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Savieji ir svetimieji v Pasaulis negalės nurimti.
negrąžindamas Baltijos tanioms laisvės

Švedų balsas dėl Baltijos tautų

Niekur nėra taip gražu ir malonu, 
kaip tėvynėje. Bet ir ši tiesa nėra 
besąlyginė. Namuose gražu ir ma
lonu, kada juose viešpatauja laisvė, 
tvarka ir saugumas. Be šių sąlygų ir 
tėvynėje gyvenimas pasidaro nepa
kenčiamas. Dėl jų nebuvimo Jhes at
sidūrėme tremtyje. Vergijos, netvar
kos, pavojaus šešėliai mus palydėjo 
iki pat tremties pastogės ir seka 
mus, seks mus tol, kol to pavojaus 
židinys nebus sunaikintas.

Valstybėje, kur gyvena vienos 
tautos žmonės, gyvenimas visais lai
kais malonesnis ir ramesnis, negu 
ten, kur kelios tautybės gyvena šalia 
viena kitos. Ypač bloga ten, kur su- 

. siduria priešingų siekimų tautos. 
Tokia padėtis buvo Klaipėdos krašte 
ir Mažojoje Lietuvoje. Klaipėdos 
krašte lietuvių buvo dauguma ir jie 
gyveno savos valdžios apsaugoje. 

. Mažojoje Lietuvoje lietuviai buvo 
mažumoje, be atramos, kaip uola to
limoje jūroje. Tų mūsų tautiečių gy
venimas buvo dar sunkesnis ir au
dringesnis, negu lietuvių Klaipėdos 
krašte. Germanizacijos jūros banga 
nuolat, be perstojimo, daužė ir plovė 
lietuvių tautb^*kūną ir ilgainiui daug 
šakelių nulaužė, nuplovė. Germani
zacijos procesas visą laiką palaikė 
aštrias formas, bet jos labiausiai 
paaštrėjo įsivyravus, Vokietijoje na-
ciams. Anksčiau germanizacija pasi
tenkindavo kitų tautų asimiliacija, 

, bet nacių laikais ji tiek suradikalėjo, 
kad pasišovė išnaikinti visa, kas ne
tarnavo germanizacijos reikalui arba 
kas galėjo sudaryti jam kliūčių.

Lietuvių, gyvenančių tose šalyse, 
padėtis pasidarė labai rimta. Kas ne
sutiko „atsiversti“, nepasiskėlbė esąs 
vokiečiu ir nepataikavo naciams, ne
prisidėjo prie lieuvių naikinimo, bu
vo paskelbtas vokiečių tautos priešu 
ir tuo jam padarytas mirties sprendi
mas. Tie žmones liko beteisiais pas
tumdėliais, pašaipos objektais, gešta- 
po kankiniais. Jiems nebuvo kitos 
išeities, kaip apleisti savo gimtinę, 
o kas neišbėgo, buvo ištremtas. Gi
minės ir buvę geri draugai, persiu 
orientavę į priešo pusę, entuziastin
gai rėmė nacių terorą ir buvo be ga
lo patenkinti, kad jų ginnnės ar bu
vę draugai buvo moraliai, materialiai 
ir fiziniai žudomi... Taip jam ir rei-' 
kėjo! ... To jis ir užsipelnė!...

Lietuvis tėvynėje tik labai retai 
rasdavo užtarimo ir paspirties ir tai 
tik pas vienminčius. Iš kitų girdėda
vo tik plūdimą, pašaipą ir susilauk
davo net smurto veiksmų (arešto, 
kratų, plakimo). Hitlerizmas taip bu
vo apakinęs nuo savo tautos atskilu
sius, kad jie nė kiek nesivaržė įduoti 
gestapui į nagus saviškius, reikalauti 
jų trėmimo'arba suėmimo. Vieniems 
po to akys atsidarė, bet kiti niekad 
nepraregėjo.

Ištremtieji ir < persekiotieji, atsi
dūrę svetimybėje, tarp tikrų vokie
čių, dažniau rasdavo juos užjaučian
čių žmonių, negu savo krašte. Jei jie

"(Nukelta į 6 pusi.)

Prezidento Trumano kongrese pa
sakyta kalba kovo 12 d. bus įrašyta 
kiekvieno laisvo krašto istorijos kny
gose ir mokyklų vadovėliuose. Ame
rikos tauta prez.-Trumano lūpomis 
Išreiškė tai, ko pavergtosios tautos, 
seniai laukė. Si kalba suteikė vilčių 
pavergtiesiems, ji nurodė, kad kova 
dėl žmonijos laisvės, kova dėl tikė
jimo, kova dėl žodžio laisvės, kova 
dėl' tautinio integralumo ir nepri
klausomybės, kova dėl laisvų insti
tucijų, — yra teisėta kova.

Po šios-istorinės kalbos, tur būt, 
ir didžiausieji pesimistai atgaus pu
siausvyrą ir atgaivins savo tikėjimą 
J žmoniškumą, į demokratijos jėgą 
ir į laisvą žmonių gyvenimą.

JAValstybių politikos uždavinys, 
sako prezidentas, yra sudaryti tokias 
sąlygas, kuriose mes ir kitos tautos 
galėtu nusistatyti gyvenimo būdą sa
vo laisvu pasirinkimu, be prievar
tos.“ Kitoje vietoje jis dar stipriau 
Užakcentavo laisvės principą. Jis 
tako:

Baltijos Komiteto iniciatyva va
sario 16 d. Stockholme didžiojoje 
Koncertų Rūmų salėje buvo sureng
tas Baltijos tautų koncertas, kurio 
meninę dalį atliko jungtinės estų, 
latvių ir lietuvių pajėgos.

Koncertą atidarė Baltijos Komi
teto pirm. prof. Nerman, priminda
mas muzikos Ir dainos reikšmę Bal
tijos tautoms, Ir pasveikindamas lie
tuvius tremtinius, švenčiančius savo 
didžiąją dieną.

Paskui ėjo koncerto programa.
Programos metu kalbėjo rūmų pa

mokslininkas. Daneli ir parlamentą 
atstovas E. Hastad. • Sis prisiminė sa
vo .pažintį su Baltijos kraštais prieš 
pastarąjį karą. Šie kraštai nebuvę 
turtingi, bet juose viešpatavusi tik
rosios demokratijos dvasia. Šiandien 
šių kraštų žmonės išblaškyti po visą

Pirmieji naujosios politikos žingsniai
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE PO TRl’MANO KALBOS

Prezidentas Trumanas savo kalba 
ne tik naują istorijos lapą atvertė, 
bet tiesiog pradėjo naują istorinę 
epochą. Labai svarbu yra sekti, kaip 
toji deklaracija bus vykdoma toliau. 
Iki šiol nė vienas valstybės Vyras 
taip nekalbėjo, kaip prez. Trumanas. 
New York Times rašo, kad iš prezi
dento deklaracijos iškyla du klausi
mai, būtent:

1) Ar naujoji politika padėsianti 
talką sukurti ar ji padidinsianti karo 
pavojų?

2) Ar kongresas ir tauta parems 
prezidentą jo programoje?

Iš tikrųjų šie klausimai yra nepa
prastos svarbos. Laikraštis pastebi, 
kad Maskvos spauda buvusi negriež- 
tar nors ir buvo laukta priešingos ak
cijos. Tačiau esą stebėtojų, kurie 
jaučia, jog tolimoji politika paaštrin
sianti konfliktą ir karo grėsmę.

Dėl antrojo klausimo — kongreso 
ir tautos pritarimo — New York Ti
mes nurodo,, jog kongresas ir tauta 
principe šiai politikai pritaria. Esą, 
kyla abejonių dėl priemonių, t. y., ar 
kongresas ir tauta sutiksianti dėl lė
šų, kurių reikalinga bus išleisti di
džiajam pasaulio vaidmeniui.

Pasaulio akys, rašo laikraštis, 
esančios atkreiptos į Washingtoną ir 
Maskvą ir laukia šių abiejų klausi
mų likimo. z

Didingą pareiškimą turėtų sekti 
dar didesni darbai ir nepaprasta at
sakomybė. -

Pirmosios kregždės jau pasirodė. 
Prez. Trumanas išleido potvarkį, pa
gal kurį, kaip praneša BBC, visi ne

JAV ir pavergtosios tautos
„... Mes neįvykdytume savo už

davinių, jeigu nenorėtume padėti 
laisviems žmonėms išlaikyti savo 
laisvas institucijas ir savo tautinį in
tegralumą ...“ Amerira pasižada pa
dėti tiems, kurie kovoja, priešinasi 
prieš agresiją, kurie kovoja prieš to
talitarinius režimus.

Prezidentas Trumanas pasmerkia 
tiesioginę ar netiesiogine agresiją. Jis 
sako: „... totalitariniai režimai, pri
mesti laisviems žmonėms tiesiogine 
ar netiesiogine agresija, sugriauna 
tarptautinės taikos pagrindus ir JAV 
saugumą...“

Kadangi Pabaltijo valstybės, -jų 
tarpe ir Lietuva, yra agresijos aukos, 
tai prez. Trumano pareiškimas teikia 
vilčių ir sustiprina jas jų kovos dva
sią, nes jos kovoja prieš agresiją, 
prieš smurtą, prieš melą, prieš tarp
tautinių sutarčių laužytojus bei tau
tos valios klastotojus.

Prėz. Trumanas labai būdingai 
apibūdina totalitarizmo plitimą. Jis 
sako, kad“... Totalitarinių režimų

pasaulį ar tėvynėje neša vergijos 
jungą. Į kylantį klausimą, ar jie turi 
teisę gyventi, atsakymas tėra vienas 
— taip; švedų tauta visados stovėjusi 
už laisvę kovojančių tautų pusėje.

Pamokslininkas' Daneli savo kal
boje priminė tuos laikus, kai Lietuva 
buvusi didžioji Europos galybė — 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. Tuo
metinis Lietuvos valstybės susitvar
kymas galima statyti ir šiems lai
kams pavyzdžiu, ypatingai toleranci
ja, mažumoms.

Koncertą uždarydamas prof. Ner
man pabrėžė:

„Tiktai diktatoriai ir kitokį pri
spaudėjai gali svajoti, kad pasaulį 
ilgesnį laiką galima Išlaikyti prie- 
spaudojl ir vergijoj. Ateis laikas, kai 
teisė vėl viešpataus pasaulyje. Pa
baltijo tautų klausimas vėl bus iš
keltas. Jūsų teisės yra taip aiškios, 

lojalūs federalinės vyriausybės pa
reigūnai,— tarnautojai turi būti at
leisti iš tarnybų. Vadinasi, visi, ko
munistinio, fašistinio ar destrukty
vaus nusistatymo elementai turi būti 
pašalinti. Net totalitarinių režimų 
simpatikai turės būti šalinami.

Sis prezidento žygis yra labai 
reikšmingas. Juo pradedama kova su 
kairiųjų ir dešiniųjų ekstremistais, 
kurie, būdami valstybiniame aparate, 
galėjo kartais padėti priešingoms 
krėsto tendencijoms pasireikšti arba 
bent jų neslopinti. Taigi, pradedama 
naujoji era.

Rusija varo psichologinį karą.
Prezidentę kalba, kaip kokia ma

giška lazdelė, atidengė slaptąją dė
žutę, iš kurios pasipylė pareiškimai 
apie Sovietų Sąjungos siekimus j

Štai kovo 19 d. JAV Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas viešiesiems 
reikalams p. Benton darė pranešimą 
užsienių spaudos draugijos 75 na
riams ir svečiams. Pranešimą, kaip 
Tašo NYHT, padarė dėl tarptautinės 
informacijos, tarptautinio šmeižto ir 
Amerikos pozicijos. Kalbėdamas apie 
Sovietų „psichologinį karą“, kuris 
vykdomas visame pasaulyje per savo 
propagandos agentūras, ,p. Benton 
pareiškė, jog JAV privalančios ištai
syti „iškraipimus ir nesusipratimus, 
kurie apgalvotai skleidžiami pasau
lyje apie Amerikos tautą“.

P. Benton, pasiremdamas JAV in
formacine programa, nužymėjo tota
litarinio režimo informacijos kontro
lę, kuri gresianti tarptautiniam susi
pratimui ir taikai.

Z 
sėklos vystosi skurde ir nepritekliuje. 
Jos plinta ir auga neturto ir kovų 
blogio žemėje...“

Trumanas nurodo, kad tos pikto
sios sėklos atsiranda tada, kai žmo
nės nustoja geresnio gyvenimo vil
ties. Ji susako: Jos ima augti tik 
tada, kai žmonėse miršta geresnio 
gyyenimo viltis. Mes turime tą vilti 
palaikyti gyvą...“

Jei prez. Trumanas pasisako už 
tai, kad žmonės nenustotų geresnio 
gyvenimo vilties, tai mes, netekę tė
vynės, nukentėję dėl totalitarinio — 
komunistinio režimo, primesto sveti
mos agresijos, tą geresnio gyvenimo, 
laisvų institucijų, tautinio integra
lumo atstatymo viltį turime ne tik 
palaikyti, bet privalome ugdyti, nes 
tas, kas ją praranda, kaip sako Tru
manas, sėja diktatūrų režimo sėklas.

Tąd visi Tautiečiai, siekdami lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos, teug- 
do geresnio, šviesesnio rytojaus viltį, 
testiprina laisvės idėjas, tekovoja su 
blogybėmis. am. 

ir jums padaryti nusižengimai taip 
baisūs, kad pasaulis negalės nurimti, 
negrąžindamas Baltijos tautoms lais
vės. Jeigu neapgauna- ženklai, Balti
jos tautų liktimas yra tapęs aiškesnis, 
ypač anglosaksų pasaulyje“.

Baigdamas jis perskaitė prez. Tru- 
manui, min. Attlee, prėz. Auriol ir 
Šv. Tėvui pasiųstas telegramas, pasi
rašytas Baltijos Komiteto — prof. 
Nerman, rūmų pamokslininko Daneli 
ir doc. Dr. Schueck.

Telegramose prašoma daryti žy
gių, kad Pabaltijo šalims būtų“ pri
taikyti Atlanto Chartos princizai ir 
grąžinta laisvė.

Pažymėtina, kad rytojaus dienos 
švedų laikraščiai (labai palankiai at
siliepė apie pabaltijiečių koncertą, 
drauge įdėdami pranešimus apie pri
imtas telegramas. („Amerika“, 1947 
m. kovo 7 d.)

Jis sutrauktai, bet detalizuotai 
nubrėžė pasaulinio masto sovietų 
propagandos sistemą, patvirtindamas, 
kad laisvi žmonės negali vesti tokio 
„psichologinio karo“ dėl savo morali
nės būklės, charakterio ir politinės 
organizacijos. Vietoje to, sako jis, 
laisvieji žmonės, gindamiesi nuo to
kios propagandos, turi pasikliauti 
„tiesa, faktais ir tarptautinės infor
macijos programą“.

P. Bepton išvardijo visas tas įstai
gas, kurios užsiima tąja propaganda. 
Jis suminėjo kaip sovietų propagan
dos agentūras vietinę komunistų par
tiją, sovietų informacijos biurą su 
spaudos ir skelbimų štabais, Tasso 
agentūrą, visasąjunginį tarptautinį 
knygų kombinata, užsienių kino pre
kybos kombinatą, visasąjunginį ra
dijo siųstuvų ir radijo susisiekimo 
komitetą su jo specialiu užsienio 
skyriumi.
' Toliau jis nurodė, jog sovietai turi 
nuo 30 iki 40 trumpabangių slųstu-
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Potsdamas ir Jalta
Maskvos konferencijoje

Praėjusios savaitės konferencijoje 
buvo paliesti trys svarbūs klausimai, 
būtent:

1) reparacijos,
2) Vokietijos valstybės forma,
3) ūkio atstatymas.

P. Molotovas, pateikdamas. SSSR 
planą reparacijų klausimu, pirmiau
sia įprastu būdu pradėjo Anglijos ir 
Amerikos puolimus. Šie kraštai esą 
jau beveik 10 milijardų dolerių su
mai reparacijas atsiėmė iš Vokieti
jos. Jos paėmusios visą Vokietijos 
auksą vakaruose, visus patentus Ir 
mokslines informacijas reparacijų 
sąskaiton. Tik SSSR iki šiol nega
vusi tų reparacijų, kurios buvusios 
numatytos Jaltos susitarime.

Molotovas ištraukęs Jaltos slaptą 
protokolą ir perskaitęs. Jame nuro
doma, kad reparacijos turėtų būti 
gaunamos iš šių pozicijų:

1) Vokietijoje ar užsienyje esa
mas įmonių mašinas, laivus, vokiečių 
investicijas užsienyje, transporto, na
vigacijos ir kitas įmones Vokietijoje 
ir kt. paimant,

2) iš gaunamos gamybos ir
3) panaudojant vokiečių darbo 

jėgą.
D. Britanijos ir Amerikos užš. rei

kalų ministerial tuojau atmetė Mo
lotovo priekaištus kaip neturinčius 
pagrindo ir nurodė, lead Jaltos susi
tarimas gali būti imamas tik kaip 
diskusijos objektas, bet ne iš esmės. 
Potsdamo nutarimai esą jau pralen

Dillingen/D., 1947 m. kovo 27 <f.

vų, kuriais rusų programa duodama 
266 valandas per savaitę 31 svetima 
kalba, 18 vai. 40 minučių per savaitę 
duodama „politinių pasikalbėjimų“, 
skirtų Siaurinei Amerikai anglų ir 
žydų kalbomis. Be to, pastebėjo jis, 
Siaurinei Amerikai ir D. Britanijai 
per savaitę skiriama 8 vai. 45 min. 
kitokios programos.

Be šių oficialių agentūrų, esą ne
maža pusiau oficialių ar ne viešų so
vietų naudai užąngažuotų agentų 
„kultūriniams ryšiams palaikyti už
sieny su Sovietų Sąjunga“. Jų skai
čiuje esą visasąjunginė draugija 
(VOKS) kultūriniams reikalams pa
laikyti su užsienio kraštais, slavų ko
mitetas, visasąjunginė centrinė prof
sąjungų taryba ir visa eilė draugijų, 
palaikančių ryšius su atskirais kraš
tais.

Kaip charakteringą reiškinį jis 
nurodė sovietų propagandą Prancū
zijoje. Buvo paminėta sovietų infor
macijų biuras Paryžiuje. Prancūzų 
komunistai ir jų kontroliuojama 
spauda su 16 dienraščių ir 63 savai
traščiais Prancūzijoje. Prancūzijos 
— Rusijos draugija prancūzų — rusų 
draugiškiems santykiams palaikyti 
(skaičiuojama, jog ji turėjo 195.000 
narių jau 1946 m. sausio mėn.). To
kios draugijos yra Kinijoje, Balka
nuose, Vid. Rytuose ir Piet. Ameri
koje.

Tokių pareiškimų amerikiečių 
spaudoje anksčiaū nebūdavo, o dabar 
visa tai keliama viešumon, nurodo
ma pasauliui, kaip sovietai organi
zuoja savo poziciją ir kaip silpnina 
priešingą lagerį.

Daily Mail, svarstydamas preži- 
dento kalbą, vedamajame nurodo, 
kad Sovietų Sąjunga, švelniai ta
riant, šnairial pažiūrėsianti, jei Ame
rika pradėsianti įrengti strateginius 
aerodromus Graikijoje ir šiaurinėje 
Turkijoje, iš kur Amerikos lėktuvai 
galėtų mesti atomines bombas ant 
gyvybinių Kaukazo naftos šaltinių."

Reikia laukti, kad pradėtas dar
bas pusiaukelėje nesustos, bet bus 
tęsiamas visu spartumu, kol bus už- 
tlkrintas taikos sagumaa. Am.

kę Jaltą ir todėl Jaltos nutarimai ne
veiksmingi.

Dėl Vokietijos valstybės formos 
padarė visi keturi ministerial skir
tingus pareiškimus, tačiau esą gali
ma laukti, kad šiuo klausimu susi
tarimo galima atsieiti. SSSR Vokie
tijos valstybės formos pagrindan de
da Weimaro konstiteiją, D. Britanija 
yra linkusi Vokietiją matyti federa
ting, su dviejų rūmų parlamentu ir 
su silpna centrine vyriausybe. Pran
cūzija yra visai priešinga Molotovo 
planui. G. Marshallis Molotovo pa- 
siūlijime įmatė kai kuriuos klausi
mus imti pasitarimų baze ir tikisi 
rasti kompromisą, jei tik Prancūzija 
atkakliai negins savo pasiūlijimo. ,

Vokietijos ūkio atstatyme taip pat 
yra didelių nuomonių skirtumų, ta
čiau išeitis nėra beviltiška. Tiesa, 
p. Molotovas ir čia padarė Anglijos 
ir Amerikos užimtai pozicijai prie
kaištų dėl jų Vokietijos zonų sujun
gimo, kuris pažeidęs Potsdamo Susi
tarimą. Gi' D. Britanijos ir Amerikos 
užs. reik, ministerial priešingai pa
reiškė. Jie nurodo, kad Potsdame bu
vę susitarta Vokietijos ūkį vieningai 
traktuoti, o SSSR atsisakiusi prie to 
prisijungti ir todėl'ji pažeidusi Pots
damo nutarimus.

Užsienio spauda nurodo, jog Mas
kvos konferencijoje esanti rimt^ ir 
darbinga nuotaika ir tikimasi, yp'č 
sovietai tai pabrėžia, sulaukti tc.a 
tikrų teigiamų vaisių.
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Vasario 16 d. Sirasburge
Ne skaičius, bet dirbančiųjų ryžtas lemia laimėjimą

Pas mus jau praėjo pilnos rūpes
čio ir susijaudinimo dienos. Iškil
mingai atšventėm 16 vasario šventę.

Išjudino mus jums žinomas raš
tas. Ypačiai ėmėsi entuziastiškai kun. 
Krivickas^ Savaitė ir net mažiau, 
prasidėjo įtemptas darbas. Galimy
bės mažiausios, likom tik 20‘ žm. (jų 
tarpe 2 vaikai, 4 seniai), nė vieno 
menininko, muziko. Neturim lietu
viškų gaidų, patalpų repeticijoms.

' Nutarėm ruošti viešą 16 vasario 
dienos paminėjimą. Pasamdėm salę 
500 žmonių sėdėti. Užsakėm jįidžiulį 
vainiką. Davėm skelbimus vietos 
laikraščiuose. Atspausdinom kvieti
mus (500 ekz.) prancūzų kalba, už- 
sakėm gėles ir palmes salei papuoš
ti... ir tik tada padavėm prašymą 
leisti ruošti šventę ir eiseną su vai
niku. Tiesa, II.' 10. iškvietėm tele
grama prof. Eretą (Šveicarijoj) Ir 
Matorė paskaityti paskaitą prancūzų 
kalba. Artėja sekmadienis. Visą sa
vaitę repeticijos vyksta aukštame 
bute. Šokama dainuojant, nes nėra 
nei muziko nei instrumento. Vienas, 

‘ esą mokąs lūpine armonikėle groti.
Kvietėm, neina. Šeštadienis; p. Ere- 
tienės telegrama, kad prof, atvykti 
negali, apie Matorę jokių žinių — 
nebus. Muzikantų nėra. Ką daryti, 
ką duoti prancūziškai? Juo labiau, 
vietinis mūsų draugas p. A. Zink, su
žinojęs apie mūsų „iškilmingą“ pro-* 
gramą, atsisako įeiti į numatytą gar
bės prezidiumą pirmininkauti. Pa
skubomis buvo sumegzta paskaita, 
įdavėm perrašymo biurui perrašyti. 
Bet kas skaitys? Patys dar nedrįsom 
skaityti, pasiutęs akcentas. Pasam
dėm gražią elzasietę su puikia, pran- 

- cūzų tartimi... radiofono diktorę.
Akomponuoti įkinkėm vieną ponią. 

. Ji per vieną naktį pagal niūniavimą 
ir lietuviškų dainų ir šokių gaidas 
surašė. Sekmadienis, leidimo raštu 
neturim, bet žodžiu policininkas pra
nešė „Ca va!“ 10 v. pamaldos, pritai
kintas pamokslas, lietuviškos gie
smės. Atvyko 2 lietuviai iš Miliuzos, 
vienas iš Tahno, vienas iš Colmaro, 

^vienas... su štampu „P.G.“ su paly
dovu. Vainikas jau čia, tikrai puikus. 
Žalias, viršuj lyg karūna —■ raudoni 
puikūs gvazdikai, vienam šone plati 
lietuviška juosta dviem kaspinais, su 
žėrinčiomis, auksinėmis raidėmis 

, „Zuvusiems už Tautų laisvę — 16 
vasario, Tautos šventės proga — 
Prancūzijos lietuviai“ Dešinėj, vaini
ko šonas perjuostas prancūziška tri
spalve. Du vyrai pakėlė vainiką, dvi 
lietuvaitės tautiškais rūbais šalia. Iš- 
sirikiavom. Staiga, pasirodo pareigū
nai ir mandagiai pareiškia, kad ne
turint leidimo raštu... eisena įvykti 
negali, reikia eiti šaligatviu, atskiro
mis grupelėmis. Gerai. Suėjom Ne
priklausomybės paminklo papėdėje 
11 vai. Place Republique. Publikos 
ne per daugiausia, nors radijas ir 
spauda pranešė apie lietuvišką šven

tę. Aikštė apstatyta pareigūnais iš 
tolo, dalis motorizuota. Bendras iš- 
sirikiavimas. Kun. Krivickas ir p. 
Paramskas iiškilmingai uždeda vaini
ką. Fotografavimas. Čia turiu pri
minti vieną nepasisekimą: pasamdėm 
fotografą, kuris' turėjo visur daryti 
nuotraukas, pasirodo, pataikėm per 
skubotumą ant emigranto ukrainie
čio, kuris pamatęs pareigūnus... iš
garavo ir salėj neturim jokios nuo
traukos. .

Atėjo 16_xal. „Munsterhof“ salėje. 
Publika renkasi, kai kurie stebisi, 
kad įėjimas nemokamas. Aiškinam, 
kad tai mūsų šventė, mes džiaugia
mės svečiais, ir... biznis nedaromas. 
Gi publika vis rinkosi ir prisipildė 
apačia, dalis kopė į balkoną. Ir pri
sirinko ... apie 400 žmonių. Atsidarė 
uždanga. Kun. Jonas Krivickas ati
daro iškilmingą posėdį, kviesdamas 
visus sugiedoti Lietuvos himną ir 
Marseillaise. Po to, išeina Al. Zink, 
lietuvių bičiulis, ir sako jausmingą 
kalbą apie malonius ir mielus lietu
vius. Po to, visi kviečiami atsistoji
mu pagerbti visus mirusius ir kovo
jančius Už Lietuvą ir Prancūziją. Po
nia R. Lėlėj evienė prancūziškai duo
da vertimą ir mažą įžangą dėl gie
smės vMalda įnirusiems už Tėvynę", 
kurią ji gana efektingai ir jausmin
gai paskambino piano. Po to įdomi 
paskaita M-lle Rivier — 20 min. (nuo 
honoraro ji po šventės — atsisakė). 
Paramskas tarė žodį lietuviškai. Se
kė dainos, šokiai. Daugiausia patiko 
šokiai, ypač „kaimiška polka“ (Pa-

ramskienė ir Gailius). Publika stip
riai plojo. Nenoromis skirstėsi. Dė
kojo už- pakvietimą, stebėjosi. Mes 
taip pat stebėjomės jų kantrumu ir 
rimtumu, žinant, kad prancūzai ne 
visuomet kantrūs. Pagaliau oficia
lioji dalis buvo baigta. Apie 8 v. v. 
visi lietuviai susirinko privačiai did. 
nekūrentam p. Renkausko buto kam
bary. Šeimininkės pakepė 5 kg. sil
kių, puodą žalių kopūstų, karštų bul
vių su lupynon ir „nekarštom“, iš 
vaistinių surinktom.

Sekančiomis dienomis buvo iš
siųsti raštai Prancūzijos Resp. Pre
zidentui, užs. įeik, ministeriui, Didž. 
Brit. Užs. reik, min., USA Preziden
tui, užs. reik, ministeriui ir M-me 
Roosevelt. Vėliau visiems užsieny 
esantiems lietuviams sveikinimai. 
Raštai lietuvių organizacijoms, lie- 
tuv. laikraščiams.

Rytojaus dieną vietinis laikraštis 
„Les Demiėres Nouvelies“ (Nr. 41), 
kurio tiražas 140.000, įvertino: 
„Strassbourgo lietuviai sekmadienį 
po pietų Musterhofe surengė šventę, 
kuri praėjo su geru pasisekimu“. Ir 
toliau per 40 eilučių aprašė visos 
šventės eigą ir šiltą nuotaiką.

ELTOS pastaba. Šį aprašymą 
duodam kaip iliustraciją, ką gali pa
daryti nors ir poros dešimtų koloni
ja, kada joje atsiranda entuziastų. 
Pažymėtina taip pat, kad informaciją 
apie Strasbourgo minėjimą esame 
gavę anksčiau nei b<4 kurias rezoliu
cijas, Vasario 16 d. priimtas tremti
nių apylinkėse čia pat Vokietijoje.

Vieningo tikslo siekiant
AMERIKIEČIŲ ZONOS PABALTIJO MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Kovo 8 d. Esslingene, kavinės „Li- 
do“ patalpose, prasidėjo amerikiečių 
zonos Pabaltijo moterų suvažiavi
mas) kuriame dalyvavo: 38 lietuvių, 
23 latvių ir 21 esčių atstovės.

Suvažiavimą atidarė jo organiza
torė latvių YWCA pirmininkė p. Te
kia Erdmane.

Pb to kun. Vąlter pasiūlius, buvo 
sugiedotos -dvi giesmės. Amerikietis 
kun. Schaffnitz savo žodyje į mote
ris - motinas pabrėžė jų reikšmę ir 
atsakomybę jaunimo auklėjime. Prof. 
Dambrauskas sveikino suvažiavimą 
Sv. Sosto Lietuvių Tautinės Delega- 
tūros vardu. Latvių arkivyskupas 
Grinbergs palaimino suvažiavimo 
dalyves.

Lietuvių moterų vardu suvažiavi
mą sveikino Dr. M. 'Žilinskienė, pa
brėždama, kad visų trijų tautų kova 
yra vienoda, o be kovos nieko nega
lima atsiekti. Moterys turi dirbti ir 
dėl kiekvienos gyvybės drebėti, kiek
vienam jaunuolyje ugdyti tėvynės 
meilę. Tik su glėbiu nuveiktų darbų 
galėsime ramiai grįžti tėvynėn.

Latvių moterų vardu sveikino Dr. 
štavere-Bone, iškeldama moters dar
bo reikšmę tremtyje.

Esčių moterų vardu sveikino Mag. 
phil. M. Jiirma. Ji palygino Baltijos 
kraštus su mažais marmuro akmenu
kais, kurie didžiosioms galybėms 
daug nemalonumų teikia. Užbaigda
ma sveikinimą ji pasakė, kad kol dar 
mumyse yra vilties, dar ne viskas 
prarasta.

Po to buvo sugiedota vjsų trijų 
tautybių ir JAV himnai.

Prezidiuman pakviesta po 3 kiek
vienos tautybės atstoves. Lietuvių: 
Vincė Jonuškaitė - Zaunienė, Dr. 
Aleksandra Raslavičienė, Marija 
Milvidaitė.- Latvių: Marija ūdris, 
Hilda Balode ir Dr. Amalija Štavere- 
Bonę. Esčių: Johanna Pats, Mali 
Jiirma ir Gertrude Aniline.

Sudarius prezidiumą, tofiau suva
žiavimą sveikino YMCA atstovas p. 
Pichias pažymėdamas, kad mes 'la
bai daug pergyvenome paskutiniu 
laiku, bet ateinančiais mėnesiais bus 
dar daug pakeitimų. Moterų uždą-

Lietuvių Tremtiniu Bendruomenės vardu
1947 m. kovo 1/8 d. tyriausias 

Lietuvių Tremtinių Teismas Visuoti
niame susirinkime nagrinėjo Vyr. 
Tremtinių Bendruomenės Komiteto 
1947. I. 13 d. raštu iškeltus teisės 
klausimus:

1) Ar kiekvienam apygardos susi
rinkimui (53 §) turi būti renkami 
(51 §) vis nauji įgaliotiniai, o taip 
pat ir ar kiekvienam tremtinių at
stovų suvažiavimui (93 §) turi būti 
renkami (85-92 §) vis nauji atstovai, 
ar priešingai — išrinktieji įgalioti
niai bei atstovai turi nuolatinumo 
pobūdžio;

• 2) Ar LTB Apylinkių, Apygardų 
bei Vyr. Komitetų darbo kadencija 
turi tęstis ne ilgiau kaip vienerius 
metus, ar priešingai jos nesaisto joks 
terminas, ir rado:

i. Iš Lietuvių Tr. Bendruomenės 
Statuto 49 ir 82 str. str. matyti, kad 
apygardos sus rinkimas ir Tremtinių 
Centro organas, abu stovi greta kitų 
Bendruomenės nuolatinių organų, to
dėl ir apygardos susirinkimas ir 
Tremtinių Centro Suvažiavimas yra 
nuolatiniai ir dargi pagrindiniai' or
ganai. Todėl galima daryti neabejo
tiną išvadą, kad apylinkių įgalioti
niai (Statuto 51 str.) ir tremtinių at
stovai (Statuto 84. str.) turi nuolati
numo pobūdžio.

II. Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės organų, Statuto 49 ir 82 str. 
sukurtų, kadencija nenumatyta. Jei 
Lietuvių Tr. Bendruomenė būtų po
litini partija, sąjunga, draugija ar 
bendrovė, tada jos vykdomųjų orga

nų kadencija sektų politinių partijų, 
draugijų, sąjungų ar bendrovių vyk
domųjų organų kadenciją. Bet Vyr. 
Liet Tr. Teismas priėjo išvadą, kad 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenė 
yra quasi Savivaldybė, kurios vyk
domųjų organų kadencija pagal Lie
tuvos Savivaldybių įstatymus sie
kė nuo vienerių iki penkerių metų. 
Bet pašalinti esamą Liet. Tr. Ben
druomenės Statuto spragą Vyriausia
sis Liet. Tr. Teismas nėra kompeten
tingas, nes tat priklauso tik Tremti
nių Atstovų Suvažiavimui, kuris 
1946 m. kovo 3-4 d. priėmė Bendruo
menės Statutą.

Vyr. Tr. Teismas, turėdamas ome
nyje gyvenamojo laikotarpio ir trem
tyje gyvenamųjų nuotaikų nepasto
vumą, yra nuomonės, kad Liet. Tr. 
Bendruomenės visų vykdomųjų or
ganų kadencija turėtų būti laikoma 
minimalė, kol tuo klausimu išsitars 
Tremtinių Atstovų Suvažiavimas.

Remdamasis Liet. Tremt. Ben
druomenės Statuto 138 str., Vyr. Liet. 
Tr. Teismas . "x

nutarė:
1) Pripažinti, kad Lietuvių Trem

tinių Bendruomenės apylinkių įga
liotiniai ir Tremtinių atstovai turi 
nuolatinumo pobūdį.

2) Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės Statute šiuo klausimu nieko 
nepasakyta, yra spraga, ir tuo pačiu 
pagal šį Statutą Apylinkių, Apygar
dų ir Vyr. Komitetų kadencijos joks 
terminas nesaisto.

(seka parašai)

vinys taip jaunuomonę auklėti, kad 
ji tautiškumu būtų taip stipri, kaip 
senoji karta.

L. R. Kryžiaus vardu suvažiavimą 
sveikino p. S. Jasaitienė, įteikdama 
prezidiumui atsišaukimą į viso pa
saulio moteris ir padėkos pareiškimą 
p. Elleonor Roosevelt.

Lietuviškųjų organicacijų vardu 
sveikino Gediminas Galvanauskas ir 
Krikščionių Jaunuomenės Esslingeno 
skyriaus vardu p. Kacens.

Raštu suvažiavimą sveikino: Lat
vių Centras, Team’o 1051 direktorius 
ir Tarptautinis Moterų Komitetas 
Hanau.

Po to sekė meninė dalis, kurią 
atliko operos solistė Vincė Jonuš
kaitė ir estų dainininkė Olly Tall- 
melster.

Pietų pertraukos metu tautybių 
atstovės buvo susirinkusios atskirai 
aptarti rinkimų į moterų tarybą. Be 
to, lietuvių atstovės nutarė, kad iš
rinktoji Moterų Taryba kartu bus ir 
Vyriausias Lietuvių Moterų Centras.

Po pietų pertraukos p. Jonuškaitė- 
Zaunienė padainavo keletą dainelių.

Gražioji Nemuno šalis
(24) PAJŪRIAIS PAMARIAIS

Aplankę Lietuvos žaliųjų ežerų 
kraštą ir taip vadinamą mūsąją Švei
cariją, persikelsime į mūsų numy
lėtąjį) pajūrį*), kur aplankysime 
Klaipėdą — Kopgalį ir Smiltynę, 
■Juodkrantę, Perveikę, Preilą, Nidą, 
Rusnę, Šilutę, Kintus, Priekulę, Do
vilus, Gargždus, Melnragę, Girulius, 
Kalotę, Karklininkp^Nimerzatę, Pa
langa, Šventąją, Darbėnus, o paskum 
persikelsime į Žemaitiją.

Atvykę į šį kraštą, mes pirmiau
sia norime nors probėgęmis susipa
žinti su mūsų istorija, ypač kas joje 
kalbama apie Rytprūsius, Maž. Lie
tuvą, nes, tikėdami sulauksią Nepri
klausomos Lietuvos atsikūrimo, tiki
mės, kad ir šis kraštas bei vietovės 
seniau nuo mūsų žemės kamieno at
plėštos, teisingumo rankos vėl bus 
mums grąžintu

Tad skleiskime senųjų knygų 
puslapius ir prisiminkime istoriją. 
Štai prieš prieš mane guli istoriškai 
etnografinė studija „Lietuvos rube- 
žiai“, surašyta Lietuvos Misijos Ame
rikoje ir buv. nario prie Paryžiaus 
Taikos Konferencijos, Jono Ziliaus. 
Lietuvos atstovas Amerikoje J. Vi
leišis 1920 m. šią studiją įteikė Jo 
Malonybei Valstybės Sekretoriui 
Bainbridge Colby, savo laiške pa
brėždamas, jog Lietuva visai nenori 
užimti svetimųjų žemių, bet nori tu
rėti tas sienas, kurios per ilgus am
žius buvo jos sienos.

vo ne kas kita, kaip tik viso pasaulio 
gyvybės dalis ir todėl jie, netikėjo 
mirties buvimu. Senovės rašytojai 
vadino juos Aestiais, t. y., vakarų 
gyventojais. Tacitas antrajame am
žiuje po Kr. aprašinėja, jog jie mo
kėję žemę dirbti tinkamiau, negu vo
kiečiai; jog jie buvo susikūrę peliti
nį gyvenimą; kaip ir kitos šiaurės 
tautos, ir jie neturėję daug laisvės. 
Tais teokratijos laikais visos tautos 
viršininku buvo laikomas vyriausiais
kunigas, vadinamas „Krivė“, kuris 
tautos dievybių vardu valdė visą 
kraštą. Jis buvo tautos vadovas ne 
tik tikybiniuose, bet ir politiniuose 
reikaluose. Tauta buvo pasidalinusi 
į tris dalis: prūsus, latvius ir lietu
vius. Prūsai, arba lotyniškai borusai, 
gyveno tarp Vistulos ir Pergulo* 
(Pregelfo) upės pietinėje dalyje; lat
viai gyveno į šiaurę ir buvo užėmę 
žemutinę Dauguvos baseino dalį, o 
lietuviai — tarp prūsų ir latvių, Ne
muno upės pakraščiais. Kiekviena 
šių genčių vartojo skirtingą kalbos 
dialektą, kurie vėliau išsirutuliojo į 
skirtingas-kalbas. Kiekvieną tų trijų 
genčių valdėsi atskirai, savotiškai, 
bet dar prieš pat krikščionybės įve
dimą vyriausieji „Krivės" nebuvo 
nustoję įtakos visoms trims gentim*, 
nors politiškai jos valdėsi atskirai.

Šioje studijoje,- skyriuje „Litų — 
Baltų gentys“ rašoma, kad seniausios 
litų — baltų gentys nuo neatmenamų 
laikų gyveno Baltijos jūros pakraš
čiuose, netoli Frišhafo, Kurišhafo ir 
Rygos įlankos, tarp upių Vistulos 
pietuose ir upelio Šalis šiaurėje. To
lyn nuo Jūros pakraščių tos gentys 
buvo užėmusios visą Pergulos (Pre- 
gello) ir Nemuno baseiną ir žemutinę 
Dauguvos baseino dalį viršum iki 
upių Drujos, o gal ir iki Disnos.

' Šių genčių kalba buvo visai skir
tinga nuo kaimynų vokiečių ir slavų 
kalbų. Turėjo jos savo tikybą ir pa
pročius. Pagal jų tikybą visas pa
saulis buvo gyvas kūnas. Gyvių ir 
augmenų gyvybė, jų supratimu, bu-

‘ *) Kodėl mes savo kelionėje pa
darėme tokį didelį šuolį ir persikė
lėme į pajūrį? — paklausite pe vie
nas. a) Todėl, kad Maskvos konfe
rencijos akivaizdoje yra tikslinga 
prisiminti mūsų teisėtas pretenzijas į 
tas žemes ir mintimis atkurti to kraš
to vaizdus; b) todėl, kad- gavau daug 
laiškų iš Maž. Lietuvos lietuvių, ku
rie pažadėjo ateiti į pagalbą, apra
šant to tėvynės pakraščio vaizdus; 
c) todėl, kad mūsų žemaičiai, parrfdę 
daugiausia susidomėjimo aprašomais 
Gražiosios Nemuno šalies vaizdais 
(tokį įspūdį susidariau iš jų gausių 
laiškų), pažadėjo man talkininkauti 
tas vietoves liečiančia medžiaga, o 
kai kurie tą savo pažadą jau konkre
čiai įvykdė — atsiuntė. Taigi, tą šuo
lį padarėme pačių skaitytojų prašo
mi ir remiami, neišleisdami iš akių 
ir politinių įvykių.

Dar keletas būdingesnių tos stu
dijos sakinių apie Prūsų Lietuvos žu
vimą. —

Nors ir palaikomi lietuvių, prūsai 
negalėjo išlaikyti prityrusių Teutonų 
ordeno karžygių puolimų. Per 30 me
tų tęsėsi nuolatinės kovos, ir prūsai 
galiausiai turėjo pasiduoti. Netrukus 
po to, priešo smarkiai spaudžiami, 
jie pradėjo nustoti irasąvo tautinių 
žymių. Teutonų ordenas, norėdamas 
lietuvius atstumti nuo Baltijos jūros, 
1274 m. pradėjo savo žygius ir prieš 
tikrąją Lietuvą. Labos, Pergulos ir 
Ungurės upių pakraščiais vokiečiai 
pristatė daug tvirtovių: Labiau, Weh- 
lau, Tapiau ir kt. Jos buvo statyto* 
lietuviams pulti. Šių tvirtovių lieka
nos yra išlikusios ir iki šių dienų. 
Jos vyra tikrasis Prūsų ir "Lietuvos 
sienų liudininkas.

Teutonų ordinui pavyko Prūsuose 
užkariauti tris lietuviškas apygardas 
— Sudaviją, Nadroviją ir Šalaviją. 
Visos šios apygardos buvo į šiaurę 
nuo aukščiau minėtų upių, jos užėmė 
ir Nemuno upės žiotis su Klaipėdos 
uostu. Šios lietuvių apgyventos vie
tos buvo kardu vokiečių prisijungtos 
ir valdytos keletą amžių. Teutonų 
ordenas naudojo visokius būdus, la
bai biaurius ir niekingus, kad tik iš
naikintų prūsų tautą. Per keturi* 
amžius jiems pasisekė tatai padaryti. 
Vienok dauąima Prūsų Lietuvos gy
ventojų, buvusioj Sudavijoj, Nadro- 
vtijoj ir Salavijoj, iki šiol yra išlaikę 
savo senovės papročius, kalbą -ir jie 
pageidauja būti suvienytais su Lie
tuva. -vk-

Latvių YWCA pirmininkė p. Te
kia Ermane referavo „Laikinus Pa
baltijo Moterų Bendradarbiavimo 
USA zonoje nuostatus". Nuostatai su 
kai kuriomis pataisomis ir papildy
mais buvo priimti.

Po to selJė Pabaltijo moterų tary
bos rinkimai. Į Tarybą išrinktos: 
lietuvės — 1) Dr. Žilinskienė Marija, 
2) Saulaitienė Ona, 3) Dr. Raslavi
čienė Aleksandra, 4) Augustinavičie- 
nė Danutė, 5) Garbuzaitė Emilija, 
6) Jasaitienė Sofija, 7) Milvidaitė 
Marija; latvės — 1) Tekia Erdmane, 
2) Marija ūdre, 3) Margarieta Bušą, 
4) Amalija Stavere-Bone, 5) Elisa 
Druva, 6) Lidija Sūte, 7) Rūta Heine, 
8) Olga Retumą; estės — 1)'Johanna 
Pūts, 2) Mali Jūrma, 3) Gertrud Ani
line, 4) Marta van der Bellen, 5) Hil
da Vūlu, 6) Aido Tammaru, 7) Ella 
Ignats, 8) Elvine Koop.

Į Revizijos Komisiją išrinktos: 
lietuvės — 1) Jakubonienė Stasė, 
2) Reklaitienė Halina; latvės — 1)

Padėka žinomiems ir nežinomiems geradariams
Nacių priespaudos laikais, gyve

nant Vokietijoje labai sunkiose sąly
gose, nors nacių pasmerktai, teko 
susilaukti įvairios paramos iš kilnios 
širdies tautiečių. Dalį tų geradarių 
susitikau po išlaisvinimo ir galėjau 
jiems pareikšti padėką, bet yra ir 
geradarių, kurių dalis, likdama ano
nimu, man atsiuntė siuntinių, iš ku
rių galėjau dalį pasiųsti savo KZ

badaujančiam vyrui, man iki šiol lik
dama nežinoma. Jiems šiuo keliu ta
riu nuoširdžiausią padėką, nes jų 
užuojauta ir parama buvo man sti
prus moralinis ramstis, o materiali
nės gerybės įgalino išgelbėti vyro gy
vybę ir vaikų sveikatą. Tų geradarių 
niekad nepamiršiu.

L y d i j a Grigolaitienė, 
Hanau

Olga Dselsite, 2) Anita Sudane; estė* 
— 1) Aino'Onni, 2) Olga Ronk.

Sėkmingesniam darbo pasiskirsty
mui įkurtos penkios sekcijos. Į ja* 
išrinktos: 1) Jaunimo sekcija —• 
Augustinavičienė Danutė, Rūta Hei
ne, Michelson Mariane; 2) Darbo 
sekcija — Saulautienė Ona, Lidija 
Lūše, Saarlas Anna; 3) Admini- 

(Pabaiga 7 pusi.)

KEMPTENAS
•— Kovo 12 ir 13 dienomis Jfcmp- 

tene gastroliavo muz. Stp. Sodeikos 
ir G. Veličkos vadovaujamas Lietu
vių Tautinis Ansamblis. Kemptenie- 
člams teko pamatyti vieną .Joninių“ 
ir koncertinės dalies bei du G. Ve
ličkos muzikinės pjesės „Nemuną* 
žydi“ spektaklius. Be to, ansamblie
čiai suruošė religinės muzikos kon
certą.

— Iš pareigų pasitraukusio UN- 
RRA Area Team 1063 stovyklų ko
mendanto J. W. Cutler vietą užėmė 
lietuvių kolonijos narys Vyt. Dailidė.

— UNRRA Area 'Team 1063 Di
rektoriui išsireiškus, kad iš DP esą 
išmesti tik kolaborantai, dipl. inž. • 
Tamošauskas parašė platų laišką Di
rektoriui, įrodydamas to teigimo ne
teisingumą.

— Kempteno stalo tenisminkaį 
lietuviai supylė vietos vokiečių TTC 
pasekme 9:2.

— YMCA Kemptene kovo 29-30 
dienomis rengia pabsitijiečių sporto 
šventę. Numatyta krepšinis, t;nkli- 
nis, stalo tenisas ir šachmatai. Ba 
vietinių lietuvių, latvių ir estų spor* 
tinbskų, laukiama gausiai svečių.

' K. Da.
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Kas kalias Palestinoje?
Šventojoje žemėje — Palestinoje 

Jau ilgas laika,, vyksta toli gražu ne 
šventi dalykai. Ten vadinami „te
roristai“ žydai kovoja su anglais — 
mėto bombas, sprogdina pastatus, kur 
gyvena anglai - kariškiai, pagrobia 
anglus civilius ir kariškius, palaiko, 
pakankina ir vėl paleidžia. Anglai 
taip pat nepalieka žydams skolingi. 
Jie juos gaudo, nuteisia mirti, paka
ria ar sušaudo. Žydai teikia ultima
tumus anglams, o anglai žydams. Pa
galiau reikalai „pasistūmėjo“ tiek to
li, kad anglai išvežė iš Palestinos vi
sus ten nebūtinai reikalingus anglus 
gyventojus. Iš tam tikri} vietų iš
kraustė šimtus" ir tūkstančius žydų 
gyventojų ir įrengė sutvirtintus ap
kasais ir spygliuotomis vielomis ap
tvertus kariškus rajonus. Žydai lau
kia, kas bus toliau, o anglai taip pat 
laukia, ką darys žydai.

Žinoma, kruvinos kovos dabar jau 
nieko nebestebina. Gyvename keistą 
laikotarpį. Oficialiai visas pasaulis 
trokšta taikos, o neoficialiai ir įvai
riausiuose pasaulio kampuose nenu
stoja, kad ir „neoficialiai“, lietis ko
vojančių kraujas (Palestinoje, Len
kijoje, Lietuvoje^ Graikijoje, Kinijo
je, Indo-Kinijoje ir kt.). Tačiau Pa
lestinos kovos yra specialiai įdomios 
ir daug kam (ypatingai mažosioms 
tautoms) įsidėmėtinos. Pirmučiausia 
įdomu, kad

kariauja ne tie, kurie ginčijasi.
Juk ginčijasi žydįd' su arabais dėl to, 
kam turi tekti Palestina: žydams ar 
arabams, gi kovoja tai anglai su žy
dais. Arabai tik rankas trina ir, at
rodo, nekantriai laukia, kada jie ga
lės pasirodyti scenoje...

Antras nemažiau įdomus klausi
mas yra toks. ■ Iškankinti ir suvargę 
žydai nepasiduoda tokiai galingai 
imperijai kaip Didžioji Britanija. Jie 
kovoja su ginklu rankoje, teikia ul
timatumus anglams ir

nenustoja vilties laimėti.
Pagaliau trečias ir pats įdomiausias 
ir opiausias klausimas,

kodėl anglai nesuranda išeities 
ir kenčia Palestinoje tokią padėtį, 
kuri jokiu būdu nesudaro patogumo 
ten gyvenantiems anglams, o svar
biausia — žemina anglų prestižą viso 
pasaulio akivaizdoje. Juk Britų Im
perija turi reikalo su daugybe mažų 
ir didelių tautų. Tatai gali Anglijos 
padėtį pasunkinti ne tik Palestinoje, 
bet ir kitur.

Visų pirma dėl to klausimo, ko
dėl kariauja ne žydai su arabais, bet 
anglai su žydais. Gerai į šitą reikalą 
įsigilinę, mes čia rasime daug pana
šumo į padėtį kituose kraštuose, ku
rie yra virtę didžiosios tarptautinės 
politikos objektais. Trumpai sakant, 
yra primetama anglams, kad jie esą 
pažadėję Palestiną

abiems: ir žydams ir arabams.
Išjtkrųjų buvo taip, kaip visada esti 
tokiais atvejais. Per pirmąjį karą 
anglai, norėdami patraukti .žydus ir 
arabus,p į asvo pusę, davė jiems 
abiems pažadus: žydams per savo 
anų laikų užsienio reikalų ministerį

Kovos, įsidėmėtinos mažoms tautoms. — Pažadų vertė. — Vienų ir kitų 
argumentai. — Banditai ar didvyriai? — „Irgun". — „Stern". — Kraujas 
ir jumoras. — U.S. pažiūros. — Tikrosios priežastys ir mažųjų tautų kaltė. > * *

Lordą Balfourą (1917 m.), o arabams 
per savo aukštąjį komisarą Egipte 
Henry McMahoną (1915 m). Pažadai 
buvo duoti karo metu, kai reikalas 
buvo ir skubus ir opus. Tiek žydai, 
tiek arabai buvo įsitikinę, kad jiems 
pažadėta tai, ko jie nori. Praėjus 
karui, anglai atkreipė malonų žydų 
ir arabų dėmesį į tai, kad iš tų raštų 
visai dar neišeina, kad Palestina bū
tų pažadėta arba vieniems žydams 
arba vieniems arabams. Vadinasi, 
„nesusipratimas“ — labai skaudus 
tiek arabams, tiek žydams (Panašus 
„nesiisipratimas“ kaip dėl Atlanto 
deklaracijos pritaikymo kai kurioms 
pavergtoms tautoms).

Tad arabai ir žydai remiasi pa
žadais (nors anglų ir ginčijamais) ir 
reikalauja Palestinos. Žinoma, vieni 
ir kiti turi dar ir kitokių argumentų. 
Žydai sako, kad tai jiems pažadėta 
žemė iš senų senovės. Arabai atsi
kerta: nesvarbu, kas ten kada buvo. 
Dabar esą Palestinoje daugiau arabų. 
Žydai sako, kad tai neteisingi. Ara
bai turi net 7 savo valstybes, o žydai 
nė vienos. Be to, žydai tiek daug 
nukentėjo nuo Hitlerio ir dabar ne
turi kur dingti. Arabai atsako: visi 
žydai vis vien Palestinoje nesutilps 
ir visiems čia nebus kas veikti; kiek 
dabar jau yra žydų, tegu tie sau gy
vena Palestinoje — mes jiems duo
sime plačią autonomiją. Žydai at
sako: taip galvoja tik arabai turtuo
liai, bijodami žydų pažangumo ir 
konkurencijos. Su dauguma arabų 
galima būtų geruoju išsiversti, duo
dant jiems autonomiją, pakeliant jų 
gerbūvį ir kultūrinį lygį. Ir taip ar
gumentai’be galo iš abiejų pusių.

Kokia dabar .
faktinoji padėtis Palestinoje?
Anglai valdo dabar Palestiną. 

Tam reikalui jie dar 1923 metais ga
vo mandatą iš buvusios Tautų Są
jungos. -Anglai turi Palestinoje šiuo 
tarpu apie 100.00 savo kariuomenės 
vyrų. Anglams Palestina brangi to
dėl, kad ji turi būti karo baze, jei 
tektų ginti Irano ir Irako benziną, 
Sueco kanalą ir, apskritai, anglų 
„vartus“ į Vidurinius ir Tolimuosius 
rytus. Tatai pasidaro dar labiau ak
tualu šiuo metu, kai Egiptas rodo gan 
didelį nesvetingumą anglams. O su 
arabais, tais septynių valstybių gy
ventojais, anglams pyktis pavojinga. 
Baisu, kad Egiptas, Irakas, Sirija, 
Saudi-Arabija, Transjordanija ir Je- 
men nenusigręžtų į Sovietų pusę, ku
rių susidomėjimas Artimaisiais ir Vi
duriniais rytais anglams visą laiką 
kelią didelio nerimo.

Arabų skaičius
Palestinoje siekia apie 100.000 žmo
nių. Jiems Palestinos klausimas la
bai aiškus. Jų esą Palestinoje dau-

Rašo Kazys Veržikas
guma, tai jie ir turį valdyti ją. Svar
biausias gi argumentas, kad juos re
mia 33.000.000 čia pat, kitose kaimy
ninėse valstybėse, gyvenančių arabų. 
Jei ir to argumento dar negana, tai 
pažada sovietus kviestis į talką.-Tik 
šis „pažadas“ vargu ar yra pakan
kamai realus. Iranas sovietų talką 
išbandė ir nebuvo jąją sužavėtas.

Aplamai, arabai yra kategoriškai 
priešingi tolimesnei žydų imigracijai 
į Palestiną. Irako užsienio reikalų 
ministeris Fadhil Jamali pareiškė, 
kad žydų imigracija į Palestiną bus 
traktuojama kaip invazija ir agresi
ja. Kiekvienas sionistas imigrantas 
yra®arabų traktuojamas jų priešu. 
Arabų nuomonė yra tokia, kad Pa
lestinai jokių mandatų, jokių globėjų 
nereikia. Stačiai iš karto nepriklau
soma Palestina. O su. žydais jie ir 
be kitų pagalbos susitvarkysią.

Žydų skaičius Palestinoje 
esąs mažesnis, negu arabų. Jų šiuo 
tarpu galėtų būti apie 6 ar 7 šimtus 
tūkstančių. Jų nusistatymas dėl Pa
lestinos aiškus ir griežtas: Palestina 
tik žydams. Tik tarp žydų yra skir
tumas dėl būdų ir priemonių jų 
tikslui atsiekti. Dauguma žydų iš 
principo nepritaria ginklų kovai ir, 
apskritai, jėgos vartojimui. Tačiau 
iš jaunesnių žydų yra sudarytas po
grindis, kuris ir kovoja labai akty
viai su anglais. Šitas pogrindis laiko 
save kariais-kovotojais dėl žydiškos 
Palestinos ir reikalauja iš anglų, kad 
su jais . būtų elgiamasi kaip su be
laisviais, jei kuris iš jų patenka į jų 
(anglų) rankas. Anglai to nepripa
žįsta ir traktuoja juos kaip teroristus 
ar banditus. Pogrindis atsikerta, 

kam banditai, o kam didvyriai.
Juk Hitleris, sako jie, savo -okupaci
jos įvairiuose kraštuose metu pogrin
džio darbuotojus ir partizanus ap
šaukdavo banditais. O dabar juk jie 
visų garbinąmi, kaip Jungtinių Tau
tų didvyriai. Taigi, sako, priešo duo
tas vardas nieko neįtikina. Palesti
noje yra dvi svarbiausios pogrindžio 
organizacijos (yra dar ir kitų panašių 
ar mažiau reikšmingų):

„Irgun Zvai įLeumi“ su 10.000 
narių 

ir kita
„Sterno junginiai“ su 400 narių 

(apytikriai).
Kaip matyti, pati stipriausioji orga
nizacija yra „Irgun“, sukurta dar 
1937 metais ir drauge su anglais ka
riavusi priešu nacius. Buvo apie 
30.000 ar net daugiau žydų savano-. 
rių Britų armijoje. „Irgun“ progra
ma yra labai aiški. Jis reikalauja 
visiškos nepriklausomybės visai Pa
lestinai. Jis nepripažįsta nei anglų 
įstatymų nei anglų valdžios Palesti

noje. Irgun narys yra taip pat pra
garsėjęs Dov Bel Gruner, kurį anglai 
buvo nuteisę pakarti, bet nekorė bi
jodami keršto (ar jis bus pakartas, 
gal jau bus paaiškėję, kai šis rašinys 
pasirodys).“ Šiuo laiku „Irguno“ vy
riausias šefas yra Varšuvos Univer
siteto diplomuotas juristas Menahcn 
Beigin (37 metų amžiaus vyras).

„Sterno junginių“ tikrasis vardas 
yra „kovotojai dėl Izraelio laisvės“. 
Jų įkūrėjas buvo Lenkijos žydas, fi
losofijos daktaras Sternas, todėl jo 
vardu tie junginiai dažnai ir vadina
mi. „Sterno junginiai“ atsiskyrė nuo 
„Irguno“ 1940 metais. Dabartinis tų 
junginių vadas yra buvęs mokytojas 
Nathan Friedmann Jellin.

Palestinos pogrindžio kovotojai 
kai kada suderina savo žygius su ga
na išmoningu jumoru. Tūlą laiką po
grindis buvo pradėjęs labai intensy
viai nuleidinėti traukinius nuo'bėgių. 
Anglų valdžia nesugebėjo jų jokiu 
būdu sutramdyti. Tatai vyko kaip 
tik apelsinų ar citrinų surinkimo bei 
transporto metu. Traukinių katastro
fos darė milžiniškus nuostolius pre
kybininkams. Todėl prekybininkai 
kreipėsi stačiai į pogrindį, prašyda
mi tas jų „operacijas“ nors trumpam 
laikui nutraukti. Pogrindis tada pa
reikalavo tam tikro procento nuo 
apyvartos ir garantavo, kad per tam 
tikrą laiką nė vienas vagonas nenu
riedės į šalį. Procentai buvo sumo
kėti iš karto ir duotas žodis 100% 
išlaikytas.

Kitas jumoras „per ašaras“ buvo 
toks. Pogrindžio vadai pasiūlė vienai 
taksi firmai padaryti biznį su jais. 
Už tam tikrą procentą jie pažadėjo 
firmai pasakyti vieną paslaptį, per 
kurią jos taksi turės labai trumpu 
laiku labai daug pajamų. Sutartį iš
tęsėjo, būtent: pranešė firmai, kad 
po tam tikru pastatu. padėtas dina
mitas ir sprogimas įvyks per 15-20 
minučių. Tiek laiko užteksią, kad 
pranešus užsienio žurnalistams ir fo
tografams ir gatavai nusiųsti kiek
vienam taksi, kad galėtų suspėti at
vykti ir nufotografuoti (ar bent pa
žiūrėti) sprogimą. Žodį išlaikė — fir
ma uždirbo ir patenkinta. Atrodo it 
anekdotas, bet laikraščiai praneša 
kaip faktą. Tai tikrai kraujas su ju
moru.

Palestinos klausimo negalima pil
nai apibūdinti, nepalietus US nusi
statymo tuo reikalu. Kaip tik. iš čia 
išeina gan nemaža painiava ir sun
kumai anglams. Būtent:

Amerika yra aiškiai žydų pusėje.
Tatai, žinoma, visai nereiškia, kad 
Amerikos spaudoje nebūtų arabams 
palankių balsų, arba kad žydų klau
simas nesusilauktų įvairaus vertini
mo. Bet bendrai paėmus, Amerika

.palanki žydams ir tuo klausimu ne
sutinka su anglų pažiūromis. Svar- , 
blausia, Amerika ragina nedelsiant 
daugiau žydų įleisti į Palestiną ir 
tuo būdu kuo greičiausiai palengvinti 
žydų ir apskritai DP klausimo spren
dimą. Tatai įsidėmėtina. Amerika 
yra demokratinis kraštas ir ten stam- 
bėsnės, bet aktyvios mažumos pajė
gia turėti svorio US užsienio politi
kai. Kita vėl vertus, Amerika yra 
toks kraštas, kad ten kas dveji metai 
vyksta vis kokie nors stambūs rin
kimai (mažesnių rinkimų esti ir daž
niau). Taigi, priešrinkiminei propa
gandai yra svarbios visokios įtakos. 
O juk 1948 metais bus renkamas pre
zidentas.

Bet gi negalima pamiršti, kad 
Amerika yra ne vien idėjiškai ar pla
toniškai suinteresuota Viduriniaisiais 
rytais. Ne. Ji taip pat

neturi čia visai laisvų rankų.
Visų pirma Anglijos stiprybė Euro
poje ir Viduriniuose Rytuose Ame
rikai reiškia tą, kaip prieš šį karą 
buvo reikšmingas Anglijai Prancū
zijos atsparumas priešv Vokietiją, 
Anglija tam tikra prasme priklauso 
Amerikos numatytoms ginti jos stra
teginėms sienoms. Tad Amerika, kad 
ir norėdama kur „paspausti“ Angliją, 
privalo žiūrėti, ■ kad tas spaudimas 
neitų per toli ir nekenktų jos pačios 
interesams. Kartą stygą pertempus, 
nebelengva ją surišti. Tai viena me
dalio pusė.

Kita medalio pusė tai X"
Amerikos benzino reikalai žydų 

ir arabų žemėse.
Ne .visi žino, kad US turi Saudi-Ara
bijoje naftos koncesijas, kurių ga
myba žada greitu laiku pasiekti ar 
net viršyti tą gamybą, kurią duoda 
Anglų-Irano naftos bendrovė. O gi 
Abadano naftos rafinavimo įmonės 
yra didžiausios visame pasaulyje. 
Amerikiečiai jau 23% dalyvauja Ira
ko naftos bendrovėje. Taigi nėra 
taip, kad amerikiečiams apsimokėtų 
be rimto reikalo pyktis su arabais. 
Benzinas ne juokai. Jau dabar gir
dėti daug susijaudinusių balsų Ame
rikoje, kad didelio karo atveju Ame
rikai galėtų nepakakti benzino. Štai 
tos esminės priežastys, kodėl Ameri- 
ką negali daryti perdaug 'didelio 
„spaudimo“-nei arabams nei Angli
jai. Užtat Anglija taip ilgai ir derė- ' • 
josi su arabais ir žydais dėl Palesti
nos likimo. Anglija siūlė įvairių 
projektų. Bet buvo du svarbiausieji. 
Vienas projektas; padalinti Palesti
ną į dvi dalis: arabišką ir-žydišką, 
kitas — padaryti iš Palestinos ara
biškų ir žydiškų kantonų (kaip Švei
carija) federaciją. Abu tuos projektus • 
tiek žydai, tiek arabai griežtai atmetė. " 
Atmetė abi tos tautos todėl, kad jau- r 
čia (ir gerai žino), stipriųjų valstybių 
silpnybes. Gi didžiosios valstybės 
taip pat žino, kad tam tikrose aplin
kybėse, anot gražios lietuvių patar
les, ir „mažas kupstelis didelį veži
mą gali apversti“. Taigi dabar

Palestinos klausimą spręs Jung
tinės Tautos.

(Nukelta J 7 pusi.)

K. Apaščia

Tiesos svarstyklėse
Kam nemiela vaikystė? Kas iš mūsų, be

žiūrėdamas į vaikus, apžergusius lazdą ir taip 
karingai jodinėjančius po kiemą, gali išsilai
kyti nenusišypsojęs ir netaręs pats sau: ak, 
jūk ir aš toks buvau!...

Gerai prisimenu anuos laikus. Buvau tik 
vaikigalis, be .mamos pagalbos nemokąs nė 
tinkamai susisegioti savo kelnaičių, o vienok 
Ir valandėlės neištverdavau namuose, kuriuose 
laučiausi kaip sugautas zuikis, uždarytas į 
ankštą dėžę. Vis verždavausi kaip nors iš
smukti lauk: tenai tai buvo bent laisvė ir gy
venimas! Kieme ar gatvėje švilpiniuodami 
manęs jau laukdavo mano draugai, tuo būdu 
duodami ženklą, kad esu jiems labai reikalin
gas. Tada man buvo visiškai nesvarbu, ar pa
nosėje kabantį ubagą jie nusibraukia rankovė 
ar murzina nosinaite, — jie visi buvo man 
mieli, nes su kiekviena diena augo jų išmonės. 
Jei vakar iš senos vielos galo ir tuščių batų 
tepalo dėžučių jie buvo pasidarę puikų tele
foną, tai šiandie, pamiršę tą savo išradimą, 
jie jau būdavo užtikę kaimyno tvoroje plyšį, 
pro kurį vidun įlindę jjapta prilesdavo rau
donųjų serbentų ir šypsodamies džiaugės, kad 
pavyko užtikti toksai laimikis. Žinoma, ir aš 
buvau visų jų išmonių ir pasismaguriavimų 
veiklus dalyvis, o kartais ir vadas.

Tik vakarop, saulutei jau slepiantis už prie
miesčio namų, grįždavau namon visiškai iš

vargęs, kažkur kruvinai nusibrozdinęs kelius 
ir beveik visada labai išalkęs. Mamos nu
praustas ir pavalgydintas, paglamonėtas arba 
išbartas, žiūrint, ko buvau nusipelnęs, ir pa
guldytas sąvo lovutėn, aš užmigdavau ramus 
ir laimingas, lyg būčiau tą dieną savo akis ir 
ausis pasotinęs visu tuo, kas tikrai man pri
klausė.

Bet betrukus sužinojau, kad be mūsų bei 
kaimynų kiemų, sodų ir pro mus praeinančios 
gatvės, esama dar ir kitų vietų, kuriose vyksta 
be galo man įdomūs ir svarbūs dalykai. To
dėl vis dažniau ir vis ilgesniam laikui deng
davau Iš mamos akių ir nustraksėdavau prie 
stoties pažiūrėti, kaip geležiniais bėgiais pūš
kuoja traukiniai, kur niekaip negalėdavau su
prasti, kodėl perone atsisveikiną žmonės vieni 
juokiasi ir mosuoja nosinaitėmis, o kiti taip 
graudžiai ima verkti, jog arčiau stovintieji turi 
net juos prilaikyti, kad nenuvirstų ant bėgių. 
Labiausiai man rūpėjo, kodėl taip dažnai aša
ras ima šluostyti ir tie, kurie jau sėdi pato.- 
giuose vagonuose* ir tuojau išvažiuos. O, jei 
tik aš galėčiau važiuoti traukiniu, tai tikrai tik 
juokčiaus ir dainuočiau. ' Verkti šitokiam 
džaugsme? Nesuprantama.

Kai lydavo lietus, žinoma, turėdavau sėdėti 
namuose. Tada šokdavau prie lango ir, priplo
jęs savo nosytę prie stiklo, kurio išorinėje pu
sėje liejosi šalto vandens čiurkšlės, ilgas va

landas žiūrėdavau į gatvę, pavydėdamas suau
gusiems, kurie gali turėti nuosavus lietsargius 
ir vaikščioti bet kada, net ir lietui lyjant. 
Viskas buvo leista jiems, tik ne man!

Neapsakomai mėgdavau ir automobilus. 
Mūsų gatvė buvo gana nuošali, ir mašinos tik 
kada-ne-kada pravažiuodavo ja, o tai kaip ty
čia tik žadino mano smalsumą: kaip jos gali 
taip greitai lėkti, jei jų netempia nei greitako- 
jai žirgai, nei šmaikštūs paukščių sparnai? Ir, 
norėdamas visą paslaptį pats išsiaiškinti, aš 
vydavausi kiekvieną prabėgančią mašiną ir ... 
vis atsilikdavau toks pat neišmanėlis, tik iki 
čiaudėjimo prisiuostęs dulkių ir aitrių benzino 
dūmų, kurie kažkodėl man tada kvepėjo kaip 
puikiausi smilkalai. O kaimynai, žiūrėdami iš 
savo langų, man pagrasindavo ir dar žadėdavo 
pranešti mano manai, lyg aš būčiau kuo di
džiai nusikaltęs... ■

Ak, buvo ir kitų-dalykų, kurie kvaršino 
mano vaikišką galvutę. Pavyzdžiui, kodėl parke 
augančias gėles ir krūmus reikia laistyti: ar 
tik dulkėms nuplauti, ar jų troškuliui numal
šinti, o .jei taip, kaip tatai atlieka šie aug
menys? Kodėl miesto gatvės išgrįstos akme
nimis, į kuriuos kruvinai nusidaužau sau kojų 
pirštelius? Kodėl vežikų arkliai pakaustyti ge
ležinėmis pasagomis? Ar tam, kad jų tauk
šėjimą jau iš tolo išgirstume ir laiku pasi
trauktume iš gatvės vidurio, kur krūvon susi
metę nerūpestingai sau žaidžiame? Kodėl ka
nalizacijos vamzdžiai įkasami giliai į žemes ir 
nuvedami į Nemuną ir kodėl ten prie jų išta-> 
kos renkasi žuvys ir meškeriotojai? O, buvo 
nesuskaitoma daugybė tokių dalykų, kuriais 
stebėjausi ir ieškojau patikimo atsakymo.

Betgi su kiekviena diena aš išmanydavau 
vis daugiau ir jau ne vieną neaiškumą pajėg
davau išsiaiškinti pats vienas. Tatai patvir
tindavo ir mama, meiliai paglostydama mano 
galvutę, ir aš būdavau neapsakomai laimingas, 
galėdamas jausti mane laiminančių josios ran
kų švelnumą ir jaukią šilumą, lyg mane gaub
tų paties angelo sparnas...

O kas besuskaitys, kiek dalykų man paaiš
kėjo nejučiomis ir nesiklausinėjant, tik bežai
džiant ir bešėlstant draugų būryje! Vėliau, 
jau lankant mokyklą, neapsakomai turtingą 
tiesos lobį man atidavė mokytojai, kurių žo
džius, rodos, sugėriau godžiau, negu perdžiū
vusi žemė kad sugeria šykštaus lietaus laše
lius. Tie mokytojai atrodė tokie išmintingi: 
visi jie buvo arba žili, arba praplikę, arba ne
šiojo akinius, bet bemaž vįsada būdavo su ne
sulygintomis kelnėmis, o kartais net su palai
dais batų raiščiais. Iš šitų mažmožių visi turė
jome skanaus, bet tikrai nekalto ir neužgau
laus juoko. Jeigu jie dar gyvi, teatleidžia jie. 
man: tiesa juk noriau lankosi ten, kur pa
vasariškas klegesys ir linksmybės!...

Tačiau dažnai, įkyrių gundymų apimtas, aš 
nebeišsilaikydavau ramus.. Suabejodavau ir 
pats savimi ir visais tais autoritetais. Tokio
mis valandomis puldavau ieškoti kitų pažini
mo kelių, tikėdamasis surasti kitokią, dar nau
jesnę ir dar tikresnę tiesą. Godžiai skaityda
vau knygas, kurias pasirinkdavau pats, atsi
sakydamas man besisiūlančio knygininko pa
galbos, nes jau abejojau ir jo nuoširdumu, lyg 
jis galėtų būti kažkieno papirktas agentas...

O, tu, kaitria ir amžina šviesa žaižaruojanti
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Darbininko 
gyvenimas prieš karq ir dabar

Rašo: inž. Keliautojas
KAIP GYVENA GERIAU APRŪPINTI IR PRIVILEGIJUOTI SOVIĖTŲ PILIEČIAI?

Nors bolševikai kartais teigia, kad 
pas juos lygybė, bet tai yra netiesa. 
Yra privilegijuotos pramonės šakos, 
kur jau juodadarbiai uždirba dau
giau, kaip aukščiau nurodyta: savo 
darbininkus geriau apmokėdavo me
tale, mašinų, karo pramonė ir pan. 
Juodadarbio uždarbis su visais prie
dais čia svyruodavo tarp 200 ir 300 
rublių per mėnesi. Tiek uždirbantieji 
darbininkai galėjo kiek gerėliau gy
venti, kaip aukščiau aprašyti, bet 
mūsų sąvokomis ir jų gyvenimas 
buvo ubagiškas. Tokiais atvejais 
darbininkui duonos pakakdavo, bet 
mėsos jie matydavo kartą per sa- 

• vaitą arba dar rečiau; sviestas dar
bininko šeimoj buvo retas svečias; 
jei jau buvo vartojami riebalai, tai 
dažniausia alyva, panašiai kaip bū
davo Lietuvoje prieš daug dešimčių 
metų gavėnios metu. Odiniai pusba
čiai Rusijoje kaštuodavo prieš karą 
150 - 180 rublių, teilutė rūbų (prasta) 
— apie 1.000 rublių, gera dar dau
giau. Kavaleriai ir ypatingai panos 
su mityba dažnai prisitaikydavo prie 
tėvų, jei šie dar būdavo darbingi, 
tad kartais pasirėdydavo nCblogiau- 

„ šiai. Vargai prasidėdavo, kada žmo- 
nės^susjtuokdavo ir kada reikėdavo 
visu kuo patiems rūpintis. Tada to
kia privilegijuotos pramonės alga pa
sidarydavo bado al<a. Žmonės, žino
ma, įvairaiusiais būdais kombinuo
davo ir dažniausia šį tą iškombinuo- 
davo: vaikus atiduodavo senutėms 

■ auginti, abu eidavo į fabrikus, į 
krautuves, j gelžkelį dirbti ir 1.1. Pa
našiai kaip tik suminėti darbininkai 
uždirbdavo ir vertėsi žemesni valsty
binių įstaigų gausingi tarnautojai.

Sovietų šalies pasiturinčiais pilie
čiais galima buvo laikyti kvalifikuo
tus fabrikų darbininkus, meistrus, 
vidutinius valdininkus ir pan. Jie už
dirbdavo per*mėnesį 300 - 400, o kar-

Našlaičių imigracijos 
įstatymas

Washingtonas (AP). — Respubli
konų .stovai Jacob J Javits ir Ir
ving HLĮves pateikė atstovų rūmams 
ir senatui svarstyti įstatymą, regu
liuojantį karo našlaičių įvažiavimą į 
Jungtines Valstybes. Įstatymas nu- 

• mato, kad vaikai iki 14 metų am
žiaus, karo įvykių pasėkoje tapą naš
laičiais, gali imigruoti į Jungtines 
Valstybes be quotos, jeigu Amerikos 
piliečiai pasižada juos adoptuoti (įsu - 
nytl-įdukrinti), globoti ir užauginti.

Atstovas įves pareiškė, kad ame- 
x tikinėję Vokietijos zonoje maždaug 

8.200 maždaug našlaičių yra pareiškę 
norą vykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. 

tais 500 - 600 rublių. Tai jąu biflfro 
didelis sovietų piliečio uždarbis. Bet 
ir iš tokio uždarbio žmogui su šeima 
išgyventi nebuvo galima; kombinaci
jos buvo neišvengiamos: keliems šei
mos nariams reikėdavo eiti uždar
biauti; vaikus reikėjo atiduoti gimi
nėms auginti; grįžusiam iš fabriko 
meistrui tekdavo ieškoti privačių 
darbelių — kam pataisyti duris, kam 
krosnį, kam ką kita padaryti. Tada 
tik pasidarydavo šioks, toks pagrin
das egzistencijai, bet, žinoma, taip 
gyventi, kaip gyveno atitinkami mū
sų pareigūnai, rusai negalėjo.

Valdiniuose namuose patalpos bū
davo pigios, bet jau labai kuklios: 
daugiausia viena šeima galėdavo iš- 
sinuomuoti 1 kambarį ir gauti teisą 
naudotis bendra virtuve, bet ne retai 
didesniuose miestuose reikėdavo ten
kintis kambario dalimi. Norint gauti 
tokią kuklią patalpą, reikėdavo arba 
ilgai laukti arba duoti patalpų dalin
tojams kyšių, o tai reikalą pabran
gindavo. Mažesniuose miestuose- ir 
miesteliuose galima būdavo išsinuo- 
muoti kambarėlį — kitą privačiuose 
namuose. Bet tas brangiai kaštuo
davo. Sakysime, už 2 labai mažu
čius kambarėlius be baldų ir be kuro 
Vitebske reikėdavo per mėnesį mo
kėti 40 rublių; žiemą už kurą primo
kėti tiek pat, tatai ir daugiau uždir
bančiam darbininkui krisdavo ne 
maža našta. Jei turėti galvoje vis 
ką, reikės padaryti išvadą, kad ir 
šie tariami Sov. Sąjungos „turtuo
liai“ taip pat gyveno, sunkiai, bet vis 
dėlto geriail, kaip pats žemasis luo-- 
mas, ir tuo jie buvo kiek patenkinti.

Gerai Rusijoj prieš karą gyveno 
NKVD ir aukštieji Partijos pareiga 
nai, artistai, ypač tie iš jų, kurie vai
dindavo propogandinius dalykus, ra
šytojai, kurie pilnai parsiduodaivo 
valdžiai ir pan. Tai buvo tikroji Sov. 
Sąjungos aristokratija. Jų algos daž
niausia daug tūkstančių nesiekdavo 
— sukdavosi apie 1.000 rublių per 
mėnesį. Bet jie savo pajamas papil
dydavo algomis už antraeiles ir tre
čiaeiles pareigas, gausiais dienpini
giais, visokiausiomis prekėmis, prie 
kurių šie ponai prieidavo ir dažnai 
mokėdavo nebrangiai, o eiliniam pi
liečiui tai buvo neprieinama. Tokių 
aristokratų Sov. Sąjungoj buvo ne 
maža. Brangieji Maskvos viešbučiai 
ir restoranai buvo pilni tokių ponų. 
Už pietus brangiuose restoranuose 
1937/39 m. reikėdavo mokėti po 40- 
50 rubliu; šiems aristokratams tai 
nebūdavo per dideli pinigai. Jie, ži
noma, “paimdavo ir gėrimu, tuomet 
reikėdavo mokėti dar brangiau.

Tokiu būdu Sov. Sąjungoje buvo 
piliečių grupė, kuri puikiai gyveno ir 
sovietiška tvarka buvo patenkinti. 
Šitie privilegijuoti piliečiai turėjo 
valdžią; jiems priklausė ginklai, ka
lėjimai, koncentracijos stovyklos ir 
kt. Tai ir buvo tikrasis sovietiško 

režimo ramstis. Bet ne jie vieni pa
laikė valdžią; j ie turėj o talkininkų: 
nepriešingas režimui buvo ir sovie
tiškas jaunimas, daugiau uždirban
tieji piliečiai, įvelti į organizacijas 
žmonės ir pan.

Jaunimą bolševikų valdžia pa
traukdavo propaganda, organizuoda
ma jam sportą, teatrus ir kitokius 
pasilinksminimus. Jaunimui tai pats 
svarbiausias dalykas. Kad jaunuolis 
kartais nepavalgęs, kad gyventi daž
nai tenka kaip silkėms bačkoj susi
kimšus, kad jų tėvams sunku išmai
tinti ir aprėdyti, — visa tai jam nėra 
svarbu. Svarbiausia yra tai, kad jis

Į mūsų bendradarbio ran
kas šiomis dienomis pateko ke
letas vilniškės „Tiesos“ nume
rių iš š. m. vasario mėn. vi
durio. Skaitytojams čia patei
kiame keletą būdingesnių ži
nių, pavaizduojančių gyveni
mą Tėviškėje, kiek jis atsi
spindi „Tiesos“ puslapiuose.

‘ Red.
keliones Šių dienų Lietuvos 

GELEŽINKELIAIS .
Kaip iš skaitytojų laiškų, skirtų 

„Tiesai“, aiškėja, šiandien keliauti 
Lietuvos geležinkeliais nėra jau taip 
paprasta. „Tiesa“ konstatuoja, kad 
Lietuvos geležinkelių valdybos eismo 
skyriaus viršininkas Akindejevas-ir 
jo pavaduotojas keleivių judėjimo 
Reikalams Žemaitis nekovoja dėl kul
tūringo tarybių žmonių aptarnavimo 
stotyse, traukiniuose, prie bilietų ir 
bagažo kasų. ,

Skaitytojas Augustinas Jarutis 
pranešė redakcijai tokį atsitikimą: 
„Iš Vilniaus pasiunčiau siuntinį J 
Radviliškį. Laukiu jau penkis mėne
sius, o siuntinio Radviliškio stotyje 
dar nesulaukiau.“ Tai buvo 1946 m. 
lapkričio mėn. Redakcija kreipėsi 
raštu į Lietuvos geležinkelių valdy
bą, prašydama imtis priemonių kal
tininkams surasti ir nubausti. 1946 
m. gruodžio 6 d. valdybos viršininko 
pavaduotojas Siciovas uždėjo rezo
liuciją: „Imtis priemonių ir atsaky
ti.“ Raštas su šia griežta rezoliucija 
nukeliavo pas keleivių tarnybos vyr. 
bagažo inspektorių Suchovą. Tuo 
viskas ir pasibaigė: Suchova įsidėjo 
raštą į papkę, jokių priemonių ne
siėmė, jokio atsakymo neparašė. 
Kaip „Tiesa“ baigia: „Jinai (Sucho
va), prisisėmusi burnon vandens, be
velijo tylėti. Taip, mat, ramiau...“

Kitas skaitytojas, Ą. Sidaras, ra
šo, kad: „Nepavydėtina padėtis ke
leivių, kurie turi važiuoti geležinke
lio ruožu Seštokal-Kaunas. Trauki
nys į Šeštokus ateina naktį ir išeina 
anksti rytą. Keleiviai, belaukdami 
traukinio,. Visą naktį šąla. Stoties

tingumas per metus siekė 20, žmonių 
tūkstančiui. Nors sekančiais metais 
rusai neskelbė savo piliečių mirtin
gumo, bet iš kitų duomenų, iš kol
chozų įvedimo, is viso režimo susti
prėjimo .ir įsigalėjimo, mes turime 
pagrindo spręsti, kad jis padidėjo. 
Tikriausia jis dabar prašoka lietu
viškus metinius gimimus (22%), bet, 
žinoma, dar nepasiekė rusiškų gimi
mų, t. y., 44%. Vadinasi, Rusijoje 
normaliais laikais gyventojų skaičius 
didėja, bet „pasivijusioje kitas Sov. 
Sąjungos, respublikas“ Lietuvoje jis 
ne didėtų, bet mažėtų. - Kalėjimai, iš
vežimai ir kt. tą procesą dar padi
dintų. Visa lietuvio viltis dabar ta, 
kad Lietuvoje tikras sovietiškas reži
mas su jų kvailiausiu ir žiauriausiu 
dalyku — kolchozais — dar neįvestas 
ir, turėkime viltį, nebus greit įves
tas. Gal ir vienoj antroj kitoj gyve
nimo srity lietuviška būkle kurį lai
ką ne pilnai susilygins su rusiškąja. 
Čia būtų mūsų tautos išganymas.

(Bus daugiau)

gali linksmai sportuoti, lankyti ki
nus, teatrus; dažnai turi progos pa
šokti, pabendrauti su kitos lyties jau
nimu ir 1.1. Paprastai-, jis būdavo 
įtrauktas į komunistines ar pusiau 
komunistines organizacijas. Tuo bū
du valdžia sugebėjo jaunimą savotiš
kai „prisegti pjde režimo". Gerai su
augusių daliai vėliau būdavo neleng
va atitolti nuo šio, nes organizacijų 
darbas ėjo toliau. Jie vėliau prasi
blaivydavo, apsižiūrėdavo; vedę iš
mėgindavo tą baisų vargą ir skurdą, 
kuriame tekdavo gyventi, bet jau 
dažniausia jie būdavo „sutvarkyti“. 
Jei kuris jų ką prieš režimą pasaky
davo, patekdavo ten, iš kur žinios 
neateina.

Jei lietuviai patektų į tokias gy
venimo sąlygas, kokias prieš karą 
turėjo Sov. Sąjungos piliečiai, prasi
dėtų tautos išmirimas. Pastaraisiais 
metais Lietuvoje iš 1.000 gyv. kasmet 
gimdavo 22 žmonės, mirdavo 12 -13, 
todėl dar likdavo gražus prieauglis. I 
Geriausias ' 1926-28 m. Rusijos mir- | 

Iš Tėviškės padangės
lietuvių ir rusų kalbomis. Filmą sta
to V. M. Strojeva, antrasis režisier.us
— V. Gerosimovas, vyr. operatorius
— E. Andrikonis. Keli Tarybų Lie
tuvos kompozitoriai dirbs prie muzi
kinio filmos apiforminimo.“

PASKOLOS REIKALAI
Valstybinės Paskolos TSRS Liau

dies Ūkiui Atkurti ir Išvystyti atsi
skaitymų užbaigimui artinantis, Lie
tuvos TSR Valstybes Darbo Taupo
mųjų Kasų ir Valstybės Kredito Val
dyba siūlo visoms įmonėms, įstai
goms, organizacijoms ir mokesčių 
inspektoriams iki kovo 1 d. pilnai 
sutikrinti paskolos atsiskaitymus su 
taupomąja kasa, išlaikyti paskutinį 
paskolos įmokėjimą iš darbininkų ir 
tarnautojų iš uždarbio mokesčio 2- 
ąją vasario mėn. pusę ir 1.1.

Baigiant pabrėžiama, kad „už 4- 
osios Valstybinės Karo Paskolos ob
ligacijų negrąžinimą iki kovo 1 d„ 
kaltininkai bus. traukiami baudžia- 
mon atsakomybėn.

VASARIO 16 D. SUKAKTIS
Vasario 16 d. tarybinėj spaudoj, 

kiek numanu iš tos dienos „Tiesos“ 
numerio, nė negalvojama atžymėti. 
Vedamasis „Išplėsti pramonės para
mą žemės ūkiui“, toliau ilgesnis ra
šinys apie „Žymų kovotoją dėl Ta
rybų Lietuvos“ (12-kos metų sukak
čiai nuo V. Kapsuko mirties pami
nėti) ir pan. Apie vasario 16 d. neuž
simenama nė vienu'žodžiu. Rašoma, 
kaip įprasta, apie „buožinę žiurkę“, 
„žemę tikriesiems jos šeimininkams" 
ir 1.1. Įdėta iliustracija iš PSCT 
Kauno Kultūros klubo: tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Luizos 
Kukštaitės atlieka . lietuvių tautini 
šokį „Mikitą“. Bet neatrodo, kad toji 
iliustracija būtų skiriama vasario 16 
d. paminėti...

Vasario 16 d. Vilniaus univer^te- 
tas plačiai minėjo ne mūsų įprastiną 
šventę, bet A. S. Puškino 110 metų 
mirties sukaktį. Paskaitą sk'&tė isto
rijos mokslų kandidatas prorektoriui 
Malkovas. Ks. T.

patalpos nė kiek neprižiūrimos, jos 
dar iki šiol neatremontuotos, pečiai 
nekūrenami Ir langai neįstiklinti.“ 
Sis bolševikinės spaudos signalas 
taip pat atsidūrė papkėje. Šį sykį 
pas keleivių judėjimo tarnybos vir
šininką. T.' Rizenkovą, laikinai pa
vadavusį vyr. revizorių Bondarenką. 
Laikinąjį pavaduotoja gražiai įsiuvo 
minėtą skundą į papkę, kur jis buvo 
atkastas tik po trijų savaičių... O 
atsakymo iki šiol taip ir nėra.

Kitas skaitytojas praneša, kad 
„Kaune ir Joniškėlyje įsigalėjo suk
tas paprotys „apvalinti“ bilietų kai
nas, aišku, keleivių nenaudai. .Per
kant bilietą iš Kauno į Panevėžį, ten
ka mokėti 30 rublių, nors biliete pa
žymėta 28 rubliai. Grąžos nelauk, 
nes negausi. Joniškėlyje ima už bi
lietą į Žeimelį vietoje 7 rublių, net 
10 rublių ir pan. Reikia imtis griežtų 
prieinonių vagišiams sudrausti.“

LIETUVIŠKA FILMĄ
„Tiesa“ vasario 14 d. numeryje 

rašo apie statomą filmą „Marytė“, 
kurią ruošia „Mosfilmo“ studija. Tai 
filmą apie „įžymiąją lietuvių tautos 
dukrą Mariją Melnikaitę.“ Šiomis 
dienomis iš Maskvos sugrįžo filmos 
literatūrinis konsultantas rašytojas 
A. Gricius. Šiuo metu „šalies sosti
nėje“ vieši dail. J. Vilutis. Jis ruošia 
eskizus dekoracijoms ir kostiumams. 
Į „Mosfilmo“ studijas yra nuvykęs 
4r liaudies buities žinovas J. Petru
lis.
, „Filmos statyme dalyvaus Vil

niaus ir Kauno dramos artistai. Ban
domose nuotraukose jau dalyvavo 
aktoriai Binkytė ir Kisielius. Šiomis 
dienomis į Maskvą išvyksta kita tea
tro darbuotojų. grupė — nusipelnę 
artistai Siparis ir Kubertavičius, ar
tistai J. Petrauskas, Oškinaitė-Sut- 
kuvienė ir kt. Filmavimo darbus nu-, 
matyta pradėti balandžio mėnesį. 
Kadrai gamtoje bus filmuojami Vil
niuje, Zarasuose ir apylinkėse. Kitos 
nuotraukos bus atliekamos „Mosfil
mo“ paviljonuose. Į ekraną „Mary
tė“ bus išleista dviem varijantals —

tiesa! Savo vaikystėje aš tave suradau vis 
vieną ir tą pačią, nežiūrint to, kur tave už
tikau: mano motinos išmintyje, draugų čiauš
kėjimą ar mokytojų lūpose. Tokią pat tave 
Išskaičiau ir visose knygose, net ir tose, ku
rias pasirinkau pats ir niekieno neperšamas. 
Visi ir visur sakė man tą patį apie traukinius 
Ir jų keleivius, apie gėles, lietų ir daržininkus, 
apie žuvis ir meškeriotojus... Kiekvieną va
karą todėl galėjau .ainiai sumerkti airis, nes 
sekančioji diena, tikėjau, bus man dar švie
sesnė.

Tąik buvo mano vaikystėje.
Bet ir vėliau vis veržiausi į šviesą, vis 

Ieškojau tiesos ir patyrimo. Mano pastangos 
buvo sėkmingos: metai iš metų aš patyriau vis 
daugiau ir daugiau, mano akys regėjo plačiau 
ir toliau. Bet kas dabar iš to? Aš sužinojau 
dalykų, dėl kurių likau neramus ir maištingas. 
Dėl to net buvę mano draugai kartais nusi
grįžta nuo manęs, ir aš vėl lieku vienas jr tu
riu grumtis su piktais gundymais...
• Aš jau žinau esant valdovus, kurie giriasi: 
mes išvarėme iš savo šalies'ir Dievą ir šėtoną; 
mes davėme savo žmonėms tikrąją laisvę ir 
laimę, kokios nieks ir niekad pasaulyje dar 
nebuvo patyręs, nes nebėra vylingojo dangaus 
monų nei siaubą keliančių pragaro kančių... 
Bet aš sakau: — meluojate, nes ne jums duota 
šitoji galia. Ir kiti man sako: jie — ne val
dovai, tik apsimetėliai ir melagiai. Vienok 
girdžiu balsus iš šalies: žmogus — visa ko 
valdovas, nuo jo žodžio parklumpa dievai, jo 
balso sustojusios klausos planetos. Štai koks 
didis yra žmogus!. .1

Man teko būti kalnuose. Aš atvira burna 
traukiau krūtinėn tą nuostabiai lengvą ir 
švelnų kalnų orą, pakvipusį uolienomis, sama
nomis ir skurdžių eglių kvapais. Palipėjęs į 
kalno viršūnę, aš žiūrėjau į slėnio miškelius, 
kurie iš tep atrodė juodi,- lyg suanglėję, o ties 
jais pamažu sklaidėsi ir bangavo melsvas oras, 
tartum dūmąi, kylą iš vos vos smilkstančio 
ugniakuro. Girdėjau uolų tarpeliuose sau taką 
prasimušusių upeliūkščių šniokštimą ir ma
čiau erelius, ratu skriejančius ten, kur nebėra 
jokio augmens, o tik vienos uolos, brūžinamos 
sniego sūkurių, vėjo ir debesų. Žemiau, įkal
nėje, ant plikų uolų augo eglės, savo šaknimis 
tvirtai abglėbusios uolas, o tarp jų kur-ne- 
kur buvo matyti menkos plokščiastogės tro
belės, gyvenamos tokių pat skurdžių žmonių, 
bet užtat kokios skambios buvo jų dainos! Aš 
klausiausi jų! Ne, kalnų negalima nei aprašyti 
nei nutapyti — reikia pačiam juose pabuvoti. 
Nuostabūs kalnai!

Bet už viską nuostabesni yra tie paprasti 
kryžiai, užkelti ir įkelti kiekvienon aukštesnėn 
kalnų viršūnėn. Nuostabūs ir tie žmonės, ku
rie savo atgailos ženklan ar reikšdami pagarbą 
Viešpačiui ryžosi su šita našta kopti į klastin
gąsias uolas ir jas įveikti. Taip, ne vienam 
pasiryžėliui teko paslysti ir žūti prarajose, o 
vienok tų kryžių skaičius vis didėja. Ir aš sa
kiau ką sutikdamas: — koks didis yra žmogus! 
Bet kiti tik purtė galvas ir, nusigrįžę nuo ma
nęs, šypsbjosi ir juokėsi juoku, kuriame buvo 
tiek daug paniekos ir pašaipos. Iš ko jie šai
pėsi: iš jų, nugalėjusių uolų klastas, ar iš ma
nęs? Kas gi tad iš mūsų yra teisus?

Niekur man nebuvo taip gera ir jauku, 
kaip tėvų namuose. Kur bebuvojęs, kur be
keliavęs vis pargrįždavau į juos, nes niekur 
nebuvo vargas toks lengvas, niekur ramybė 
nebuvo tokia miela ir saldi, kaip tėvų na
muose!

Bet kartą per patį vidurdienį mūsų namus 
užpuolė ginkluoti plėšikai. Jų buvo per daug, 
kad būtume galėję jiems pasipriešinti. Man 
dar pavyko per langą iššokti į kiemą, o iš ten 
jau šliaužte nušliaužti j kaimyno daržą. O na
muose jau švaistėsi jie, įsibrovėliai. Staiga iš
girdau šūvių pokštelėjimą ir namiškių klyks
mus. Visą kūną nusmelkė šiurpulys: mano 
tėvų namuose štai pasiliejo mano tėvų krau
jas... Aš pasileidau į miestą šauktis polici
jos. Deja, ten buvo atsakyta, kad esama svar
besnių dalykų, nes jau padegtas ir pleškąs vi
sas miestas, argi aš to nepastebėjęs? Kaip, ar 
dar gali būti kas nors svarbiau, negu mano 
tėvų kraujas, negu mano tėvų namai?! Ir aš, 
lyg akmeniu smogtas tiesiog į kaktą, susmu
kau ten pat, policijos tarpduryje. Per mane 
jdu žargliojo nauji interesantai...

Atsigavau tik po kelių dienų. Man pasakė, 
kad mano tėvų namuose šeimininkauja jie, 
įsibrovėliai ir žudikai. Man pasakė, kad tėvas, 
gindamas savo vaikų ir savcf namų garbę, bu
vo nukautas ir palaidotas kažkur užmiesčio 
laukuose, kad brolis ir sesuo' nežinia kur iš
varyti ir kad tik viena močiutė dar tebeturi 
pastogėje kampelį, bet už Šitą malonę turi pa
tarnauti jiems, nusikaltėliams... ’

Bet šitaip nebusi

Aš ryžausi apiplėšiškus įsibrovėlius išvaryti 
Jauk iš mano tėvų namų, nes juk ir teisė ir 
tiesa tik pusėje. Aš parašiau skundą ir 
žengiau į teismo rūmus. Aš norėjau šitą bylą 
atiduoti tiesiog į teisės ir teisingumo deivės 
Temydės rankas. Tegu ji teisia. Deja, koks 
apmaudas: kai pravėriau teismo duris, aš pa
mačiau Temydę, kurios akys buvo užrištos, o 
negyvai pastyrusios jos rankos laikė svarstyk
les, gi šalia jos sėdinčių teisėjų tarpe, aš paži
nau ir kelis niekus, apiplėšusius ir užgrobu
sius mano tėvų namus! Tuos,-kurie yra kalti 
už mano tėvo kraują! Ar begalėjau aš atidoti 
jai savo bylą, jai, kuri sėdi tarpe jų, kuriai 
gera tokioje draugijoje?! O gal, gal tik iš gė
dos ji užsirišo savo akis, kad nematytų nei jų • 
nei jųjų darbų? Bet kodėl iš pagiežos nesu
dreba jos kūnas, kodėl nuo įtūžusio kraujo 
neparausta veidai?

Jeigu taip — šalin tokią Temydę. Nereikia 
aklos Temydės! Nereikia stabo su pastyrusio- 
mis rankomis!

Broliai, draugai ir kaimynai!' Aš šaukiu 
visiems ir J visas šalis: netikėkite šitai aklai 
Temydei ir jos skelbiamai tiesai! Pažvelkite: < ’
juk tai stabas, apie kurį ratu šoka apkveišė- 
liai, kurių lūpose — raudona rožė, o rankos J 
sugniaužtos į kumštį!...

Aš šaukiu — kantrybės! Ateis nauja Te- 
myde. Ji nesidrovėdama stok veidų į žmonės 
ir, atviromis akimis žveldama į juos, tars: jūs, > 
pažemintieji, esate tęlsūs, O jūs, niekšingieji, < 
pranykite iš mano akių!

Tada bus atAjęs laikas ir 
mūsų bylai atskleisti.
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mkchtoiws
Nepaprasta lietuvių tremtinių iškilmė

DU ATIDARYMO SPEKTAKLIAI PRAĖJO TRIUMFALlSKAI

Nepaprastas dienas išgyveno Det- 
moldas vasario 25 ir kovo 3 d. Tai 
Lietuvių Tremtinių Operos atidary
mo dienos. Jeigu visi tremtiniai buvo 
nepaprastai sudominti Žiuo reikšmin
gų įvykiu, tai anglų zonos stovyklos 
ypatingai. Juo susidomėjo ne tiktai 
mūsų kaimynai pabaltijiečiai, bet ir 
anglai, ir vokiečiai, ir lenkai. Ati
daryme dalyvavo daugelio UNRRA 
direktoriai ir pats vyriausias anglų 
zonos UNRRA viršininkas gen. King, 
kuris po spektaklio aklankė artistus, 
/diringentą ir dailininką ir visus pas
veikino su nepaprastai gražiu rezul
tatu. Vokiečiu artistai įtemptai sekė 
spektaklius.

BALF, LTB CK, CBT su GSK, 
Augustdorfo ir Detmoldo LTBen- 
druomenė operos ruošą ypatingai pa
rėmė, visokeriopai prisidėjo. Todėl 
LTOperos {kūrimas yra gražus ben
drųjų pastangų vaisius. -

Į operos atidarymą susilaukta per 
2.000 užsakymų. Teko iš karto daryti 
du spektaklius. Ir dviejuose nepa
kako vietiĮ, tiktai staiga užklupęs 
žiemos paaštrėjimas ir didelis susi
siekimo sutrikdymas neleido kai ku
rioms stovykloms atvykti j spektak-, 
liūs. Keli autobusai įklimpo l sniegą 
ir nepasiekė Detmoldo. Kiti negalėjo 
pajudėti nė iš vietos. Ir vis dėlto, 
nežiūrint visų sunkumų, abu spek
takliai prigūžėjo .pilni tautiečių ir ki
tataučių.

Konkretus operos ruošos darbas, 
kai jau buvo suvažiavę visi artistai, 
tęsėsi nuo rugsėjo mėnesio su per
traukomis, kurias sudarė perkrausty-

Kalbos kampelis
20. Kaip geriau rašyti: Atlanto 

charta ar Atlanto čarteris?
Ligšiolinėj mūsų bendrinė! kalboj 

buvo įprastą vartoti šį žodį tiesiog iš 
lotynų kalbos — charta. Bet ameri
kiečiai lietuviai jau nuo seniau šį žo
dį yra pradėję tarti ir rašyti angliš
kai — čarteris: anglų charter yra ta
riamas kaip ča:tą (su ilgu šakniniu 
a), todėl ir mūsų kalboj, jau daugiau 
pagal šio žodžio rašymą, buvo pra
dėta tarti rašyti čarteris, juo labiau, 
kad amerikiečiai, kaip ir iš dalies 
Skotai, šakninį ar čia taria ne kaip 
ilgą a, bet kaip mišrų dvibalsį. ’ Da
bar pamažu, turbūt ne be amerikie
čių lietuvių laikraščių įtakos, jau 
pradedamas, čarteris vartoti ir mūsų 
tremtinių spaudos kalboje. Tačiau iš 
tikrųjų, atrodo, mums tikslingiau bū
tų rašyti tarti ne čarteris, bet charta, 
lygiai taip pat, kaip kad mes ligi šiol 
esame tarę rašę ne saliūnas (iš anglų 
saloon), strytas (iš anglų street), (bet 
galionas, gatvė ir kt. Priesagos -eris 
vietoje mes taip pat jau daugiau esa
me pratę vartoti priesagą -ras, pvz. 
metras (gr. mėtron), Petras, ne me- 
teris, Peteris, kaip kad Mažosios Lie
tuvos lietuviai iš vokiečių kalbos yra 
išmokę tarti. Pagal anglų tarimą mes 
turėtume irgi tarti ne metras, Petras, 
bet myteris, Pyteris (iš anglų metre 
■= mi:tą, Petre = pilta).

Apskritai tenka dar pastebėti, kad 
mums vis dažniau pradedant susi
durti su anglų amerikiečių spauda 
ir žmonėmis, anglų kalbos įtaka neiš
vengiamai pradės daugiau reikštis ir 
mūsų kalboje. Bet toji įtaka, rodos, 
turėtų būti vis dėlto ne visai palaida, 
bet kiek' galint mažesnė, kad ji tuo
jau nepakirstų mūsų kalbos sava
rankiškumo ir nepadarytų iš jos ko
kio nors žargoniško mišinio. Tai vi
sų pirma turėtų įsidėmėti mūsų są
moningieji spaudos žmonės.

mai iš stovyklos 1 stovyklą ir kitokį 
trukdymai, kurių čia nestinga.

Didžiausls darbas teko dailininkui 
Viktorui Andriušiui, kuris ne tiktai 
padarė dekoracijų, kostiumų, baldų, 
rekvizito eskizus, bet pats savo ran
komis padirbo labai daug tų daiktų. 
Žinoma, jis pats nupiešė dekoracijas 
Detmoldo miesto teatre, kuris visą 
laiką buvo nekūrenamas. Susigyve
nęs su teatro vadovybe, teatralais ir 
darbininkais, jis gavo ir dažų, ir vi
nių, ir kitų reikmenų, kurių čia la
bai sunku gauti.

Dekoracijos dailininko taikytos 
Speros gastrolėms - širminio pobū
džiu ir portatyvios, lengvai sudeda
mos, sulankstomos. Kas sudaro jų 
žavumą, tai puikus jų išpiešimas. Iš 
tolo jos atrodo tartum reljefinės.

Kostiumai pagaminti iš BALFo 
medžiagų, kurių daugumas šiokia
dieniam gyvenimui negalėjo tikti, o 
kostiumams, kai dailininkas, daug 
dirbęs, jas suderino, pritaikė, jos la
bai gerai tiko. Be to, ko trūko, patys 
artistai iš savo resursų papildė. Ir 
kostiumai išėjo ne tiktai gražūs, bet 
tiesiog puikūs, net žavingi, nepaly
ginamai gražesni, negu Kauno opera 
kad turi. Muzikontų rūbai spalvingi, 
gražaus spalvų derinio. Karių uni
formos atrodo turtingai ir stilingai. 
Senis Bartolo turi tamsių spalvų, 
rimtos išvaizdos kostiumą. Puošnus, 
truputi koketingas, Figaro kostiumas; 
tai tikras ispaniškas kostiumas, epo
chos stiliaus. Bazilio ir jojo „moki
nio“ — Lindoro kostiumai sutaninio 
pobūdžio, kokius anuomet dėvėdavo 
muzikos mokytojai. Labai gražūs ko
stiumai yra grovo Almavivos, ypač 
paskutiniojo akto šviesus kostiumas, 
papuoštas auksu. Tačiau gražiausi 
yra.moterų kostiumai — Marčelinos 
ir ypač Rožines. Prisilaikant stiliaus, 
juose labai skoningai suderintos spal
vos, duota graži forma ir labai gra
žiai jie papuošti. Dekoracijomis ir 
kostiumais labai domėjosi vokiečių 
menininkai ir artistai. O dalis tau
tiečių, kurie matė operos premjerą, 
nepatikėjo, kad tai yra dabar paga
minta ir kad tai nuosavi kostiumai. 
O tas reiškia, kad pasiryžimas, tik
ras noras ir nuoširdus darbas tikrai 
gali padaryti nuostabių dalykų!

Skoningai gražią artistų išvaizdą 
papildė b. Kauno teatro, o dabar Tau
tinio Ansamblio grimerlo Stasio Il
gūno pagamintieji parijai, kurių pri
taikyti artistams |_ premjerą buvo 
atvykęs pats meisteris, net iš Seli- 
genstadto.

Sunkų darbą turėjo nudirbti di
rigentas Aleksandras Kučiūnas, ku
ris, atvykęs i Detmoldą, nerado net 
gaidų. Teko jų ieškoti ir rasti net 
Hanoveryje. Miesto orkestras pasi
rodė toli nuo idealo, be to, tos ope
ros negrojęs, o nekūrentame teatre 
nelabai noris ir groti. Matyti, jis bu
vo ir gana abejingas, kad čia kaž 
kokie auslenderiai ką rimtą\ galėtų 
padaryti.5, Orkestrui sutvarkyti ir 
išreikalauti iš jo bent minimumą, di
rigentui kainavo ir nervų, ir darbo, 
ir sveikatos. Tiktai didelis jo taktas,’ 
stipri muzikalinė individualybė ir 
puikus susiorientavimas padarė tai, 
kad orkestras pagaliau vis dėlto pra
dėjo dirbti ir uždavinį atliko, nors ir 
ne be trūkumų, nors ir iš anksto apmo
kėtas 3.000 markių. Dirigentas A. Ku
čiūnas už visą savo atsidėjimą ir tikrai 
nuoširdų darbą vertas didžiausios 
pagarbos. Puikiai jis pravedė abu 
spektaklius, susilaukdamas iš audi
torijos gražaus įvertinimo. Jo muzi
kalumas ir puikus orientavimasis 
leido jam kruti gražią muzikinę ope-

Estų ddil. Ed. Wiiralto kurinių paroda
tuose, kaip medžio ir linoleumo rai
žiniuose, aquatinte', vermis-mon ir 
kt. Todėl nenuostabu, kad jis gyve
na Paryžiuje, meno metropolijoje, 
ir ten susirado antrąją tėvynę. Di
dieji Paryžiaus salionai išstatė jo dar
bus, kuriuos prancūzai menininkai 
labai vertina.

Nors Wiiralto kūryba yra tarptau
tinio pobūdžio, bet jis savo viduje, 
jausmais ir mintimis, pasiliko estas. 
Kaip visai teisingai pastebėjo žino
mas estų meno kritikas Aleksis Ran- 
nit, jisai savo ramiomis šviesiomis, 
užbaigtomis linijomis, plastišku la
kumu išreiškia savo Estiją, o savo

Freiburgas. — S. m. kovo 8 d., 
UNRRA-os ir prancūzų okupacinės 
valdžios atstovams dalyvaujant, Au- 
gustiner ^Museum patalpos.e iškilmin
gai atidaryta žinomojo estų grafiko 
Eduardo Wiiralto kūrinių paroda.
Tai pasaulinio masto dailininkas, 
1937 m. tarptautinėje grafinių kūri
nių Vienos parodoje apdovanotas 
aukso medaliu. Jis, be to, yra daly
vavęs daugybėje parodų Europoje ir 
Amerikoje. Kaip prisimename, jo 
kūrinių paroda savo laiku yra bu
vusi ir Kaune. " ;

Šioje Freiburgo parodoje daili
ninkas yra išs^tęs 80 įvairių savo 
kūrinių. Juosė jaučiamas klasinis į lyriškai dvasiniu atspalviu ir niuan- 
dydis ir švarumas.’ Wiiralt puikiai Į sų turtingumu savo Prancūziją, 
valdo techniką savo- grafiniuose dar- | -at

ros visumą, sugebant išryškinti gra
žiąsias šios puikios operos detales.

Operą — „Sevilijos Kirpėją“ — 
dainavo ir vaidino Vilniaus ir Kauūo 
operų solistai. Bet ir jų darbas ne
buvo lengvas. Paaštrėjusios žiemos 
metu buvo persišaldė ir vos iš gripo- 
zinės lo.vos išsiritę solistai A. Kutkus 
ir V. Baltrušaitis. Repetuoti gi jiems 
teko nekūrentame teatre visą dieną, 
generalinės repeticijos metu (visi 
taip repetavo). Pagaliau globėjų pa
žadėtoji mašina neatėjo ir iš Det- 
moldo | Augustdorfą teko važiuoti 
tramvajum, o nuo jo naktj per gilų 
sniegą eiti pėsčia namo 5 km, beje, 
drauge su būriu svečių, atvykusių į 
operos atidarymą. Natūralu, kad kai 
kurie solistai premjeroje ne|Stengė 
padainuoti, kaip jie padainuotų bū
dami sveiki, atsilsėję ir... sotūs. Ta
čiau spektaklis vis dėlto buvo gražus. 
Jis daugeli tautiečių ne tiktai suža
vėjo, bet ir jaudino iki ašarų. Žavė
jo meniškuoju dekoracijų bei ko
stiumų puošnumu ir turtingumu; 
jaudino jvykio nepaprastumu bei 
gražiuoju lietuviškosios dvasios pasi
reiškimu.
į Grovo Almavivos rolėje išvydome 

vėl Aleksandrą Kutkų, kuris ir Lie
tuvoje daugiausia tą rolę vaidindavo. 
Almaviva buvo santūresnis, negu 
Lietuvoje, bet šaunus. Vladas Puš- 
korius-Puskarzevičius, tas nepakei
čiamasis daktaras Bartolo, ir Det
molde buvo reljefinga figūra. Jo pa
vaizdavime Bartolo tikrai vertas 
užuojautos ir nusišypsojimo. Didelių 
vaidybinių gabumų turjs Vladas Bal
trušaitis davė itin įtikinama Figaro 
vaizdą. Klasiškojo „gandonešio“ don 
Bazilio rolėje buvo Ipolitas Nauragis, 
davęs įspūdingą vaidybinj ir vokalini 
vaizdą. Visumet scenoje veiksminga 
Elzbieta Kardelienė ir šj kartą sce- 
don įnešė daug dinamiškumo, links
mo skaidrumo ir gražios nuotaikos. 
Jos balse, kolarattfros valdymo tech
nikoje žymi pažanga. Sultingai pra
skambėjusiu mezzosopranu Marče-

liną dainavo Jadvyga Vencevičiūtė, 
nors vaidyboje ji galėjo būti relje- 
fingesnė. Dėl tos vaidybos ir tenka 
kalbėti, kai šį pastatymą lygini su 
kauniškiu. Kaune „Sevilijos Kirpė
jas" buvo pastatytas režisieriaus 
Petro Olekos. Tas pastatymas turėjo 
gerai apgalvotą savo liniją bei stilių. 
Kai kam nepatiko tūlų vietų peršar- 
žavimas. Dabar Detmolde prisilai
kyta to pastatymo, tiktai perdaug jau 
„nuimta“ mizanscenų esmės, ypač 
dr. Bartolo, Figaro, Marcelinos ir kt. 
Tiktai don Bazilio išlaikė pilną kau
niški stilių. O vis dėlto ir don Ba
zilio stilizuotasis pasisveikinimas, ir 
Marčelinos šlubčiojantis ėjimas prie 
durų, taip ir prašomas pačios muzi
kos, ir don Bartolo išėmimas šipulio, 
matomo publikai, iš Figaro akies, ir 
kiti teatrališki, bet ne natūralistiški, 
momentai daug šiai operai duoda. 
Antrame spektaklyje, panaudojus 
kauniškę tradiciją, publiką pasiekė 
daug daugiau momentų, kurie jos 
priimti ir suprasti efektingiau. Žo
džiu, ir vaidyba ateityje, operai įsi- 
vaidinus daugiau, tada patobulėti.

Tiesa, visi operos solistai šią ope
rą yra dainavę jau daugeli kartų, — 
nesunku jiems buvo susirepetuoti, 
tiktai medžiaginės sąlygos, kaip ži
noma, nelengvos. Visai naujas čia 
buvo choras, kuri sudaro muzikontai 
ir kariai. Chorą sudarė žymūs mūsų 
vyrai — karininkai, direktoriai, mo
kytojai: S. Grigaliūnas, V. Kriaučiū
nas, S. Malinauskas, K. Mereckas, V. 
Strimas, P. Vaičaitis. Karininką, 
trumpoje solo partijojer-ffainavo V. 
Bražėnas. Choras gražių balsų ir vi
siškai pakankamai skambėjo, buvo 
darnus ir muzikalus.

Didelę fortepijono partiją puikiai 
atliko S. Paleček-Levickienė. Tre
čiame veiksme „pamokoj", kurios 
metu Rozina davė Masse, „Lakštutės 
ariją“ (prancūziškai) gražus buvo 
balso, fortepijono ir fleitos trio.

Bendras muzikinis-vaidybinis ope
ros vaizdas visiškai geras, darnus jf 
net įspūdingas.

Po spektaklio įvyko gausus, šioms 
sąlygoms tartlngas ir nuoširdžiai iš
kilmingas LTOperos sveikinimas, ku
riame buvo daug įspūdingų ir tiesiog

J. Aistis

Tu,, kuds jtik&įai
Tu, kuris tikėjai, kad atrasi žmogų 
Su tyra kristalo, ašaros siela — 
Atradai aistrų gašlumo liūną ogų, 
Tyvuliuojantį nebeišbrendama 

bala.
Tu, kuris norėjai, kad šaltiniais 

trykštų 
Sielvarto ir'skausmo kupina širdis —
Pamatei ją, šliužą atstumiant), 

šlykštų, 
Jos begėdį-piktžodžiavimą girdi../
Tu, kuris ieškojai tikro ir prasmingo 
Siekiančiųjų kelto, kylančio

aukštyn — 
Šunkeliuos paklydus, tau erškėčiais

sminga
Svajos ir troškimai einantys plokš

tyn .
Tu, kuris svajojai gražią ir nemarią 
Šios pakalnės meilę, tirpstančia auka, 
Bet pastūmė geismo gaivalingos 

< marios
Maitot šventenybę nešvaria ranka
Tu, kuris ilgėjais, tu, kuris vileisi 
Nebenusileisti purvinau geisman. 
Tu, kuris svajojai, ar tu man atleisi? 
Tu, kuris tikėjai, ar atlelsiman?

jaudinančių momentų. Sveikino LTB 
Centro Komitetas ir jo Švietimo 
Valdyba, suteikusi ir didžiausią^pini- 
ginę paramą( BCT, kurios vardu ir 
angliškai prabilo p. Rudinskas, BALF 
ir kitų organizacijų atstovas p. Dym- 
ša, kurio dėka gauta pirmoji parama, 
Mažosios Lietuvos Taryba,* žinoma, 
Augustdorfo stovyklos LTB su dova
nomis, Lietuvai Vaduoti Sąjunga iš 
JAV ir 1.1. Sveikinimai reiškė didel) 
mūsų tremtinių valios ir pasiryžimų 
vieningumą, solidarumą ir sudarė 
tikrą demonstraciją, kurios reikšmė, 
ryšium su politinio momento svar
bumu, yra didelė, neįkainojama.

LTOperos atidarymas, kaip jis 
praėjo, buvo didelė mūsų tautos 
šventė^ ir didelis mūsų laimėjimas.

. . B. Antalgė

Amerikiečių literatūra užsienyje
Viename „The New Republic“ 

numerių Malcoln Cowley rašo apie 
amerikiečių knygos istoriją užsie
nyje.

Iki 1914 m. amerikiečių literatūrą 
europiečiai traktavo kaip anglų lite
ratūros šaką. Be Poe, Whitmano ir 
Twaino, paprastai būdavo verčiami 
tik kriminaliniai romanai ar knygos 
vaikams. Amerikiečių knygos vai
kams susilaukė tarptautinio pripaži
nimo. Pvz., „Nicolas Carterio nuoty
kiai“ apie. 1920 m.

Pirmuosius savo pergalės žings
nius amerikiečfų knygos pradėjo 
Anglijoje. Po didžiojo karo europie
čiai suprato, kad yra ir amerikiečių 
kultūra, kaip ir amerikiečių litera-’ 
tūra. Sorbonnos ir Berlyno univer
sitetuose buvo įkurtos atitinkamos 
katedros. Pradėta domėtis amerikie
čių rašytojais, pirmoj eilėj amerikie
čių poetais: Robinson, Frost, Masters, 
Sandburg, Vachel Lindsay. Tada 
priartėjo eilė romanistams: Cabell, 
Hergesheimer, Willa Cather, Lewis, 
Dreiser. Jų tarpe bene pirmasis, už
kariavęs Europą, bus Sinclair Lewis. 
Jo dėka daugis jaunų, užsienyje dar 
nežinomų, autorių pasklido po Eu
ropą.

Lewis, be kita ko, buvo pirmasis 
amerikietis, gavęs Nobelio literatū
rinę premiją (1930 m.). Prieš tai nie
kam nė į galvą nebuvo atėję, Nobe
lio premiją paskirti tokiems auto
riams, kaip Mark Twainui ar Henry 
James. Savd padėkos kalboje Lewis 
tapo amerikiečių rašytojų šaukliu. 
Jis užsiminė apie autorius, kurie, jo 
nuomone, yra patys stiprieji: Drei
ser, Eugen O’Neill, Mencken, Sher
wood Anderson, Upton Sinclair ir 
kiti, iš jaunųjų tarpo: Hemingwoy, 
Wolfe, Wilder, Dos Passos, Stephen 
Benet, Gold ir Faulkner. Lewis ap
gailestavo, esąs per senas, kad galėtų 
būti tų „jaunųjų amerikiečių“ tarpe.

Lewis'' kalba nepraėjo tylomis. 
Netrukus daugis jo paminėtų autorių 
buvo išversti į Europos'kalbas. Ne
daug tapraėjo laiko, ir vėl du ameri
kiečiai buvo atžymėti Nobelio premi
ja: Eugen O’Neill (1936 m.) ir Pearl 
S. Buck (1938 m.).

Amerikiečių literatūrai atėjo sėk
mės dienos. Paryžiuj, Berlyne, Bue
nos Aires ir kt. didmiesčiuose ame
rikiečių autoriai susilaukė didelio pa-

sisekimo. „Geroji žemė“, „Anthony 
Adverso“, „Vėjo nupūsti“ ir kt. kny
gos mušė negirdėtus tiražus. Ameri
kiečiai stebėjosi, kad jų krašte sma
gaus pasiskaitymo lektūra europiečių 
Intelektualuose rado žymiai tvirtesni 
atgarsj. Iš tokių žymėtinos James 
Caino knygos ir „Vėjo nupūsti“.

Paskutiniaisiais metais europiečiai 
užjūrio literatūros dar daugiau iš
troško, nors, kaip Cowley pastebi, šis 
susidomėjimas gal nusistovėti ir 
daugiau nekilti. Nuo 1941 m. Pran
cūzijoje pastebimas literatūrinis at-

gimimas; demobilizuoti anglų rašy
tojai jau 1945 m. gali rašyti origina
lius kūrinius. Be to, Europa ir Ame
rika labai skirtingai išgyveno karus 
ir bus sunku rasti bendrą dvasinę 
platformą. Trisdešimtaisiais' metais 
europięčių kritikai amerikiečių kū
rinius apibrėžė kaip ateinančios uni
versalinės jėgos ir visuotinio sužlu
gimo pranašus. Šiandien, kai ameri
kiečių pranašumai yra išsipildę, likę 
gyventi europiečiai ieško naujos li
teratūros ir klausimas, kiek daug tų 
knygų, kuriuos vaizduos pokarini 
laikotarpį, bus iš JAV literątūrinio 
lobyno. J. K. C.

Atsiliepimas apie ,Musų Kalendorių
• „Mūsų Kelio“ leidykla išleido 
laikraščio priedu 1947 m. kalendorių, 
redaktoriaus A. Merkelio parengtą. 
Kalendoriaus, tai tikra knyga — turi 
224 puslapius. Kelną nepažymėta.

Susipažinkime nors trumpai su 
kalendoriaus turiniu. Įžangą sudaro 
Lietuvos himnas. Salia kalendariu- 
mo surašyti kiekvieno mėnesio mi
nėtini įvykiai. Čia randame visas 
reikšmingiausias datas mūsų tautos 
gyvenime. Kalendoriaus turinys tur
tingas, rinktinis. Be gražių poezijos 
perlų, J. Baltrušaičip, J. Aisčio, F. 
Kiršos, Vaitkaus ir kt. eilėraščių, yra 
paties autoriaus rimtų straipsnių 
trenhinių reikalais. Puikiai paminė
ta lietuviškosios knygos 400 metų 
sukaktis. Netrūksta ir Mažosios Lie
tuvos didvyrio Vydūno kūrybos, pvz., 
„Iš tamsos švieson“. Labai vertingas 
J. Aisčio straipsnis apie mūsų gar
sųjį poetą Jurgj Baltrušaiti su , bi
bliografiją. Apie a. a. prof. Elisoną 
išsamų straipsnį parašė prof. Ig. K., 
apie Dr. Kazj Grainių — Dr. V. Ter- 
cijonas.

Ir lengvesnio turinio pasiskaity
mų netrūksta, pvz., Liudo Dovydėno
— Baronai plaukia, A. Vaičiulaičio
— Puodų puodas, Vaidoto — Ryž
tingieji lietuviai, Kuzmickio — Lie
tuva iš tolo, Ig. K. — Taikos tarpi
ninkas, Lietuva prieš penkiasdešimts 
metų, V. Maciūno — Senasis Vilniaus 
Universitetas ir 1.1. Yra ir aktualijų 
bei pamokančių, naudingų straipsnių, 
kaip pvz., A. Motuzo Istorija kar
tojasi, Kiek Amerikai atsiėjo šis ka
ras, Diplomatico — JAV uždavinys

— pirmavimo išlaikymas, Žymesnių
jų amerikiečių mintys, Tautų ūkio 
laisvė ir pan. Liaudies išmintis ir 
naudingi patarimai dar paįvairina 
kalendoriaus turinį.

Iš tremtinių gyvenimo A. Dange
rutis ypač iškelia mūsų laimėjimus 
švietimo srityje. Atitinkamai vietos 
paskirta vaikų darželiams, pradžios 
ir aukštesniosioms, taip pat specia
lioms mokyloms ir paduoti naujausi 
statistiniai duomenys. Nepamiršta 
švietimo organizacija ir mokslo prie
monių rūpinimas. Studentų reika
lams paskirtas atskiras straipsnis su 
išsamia studentų padėties apžvalga 
įvairiuose universitetuose.

Jei būtų tilpę ir mūsų kultūrinio 
veikimo aprašymai, vaizdas būtų dar 
pilnesnis, bet, reikia manyti, kad dėl 
vietos nebuvo galima aprėpti visų 
sričių.

- Kas nori išskaičiuoti, kiek kalori
jų jis priima, tas kalendoriuje randa 
svarbiausių maisto’ produktų kalori
jų lentelę. O vykti- į platų pasauli 
pasiryžusiems ar norintiems gauti ži
nių iš tolimų kraštų, norodyta dau
guma mūsų atstovybių, įstaigų, or
ganizacijų bei laikraščių adresai vi
sose pasaulio šalyse.,— Tiek trum
pai apie kalendoriaus turinį.

Aplamai, reikia pasakyti, kad 1947 
metų kalendorius yra rimtas įnasas 
į mūsų tremtinių kultūrinį gyveni
mą. Tai ne tiek kalendorius, kiek 
mūsų dvasinio-kultūrinio gyvenimo 
laimėjimų veidrodis. Jį reikia pri- 
skaityti prie rimčiausių tremtyje .pa
sirodžiusių spaudos kūrinių.

J. Gr.
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Tremtinių stovyklas belankant
Tarptautinės DP Delegacijos Belgijoje informacinės kelionės USA zonos 

pietinėje dalyje (1947. 2. 18. — 1947. 3. 3.) 
pranešimas

S.' m. vasario 17 d. tarptautinė DP 
delegacija susirinko Frankfurto emi
gracinėje stovykloje informacinei ke
lionei po amerikiečių zonos stovyklas 
ir vasario mėn. 18 d. (antradieni) de
legacija pasidalinusi pusiau: viena 
dalis Belgijos Ministerio' Pirmininko 
Įgaliotinio Belgijos Armijos majoro 
Paul Roussau ir IGCR organizacijos 
(Tarpvyriausybinio Pabėgėlių Komi
teto, kurie yra sudarytas iš 33 tautų 
vyriausybių ir kuriam*nuo 1946 m.

Vienas iš įvairių rajonų anglies pramones darbininkų šeimoms gyventi

liepos mėn. 16 d. yra oficialiai pa
vesta rūpintis ne tik tremtiniais na- 
cionaisocializmo aukomis arba Ispa
nijos pabėgėliais, bet taip pat rūpin
tis visais tais, kurie del rimtų prie
žasčių negali arba nenori grįžti į sa
vo tėvynes. Todėl komitetui yra pa
vesta organizuoti emigraciją į kraš
tus, kuriuose pabėgėliai galės sukurti 
naują egzistenciją) atstovo James Jo
seph Burr lydima išvyko j USA zonos 
šiaurę Kasselio link aplankyti 2-ro ir 
3-čio UNRRA-os distriktų stambes
nius gyvenamus punktus; kita gi da
lis Belgijos Armijos kapitono Emile
Donvil ir IGCR organizacijos atstovo 
Stanne lydima išvyko į pietinę USA 
zonos dalį Stuttgarto link, t. y., pirmo 
ir penkto UNRRA-os distriktų stam
besnius DP gyvenamų punktų gy
ventojus painformuoti.

.-: grupė padarė informacinius 
pranešimus stovyklų gyventojams ar
ba sukviestiems apygardose esančių 
Stovyklų atstovams Stuttgarto emi
gracinėje stovykloje, Schwaebisch 
Gmuend, Karlsruhe, Ingolstadte, Ro- 
Senheime, Esslingene, Bad-Aiblinge, 
Berchtesgadene, Muenchene, Augs
burge, Leipheime, Wuerzburge ir 
"Wild-Fleckene. Šios informacinės 

kelionės metu daugelyje UNRRA-os 
Area Teamuose delegacija buvo mie
lai priimta ir iš UNRRA-os pusės 
parodyta šiai misijai tinkamas dė
mesys ir, reikiama parama. Neap
sieita kai kur ir be nesusipratimų iš 
UNRRA-os pusės. Ingolstadto ir 
Muenčheno Area Team UNRRA-oš, 
stovyklų gyventojus prieš tai jau bu
vo painformavę, kad norintieji emi
gruoti pirmoj eilėj turėsią atlikti 
UNRRA-os antrąjį screeningą. Ka

dangi išvietintieji į šiuos screeningus 
eiti atsisako, UNRRA-os vadovybės 
imasi kitos taktikos, t. y., pirmoje ei
lėje mano priverstinai apklausinėti 
pagal didžiąją anketą UNRRA-oje 
dirbančiuosius,- toliau amerikiečių 
.armijos daliniuose, o po to tikisi bus 
lengviau ir iš kitų pagal anketą no
rimas grynai asmenines ir politines 
žinias sužvejoti ir nežinomiems tik
slams panaudoti.

Vasario 25 d. Ingolstadte buvo su
šaukta tautybių gyventojai informa
ciniam pranešimui apie galimą emi
graciją į Belgiją. Pranešimo metu

Modernių anglies pramonės fabrikų pastatai La Campine srityje

suinteresuotieji delegacijai davė už
klausimus, tarp kitų ir šį: ar emi
gruojantiems bus reikalinga atlikti 
UNRRA-os screeningas. Belgijos Ar
mijos kapitonas Donvil atsakė, kad 
Belgijos vyriausybei pakanka USA 
Armijos atlikto screcningo ir daugiau 
jokių kitų nereikalinga. Po praneši
mo Area Team būstinėje IGCR at
stovas tuo reikalu turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su vadovaujančiais Ingol
stadto UNRRA-os pareigūnais. Pa
galiau, esant skirtingoms nuomo
nėms, IGCR atstovas telefonu atsi
klausė tuo reikalu USFET-HQ (G 5) 
DP reikalams Frankfurte Armijos 
majoro R. E. Neiman, kuris atsakė
taip pat, kad norintiems emigruoti 
pakanka USA Armijos screeningo, o 
su visais kitais screeningais „gadem“.

Po to, tik išvykus delegacijai iš 
Ingolstadto į Muencheną, šios UN"- 
RRA-os pareigūnai ilgu telefoniniu 
pasikalbėjimu painformavo Muen- 
cheno Area Team Direktorių Koks, 
kuris laukdamas delegacijos atvyks
tant į Muencheną labai nervavęsis. 
To rezultate, Muencheno Freimann 
kareivinių stovykloje informacinis 
pranešimas buvo uždraustas. Su
kviesti gyventojai, delegacijos at
vykstant laukė 19 vai., atvykus dele
gacijai čia apie 20 vai. įvyko gana 
skandalingas susirinkimas, kuriame 
buvo sukviesta per tūkstantį ukrai
niečių ir lietuvių. Atvykęs Muen
cheno Area Team direktorius Koks 
su įeitais UNRRA-os pareigūnais su
sirinkimui įsakė išsiskirstyti ir in
formacinio pranešimo dėl emigraci
jos į Belgiją padaryti neleido. Susi
rinkusieji nepagailėjo UNRRA-os va
dovybei triukšmingo nepasitenkini
mo pareiškimų ir replikų.

Belgijos Armijos kapt. Donvil su
sirinkusiems "pasakė: „Labai man 
gaila, kad tokie nesusipratimai tarp 
USA Armijos Vadovybės ir UNRRA- 
os yra galimi ir visi, atrodo, žinote, 
kokios tai rūšies nesusipratimai“. 
Visi susirinkusieji ėmė atsakinėti: 
„Taip, mes žinome tai labai gerai“. 
Toliau kapitonas sakė: „Belgijos vy
riausybė pati pirmoji nori ateiti jums 
į pagalbą, duoti pastovų darbą, naują

Anglies kėlimo liftų įrengimai žemės 
paviršiuje

gyvenimą ir Jaisvę ir tikisi, kad šie 
nesusipra.'mai bus pašalinti ir kas 
norėsite, galėsite greitu laiku vykti 
į laisvą Belgiją. To Belgijos vyriau
sybės vardu aš jums linkiu ir siūlau 
šiąja galimybe kuo daugiausiai pa
sinaudoti“.

Kapitonui Donviliui susirinkusieji 
sukėlė triukšmingų ovacijų., Susi
rinkimas nenoriai išsiskirstė, labai 
pasipiktinęs šios UNRRA-os parei
gūno nedemokratišku nusistatymu.

Si delegacijos grupė pirmąją in
formacinę kelionę po didžiuosius 
centrus baigė kovo 3 d., o vėliau dar 
Belgų vyriausybės atstovai "su dele
gacijos atstovais, kiekvienos tautybės 
atskirai, mano apvažiuoti informaci
jos tikslu visas gyvenamas stovyklas.

-k-

| Savien ir svetimieji
(Pradžia 1 pusi.)

buvo geri žmonės, jie buvo vertinami 
ir nebojant geštapo persekiojimo ras
davo vokiečių paguodos ir paramos. 
Be jos jie būtų pražuvę. Tam tikra 
dalis tautiečių taip pat paremdavo 
tuos nelaiminguosius.

Šiandien, kada gražusis nacizmo 
miražas subyrėjo ir tie, kurie kadai
se be galo buvo patenkinti nacių 
veiksmais, pradėjo praregėti ir nebe
supranta patys, kaip jie tada galėjo 
taip elgtis su savo kraujo giminėmis 
ir tautiečiais. Ne maža yra tokių, 
kurie šiandien gėdisi susitikti su tais, 
kuriuos kadaise" pasmerkė. Jie pa
matė, kad nacizmas jų nepadarė vo
kiečiais ir kad naciai juos tol laikė 

j vokiečiais, kol jie buvo naudingi jų 
tikslams. Šiahdien jie vėl ieško ke
lių grįžti pas savus, į savo tautą ir 
reikia tikėtis, kad nors dalis suras 
kelią atgal. ' ,

į Praeities patyrimai buvo labai 
skaudūs ir žiaurūs. Svajonės tų, ku- 

’ rie tarėsi pasaulio viešpačiais, suby
rėjo taip Staiga, kad jie nepasijuto 
atsidūrę kalėjime ar už spygliuotų 
vielų. Kiti mūsų persekiotojai atsi
dūrę tremtyje, kaip ir mes ir šian
dien, turi įsitikinti, kad jų persekio
tieji čia aukščiau vertinami, negu jie, 
tie savo laikų didvyriai. Jie čia, jau
čiasi svetimi kaip ir mes, laikomi 
atėjūnais kaip ir tie, kurie bėgo nuo 
jų teroro, o savo tautybės ir įsitiki
nimo neišsižadėjo.

Šia proga reikia paminėti, kad at
bėgusios ar atitremtos mūsų tautie
čių šeimos vokiečių tarpe rado užuo
jautos ir paspirties, nežiūrint geštaT 
po teroro ir persekiojimo. Kartais 
net smogikai, aukšti pareigūnai, glo
bojo kalinių ir koncentracininkų šei
mas, jas rėmė ir protegavo. Koks 
skirtumas tarp savųjų savame kraš
te ir svetimųjų svetimame! Nemaža 
tautiečių turi rausti prisiminę savo 
elgesį tais nacių galybės laikais.

Nėra abejonės, kad šiandien visi 
kitaip galvoja, negu tuokart. Tur būt, 
ir bukapročiai suprato, kad esama 
nuotaikų ir vertybių. Nuotaikos kei
čiasi ir dažnai po tam tikro laiko ne
benorima jų prisiminti. Etinės nor
mos yra pastovios ir jų vertybė nesi
keičia diena iš dienos, kaip ir tautos 
bei valstybes egzistencija. Jų negali 
panaikinti nei jokie diktatoriai, nei 
bet kokios nuotaikos. Kuo gimei, tuo 
ir mirsi! Galima pakeisti pilietybę, 
partiją ir tikybą, bet savo prigimties, 
tai yra tautybės, negalima pakeisti.

Pastarųjų metų įvykiai parodė 
gana akivaizdžiai, kad reikia gerbti 
ir branginti kas sava, kad negalima 
nuotaikos pagautam daryti nusikal
timo 'savo giminei ir kraštui, nesi
skaitant su doros įstatymais. Jei 
žmonės neatsiteis, pats likimas mums 
atkeršys mūsų nusidėjimus.

J. Grigolaitis

T

Nuoširdumas ar nervų 
gadinimas ?

Yra žmonių, kurie mano, kad Die
vas davė žmogui liežuvį tam, kad 
anas galėtų' nuslėpti savo tikrąsias 
mintis. Iš tikrųjų gal ir ne taip yra, 
bet faktas lieka faktu, kad diploma
tijoje ir politikoje daug rašoma ir 
kalbama vien tik tam, kad priešin
gasis partneris ne taip greit galėtų 
susivokti, ko iš jo iš tikrųjų norima. 
Šitokius dalykus tenka prisiminti 
skaitant kai kuriuos vakarų ir rytų 
demokratijos pasikeitimus nuomonė
mis ar stebint kitus vienos ar kitos 
demokratijos eilinius žygius.

Bekariaudamos prieš fašistus rytų 
Ir vakarų demokratijos labai susibi
čiuliavo ir net pradėjo imti viena iš 
kitos pavyzdi, kaip reikia save na
muose tvarkytis ar net kaip reikia 
santykiauti su savo bičiuliais. So
vietai įvedė pas .save tikybos laisvę
— be to gf negali būti tikros demo
kratijos. Jie pakeitė komisarus į mi- 
nisterius, uždėjo karininkams antpe
čius, pradėjo garbinti Petrą Didįjį, 
Joną Žiaurųjį/eEuvorovą ir visa tai, 
kas primena Rusijos tėvynės meilę ir 
pastangas tą tėvynę sutvarkyti ir pa
didinti. Jie panaikino internacionalą
— mat, negražu kištis į kitų draugiš
kų ir demokratiškų valstybių vidaus 
reikalus. Be to,. tatai prieštarauja 
laisvo tautų apsisprendimo principui.

Vakarų demokratijos, žinoma, bu
vo sužavėtos tokiais savo bičiulių — 
rusų žygiais begiriant generalisimą 
Staliną, jo santvarką ir didvyrišką 
rusų tautą. Vakarų demokratijos, 

kiek įmanydamos, norėjo pasekti so
vietų pavyzdį. Pirmoji pasiskubino 
Anglija. Net labai draugiškų Pots
damo derybų meti! nuvertė Chur- 
chillį (Rooseveltas kiek anksčiau pats 
mirė). Prancūzija staigiai paraudo
navo ir iki šiol vis dar raudonėja. Ir 
vokiečiai, bent sovietų zonoje, stvė
rėsi demokratiškiausių, rytietiškų 
metodų — imtinai iki savanoriško su 
visomis šeimomis vykymo į draugiš
kas respublikas.

Iki šio laiko buvo lig ir tradicija, 
kad rytų demokratai vis mokydavo 
vakarų demokratus. Tie pamokymai, 
dažniausia per radiją ir per Sovietų 
laikraščius, turėdavo šiurkštoką to
ną ir tam tikro demokratiško stataus 
puolitno formą. Vakarai (anglosak
sai) arba švelniai puolemizuodavo su 
tais puolimais ar tylėdavo — dėda
vosi negirdį, nematą. Tačiau pasta
ruoju metu, nors ir be didelių ko
mentarų, tie visi puolimai per spau
dą pateikiami skaitytojams. Gal ta
tai daroma iš nuoširdumo, bet tai la
bai dažnai nesiderina su oficialiais 
draugiškumo mostais. Pavyzdžiui, 
Montgomery ir brangius kailinius 
Maskvoje gavo, ir visą taurę vyno 
(būdamas absoliutus abstinentas 
Anglijoje) išlenkė už Stalino sveika
tą, o visvien Maskvos spauda ir ra
dijas nesiliauna pulti anglus dėl jų 
kapitalistinių ir imperialistinių už
mačių. Feldmaršalas Montgomery 
tiek buvo sužavėtas Stalino drau
gystės, kad net jis užklausė genera

lisimą, ar jis nesutiktų pasikeisti ka- I 
rininkais, t. y., kad dalis anglų kari- | 
ninku pastudijuotų Raudonąją Ar
miją, o dalis rusų pasižiūrėtų anglų 
kariuomenės. Generalisimus tokiam 
pasiūlymui labai pritarė, bet tik iš 
principo. Praktiškai gi esą todėl neį
manoma, kad, girdi, užsienis galėtų" 
pamanyti, kad anglai ir rusai bendrai 
ruošiasi ką nors pulti.

Kitas vėl gi labai sovietams drau
giškas pasiūlijimas kaip tik neseniai 
pasirodė iš prancūzų pusės. Prancū
zai sugalvojo vakarų demokratijos 
įtaką nukelti net už geležinės užuo
laidos ir siūlo sutarptautinti Silezi
jos sritį. Girdi, sovietai nori daly
vauti Ruhro srities sutarptautinime, 
tai ko gi blogesnė Silezija. Juk ji 
irgi pirmiau priklausė Vokietijai ir 
ją reikia sutarptautinti. Iki šiol nie
kas rimtai nemėgino su panašiais 
siūlijimais. lįsti už geležinės užuolai
dos. Kažin ar prancūzai tatai siūlė 
iš naivaus nuoširdumo ar tik norėjo 
nervus gadinti prieš Maskvos kon
ferenciją?
, Dabar toliau. Stalino draugas ir 

didelis rusų tautos entuziastas Chur
chillis vis nenustoja rūpintis, kaip 
geriau sutvarkyti Europą. Jis sugal
vojo, kad reikia įkurti Europos 
Jungtines. Valstybes, o jų priešakyje 
pastatyti Prancūziją ir... Vokietiją. 
Churchillis apie tai iškilmingai pa
kalbėjo Šveicarijoje atostogaudamas 
— Zueriche. Buvo daug kieno ma
nyta, kad tūo viskas ir baigsis. Chur
chillis gi dabar visai privatus džen
telmenas. Pasirodo, klysta. Laikraš
čiai praneša, kad Londone tam rei
kalui sudarytas komitetas ir eina 
spartus darbas ar bent propaganda 
už Jungtines Europos Valstybes. Da-

bar valdančioji Anglijos darbiečių 
partija tuo reikalu taip pat susirū
pino ir pritarė, bet savo nariams re
komendavo į tą sąjūdį nesidėti, nes 
tai Churchillio idėja. Tai negerai. 
Sovietai Jungtinėms Europos Valsty
bėms ne tik nepritaria, bet labai pik
tinasi tuo klausimo kėlimu. Esą, tai 
bus Jungtinė Europa prieš Sovietus. 
Kaip ten bus ar nebus, bet nervuotis 
yra pagrindo. Ką Churchillis gali, 
jis parodė net per du pasaulinius ka
rus. O kad jo šiandien nėra anglų 
valdžioje — tai menkas nusiramini
mas. Ir rusų daina sako: „Sudba 
igrajet čelovękom“ (likimas, žaidžia 
žmogumi).

Bet ir to negana. Vokietijoje ir 
tai ne anglų, bet amerikiečių zonoje 
atsirado grupė žmonių, norinčių 
steigti naują partiją ir tos partijos 
dvasios vadu pasirinko... Churchillį. 
Tai būtų, taip sakant, dar pusė bė
dos. Bet ko gi reikalauja ta partija. 
O gi pirmučiausia kuo griežčiausiai 
kovoti prieš socializmą bei komuniz

Liet. Bibliografinis Archyvas dėkoja
■ Lietuvių Bibliografinis Archyvas I 

Berne, Šveicarijoje, susilaukė nuo- Į 
širdžių talkininkų bei rėmėjų.

P. adv. L. Šmulkštys, gyv. Pful
lingen (Wurttemberg), paaukojo Bi
bliografiniam Archyvui vertingų 
knygų, o taip pat parūpino periodi
nių leidinių.

P. A. Ružancovas, gyv. Memmin
gen, Bavarijoje, perleido Bibliografi
niam Archyvui Lietuvių Tremtinių 
Bibliografijos Įstaigos (Memminge- 
ne) leidinių rinkinį.

mą ir neatidėliojant organizuoti Va
karų Europos Jungtines Valstybes 
pagal Amerikos Jungtinių Valstybių 
pavyzdį. Jas globotų vėlgi Anglija. 
Turėtų būti’ Vokietijoje, panašiai 
kaip JZ.V ir iš dalies Anglijoje, tik 
dviejų partijų sistema. Tos partijos 
vadu yra pasišovęs būti Dr. Leucht- 
gens, 70 su viršum metu žmogus. 
Okupacinė amerikiečių vyriausybė 
dar nedavė leidimo šitai partijai įsi
steigti — dar tyrinėja, ar ji turi pa
kankamai pasekėjų (o gal dar ir ką 
kitką?).

Ar bus leista tokiai partijai įsi
steigti ar ne, gal ne tiek ir svarba 
šiuo momentu. Svarbu, kad tokia, 
iniciatyva gimsta ir net labai viešai 
svarstoma. Žinoma, iš čia sumi
nėtų faktų kokių nors išvadų daryti 
netenka. Tam gi ir gyvename demo
kratijos laikotarpį, kad viską galė
tum laisvai pasvarstyti. Įdomu tik, 
ar tai nuoširdumo pasireiškimai ar 
tik noras kam nors gadinti nervus.

Pranas E. Girius

Taip pat Bibliografiniam Archy
vui savo surinktą leidinių rinkinį 
perleido p. V. Skirmuntas, gyv. Ober- 
kasselyje (ties Bonn).

Gerb. ^Mūsų Kelio1', „Tėviškės 
Garso“, „žiburių“, „Minties“ ir kitos 
Redakcijos' dovanai siunčia savo lai
kraščius. I

Bibliografinis Archyvas taria ger
biamiems aukotojams viešą padėką.'

1947. II. 19.
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Sovietinis mitingas Stuttgarte
Jul. Sakelė. Pačioje Maskvos kon

ferencijos pradžioje (kovo 11 d.) du 
šaunūs vyrukai — Pieck ir Grote- 
wohl su milžiniška reklama atsiran
da Stuttgarte — ten pat, kur Bymes 
paskelbė Vokietijos ekonominį atsta
tymą ir Vokįgtijos rytu sienų page
rinimą.

Taigi ponai „vienybininkai“ iš ry
tų revizitavo p. Bymes Stuttgarte ir’ 
surinkę daugeli tūkstančių žmonių, 
paskelbė, kad vakarų sąjungininkai 
kliudo Sovietų Sąjungai vesti Vokie
tiją į laisvę ir klestėjimą. Kalbėjo 
jie abu taip, tokiu tonu ir tokiu bal
su, kaip visi tokių misijų žmonės 
kalba.

— Vokietija turi būti vieninga. 
Separatizmas, atskiros federalinės 
valstybės vėl pagimdys Hitlerį. O 
vienybė Vokietijai gali duoti tik So
vietų Sąjunga, — šaukia tie abu vy
rai. — „Sehr richtig, sehr richtig“ 
(labai teisingai), — nuolat pasigirsta 
kiekvieną kartą tie patys po gausią 
minią išdėstyti balsai. Vieninga Vo
kietija, žinoma, vokiečiams patinka 
— ne visi, mat, susivokia, ką planuo
ja Molotovas.

— O kaip bus su Bymes pažadėtu 
rytų sienų atitaisymu? — pasigirsta 
nedrąsus balsas iš kampo.

— Genossen (draugai), — atsiker
ta Pieck, — sienas ir mes norime ati
taisyti. Aišku. Bet argi dėl to mes 
galime gadinti gems santykius su

Vieningo tikslo siekiant
(Atkelta iš 2 pusi.) 

stracijos ir teisės sekcija — 
Blažienė Sofija, Stavere-Bone Ama
lija, Neumann Marie; 4) Sociali- 
n ė sekcija — Jasaitienė Sofija, Bušą 
Margarieta, Aniline Gertrud; 5) K u 1- 
tūrinė sekcija — Vasyliūnienė 
Elena, Druva Elisa ir Kosesson Aino.

20 vai. buvo jauki sesių latvių 
paruošta vakarienė, kurios metu nuo
taikingai padainavo po kelias daine
les operos solistas p. Adolfs Kaktinš, 
ir dainininkės p. Ksenija Brante, p. 
Langenfelde-ir p. Olly-Tallmeister.

Antrąją suvažiavimo dieną Dr. 
M. Žilinskienė skaitė paskaitą „Mo
ters uždaviniai ir darbo pasirinkimo 
problemos“. ,

Po pietų pertraukos YWCA at
stovė van dec Bella skaitė paskaitą 
„Jaunuomonės“ auklėjimas ir jo tik
slas“. f . .z

Kitą paskaitą skaitė YWCA at
stovė p. Puhkla „Sporto problema“. 
Ji pažymėjo, kad ne tik siela, bet ir 
kūnas turi būti auklėjami. Moterys 
turinčios daugiau susirūpinti sportu.

Ponia M. Jūrnaa savo paskaitoje 
„Literatūrinis jaunuomonės auklėji
mas“ patarė sudaryti sąlygas, kad 
jaunuomenė galėtų skaityti daugiau 
jai tinkamų knygų.

16 vai. į suvažiavimą atvyko p. 
Thomas, ilgametis YMCA sekretorius 
Amerikoje. Jis sveikino suvažiavimą 

lenkais ir rusais. Mes gi ne naciai.
Čia tik vienas, arti tribūnos sto

vėjęs balsas sušunka „sehr richtig“, 
o salėje bendras ūžesys. Minia su
pranta, kuo čia kvepia.

— O kodėl sovietai mūsų belai
svių negrąžina? — vienu balsu sus
taugė auditorija.

— Nusiraminkite jūs ten galiorka, 
— užsirūstina' Pieck — aš tuoj pasa
kysiu. Sovietai jau grąžino 200.000 
belaisvių. Salėje pragariškas juokas 
ir šauksmai: kur. dar 5 milijonai?

— O kas ten tuos vokiečius be
laisvius nusiuntė? Hitleris! — „Sehr 
richtig, sehr richtig“ kaukia nuolati
niai balsai.

Ilgai dar abu kalbėtojai aiškino 
apie Sovietų palankumą Vokietijai, 
apie visokį klestėjimą sovietų oku
puotoje teritorijoje, apie vokiečių so
cialdemokratų „bankrotą“ ir tuos 
vargiis, kuriuose Vokietiją paskandi
no Hitleris.

— Kur mus Hitleris paskandino, 
dabar visi mes jau matom, bet kur 
tu paskandinsi Vokietiją, tai nedaug 
kas dar tesupranta, — dūsauja mano 
kaimynas.

Vokiečiai skyrstėsi be entuziazmo, 
susigalvoję ir susirūpinę. Juk ir vo
kiečiai taip uoliai karo metu organi
zavo „kvislingus“. Dabar turi juos 
savo krašte. Taigi: nekaski kitam 
duobės...

Dar viena smulkmena. Svečiai iš 

ir savo kalboje ypatingą reikšmę 
skyrė sportui ir vyrų ir moterų ben
dradarbiavimui. Baigdamas jis pa
pasakojo, kad jaunimui šiemet bus 
ruošiamos vasaros stovyklos.
» Suvažiavimas priėmė šias rezoliu- 
pijas:
1) Pavesti Moterų Tarybai įkurti 

Darbo Centralę, kuri tuojau su
registruotų visą amatininkams 
ruošti mokymo personalą.

2) Pateikti memorandumą karinei 
valdžiai mitybos reikalu."' i

3) Pasirūpinti, kad moterys turėtų 
atstoves bendruomenių komite
tuose. —

4) Padėti išsklaidytai gyvenantiems 
šeimos nariams įvairiose zonose,, 
apsigyventi vienoje vietoje.
Kaip lietuvių moterų padėkos 

ženklą Dr. M. Žilinskienė įteikė YW
CA latvių pirmininkei ir šio suva
žiavimo organizatorei p. T. Erdmanei 
tremtyje išaustą juostą. Taip pat 
juostos buvo įteiktos esčių ir latvių 
atstovėms. Suvažiavimas baigtas vi
sų trijų tautų himnais.

Įvykusiame pirmame Moterų Ta
rybos posėdyje kiekviena tautybė iš
sirinko Valdybos pirmininkę. Burtų 
keliu Pabaltijo Moterų Tarybos pir
mininkės vieta teko Dr. M. Žilinskie
nei, vicepirm. — Mag. Phil. M. Jiir- 
mai ir Tekiai Erdmane.

Suvažiavimo dalyvė |

Kas kaltas Palestinoje?
(Atkelta iš 3 pusi.)

Žinoma, Jungtinės Tautos gali tą 
klausimą ir išspręsti. Iš praktikos ži
nome, kad šiam aukštam organui 
daug lengviau sekasi spręsti mažes
nių tautų klausimus, negu didžiųjų 
ginčus. Bet deja, šitame klausime be 
arabų ir žydų, be Anglijos ir Ameri
kos, yra dar vienas labai svarus part
neris: Sovietai, jie (sovietai) tokiuose 
kilniuose susirinkimuose beveik vi
suomet pasirodo dideli ir aistringi 
nuskriaustųjų tautų gynėjai. Nuo to
kios rolės Sovietai ir šituo atveju 
lengvai neatsisakys. Nebent ir čia 
būtų surasta kokia nors pakankama 
kompensacija Sovietams. Taigi pla
čiau pažvelgę matysime, kad Pa
lestinos klausimas, kad ir netiesio- 
gia, gali liesti ir kitų Europos klau
simų sprendimus.

Gi anglai, kiek galima spręsti iš 
kai kurių jų paskutinių žygių, pa
staruoju laiku yra palinkę tokius 
kompensatus dalinti. Pavyzdžiui, 
Pabaltijo aneksijos de fakto pripa
žinimas, pastangos repatrijuoti DP iš 
anglų zonos, DP maisto sulyginimas 
su vokiečių maistu, slaptos derybos 
su Maskva ir panašiai. Žinoma, gry
nai anglų akimis žiūrint, tatai gali 
būti ir suprantama, bet vargu ar tai 
gali būti tolregės politikos pagrindu. 
Juk anglai įvairioms tautoms įvai
riais sunkiais momentais yra davė 
įvairių pažadų ar net garantijų. Jų 
niekas neužginčys ir neužmirš. O ta
tai jau kelia pagrindinį pasitikėjimo 
klausimą ateičiai. Tai vienas daly
kas. Gi su kompensatų sudarymu 
reikalas yra taip pat ne toks papras
tas. Kas gauna vieną, antrą ir trečią 
kompensatą, tas padrąsinamas ir dar 
didesniems reikalavimams (Hitlerio 
pavyzdys). O tie reikalaujami kom- 
pensatai ne visada gi esti tokie, kad 
jie būtų neskausmingi ir norintiems 
juos duoti. Kai kada tenka ir ka
riauti. Atsimename gi, kad po Muen- 
chene Hitleriui įteiktų kompensatų 
Anglijai teko kariauti ir net gi mesti 
mažoms tautoms tokią meškerę, kaip 
Atlanto Chartą. Taigi, esti momentai, 
kada ir mažųjų tautų pasitikėjimas 
esti labai reikalingas. Tad jo nusto- 
jimas vargu ar būtų pateisinamas il
gesnės politikos atžvilgiu.

Dabar grįždami prie klausimo, 
„kas kaltas Palestinoje“, ir turėdami 
prieš akis visus suminėtus faktus, 
norėtum padaryti tokias išvadas.

Pirmučiausia kalta Palestina ir

Ved* N. Girtauta*

sovietų zonos visai nesivaržydami 
„peria kailį“ vakarų sąjungininkams 
būdami amerikiečių zonoje. Ameri
kiečiai nieko. Tik stebi. O kas būtų, 
jei kas iš vakarų zonos panašiai pa
kalbėtų apie sovietus rytų zonoje? 
Taigi metodai labai skirtingi. Vokie
čiai suprasti negali — tik galvą 
kraipo.

KAUNO KREPŠININKAI STIPRUS
Latvių tarybinė spauda rašo, kad 

neseniai Estijoje viešoje Kauno Di
namo krepšinio komanda. Kaunie
čiai pasirodė esą pajėgūs. Pirmose 
rungtynėse jie nugalėjo Talino Di
namo 23-14, toliau įveikė Talino Ka- 
lev 46-22 ir pagaliau Talino rinktinę 
28-21. Su Tartu rinktine kauniečiai 
sužaidė lygiomis 23-23. Tuo būdu 
lietuviai savo gastroles baigė trimis 
pergalėmis ir vieneriom lygiosiom. 
Krepšių santykis 120-80 kauniečių 
naudai. Kauno Dinamo penketuką 
sudaro: Butautas, Kulakauskas, Ser- 
cevičius, Ragunavlčius, Petkevičius.

Be to, Estijoje viešėjo ir Rygos 
Dinamo vyrų ir moterų komandos. 
Latviai nugalėjo Talino Dinamo 30-22 
lygiomis sužaidė su Tartu rinktine 
21-21 ir pralaimėjo prieš Talino 
rinktinę 14-27. Rygos Dinamo sudė
tis: Silinš, Nelke, Cablis, Liepkalns, 
Grinbergs, Raubens, Rižovs, Berzinš. 
Talino rinktinėje žaidžia: Putmakers, 
Eriksons, Ramats, Lesovs, Kivets. 
Iš latvių geresnė pajėga, atrodo, bus 
Nelke, iš estų —Putmakers ir Ki
vets pasiekiė po 12 tšk.

Sėkmingai žaidė Rygos Dinamo 
moterys. Jos laimėjo prieš Talino 
Kalev 27-11, Tartu Dinamo 47-12, 
Tartu rinktinę 49-14 ir pralaimėjo 
tik prieš Talinu rinktinę 10-14.

Kaip matyti, latvių ir estų krep
šininkų eilėse daug naujų žaidikų. 
Lietuvių, Kauno Dinamo, komandoje 
žaidžia trys mūsų geri pažįstami: 
Butautas, Kulakauskas, Sercevičius, 
stipriau krepšinyje pasireiškę jau 
prieš keletą metų. Mums įdomu su
žinoti, kad kauniečiai krepšinyje 
stiprūs ir toliau džiugina savo per
galėmis; Ck.

Iš SCHEINFELDO „KOVO" 
RUNGTYNIŲ

S. m. vasario 23 d. Scheinfeldo 
liet, stovykloje įvyko krepšinio rung
tynės tarp vienos pajėgiausių latvių 
krepšinio ekipos, amerikiečių zonoje 
— Wuerzburgo latvių ir „Kovo“, 
Nors „Kovas“ šias rungtynes sužaidė 
žemiau savo įprasto lygio ir ypač 
šlubavo mėtymai, vis dėl to rungty
nes laimėjo pasekme 48:30. *

III. 5 d. „Kovas“ buvo pakviestas 
į Schweinfurtą žaisti parodomąsias 
krepšinio rungtynes prieš amerikie
čių Kitzingeno 14th const, reg. ekipą,

SPORTO ŽINIOS

arabų valstybės dėl to, kad jos yra 
tokiose strategiškai ir ūkiškai (ben
zino atžvilgiu) svarbiose vietosę, kad 
dėl jų rungiasi pačios galingiausios 
pasaulio valstybės. Kalti yra tarp
tautinės politikos įpročiai skaitytis 
su mažųjų ar silpnųjų tautų laisvės 
troškimais tik tiek ir tik tada, kielę 
ir kada tai naudinga savo egoistinių 
interesų apgynimui ir nuslėpimui. 

naujos krepšinio salės atidarymo pro
ga. Šį kartą „Kovas“ vos nepateikė' 
staigmenos, nes pirmąjį kėlinį lai
mėjo „Kovas" 17:12 ir 4 min. prieš 
(rungtynių pabaigą vedė 38:37, tačiau 
abu ilgieji (po 2 mtr.) Kitzingeno žai
dėjai laimingais ir nedengiamais me
timais išplėšė laimėjimą amerikiečių 
naudai.

Dabartiniu metu ši ekipa dalyvau
ja Muenchene visos amerikiečių oku
pacinės kariuomenės krepšinio pir
menybėse.

III. 3 ir 4 d. d. „KoVas“ laimėjo 
dvejas rungtynes prieš Kempteno 
GSK 40:17 (10:4) ir 49:19 (14:9). Nors 
buvo laukta apylygės kovos, tačiau, 
kaip pasekmė rodo, išryškėjo aiški 
„Kovo“ persvara. GSK laikėsi dar 
pirmą kėlinį, tačiau antrame nebeiš
laikydavo spartos, zoninis dengimas 
iširdavo ir „Kovui“ likdavo tik krep
šius krauti. Taškų per abejas rung
tynes pelnė: — GSK Panavas 6, 
Sventickas 6. Makauskas 5, Krutu
lis 12, Racevičius 7, „Kovas“-Birutl* 
17, Gruažuskas 20, Lauraitis 12, Gin- 
čąuskas 2, Gailius 12, Grybauskas 26, 

v. G.
ČEKOSLOVAKIJOS LEDO 

RITULININKAI VOKIETIJOJE
Kaip jau buvo ankščiau pranešta, 

dabartiniu metu vieši Vokietijos ame
rikiečių zonoje Pasaulio ledo ritulių 
meisteris Čekoslovakija, kur turėjo 
keletą ledo ritulio rungtynių su ame
rikiečių karių ledo ritulio rinktinė
mis ir jas gana aukštomis pasekmė
mis nugalėjo. Buvo taip pat sutartos 
ledo ritulio rungtynės ir su Vokieti
jos daugkartiniu meisteriu (dabar 
pietų Vok. meist. „SC Riesersee“ ta
čiau Čekoslovakijos vyriausybė pa
sipriešino ir rungtynės neįvyko.

Tas, žinoma, vokiečiams nebuvo 
malonu ir Muencheno radijo sporto 
žinių komentatorius priminė, kad Če
koslovakija tik laimingomis aplin
kybėmis iškovojo pasaulio meisterių 
vardą, Austrijai nugalėjus Švediją.- 
Tada austrų ledo ritulininkai Pragoję 
likę labai populiarūs, visur skambėję 
„Austrija, Austrija“ šūkiai. Žaibėjai 
buvę apdovanoti dovanomis. Net ir 
provincija ' neatsilikušf Taip viena 
kaimo, arti Pragos, gyventojai austrų 
žaidėjams atvarę riebią ... kiaulę, o 
angliakasiai dviejų anglies ' kasyklų 
pasižadėję dvi dienas kasti anglis šą
lančiai Vienai;

Kaltos mažosios tautos, vis dar ne
galėdamos suprasti (ir atitinkamai 
elgtis), 'kad jų laisvės šaltinis nėr* 
tarpusavė kova ir pasidarymas kitų 
įrankiu.

Kol tokia situacija bus, tol bu* 
tuščias reikalas ieškoti kaltininkų na 
tik Palestinoje, bet ir kituose daugiau 
ar mažiau panašioje padėtyje esan
čiuose kraštuose.

jt Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 

(STAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

XIV
AMBROZAITIS Pranas, 23 metų;
BRAZIENE E.;
BUTKIENE Karolina;
BUTKUTE Gina;
BYTAUTAS Vladas;
CIGAS Jurgis;
GIBIESAS Jurgis; -
GIEDA Bronius;
KOVALIAUSKIENE Ona;
KRASAUSKAS Mečys;
KVIECINSKIENE Magdalena;
LUKOŠEVIČIUS Vincas;
MACIANSKIENE Agota;
MARIONIS ^Antanas;
MARTINKAITIENE Petronė;
PAPADACHI Nicolas, 44 metų, gyv.

London, England;
PAŠKONIS Jonas;
PAUKŠTYS Izidorius;
PELDZIUS Jonas;
PETKUS Stasys.

2573. Tamošiūnas Anicetas (Bo- 
cholt/Westf., DP Camp Nr. 8) — Ke- 
meišiaus Broniaus, kt. giminių ir pa
žįstamųjų.

2574. Duobaitis Juozas Valdema
ras ([24] Spakenberg L, Geesthacht b. 
Hamburg) — Duobaitlenės-Gicevičiū- 
tės Onos (1900. X. 22), Duobaičio Juo
zo (1895. XI. 15), Duobaičio Izido
riaus Harry (1923. IV. 15).

2575. Ambrazaitis Pranas (Frei
heit, Kr. Osterode/Harz, Camp „He- 
ber“) — sūnaus Ambrazaičio Prano 
(1924. VI. 12.)

2576. Grindaitis Juozas ([20] 
Reppner b. Lebenstedt ū. Braun
schweig) — motinos Grindaitienės 
Marės su šeima, seserų ir kt. giminių 
bei pažįstamųjų. Turintieji apie juos 
bet kurių žinių prašomi atsiliepti.

2577. Gimn. mokytojo (vargoni
ninko) Beinorto Jono, prieš kapitu
liaciją buv. Osnabrūck, ieško gimi
naitė, gyv. Hanau a. M., DP Camp, 
Lamboystr., Haus 2a/62.

2578. Amerikos latvis, gyvenęs 
Rygoje, Alfonsas A. Balchunas ieško 

tėvo Balchuno Jono, gyvenusio Lie
tuvoje, Adreso reikalu kreiptis: 
V. Budininkas, MUnchen-Frei- 
mann, SS-Kaseme, DP Camp, C.- 
IV. 2.

2579. Draugelis Gedimimas (Dein- 
sen, kr. Alfeld/Leine) prašo skubiai 
atsiliepti Vosylių Antaną.

2580. Kemfertas Albinas ([23] 
Huntlosen i. Old., DP British Hospi
tal) — Dovydaičio Jono.

2581. 2vikevlčius Vytautas 
(Schwarzenbek b. Hamburg, Litaui- 
sches Lager) — brolio Žvikevičiaus 
Henriko (1916 m.).

2582. Buteikis Vaclovas ([24] 
Geesthacht-Spakenberg I) — Mule
vičiaus Jono.

2583. Malvieo Jono, 25 m. am
žiaus, ieško jo tėvai, dabar esą DP 
stovykloje (14b) Biberach /Riss, 
Gymnasiumstr. 29.

2584. Podėlis Ignas (Dillingen/D., 
Litauisches Lager) — Jankaus Va
clovo.

2585. Balčiūnas Stasys (26-38 St. 
Long Branch,’Toronto, Canada) ieš
ko savo sunaus Algirdo (arba žinan
čius apie jo likimą prašo atsiliepti).

2586. Mažonas Jonas (88 1st Str., 
Lasalle, Montreal), kilęs iš Biržų 
apskr., Pabiržės km., ieško giminių.

2587. Curbulėnas Kazys (45 Ar
thur St., Brockton Mass.), kilęs Iš 
Biržų apskr. Pabiržės km., ieško 
Curbulėnų ar Mažonų ir kt. giminių.

Padėka
Kauno Valstybinės Operos solis

tei RADZEVIČIŪTEI Pranei, Inns- 
brucko Operos solistui RŪTENUI 
Pauliui ir muzikui KALVAIČIUI 
Stasiui, davusiems š. m. kovo mėn. 
17 d. Heidelbergo Universiteto UN- 
RRA-os studentams be atlyginimo 
lietuviškų liaudies dainų ir įvairių 
operų arijų koncertą, reiškiame nuo
širdžią padėką.

Heidelbergo U-to Lietuvių 
Studentų Valdyba 

Skelbimas
V. Kamantausko anglų kalbos 

gramatika, kaina 5,- RM, ir J. Am- 
braškos ir J. Žiugždos lietuvių kal

bos gramatika I d., kaina 6,- RM. 
jati yra atspausdintos ir galima jas 
gauti Tuebingene (14b) .Apygardos 
Komiteto spaudos skyriuje, Karlstr. 
11. Užsakyti galima ne mažesniais 
kiekiais kaip po 10 egz. Užsakymus 
prašome daryti per komitetus, mo
kyklas ar spaudos platintojus, pini
gus iš anksto, siunčiant drauge su 
knygų persiuntimo išlaidomis Apy
gardos Komiteto spaudos skyriui.

„Mašinraščio kursams labai trūk
sta rašomųjų mašinų. Kas turi rašo
mąją mašiną parduoti, mainyti ar iš
nuomoti prašom pranešti šiuo adre
su: Mašinraščio kursai, (13a) Ans
bach, Hindenburg-Kaserne“.

Po sunkios, ligos mirus Anta
nui MAKSVYČIUI, jo sesu
tėms Birutei, Aldonai ir bro
liams Mykolui ir Juozui MAK- 
SVYČIAMS širdies skausmo 
valandoje reiškiu gilią užuo
jautą. Juozas Rumbutis

2570. Albrechtas Gustavas, gim. 
1911. VIII. 3 (Lehrte/Hann., West- 
endestr. 1) — žmonos Albrechtienės- 
Baltrušaitytės Agutės, gim. 1913. IX. 
3., dukr. Irmutės (1940, VIII. 24) ir 
Kaselio Juozo, gim. 1896. VII. 16.

2571. L. Gerulaitis ([21a] Greven 
b. Munster i. West!., Nordwalderstr. 
3, Studentenheim) ' — Zdanavičiaus 
Mečio, gim. 1925. II. 21 d., išvežto iš 
Petrašiūnų 1943 m. ir buv. Feldpost 
00488. Jam turi žinių iš Lietuvoje li
kusių tėvų ir giminių ir jų adresus.

2572. Neverauskas Antanas (Bo- 
cholt/Westf., DP Camp Nr. 8) — tėvo 
Neverausko Jurgio, giminių ir paži
bamųjų.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiailt iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje, e 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 lO'/i 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.

MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadieni
Dillingen a. d. D., Lietuvių Stovykla

Vyr. Redaktorius D. Penikas 
ir Redaktorius Al. Laikūnas.

Authorized by Military Government of Ba
varia — ICD, Press Branch. Licensee- Lc.na* 

PENIKAS, licensed editor and pubbehee.
Printed by Firma MANZ, Dillingen-Dona*
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MOSUL KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Harold E. Stessen Manau lietuviu stevykiafe
šių metų kovo 13 d. Hanau DP stovyklą netikėtai aplankė respu

blikonų kondidatas į būsimus Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentus 
USFET karininkų. Jis apžiūrėjo 

lietuvių gimnaziją ir kitas įstaigas, 
aukštajam svečiui padarė gerą įs-

Rengiamasi LVS seimui
IS Amerikos lietuvių spaudos

kada

Pan-
LVS

Stud. Renoldas Pipynė laikinai 
apsistojo pas gimines: 74 Knox St. 
Lewiston, Me.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
šiomis dienomis gavo laišką iš 

Lietuvos žinomas daininkas Jonas 
Valukas nuo savo sesutės. Laiškas 
labai trumpas, bet jame galima labai 
daug išskaityti. Štai jis: „Mielas bro
li ir broliene! Laišką rašau tik Aš, 
o ne mes. Iš visos didelės šeimos, tik 
aš viena... Gal galėtum paieškoti 
kur nors mano dukters ir žento. Man 
vienas žmogus sakė, kad jie yra kaž
kur Almos mieste, anglų užimtoj zo
noj. Žinote, daug rašyti negaliu, nes 
šis mano raštas maišytas su ašaro
mis“. '

Laiškas rašytas 1946 m. gruodžio 
10 d.

Red. pastaba: Almos miestas, Al
ma Ala, yra Rusijoj, Azijos dalyje. 
Vadinasi, duktė ir žentas išgabenti. 
(„Draugas", 1947 m. vasario 27 d.)

Sing Sing' yra žinomas Amerikos 
kalėjimas. („Amerika“, 1947 m. va
sario 28 d.)

Lietuvai Vaduoti Sąjunga baigia 
Jau šešeris savo gyvavimo ir savo 
darbų metus už Lietuvos išlaisvini
mą ir pasiryžus toliau kovą tęsti iki 
Lietuvos nepriklausomybė bus iško
vota.

Grįžus LVS centro pirmininkui P. 
J. Ziūriui iš atostogų, sausio 26 buvo 
kelių centro valdybos narių pasitari
mas sekančiais LVS reikalais:

1) LVS metinio seimo rengimas. 
Dar nenustatyta, kur seimas įvyks, 
bet eina susirašymas su kolonijomis.

Iki šiol LVS seimai buvo surengti: 
Tabor Farm, Pittsburghe, Clevelande, 
Chicagoje ir pereitas seimas Detroite.

Rytinėse valstijose dar seimff ne
buvo, nors ten yra dauguma LVS 
skyrių. Taigi, kaip tik bus susitarta 
su kuriuo skyrium seimo rengimo 
reikalu, bus pranešta, kur ir 
LVS 7-tas seimas įvyks.

2) Knyga „Lietuva Tironų 
či’iose“ baigiama spausdinti,
nariai ir visi, kurie ją užsiprenume
ravo, dar prieš seimą gaus lietuvišką 
le dinį, apie 350 puslapių didumo.

Kaip Detroito seime buvo nutar
ta, centro valdyba ėmėsi paruošti tą 
knygą ir angliška kalba ir pasiryžus 
seimui pateikti ją gatavą.

Angliškai išleisti „Lietuva Tironų 
Pančiuose“ reikalinga mūsų visuo
menės platesnės paramos aukomis; 
nes ta knyga yra numatyta nemoka
mai išsiuntinėti visiems valdžios na
riam?, kongreso atstovams, visų ša
lių diplomatams ir 1.1.

3. Aptarta kolonijose prakalbų 
rengimas, nes laukiama žymių vei
kėjų iš Europos, kurie lankys mūsų 
skyrius ir sakys prakalbas. („Dirva", 
Nr. 5, 1947 m. sausio 31 d.)

I LIETUVĄ IS AMERIKOS 
SIUNTINIAI NEPRIIMAMI

Paulina BHŽienė gavo- atgal sep
tynis siuntinius, kuriuos buvo pa
siuntus į Lietuvą praeitais metais, 
kada Amerikos paštas paskelbė visas 
Siuntimo taisykles. Kai kurie siunti
niai yra iškraustyti, geresni daiktai 
Išvogti, ant kitų yra antspauda, kad 
pfenki šimtai rublių muito ir gavėjas 
negalėjo sumokėti. Ant kitų pažy
mėta, k«d niekas jų nenorėjo. P. Bil- 

Z zienė turėjo sumokėti grąžinimo lėšų 
21 dolerį, vadinasi, po 3 dolerius už 
kiekvieną siuntinį. („Draugas“, 1947 
m. vasario 27 d.)
Į AMERIKĄ ATVYKĘ LIETUVIAI

Vasario 18 d. „Ernie Pyle“ laivu 
tarpe 877 keleivių iš Bremerhaveno, 
Vokietijos, atvyko 28 lietuviai, kurie 
išvažinėjo pas gimines ir draugus.

Atvykę lietuviai:
Sofija Bražionienė, JAV pilietė, 

apsistojo pas savo dėdę Deksnį, 2619 
W. Pierce Ave., Chicago 22, Ill.

Antanas'Jokūbaitis, JAV pilietis 
apsistojo pas tetą Monika Pavalkie- 
nę, 141 Ripley Pl., Elizabeth, N.J.

Juozas ir Aleksandra Kazickai su 
dukra Jūrate numato laikinai apsi
gyventi New Yorko apylinkėj.

Kun.* Juozas Lechavičius, JAV 
pilietis, apsistojo pas seminarijos lai
kų draugą kun. Prunskį, 3230 S. Li- 
tuanica Ave,, Chicago 8, Ill.

Bronislava Masiulionienė, JAV 
pilietė, apsistojo pas gimines, 2393 
Niagara St., Buffalo 7, N.Y.

Lietuvė A. B. gavo laišką iš Lie
tuvos, Jame rašo: „Mūsų miestelis 
niekam netikęs. Dirbu miške prie 
medžių kirtimo. Valgyti gauname 
labai mažai. Maistas labai brangus. 
Iš Sibiro sugrįžo Antanas. Dar jau
nas, bet jau visai pražilęs“.

Kitame laiške anglų kalba rašo: 
„Ar tu, sesute, dažnai dainuoji? Sing 
sing pas mus labai madoje".

ATRODO, KAD PASAULIO 
DIPLOMATŲ SĄŽINE ATBUKO

Shenandoah, Pa. — Vietinis anglų 
kalbos laikraštis „Evening Herald" 
vasario 14 d. laidoje įdėjo pirmame 
paslapy labai palankų ir ilgoką 
straipsnį, nušviečiant dabartinę liūd
ną Lietuvos padėtį. Vasario 15 d. ta
me pat laikrašty pasirodė ilgas ve
damasis, ginąs Lietuvos teises būti 
nepriklausoma.

Laikraštis pažymėjo; kad.Lietuva 
pergyveno tris invazijas. Pirma ru
sai, vėliau vokiečiai ją apiplėšė, o 
dabar antru kartu rusai ją užplūdo, 
alina ir gyventojus terorizuoja ir žu
do. Kraštas yra komunistų vergijoje,, 
žmonės prievarta gabenami į Sibiro 
vergų stovyklas.

Minėtas laiki'&štis pastebi, kad at
sakingos lietuvių organizacijos iš Eu
ropos ir Amerikos siunčia pareiški
mus ir skundus bei rezoliucijas UN 
organizacijai ir Valstybės 
mentui apie baisią padėtį 
valstybėse. Reikia tačiau 
kad nei UN nei Amerikos
įstaigos tų skundų nepaiso. Atrodo, 
kad pasaulio diplomatų sąžinė atbu
ko ir jų ausys apkurto. („Amerika", 
1947 m. kovo 7 d.)

departa- 
Pabaltijo 
apgailėti, 
oficialios

Harold E. Stassen, lydimas aukštų 
UNRRA-os ligoninę, WTC dirbtuves, 
Atrodo, kad dirbančiųjų DP stovykla 
pūdį.

Mr. Stassen jau aplankė Belgiją, 
Prancūziją, Italiją, Graikiją, o dabar 
vyks į Čekoslovakiją, Austriją, Ven
griją, Lenkiją ir į Maskvą, kur tikisi 
pasimatyti su Stalinu. Jo kelionę 
rnrašinėjantieji laikraščiai pabrėžia 
Mr. Stassen domėjimąsi tikruoju gy
venimu, nes, pvz., Italijoje jis pats 
vienas vaikščiojo po juodąjį turgų ir 
„derėjosi“ dėl kainų bei prekių. Tą 
patį vakar matėme ir Hanau stovy
kloje, kur aukštasis svečias nenorėjo 
laikytis vedžiojimo plano, bet pats 
kaišiojo galvą Ir tęiravosi visur, kur 
tik jam patiko. Būdamas liet, gim
nazijoje, jis klausinėjo II ir VII kl. 
mokinius, kaip jie čia atsirado, ko 
mokosi, ko siekia ir kokių planų turi 
ateičiai. Gerą įspūdį padarė II-sios 
klasės mažas lietuviukas Augžemis, 
kuris su kandidatu į USA preziden
tus kalbėjosi angliškai ir vykusiai 
atsakė į visus svečio klausimus. Kal
bėdamas su estų stovyklos vadovu 
kun. Temmarru, svečias paklausė, ar 
daug DP važiuos dirbti į Belgiją ir 
Prancūziją. Kun. Tammarru atsakė, 
kad šie kraštai yra per arti „geleži
nės uždangos“. — Jeigu būsime ver
čiami anglis kasti, tai leiskite tą dar
bą dirbti USA, Kanadoje ar kitur, 
bet tik ne Europoje, — pareiškė kun. 
Tammarru, prieš tai paaiškinęs, ko
dėl mes negalime grįžti į okupuotas 
savo tėvynes. Mr. Stassen jokių pa
žadų nedavė, tik pasiteiravo, kaip 
mes žiūrime į emigraciją Pietų Ame
rikon.

VASARIO 16 PARYŽIUJ'
Lietuvos Nepriklausomybės minė

jimas buvo pradėtas pamaldomis, 
kurias atlaike kun. J. Kubilius, S. J.

Pats minėjimas įvyko geografijos 
salėj. Ji, atidarė pulkininkas Lansko- 
ronski, iškeldamas lietuvių tautos 
kovas dėl laisvės.

Dr. S. Bačkis užakcentavo reikalą 
būti vieningiems, vienas kitą mylėti, 
ištiesti pagalbos ranką smunkančiam 
materiališkai ar. morališkai ir jam 
padėti. Turėti plieno kantrybę ir 
nenugalimą pasiryžimą dirbti vien 
Tautos laisvės labui.

Tik vieningos ir kietos kovos dė
ka bus laisva Lietuva, — baigė kal
bą Dr. S. Bačkis.

Po šio iškilmingo akto buvo me
ninė dalis. Studentai, apsirengę tau
tiniais drabužiais, pašoko „Kepuri- ' 
nę“, „Žiogelį“ ir „Sukčių“. Ypatingai 
patiko’ pracūzams šokiai, kuriems 
puikai vadovavo Lelejevienė. Po to 
sekė Dabužinskienės solo ir vyrų 
choro dainos, kurias dirigavo V. Ra
stenis. Tiek solo, tiek dainos susi
laukė karštų plojimų.

Iškilmingame Vasario 16 akte da
lyvavo Paryžiaus lietuvių kolonija, 
latvių, estų, prancūzų ir žydų atsto
vai.

Taip pat akto garbingais svečiais 
buyo VLIKo pirmininkas kun. M. 
Krupavičius, VI. Sidziauskas ir M. 
Avietenaitė; taip pat akte dalyvavo 
B. Klimienė. „Amn-“->“. 1947 m. ko
vo 7 dj

Įvairios žinios
• JAV kariuomenė pranešė, kaip ji 
galinti lauko patranką nuleisti su 
parašiutais. Panaudojant du para
šiutu, galima puikai nuleisti iš aukšto 
vienos tonos patranka (AP).
® Prancūzijos mokslininkas Fr. Jo- 
liot Curie, prancūzų a. energijos ko
misijos šefas, rašydamas kovo mėn. 
žurnale, pažymėjo, kad Prancūzija da
bar žinanti, kaip a. bombos gamina
mos, bet savo pastangas yra nukrei
pusi į atominės energijos problemą 
taip, kad ji praturtintų gyvenimą 
(UP).
• Per vasario mėn iš US zonos buvo 
repatrijuota ar kitur agyvendinta 
6.519 DP. Sausio mėn. išvyko 3.285 
išvyko mažiau negu vasario.
• Lenkijoje dirba 45.000 vokiečių 
karo belaisvių, pranešė karinė misija 
Berlyne (AP).
• Sovietų Sąjungos okupacinės ka
riuomenės vadas Vengrijoje atmetė 
notas, kurios buvo jau antrą kartą 
įteiktos JAValstybių ir D. Britanijos 
dėl rusų kišimosi į Vengrijos vidaus 
reikalus, turint tikslą nustumti teisė
tus vyriausybės atstovus ir jų vieton 
iškišti komunistus.
• Belgijos vyriausybė, kurią sudarė 
Spaak, yra be komunistų. Į ją pak
viesti 9 socialistai, 9 katalikai Ir <2 
neutralūs. Spaakas yra ministeris 
pirmininkas ir užsienio reikalų mi
nisteris.
• Nuo gegužės 5 dienos Britanijoje 
anglių kasyklose bus dirbama tik 5 
dienos savaitėje, arba 37,5 vai. Pavir
šiaus darbininkai dirbs 42,5 vai. sa
vaitėje.

te- 
per

Le

• Prez. Trumano duktė Margarita 
debiutavo su Detroito simfonijos or
kestru, kaip koloratūrinis sopranas. 
Po viešo jos pasirodymo, kaip pra
neša UP, du Hoiywoodo rašytojai jai 
pasiūlė 10.000 dolerių per savaitę, jei 
ji sutiktų dalyvauti jų veikale „Las 
Vegas“. Iki jos pasirodymo jai 
buvo siūloma tik 5.000 dolerių 
savaitę.
• Amerikos kreiseris , lankosi 
Havre.
• Britų pramonininkai yra paruošę 
naują lovų modelį, pagal kurį lovos 
bus šildomos elektra ir reguliuojamos 
termostatiškai: joms nereikės ant
klodžių ir jos atrodys kaip didelis 
sviedinys.
• Sovietų licencijuoti laikraščiai 
pučia amerikiečius karius už tai, kad 
jie už cigaretes perkasi sau foto apa
ratus ir kitus vertingesnius daiktus.
• H. Wallace pareiškė, kad prez. 
Trumano „neapgalvotas" veiksmas 
Graikijos ir Turkijos klausimu gali 
pasaulį piartinti prie karo ir padėti 
išplisti komunizmui Europoje ir Azi
joje.
• Paragvajuje sukilimas dar nenu
malšintas. Esą paimti du miestai ir 
sala, nors tatai neturi didelės svar
bos.
• Iš Nanking® AP praneša, kad Ki
nijos vyriausybės pareiškimu, nacio
nalistų daliniai užėmė Yenaną, kinų 
komunistų sostinę.

Komunistų partijos panaikinimas JAV-se?
Washingtonas (UP/NZ). — J. P. 

Thomas, užsienių valstybės priešų 
veiklos JAV tyrimo komisijos pirmi
ninkas, pranešė, kad netrukus atstovų 
rūmuose bus pradėta skaityti dviejų 
įstatymų projektai. Pagal pirmąjį 
įstatymą būtų 1) panaikinama teisė 
pateikti komunistų kandidatus vals
tybiniams ir sąjunginiams rinki
mams, 2) draudžiama skleisti komu
nistines idėjas mokyklose bei univer
sitetuose ir 3) nebeleidžiama paštams 
aptarnauti komunistinės literatūros 
siuntinėjimą. Antrasis įstatymas už
gintų priklausyti komunistų partijai.

Kartu su atstovu Thomas, už ko
munistų partijos JAV panaikinimą 
pasisako ir darbo ministeris Lewi? B. 
Shwellenbach. *

PRAŠO PASKELBTI ATVIRĄ 
KARĄ STALINUI

Bostonas, kovo 18 d. (UP). — Dr. 
Clarence Manion, Notre Dame Teisių

koledžo universiteto dekanas, alrijų 
karito draugijoje pareikalavo, kad 
JAValstybės paskelbtų „atvirą karą 
Stalinui ir jo Kremliaus draugystės 
piktadariams“ (kidnaper - vaikų ar 
žmonių grobikas, red.)

Savo kalboje jis paskelbė, kad 
„keletas kriminalinių vadų laiko ru
sų tautą išpirkimui. Mes turime at
virai mėginti atlenkti komunizmo 
ranką įr išmokyti padaryti kryžiaus 
ženklą. Mes turime jų vidaus sabo
tažą atsukti prieš Kremlių ir Rusijos 
vyriausybę sugriauti. Mes turime at
virai paskelbti karą Stalinui ir jo 
Kremliaus bičiulystės piktadariams.“

Dr. Manion rusus aprašo kaip tai
kingą tautą. Tačiau, jis pareiškė, ji 
neteks respekto“, jeigu amerikiečių 
Išmintingumas nebus pajėgus atlikti 
uždaviniui iškeliant šiuos krimina
listus kitomis priemonėmis, negu per 
rusų tautos sudraskytus lavonus ir 
mirtį“. (N.Y.H.T.),

Kilnių tikslų negana
pareiškė JAV laivyno ministeris

AP iš Filadelpijos praneša, kad 
JAV laivyno ministeris, p. James 
Forrestal, kalbėdamas užsienių po
litikos komiteto nepolitinės' organi
zacijos nariams, kurie yra pasišventę 
studijuoti tarptautinius reikalus, pa
reiškė, jog JAValstybės turi būti sti
priai ginkluotos iki JTautos pradė
siančios vykdyti savo planą taikai 
palaikyti, panaudodamos, jei būtų 
reikalas, karines pajėgas.

„JTautos yra pagrindiniu akme
niu mūsų statomam taikos rūmui, 
kuriam mes skiriame savo energiją 
ir šaltinius, kad tik pasisektu,“ sako 
jis.

DIDŽIAUSIA ATSAKOMYBE
„Kol JTautos yra dar embrijono 

stadijoje, JAValstybės neša didžiau
sią atsakomybę kuriant jas, kad jos 
būtų efektyviu įrankiu pasaulio ge
rovei. Praktiškasis jausmas sako 
mums, kad šiame dar netobulame pa
saulyje negana aukštų principu ir 
kilnių tikslų. Jie turi būti paremti 
pakankama jėga, kad pasaulis mūsų 
paklausytų ir atkreiptų'dėmesį. Silp
nas maža teturi įtakos“, pareiškė mi
nisteris. Jis nurodė, kad tiek pirma
jame, tiek antrajame pasauliniame 
kare Amerika buvo užpulta tik dėl 
jos silpnumo.

JAValstybių politika, sako jis, 
esanti „antitezė karui“, nes Amerika

karui pasibaigus pravedusl tokią de
mobilizaciją, kurios istorija nežinan
ti. Prisiminęs atomine bombą, kuri 
galinti nušluoti ištisą miestą, paste
bėjo, jog jos kontrolė suteiksianti pa
sauliui saugumą.

P. Forrestal baigdamas paminėjo, 
jog JTautos, nors jų organizacija bū
tų įr netobula ar teiktų nusivylimų, 
esanti pasaulio viltis, o išaugęs gin- 
klavimasis esąs giliai Įsišaknijusi 
blogybė. (Daily Mail)

TAIKA PAGAL ATLANTO 
CHARTĄ

Amerikiečių grupė, susidedanti iš 
75 asmenų — mokslininkų, dvasinln- 
kių, ekonomistų ir buvusių karinės 
vadovybės pareigūnų kreipėsi į prez. 
Trumaną ir užs. reik, ministerį G. 
Marshallį reikalaudama, kad JAV 
delegacija Maskvoje laikytųsi griež
tai ir konstruktyviai Europos taiką 
kuriant ir suderintai su Amerikos 
demokratiniais idealais. Jų tarpe yra 
ir Nobelio pretnijos laureatų. Jie 
prašo, kad Vokietijos ateities plana
vimas užtikrintų Europai gerovę ir 
kad būtų 
bas.

Toliau 
Ch artos,
ir ypač atsižvelgiant į Vokietijos ry
tinių sienų nustatymą.

uždraustas

nurodoma 
paruošiant

prievartos dar-

laikytis Atlanto 
taikos sutartis

D. Britanija nepripažįsta Pabaltijo pagrobimo
Malonų girdėti, kad britiškoji 

spauda primena pasauliui, jog Ang
lija nepripažįsta Sovietų įvykdyto 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pagro
bimo.

Maskvos konferencijoje iškėlus 
Molotovui tremtinių klausimą, Daily 
Mali specialus korespondentas A. 
Clifford rašo,'kad tremtinių proble
moje iškilę du principiniai skirtu
mai. „Pirmiausia, nors Molotovas ki
tą dieną ir atsisakęs, sovietai vis lai
kosi nusistatymo, kad tremtiniai turi 
būti grąžinti į savo kraštus. Bet Bri
tanija, Prancūzija ir Amerika be 
nuolaidų priešinasi priverstinei re- 
patrijacijai,“ rašo Daily Mali.

Tas pats laikraštis šią problemą 
taip formuluoja:

„Iš tikrųjų yra pagrindinis ginčas 
dėl perkeldinimo prasmės. Rusai in
terpretuoja tremtinių perkeldinimą į 
jų tėviškes. Mes sakome, kad tatai 
reiškia jų perkeldinimą bet kur.“

Antras pagrindinis nuomonių skir
tumas esąs daug rimtesnis, t. y., so
vietų pilietybės definicija.* '

„Mes niekad nesame pripažinę 
Rusijos įvykdyto Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pagrobimo. Ir todėl mes 
sovietų piliečiais laikome tuos, kurie 
sovietų pilietybę turėjo karo prasi
dėjimo dieną ir kurie tada gyveno 
Sovietų Sąjungoje.“ Tai esą negali
ma, kad Rusija lengvai priimtų šį 
dėsnį. ,,

Kaip matome Iš Daily Mail pa
reiškimo, Sovietų Sąjunga nieku bū
du nenori- atsisakyti nuo savo gro
buoniško darbo rezultatų. Ji nenori 
paleisti skanaus Pabaltijo kąsnio, 
nors tai prieštarauja tarptautiniams 
teisės nuostatams ir žmoniškumo 
principams. Rusija nori Pabaltijo 
tautoms primesti sovietų piliečio var
dą ir tuo būdu sudaryti pretekstą 
savo piliečiams grąžinti į Sovietų 
Sąjunga. Reikia tikėtis, kad tokiai 
komunistų uzurpacijai demokratiniai 
kraštai nepritars. Am.

PABALTIJIEČIŲ BADO STREIKAS
Tokia antrašte kovo 17 d. nr. pa

duoda savo muencheniškio.korespon-

dento žinią ,',Die Neue Zeitung“, ku
ris toliau pažodžiui sako: „Estai; lat
viai ir lietuviai, Heidelbergo univer
siteto studentai ir tų valstybių trem
tiniai, gyveną Bamberge, prasidedant 
Maskvos konferencijai, kovo 10 d. 
paskelbė streiką, kad atkreiptų pa
saulio dėmesį į trijų Pabaltijo vals
tybių likimą. Jų demonstracija pa
gal Atlanto Chartą kreipiama prieš 
šių trijų laisvųjų valstybių įjungimą ■ 
į Sovietų Sąjungą ir prieš vidaus po
litikos įvykius, neleidžiančius jiems 
grįžti J savo tėvynes.“

PABALTIJIEČIŲ DEMOSTRACIJA
Konstanzoje leidžiamo prancūzų 

laikraščio „Nouvelles de France“ vo
kiečių laidos š. m. kovo d. nr. patei
kiama žinia1 iš Frankfurto: „Per 12 
vai. maždaug 100.000 tremtinių pro
testavo prieš Sovietų Sąjungos įvyk
dytą Pabaltijo valstybių aneksiją. 
Amerikiečių kariuomenės vyr. vado
vybė šia proga praneša, kad ši de
monstracija nėkiek jjeardžiusi taikos 
ir kad neįvykęs nė mažiausias nesu
sipratimas.“

■ ■ a
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