Atlanto Char
tos neliečiamumu daugiau sielojosi 
Rooseveltas. Jis daug kalbėjęs Sta
linui apie reikalą gerbti kitų tautų 
laisvę ir suverenumą. Jis taip pat 
sutikęs su tuo, kad Sovietai, lygiai 
kaip Ameriką, gali siekti palankių ir 
draugingų santykių su savo kaimy
nais („siekti" — bet kokiomis prie
monėmis?). Stalinas būk tai pasakęs 
(žiur. 1946 m. lapkričio 15 d. „Neue 
Zeitung“), kad Rusija esanti labai 

plati, vos pusiau apgyventa, rusai tu
rį pakankamai rūpesčių pas save, to
dėl svetimos žemės jiems nerūpinčios 
Rooseveltas buvęs tokių pareiškimų 
sužavėtas.

Šiaip ar taip, o paties karo metu
dėl pokarinių problemų nebuvo 

galutinai sutarta.
Buvo susitarta tik dėl karo tęsimo. 
Užtat nenuostabu, kad neilgai trukus 
po karo pabaigos pirmavimo klausi
mas vis griežtėjo. Tam sąlygos pa
sidarė dar palankesnės. Pirmas klau
simas, priešo nugalėjimas, išspręstas 
abiems pusėms visai palankiai. Tad 
visą aktyvumą galima pašvęsti an
trajam klausimui: kas pirmaus pa
saulyje. Šitą klausimą sukomplikavo 
toji aplinkybė, kad iš karo išėjo tiek 
Sovietai tiek vakarų sąjungininkai 
(ypač Amerika) daug mažiau pavar
gę, negu viena pusė apie kitą manė 
ar tikėjosi. Pasidarė ne visai aiški, 
bet

■ ' ^beveik pusiausvyra.
Sovietai savo pokarinio pirmavimo 
galimumus remia 4 pagrindiniais 
šansais. Visų pirma savo ekonomi
niu ir kariniu pajėgimu. Rusija čia 
turi tokius plačius galimumus, kokių 
gal tik vienas ar dar kitas viso že
mės rutulio kraštas teturi. Visas jos 
ūkis yra pajungtas ginklavimosi rei
kalams.

Antroji sovietų ekspansiją skati
nanti aplinkybė yra jos teritoriniai 
laimėjimai po šio karo. Ji savo stra
tegines sienas tiek Europoje tiek Azi
joje nukėlė Į tokį tolį, apie kurį ir 
geriausieji rusų fantastai vargiai ar 
galėjo kada nors svajoti. Taigi ru
sams atsivėrė geros progos. Siekia
ma tas retas progas išnaudoti.

Trečioji Sovietams palanki sąlyga 
— tai daug kur Europoje ir už jos 
sienų kyląs kairysis radikalizmas, 
kurį sumani Maskvos ranka kreipia 
į komunizmo srovę. Tai yra vienokiu 
ar kitokiu atveju penktoji kolona. 
Šita palanki aplinkybė nėra nenu
matyta ar netikėta. Tai yra vienas 
iš sovietų karo laimėjimų, kurį są
moningai ar nesąmoningai skatina 
kai kurie vakarų demokratijos žy
giai, kelia lemiamu momentu nepa
sitikėjimą jų pažadais ir ryžtingumu. 
Juk tokios valstybės, kaip Lenkija, 
Čekoslovakija, Pabaltijo valstybės, 
Jugoslavija tikrai būtų kitaip susi
orientavusios, jei būtų žinojusios, kad 
bus taip, kaip dabar yrą.

Pagaliau ketvirtoji aplinkybė, tel
kianti sovietų ekspansijai daug (gal 
ir per ankstyvų) vilčių — tai D. Bri
tanijos kryžke’ė. Visiems gi yra ge
rai žinomas faktas, kad praeityje 
daugiausia dėl galybės ir įtakos var
žėsi „meška“ ir „banginis“' (Anglija). 
Bet dabar Britų imperija pergyvena 
daug ekonominių ir pelitinių sunku
mu. Iš daug kur ji išeina arba, kad 
ir nenoromis, rengiasi išeiti. Karo 
metu dirbtiniu būdu puoselėtas bol
ševikų garbinimas Anglijoje paliko 
jau daugiau pėdsakų, negu kas tikė
josi ar kam nors tatai miela buvo. 
Gal dėl to, o gal ir dar dėl kitų prie
žasčių, Anglija rodo palinkimus į’ 
kompromisus su Sovietais, visai ne
norėdama prisiminti Muencheno 
kompromiso pasėkų. Tuo būdu so
vietams lieka tik

vienintėlis rimtas partneris — 
Amerika.

Amerika yra rimtas partneris dėl 
dviejų priežasčių. Visų pirma Ame
rika yra toji valstybė, su kurios eko
nominiu ir kariniu pajėgumu sovietai 
nesiskaityti negali. Antras dalykas — 
dabar US pirmaujanti pasaulyje vals
tybė. Iš šios pozicijos niekas geruoju 
nesitraukia ir US taip pat nesitrauks. 
Tatai labai gerai suprato ir supranta 
sovietai. Juo labiau, kad amerikie
čiai įvairių viešų pareigūnų ir kito
kių visuomenininkų lūpomis tatai vi
siškai aiškiai įvairiomis progomis pa
reiškia. Ir štai matome, kad

sovietai vėl kartoja savo delsimo 
taktiką,

kuri sovietams labai naudingu būdu 
gali sustiprinti visus ką tik čia sumi
nėtus pirmavimo šansus. Tačiau so
vietai kartoja ne vien delsimo takti
ką, bet deda pastangas patraukti ir 
Vokietiją į savo pusę (ta patį daro, 
beje, ir vakarų sąjungininkai). Svar
biausias gi sovietų „kirtis“, tai sutar
ties su Anglija pratęsimas ir „pato
bulinimas“. (Tam tikru atžvilgiu ta
tai primena 1939 metus Maskvoje). 
Visa tai sovietai palydi labai atvira, 
dažnai net gana aštria propaganda 
prieš Ameriką.

Kuo gi atsako Amerika?
Į sovietų ginklavimąsi Amerika 

atsako taip pat skubiu ginklavimus! 
Šioje srityje turi ir pirmenybių (ato
minė bomba). Amerika taip pat ne
sutinka vienašališkai nusiginkluoti. Į 
gąsdinimus atsakoma tuo pačiu (Lai
vyno manevrai Viduržemio jūroje ir 
Ramiajame vandenyne). Į sovietų 
pastangas Vokietijoje atsakė vakari
nių zonų suvienijimu. Į sovietų anti- 
amerikietišką propagandą vis dažniau 
atsako taip pat atvirais žodžiais, ku
rie pasigirsta net iš visai oficialių 
lūpt{ (Marshallio pavaduotojo Ačhe- 
sono pasakyti kartūs žodžiai). Ame-

(Pabaiga 7 pusi.)

Vyt. Alantas

Gyvenimas
Teisėjas Jurgis Gulbinas, sėdėdamas ant 

sukaltos iš lentų lovos, adė kojines. Truputį 
drebančia ranka atsidėjęs jis dūrė adata taip, 
kad atstumai tarp įdūrimų būtų vienodi ir kad 
skylė užsidengtų taisyklingai suvertų akučių 
tinkleliu, kaip kad jis matė adant savo kam
bario moteris. Užadęs vieną skylę, jis apžiū
rėjo ją iš arti ir iš tolo ir šypsodamasis pa
galvojo: '

— Kūrybinis darbas...
Paskum jis pradėjo raukti kitą skylę.
Už užleistos storos antklodės pusbalsiu ba

rėsi vyras su žmona. Savo kaimynus jis gerai 
pažinojo. Ji — nedidutė, apvali, putni, gal 25 
metų blondinukė, jis — apystambis, per anksti 
nuvytusio veido, visada blizgančiais nuo po
mados juodais plaukais, SO su viršum metų 
buvęs policininkas. Pasakyti „buvęs“ gal ne 
visai būtų tikslu: jis ir dabar ėjo policininko 
pareigas stovykloje.

— Devinta baigiasi, spektaklis už uždan
gos tuojau baigsis, — žvilgterėjo į laikrodį 
Gulbinas.

Penkios minutės prieš devintą policininkas 
Išėjo į tarnybą. Po kiek laiko pasirodė ir jo 
žmonelė raudonu, truputį nublankusiu veidu
ku ir, matyt, nuo nemigo vargtelėjusiomis aki
mis. Ji vilkėjo marga batistine suknele, kuri 
taip tampriai, apėmė jos pilnas kūno formas, 
kad, rodėsi, nuo mažiausio ponios Stulgaitie- 
nės krustelėjimo, ji suaižios į skutelius, ir jos 
savininkė liks apsidariusi tik batisto kaspinė- 

. ' liais...
— Labas rytas, ponas teisėjau, — sučiauš

kėjo ji švelniai. — Tačiau jos balsas nebuvo 
dirbtinis ir apskritai joje nieko nebuvo ne
natūralaus. Gamta, ją kurdama, tur būt, la
bai daug turėjo darbo ar buvo išsiblaškiusi: 
ji paėmė iš katilo gyvybės gabalą ir atžagaria 

miniatiūroje
ranka nusviedė jį tėvams į lopšį, užmiršdama 
bent kiek geriau jį apipavidalinti. O tuo tarpu 
jos smulkių bruožų veidas buvo gąn gražus ir 
patrauklus. Ir visa ji buvo patraukli iki kraš
tutinumo išryškintu moteriškumu. Jos svei
katingumu žavėjosi ir pavydėjo visi kambario 
gyventojai. Ji mėgo gerai pavalgyti, ilgai lo
voje pasiaipyti ir, be abejo, būtų buvusi visai 
patenkinta savo padėtimi, jei jos vyras būtų 
buvęs ne toks šiurkštus ir nebūtų turėjęs neiš
mintingo papročio taip dažnai nepareiti namo 
naktimis. Gulbinas girdėdavo, kaip jis už 
užuolaidos aiškindavosi savo žmonai, kad to
kia esanti jo tarnyba, kad jam reikią budėti, 
bet iš tikrųjų tie jo naktiniai budėjimai taip 
ilgai užtrukdavo belošiant su draugais kor
tomis.

— Ak, tamsta kojines adai! Kiek kartų sa
kiau, kad tamstos kojines aš suadysiu. Duo
kite man, — ji paėmė adatą, kojines ir atsi
sėdusi ėmėsi darbo. Gulbinas ją paglostė 
žvilgsniu ir su pasitenkinimu žiūrėjo į jos ma
žas vikriai dirbančias rankutes.

— Tamsta man ir taip daug padedi: indus 
išplauni, kai ką išskalbi. Aš nenoriu tamstos 
taip labai išnaudoti...

— O tamsta man duodi šokolado, — nusi
juokė ji.

— Ka tamsta dirbai Lietuvoje? — paklau
sė jis.

— Aš gimiau kaime, bet visą laiką gyvenau 
Kaime pas dėdę. Mokiausi truputį siūti...

— Vadinasi, tamsta siuvėja?
— Siuvėja iš manęs menka, bet sau pasi

siuvu. Galėčiau ir tamstai marškinius pasiūti, 
— ji vėl nusijuokė.

Gulbinas pasirausė po priegalviu ir, ištrau
kęs šokolado plytelę, padavė jai.

— Ir vėl... Tamsta man visą Savo šoko
ladą atiduodi. Taip negalima ...

Tačiau ji paėmė šokoladą ir, atsilaužusi 
gabaliuką, su malonumu įsidėjo į burną.

— Nežmoniškai mėgstu šokoladą ... Ak, 
bet juk tamsta dar kavos negėrei? — sušuko 
ji. — Aš tuojau išvirsiu. (

Išgėręs kavos, teisėjas išėjo į komiteto raš
tinę pasiteirauti, ar neiškėlė'kas kokios bylos. 
Mat, kaip Lietuvoje, taip ir stovykloje jis ėjo 
bendruomenės teisėjo pareigas. Bent kokios 
bylos Gulbinas nekantraudamas laukė, nes vis 
jam būtų buvęs šioks toks nuobodžios kas
dienybės paįvairinimas. Bet norinčiųjų byli
nėtis nebuvo atsiradę. Raštinėje stumdėsi tie 
patys iki abuojumo pažįstami veidai ir skam
bėjo tos pačios iki gyvo kaulo nusibodusios 
kalbos. Gulbinas prabėgomis žvilgterėjo į sie
ninį laikraštėlį ir vėl išėjo i rajoną.

Įkyriai krapnojo smulkus rudens lietus. 
Buvo drėgna, šalta ir klaikiai vienoda. Nei sau
lės, nei draugiško artimo veido, nei nuosavo 
jaukaus kampelio. Kur dėtis?

Eiti pietauti dar buvo anksti. Gulbinas pa
sistatė apykaklę užsimaukšlino' ant akių skry
bėlę ir išėjo už miesto. Tiesa, oras pasivaikš
čioti nebuvo palankus, o jis ir jokio noro ne
turėjo vaikščioti, bet tai vis dėlto buvo nors 
šioks' toks pakaitalas stovyklinio gyvenimo 
monotonijai.

Nuėjęs iki upės, jis atsistojo ant tilto ir, 
beveik nieko negalvodamas, žiūrėjo į srauniai 
tekančią nuo rudens dangaus pajuodavusią 
upės srovę.

— Upė panašį i gyvenimą; Tik gaila, kad 
mes negalime stovėti ant gyvenimo kranto ir 
stebėti jo drumzlinos srovės tekėjimą: mes 
turime patys joje murdytis iki kaklo, — pa
galvojo Gulbinas. — Turime? O kas mus ver
čia? Persisvėrei per tilto turėklius ir... — jis 
švilptelėjo, juokaudamas pats iš savęs. Sver- 
tis per tilto turėklius jis rimtai negalvojo: tai 

buvo tik taip sau logiška išvada iš dabartinio 
gyvenimo liūdnų premisų.

Dvyliktą valandą teisėjas užėjo į valgyklą 
pietų. Be jokio malonumo jis suvalgė, kas jam 
buvo paduota, ir išėjo namo. Pakeliui jis su
tiko savo pažįstamą, Tamošaitį, kuris pakvietė 
jį vakare ateiti palošti preferanso, pridurda
mas su pasididžiavimu,' kad ir po stikliuką 
duosiąs išgerti.

.Namie kasdienis vaizdas. Viename kamba
rio kampe įsikūręs mokytojas taisė sąsiuvi
nius'; už užuolaidos policininkas pusbalsiu ba
rėsi su žmona; kampe prie durų gyvenanti 
moteris niūniavo lopšinę migdydama vaiką. 
Aplinka be polėkių, be siekimų, be prošvais
čių.

Teisėjas Gulbinas gulėdamas lovoje jautė, 
kad jis skęsta į kažin kokį dumblynėlį, kurio 
bangelės pliaukštelėdamos, rodėsi, tuojau su
silies viršum jo galvos. Nebuvo jokio noro 
tam priešintis, kovoti, stengtis išsilaikyti ant 
paviršiaus. Visoje jo būtybėje niurnėjo Vie
nažindžio beviltiškas „man vistiek pat“.

— Tas mokytojas turi savo sąsiuvinius h 
vaikus, ana niūniuojanti moteris turi lopšį, 
Stulgaitienė turi vyrą, su kuriuo ji nuolat ba
rasi, bet kuris vistiek bent šiek tiek papildo 
jos gyvenimą, o ką aš turiu — galvojo teisė
jas, žiūrėdamas į savo cigaretės dūmus. — 
Sako, nereikią nusiminti. Kad čia ne nusimi
nimo, o žmogaus gyvenimo gyvybinių šaknų 
džiuvimo klausimas. Nėra tėvynės — nėra 
žmogaus. Susiaurėjusi aplinka ir žmogaus 
dvasią susiaurina. Kur čia išskleis! sparnus 
šiame siaurame narve? Aš panašus į sukaus
tytą Prometejų, — nusijuokė pats iš savęs tei
sėjas—-Į kurio krūtinė kietais nagais įsikibusi 
kasdienybė baigia visas jėgas iščiulptu Būtų 
juokinga daryti iš to tragediją, bet komedija 
būtų per daug liūdna. Kažin koks miniatiūri
nis farselis, iš kurio gali paliūdėti ir pasi
juokti... '
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Darbininko 
gyvenimas prieš karą ir dabar

(2) Rašo: inž. Keliautojas

KĄ PRIEŠ KARĄ UŽDIRBDAVO IR KAIP VERTĖSI KOLCHOZI
NINKAS

vulius, neskubėti atiduoti žemę. Už tai 
valdžia ėmė nepaklusniuosius skau
džiai bausti, nemažą skaičių stipresnių 
ūkininkų apšaukė „kulokais“ arba 
„buožėmis“ ir išvežė į tolimos šiau
rės ar Sibiro miškus, kur dėl nepa
kenčiamų gyvenimo sąlygų didžioji 
jų dalis pamažu žuvo. Per kelis me
tus reforma buvo įvykdyta visame 
didžiuliame Sąjungos plote. 1938 m. 
valdžios žmonės teigė, kad liko „ne- 
sukolchozinta“ tik 3% viso ploto; at
skirai gyvenančių ūkininkų gamyba 
tesiekė 1% visos gamybos.

Atskiros sodybos paliktos tik miš
kuose, tarp pelkių, kur prieiti sunku 
ir pan. vietose.

Gyventi kolchozininkai palikti to
se trobelėse, kurias jie seniau turėjo; 
dažnai prie trobelės stovi tvartelis; 
šie trobesiai dažniausia seniai remon
tuoti ir šiandien atrodo liūdnai. Kol
chozinis, arba bendras, ūkis iš pra
džių kūrėsi vieno ar kelių išvežtų 
„kulokų" kiek stambesniuose trobe
siuose, o vėliau namažai bendrų tro
besių buvo naujai pastatyta. Mūsų 
ūkininkas pasakytų, kad ir tie trobe
siai prasti: dažniausia be fundamen
tų (iš viso Rusijos kaime cemento, 
akmenų ar plytų fundamentas retas 
dalykas), mediniai, ilgi ir siauri. 
Stovi dažniausia tik tvartai, kartais 
pasitaiko grūdų sandėliai, padargams 
kokia pastogė; daržinių (kluonų) ne
matyt; mažai matyti ir gyvenamų 
naujų namų, nes kolchozų pareigū
nai, paprastai, tebegyvena išvarytų 
ūkininkų trobesiuose, o kolchozinin
kai, kaip sakyta, savuose.

Visa šitai būtų pusė bėdos: ūki
ninkams reikėjo atsisveikinti su savo 
žeme, gyvuliais, negyvuoju invento- 
riume, bet ką padarysi? Blogiausia 
yra su kolchozų vadovybe ir su tuo 
nepaprastu išnaudojimu, kurio kol
chozininkai susilaukė.

Kolchozai turi įstatus. Šie gražiai 
surašyti ir primena Lietuvos 1-os 
eilės kooperatyvų - vartotojų bendro
vių, pieninių, smulkaus kredito drau
gijų - įstatus. Įstatuose parašyta, kad 
kolchozo vadovybę - valdybą, direk
torių, revizijos komisiją - renka pa
tys kolchozininkai. Bet, kaip papra
stai Rusijoje, tai tik gražūs žodžiai: 
valdžia, teisingiau, vietiniai partijos 
pareigūnai pasako, ką reikia -rinkti. 
Mat, ji tik viena viską mato, viską 
žino. Jei ką nors pasiūlo patys kol
chozininkai, jų kandidatas pasirodo 
„buožė“, partijai nepriimtinąs. Į kol
chozų vadovus, kaip pasakoja kol
chozininkai, dažnai patenka visokie 
svieto perėjūnai, kartais iš kalėjimų

Kaip daugelis žino, vadinami kol
chozai, arba kolektyviniai ūkiai, bu
vo įvesti Rusijoje 192&-31 metais. Tai 

■ buvo rusams ir visoms kitoms tau
toms, kurios priklausė Sov. Rusijai, 
pati baisiausia, daugiausia' žmonių 
gyvybių nunešusi reforma. Kaip ži
novai teigia, 1918-1924 m. vidaus ka
rai Rusijoje nepareikalavo tiek daug 
aukų, kiek žmonių žuvo kolchozus 
įvedant ir juos įvedus. Pažiūrėkime, 
kas gi yra tie kolchozai ir kaip juose 
gyvena buv. ūkininkai, dabartiniai 
Olchozininkai? _

Kai Rusijoj įsigalėjo bolševizmas, 
ūkininkams, kurie mažai teturėjo že
mės, ir kaimų bežemiams buvo leista 
pasiimti iš dvarų žemės, invento
riaus, grūdų ir kt. Tiesa, kiekvienam 
tų gėrybių, ir ypatingai žemės, daug 
neišėjo, bet vis dėlto po to pasidali
nimo prasidėjo visai kitas Rusijos 
kaimo gyvenimas: ūkininkai pradėjo 
sėti daugiau visokių gėrybių ir la
biausia daug prisiaugino smulkių ir 
stambių gyvulių. Kaip egzistuoja pa
saulis, Rusija niekuomet tiek gyvulių 
neturėjo ir dabar neturi, kiek jų tu
rėjo 1927/28 m. Pamažu krito ir že
mės ūkio gaminių kainos, kurios vi
daus kovų metu buvo pakilusios. So
čiai pavalgyti pradėjo tiek kaimie
čiai, tiek miestiečiai. Bet valdžia to
kia padėtimi nebuvo patenkinta: visų 
pirma iš daugybės smulkių ūkinin
kėlių buvo sunku surinkti rekvizici
jas kariuomenei (policijai) ir kt.; vė
liau bolševikinė valdžia gerai supra
to, kad neproletariškas, prie nuosa
vybės prisirišęs kaimas sudaro bol
ševizmui pavojų.

Pirmasis pasiūlė sulikviduoti ūki
ninkus ir suvaryti juos į kolchozus 
Trockis. Stalinas ir jo šalininkai iš 
pradžių buvo prieš tai. Vė’iau, sėk
mingesnei kovai su Troekiu bei troc- 
kinlnkais ir kitais sumetimais, ir šie 
pastarieji pasisakė už jų įvedimą. 
Trockis buvo išstumtas i užsienį; 
trockininkai palaipsniui sulikviduoti; 
šį sumanymą pradėjo vykdyti pasi
likę valdžioje komunistai.

Sakoma buvo, kad ateity ūkinin
kai ūkininkaus bendrai, arba kolek
tyviškai. Kada ūkininkams reikėjo 
beveik visą savo kuklų turtelį ati
duoti atsiųstiems ar vietiniams val
dininkams, kilo aučlra: jie pradėjo 
Slėpti ir gadinti inventorių, pjauti gy-

I AMERIKĄ ATPLAUKĖ 
PRANAS DAILIDE

Vasario 24 d. į New Yorką iš Šve
dijos atplaukė Pranas Dailidė, buvęs 
Lietuvos ministeris Latvijoje.

Išsivadavę kaliniai ir pan. Jei į kol
chozo vadovus patenka padorus žmo
gus, iš jo kolchozininkams taip pat 
daug naudos nebūna, nes savarankiš
kai jis negali tvarkytis, o turi klau
syti nurodymų „iš viršaus“, o tas 
„viršus“ dažnai siekia net Maskvą. 
Atitraukti nuo žemės ir nuo realaus 
gyvenimo partijos valdininkai neretai 
sugalvoja tokiu nesąmonių, kad iš jų 
galima tik linksmai pasijuokti. Bet 
kolchozininkams tos kvailybės išeina 
ne į juoką: jiems tenka atsakyti var
gu ir nepritekliais. Vadinasi,' kolcho
zininkams reikia kentėti dėl jiems 
primestos nevykusios vadovybės ir 
dėl negudrių parėdymų iš viršaus. 
Bet tai yra ne pati didžioji bėda'. 
Svarbiausia yra tai, kad juos be pa
sigailėjimo piešia valdžia ir nesuskai
tomi jos valdininkai centre ir vietose.

Klaidinga būtų manyti, kad kol- 
chozininkas pasiima tai, ką jis uždir
ba: visur pirmoje vietoje stovi val
džia su savo reikalavimais, vėliau 
mašinų-traktorių stotys bei bankai 
ir tik pačioje pabaigoje kolchozinin- 
kas. Aprūpinant pirmuosius, tenka 
atiduoti didžiąją derliaus ir iš viso 
ūkio pajamų dalį.

Paprastai kolchozininkas metų 
būvyje jokio atlyginimo negauna;

Turkija gyvena baimės dienas
Žinomas amerikietis žurnalistas 

Stewart Alsop rašo apie sunkias Tur
kijos dienas, apie didėjančius ekono
minius sunkumus, kurie siejami su 
nuolatiniu kariniu budėjimu ir pa
siruošimu. Jis nurodo, jog tie sun
kumai kyla iš Sovietų pusės baimės. 
Ir toji baimė iš tikrųjų esanti. Jis 
rašo: „Rusija nori draugiškos Tur
kijos, Balkani^nodeliu sukurtos, sjj- 
primestu ir Kremliaus kontroliuoja
mu rėžimu“... Turkai mano, kad 
jungtinės Dardanelų kontrolės ir 
ankstyvesni dviejų Turkijos šiauri
nių provincijų reikalavimai yra tik 
priemonės.

Tuo būdu neinformuoti turkai — 
net žemiausioji Anatolijos kaimie
čiai yra ypačiai informuoti — gali 
eiti miegoti visai nenustebdami, jei 
Kremliaus ponai nuspręs pasiekti tai, 
ko jie nori. Sunku esą perdėti to 
jausmo didumą. Nėra paprastai ži
noma, kad manevrai (mandagesnis 
žodis už mobilizaciją), kurie buvo 
pravesti rugsėjo ir spalių mėn., buvo 
Turkijos gener. štabo įsitikinimo re
zultatai, kad Rusijos puolimas yra 
visai netolimas. Turkijos generolai 
klaidingai galvojo. 

jam tik už darbą užrašinėja „darbo 
dienas“ („trudodni“); retkarčiais pa
vasarį duoda kiek avanso miltais ar 
duona, bet tik pačiam dirbančiam; jo 
šeimos nariams nieko neduoda.

Kai užsibaigia senieji metai, der
lius turi būti iškultas, susvertas, bu
halterio surašytas. Visų pirma turi 
būti valdžiai atiduota pyliava; ji ne
maža; ypač sunki ji tuose kolcho
zuose, kur žemė prasta arba' prasto
ka. Už 1 cntn. (50 kg) grūdų kolcho
zui valdžia sumoka 3 rub. 30 kap. - 
3 rub. 75 kap., vadinasi, pačius nie
kus. Valdžios krautuvės (Rusijoj vi
sos krautuvės valdžios) duona buvo 
pardavinėjama po 90 kap. - 1 rb., t. 
y., 13-14 kartų brangiau. Visame pa
saulyje duona kaštuoja maždaug tiek, 
kiek grūdai ar miltai, o Sov. Są
jungoj daromas toks didžiulis skir
tumas! Čia ir yra patys didžiausi ir 
patys skaudžiausi Rusijos piliečio 
mokesčiai. Be duonos niekas apsieiti 
negali. Miestietis niekur kitur jos 
negauna pirkti, kaip tik valdžios 
krautuvėse. Kadangi pagrindinis ru
so maistas yra duona - pieno, sviesto, 
mėsos jis negali įpirkti - jis jos su
valgo daug - vidutiniškai mažas ir 
didelis net 220 kg per metus. 6-ių 
šeimos narių šeima vien pirkdama 
duoną per-metus išmoka valdžiai mo
kesčių apie IBOO rublių. Tai mažiau 
uždirbančiam darbininkui labai di
delė suma. Dėl to jie negali išlaikyti 
5-ių šeimos narių; dirbti turi eiti 
kad ir mažų vaikų turinti žmona; 
eina į darbus ir paaugliai.
• (Bus daugiau)

Turkai, būdamj toli nuo Ameri
kos, jaučia baimę. Sovietų Sąjungos 
šešėlis iššaukia sunkų psichologinį 
spaudimą, veikiantį turkus. Iš tikrų
jų, dabar turkai alsuoja lengviau, 
negu tai buvo prieš keletą mėnesių, 
nors spaudimas tęsiasi įvairiomis 
priemonėmis. Pirmiausia, Sovietų 
radijas turkų kalba puola Turkijos 
vyriausybę dėl jos antireliginio nusi
statymo, dėl didelių kiekių ameri
kiečių karių išlaipinimo karo tikslais.

Sovietų spauda tiek viduje, Rusi
joje, tiek Balkanų valstybėse sklei
džia krūvas šmeižtų Turkijos vy
riausybei. Be to, spaudimas organi
zuojamas Turkijos viduje.

Turkai skaičiuoja, kad Sovietų 
investicijos, kuriomis rusai subsidi
juoja prosovietinius laikraščius ir 
veikia Turkijos politiką, siekiančios 
nuo pusės milijono iki'5—6 kartų to 
kiekio.

Ypatingas spaudimas dar numa
tomas ateityje. Dabar Sovietai im
portuoja iš viduriniųjų Rytų tūkstan
čius armėnų. Turkų partijos nurodo, 
jog dabar sutraukiama dideli armėnų 
skaičiai prie Karšo ir Ardahano (Tur
kijos šiaurinės sienos). Kada būsią 
tai padaryta, tada Sovietų Sąjunga

Aniižydiški 
pasireiškimai

Relchenhall. — Išvadutotų žydų 
kongrese Dr. Kantor perskaitė atsi
šaukimą, kuris buvo iškabinėtas įvai
riose vietose Reichenhail mieste: „Ša
lin žydai, kad nebetektų jūsų paga
liau baigti dujomis?“ Kongreso da
lyviai palaikė šį atsišaukimą įrody
mu, kad Vokietijoje dar vis tebesi-* 
reiškia pogrindinis nacių judėjimas, 
į kurio programą įeina ir antisemi
tizmas.

Diskusijose buvo pareikšta, kad 
Vokietija nerimtai priimarfti žydų 
pateiktą reparacijų ieškinį. Atlyginti 
už šešis milijonus nužudytųjų ir dau
gelio milijardų vertės pagrobtą turtą 
Vokietijos žydai tepareikalavę tik 25 
milijonų dolerių. Buvo pareikalauta, 
kad centr. žydų komitetas nesiduotų 
suvedžiojamas gražiais pažadais, bet 
vestų realią,- be jokių iliuzijų poli
tiką.

oficialiai, kaip spauda dažnai nurodo, 
paprašysianti armėnams daugiau gy
venamo ploto — erdvės. Tada iš 
naujo iškilsią reikalavimai Karšo ir 
Ardahano sritis prijungti prie Sovie
tų Sąjungos.

Baimė dėl Rusijos yra pagrindinis 
Turkijos politinis gyvenimas.

Štai neseniai apie 200 sovietų ar
mijos armėnų perėjo Turkijos sieną. 
Laikraštis sako, jog esą sunku pati
kėti, jog šis žygis buvo padarytas be 
sovietų įstaigų sutikimo. Kai kas spė
ja, jog tai buvę padaryta bandymų 
tikslais, nustatant Turkijos pasiprie
šinimo stiprumą, nes rusų spaudoje 
nuolat tvirtinama, kad ši invazija ten 
spaudžiamų ir eksplotuojamų gyven
tojų bus sveikinama.

Kokia ten intencija buvusi, tai 
neaišku, bet turkų pajėgų reakcija 
buvo neabejotina. Įsibrovėliai buvę 
beveik iki vieno vyro išskersti. Prie 
incidento buvęs padarytas prierašas, 
kuriame buvo prašoma iš Sovietų 
pusės grąžinti mirusiųjų peiliukus, 
cigarečių dėžutes ir kitus efektin- 
gesnius daiktus Sovietų šeimoms žu- , 
vusiųjų prisiminimu*.

Dėl tokių incidentų, dėl nuolati
nių spaudos ir radijo puolimų, dėl 
Dardanelų reikalavimo Turkija pri
versta laikyti milijoninę kariuome
nę, kuri aišku, labai veikia jos ūkį.

Dabar Turkija atsiduria prieš di
lemą, suvedamą į tris pagrindinius 
klausimus, rašo H. Tribune.

Sovietų užpuolimo atveju, Turkija 
galėtų išsilaikyti keletą savaičių ar 
daugiausia kelis mėnesius. Jei ji de
mobilizuotus!, nustotų tautoje pre
stižo. Tęsiant toliau šią politiką, Tur
kijos ūkis atsiduria sunkioje būklėje.

Turkija, kartu su Iranu ir Grai
kija, yra kertiniu akmeniu Arti
muose Rytuose, į kuriuos veržiasi 
Sovietai. Apskritai, Turkija yra dė
mesio centru ateities sprendimuose.

Iš preferanso Gulbinas grįžo vėlai: apie 
pirmą valandą. Jis tylutėliai įslinko į kam
barį, nusirengė ir atsigulė. Teisėjas jautėsi 
truputį pavargęs. Nuo Tamošaičio degtinės 
gyslomis slankiojo maloni šilumėlė, galva tru
putį svaigo ir malonus nuovargis kuteno są
narius. Jis prisiminė kaip anais laikais, Lie
tuvoje, grįždavo iš preferanso. Prieš gulda
mas, jis visada rūpestingai apklostydavo vai
kus ir tik paskum niurktelėdavo į šiltą lovą 
šalia žmonos... Ji niekados jam nieko nesa
kydavo.

— Kažin kur ji dabar, vargšė, — atsiduso 
teisėjas. — Spyrėsi su vaikais čia patekti: Vo
kietijoje, sako, badas, visi galą gausime:

Gulbinas apsivertė ant kito šono ir bandė 
užmigti, bet žmonos ilgesys, padrikos mintys 
apie praeitį neleido jam sumerkti akių.

Už užuolaidos ponia Stulgaitienė taip pat 
nemiegojo. Jos vyro, kaip paprastai, nebuvo 
namie. Giliai dūsaudama, ji irgi vartėsi nuo 
vieno šono ant kito, kartais arti prisiglausda
ma .prie pertvaros, tartum jai savo guolyje 
būtų buvę per ankšta.

Teisėjas pastebėjo, kad, kai jos vyro ne
būdavo namie, ji visada nerimo pasilikusi vie
na, bet šį vakarą ji kažin ko ypatingai blaš
kėsi.

—y Kas jai yra, gal ji serga? — jis taip pat 
prislinko prie užuolaidos, pakėlė kamputį ir 
norėjo paklausti gal jai ko reikia, bet žodžiai 
jam užspringo gerklėje, nes jo veidas pasi
nėrė į kaimynės švelnius, šiltus truputį kve
piančius plaukus. Kvepėjo jie pigiais aroma
tais, bet Gulbiniui, seniai beturėjusiam pro
gos pan.rti veidą į moters plaukus, jie kve
pėjo maloniau už geriausius Paryžiaus kve
palus. Iš jų skleidėsi virpąs, nekantrus jau
nos moters intymiškumas, kuris, jį dusinda
mas, triumfališkai užplūdo visą jo kūną. Jis 
bijojo pajudėti, kad staigu nenutrūktų palai
mos srevė, gausingai plūstanti Iš anapus užuo
laidos. Jis tik išlengvėlio judino veidą, kad 

plaukai jį kutentų. Tai buvo toks pojūtis, 
tartum kas visą jo kūną būtų badęs saldžiais 
nuodais užnuodytomis. Savo veidą jis vis gi
liau nėrė į plaukus ir, truputį juos praskleis- 
damas, lūpomis pasiekė apvalų šiltą kaklą. Jis 
nė justi nepajuto kaip vietoje kaklo prie jo 
'lūpų atsirado jos lūpos .. .

Kitą rytą Gulbinas pabudo labai vėlai. 
Tiesą sakant, jis nepabudo, bet ji pažadino 
ponia Stulgaitienė, kuri jau laukė jo paruošusi 
pusrytį. Gerdamas kavą, jis truputį jautėsi 
taip, tartum po ilgos kelionės vėl būtų grįžęs 
į šeimyninę aplinką.

Diena buvo tokia pat apsiniaukusi ir niūri, 
kaip vakar, bet Gulbinui ji atrodė pakenčia- 
mesnė.

— Meilė! — jis garsiai nusijuokė, vėl sto
vėdamas ant tilto. — Teisėjo ir siuvėjos ro
manas! Pikantiška, kvaila ir truputį įvairu. 
Vis šioks toks nuotykėlis.

Tuomet jo sąžinė pakėlė balselį ir ėmė 
ginčytis su juo.

— Ji ištekėjusi, — tarė ji.
— Tai kas? Jie vistiek nesugyvena.
— Įsibraudamas į jų tarpą tu tikrai jų san

tykių nepataisysi.
— Nei aš noriu jų taisyti nei gadinti: jie 

paliks tokie pat, kaip buvo.
— Bet - tu žinai, kad, trečiam įsibrovus į 

šeimą, kyla daugiausia tragedijų, kurių ato
mazga dažniausiai vyksta už grotų arba prie 
dangaus karalystės vartų.

— Nereikia daryti didelių tragedijų iš kas
dienio gyvenimo smulkmenėlių.

— Širdies dalykuose smulkmenėlių nėra: 
maža kibirkštis paleidžia į orą tonus dinamito.

— Juokai! Jei mes praleidome malonią 
naktį, niekas nuo to nenukentėjo. Juk vyras 
nieko nežino ir nesužinos.

— Nesvarbu: pats faktas yra nusižengimas. 
Kaip teisėjas, tu turi tai gerai žinoti.

— Teisėjas! — ėmė truputį nervintis Gul

binas. — Teisėjas! — ėmė truputį nervintis 
Gulbinas. — Teisėjas-toks pat žmogus, kaip 
ir visi kiti.

— Taip, bet jei eliniam piliečiui įstatymas 
neleidžia nukrypti į šalį, tai juo labiau įstaty
mo turi daboti teisėjas.

— Aš nežinau tokio įstatymo, pagal kurį aš 
turėčiau būti baudžiamas už savo tariamą nu
sižengimą ...

— Bet sąžinės įstatymų kodekse tąs nusi
kaltimas yra įrašytas. Taip pat ir dešimtyje 
Dievo įsakymų.

— Ten yra įrašyta ir „neužmušk“. O kiek 
žmonių žuvo ir žūva negailestingai nukanki
nami? Mano nusikaltimas palyginus su anais 
yra tik lašas jūroje.

— Kitaip sakant, nusikaltimu. Tarp nusi
kaltimų gradacija yra labai didelė, bet esmėje 
nusikaltimas lieka nusikaltimu.

— Kaltink likimą, ne mane. Kam jis ma
ne atbloškė į tą kambarį, atimdamas iš ma
nęs viską?

Tokia maža dvikova vyko teisėjo širdyje. Tai 
nebuvo kova dėl gyvybės ir mirties, o tik taip 
sau vaikiškas medinių kardelių taukšėjimas. 
Į savo nuotykj teisėjas žiūrėjo iš juokingosios 
pusės, atmesdamas bet kokią mintį, kad jame 
gali rastis kažin kokios tragedijos užuomazga. 
Jei jis matys, kad reikalas painiojasi, jis išsi
kels į kitą kambarį, ir viskas tuo pasibaigs.

.2
Praslinko keletas savaičių. Gulbinas į kitą 

kambarį neišsikraustė. Toks pusiau šeimyni
nis gyvenimas, kaip jis juokais vadino savo 
santykius su ponia Stulgaitienė, jam’ėmė pa
tikti. Savo romaniuką su jauna poniute jis 
laikė maža pramogėle, kuri taip pat priklausė 
prie stovyklinio gyvenimo programos. Juk to
kie dalykai, jo manymu, galėjo atsitikti ir, be 
abejo, atsitinka tik gyvenant tokiose sąlygose, 
kaip kad tremtiniai gyvena. Jis ramino save 
mintimi, kad, jei jis susirado truputį jaukumo

ir šilimos, nuo to niekas nepasikeitė. Jis buvo 
patenkintas, ponia Stulgaitienė buvo laiminga, 
o vyras..., vyras nieko nežinojo. Nors savo 
širdies gilumoje Gulbinas ir jautė, kad yra ir 
kita medalio pusė, kad jis kažin ką apvagia, 
kad kažin kur pakampiuose slaptsosi jėgos, 
kurios laukia patogios akimirkos ji pulti ir 
jam atkeršyti, bet jis' juokavo iš tų nematomų 
priešų netikėdamas jų galybe. <

Kai vieną rytą teisėjas Gulbinas vėl užėjo 
į raštinę pasiteirauti, ar nėra kokios bylos, 
pirmininkas susijaudinęs atsakė:

— Sį kartą tamstai pasisekė, ponas teisė
jau. Šiąnakt įvyko labai nemalonus dalykas: 
Stulgaitis peršovė Gimžiūną. Jis sunkiai su
žeistas ir paguldytas į ligoninę.

— Už ką? — paklausė Gulbinas, staiga pa
jusdamas savo sieloje šaltą mirties dvelkimą.

— Dar ne visai aišku, bet atrodo, kad tarp 
Stulgaičio ir Gimžiūno kilo kažin koks ginčas 
lošiant kortomis. Paskaitykite įvykio proto
kolą: policijos vadas jau jį surašė.

— Stulgaitis suimtas?
— Suimtas įvykio vietoje.
Iš protokolo Gulbinas beveik nieko dau

giau nesužinojo, kiek pasakė pirmininkas. 
Stulgaitis ir Gimžiūnas su savo sėbrais — 
protokole buvo surašytos jų visų pavardės — 
lošė kortomis. Dėl neišaiškintos priežasties 
tarp Stulgaičio ir Gimžiūno kilo ginčas, kurį, 
tačiau, kitiems lošikams pavyko likviduoti. 
Tuoj po to Stulgaitis išėjo namo. Netrukus 
išėjo-ir Gimžiūnas. Toliau buvo surašyti pa
rodymai policijos pareigūnų, kurie suėmė Stul- 
gaitį. Apie pirmą valandą budį r'o'.icininkai 
išgirdo tris šūvius. Atbėgę į įvykio vietą, jio 
rado gulintį ant žemės sunkiai sužeistą Gim
žiūną ir šalia stovintį, tartum stabo ištiktą, su 
ginklu rankoje Stulgaitį. Stulgaitis buvo suim
tas, o Gimžiūnas 'nugabentas į ligoninę.

(Pabaiga kitame Nr.) , ,
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M tWWKlIKIIIS GYVENIMAS
Valandėlė su Maironiu.

Pirmuosiuose pavasario saulės 
spinduliuose slepiasi nuostabi galia. 
Jie ne tik pabudina žiemos šalčių 
primarintą gamtą, praskleidžia žie
dus palaukės žibutei, išlukštena ža
lią lapą iš pilko pumpuro, bet įsi
skverbia ir į žmogaus sielą, jo vidinį 
pasaulį. Nuostabi gamtos poezija už
gauna ir žmogaus dvasios stygas, jas 
suvirpina, o tada žmogaus mintys iš
silieja, tartum varpų muzikos aidai 
saulėlydy, kai varpininkas duoda 
ženklą vakarinei maldai...

Stebiu, štai, pavasario popietę nuo 
vienos kalvelės snaudžiantį miestą. 
Nuostabi čia vieta, retas reginys! Ta
rytum nuo Aleksoto šlaitų žvelgčiau 
j pavasario saulės pirmųjų spindulių 
budinamą Kauną! Prieš mane įsilen- 
kia fijordas nuo Baltijos — tai Ne
munas riečiasi pro Kauną, kirsdamas _ 
jį J dvi dalis. Krantai ir čia statūs, j 
lygiai kaip ir Aleksoto šlaitai, tik į 
vandens juosta gal platesnė — pava- k 
garinio potvynio reginys Kaune. Už ji 
fijordo pro pavasario ūkus matyti ■ j 
krūmų miražas, tarp medžių išsimėtę i C 
nameliūkščiai, krantai ir čia statūs, j k 
apaugę medžiais. Tartum Kačerginės j» 
ar Lampėdžių linkui kryptų akių J 
vyzdis. ‘.. Žavi romantika, malonus c 
reginys! Ir mintys, lyg tyčia, derinasi į 
prie vaizdų. »

Matau, eina taku pakrūmėmis ? 
lazda pasiramsčiuodamas senyvas l 
žmogus. Kas jis galėtų būti? Var- £ 
gingas šios žemės keleivis, toks pat « 
klajūnas, kaip ir aš, išėjo savo dva- • 
sios sotinti pavasario gamta. Ir Alek- , , 
sote beklydinėiant neretai tekdavo , 
matyti vieną ar kitą klajūną, einanti » 
aplink senus fortus, besidžiaugiantį | • 
upelio čiurlenimo sukeltomis simfo- , 
niiomis, saulės atokaitoje verčiantį « 
senos knygos pageltusius lapus, su » 
pirmųjų žibučių puokšte rankoję • 
skubantį į kuklų kambarėlį Sena- ' t 
miesčio namų kamšatyje. Ak, nė ne- ! t 
pajuntu, kaip prieš mane iškyla dai- | » 

■ niaus Maironio siluetas! Dešinėje • 
rankoje lazda, kaire pasisnaudęs sto- , 
roką knygą žvelgia nuo Aleksoto ( « 
pakrančių į Tėvynės platumas! Taip, ■ * 
tas pats Senelis, kurio užgautos dva- ę 
sios stygos išliejo žaviuosius pava- ' , 
sario posmus: ■
„Pavasario saulė prašvito meiliai j 
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vieversiai, 
Cyrena, sparneliais plasnoja.
... Taip giedra ir linksma1 Tiek 

šviečia vilties!
Vien meilę norėtum dainuoti, 
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies, 
Su meile saldžiai pabučiuoti!"

’r seku paslaptingai šio nemirtin
gojo dainiaus žingsnius. Jis manęs i 
nepastebėjo ir nenoriu savo pasiro- 1 
dymu nutraukti jo mintis, išsklaidyti I 
dvasioje sukauptas eiles apie Jauną- j 
ją Lietuvą, jos praeities ir dabarties ; 
vargus. Tikiu šio silueto «tikrumu, I 
nes žinau — dainiai nemiršta. Tiesa, [ 
jie apleidžia gyvuosius, kaip ir kiek- į 
vienas mirtingasis šios žemės klajū
nas, įmintus žemėje jų kojų-pėdsa
kus laikas vėl išlygina ir Jų — gy
vų — atvaizdus tas pats laikas gali 
nusinešti su savimi, išblukinti iš po 
jų pasilikusiųjų kartų atminties... 
Tačiau dainių dvasia, jųjų paskleisto- Į 
sios idėjos, mestieji šūkiai ir spar- 1 
nuotasis žodis, išsiveržęs iš sielos gel- ' 
mių, gimęs jų skausmo ir džiaugsmo 
valandose amžinai lieka gyvas, ne
mirštantis. Ir šiandien nemirtingo
sios dainiaus eilės pavasario gamtos • . .. ... _______ •__ . .i

— Mylimas Dainiau!
Tų kanklių balsai,
Kurie Tau bedainuojant neskambėjo 

visai —
Nūnai tegu skamba atnžinai,
Nes kankles tu gi iš-miego prikėlei...

Čia, prieškambaryje, dainius nu
siima skrybėlę, baltą plonutį ap
siaustą ir padeda prie kitų dviejų 
ten stovinčių savo lazdą, kuri jam 
lengvino gyvenimo metų skaičiui

Dainius iš pavasarinės kelionės eina 
tiesiai prie jo, paėmęs storą kunigo 
brevijorių trumpoje maldoje stiprina 
savo dvasią... Mano žvilgsnis tuo 
tarpu nukrypsta į kambario viduryje 
pastatytą staliuką. Čia padėtas di
dokas albumas. Tyliai verčiu jo pus
lapius. Jame sudėti dainiui atsiųs
tieji pažįstamųjų bei artimųjų ’svei
kinimai — atvirukai. Kambario sie
nas puošia lietuvių dailininkų Šimo-

mas žvilgsnis truputi nugąsdina! 
Prieš mane sėdi Maironis! Nuostabu 
ir neįtikėtina. Bet gabaus dailininko 
teptukas drobėje Įamžino poetą; sė
dintį šitame kambaryje ant sofos. 
Tai vienas iš vaizdingiausių ir rea
liausių Maironio portretų, esančių 
šiuose namuose. Iš kambario kampų 
į ateivį žvelgia Virgilijaus, Mozės 
statulėlės. Viena iš svečių kambario 
sienų papuošta dailininko Zikaro ba
reljefu, kuris vykusiai ir meniškai 
pritaikintas prie sienos reljefo. Po 
bareljefu sudėti poetui artimųjų iš-

Iš knygos „Šiaurės Pašvaistė
'BERNARDAS BRAZDŽIONIS

iįas takais
Dieve, duok, žemė laukia Teisybės, 
Dieve, siųsk, žemė šaukia Talkos.
Ar toli žėri ženklas sužibęs 
Tavo amžių žvaigždėtuos takuos?
Ar toli Tavo užmirštas žodis
Užmuštųjų Tavų pranašų, 
Ar ne veltui vidurnakčio gruody 
Aš pavasario viltį nešu?
Iš uolos tryško vandenys Įtyruos, 
Kad gyva būtų Tavo tauta, 
Ir gė’ė spp.’io speiguose mirus 
Kilo kovo srovės prikelta.
- Aš yegiu — kažkur kyla sužibęs

Žiburėlis Tavosios Taikos...
Dieve, siųsk žemėn žodį Teisybės, 
Laisvės viltį vergijos takuos.

Ir sugriūtu Jeruzalės sienos, 
Kad gyvenimas gimtų mirty, 
Kad nušviestum pasaulį Tu Vienas, 
Geso žemės stabai užmaršty.
Dieve, šviesk, mes patamsy paklydom, 
Dieve, 
Dieve, 
Dieve,
Aš regiu — svyra sostai tironų 
Nuo našlaičių kančios ir maldų, 
Nuo mirtin pasmerktų milijonų, 
Nuo tremtinių golgotos žaizdų.

šauk, mes apkurtom šauksmuos, 
plėšk melo sunkųjį šydą, 
nešk ledą žemės žiemos.

Sodyba
Ant tavo stogo saulė ir žirgeliai. 
Ant tavo vartų žalvariniai spinduliai. 
Ant prieklėčio ramunės galvas kelia ' 
Sesers sapnuos kuždėdamos kukliai.
Ak, mano džiaugsmo tėviškės sodyba, 
Tarytum nuotaka, paskendus jovaruos, 
Kokiam keleiviui tavo langas žiba 
Ir kam ugniakuro žarijos sužėruos.

Į»
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Sniegas
Po tavim — griuvėsiai, pelenai ir kraujas, 
O kur tu — platus pasaulis, šventas, naujas.

Po tavim — keliai į šaltą žemės kapą, 
O kur tu — pasaulis Dievo rūmais tapo.

Po tavim — svajonės kaip žiedai nuvytę, 
O kur tu — kitų pasaulių vartai švyti.

Tada, kai aš paklydęs Ir sušalęs 
Ieškosiu prieglaudos pastogėj svetimoj, 
Kai atminimuose žvaigždėm žydės kūkaliai 
Ir aukso gintaru — tėvų namai.
Ak, mano laimės tolima sodyba...

Tyli tolių toliai; tyli dausos, tyli, — 
Ir einu kaip vaikas į svajonių pilį.

Ir dangus, palenkęs skliautą krištolinį, 
Mena mano žemės tolimą tėvynę.

Sitdies daina
Praėjo potvyniai giliųjų meilės marių, 
Praėjo potvyniai pavasarių jaunų.
Ir tarė žemė: — Ledas... Ledas tarė:
— Žiema.
Einu per

— Ir tirpsta
Dainuoja,
Ir skamba vėliavos procesijoj ilgoj.

O aš aušros uždegt einu!
ledą ir kaip ugnys žingsniai 
pėdos, ir pabudinti daigai 
dangų, vėją, debesis išvydę,

Ir į bedugnę puola naktys ir šešėliai,
' Ir gieda vaisiai džiaugsmo himnus pumpuruos, 

Ir mirę širdys „Tu prikėlei... Tu prikėlei" 
Dienų dienovidžio didžiais vargonais gros.

žydi, Ir kelsis potvyniai giliųjų meilės narių, 
Ir kelsis potvyniai pavasario ugnies, 
Ir amžinai jaunų dievų stebukladarių, 
Jaunų dievų vardais širdies daina skambės.

saldis
Prieš audrą

Ilga naktis planetą mūsų supa; <
Poliarinė — šalta, akmens — sunki.
Ir nuo dangaus, kaip paskutinės viltys, — žvaigždės trupa,
Ir tu tik jųjų spindulius renki. |
Tyla. Ir aimanos. Tyla. Keiksmai. Tyla. Ir raudos.
Griuvėsiai. Kryžiai. Pelenai. Kapai.
Ateik, ateik, audra, kaip pragaras sugriaudus, —
Tik tu viena mūs gyvastim, ar amžina mirtim tapai.

fone išryškino amžinam miegui akis 
sumerkusi, bet savo sparnuotame žo
dyje mūsų tautoje nemirtingo dai
niaus siluetą. Pailsėjęs saulės atokai
toje, Senelis pąsijudina su glėbeliu 
pirmųjų pavasario gėlių miesto 
linkui.

Seku jį iš paskos. Lėti žingsniai 
čeža* pakrūmėmis. Nejučiomis pra
einame vandens juostą, slenkame 
siauromis miesto gatvėmis. Rodos, 
pro senuosius Senamiesčio Perkūno 
namus, pro daug amžių praleidusią 
bažnyčią sukame už kampo j siaurą 
gatvelę, —, ji Kauno Senamiestyje 
vadinasi Muziejaus gatve, — valan
dėlę ties vienais dviaukščiais, XVII 
šimtm. Lietuvos kanclerio Paco sta
tytais namais stabtelėjame, ir Senelis 
atsidusęs laiptais žengia —f antrą 
aukštą. Paslapčia slenku ir aš.

Antrajame aukšte pravėrus prie
šais laiptus plačias duris, staiga su
skamba ties jais įtaisytos kanklės. 

. Prisimenu, girdėjau kadaise pasako
jant, kad jas dainiui padovanojęs 
vienas jo gerbėjų ir savo ranka įra
šytais žodžiais šitaip Maironį pasvei
kino: "

e r

spaudžiant kopti į stačius Aleksoto 
šlaitus, klajoti Pakaunės lygumomis, 
eiti viešnagėn pas bičiulius pažįsta
mus ... Kambario kampe stovi ku
klus pasagos formos staliukas. Šalia- 
jo — pora kėdžių. Gal dainius čia 
prisės? O nenorėčiau, kad jis stabte
lėtų, nenorėčiau, kad išvystų mane ir 
būtiį nutraukta jo laki mintis, gi
musi žaviosios gamtos pasaulyje ... 
Pakeliu akis viršun — ten kabo ma
syvus dailininko paveikslas, vaizduo
jąs lietuvių tautos galią ir stiprybę 
kovoje su laisvės priešais.

Laimei, dainius čia nestabteli. 
Eina kairėn į. sekantį — darbo — 
kambarį, Mažutis jis, jaukut's. Prie 
pat durų pastatytas rašomasis stalas, 
ant kurio sudėtos kūrėjo smulkme
nos. Kampe — puošnus laikrodis, 
kuris, matyt, poeto darbo valandas 
beskaičiuodamas pailso ir šiandien 
nustojo gyviesiems žymėti trumpas 
jų gyvenimo minutes... Toliau, ties 
langu — pultas stovinčiam dirbti.

nio, Varno, Šlapelio ir kitų meninin
kų tapyti paveikslai. Vienoje iš šio 
kambario sienų kabo didžiulis daili
ninko pieštas Vytauto Didžiojo pa
veikslas. Langai papuošti skoningo
mis užuolaidomis, kurias, pamenu, 
kartą dainius prasitarė, savo ranko
mis numezgus jo sesuo.

Po trumpos maldos mūsų dainius 
vėl pasijudina. Tur būt, jis čia sės 
prie darbo ir savo širdies godas iš
lies baltame popieriuje. Juk pava
saris ypatingai veikia ir dainiaus sie
lą, jo-, kūrybinį pasaulį.

Aš, slaptasis dainiaus seklys, ne
jučiomis praveriu sekančio kambario 
duris. Kol dainius dirbs, aš tuo tarpu 
apžiūrėsiu kitus jo buto kambarius. 
Netrukdysiu jo darbe, nenutrauksiu 
minties, nes šiuo momentu dainius 
svečių nemėgsta, o tuo pačiu nors 
valandėlę ilgiau pabuvosiu su juo.

Patenku dainiaus svečių kamba
rin. Jis truputį puošnesnis už pir
mykščius, paįvairintas nišom. Pir-

Pagaliau aplankau paskutinį Mai
ronio buto kambarį — posėdžių salę 
bei viešą valgomąjį. Sis visų didžiau
sias dainiaus buto kambarys. Jis me
niškai išdekoruotas, sienos viršum 
durų bei tąrpulangiuose papuoštos 
Vyties, Meškos, Gedimino stulpų, Ly
ros ir Žuvies simboliais: Ant vienos 
iš šio kambario sienų kabo kryžius, 
žemiau — meniškas bareljefas „Pa
skutinė vakarienė", o jo Arnuose — 
Maironio tėvulių fotografijos. Prie
šais šitą sieną kabo didžiulis simbo
linis' dailininko tapytas paveikslas, 
vaizduojąs Paskutinę vakarienę. Pa
sieniais vitrinose išdėliota poeto 
rankraščių dalis, kūrinių leidiniai, 
dainiaus insignijos, latvių įteiktasis 
laurų vainikas, akiniai, plunksnako
čiai ir 1.1

Štai ir visas lietuviams nemirtin
gojo dainiaus butas. Tik kur pirmo
sios pavasario žibutės, kurias dainius 
rūpestingai rinko Aleksoto šlaituose;

, kur bukietai, kur oleandrų ir kitų 
' | žalumynų vazonai, kuriuos dainius 
, taip mėgo?
, Mano žvilgsnis pakrypsta kairėn ir 
’ krūpteliu. Stoviu prieš didžiulį mūrą 
J — ligoninę. Atsipeikėju. Sis milži

niškas pastatas ant Baltijos vandenų 
pakrančių, — buvusi didžiulė jūri
ninkų mokykla, kareivinės, — ne Lie
tuvos žemelėje stovi, mano kojos, de- 

J. ja, ne Aleksoto šlaitus mindžioja. O 
kur dainiaus vizija?... Pranyko jis 
tuose didžiuliuose rūmuose, gal jau 
ilsisi ligonio lovoje, kur ne vienas ir 
mūsų tautietis yra užmerkęs akis 

. amžinam miegui... Baigia išblėsti ir 
giedriosios mano mintys. Fijordo pa
krantėse, ties Baltijos vandenimis, 
mintyse atsikūrė Lietuva, mielasis 
Kaunas, prieš kelerius metus pasku
tinį sykį lankytasis Aleksotas; o iš 
ten grįžtant prabėgomis apžiūrėtasis 
dainiaus Maironio gyventasis butas, 
tuo laiku buvęs paverstas amžinos 
atminties muziejumi.

Saulutė slepiasi už miesto bokštų, 
o aš didžiuliais laiptais pro iškilmin
gus vartus leidžiuosi prie Baltijos 
vandenų. Tarpuvartėje akis užkliū
va už dvigubo rusiško aro bareljefo. 
Skaitau -įrašus. Iš pirmųjų rusiškų 
šautuvų sudėliota, kaip karo grobis iš 
rusų, vokiečių karo laivyno vieno 
dalinio dar ano karo metu Eželio sa
loje, ties Estijos krantais paimta ru
sų caro emblema ir čia pakabinta 
kaip reta muziejinė vertybė. Vėl nau
jos mintys pinasi galvoje. .Deja, na 
tokios giedros, ne tiek palaimingos, 
kaip anos — apie Tautos prisikėlimo 
Pranašą. Bet jaučiuosi laimingas 
nors mintyse pirmąją pavasario die
ną nuklydęs Tėvynėn ir savo dvasią 
atgaivinęs šviesios praeities malo
niais prisiminimais. Kusandra
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Kalbos kampelis
18. Ar vartotini tokie prieveik

smiai kaip besąlyginiai ir kt?
Prieveiksminė priesaga -iniai mū

sų kalboj yra nedari ir gana reta, to
dėl paprastai bendrinėje kalboje ji 
daugiau ir nebevartojama. Vietoj dar 
tarmėse retkarčiais sutinkamų pa
viršutiniai, vidutiniai dabar jau daug 
kur sakoma paviršutiniškai, viduti- 

i niškai. Tokios prieveiksminės lytys 
i kaip doriniai, protiniai, medžiaginiai 

» ir kt yra ne žmonių, bet tik lakraš- 
* tinės kalbos faktai. Būdvardžiai su 
J priesaga -inis daugiausia žymi tik 
? paviršutinį daikto arba jo ypatybės 
ą . santykį su pagrindiniais žodžiais, iš 

kurių jie yra sudaryti, todėl koky
binės arba kiekybinės reikšmės prie
veiksmių iš jų mūsų kalba visai ne
linksta sudarinėti. Šito būdingo po
linkio reikėtų laikytis ir mūsų ben
drinėje kalboje. Todėl užuot visa 
krikščionybė turi besąlyginiai stoti 
už savo tikėjimą (Tėviškės Garsas 
Nr. 58) turi būti sakoma: visa krikš
čionybė turi be sąlygų stoti už savo 
tikėjimą. Vietoj jis netiesioginiai yra 
kaltas sakytina: jis netiesiogiai yra 
kaltas. Tokie posakiai kaip jis ma
terialiniai, moraliniai visai subankru
tavo ir kt. patartini pakeisti į jis ma
terialiai, moraliai visai subankruta
vo: čia prieveiksmiai materialiai, mo
raliai yra tiesiog sudaryti iš būdvar
džių materialus, moralus, visai pa
našiai, kaip pvz. pavydžiai iš pavy
dus, nuodugnus ir kt., taigi ir pa
grindžiai (= iš pagrindų, nuodugniai) 
iš pagrindus (dėl darybos plg. pada
ras: padarus, paveikslas: paveikslus 
ir kt.), bet ne pagrindiniai iš pagrin
dinis. O tokių prieveiksmių vietoje 
kaip protiniai, fiziniai ir kt. mūsų 
kalbos įpročiais galima vartoti ir 
protiškai, fiziškai, pvz. jis ne tik dva* 
siškai, bet ir fiziškai yra sunykęs.

«

margipti Velykų švenčių proga mar
gučiai ir kitokios smulkesnės dova
nėlės. Prie sienos esantį staliuką 
puošia trys senoviški albumai. Ant 
priešingoje pusėje esančio stalo pa
dėta didžiulė rusų kalba knyga. Tai 
garsios Miltono knygos — Prarasta
sis ir Atvaduotasis Rojus — verti
mas rusų kalba. Ant to paties stalo 
randu dail. A. Varno paruoštą ir au
toriaus Maironiui- padovanotą Lietu
vos kryžių albumą.

Apžiūrėjęs šį kambarį, persikeliu 
į Maironio miegamąjį. Šalia lovos 
čia pastatytos trys knygų spintos. 
Tai dainiaus biblioteka, kurią sudaro 
pasaulinio masto klasikų — Goethes, 
Schillerio, Lermontovo, Puškino ir 
kitų rašytojų kūriniai, įvairios enci
klopedijos, gausus teologinių raštų 
bei bažnytinės teisės knygų rinkinys, 
lietuvių rašytojų poetui dedikuotos 
knygos ir 1.1. Miegamasis — tai ma
žiausias ir kukliausias iš visų Mai
ronio buto kambarių.

5
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Lietuvių Kalbos Draugija vėl gyva
Lietuvių Kalbos Draugija nepri

klausomoje Lietuvoje daugeliui buvo 
gerai žinoma, nors ji narių skaičiu
mi buvo, rodos, mažiausia. Joje buvo 
susibūrę lietuvių kalbos specialistai 
ir tie, kuriems rūpėjo bendrinės lie
tuvių kalbos kultūra. LKD leido 
„Kalbą“, vėliau „Gimtąją Kalbą“, 
kurioje gvildeno kalbos ir rašybos 
klausimus. *LKD svarstė ir bendrinės 
lietuvių kalbos normines lytis, dirbo 
terminologijos srityje. Jei ne karas 
ir Okupacijos, kurios suardė visą or
ganizuotą veiklą, ji būtų daug reika
lingo ir naudingo darbo nudirbusi.

Tremtyje, Vokietijoje, Eichstaette, 
1946. XI. 3 susirado 5 LKD nariai, 
tarp jų ir buvęs pirmininkas, ir nu
tarė atgaivinti L. K. Draugiją. Su
darė organizacinę komisiją, parašė 
įstatų projektą, išleido atsišaukimą ir 
atsiliepusius pakvietė į steigiamąjį 
susirinkimą, kuris buvo 1947 m. va
sario . 8-9 d. Rebdorfe, prie Eich- 
staetto.

Į suvažiavimą atvyko dėl mums 
žinomų priežasčių nedaug, ne šimtai 
dalyvių; ir suvažiavimas ne demon
stravo, bet su ryžtinga nuotaika dir
bo. Buvo apsvarstyti ir priimti įsta
tai (jie mažai skiriasi nuo anksčiau 
buvusių), išrinkta 3 narių ir 2 kan
didatų valdybą, į kurią įeina prof. 
Pranas Skardžius, Paulius J. Norbu- 
tas, Stasys Barzdukas, Petras Bal
čiūnas (kand.) ir Leonardas Dambriū- 
nas (kand.,) ir 3 narių revizijos ko
misija — Ona Zenkevičiūtė, Izabelė 
Matusevičiūtė ir Martynas Stonys. 
Išklausyti 3 pranešimai: Pauliaus J. 
Norbuto „LKD steigimasis“, Leon. 
Dambriūno „Žodžių rašymas kartu ir 
skyrium“ ir Izabelės Matusevičiūtės 
„Pirmieji LKD uždaviniai“.

Susidomėjimą sukėlė Leonardo 
Dambriūno pranešimas. Nenuostabu, 
kad mes iki šiol neturėjome vienodo 
nusistatymo dėl skyrium ir kartu ra
šomų žodžių. Ir J. Jablonskis šio ra
šybos dalyko nebuvo tvirtai sufor-

mulavęs. Dabar L. Dambriūnas siūlo 
konkretesnį projektą, kurį peržiūrėti 
ir realizuoti pavesta valdybai.

Iz. Matusevičiūtė savo pranešime, 
iškėlė gerų minčių ir sūmamnymų. 
Ji konstatavo, kad tremtyje į mūsų 
bendrinę rašomąją kalbą greitai 
braunasi svetimybės. Tai nelemtai 
kalbos teršimo eigai sustabdyti rei
kia per spaudą ir žodžiu pastoti kelią. 
Ji pasiūlė išleisti „Kalbos patarėjo“ 
II laidą, rinkti žodžius žodynui, už
rašinėti tarminių tekstų.

Pravartu pažymėti ir svarbesni 
suvažiavimo nutarimai. Štai jie:

1. LKD suvažiavimas, siekdamas 
lietuvių kalbos rašybos vienybės, pa
veda valdybai pasirūpinti tą rašybą 
stabilizuoti sir išleisti rašybos vado-

vėlį (projektą parengs Stasys Barz
dukas).

2. Kad mokykla ir visuomenė tu
rėtų patariamą šaltinį, nutarta išlei
sti „Kalbos patarėjo“ II laidą. Ją 
spaudai parengs Leon. Dambriūnas.

3. Pagyvinti kalbos veiklą spau
doje ir prašyti laikraščių redakcijas 
ir leidyklas daugiau rūpintis kalbos 
grynumu ir taisyklinga rašyba.

4. Kviesti kalbininkus, lituanistus 
ir tuos, kuriems rūpi lietuvių kalbos 
likimas, aktyviai pasireikšti kalbos 
veikloje, rinkti lietuvių kalbos žo
dinę medžiagą, tautosaką ir užraši
nėti tarminių tekstų.

Steigiamasis susirinkimas įvyko. 
Lietuvių visuomenė laukia ir tikisi 
sulaukti darbų. M. Stonys

Vasario 16-ji Aukštutinėje Austrijoje
Vasario 16 dienos minėjimas 

Linz’e, Aukštutinės Austrijos centre, 
buvo gana iškilmingas. Šventė pra- 
dėta~rytą iškilmingomis pamaldomis, 
kurių metu girdėjome mūsų jauną
sias men. pajėgas: Brucknerio kon
servatorijos stud. Marijonas Cikota 
(baritonas) giedojo solo „Custodi me 
Domine“ ir „Kad širdį tau skausmas“, 
vargonavo Pranas Lėlys, taipgi gie
dojo bažnytinis choras.

Po pietų posėdis — aktas. Jį ati
darė, tarė viltį keliantį žodį ir Aukš
tutinės Austrijos Lietuvių Komiteto 
vardu pasveikino vicepirm. p. Herb. 
Stepaitis. Po to išklausėm svečio 
prof. Balio Vitkaus paskaitos apie 
dabartinę mūsų tautos dalią ir atei
ties perspektyvas. Paskaitos metu 
buvo prisiminti ir pagerbti mirę dėl 
Lietuvos laisvės ir garbės. Paskaita 
padarė labai gilų įspūdį. Meninėj 
daly stud. Marijonas Cikota atliko 
„Tamsiojoj naktelėj“, „Ant marių 
krantelio“, „Ko vėjai pučia“ ir „Kur 
bakūžė samanota“, visi dalykai St.

Šimkaus. Be jo, programoje dar da-_ 
lyvavo Marg. Neniškienė, Irutė 
Gruodytė ir Rima Rimgaudą. Aktas 
baigtas Tautos Himnu. Po to buvo 
bendra vakarienė.

Edvardas Juodvarnis

DILLINGENAS
Nuo kovo 4 d. Dillingeno skautų 

tuntas persitvarkė į du atskirus vie
netus: moterų „Laumių“ tuntą ir vy
rų vietininkija. Moterim vadovauja 
skautin. p. Barmienė, vyrams — p. 
Dagilis Antanas.

Tą pat dieną stovyklos valgyklos 
salėje gana gražiai skautai paiminėjo 
šv. Kazimierą. Po kun. Dagilio pa
skaitos atliktas p. Stasytienės mon
tažas „Malda“.

RAVENSBURGAS
— Vasario 16 d. savo 29-nerių 

metų Nepriklausomybės sukaktuves 
atšventėme kukliai, tačiau gražiai ir 
kultūringai. Išvakarėse norėta Kon- 
certhause (vietinėj koncertų salėj — 
miesto teatre) surengti koncertas ir 
duoti „Aušros sūnų“ iškarpą, prisi
menant anuos Tėvynės praeities lai
kus. Teatro salės negavus, visas iš
kilmingas minėjimas įvyko sekma
dienį Raud. Kryžiaus salėje.

Minėjimas pradėtas vietinio ko
miteto pirmininko žodžiu, kuris pats 
paskaitė VLIKo atsišaukimą į visus 
lietuvius ir LTB Centro pasveikini
mą tąja pačia proga. Toliau pirmi
ninkas suglaustai paminėjo vasario 
16-tosios reikšmę tremtyje, kviesda
mas atsistojimu pagerbti žuvusiuo
sius už Lietuvos laisvę ir tebežūstan- 
čius toje garbingoje kovoje, išlaikan
čius ano meto Nepriklausomybės ko
vų dvasią.

Sveikino lenkų, estų, latvių atsto
vai. Po šios iškilmingos dalies, kuri 
buvo baigta Balio Augustinavičiaus 
skaityta Z. Ivinskio platoka ir išsa
mia paskaita, pęasidėjo meninė dalis.

Meninėje dalyje dalyvavo sol. St. 
Liepas, kurio koncertas turėjo įvykti 
išvakarėse. Jis padainavo liet, liau
dies dainų ir, publikai nepaliaujamai 
plojant, atliko keletą operų arijų bei 
svetimų autorių kūrinių. Solistas pu
blikos buvo ypatingai šiltai sutiktas, 
kadangi jau kuris laikas visa mūsų 
visuomenė jo nebuvo girdėjusi.

Toliau dramos studijos auklėtiniai 
su pačią režisore p. Gustaitiene prie
šakyje padeklamavo keletą mūsų 
poetų eilėraščių.

Minėjimas užtruko apie 3 valan
das.

100 amerikiečių lenkų kalėjimuose

*

„Šiaurės blokas nukreiptas prieš Rusija“
sako Maskva

Uostai pritaikomi didesniems laivams
Neseniai per Maskvos radiją buvo 

pasakyta, kaip pareiškia H. Tribune 
biuras iš Londono, kad tam tikros 
jėgos planuojančios visą šiaurę su ar
timomis arktikos ' sritimis paversti 
milžiniška baze siurbliniams lėktu
vams, o Skandinavijos uostus pritai
kyt’ didesniems karo laivams.

Toliau per radiją buvo pasisaky
ta, kad Švedijoje, Norvegijoje ir Da
nijoje reakcionierių ratelis organi
zuojąs šiaurės bloką, nukreiptą prieš. 
Rusiją ir esantį sąjungoje su Britų 
vadovaujamu vakarų bloku. Radijas 
pacitavo Sovietų profsąjungų laikraš
čio „Trud“ ištrauką apie -tai, kad 
Šiaurės. bloko idėją remia laivų sa
vininkai, didieji importeriai, banki
ninkai ir konservatoriai. Demokra
tiniai šiaurės sluogsniai priešinasi 
tokiam blokui.

Siurbliniams lėktuvams bazė
„Kariniuose sluoksniuose, sako 

radijas, jų (blokų) rėmėjai reikalauja 
standartizuoti Skandinavijoj kraštų 
ginklavimąsi ir sudaryti specializuo
tą gynyba, reikalingą iš didžiųjų pa
jėgų paramos“. Iš esmės tai yra pla
nas visai šiaurei su artimomis arkti
kos sritimis paversti aerodromu ang
losaksų siurbliniams lėktuvams ir 
pritaikyti Skandinavijos uostus di
diesiems laivams.

Per radiją toliau buvo pasakyta, 
kad vakarinio bloko, „Europos kraš
tų federacijos“ ar „Jungtinių Euro
pos Valstybių“ sudarymas rado gyvą 
atgarsį Skandinavijos reakcionierių 
rately, kuris neatsisako idėjos suda
ryti šiaurės kraštų kariškai-politinį 
bloką, kaip Chųrchillio „Jungtinės 
Europos“ dalį.

„... Šie agresyviniai sapnai taip 
pat rodo simpatijos jausmą tam ti
kruose Danijos sluogsniuose.“

„Nieko nuostabaus, jeigu šiauri
nio bloko čempijonai ir spaudos or
ganai buvo svarbiausi prekybinių su
tarčių sudarymo tarp SSSR ir Šve
dijos bei Norvegijos opozicionieriai. 
Šiuose susitarimuose jie matė ne tik 
tai pavojų Skandinavijai, bet. taip 
pat grėsmę... ir JAValstybėms“. 
(N.Y.H.T.)

STALINAS PASITRAUKĖ IŠ 
GYNYBOS MINISTERIO VIETOS

Maskvos radijo pranešimu, gene
ralissimus J. V. Stalinas pasitraukė 
U krašto gynybos ministerio pareigų,

nes jis esąs perkrautas pagrindiniu 
darbu. Manoma, jog jis pasiliks mi- 
nisteriu pirmininku ir komunistų 
partijos sekretoriumi. Taip pat jis 
pasilieka ginkluotų pajėgų vyriausio 
vado postą. Karei pajėgų ministerio 
vietą užims generolas Nikolai Alek- 
sandrovič Bulganin, iki šiol buvęs 
pavaduotoju.

Stalinas pasišvęsiąs vadovauti vi
daus ir užsienio politikai. Sovietų 
radijo pranešimu, krašte esąs trūku
mas anglies, lėtai vyksta pramonės 
augimas ir žemės ūkio atstatymas.

Maskuos lankytojai esą pastebėję, 
jog Stalinas atrodąs nuvargęs ir per- 
sidarbęs. (N.Y.H.T.)

RUSAI PANEIGIA
UP iš Washingtono praneša, kad 

Sovietų ambasada paneigia žinią, jog 
Gerhart Eisler esąs slaptas Rusijos 
agentas. Vasario 5-7 d. d. New York 
Journal — American, buvo iškelta, 
kad Gerhart Eisler yra komunistas, 
kuris perdavęs sovietų ambasadai 
Washingtone špionažinio charakterio 
medžiagą. Ambasada tai vadina žur
nalo išmislu.

Anksčiau Amerikos spaudoje bu
vo plačiai rašyta apie sį poną, jog jis 
esąs vokietis — komunistas, ir kad 
jis organizavęs nuversti Amerikos 
vyriausybę.
SOVIETŲ SĄJUNGAI TRŪKSTA 

JAVŲ
AP iš Maskvos praneša, kad rusų 

komunistų centr. komitetas, Maskvos 
radijas ir spauda konstatavo, jog Ru
sija stovinti prieš rimtą javų trūku
mą. Centrinis komitetas pareiškė, 
jog Rusija galėsianti pasiekti prieš
karinę javų gamybą tik per artimuo
sius trejus metus.

Komunistų partija pareiškė, jog 
ji visą savo intenciją pašvęsianti 
duonos padidinimui ir bendram že
mės ūkio standarto pakėlimui.

Pravda pasisakė, jog karo pada
rytos žaizdos esančios per daug gi
lios, kad jas būtų galima išgydyti 
per vienerius ar dvejus metus.

Kaip primonę gamybai padidinti, 
centrinis komitetas išleido dekretą, 
jog kolektyviniai ūkiai valstybei 
grūdus turės pristatyti nuo bendro 
ariamos žemės ploto, bet ne nuo ap
sėto, kaip kad buvo anksčiau. (Šis 
pakeitimas bus didelė našta ūkiams, 
nes reikės duoti javus ne nuo apsėto 
ploto, bet nuo apsėto ir jau tiek dau
giau, kiek yra neapsėtos žemės. Red.).

INS iš New Yorko praneša, kad 
JAV ambasadorius Lenkijai, Arthur 
Bliss Lane, apskundė, jog Lenkijos 
vyriausybė laikanti mažiausiai 100- 
tą Amerikos piliečių kalėjime.

Lane, kuris nesenai sugrįžo į 
Ameriką, pareiškė, kad, nors jis ir 
labai stengėsi Varšuvoje, jam-tepasi- 
sekė pasimatyti tik su vienu kaliniu, 
t. y., su ponia Irena Dmachovska, 
kuri kaltinama laikiusi ginklą ir pa
dėjusi priešvyriausybinėms jėgoms. 
Jis pareiškė, jog ji suėmimo metu 
buvusi jo ambasados štabo narė.

Tuo pačiu metu Lane kaltino bu
vusį UNRRA-os vyr. direktorių Fio- 
rello N. Guardia už jam duoto paža
do sulaužymą. La Guardia buvo pa
žadėjęs protestuoti prieš Lenkijos, el- 
gesį su JAV piliečiais, bet jis to ne
padaręs. •

Lane paskelbė savo laišką, adre
suotą La Guardiai. Jame sakoma:

„Galiu aš išreikšti savo apgailes
tavimą, kad jūs, kaip Amerikos pi
lietis, kuris buvo traktuojamas žmo
gaus teisių čęmpijonu, neišpildėt man 
duoto pasižadėjimo ir neprotestavot 
raštu dėl tų jūsų draugų — piliečių, 
kurie buvo lenkų areštuoti ir laiko
mi kalėjimuose dėl politinių priežas
čių ...“

ČEKOSLOVAKIJOS PRAMONE 
SMUNKA

NS iš Washingtono praneša, kad 
pagal užsienių politikos sąjungos pra
nešimą nacionalizuotoji Čekoslovaki
jos pramonės sistema sutrukdžiusi 
atsistatymą.

P. Winifred Hadzel pranešime 
sakoma, jog gamyba kenčianti dėl 
stokos lenktyniavimo, kuris skatintų 
jos gamybą kiap kad būna privačio
se įmonėse.

ATOMINES BOMBOS VISTIEK 
BUS NAUDOJAMO®

UP iš Washingtono praneša, kad 
JAV Rear adm. W. Parsons, atomi
nės laivyno gynybos direktorius, pa
reiškė, jog tarptautinės sutartys dėl 
atominių bombų kontrolės neapsau
gos nuo jų panaudojimo būsimo karo 
atveju.

Talento mokslo institute jis pa
reiškė, kad yra beveik tikra, jog bet 
kokiame didesniame kare atominiai 
ginklai būs naudojami.

Jeigu Barucho planas ir būtų pri
imtas, tai JAValstybės privalančios 
laikyti atominę bombą pirmoje vie
toje savo kariniame plane.

Toliau jis prieina prie tokio klau
simo, būtent: „Ką mes padarytume, 
jeigu Barucho planu vadovaujantis

viena agresyvi tauta aiškiai pažeistų 
tarptautinį susitarimą? Šios tautos 
puolimo mūsų laikraščių vedamai
siais straipsniais ir protesto notomis 
būtų nepakankama.“

Barucho planas, sako jis, dvejo
pas. Jis pirmiausia iššauktų tarp
tautinį įtempimą, sukeltų netikėtą 
karą ir antrą, apsaugotų nuo neti
kėto puolimo atominiais ginklais.

NAUJOS ATOMINES BOMBOS
AP praneša, kad JAV atomo spe

cialistas mokslininkas Teller pareiš
kė, jog ateities atominės bombos bū
siančios 1.000 kartų galingesnės už 
panaudotas Japonijoje ir sunaikin
sią iki 400 kv. mylių plotą.

Telleris yra Chicagos universiteto 
fizikos profesorius, kuris dirbo prie 
atominės bombos. Jis pareiškė, kad 
galingųjų bombų netiesioginis po
veikis, dėl radioaktyvumo būsiąs žy
miai pavojingesnis negu tiesioginis.

AMERIKA NORI PIRKTI 
GRENLANDIJĄ

JAValstybės, kaip AP praneša iš 
Washingtono, nori įgalioti prezidentą 
Trumaną daryti žygių, kad Islandija 
taptų Amerikos dalimi ir kad prezi
dentas pradėtų derybas dėl Grenlan-, 
dijos ir kitų salų pirkimo. Tokį įsta-1 
tymo projektą įnešė resp. atstovas 
B. W. Gearhart.

GELEŽINE UŽDANGA KORĖJOJE
UP iš Washingtono praneša, kad 

gen. Įeit. John R. Hodge, pr., JAV 
vadas Korėjoje, pareiškė, jog rusa, 
rekrūtoja korėjiečius nuo 17 iki 25 
metų amžiaus į didelio masto ka
riuomenę.

Jis pareiškė, kad jo gautais pra
nešimais nurodyto amžiaus korėjie
čių esą apie pusę milijono rusų zo
noje, bet atsisakę pasakyti apie re
krutuotos kariuomenės dydį.

Toliau nurodė, jog Kinijos komu
nistų pajėgos panaudojamos korėjie
čių armijos formacijos branduoliams 
sudaryti.

Korėjoje susitarti su rusais nėra 
jokių vilčių, pasakė Hodge, ir gele
žinė uždanga tarp rusų ir amerikie
čių zonų negali būti pakelta

SOVIETŲ SĄJUNGA 
NEPRIPAŽĮSTA FILIPINŲ

UP iš Manilos praneša, kad Ru
sija ir Sovietų dominuojami Rytų 
Europos kraštai nėra pripažinę -Fili
pinų respublikos ir tai grindžia jie 
tuo, jog Filipinai, jų teigimu, esant! 
JAValstybių „marionetė“. Pažymė
tina, kad Filipinų nepriklausomybe 
nuo pat jos paskelbimo (1946 m. lie
pos mėn.) yra jau pripažinę 57 kraš
tai, kurių dauguma yra Jungtinių 
Tautų nariai.

OKUPACINES KARIUOMENES 
PER MAŽA

AP iš Washingtono praneša, kad 
gen. Dwight D. Eisenhoveris JAV 
burmistrų konferencijoje' pareiškęs, 
kad Vokietijoje, Japonijoje ir Korė
joje okupacinių pajėgų stiprumas 
esąs „absoliučiai svarbus pasaulio 
taikai“. Tačiau jis pareiškė, jog tuo
se kraštuose Amerikos pajėgos esan
čios „pavojingai mažos“.

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

1945-6 m„ spaudai parengė Dr. Br. KALVAITIS)(5)

Sovietų politika buvo varoma pa
gal tokį planą. Per II pasaulinį karą 
visuose tarptautiniuose pasitarimuo
se,, kuriuose buvo diskutuojama nau
josios pasaulinės organizacijos sche
ma, Sovietų Sąjungos atstovai gynė, 
visiškai tą pačią poziciją — t. y., ne
varžomo tautinio suverenumo — kaip 
kad darė Jungtinių Valstybių senate 
senatoriai Lodge, Johnson ir Borch 
gale I pasaulinio karo. Labiausiai 
užsispyrę Amerikos izoliactonistai Se
natoriai 1919 metų neabejotinai šir
dingai sutiktų su pažiūrom, kurios 
ketvirtį amžiaus vėliau yra skelbia
mos krašto, kuris • pretenduoja būti 
labiausiai revoliuciniu ir „tarptauti
niu“ iš visų kraštų.

Sovietų užsienio politika išsivystė 
į tiksliai tų pačių bruožų politiką 
kaip kad ir kitų didžiųjų pajėgų — 
sąjungos: įtakos sferos, savanaudiš
kumas ir kompromisai silpnose pa
dėtyse, ekspansija po karinių perga
lių. Komunizmas Sovietų Sąjungoje 
yra tik priemonė tikslui — didžia
jam nacionalizmo tikslui.

Prie Lenino ir keletą metų po jo 
mirties Sovietų režimas buvo daug 
mažiau represyvus negu šiandien. 
Tada dar buvo gan daug individua-

lios laisvės, buvo atviros ir viešos 
diskusijos, valdžios ir partijos veik
smų kritkavimas spaudoje ir susirin
kimuose. Tik vėliau sistema išsivystė 
į totalitarinę valstybės formą su visa
gale policijos jėga — laisvo žodžio 
kritikos ir visų asmeninių laiškų už- 
slopinimu. Sovietų Sąjungos augimas 
į totalitarinę diktatūrą ėjo paraleliai 
su nacionalizmo augimu ir stiprėjimu 
tautinėse valstybėse.

Nuo 1920-jų metų komunizmo 
svarba mažėjo, o nacionalizmas augo 
šuoliais. Per tuos pirmosius 25 metus 
komunistiniam internacionalui, nors 
ir nesuskaitomą kiekį kartų dėta 
pastangų, nepavyko išplėsti Masvos 
įtaką užsienyje, o totalitarinei So
vietų tautinei valstybei pavyko. Net
gi daugelis komunistų partijų užsie
nio kraštuose, neabejotinai būdamos 
inspiruotos Maskvos, atsisakė nuo 
kovos už savo kraštų socializaciją ir 
pasidarė tiktai Sovietų Rusijos na
cionalinės politikos įrankiais, pritai- 
kindamos savo veikimą kiekvienam 
krašte ne komunizmo auginimo rei
kalams, bet tarptautinės Sovietų Są
jungos padėties stiprinimui.

Dogmatizmui sąryšyje su ginču 
tarp socializmo ir kapitalizmo vietos

nebėra. Abu skelbia savo tikslą, kaip 
pagrindą materialiniam ir kultūri
niam masių lygiui pakelti. Katra si
stema geriau tą atsieks, parodys 
praktika, o ne skaldymas galvų be
prasmiškose klasių kovose. Jeigu tam 
tikra tauta, pvz. slavai, per šimtme
tines tradicijas išlaikė’palinkimą prie 
kolektyvinės nuosavybės ir jei kitos 
tautos, kaip lotynų ir anglo-saksų, 
dėl jų tradicijų preferuoja privačią 
nuosavybę, tai nėra nė mažiausios 
priežasties, kodėl šie skirtingi meto
dai negalėtų egzistuoti šalia viens 
kito ir bendradarbiauti tarpusavy?

Mes galime tęsti šitą klasių kovą 
dešimtmečiais. Gal būt, viena iš 
dviejų klasių nugalės kitą. Bet Iš
sprendimas 20-tojo šimtmečio proble
mos nebus pažengęs nė vieno žing-. 
snio pirmyn. '

Tiek kapitalizmo tiek socializmo 
čempionai turi suprasti, kad jie kovo
ja viens su kitu visai hermetiškai 
užantspauduotame vežime. Kova dėl 
geresnės gadynės, dėl truputį dau
giau komforto yra bereikšmė. Jie 
yra vežami be pasigailėjimo tos pa
čios stoties link. Jų vežime yra —. 
nacionalizmas. Stotis — totalita
rizmas. (Bus daugiau)
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Tą posakį esame ne kartą ir įvai
riomis progomis girdėję, bet jis nie
kada nėra buvęs tiek vaizdingas ir 
toks tikras, kaip šiandien mūsų gy
venime. Gana tik mintimis perbėgti 
netolimą praeitį, kaip ne vienam 
prieš akis iškils net dabar šiurpą su
kelią akimirksniai. Ir visa tai mūsų 
pačių išgyventa, nors kadaise tai ir 
sapnuote nesapnavome ir vaizduotis 
neturėjome reikalo. Mes čia, kurie 
atsiradome vakaruose, esame patyrę 
daugiau ar mažiau panašių išgyveni
mų. Bet ką perėjo visi tie, kuriuos 
likimas iš tėviškės bloškė kitomis 
kryptimis? Daug turės pasakoti visi 
tie dabar nežinomi kaliniai ir kan
kiniai, jeigu laimė švystels kada nors 
gyviems grįžti į laisvą tėvų pastogę.

Štai jau ir dabar prieš mane vie
nas tokio nepažįstamojo laiškas, ra
šytas š. m. vasario 2 d. taip pat ne
pažįstamiems: „Gerbiamieji tautie
čiai, Birute ir Vytautai! Iš vardų jau 
galiu spėti, kad tai yra lietuviška 
šeima, todėl rašau drąsiai: Atleiskite, 
jeigu ne viską galėsite suprasti, nes 
čia man trūksta daug žodžių. Jau 
seniai bekalbėjau lietuviškai: tada .aš 
buvau 17-kos metų, o dabar jau ket
virtį amžiaus pergyvenau." Tokiais 
žodžiais pradėjęs, ima buvęs Vilniaus 
krašto ūkininkaitis pasakoti savo 
klajones po pasaulį. O jos daug kur 
jį išvedžiojusios: buvęs tenai, kur 
baltosios meškos stingrinėjančios ir

Dar vienas laiškas iš Liežuvos
Kad ir sunkiai permatoma už

danga nusileidusi tarp mūsų Tėvy
nės ir likusiojo Vakarų kultūros pa
saulio, vis dėlto protarpiais tiesio
giai ar netiesiogiai įstengia prasprūsti 
pro ją ir vienas kitas žodis, atsklei
džiąs tikrąją padėtį tenai, apapus 
nelemtosios uždangos. Štai ir vėl. 
Šiomis dienomis man pavyko iš te
nai sulaukti laišką, kurį su atitin
kamais paaiškinimais skliausteliuose 
ir, žinomais sumetimais praleidęs 
vardus ir pavardes, perduodu skai
tytojams. Pasekime šio laiško tekstą:

„Mielasis Nikodemai! Neseniai aš 
Tau parašiau laiškelį, po to, kai ga
vau Tavo adresą. Dabar vėl rašau. 
(Aš rašiau į Lietuvą vienam komu
nistėliui, prašydamas perduoti ma
no adresą pažįstamiesiems.) Šitą 
laiškelį perduok brolėnui J., tegul jis 
parašo K. Mes gyvename gerai, žino
ma, gal kiek blogiau už P. T., bet 
manau, kad pasivysime ir jį. (Minė
tasis P. T. yra didžiausias miestelio 
skurdžius ir prasigėręs valkatėlė, gi 
laiško autorius buvo pasiturįs ūki
ninkas.) Kai kurie kaimynai išsikėlę

kur beždžionės po medžius laisvėje 
besikarstančios. Visa tai prasidėję 
1939 metų rudenį, kada sovietai pir
mąjį kartą užėmę tėviškę ir okupavę 
visą rytinę Lietuvą. Tuojau pat sep
tyniolikmetis ūkininkaitis buvęs at
plėštas nuo žagrės ir įmestas kalėji
mam Už ką '— ir šiandien nežinąs. 
Paaiškėję tik tiek, kad gavęs „arti
kulą“, pagal kurį turėjęs būti sušau
dytas. Tačiau kulkos kažkaip išven
gęs, bet užtat buvęs penkeriems me
tams ištremtas' sunkiųjų darbų į toli
mąją šiaurę. Ir vėl laimingų aplin
kybių dėka vargšu kaliniu badmi- 
riauti tetekę tik 20 mėnesių. Išvada
vimas atėjęs iš tos pusės, kur tam 
nebuvę nė mažiausios vilties. Staiga 
atskridusi žinia, kad kažkur esą or
ganizuojami lenkų daliniai. Laisvai 
mąkėdamas lenkiškai, dėl visa ko įsi
rašęs ir jis, ir štai nuo čia prasidėjęs 
naujas gyvenimas. Reikėję tik ne
prarasti galvos, o prie to dar drąsos 
ir — sekusios laimingos dienos: Bag
dadas, Palestina, Cairo, Aleksandria, 
Neapolis, Roma, Bologne... Taip tę
sęsi ištisus penkeris metus, — vienui 
vienas lietuvis tarp lenkų ir kitų sve
timtaučių. Visur pirmosiose linijose, 
tiesioginiame gyvybės pavojuje, bet 
drąsaus nedrįsusi nė kulka ar ske
veldra užgauti. Dabar ir pats stebisi, 
kaip nė nepaliestas galėjęs sulaukti 
demobilizacijos, o po to perkėlimo į 
Angliją, kur šiuo metu lankąs lenkų

gyventi pas V. (V. išvežtas į Sibirą 
1940 m.), nes ten gavo darbo, kiti 
vėl pas Tavo dėdes M. ir T. (abu 
mirę, vienas 1905 m. revoliucijos me
tų rusų nušautas). Pas mus ruduo 
lietingas, bulvęs skęsta vadeny ir 
sunku jas kasti. Parašyk, kaip svei
kas V. D. ir M., ką" jie veikia — mo
kosi ar ne. Daugiau rašyti neturiu 
ko, nes labai užimtas darbu. Linkiu 
Tamstoms visiems gero ir ramaus 
gyvenimo. Klausi apie K. gyvento
jus (nuskurdę, panašūs į Kauno Bra- 
zilkos gyventojus), tai jie gyvena la
bai gerai, geriau negu D. kaimo ūki
ninkai (D. kaimo ūkininkai pasižymė
jo kaip pažangūs ir turtingi), ir, ži
noma, daug kartų už mus. Dėdė M. 
(laiško autoriaus tėvas) mirė, kiti iš
važinėjo (supr. išvežė — jie ūkinin
kai) ir namuose gyvena svetimi. 
Lauksiu atsakymo. Bučiuoju Tave, 
J. ir vaikus. Tavo brolėnas A. P. 
1946 m. IX. 27 d. — adresas rusų 
kalba ir raidėmis.“

Manau, prie to, kas pasakyta, bet 
kurie komentarai nebereikalingi.

■ N.. N.

Mūsų Kelias

vidurinę prekybos mokyklą. Blogai 
nesą. Viską duodanti valdžia, tiktai 
knygas ir kitas mokslo priemones 
tenką įsigyti savais pinigais. Jų, kaip 
algos ar pensijos, gaunąs po 45 dol. 
mėnesiui ir to visiškai pakanką. 
Baigdamas linki laimės ir sveikatos 
šiam sunkmečiui prakąsti, kad po 
tiekos metų laimingai grįžus vėlei 
namo.

Tai atsiliepimas vieno iš daugelio 
ir tai tų laimingųjų, kuriam gal at-

Maskva 1939 ir 1947 metais
(Atkelta iš 3 pusi.) 

rika pradėjo duoti ir radijo praneši
mus rusų kalba. Tikslas supranta
mas. Tik per paskutines 6 savaites 
Amerika pasiuntė net 5 oficialias no
tas, kurių turinys Kremliui tikrai ma
lonumo nesudaro. Į kai kurias notas 
sovietai atsako, į kitas neatsako — 
žada pas^rstyti...

Trumpai sakant, ir dabar sovietai 
bando kartoti jiems įprastą delsimo 
taktiką ir gan sėkmingai. Būtinam 
reikalui esant, vykusiai nusileidžia 
(dėl Azerbeidžano nutilo, dėl Turki
jos aptilo) arba labai sumaniai užtę
sia diskusijas iki begalybės (atomi
nes bombos ir nusiginklavimo disku
sijas). Sovietai ir šį kartą taip pat 
tiksliai skaičiuoja. Jiems reikia savo 
labai karo sužalotą ūkį atstatyti, o 
gal ir visa „piatilektą“ (daugiausia 
ginklavimosi srityje) įvykdyti. Per 
tą laiką mėgina ir mėgins gauti iš 
US paskolą (Prieš karą Vokietija taip 
pat gavo nemažai paskolų iš savo bū
siančių priešų). Ginklavimosi srityje 
sovietai turi žymių pliusų. Jie vieni 
tegali turėti tokią milžinišką pėsti- 
ninkiją. Jų teritorijos neaprėpiamu
mas duoda daug visokių ginklavi
mosi ir strateginių galimumų. Tai 
liudija nesėkmingi Napoleono ir Hit
lerio žygiai. Viena aišku, nors ir lai
kiną, minusą sovietai turi — tai ato
minės bombos stoka. Čia vis dėlto 
taip-pat yra dvi išeitys: arba taip 
sėkmingai sutvarkyti nusiginklavimo 
reikalą, kad Amerika pati sunaikintų 
savo bombas ir sovietams duotų jų 
gamybos paslaptį (ta prasmę Gromy
ko tą klausimą diskutuoja) arba tol 
vesti derybas, kol sovietai patys savo 
atominę bombą pasigamins.

Žinoma, kad amerikiečiai sudarė 
gynimosi sutartį su Kanada, kad jie 
tvirtina Aliaską, kad pristeigė dau
gybę bazių Ramiajame vandenyne, 
kad sėdi jie Japonijoje, kad nustojo 
tarpininkauti Kinijoje ir dar kitus 
panašius žygius tolimuosiuose rytuo

sltiktinumo dėka pavyko gyvybę iš
sipirkti už 20 mėnesių sunkaus darbo 
baltųjų meškų krašte. O kiek tokių,
kurie to neturėjo ir neturi? Antra 
vėl vertus, kam iš to nauda, jeigu tas 
niekuo dėtas ūkininkaitis priverstas 
aštuoneris metus klaidžioti po pa
saulį, gi jo laukai namuose nearti 
dirvonuoja ir piktžoles maitina? Pa
galiau kiek krauju pasriivusių ašarų 
Vilija ir Nemunas nuplukdys į jūrą, 
kol namai sulauks tikrąjį šeimi
ninką?

Kas tad atsakys, kodėl toks klai
dus kelias pilkojo žmogaus...

M. Zubrys

se daro — ■ tai Kremliui nepatinka. 
Marshallis kaip tik ir apie tuos daly
kus norįs Maskvoje kalbėti (taip rašo 
laikraščiai). Bet ir čia sovietai dar 
prieš konferenciją daro „nuolaidas". 
N.Y.H.T. jau praneša, kad kurių 
Amerikos karo bazių steigimą Ra
miajame vandenyne sovietai laiko 
„teisėtu" žygiu. Jau žada pasvarstyti 
klausimą, kaip reiks pradėti mokėti 
karo meto skolas Amerikai... ir, ži
noma, gauti naują iš jų paskolą.

Taigi, nedarant didelių pranaša
vimų, galima spėti, kad Maskvos 
konferencijai gali ir pasisekti tylomis 
praeiti pro Atlanto Chartą, gali ne
susidaryti tokių situacijų, kad vienas 
galiūnas turėtų gąsdinti kitą, reika
laudamas Atlanto Chartos įgyvendi
nimo. Gali būti, kad šitas baubas — 
Atlanto Charta (visiškai nebaisus, net 
dargi naudingas Amerikai, mažiau 
baisus Anglijai) bus rezervuotas 
įrankiu sunkiems ateities reikalams 
spręsti. Tas gali būti. Betgi klausi
mas: kam tatai išeis į naudą? Tai 
viena. Antrasis klausimas: koks tad 
bus skirtumas tarp nugalėtųjų ir nu
galėtojų?

Juk abi kariavusios pusės karo 
metu skelbė savo gražiausius tikslus. 
Vienai pusei, dabartiniams nugalė
tiesiems, dauguma žmonių nepatikė- 
jo; nes sprendė ne iš jų gražių žodžių, 
bet iš jų negražių darbų. Todėl jų 
galybė, kad ir labai didelė, lūžo. Nu
galėtojai per karą ir dar kuone dve- 
jis metus po karo pabaigos nenuilsta 
beskelbdami gražiausius žodžius. Tik 
dabar jie užsifiksuos - savo darbus. 
Jeigu tie darbai neatitiks jų žodžių, 
tai koks likimas jų laukia? Už ku
riuos gi idealus milijonai žmonių 
guldė savo gyvybes? Atsakymas 
ateis, bet jis bus baisus. Argi vakarų 
demokratai, jau laimėję karą, 1947 
metais pamins po kojomis tai, ko jie 
1939 metais toje pačioje Maskvoje 
nesutiko padaryti net nacizmo pavo
jaus akivaizdoje?

Belgijos angliakasiu 
sutartis
(Pabaiga)

12 str.
Atveju, kai po nelaimingo atsiti

kimo įvyktų sužeistojo mirtis, turin
tieji teisę gauna kompensaciją, nu
matytą belgų įstatymuose. Įmonė 
tuojau praneša Tarptautinei Pabė
gėlių Organizacijai apie eventualią 
svetimtaučio darbininko mirtį.
13 str.

a) Įmonininkas turi teįsę nutrauk
ti sutartį, jeigu:
1) darbininkas nepaiso pastabų, duo

damų jam, vykdant šios sutarties 
arba įmonės vidaus tvarkos tai
syklių sąlygas;

2) darbininko elgesys yra priešingas 
gerai tvarkai ir eksploatacijos 
drausmei;

3) darbininkas, sergąs užkrečiama 
liga, atsisako gydytis.
b) Darbininkas turi teisę nutrauk

ti sutartį, jeigu:
D dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos 

jis nebegali toliau dirbti;
2) nepaisant reikalavimų, įmoninin

kas atsisako grąžinti dokumentus 
(pesą, darbo leidimą, identifikaci
jos dokumentą, registracijos pa
žymėjimą), esančius asmenine 
darbininko nuosavybe;

3) įmonininkas nesilaiko šios sutar
ties sąlygų;

4) teismas pripažįsta, kad su darbi
ninku buvo blogai elgiamasi.

14 str.
Draugija paskirs prancūzų kalbos 

vertėją (Belgijoje, Wallon srityje) ir 
Flamų (Flamų srityje) padėti darbi
ninkams, kurie nėra susipažinę su 
šiomis kalbomis. Šie vertėjai bus 
pripratę prie tos darbo rūšies, kuri 
bus vykdoma kasyklose.
15 str.

Pagal norą šį sutartis, kuri_ pasi
rašyta 24 mėnesimams, gali būti at
naujinama sėkmingam 1 metų peri- 
jodui. Norint šią sutartį nutraukti, 
pranešimas turi būti padarytas bet 
kurios partijos mažiausiai du mėne
sius iš anksto. C

Sutarties įeksto pabaigoje seka 
darbdavio ir darbininko parašai.

159.282 DP dirba
Benjamin Horowitz, UNRRA dar

bo vyr. valdininkas, pareiškė, jog US 
zonoje DP dirba daugiau kaip 45%. 
Iš 159.282 asmenų, kaip didžiausios 
grupės, 50.432 dirba prie UNRRA 
projektų, 40.137 — dirba miestų bur
mistrų apmokami, 33.939 — eina ka
rines sargybas ir dirba darbo kuo
pose, 12.480 — įvairius darbus ir 
11.404 — atlieka darbo praktiką.

Karinės bendruomenės numato 
absorbuoti dar 10.000 ir 900 numatyta 
įtraukti į darba prie Muencheno dar
bo stovyklos.

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMU 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

XIII
GRIBAITYTĖ Ona, 27 metų;
GRIGALIŪNAS Pranas, 39 metų, 

gyv. Smalininkai;
GRIGAS Juozas, 37 metų;
GUDENIS Boleslavas, 30 metų, gyv. 

Vilnius; ,
GUMBYS Boleslavas, 19 metų, gyv. 

Kaunas;
GUMBYS Jonas, 45 metų, gyv. Kau

nas;
GUMBYS Romualdas, 22 metų, gyv. 

Kaunas;
GUOBAITIENE Juzefą, 59 metų, gyv. 

Kybartai;
GUOBAITIS Vincas, 61 metų, gyv. 

Kybartai;
GUOBAITYTĖ Genovaitė, 20 metų, 

gyv. Kybartai;
GURSKYTfi Antonina;
GUTZEITS Martha, 58 metų, gyv. 

Klaipėda;
GUTZEITS Walter, 18 metų, iš 

Mecklenburg;
IGARIENE Konstancija, 45 metų, 

gyv. Mažeikiai;
IGARYTE Adelija, 15 metų, gyv. 

Mažeikiai;
IZOKAITIS Richardas, 26 metų, gyv. 

Viešvilė;
JACAVICIUS Stasys, 38 metų, gyv. 

Slavikai;
JODELIENĖ Genovaitė, 35 metų, iš 

Schonau;
JUCIŪTĖ Elena, 35 metų, gyv. Pil

viškiai;
JUDZENTAVlClUS Vytautas, 41 

metų.

2558. Lutckaitienė Ema ([24] 
Behmhusen ū. Eddelak, Kr. Sūder- 
dithmarschen, Holst.) — vyro Lutc- 
kaiėio Emilio, gim. 1916. II. 2., ir tė
vo Nei jo Augusto, gim. 1894. į 15.

2559. Bindokas Vytautas ([24] 
Westerttittel (L Eddelak, Kr. Sūder- 

dithmarschen, Holst., b. H. Wohlen- 
berg) — brolio Bindoko Zigmo, gim. 
1922 m.

2560. Liaugaudienė - Krausienė 
Marija ([24] Eddelak, Norderstr. 20/ 
II) — giminių ir pažįstamųjų.

2561. Strikaitis Juozas, kilęs iš 
Šiluvos, dabar gyv. JAV, Midlothian 
IR., ieško brolio Petro, Roberto ir 
Prano arba prašo juos atsiliepti.

2562. Masaitis Antanas K., kilęs 
iš, Veliuonos valsč., Pakalniškių km., 
dabar gyv. JAV, Westfiela Mass., 
Hamkn Place 9, prašo atsiliepti gi
mines arba artimus draugus.

2563. LRK skyrius ([24] Seedorf- 
Zeven, Litauisches Lager) skelbia, 
kad jame yra atsiųsti iš JAV pakie- 
tėliai šiems asmenims: 1) Klimakie- 
nei E., 2) Sodalienei (ar Sadelienei) 
Waksman, 3) Behnke Edward, 4) 
Degiau Emma, 5) Jansowskienei Ele
nai, 6) Laschinski Idai. Atsiimant 
kreiptis asmeniškai.

2564. Mažametė Liukytė Vanda,
duktė Liukio Antano ir Liukienės- 
Jonštaitės, dabar gyvena (24) Post 
Grafel, Kr. Bremervorde, Windes- 
wohlde, ir prašo atsiliepti tėvus arba 
apie juos žinančiuosius suteikti bet 
kurių žinių. x

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

g MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. D., Lietuvių Stovy’-'a

~ Vyr. Redaktorius D. Pen ik a s 
ir Redaktoriui Al. Laikūnas.

Authorized by Military Government of Ba
varia — ICD, Press Branch. Licensee: Domai 

PENIKAS, licensed editor and publisher.
Printed by Firma MANZ. Dillingen-Donaifa

2565. Gilius Juozas, s. Juozo, gim. 
1899. VII. 16 (Fulda, Mainstr. 6) — 
dingusios savo žmonos Gillenės-Uso- 
vaitės Sofijos, gim. 1910. IV. 24, ir 
vaikų: Juozo (1926) bei Anelės (1930).

2566. Mr. A Stankus, 6878 Monk 
Blw. Ville Emard, Montreal 70, Ca
nada, ieško giminių Vokietijoje.

2567. Kukanauskas Vincas ([24] 
Lūbeck, Artillerie - Kaseme, Lith. 
Camp) — brolių Kukanauskų Antano 
ir Juozo.

2568. Videika Juozas ([24] Lū
beck, Artillerie-Kaserne, Lith. Camp)
— Kauno Jono, Janavičiaus Juozo ir 
Zybarto Jono.

2569. Tesnavas Bernardas ([24] 
Eutin, Retberg-Kaserne, Lith. Camp)
— brolio Tesnavo Fridriko.

Juozas Tumša, 2700 Roosevelt St., 
Detroit 16, Mich., U.S.A, ieško 
brolio Mykolo Tumšos, kilusio iš Pa
nevėžio apskr., Miežiškių vlsč., Ste- 
poniškių vnkm., ir pusbrolių Jurgio 
Juškos, Simono Juškos, Adomo Juš
kos, kilusių iš Panevėžio apskr., Mie
žiškių vlsč., Namiškių kaimo.

Prašo atsiliepti šiuo adresu: 
Mr. Juozas Tumša, 2700, Roosevelt 
St., Detroit 16, Mich., U.S.A.

arba
Miss M. Arlauskas, 6642, Third Ave., 
Rosemount, Montreal 36, Que., 
Canada.

Pranešimas
Pranešame gimnazijų, progimna

zijų ir pradinių mokyklų vadovy
bėms, kad Šv. Vald. Knyg. Leid. Ko
misija patikrinusi rado tinkamais 
naudoti lietuvių tremtinių mokyklose 
šiuos vadovėlius:

1. J. Račkausko „Lotynų kalbos 
vadovėlis“ (gramatika ir skaitymai) 
— kaina RM 5,-

2. J. Matuso „Vidurinių amžių 
istorija“. Kaina RM 8,-

3. ,J. Paškevičiaus „Vokiečių kal
bos gramatika“. Kaina RM 8,-

Šiuos vadovėlius išleido p. p. Šu- 
laičiai Gunzenhauseno, Bavarija, 
Ansbacher Str. 32.

4. P. Jonauskienės „Visuotinės li
teratūros konspektas (spausdintas ro
tatorium). Kaina RM 8,- Išleido 
Augsburgo gimnazija.

5. Filomenos Tarulienės „Euro
pos geografija“ (spausdinta rotato
rium). Išleido pati autorė. Hanau, 
lietuvių gimnazija.

6. Pr. Naujokaičio Aritmetikos 
uždavinynas IV-jam pradinės moky
klos skyriui. Kaina RM 6,75. Išleido 
„Tremtiniai“ Tubingene, prancūzų 
zonoje.

Dėl jų gavimo prašoma kreiptis 
ne į Sv. Vald. Knygų Leidimo Ko
misiją, bet į pačius leidėjus bei kny
gų platintojus.

šv. Vald. Knygų Leidimo 
Komisija

TEISMO SKELBIMAS
L.T.B. Gunzenhauseno Apylinkės 

Teismas skelbia, kad savo 1947 m. 
vasario 19 d. už akių sprendimu L.T.B. 
Gunzenhauseno Apyl. narį Petrą 
Gavėną už Karolio Balio šmeiži
mą, pasisavinus visuomenės turtą, 
nubaudė viešu papeikimu, paskel
biant jį lietuvių tremtinių spaudoj, 
su perspėjimu, kad pasikartojus jis 
bus pašalintas iš L.T.B - nės narių 
tarpo. Apylinkės Teismas

Perku Lietuvos ir kitų valstybių 
pašto ženklus: komplektais, pavienius 
ir rinkinius. J. Liubinskas, Augs
burg, von-Richthofen-Str. 34.

Siūlomi skaitliukai 22X35 
cm ė RM 35,-. Pareikalavus išsiun
čiami pašto siuntiniu, apdėtu mokes
čiu, gavus pinigus iš anksto. R. Zi- 
rins, Augsburg - Hochf eld, Firn- 
haberstr. 87e.

V. TARVAINIUI mirus, jo 
artimiesiems reiškiame giliau
sią užuojautą.

A. Petrauskas ir 
J. Braževičius
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bolševikų vergijoje. Tai šaliai

Įvairios žinios

Tikima, kad Lietuvos laisvė bus atstatyta
AMERIKOS SENATORIAUS I. M. ĮVES IR ATSTOVO 

CH. A. EATON PAREIŠKIMAI

Iš Amerikos lietuvių spaudos

JOS PROGA KALBĖJO SENATORIAI IR KONGRESO ATSTOVAI
New Yorkas. — Lietuvos^ Nepri- I artimi visų laisvę mylinčių amerikie- 

klausomybės sukaktis Jungtinėse | čių širdims — principai, kurie liečia 
Valstybėse buvo paminėta nuo At
lanto pakraščių ligi Pacifiko.

Keli gubernatoriai išleido atsišau
kimus, vasario 16 d. skelbdami Lie
tuvos republikos dieną. Toki atsi
šaukimai buvo išleisti Illinois, Mary
land, Pennsylvanijos gubernatorių. 
Maryland gubernatorius buvo įsakęs 
vasario 16 d. iškelti Lietuvos vėliavą 
prie valdžios namų. _

Senate rytojaus dieną kalbėjo se
natorius Brooks, iškeldamas Lietu
vos laisvės bylą. Jis nurodė, kad Lie
tuva ir kitos Baltijos valstybės yra 
atskirtos geležinės uždangos. Jis1 ra
gino, kad sekr. G. Marshallis tvirtai 
stovėtų už Amerikos idealus ir baig
tų nuolaidas laisvės priešams.

Amerikos Kongrese Lietuvos rei
kalu kalbėjo atstovai Francis Volton 
ir Vaile. Jie priminė Atlanto Chartą 
ir nurodė, kad Lietuva laukia jos iš- 
tęsėjimo.

Kongreso atstovai yra kalbėję ir 
kai kuriose vietose lietuvių minėji
muose — New Yorke, Baltimorėj ir 
kitur.

Spaudoj, ypač provincijos ameri
kiečių laikraščiuos, buvo atkreiptas 
dėmesys į skaudžią Lietuvos padėtį 
ir jos laisvės kovą.

Amerikos lietuviai vasario 16 pro- 
,ga paspartino vajų Lietuvos gelbėji
mui ir tremtinių šelpimui.

Pirmoj vietoj čia reikia pastatyti 
Scrantoną, kug ne taip didelėj kolo- 

.nijoj sukelta 6.000 dolerių. New Yor
ke Lietuvos gelbėjimui jau surinkta 
per 7.000 dolerių ir šalpai per 3.000 
dolerių.

Kitose vietose taip pat gražiai pa
sirodyta. Iš Chicagos pranešama, kad 
ten surinkta per 5.100 dol., Bostone 
— 5.636, Waterbury — 4.000 dol.

Neatsiliko ir mažesnės kolonijos.
Baltimorėj, Brocktone, Lowelly, Pro
vidence ir kituose miestuose buvo 
Aidėtos stambios sumos.

Minėdami Lietuvos laisvės šventę, 
lietuviai žinojo, kad jų tėvų žemės 
laisvės kova dar nebaigta ir kad šiam 
kilniam tikslui jokia auka ir joks 
pasišventimas nebus per dideli. 
(„Amerika“, 1947 m. vasario 21 d.)

RESPUBLIKONAI UZ LIETUVOS
LAISVĘ

Washingtonas. — Respublikonų 
partijos pirmininkas C. Reece vasa
rio 16 proga paskelbė respublikonų 
partijos nusistatymą dėl Lietuvos.

'. Tame pareiškime pasakyta:
„Per visą šį teroro dviejų milita- 

rinių diktatūrų valdymo laiką Lietu
vos žmonės pasiliko ištikimi repre- 
zentatyvinės valdžios principams, ti
kėdami kad Lietuvos Nepriklauso
mybė bus atsteigta. .

„Amerikiečiams šios Sukakties 
reikšmė yra būdinga, nes Lietuvos 
viltis yra pagrįsta tais pačiais teisin
gumo ir teisės principais, kurie yra

Nauji Svetimšalių nuo
statai Prancūzijoje

Paryžius. — Prancūzijos vidaus 
reikalų ministeris Depreux paskelbė 
nuostatus dėl svetimšalių buvimo 
Prancūzijoje. Buvimo leidimai išduo
biami trijų grupių asmenims: 1) sve
timšaliams, kurie neturi teisės pasi
likti Prancūzijoje ilgiau kaip viene
rius metus, tačiau pareiškia norą tam 
laikui gauti darbo leidimą, 2) asme
nys su neterminuotu buvimo leidi
mu, jeigu jie gali įrodyti pastovų 
darbą arba pakankamas pinigines 
sutaupąs, 3) priveligijuoli svetimša
liai, kurie atvykdami Prancūzijon yra 
ne vyresni kaip 35 metų amžiaus ir 
pateikia įrodymą, jog jau yra Pran
cūzijoje gyvenę.

Svetimšaliai, kurie aktyviai daly
vavo prancūzų rezistencinėse kovo
se, turi visišką laisvę Prancūzijoje.

Prieš parlamento rūmus Sydne- 
juje demonstravo maždaug 2.000 au
straliečių angliakasių, reikalaudami 
geresnių darbo sąlygų. Sąryšy su to
mis demonstracijomis 140-150 anglies 
kasyklų buvę priversto* nutraukti 
darbą.

MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAYAITRASTI8

Vasario 16-ji Amerikoje

visų žmonių teises laisvei ir nuosa
vam jų gyvenimo būdui bei visų tau
tų teises į apsisprendimą.

„Mes, respublikonai, remiame 
šiuos principus“.... („Amerika“, 1947 
m. vasario 21 d.)

SCRANTONE SURINKO
6.000 DOLERIŲ

Scranton. — Šiame Pennsylvani- 
jos mieste atliktas didelis žygis Lie
tuvos gelbėjimui ir tremtinių šalpai.

Ypač prelato J. Miliausko rūpes
čiu, minėtam tikslui Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga surinkta 
6.000 dolerių.

Apie tai pranešė prel. J. Miliau
skas per bankietą, surengtą vasario 
16 d.

Bankieto metu kalbą apie Lietuvą 
pasakė Scrantono Vyskupas W. Haf- 
fey.

Išsamiai apie Lietuvos padėtį in
formuotoje kalboje ganytojas pasakė, 
kad pasauliui būtų gėda Lietuvą pa
likti

New Yorkas. — Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga Jungtinių 
Valstybių senatorius Irving M. įves 
savo laiške, atsiųstam per Informa
cijų Centrą, pareiškė:

„Mažųjų tautų nepriklausomybė 
ir autonomija yra neatsikiriami nuo 
Atlanto Chartos sąlygų. Be to, visų 
tautų laisvė ir apsisprendimas yra 
pagrindinė Amerikos doktrinos dalis.

„Savaime suprantama, amerikie
čiai visur jaučia gilų palankumą Lie
tuvos žmonėms. Dar daugiau — 
amerikiečiai nusistatę, kad Baltijos 
valstybių teisės būtų pripažintos.

„Gera, kad Jungtinių Tautų nuo
statais suteikiama proga visoms tau
toms įsigyti laisvę ir nepriklausomy
bę, į kurias jos turi teisę. Tuo at-

• AP praneša, kad Iš Rusijos pasie
kusios žinios rodančios, jog Sovietų 
Sąjunga savo karinę pajėgą nori 
stiprinti parašiutininkais iki 100.090. 
N.Y.H.T. nurodo, kad Sovietai netu
rėsią priemonių tokiai armijai per- 
keldinti, nes jie gaminą naikintuvus, 
bet ne transporto lėktuvus.
• JAV prašo prancūzų vyriausybę 
paaiškinti, kur dingo 300.000 karo 
belaisvių. Amerikos karo vadovybė 
paskolinusi Prancūzijai 740.000 vok. 
belaisvių, gi dabar tedirba tik 427.000.
• Jugoslavija nepatenkinta britų 
atsakymu dėl užmušto jugoslavo, ku
ris aplankė Italijoje DP stovyklą prie 
Neapolio ir kur jį užmušė. Britai sa
ko, jog jų atstovą jie įspėję, kad pa
vojinga eiti į stovyklą.
• Šių metų kovo 2 dieną Popiežius 
Pijus XII atšventė savo 51 metų am
žiaus ir 8 metų popiežiavimo sukak
tuves.
• Austrijoje, rusu zonoje, Zisters- 
dorfo naftos srities darbininkų orga
nizacijoje per rinkimus socialistai 
laimėjo 17 vietų, o komunistai tik 4. 
'Balsavo daugiau kaip 5.000 darbi
ninkų. .
• JAValstybių karo laivai — 2 krei
seriai ir 5 naikintuvai — lankėsi Nea
poly.
• Admirolas Ernest J. King pareiš
kė, kad JAV laivynas „turi būti pa
siruošęs priešą sumušti“, jei norima 
apsaugoti tautos saugumą ir pasaulio 
taiką. Blyno Akademijos kolegialia
me forume adm. King pasakė, kad 
nei atominė bomba nei aviacija vie
na nėr* pakankamos karui laimėti. 
„Mes turime būti pasiruošę laikyti 
atdarus vandens kelius", sako jis. 
(S & S)
• Norvegijos parlamentas,' kaip 
praneša AP iš Oslo, 101 balsu prieš 
11 atmetė Sovietų reikalavimą įsteig
ti Špicbergene karinę bazę. Už pasi
sakė tik komunistai. 

turi būti pritaikyti Atlanto Chartos 
principai.

Vysk. W. Haffey taip pat pabrėžj 
reikalą šelpti lietuvių tremtinius.

Kiti kalbėtojai buvo Kongreso at
stovas J. Skoblik, majoras J. Ham- 
son ir K. Čibiras.

Iš viso Wyoming! Klony Lietuvos 
gelbėjimo ir tremtinių šelpimo rei
kalams sudėta per 10.000 dolerių.

Pastebėtina, kad Scrantone auko
jo daug kitataučių, duodami Lietu
vos reikalams stambias sumas. 
(„Amerika“, 1947 m. vasario 21 d.)

VASARIO ŠEŠIOLIKTA 
STOCKHOLM®.

Stockholmas. — Pabaltijiečių ko
mitetas, susidedąs iš švedų, Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės' proga va
sario 16 d. Stockholme surengė ma
nifestaciją Koncertų salėje.

Dalyvavo per 2.500 švedų, lietu
vių, latvių ir estų.

Buvo nusiųstos telegramos popie
žiui Pijui XII, prezidentams Truma- 
nui ir Auriol, Anglijos ministeriui 
pirminmkui Attlee. („Amerika“, 1947 
m. vasario 21 d.),'

žvilgiu Jungtinių Valstybių pareiga 
yra aiški. Be to, atlikdama tą parei
gą, Jungtinių Valstybių vyriausybė 
išreikš vyraujantį amerikiečių įsiti
kinimą“.

Amerikos Kongreso užsienių rei
kalų komisijos pirmininkas Charles 
A. Eaton savo laiške vasario 16 pro
ga rašo:

„Žiaurus Laisvos Lietuvos paėmi
mas rusų kontrolėn sudaro vieną iš 
tragiškiausių atvejų visoj tarptauti
nių neteisingumų istorijoje. Aš nuo
širdžiai tikiu, kad savo laiku mora
linis pasaulio jausmas, išreikštas per 
Jungtinių Tautų organizaciją, pada
rys galima lietuvių tautai jos teisėtų 
laisvių atstatymą.“

Panašaus turinio laiškus atsiuntė 
atstovai Kari Muridt ir D. Jackson.

• AP praneša, kad Kinijos vyriau
sybės pajėgos yra apsupusios 200.000 
kinų komunistų karių, kurie grėsė 
Changchun.
• Norvegijos vyriausybė išsiuntė 
1.350 studentų i užsienį studijuoti; ji 
remia juos materialiai.
• Vatikano valstybė nori savo ar
miją padidinti. Tikslas esąs gvardi
jos skaičių padidinti iki 150 asmenų, 
nes tiek jų buvo prieš karą.
• AP iš Frankfurto praneša, kad 
vasario 26 d. buvę Constabulary da
liniai pakviesti lenkų DP demonstra
cijai sulaikyti. Iš Ellwangeno DP 
stovyklos, kurioje buvo 3.000 asmenų, 
po skryningo turėjo būti išmesta 450 
asmenų, kaip paskelbė US kariuo
menė.
• JAV senatorius Russell yra pa
siūlęs, kad Anglija, Škotija, Valija ir 
Siaurinė Irlandija prisijungtų prie 
JAValstybių, nes D. Britanijos im
perija jau irstanti.

JAV POLITIKOS PRINCIPAI
Kovo pradžioje JAV prezidentas 

Trumanas vizitavo Meksikos prezi
dentą. Tai pirmas toksai įvykis, kada 
JAV prezidentas buvo nuvykęs į 
Meksiką. Viešėdamas prez. Truma
nas pasakė svarbią politinę kalbą, 
kurioje dar kartą pabrėžė JAV už
sienio politikos principus. Jis pa
reiškė, kad JAV pasižada „būti išti
kimoms pagal raidę ir dvasią“, nesi
kišti į kitų tautų reikalus, tačiau „tai 
negali reikšti nesįdomėjimą“.

„Ką tai reiškią? Tai reiškia, Sako 
prezidentas, kad stipri tauta neturi 
teisės primesti savo valios silpnai 
tautai Won tik dėl to, kad ji ’ yra 
stipri“

Prez. Trumanas apie tautų santykius

DP Laikraštininku Sujungus pirmieji žingsniai
Kaip jau buvo lietuviškoje perio- I 

dinėje spaudoje skelbta, š. m. vasario 
27 d. Augsburge su amerikiečių ka
rinės valdžios sutikimu įsteigta D.P. 
.licencijuotų laikraščių leidėjų ir arti
mųjų bendradarbių sąjunga. Steigia
majame susirinkime priimta sąjun
gos įstatai ir sudaryta valdyba. Pa
gal priimtuosius įstatus, valdyba su
daroma šešiems mėnesiams tautinių 
grupių pagrindu, L y., iš kiekvienos 
laikraštininkų tautinės grupės po du 
asmenis. Kadangi steigiamajame^su- 
sirinkime dalyvavo šešios tautinės 
grupės (estai, latviai, lenkai, lietuviai, 
jugoslavai ir ukrainiečiai), tai ir į 
D.P. licencijuotų laikraščių leidėjų ir 
bendradarbių sąjungos valdybą įėjo 
12 asmenų.

Po steigiamojo susirinkimo (vyko 
pirmas ir dėl laiko stokos trumpas 
įsteigtosios sąjungos valdybos posė
dis, kuriame išrinktas vykdomasis 
prezidiumas iš keturių atskirų tau
tybių asmenų. Gi š. m. kovo 8 d. 
įvyko S-gos Valdybos antrasis tvar
komasis posėdis, kuriame buvo iš
spręsti šie klausimai:

1) Laikinoji S-gos Valdybos būsti
nė yra Augsburge, Judenberg 8/II;

2) Laikraščiai ir žurnalai, kurių 
atstovai dalyvavo steigiamajame 27. 
II. 47 susirinkime, automatiškai tapo 
Sąjungos nariais, gi visi kiti amėri- 
kiečių zonoje išeina D.P. laikraščiai 
ir žurnalai bus priimami nariais pa
gal prašymus;

3) Licencijų turėtojai jau gali pa
siūlyti Valdybai savuosius nuola
tinius bendradarbius, priimti Sąjun
gos nariais;

4) Sąjungos nariams nustatytas 
nario mokestis: a) kiekvienas laik
raštis ar žurnalas moka per mėnesį 
į Sąjungos kasą po 50.— RM ir b) 
kiekvienas fizinis narys - po 2.— RM;

Skryningo komitetas rado 450 ne
tinkamų UN globai. Vienas lenkas 
buvo sužeistas. (S & S)
• UP iš Salonikų praneša, kad 
paimtasis partizanas, kapitonas, pa
reiškė UN Balkanų kvotos komisijai, 
kaip jis ir kiti kairieji graikai buvę 
apmokomi Jugoslavijos stovyklose ir 
grąžinami į Graikiją kovoti su jos 
vyriausybe. /
• JTautų ekonominė ir socialinė 
Taryba vienu balsu sutiko įkurdinti 
organą, kuris rūpintųsi Europos eko
nominiu atstatymu. Sį kartą Rusija 
ir Čekija atsiėmė savo rudenį iš
reikštą pasipriešinimą.
• JAV pasekretorius W. Benion pa
reiškė, jog Rusija užsienio propa
gandai išleidžianti daugiau, negu vi
sos kitos didžiosios valstybės kartu. 
(UPJ
• Anglų mokslininkai sako, jog 
„Basic English" (pagrindinė anglų 
kalba) būsianti gera apsigynimo prie
monė prieš atominę bombą. Su šia 
kalba jie tikisi daug ko atsiekti. 
(AP)
® Italijos partijos, kartu ir komu
nistai, varo smarkią kampaniją dėl 
Italijos taikos sutarties revizijos. 
(INS)
o Graikijoje policija suėmė kairių
jų asmenų ir išgabeno į Nicaria salą, 
nes jie talkininkavo partizanas. (AP) 
o JAV ir Kanada susitarė dėl ben
drų meteorologinių stočių arkttkoje, 
Kanados teritorijoje, steigimo ir nau
dojimo. Pranešime nurodoma, jog 
patyfhnais būsią pasikeista ir su ki
tais kraštais, įskiriant ir Rusiją, jei 
bus galima. (AP)

Vieną kartą rašytojas Bernard 
Shou buvo savo raštuose paminėjęs, 
kad Amerika prisidėtų prie Anglijos 
imperijos. Dabar tas pats rašytojas 
sutinka, kad jie prisiglaustų prie 
Amerikos. (AP)

VISKAS DEMOKRATIJAI
Visi mūsų žmonės bendrai tiki mū

sų vadinama demokratija.“ Demo
kratija turi dvasinį pagrindą, nes ji 
yra paremta brolyste ... Mes tikime, 
kad valstybės funkcionavimas turi 
apsaugoti ir skatinti žmogaus teises 
ir pagrindines laisves. Mes tikime, 
kad valstybė egzistuoja žmogaus 
naudai, bet ne žmogus egzistuoja 
valstybės naudai...

„Mes žinome, kad individualios 
laisvės ir garbės, maksimumas nega
limas atsiekti esant diktatūrom...

„Gera kaimynimė politika pritai
koma tarptautiniams santykiams to
kiu pačiu mastu, kuris yra įsigalėjęs 
taip respektuojančių individų demo
kratinėje visuomenėje. Ji yra pa-

1947. in. ia

5) Sąjungos Valdybos antrajame 
tvarkomajame posėdyje numatyta 
sudaryti šios trys Komisijos:

a) Garbės saugojimo Komisija, 
kuriai organizuoti išrinktas Vaidybos 
narys latvis,

b) D.P. spaudos aktualijų biulete
niui leisti Komisija, kuriai laikinai 
vadovauti sutiko Valdybos narys len
kas, ir

c) Vokiečių bei ūžsi.'nių spaudai 
informuoti Komisija. Šios Komisijos 
funkcijos kol kas pasilieka S-gos 
Valdybos prezidiumo žinioje.
—Tame posėdyje nustatyta, kad š, 

m. kovo 13 d. S-gos Valdybos prezi
diumas vyksta į Frankfurtą prisista
tyti atitinkamiems amerikiečių kari
niams organams.

Baigiant tenka pažymėti, kad ga
lutinai susiorganizavusi ir gavusi pri
pažinimą ši laikraštininkų Sąjunga 
galės labau sustiprinti D.P. laikraš
čių juridinę padėtį, pagelbės gauti 
greitesnę informaciją ir padės su
siartinti vienodą vargą nešantiems. 
D.P. vardu vadinamiems, laikrašti
ninkams.

Čia būtų vietoje pastaba „Min- , 
čiai“, kuri š.m. kovo 5 d. Nr. 25 in
formacinio štraipsnio „Tremtinių 
laikraščių leidėjų ir jų nuolatinių 
bendradarbių konferencija“ pabaigo
je prikiša nedemokratiškumą lietu
vių grupei, kurios atstovai į S-gos 
Valdybą, esą, buvę pravesti skyrimo 
būdu, pašalinėms įtakoms veikiant. 
Tatai labai prasilenkta su buvusiu 
faktu,, nes llętuvių atstovai į valdybą 
buvo išryškinti kaip tik rinkimo ir 
susitarimo būdu. Laikas būtų paga
liau atsisakyti kai kieno klaidingai. 
suprantamo demokratiškumo: „Tada 
tik gera ir tik demokratiška, kai ati
tinka mano nuomonę.“ dp

• Prezidentas Trumanas vis dar 
mėgina įtikinti, kad 160.000 žydų bū
tų įsileista į Palestina. Amerikiečių 
zonoje, Vokietijoje, esą 247.000 žydų.
• Sovietų Sąjunga sutinka, kad Ja
ponijos mandatinės salos būtų JĄ 
Valstybėms pavestos valdyti patikė
tinio teisėmis, nes jie praliejo kraujo 
daugiau negu kiti sąjungininkai. (UP)
• JAV armijos kalbėtojas pareiškė, 
kad jeigu JAV biudžetas, skirtas Vo
kietijai valdyti ir padėti, bus suma
žintas, tai tas sumažinimas gali iš
šaukti sukilimus, kraujo praliejimą, 
išplėsti komunizrilą ne tik visoje Vo
kietijoje, bet ir kaimyninėse mažose 
valstybėse.

Rusai nesistengia padėti, bet jie 
leidžia sąlygoms blogėti, kad komu
nistų partijos įtaka galėtų plisti va
karų zonose. (UP)
• Nuo kovo 1 d. Vokietijoje visoms 
zonoms išleidžiama nauji pašto žen
klai — 2, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 40, 
60, 80 ir 84 pfenigų vertės.

BERLYNAS PASALINS GRIUVĖ
SIUS PER 20-25 METUS

Berlynas. — Bevykdant Berlyno 
miesto valymo darbų programą, griu
vėsiams pašalinti, tam tikslui net ir 
spec, mašinas panaudojant, numato
ma sugaišti tarp 20-25 metų. Tatai 
konstatavo Berlyno magistrato staty
bos ir butų skyriaus viršininkas Bo- 
nats miesto atstovų susirinkime. Ligi 
šiolei per 9 milijonus darbdienių pa
judinta 2 milijonai kūbmetrių griu- 
vėsių. Tam tikslui jau išleista 110 
milijonų markių. Prie Schlesischer 
Bahnhof numatoma įrengti bando
muosius įtaisus, kuriais griuvėsių va
lymas ir išnaudojimas būtų atliktas 
visiškai mechanizuotu būdu. Čia įsi
gijus reikalingo patyrimo, ateityje 
tos rūšies darbams vis daugiau ir 
daugiau būtų panaudojamos mašinos.

remta tarpusaviu tautų respektu, ku
ris atitinka kitų teises, nežiūrint Jų 
didumo, turtingumo ar galios".

Šie prez. Trumano pareikšti poli- • 
tikos principai teikia daug vilčių ma
žosioms, o ypač pavergtoms tautoms. 
Jei nesikišimo principas būtų So-' 
vietų Sąjungos pabotas, tai ji nebūtų 
užgrobusi Pabaltijo valstybių, nebūtų 
pavergus Balkanų. Jei Sovietų Są
junga gerbtų žmogaus teises, laiky
tųsi tikrosios demokratijos principų, 
tai šiandien nereiktų šimtams tūk
stančių vargti ir badu mirti Rusijos 
tundrose ar Sibiro taigose.

Mes tikime, kad JAValstybės dės 
visas pastangas, jog Atlanto Chartos 
dėsniai būtų vieną kartą įgyvendinti 
pasaulyje, jei norima sukurti pašto 
vią pasauline taiką.
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