
Nr. 14 (74) in metai

MUSU KELIAS
LITHUANIAN INFORMATION NEWSPAPER

LIETUVIŲ SA V AITU ASUS
snasmi

Lietuva
Tėvynė 
mūsų...

PERMITTED BY MILITARY GOVERNMENT

Dillingen/D., 1947 m. balandžio 3 d.

Velykų šventės - pavergtųjų viltis!
Kristaus prisikėlimų trečiąjį kartų minime tremtyje

Kristus mirė didžiausiose kančio
se, kad atpirktų žmoniją. Kristus 
prisikėlė, kad žmonija įtikėtų Jo 
dievybe ir Jo skelbtu mokslu, pagal 
tą mokslą gyventų ir elgtųsi Kaip 
pavasaris sulaužo šaltosios žiemos 
ledus, prikelia gamtą naujam gyve
nimui, 'o laisvės troškimas išgriauna 
tvirčiausius kalėjimų mūrus, taip ly
giai kėlėsi Kristus, paniekindamas 
mirtį ir sulaužydamas griežtąjį ir ne
pakeičiamą gamtos įstatymą. Kri
staus prisikėlimo, kuris buvo Jo pa
ties išpranašautas, nesukliudė nei 
sunkūs užritinti ant karsto angos ak
mens nei pastatytos ginkluotos sar
gybos. Didžioji pranašytė įvyko. Ir 
nuo to laiko apie du tūkstančius me
tų krikščioniškasis pasaulis su di
džiausiu pietizmu švenčia tą prisi
kėlimo šventę. Galingas Aleliuja 
Skamba visose krikščioniškose baž- 
nyčiosė, primindamas tų negausaus 
būrio pirmųjų krikščionių^ Kristaus 
pasekėjų, didįjį džiaugsmą, kad Jo 
anksčiau skelbtieji žodžiai išsipildė. 
Kristaus žmogiškas mirimas ir die
viškas prisikėlimas davė žmonijai di
džiausią ir giliausią mistiką, kuri įro
do dvasinio gyvenimo amžinybę.

Si kasmet visame prikščioniškame 
pasaulyje kartojama mistika, Kri
staus prisikėlimo šventė, sutapdama 
su gražiausiuoju metų laikotarpiu — 
pavasariu, yra itin reikšminga žmo
nių gyvenime. Kiekvienas krikščio
nis tos didžiosios šventės proga, Kri
staus prisikėlimo iš numirusių at
minimo akivaizdoje gali apmąstyti ir 
pasverti savąjį gyvenimą, savo nuk
rypimus nuo tikrojo tiesos kelio. Pri
sikelti iš dvasinės mirties agonijos, 
atgimti naujam gyvenimui, sušvytėti 
skaisčiu pavasariu gali kiekvienas 
individas, jei jis to nuoširdžiai pano
rės. Giliau pabrėžiant, toks dvasinis 
prisikėlimas ne tik galimas, bet yra 
ir būtinas. Toli pavyzdžių neieško
dami, meskime aštresnį žvilgsnį į 
mūsų tremtiniškąjį gyvenimą. Juk 
ir čia ne retą pastebėsime jau dva
siškai bemerdėjantį. Ne retas iš mū
sų jau yra praradęs kilniuosius sie
kius, pasmerkęs dorą gyvenimą, abe
jingas tėvynės ir artimo meilei, kur
čias tautiečio sielvartui ir užuojautai, 
priešingas geram susiklausymui ir 
tūno giliai paskendęs asmeniniam

Nesutarimai tarp Rylų ir Vakarų didėja
KUR VEDA MASKVA?

Maskvos konferencija prilygsta 
barometrui, kuris tai kyla, tai krinta, 
pagal tai, kokios ten būna nuotaikos. 
Jeigu anksčiau Maskvos barometras 
kilo, rodydamas politinės nuotaikos 
pragiedrėjimą, tai praėjusią savaitę 
jis smarkiai krito ir rodyklė slinko 
prie audros. Neveltui Prancūzijos 
užs. reikalų ministeris G. Bldault 
staiga pašoko ir paftlausė: „Kur mes 
stovime dabar? Tik vienas Dievas 
težino tatai!“

Iš tikrųjų Maskvos pasitarimai 
vis labiau išryškina didžiųjų užim
tąsias pozicijas ir'pagal tai dabar ri
kiuojamas!.

Nuo praėjusį kartą mūsų*paminė
tų problemų Maskva toliau nepa
žengė. Ir šiandien dar tebelieka 
Spręsti Vokietijos vyriausybės suda
rymas, jos nuginklavimas, reparaci
jos, taikos konferencijos dalyvių są
rašas ir pasitarimų procedūra. Šalia 
šių klausimų, deramasi dar ir Austri
jos problemomis.

Iškėlus konferencijos dalyvių są
rašą, Molotovas labai karštai gynė 
Albanijos dalyvavimo būtinumą, kai 
tuo tarpu D. Britanijos ir Amerikos 
ministerial kategoriškai pasisakė 
prieš. P. Bidault parėmė p. Molo
tovą.

Amerikos užsienių reikalų mini- 
Iteris G. Marshallis laikosi principo

egoizme ir pavyde. Vardan žmonijai 
palikto Kristaus pergalingo žygio, 
reikėtų galutinai atsisakyti tų žalin
gųjų neigiamybių ir vieną kartą duo
ti sau pačiam tvirtą pažadą prisi
kelti —

— kas dalyvavo kare prieš Vokietiją, 
tas turi teisės dalyvauti ir konferen
cijoje. Nurodoma, kad Rusijos noras 
įtraukti Albaniją į taikos konferen
ciją išplaukiąs iš balsų skaičiaus 
aritmetikos. Jeigu Albanija įeitų į 
konferenciją, tada SSSR turėtų 7 
balsus prieš 10 ir tuo būdu demokra
tiniai kraštai nesudarytų ’/s balsų 
daugumos. Be Albanijos balsų pasi- 
kirstymas santykiautų kaip 12 prieš 
8. Ši problema lieka dar neišspręsta.

Vakarų galybės procedūrą siūlo 
tokią, kokia ji buvo Paryžiaus kon
ferencijoje, būtent: >

1) 4 didieji paruošia projektą;
2) 4 didieji ir Kinijos atstovas 

pakviečia visus tuos tuos kraš
tus, kurie dalyvavo kare su Vo
kietija;

8) Konferencija šaukiama tuojau, 
kai tik bus pakankamai pa
ruoštas projektas;

4) 4 didieji paruošia galutinį su
tarties tekstą, pasiremdami ’/s 
balsų priimtais nutarimais ir 
priimdami dėmesin paprasta 
balsų daūguma pasiektus nu
tarimus;

5) Visos Sąjunginės valstybės pa
sirašo dokumentą, kurio priė
mimas įtraukiamas į Vokieti
jos konstituciją.

Šis paskutinis p. Marshallio pa- 
siūlijimas, kaip pastebi AP, esąs re-

iš kašdicnės rutinos ir beprasmiš
ko laiko leidimo, nes tatai nužmogina 
individą;

iš siauražiūriškumo bei egoizmo, 
nes tatai sužlugdo asmenybę ir auto
ritetą:

vojiucinis, nes juo reikalaujamą^ kad 
taikos sutartis būtų pasirašyta ne vo
kiečių vyriausybės, bet visos tautos. 
Jis taip pat pasisakė už tai, kad vo
kiečių atstovams būtų leista pareikšti 
savo pažiūras dėl taikos sutarties. P. 
Bidault dėl to pareiškimo abejoja.

Svarbu paminėti tai, kad p. Mar- 
shallis'įbriminė didiesiems nevaisingą 
jų darbą procedūros klausimu. Jie 
esą patys komplikuoją darbą, nors 
tos komplikacijos nesančios labai 
svarbios. Daug laiko esą praleidžia
ma diskutuojant ateinančios dienos 
darbotvarkę. Atrodo, kad ir čia, kaip 
ir visur kitur, jaučiamas laiko delsi
mas, nors kitiems tatai kainuoja ne
maža nervų.

DEL KO NESISEKA?
Šiuo klausimu buvome jau ne 

kartą pasisakę, bet vis dėlto šis klau
simas visus domina ir jis vis naujai 
nušviečiamas, štai, kovo 25 d. Daily 
Mail rašo apie SSSR spaudos nagri
nėjamas temas. Žinomas žurnalistas 
Alex. Clifford rašo, jog jis Maskvoje 
mėginąs paskaityti rusų laikraščius. 
Jie jam padarę įspūdžio ir net nema
žos baimės. Paėmus keletos dienų 
laikraščius ir paskaičius užsienio 
spaudos skyrių, ten esą randama to
kie klausimai: „Naujos laivyno pro
vokacijos prieš demokratinę Albani
ją. Didelė reakcijos kampanija prieš

iš piktnaudžiavimo ir bendruome
nės vardo naudojimo piktų savo su
manymų nuslėpimo dėlei, nes tuo 
peržengiama visos padorumo ribos;

iš pradedamo be pagrindo ryškinti 
srovinio skirstymosi. pamirštant

Graikijos demokratus, kurie areštuo
jami britų karinių įstaigų parėdy
mu. Japonijos komunistų partija 
persekiojama. Reakcionieriška Kini
jos vyriausybė spaudžia formoziečius. 
Olandija spaudžia Indoneziją. Ame
rikos kareivis nušovė mažą valką Ki
nijoje. Amerika steigia bazes Filipi
nuose. Britai slopina slovėnų sieki
mus Karintijoje. Britų teismai ap
saugo fašistus Poloje. Sąjungininkai 
mėgina apsaugoti fašistinius uždavi
nius Vengrijoje. Reakcionieriai in
triguoja Prancūzijoje...“ ir taip to
liau. šis pluoštas temų, kurios apra- 
šomos SSSR spaudoje, reikia manyti, 
veikia Maskvos barometrą, kuris ir 
nepajėgia parodyti giedros. Jis, tur 
būt, paveiks britų-rusų sutarties pra
tęsimą.

Antras reikšmingas faktas buvo 
įvykęs Lake Success’e, kada SSSR 
užvetavo Albanijos apkaltinimą. Kas 
čia įvyko? Nepaprastai svarbus įvy
kis! Rusijos delegatas uždraudė kal
tinti Albaniją už tai, kad ji ar jos 
sutikimu kuri kita pajėga išdėliojo 

Mieluosius Mūsų Kelto Bf tiulius, Bendradarbius, Skaitytojus ir ' 
Platintojus trečiųjų tremties metų Velykų proga nuoširdžiai sveikina 

Matų Kelto Redakcija

bendruosius tremtinių masės ir tau
tos interesus, nes didysis tėvynės 
laisvės reikalas turi būti mūsų visų 
pirmoje vietoje akcentuojamas.

Laukdami savo tautos iš vargų ir 
valstybės iš griuvėsių prisikėlimo, 
pakilkime ir mes patys, apsivalę nuo 
rūdžių bei puvėsių, naujam ir dar
niam gyvenimui. Tikėkime, vieną 
kartą išauš ir mūsų tėvynės šviesusis 
pavasaris, ji irgi švęs savo prisikėli
mo šventę. Toje džiaugsmingoje 
šventėje mes tegalėsime pasirodyti 
tik padarę ataskaitą iš tremties gy
venimo. Tokios ataskaitos pareika
laus iš mūsų tie tautiečiai, kurie pa
liko savo žemėje ir kurie jau dabar 
sunkesnėse už mūsiškes sąlygose są
žiningai ir kruopščiai dirba tėvynės 
labui. Pasirodykime esą jų verti.

Kai kas kalba, kad mūsų tėvynės 
prisikėlimas pebesąs už kalnų. Jei 
taip, tai ši Kristaus prisikėlimo šven
tė turėtų būti kaip ir akstinas mūsų 
individualiam iš dvasios skurdo iš
silaisvinimui, pasmerkimui tų, iš pa
viršiaus žiūrint, smulkių ydų, kurios 
yra gana kenksmingos ir niveliuojan
čios bendrąjį gėrį, elementariausią 
humaniškumą ir žmogiškumą;

Kristus kėlės, prisikeikime ir mes. 
Tegul skamba aleliuja iš tyrų 
mūsų širdžių. P. Dovate’s 

minas Kortu kanale ir dėl to žuvo 
44 britų jūrininkai, du laivai apga
dinti.

Sunku patikėti, kad 7 atstovai bū
tų neteisingai apkaltinę Albaniją. 
Šįuo būdu SSSR nepripažįsta teisėto 
sprendimo ir kartu pažemina Saugu
mo Tarybą kaip tokią. Britams nie
ko kita nelieka daryti, kaip kreiptis 
į tarptautinį Haagos teismą ir priva
čiu keliu ieškoti teisybės. Liks klau
simas, ką darytų britai, jeigu Alba
nija nepripažintų ir Haagos teismo 
sprendimo?

Sunday Times prie susidariusių 
sunkumų priskaito dar ir SSSR at
sisakymą nuo bet kokios kontrolės 
atominės energijos srityje. Jis rašo 
kad jeigu SSSR sabotuoja taikos dar
bą, tada tenka laukti susidūrimo.

Jei pridėsime dar Jaltos ir Pots
damo konferencijų nutarimų nevyk
dymą pravedant Balkanuose ir Len
kijoje visuotinius rinkimus, tai gau
sime tikrą pluoštą priežasčių, kurios 
trukdo Maskvos derybas. Ir kol tarp 
SSSR ir Amerikos nebus pašalinti 
ideologiniai skirtumai, tol nėra jokios 
vilties, kad pasaulyje įsiviešpatautų 
teisybė ir teisingumas..

A. Audronis

REIKA' AUJA ĮKURTI JUNGTINES 
EUROPOS VALSTYBES

UP iš Wašingtono praneša, kad 
trys demok. kongresmanai kartu 
įnešė rezoliuciją, kurioje reikalauja
ma Amerikos pavyzdžiu sukurti Eu
ropos Jungtines Valstybes ir tai-esą 
kordinalis JAValstybių užsienio po
litikos klausimas.

„Jungtinės Europos valstybės“ bū
tų efektybė priemonė išvengti „įtari
nėjimams, neapykantai bei netvar
kai“, kuri išugdžiusi du pasauliniu 
karu. Toliau pabrėžiama, kad ši idė
ja nėsanti nauja, bet iki šiol ji ne
buvusi taip skubi, kaip dabar. Ir 

"buvusi taip skubi, kaip dabar, ir 
tik paskatinsianti.

Prez. Trumanas balandžio 21 d. 
kalbės Associated Press nariams, pra
neša Baltieji Rūmai. - "
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Jul. šakelė Jau ir kovo 26 diena, 
o apie važiavimą į Bremenhaveną 
dar nieko negirdėti. Kažkas užkliuvo. 
Vieni spėlioja, kad tai gali būti dėl 
potvynių anglų zonoje, kiti kitokias 
priežastis įsivaizduoja. Emigrantų 
stovykloje žmonių dar ir ne per dau
giausia — daug tuščių vietų. Sako, 
kad tada ji prigūžės, kai galutinai 
paaiškės, kada bus transportas į Bre
menhaveną.

Tačiau laukimą Fellbache labai 
paįvairino, o svarbiausia padarė la
bai naudingu, čia netoliese įvykęs 
vienas lietuvių tremtinių atstovų pa
sitarimas lietuviškais reikalais. Ta 
dvasia ir pasiryžimas, kurs tryško iš 
kalbėtoju širdies, yra stačiai nepa
keičiamas sustiprinimas iškeliaujan
tiems — jis negalės lengvai išdilti. 
Bus apie ką papasakoti Amerikos lie
tuviams.

Gaila tik, kad vieno vienintėlio to 
suvažiavimo dalyvio (toks labai aukš
tas vyras) lietuvių tremtinių spaudos 
Vokiętijoje nesąžiningas ir viešas 
niekinimas man, kaip žurnalistui, la
bai prislėgė nuotaiką. Tas ponas, net 
per du kartu (vieną ir antrą dieną) 
puolė lietuvišką spaudą prisegdamas 
jai ir jos darbuotojams tokius „titu-- 
lūs“, kurių čia nesinorėtu ir minėti. 

'Jo daryti siūlijimai spaudos atžvilgiu 
mažai skiriasi nuo tųjų, kuriuos ge- 
neralkomisaras praktikavo Lietuvoje 
vokiečių okupacijos laikais. Apskri
tai, padvelkė Muravjovo dvasia iš 
buvusio demokrato ir spaudos draugo 
lūpų. Tik stebėtis norisi. Iš kur tame 
žmoguje tiek totalitarinio ūpo prisi
rinko? -

Vienas suvažiavimo dalyvis prieš 
tai užprotestavo, pirmindamas, kad į 
tą pasitarimą nebuvo kviesti spaudos 
atstovai (ar taip buvę, nežinau — tik 
vienas iš atsakingųjų rengėjų man 
asmeniškai pareiškė, kviesdamas pa

Išvykstame iš Fellbacho

Baigti dveji kiršai
• Š. m. kovo mėn. Seligenstadto 

■ prie Wuerzburg) lietuvių stovykloje 
baigti dveji kursai: elektromonterių 
ir prekybos-buhalterijos.

Elektromonterių'kursai truko 8,5 
mėn. Turėta 250 teorinio mokslinimo 
ir 33 — praktikos darbų valandos. 
Kursus išklausė ir egzaminus išlaikė 
15 asmenų. Pažymėtina, kad kursus 
noriau lankė vyresnio amžiaus žmo
nės, o ne jaunimas, pvz., iki 30 metų 
amžiaus egzaminus laikė tik 5 as
mens, gi per 30 metų — visa 10. Kur
sus baigusieji dar turės atlikti 2 mė
nesių praktiką. Numatoma, kad dalis 
kursantų galės perimti visus šios sto
vyklos elektrinių įrengimų priežiūros 
bei tvarkymo darbus. Kursams va
dovavo elektro-inž. K. Miliūnas, lek
toriais buvo elektro,inžinieriai A. 
Bioševas ir J. Černiauskas.

Prekybos-buhalterijos kursai tru
ko 3,5 mėn. Šiuos, kursus baigė. 15. 
asm. S. m. kovo 15 d. jaukioje vaka
rienėje, kurią suruošė patys kursan
tai, buvo išdalinti baigimo pažmėji- 
mai. Juos įteikė šios stovyklos Supp
ly Officer p-lė Harrison. Prekybos- 
buhalterijos kursų suorganizavimo 
iniciatyvos ėmėsi ir jiems vadovavo 
dipL ekon. K. Kleiva, lektoriais buvo 
dlpL ekon. S. Aušrota, J. Butikas, J. 
Juodis, inž. V. Tamošiūnas ir K. Ži
gas. K. A.

silikti už durų, kad čia spaudos žmo
nės nepagaidaujami ir, jei dar bus 
vietos, tai tik tada jie bus įleisti) ir 
nedera juos niekinti, kai jų pačių čia 
nesą. Ypačiai, kad spaudos žmonės, 
sąryšy su taip brangintina ir labai 
sunkia informacija apie lietuvių lais
vės troškimus, galėtų būti neblogi 
talkininkai. Aš irgi esu tos pačios 
nuomonės. Taigi sėsdamas į laivą 
paliksiu ir šita „atsisveikinimą“ — ir 
Amerikoje apie tokius pavienių as
menų nusiteikimus pasistengsiu nu
tylėta
Zinia apie būsimą transportą pasirodė 
kovo 27 d. (aš čia atvykau kovo 19 d.). 
Pranešta, kad daiktai būsią tikrinami 
kovo 29 d., pusę devintos valandos 
rytą, o transporto traukinys su emi
grantais išeisiąs kovo 31 d. 14 valan
dą. Tačiau kas turės teisę tuo trans
portu išvažiuoti, dar nepaskelbta. 
Atsieit, konsulatas sąrašo dar neat
siuntė. Emigrantai jaudinasi. Mat, 
esti taip, kad ne visi į transportą pa
tenka.

Pagaliau kovo 28 d. (penktadienį) 
apie 17 vai. pasirodo sąrašas. Staig
menų buvo, bet nedaug. Iš viso veža 
253 žmonės. Iš jų 78 žmonės lenkų 
kvotoje, vokiečių .40 (labai seni ir 
labai jauni — važiuoja ar pas vaikus 
ar pas tėvus), rusų 25, rumunų 3, če- 
koslovakų 12, vengrų 15, jugoslavų 8, 
be kvotos 16 ir US piliečių 24 žmonės.

O kiek lietuvių? Trys šeimos. Iš 
viso 9 žmonės. Viena iš Stuttgarto, 
kita iš Nuertingo ir trečia iš Neuf- 
feno. Latvių šį kartą daugiau — 11 
žmonių. Be to, vienas (žinąs) sako, 
kad apie 10 latvių važiuoja dar kitose 
kvotose. Estų nėra.

Tikrinimų dieną, t. y., kovo 29 d., 
emigrantai turėjo daug „darbo“. 
Ypačiai, kad visus tuos darbus tenka 
atlikti tuo pačiu metu. Tad reikia 
Skubėti.

Visų pirma reikia susitvarkyti su' 
visais skiepijimais — be jų neva
žiuosi. Taigi keliaujant į Fellbaęhą 
būtinai reikia pasirūpinti visais įsi- 
skiepijimais ir turėti visus tuo rei
kalu pažymėjimus. Čia nei derybų 
nei „pasigailėjimo“ neskiepytiems 
nėra. Nevažiuosi.

Antras reikalas pateikti cenzūrai 
laiškus, dokumentus ir literatūrą. 
Laiškų vežti negalima. Kitus daly-

kus nuodugniai tikrina, bet priekabių 
neieško. Smulkmeniškumo nėra. 
Slėpti nieko nepatartina. Geriau duoti 
visus apgalvotus ir reikalingus pa
aiškinimus.

Toliau reikia pateikti tikrinti 
daiktus, kurie atiduodami bagažui. 
Tuos daiktus pamatysime vėl tik 
New Yorko muitinėje. Tikrinimas 
gan nuodugnus, bet labai mandagus 
ir draugiškas. Tikrinama gatvėje, 
ant šaligatvio prieš emigrantų biurą 
išrikiuojami visi lagaminai. Juos 
patys emigrantai turi savo „priemo
nėmis čia sugabenti. Todėl stiprios 
rankos ar ratukai čia. sveikintinas 
dalykas. Ratukus reikia iš anksto iš 
apylinkės vokiečių pasiskolinti. Tą 
pačią dieną nebegausi — visi jau esti 
„išnuomoti“. Peržiūrėtus lagaminus 
vėl „savo jėgomis reikia nugabenti 
į stoties sandėlį. Čia sveriama ir jau 
gaunamas kvitas. įsidėmėtina: svo
ris ne daugiau kaip 50 kg asmeniui. 
Lagaminai, ypačiai rankenos, turi 
būti išmėgintos ir stiprios. Rekomen
duotina stipriai perrišti. Adresus 
(Amerikoje) geriausia užrašyti ant 
paties lagamino, aiškiomis spalvomis. 
Popierukai nuplyšta, nusitrins, o 
plonos virvutės perdyla ir trųksta. 
Taigi didelio dėmesio stiprumui ir 
patvarumui.

Rankinis bagažas Fellbache ne
tikrinamas. Tatai atliekama Bremen- 
havene.

Reikia dar atlikti du dalykus. 
Gaunama po vieną pokelį cigarėčių 
ir muilo gabalą. Tai reikia paimti. 
Maistas kelionei esąs duodamas jau 
traukinyje. Dar pasirašyti laivo do
kumentą. To pamiršti negalima. 
Priešingai — nevažiuosi. Pasirašyti 
turi kiekvienas asmeniškai. Visi ši
tie darbai atliekami maždaug iki 12 
valandos. Po to emigrantai skirtos! 
į namus ir pradeda galvoti apie ran
kinius bagažus ir transportą. Visus 
labai įdomina, keičia ICO markių į 
doelerius ar nė? Girlianda rašė Mū
sų Kelyje, kad keičia. Pažiūrėsime, 
kaip bus iš tikrųjų. Beje. Paskelbta, 
kad tos maisto atsargos, kurios liks 
nuvažiavus į Bremenhaveną, paima
mos bendram emigrantų naudojimui.

Taigi dabar jau parašysiu iš Bre- 
menhaveno.

Fellbachas, kovo 29 d.

Gražioji Nemuno šalis
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Lietuvos žemės, kurias reikia atgauti: Rytprūsiai ir Klaipėdos kraštas

A. Ą. Juliaus Lembergo prisiminimui
Lietuvių tauta niekada neturėjo 

perdaug intelektualinių pajėgų. Gal 
ir mūsų atgimimas buvo toks sunkus 
ir vargingas, kad visą laiką trūko 
inteligentų, dvasios galiūnų, pasi
šventėlių, mokančių pasiaukoti. Bet 
tie, kurie tokie buvo, tai buvo tikri 
milžinai. Bolševikų okupacija pir
moje eilėje puolė mūsų inteligentus 
naikinti. Bijodami antros okupaci
jos, daugelis inteligentų apleido savo 
kraštą, kad nebūtų vėl sunaikinami. 
Visi norėjo pataupyti jėgas, kada 
ateis laikas vėl kovoti dėl Lietuvos 
laisvės. Toks kuklus inteligentas bu
vo ir a. a. Julius Lembergas. Jis 1944 
m. pasitraukė iš gimtojo krašto su 
savo šeima. Vargo didelį tremtinio 
vargą, kentė nepriteklius, bet ne
nustojo mylėti savo krašto, savo žmo
nes. Jis svajojo vėl sugrįžti Lietuvon 
ir jai paaukoti visas savo jėgas.

Tačiau apsirgęs tulžies akmeni

Praėjusiame šio laikraščio nume
ryje, rašydami iš istoriškai etnogra
finės studijos „Lietuvos rubęžiai“, už
siminėme Rytprūsių istoriją, o dabar 
pacituosime keletą sakinių iš tos pa
čios knygos aukščiau antgalve pažy
mėto skyriaus. „Lietuvos Valstybė 
turi neužginčijamą teisę į tą Lietu
vos dalį, kuri buvo Teutonų ordeno 
užimta senovės Prūsijoj. Buvo jau 
ankščiau minėta, jog teutonai, nuga
lėdami prūsus, buvo užėmę ir Lietu
vos dalį tarp Nemuno ir Ungurės, 
Pergulos ir Deimės upių. Didieji Lie
tuvos kunigaikščiai, pradedant nuo 
Mindaugo ir Algirdo, niekados neiš
sižadėjo šių žemių ir, kada tik buvo 
kokia nors galimybė, jie kovėsi dėl 
jų, mėgindami iš vokiečių atsiimti tą 
kraštą. „Kur baigiasi jūsų sienos", 
— klausė sykį vokiečių atstovai lie
tuvius. „Mūsų didžiojo Kunigaikščio 
žemė siekia iki Ungurės (Angerapo) 
upės“, — atsakė Lietuvos didžiūnai 
vokiečių Ordeno atstovams, vykstant 
su jais pasitarimams 1420 metais Ve
liuonoj. ši Prūsų dalis senovėje, kaip 
matėme, susidėjo iš trijų apygardų — 
Sudavijos, Nadrovijos ir Salavijos ir 
buvo apgyventa lietuvių, kurie var
tojo lietuvių kalbą, o ne senprūsių. 
Paskesniais laikais visa ta Prūsijos 
dalis buvo padalinta J 14 apskričių; 
keturiose apskrityse, būtent, Darkie
myje, Angerburge, Wehlau ir Gelda
pe — lietuvių kalba jau yra visai 
išnykusi ir gyventojai yra suvokietė- 
ję. Gyvenantieji gi žmonės abiem 
Nemuno pakraščiais ir prie Kurišha- 
fo, būtent, Klaipėdos, Šilokarčiamos, 
Pakalnės (Niederungo), Labiau, Til
žės, Ragainės (Ragnito),, Pilkalnio ir 
Stalupėnų apskrityse dar iki šio ląj- 
ko tebevartoja lietuvių kalbą ir kaip 
lietuviai pilnai tautiškai užsilaikę. 
Vokietijai pralaimėjus pirmąjį Didįjį 
karą, pradėjo atsigauti Prūsijos lie
tuviai ir ėmė reikalauti sau laisvės. 
1918 metais lapkričio 16 d. Prūsijos 
lietuvių atstovai' susirinko Tilžėje ir 
sudarė Prūsų Lietuvos Tautos Ta
rybą.’ Savo atsišaukime į Lietuvos 
Valstybės Tarybą, Prūsų Tarybą ra
šo: „Svarbiausiuoju mūsų tikslu yra 
suvienyti Mažoji Lietuva (Prūsų Lie
tuva) su Didžiąją Lietuvą. Mes ieš
kome paramos Lietuvos Taryboje 
Vilniuje. Mums didžiai svarbu ži
noti, ką tuo reikalu manąs preziden
tas Wilsonas ir kokios nuomonės yra 
Anglija ir Prancūzija.“ Neilgai tru
kus Prūsų Taryba buvo pasiuntusi 
savo prašymą Taikos Konferencijai 
Paryžiuje. Adresuodami jį preziden
to Wilsono vardu, Prūsų lietuviai 
reikalavo, kad juos sujungtų su Lie
tuva. Taikos Konferencija Versail
les, apsvarsčiusi Prūsų Ii< 
kalavimus, 1 2___  ____
tarties 99 straipsnį atskirti nuo Vo
kietijos Klaipėdos uostą su visa teri-

sčiusi Prūsų lietavių rei- 
nūtarė pagal Taikos su-

torija, kuri yra į šiaurę nuo Nemuno 
upės ir kuri apima abudu Klaipėdos 
ir Šilokarčiamos apskričius ir iš da
lies Tilžės ir Ragainės apskričius. 
Dėl Klaipėdos krašto vokiečių dele
gacija Paryžiuje pareiškė, kad visa
me šiame krašte vokiečių yra 68.000, 
o lietuvių, kurie kalba lietuviškai ■ 
54.000, šilokarčiamos srityje — 53% 
lietuvių, Klaipėdos — 44%, Tilžės — 
23% ir Ragainės 12%. Patsai Klai
pėdos miestas esąs grynai vokiečių, 
įsteigtas 1253 metais, Į tai Aliantai 
taip atsakė: „Minėtas kraštas visados 
buvęs lietuviškas ir gyventojų dau
guma pagal kalbą ir kilmę yra gry
niausi lietuviai. Tas faktas, kad pa
čiame Klaipėdos mieste yra daugiau 
vokiečių, visai negali pateisinti rei
kalavimo, kad šis visas kraštas būtų 
paliktas Vkoietijai. „Pagal vokiečių 
bažnytinės st-tistikos duomenis dar 
prieš 1912 metus Tilžės diecezijoj iš 
bendro gyventojų, skaičiaus 35.516, 
lietuvių buvo 20.028, Ragainės — 
2.200 lietuvių (viso gyventojų 8.220), 
Šilokarčiamos — 24.149 lietuvių (viso 
gyventojų 38.234) ir Klaipėdos ap
skrityje 25.433 lietuviai (viso gyven
tojų 38.234) ir Klaipėdos apskrityje 
25.433 lietuviai (viso1 gyventojų • 
56.559).

Visa .likusioji Prūsų Lietuvos da
lis, pagal Versailles taikos sutartį, 
buvo palikta Vokietijai, nors tai di
džiai skaudu ir tuo lietuvių tauta 
yra nepatenkinta Jau ir pačios sie
nos turėjo būti vedamos mažiausiai 
Nemuno ir Šešupės upėmis, nes tame 
trikampyje, kurs dabar yra paveda
mas Vokietijai, išimtinai gyvena vien 
tik lietuviai. Reikia spėti, kad ši 
klaida ankščiau ar vėliau bus atitai
syta“, — taip baigiama pasisakyti 
šiame straipsnyje.

Prieš mane ant stalo gilli dvi 1664 
metais paskelbtos lietuviškos gintaro 
žvejų priesaikos, kurių reikšmė filo
loginiu atžvilgiu jei ir menka, tačiau 
jos mums įdomios kaip istorinis do
kumentas. šias priesaikas surado 
Gerullis Berlyno slaptojo valstybinio 
archyvo dokumente R 7 Nr. 35a. Pa
gal tas priesaikas būdavo prisaiki- 
nami Nimerzatės, Karklės, Kateldan- 
gės, Didžiosios Vitės, Mažosios Vitės, 
Neglės, Karvaičių, ir Nidos lietuviš
kai kalbantieji gintaro žvejai su savo 
šeimynomis. Priesaikos verstos iš 
1644 metais Karaliaučiuje išspaus
dintos „Revidirte vn<j Renovirte 
Bornstein drdnung“. Toje knygelėje 
sudėtos pajūrio ūkininkų, jų tarnų, 
sūnų ir įnamių, pajūrio sargų, teisė
jų, JU giminių ir artimųjų priesaikos, 
skiriamos už gintaro vogimą bausmės 
ir taisyklės, kaip su jūros išmestu 
gintaru apsieiti. • ,

Tai vis istoriniai duomenys, kurie 
kalba už mūsų teisę į Prūsų Lietuvą.

-vk-

Liūdesio prislėgtai p. p. GAIDZlCNŲ šeimai ir artimiesiems, 
š. m. kovo 26 d. po sunkios ligos, toli nuo savo gimtųjų namų už- 
gęsus jų mylimo tėvelio ir brangaus uošvio

A. A. JonO EIDUKEVIČIAUS 
gyvybei, reiškiame giliausią ir nuoširdžiausią užuojautą. '

Mūsų Kelio Redakcija

mis, jis turėjo operuotis. Po operaci
jos liga komplikavosi ir štai 1946 m. 
kovo 10 dieną staiga ir netikėtai' jis 
pasimirė Hamburgo Marijos ligoni-

nėję. Pasimirė žmogus dar pilnas jė
gų ir gražiausių užsimojimų, turė
damas vos 40 metų. Velionis daug 
metų dirbo mūsų periodinėje spau
doje, buvo labai patyręs laikraštinin
kas. Jis to darbo nemetė ir pasirin
kęs advokato profesiją. Gyvendamas 
Fischbecko tremtinių stovykloje, ne
toli Hamburgo, adv. Julius Lember- 
gas buvo vienas laikraščio „Pasaulis 
Šiandien“ steigėjų ir pirmasis jo re
daktorius bei krikšto tėvas. Kaip ad
vokatas J. Lembergas buvo gana po
puliarus ir mylimas. Jis gynė lietu
vių bylas anglų ir vokiečių teismuose.

Savo profesijoje buvo sąžiningas ir 
pareigingas. Jo mirtis tai milžiniškas 
nuostolis mūsų tautai, advokatūrai ir 
laikraštininkų šeimai. > .

Jau daug mūsų brolių ir sesių pa
guldė savo kaulus vokiečių ir kitų 
valstybių žemėse. Gaila, kad gausiai 
retėja inteligentų šeima, kurios lau
kia dideli uždaviniai savame krašte. 
Netoli Hamburgo, Neugrabeno-kapi
nėse rymo lietuviško stiliaus kry
žius, kuris praeiviui primena laikraš
tininko Juliaus Lembergo per anksti 
supiltą kapą. KL Giedaugas

DP tautinio meno paroda Hannoveryje
Mūsų bendradarbiui ,

A. A. Prof. Jurgiui KRIKŠČIŪNUI
staigiai mirus, Jo šeimai, giminėms ir artimiesiems, liūdėdami kertu 
su jais, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Mūsų Kelio Redakcija

Lietuvių Tremtinių Žemės Ūkio Darbuotojų Sąjungos Tarybos 
pirmininkui

Prof. Dr. Jurgiui KRIKŠClUNUI
mirus, Jo šeimai bei artimiesiems giminėms visų Sąjungos narių 
vardu giliausią užuojautą reiškia liūdinčios kartu

L.T.Z.U. Darbuotojų Sąjungos
Taryba ir Valdyba

Dipl. agr. Balini GAIDŽIŪNUI ir Jo šeimai, jo žmonos brangiam 
tėveliui ir jo uošviui

A. A. Jonui EIDUKEVIČIUI
po staigios ir sunkios ligos mirus, giliausią užuojautą reiškia 

Dillingeno lietuvių stovyklos 
Agronomai

UNRRA Team 252 direktoriaus p. 
A. Binard iniciatyva, Hanndveryje 
suruošta DP rankdarbių ir tautinio 
meno paroda. Joje dalyvavo lietu
viai, latviai, estai, lenkai, ukrainie
čiai ir jugoslavai. Kiekvienos tauty
bės eksponatai parodoje užėmė 1-2 
kambarius.

Šios parodos tikslas — parodyti 
anglų kariams ir UNRRA personalui 
tautinį atskirų DP tautybių meną. 
Savo gąusiu atsilankymu paroda su
sidomėjimą pareiškė aukštoji anglų 
karinė vadovybė ir kariai. Ją ati
darė visos britų zonos anglių moterų 
organizacijos pirmininkė.

Lietuvių skyrius buvo kruopščiai 
paruoštas ir kitų tautybių tarpe užė
mė prideramą vietą. Žiūrovus itin 
patraukė tautiniai lietuvių rūbai ir 
gausūs audiniai. Lietuvos praeitį 
vaizdavo parodoje išstatyti istoriniai 
mūsų tautos paveikslai. Lietuvių 
rankų darbo kryžių modeliai bylojo 
apie smūtkelių šalį Lietuvą. Be kita

ko, parodoje buvo išstatyti ir gyvieji 
nepriklausomos Lietuvos liudininkai 
— pinigų pavyzdžiai, įvairūs ordinai, 
pasižymėjimo ženklai ir medaliai. 
Lankytojų dėmesį kreipė ir lietuviš
ko Baltijos pajūrio 
karoliai, rąžančiai, 
kryželiai ir kt. ■

Spaudos skyrelis
spaudą tremtyje. Jame buvo lietu
viškų laikraščių, vadovėlių ir šiaip

dirbiniai, pvz., 
plunksnakočiai,

parodė lietuvių

DP sąlygose išėjusių Knygų pavyz
džiai. Šiaip dauguma eksponatų buvo 
pagaminti DP sąlygose. /'

Nors paroda suruošta per trumpą . 
laiką ir beveiląišimtinai vjetos stovy
klas jėgomis, lietuvių skyrius puikiai 
reprezentavo mūsų tautinį maną. Pa
rodos surengiame daugiausia pasi
darbavo p. p. Griškėnienė, mkt Bich- 
nerytė, 'Blumfeldienė, Šukienė ir kt.

As.

IR LIGOMIS SKRYNINGAVO
Gautirigo DP sanatorijoje praėju

sių metų gruodžio mėnesį pradėtasis 
ir, neatsižvelgiant į kariuomenės va
dovybės patvarkymus bei pacientų 
prieštaravimą, be pertraukos vykdy
tasis UNRRA-os skryningas (jų pačių 
vadinamas „Wahlbarkeits - Untersu- 
chung“) š. m. kovo 11 d., nespėjus 
baigti, buvo nutrauktas. Liko neiš- 
tardyti sunkiai sergą ir iš lovas ne
galį pasikelti ligonys. Pažymėtina,

kad nors ir sunkiai sirgęs, keletą die
nų prieš savo mirtį buvo ištardytas 
a. a. aviac. pulk. V. Reimontas — 
mirė š. m. vasario 28 d. Tardytojai 
žydų tautybės, jų tautybės personalo 
ir pacientų Šis skryningas nelietė.

Skryningo rezultatai dar nepaaiš
kėjo. Plačiai pasklidusi nuomoilė 
apie neaiškius šio skryningo tiksės 
ligonis nervina ir jų sveikatą veikia 
neigiamai. -AŽ-
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Žodis priklauso Maskvai
Amerikos aukščiausieji pareigū

nai: prezidentas Trumanas ir užsie
nių reikalų ministeris George Mar
shallis savo (dabar jau visiems ži- 
nonomis) kalbomis ir žygiais patei
kė Maskvai klausimą. Tas klausi- 
rpas pateiktas taip svariai ir paly
dėtas bei vis dar, lydimas (numato
ma pagalba ir Iranui-Persijai) to
kių žygių, kad niekas nebegali rim
tai manyti, jog jis būtų skirtas pro
pagandai ar kokiam nors vien tik 
tam momentui pritaikytam manev
rui. Taip pat niekas nebegali abe
joti, kad Kremlius i ji turės atsa
kyti. Vėliau ar anksčiau, vienokiu 
ar kitokiu būdu, bet atsakymas tu
rės būti duotas.

Koks gali būti atsakymas?
Žinoma, greitosiomis, gali Mask

vos radijas ar spauda ir šiaip ir taip 
reaguoti. Gali ir pikčiau pasisa
kyti, gali daug ką nutylėti, gali net 
parodyti ir šypseną. Taip tokias at
vejais manevruoja kitos valstybės. 
Nuo tokio kelio gali ir Maskva ne
atsisakyti. Tačiau tai klausimo es
mės neišsprendžia ir tikro atsaky
mo, žinoma, neišreiškia.

Mažai suklysime manydami, kad 
šiuo momentu ir pati Maskva gali 
dar neturėti galutino atsakymo. O 
kai turės, tai vėlgi paskelbsi (atsa
kymą) tada ir tokia forma, kada ir 
kokia forma tatai Kremliui atrodys 
naudingiausia. Todėl man atrodo, 
kad klysta tie, kurie Trumano kalbą 
ir žygius jau dabar laiko

Trumano tartu „šach“
(šachmatų kalba tariant), 

o taip pat neteisūs ir tie, kurie da
bar susidariusią tarptautinę padėtį 
norėtų įvertinti kaip eilinį blefą. 
Kalbų, įvairių „ėjimų“ (vėl šach
matų terminą vartojant), jausmų ar 

, net aistrų įkarštyje1 tektų pamė
ginti paanalizuoti buvusius ir da
bartinius įvykius bei situacijas. Gal 
gi būtų galima ir surasti vieną ki
tą ateities įvykių gairę.

Kiek sieniau š. m. vasario 13 d. 
(Mūsų Kelio 7/67 Nr. „Ar nieko 
naujo Amerikos užsienio politi
koje“), jau kėliau mintį, kad Mar
shallis išėjo į tarptautinės politikos 
sceną ne be reikalo, kad jis kaip tik 
tas žmogus, į kurį sužiuro visas pa
saulis. Dabar matome, kad tas rei
kalas pasidavė dar aiškesnis. Žino
ma, nei Trumanas nei Marshallis 
naujos Amerikos Amerikoje neatra
do. Kitaip sakant, jie nesukūrė per 
dieną ar -per naktį naujos Amerikos 
užsienio politikos. Tos politiks tikslai 
tebėra tokie pat, kokie ir pirmiau buvo. 
Būtent: pačios Amerikos sienų sau
gumas ir tam tikslui atsiekti, da
bartinėse sąlygose būtinas, pirma
vimas pasaulio valstybių tarpe. Tai
gi tas dalykas nėra naujas. Naujos 
tėra dvi generolo Marshallio prie
monės tam tikslui siekti, o jos yra 
tokios. Visų pirma Marshallis

Trumano klausimas. — Marshallio priemonės. Ar artėja laisvė? — Ame
rikos pajėgumas kare. Kodėl Graikija ir Turkija? — Ar gali Sovietai 

nereaguoti?

derina US politiką su jos 
kariniu pajėgumu.

T. y., jeigu jis ką sako, ar ko rei
kalauja, ar ką pažada įvykdyti, tai 
jis stengiasi faktais įrodyti, kad tai 
nėra platoniški pasišnekėjimai ar 
pageidavimai, bet tokie dalykai, ku
riuos Amerika nori, o svarbiausia 
gali paremti įtikinančiais argu
mentais. Tai svarbi naujiena. Byr
nes laikais to nebuvo, bent nebuvo 
pakankamai ryšku ar įtikinama. 
Mat, šiandien daug kas nepaiso ge
rų nei blogų norų, vien tik nori ži
noti, ar tu gali Įvykdyti tai, ką tu 
sakai ar žadi, ar ne.-

Antra Marshallio priemonė — 
tai jo

reikalavimas aiškumo, 
priešinimasis delsimui. Šita, nors ir 
labai girtina bei patraukli priemonė, 
yra opi. Tam tikrais atvejais di
džiai rizikinga. Skubiu tempu be
sklaidant neaiškumo ūkanas, gali
ma, susilaukti staigmenų.

Amerikos prezidento Trumano 
kongrese pasakyta kalba ir toks ne
paprastai skubotas reikalavimas pa
galbos Graikijai ir Turkijai sudarė 
pasauliui tikrą sensaciją. Juk dau
guma skaitytojų dar prisimena pir
mą kartą po karo pabaigos W. Chur- 
chillio pasakytą kalbą Fultone (taip 
pat Amerikoje). Ji buvo praminta 
„bomba“. Bet tai kalbėjo ne ameri
kietis ir, be to, visiškai privatus 
asmuo — anglas, nors ir buvęs An
glijos ministeris pirmininkas. Tiesa, 
tada prieš Churchillio kalbą įvadą 
padarė pats Trumanas. Atseit, au
ditorijai pristatė p. Churchillį. Bet 
gi toliau taip susidėjo aplinkybės, 
kad „paaiškęjo“, jog Trumanas net 
ir nežinojo, ką kalbės Churchillis. 
Gal taip ir iš tikrųjų buvo. Gal 
būt.

, Bet štai metams nuo ano įvykio 
praslinkus Trumanas sako prakalbą. 
Greičiausia - dabar Churchillis taip 
pat nežinojo, ką kalbės Trumanas. 
Bet gi paanalizavę tas dvi kalbas 
negalėsime išvengti jausmo, kad čia 
esama tūlo asmenio panašumo. Mat, 
abu jie kalbėjo apie visam pasauliui 
žinomą vieną pavojų. Tik ir skirtu
mas milžinniškas. šį kartą kalbėjo 
ne kas kitas, o Amerikos preziden
tas. Kalbėjo ne taip sau. Jis reika
lavo, ir tai labai skūbiai, imtis kon
krečių priemonių prieš tą pavojų 
Graikijoje ir Turkijoje. Ne tik rei
kalavo, bet ir pabrėžė, jei bus rei
kalas ir daugiau tokių priemonių iš 
kongreso pareikalausiąs. Tad jei jau 
lyginti Trumano kalbą su Churchil-

Rašo Kazys Veržikas
lio Fultono „bomba“, i tai Trumanas 
(vaizdžiai sakant) ne bombą metė, 
bet paleido visą raketinį bombonešį.

Ką gi tatai reiškia?
Trumano kalbos čia cituoti ne

reikia — ją visi esame skaitę. Vie
ną dalyką betgi reikia pabrėžti. So
vietų Rusija savo ekspansiją į vi
sus pasaulio kraštus pagrindžia no
ru išlaisvinti žmoniją nuo kapitalo 
vergijos. Kas mėgina vienu ar kitu- 
būdu sovietiškai ekspansijai priešin
tis, tas be jokių ceremonijų užant
spauduojamas kaip kapitalo agen
tas, fašistas, karo nusikaltėlis. Gi 
Amerika, bendrai anglo-saksai, So
vietų ekspansijai ideologiškai gali 
pasipriešinti tik turėdami lygiai 
stiprią ar dar stipresnę ideologiją. 
Taigi anglo-saksai prieš Sovietų 
ideologiją stato

žmogaus ir tautų laisvės idėją.
Ir šį kartą savo kalboje Truma

nas patvirtinę, kad negali būti pri
pažinta nei tiesioginė nei nietiesi- 
ogine prievarta laisvoms tautoms. 
Žinoma, pavergtosios tautos taip 
ilgai nesulaukdamos šitokių žodžių 
įgyvendinimo, su jais apsipranta, o 
gal dažnai su karčia ironija ir pro 
ausis praleidžia. Mūsų akimis žiū
rint tatai nors ir nepateisinama, bet 
suprantama. Bet vieno dalyko vis 
dėlto negalime nepastebėti. Tautų 
laisvė yra anglo-saksų pasaulio ideo
loginis ginklas prieš Sovietų ekspan
sijos ideologiją. Jeigu kapitalistinės 
■santvarkos kraštams komunistinės 
idėjos (faktiškai slepiančios penktąją 
koloną) yra pavojingos, tai tautų 
laisvės idėja Sovietams gresia jis im
perijos sugnižimu. Argi rasi pasau
lyje kitą tokią imperiją, kuri ver
gijos pančiuose ir nuolatinėje mir
ties grėsmėje laikytų šimtus milijo
nų jai visiškai niekuo negiminingu 
tautų. Taigi, tautų laisvės idėja yra 
anglo-saksų rankose.’ toks ginklas, 
kurio jie lengvai iš rankų nepaleis. 
Va šituo būdu mes tampame anglo
saksų ginklų dalimi ir, -savaime su
prantama, jų savanoriškais ištiki
mais talkininkais. Šitą aplinkybę 
lietuviai ir kitos pavergtosios tautos 
turi suprasti ir įsidėmėti. Tai jau 
ne vien sentimentalumo, užuojautos 
ar pasigailėjimo klausimas, bet rea
lūs pagrindas, kuris duoda naujų ir 
nesugrianamų vilčių.

Tiesa, buvo ir yra daug momentų 
ar net įvykių (ypačiai apščiai jų bu
vo iki šio laiko), kurie davė ir duoda 
progos paabejoti, kiek tas moralis 
ginklas yra anglo-saksams svarbus. 
Bet gi yra ir kitų reiškinių, kurių 

prasmė gal tik vėliau bus galima 
suprasti. Pvz., kodėl Amerika iki 
šio laiko formaliai (ar net de facto) 
nepripažino Pabaltijo Sovietams? 
Argi toks nepripažinimas gadina 
santykius su Maskva? Ar Maskva 
nesugebėtų už tai duoti kokį kom- 
pensatą? Taigi čia reikia pagalvoti. 
Dabar toliau. Argi Amerika tas gau
sias notas dėl įvairių rytų valstybių 
nedemokratiškumo rašo tik taip sau? 
Nepaisydama, kad vis gauna nei
giamus atsakymas ar net jokių atsa
kymų negauna. Tiesa, toms tau
toms, kiurių gyvenimą ir gyvybę ta
tai liečia, dažnai atrodo visa tai kaip 
betiksli biurokratija. Tiesa. Bet pri
siminkime truputį praeities. Karo 
metu mes slaptai klausydavomės ra- 
rijo. Girdėdavome, kad po pergalės 
bus visi naciai, visi žudikai, visi iš
davikai, kvislingai nubausti. Girdė
davome kvietimus juos iš anksto 
sekti ir registruoti. Girdėdavome. 
Bet ar visi tam tikėdavome? Juk 
karas buvo pačiame įkarštyje ir 
persvara — bent paprastam piliečiui 
— taip neaiški. Viskas atrodė teo
rija, jei ne tuščios kalbos. O dabar 
kas? Tiesa, karas užsibaigė ne taip 
greit, kaip mes norėjome ir tikėjomės. 
Bet užsibaigė. Pralaimėjo kaip tik tie, 
kurie gynimuisi net savo kariuome
nės neapmokė, nes jie tesvajojo vien 
tik Europos ir Azijos užkariavimą. 
Taigi ir kiti dalykai, kurių mes lau
kiame, ateis. Jie ateis ir tada atro
dys kad kitaip ir būti negalėjo. Pa
našiai kaip dabar atrodo savaime su
prantamas dalykas, kd Vokietija ka
rą pralaimėjo. O ar mažai buvo to
kių, kuriems tretysis reichas atrodė 
amžinu ir nenugalimu?

Bet klausimas, ar
tatai gali įvykti be karo?

Amerikos prezidentas Trumanas ne 
vien kalbėjo. Jis pareikalavo teikti 
pagalbą Graikijai ir Turkijai (spau
da praneša, kad kažkas panašaus bus 
suteikta ir Iranui-Persijai). Ta pa
galba yra numatyta ne vien pini
gais ir medžiagomis, bet ir civili- 
nais bei kariniais instruktoriais. Tai 
dalykas nebeeilinis. Ir kodėl būti
nai Graikijai ir Turkijai, o ne kam 
kitam? Jule skurdo ir komunizmo 
pavojaus yra labai daugelyje Euro
pos vietų.

Į šitą klausimą galima1 rasti ke
letą atsakymų. Artimuose Rytuose 
amerikiečiai turi labai svarbių ūki
nių interesų. Čia jų benzinas. Be to, 
čia yra gyvybiškai svarbūs Anglijos 
keliai į Įvairias jų imperijos dalis. 
Reikia padėti apsaugoti. Ypačiai, 
kad Anglija staigiai pareiškė, kad ji 

savo duotą apsaugos pažadų nei Tur
kijai nei Graikijai ištęsėti nebepajė
gia. Mat, ,

biudžete nenumatyta lėšų.
Žinoma, -ar ten tos lėšos numatytos 
ar ne — klausimas ne tiek svarbus, 
nors ir ne labai įtikėtinas dalykas, 
kad Anglija tokiam gyvybiniam rei
kalui taip staigai pristigtų. Svarbiau 
atrodo tai, jod pasirodo žinutės, kad 
jeigu amerikiečiai ten bus savo pa
galba, tai ir anglai gal dar kurį lai
ką pasiliks. Na, o jeigu jau anglai 
ir amerikiečiai drauge, tai jau reika
las suprantamas.

Bet vis dėlto tatai dar nepakan
kamai įtikina tokio dielio amerikie
čių susirūpinimo specialiai Grai
kija ir Turkija. Juk jeigu kalbėti 
apie tuos pačius pavojus, tai jie ne
mažesni ir Vokietijoje, amerikiečių 
ar anglų zonoje. Ar čia nereikalinga 
kokia nors panaši pagalba?

Į šitą klausimą duoda atsakymą 
kai kųrje amerikiečiai žurnalistai, 
tų reikalų žinovai (Lippmann). Jie 
nurodo, kad Amerikos karo pajėgu
mas nėra ir negali būti jos sausu
mos kariuomenėje. Šioje srityje ji 
negalėtų lenktyniauti su Sovietų Ru
sija, kuri, be to, turi neaprėpiamu! 
žemės plotus. Amerikos karo galin
giausias ginklas yra

oro ir jūrų laivynas.
Šiose srityse Amerika buvo ir vi

sada galės būti pranašesnė už savo 
būsimus priešus. Be to, praėjusis ka
ras įrodė, kad užsispyrusį priešą ga
lima tik tada nugalėti, kai bus sunai
kintas jo užnugaris, susisiekimo ke
liai, maisto atsargos, o svarbiausiai 
— karo pramonė. O čia jau svarbi
ausias oro laivyno uždavinys. Ta
čiau tam uždaviniui atlikti reikalin
gas ne tik geras oro ir jūrų laivynas, 
bet ir visai tinkamos oro ir jūrų ka
ro bazės, kad laiku ir reikalingose 
vietose būtų galima pradėti gintis 
ar pulti. Žinovai tvirtina, kad Grai
kijos ir Turkijos sausumos ir jūrų 
sritys teikia gyvybiškai svarbias ba
zes, kurių patekimas į priešo rankas 
būtų sunkiai bepataisomas karo stra
tegijos nuostolis. Taigi J pagalbą 
Graikijai ir Turkijai pravartu ir .iš 
šitos pusės pažiūrėti.

O ką Maskva pasakys į tai?
Visų pirma reikia pastebėti, kad 
karo nei formaliai nei faktinai nie
kas nenori tol, kol be karo galima 
daugiau išlošti negu kariaujant arba 
kol nepaaiškėja, kad dabar neka
riaujant paskum gali būti per vėlu 
(preventyvinis karas). Šitaip į rei
kalą žiūrint atrodo, kad Maskva iš 
tikrųjų šiuo laiku negalėjo kariauti. 
Jai svarbu bent šiuo laiku turėti tai, 
ką ji turi, tinkamai tai sunaudoti, 
stiprintis kariškai ir ekonomiškai ir 
laikyti daugelį kraštų tokioje padė
tyje, kad jie nuolat būtų karui pa
siruošę. Tokia padėtis pakerta ir fi
nansus, ir ūkį, ir moralę, ir praveria

(Nukelta į 11 pusi.)

Balys Gražulis

Vynelis vyno, žaliasai
Praeidamas pro šeštą bloką, ties Steigvilų 

praviru langu Klimaitis sustojo. Pagalvojo, 
šelmiškai šyptelėjo ir, pasistiepęs ant galų 
pirštų, įkišo galvą pro langą,

— Ar kiaušinius jau parsinešėt? — šūkte
lėjo ant lovos sėdintiems senukams.

Senukai krūptelėjo ir atsisuko.
— Argi duotų? — džiugiai paklausė Stefg- 

vilienė.
— Ir dar po kiek! — rimčiausiai atsakė 

Klimaitis. — Žmonės krepšiais neša. Ir aš le
kiu kuprinę užsimetęs. Žinai gi, paskutiniams 
liks tik lukšiai.'

— Ir nežinok tu man! — šuktelėjo pakil
dama Steigvilienė.

— Jus visada paskiausiai sužinote, — pik
tai prikišo Steigvila.

— Pats ta’p pat ne ką veiki, galėtum ap- 
siklausinėti, — atskirto Steigvilienė. — Šūk
teltam Onutę, nesiraukęs. — Ir Klimaičiui: — 
Dėkui,'vaikei, kad pasakei.

— Dėkui neužteks — ateisiu kiaušiniauti, 
—- nusijuokė Klimaitis. Ir visai rimtai: — Pas 
ką aš eičiau, jei ne pas jus. Nei krikšto tėvų 
nei giminių — jūs dabar man viską atstojat. 
O ir gaudavau, atsimenu, per Velykas po po
relę.

Steigvilienė net susigraudino po šitų žo
džių:

— Ateik, ateik būtinai. Ir tu mums dabar 
lyg savas vaikas. Vieni, kiek girdėt, ir esam 
iš mūsų sodžiaus.

Išgirdusi Klimaičio halsą, Onutė ir nešauk
ta iš gretimo kambario atbėgo.

— Ko ta čia palangėmis šūkauji?
Motina tuojau ją užsipuolė:
— Sėdi ten ir nežinai, kad kiaušinius da

lina. Jei ne Petras, tai ir liktum per Velykas 
be kiaušinių.

Ir Klimaitis prikišo:
— Ateitų lalauninkai — ir būtų gėdos.
Onutė apsisuko ant vienos kojos ir rikte

lėjo:
— Valio, kiaušinių bus!
— Tik skubinkis, nešūkavus, nes liks lukš

tai. O lukšių aš neimsiu, — pridūrė Klimąjtis.
— Lalauninkai... — palingavo galvą Steig

vilienė: — Kad juos po langu giedant užgirs- 
čiau, nežinau ką atiduočiau. Tur būt, užspring- 
čia beverkdama.

— Tik turėkit ką duoti, 6 ir lalauninkai 
atsiras, — prasijuokė Klimaitis. — Su porele 
neatsipirksit — vynelis vyno bus uždainuota,
— šyptelėjo1 Onutei.

— Tik tu jau užgiedok! — atsikirto Onutė.
— Tur būt, tavęs čia ir nepražiodintum.

— Tik būk kiaušinių, kad gėdos neaptu
rėtum.

— Tai ne Lietuvėlė... — atsiduso Steig
vilienė. — Kiti čia papročiai. Net ir Lietuvoje 
ne visur apie lalauninkus girdėjo.

Klimaitis atsistojo ant pilnų padų ir tarė:
— Eisiu, o tai ir man neliks.
Onutė persisvėrė per langą ir šūktelėjo 

Klimaičiui iš paskos:
— Aplenktum mane belalaudąmas, tai nė 

nosies nerodyk! 7

Klimaitis atsisukęs nusišypsojo ir dingo už 
barako kampo.

Tik išėjęs iš stovyklos Klimaitis susiprato 
nevykusiai iš senukų pasijuokęs. Net gėda 
darėsi: suviliojo, pradžiugino, net sugraudino, 
o nubėgę parsineš tik saują kiaušinių miltelių. 
Supyks senukai. Taip jautrūs jie prieš kiek
vienas šventes. Jau visas mėnuo dejuoja, kaip 
švęs Velykas be kiaušinių. Jauniesiems, tai 
nei šis nei tas, o senukams, kurių širdyse gim
tinės papročiai iki gelmių šaknis suleidę!

Pykdamas, kad'be reikalo suskaudino širdį 
lengvatikiams senukams, Klimaitis ir pats vis 
labiau pasidarė velykinės nuotaikos užvaldo
mas. Prisiminimai tėviškės Velykų augo, ryš
kėjo, matėsi lyg ekrane. Pro airis praslinko 
gimtojo Dzūkijos kaimo Velykų vaizdai nuo 
kūdikystės ligi paskutiniųjų Velykų tėviškėje.

Velykų rytas. Rytuose vos vos brėkšta auš
ra. Arklių kanopos kauška į vieškelio akme
nis, vežimas krato, bet smagu neapsakomai. 
Velykos! Prie bažnyčios vežimų marios. Punkš- 
čia žvengia arkliai, marguoja moterų skarelės, 
juda kaip srovė šventoriaus linkui. Kas per 
spūstis bažnyčioje! Net šonai braška. Taip 
norėtųsi pažvelgt į altorių, į prisikėlusį Kristų, 
su' vėliava rankoje. Bet tik žmonių, sustoju
sių kaip mūras, nugaros tesimato. Jei motina 
jo nekrėstelėtų, taip ir išeitų Prisikėlusiojo 
nepamatęs. O bažnyčia sklidina giesmės garsų 
ir smilkilų kvapo. Nuo tų kvapų ir džiaugsmo 
net galva svaigsta. Prisikėlimo paslaptis iki 
virpėjimo jaudina vaikišką sielą.

Iš bažnyčios išeinant spūstis dar didesnė. 
Jei motina tvirtai nelaikytų už rankos, minia 
jį parblokštų, sutryptų. Užtai kaip gera atsi
dusti lauke, į šventorių besiveržiančiųjų iš
stumtam. O čia eilių eilės ūkininkų, su krai
telėmis, sėtuvėmis rankose, laukia kunigo paš

ventinant velykinius valgius ir sėklą. Ir tėvas 
pirmoje eilėje bestovįs. Kunigas eina taku, per 
sustojusiųjų vidurį, krapylu į abi puses mo
juodamas. Visi klaupia, žegnojasi.

Ir dabar prasideda lenktynės. Vieni per 
kitus skuba, visi skuba prie arklių — nieks 
nenori paskutiniu likti. Kas pirmas Velykų 
rytą iš bažnyčios į namus — pirmas ir darby- 
metę užbaigs.

Vieškelyje' pliauška botagai, alda balsai,, 
dulkių debesys verpetais kyla ties lenktyni
ninkais. Neužmirštamos akimirkos, kai ark
liai viesulu vienas po kito kaimynus lenkia.

Ir dabar pusryčiai, po ilgo pasninko. Ko 
tik nėra ant stalo! Pradedama šventintais 
kiaušiniais. Mušama, renkama stipriausieji, 
kalenama į dantis. Jau dieglys net šonus re
mia, o mama vis dar naujus valgius neša.

O dabar į gatvę kiaušinių mušti. Kiekvie
nas išsineša stipriausius, iš anksto iškalentus. 
Kiekvienas nori iš kito išmušti. Ne dėl nau
dos — kas kiaušinių netari! — smagu išmušti. 
Su lukšių pilnomis kišenėmis grįžti. Visur mu
šama. Visi maišosi krūvoje — vaikai, bernai 
ir seniai. Kalena, derasi, juokiasi. Kitur net 
ir pykstasi, kai koks gudruolis smalinį pasi
dirbęs visų iš eilės muša, kol būna sugauna
mas apgaudinėjant.

Ant kito kiemo ritinėja. O dar kitame kie
me sūpynės įtaisytos. Kur tik pasisuksi, visur 
linksmai gera, visur treška kiaušiniai, skamba 
juokas. Ne kas kad ir prapylei. Eini pas krikš
to tėvus kiaušiniauti — tokia mada, supyktų 
nenuėjus. Ir vėl yra kiaušinių! ^Aplankai gi
mines, kaimynus — niekur tuščiomis neišlei
džia.

Bet pats gražumas vakare.. Vos tik pri- 
temsta, ir pradeda lalauninkai palangėmis 
wfkščioti. Eina keliais būriais: bernai sau,
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Darbininko 
gyvenimas prieš karą ir dabar

(5) Rašo: inž. .Keliautojas

KAIP SOVIETU PILIEČIO GYVENIMAS PASIKEITĖ PO KARO

Karo metais sov. piliečio gyveni
mas buvo nepaprastai sunkus: karas 
palietė didelę Sąjungos dali, pasižy
mėjo nepaprastu žiaurumu ir negir
dėtais sunaikinimais; ir taip mažai 
turėjęs Sovietų pilietis pasidarė ti
kras elgeta. Bet karas buvo ir praė
jo. Kyla klausimas, kaip toje šalyje 
gyvenimas tvarkosi karą laimėjus?

Apie tai, kaip Sov. Sąjungoj pas
taruoju laiku pasikeitė gyvenimas, 

Darbininkams, kurių mėnesinė al
ga siekė iki 300 rublių, buvo pridėta 
nuo 300 iki 500 rubl., mėnesiniai at
lyginimai pakelti 100-u rubl. Studen
tams stipendijos ir pensininkams 
pensijos padidintos po 60 rubl. mė
nesiui (maždaug tokio didumo jos bu
vo prieš karą). Žurnalo, žiniomis, že
mesnių kategorijų darbininkams, tar-
nautojams, pensininkams ir studen
tams algos buvo pakeltos nuo 20 iki 
100%, o žemės ūkio produktų — 200 
%. Sitai ne visai tiesa: oficialios nor
muoto maisto kainos pakeltos dau
giau nei du kartu, o neoficialios ta- 
.riamai net sumažėjo, bet ar tai tiesa, 
reikėtų dar ištirti. Laisvomis kaino
mis Sov. Sąjungoje produktus gali 
pardavinėti tie piliečiai, kurie būna 
atlikę valstybinę prievolę. Bet kiek 
šiuo metu kaime tokių likę? Juk be
veik viskas sukolchozinta, o ko’cho- 
zininkai su savo ‘/s ha žemės yra tikri 
elgetos. Dėl to laisvomis kainomis 
parduodamų- produktų beveik nėra, 
o kur jų pasitaiko, dažniausia jie bū
na labai brangūs. Aukščiau įdėtoji, 
iš oficialių šaltinių paimta, lentelė 
visų pirma patvirtina mano nupieštą 
prieškarinį vaizdą, kurį aš pateikiau, 
pasiremdamas savo gausiais stebėji
mais, bekeliaudamas po Sov. Sąjun
gą (ne literatūra!). Vėliau ji rodo, 
kaip žiauriai blogąja prasme gyveni
mas pasikeitė po karo. Vargšas pen
sininkas ar studentas už visas savo 
mėnesines pajamas dabar tegali nu
pirkti oficialiomis (kortelių) kainomis 
tik ąpie 2 kg sviesto, apie 3 kg mėsos 
arba 35 kg juodos duonos! Žemesnį 
atlyginimą gaunąs darbininkas šių 
gėrybių įpirks 2 - 2*/s kartų daugiau. 
Jei pervesti į prieškarines sąlygas, 
Išeis, kad Sov. Sąjungos juodarbiai 
dabar uždirba per mėnesį 20-25 lt., 
skaitant ofic. juodos duonos kaino- 

patiekia oficialių ar pusiau oficialių 
žinių sąjungininkų žurnalistai, kurių 
valdžia iš ten kol kas neišvarė. Gal 
{domiausių duomenų praėjusių metų 
lapkričio mėnesį suteikė prancūzų 
ekonominis žurnalas „L’Economie“. 
Iš jo mes patiriame, kad praėjusių 
metų rudenj Rusijoje buvo pertvar
kytos tiek oficialios, tiek neoficialios 
produktų kainos; pakeisti buvo ir 
darbininkų atlyginimai. Produktų 
kainos buvo taip pertvarkytos:

Oficialios norm. Neoficialios („laisvos“)
produktų kainos produktų kainos 

(rublių 1 kg) (rubl. už 1 kg)
Seniau ’ Dabar Seniau Dabar

Juoda duona .... 1,10"
Balta duona ..... 1,70
Cukrus................................ 5,50
Sviestas ...... 28,00 
Mėsa . . - . . . . 14,00

3,40 10,00 7,50
5,00 ) 18,00 12,50

15,00 130,00 60,00
66,00 210,00 140,00

' 3^,00 — —
mis, arba 10-12 lt., skaitant ofic.
sviesto kainomis. Apie laisvas kai-, 
nas netenka ir kalbėti.

Grįžę iš karo buvę kariai reiškė 
nepasitenkinimą, kad Sov. Sąjungoje 
trūksta kasdieninio vartojimo prekių 
ir reikalavo (žinomą, kiek toje šalyje 
galima reikalauti), kad jų gamyba

Rumunijos tragedija
RUMUNAI BADAUJA

Tiek Rumunijos valstybės, tiek ir 
tautos gyvenimas tampa istorine tra
gedija. Hitlerio laikais ji buvo Vo
kietijos sąjungininkė ir kovojo jos 
pusėje prieš sovietus. Dėl to nelemto 
žygio ji tapo Vokietijos vasaliniu 
kraštu.

Dabar Rumunija atskleidė antrąjį 
savo valstybinio gyvenimo istorijos 
lapą, kuris nėra šviesesnis negu na- 
cių laikais. Rumunija, sovietų oku
puota tampa raudonojo komunizmo 
auka, tampa Sovietų Sąjungos vasa
liniu kraštu. Rumunijos likimas ne
paprastai žiaurus.

Iš Zuericho pranešama, kad Ru
munijos provincijoje Moldavijoje 
siaučia badas, ten amerikiečiai ga
bena maisto, kurio užteksią 16 dienų 
po 1.000 kalorijų 500.000 žmonių. Kas 
gi toliau? Ir kodėl?

Tie patys šaltiniai praneša, kad 
Rumunija yra viena turtingiausių že
mių pasaulyje, nes ten yra ir derlin
gų žemių ir žemės turtų, i

Prieš karą savo žemės ūkio gami
niais Rumunija galėjo išmaitinti pu
sę Europos, o šiandien ji pati badau
ja. Keista, bet taip yra. šiandien 
Moldavija duoną gamina iš piuvenų 
ir medžių žievių. Vaikų mirtingumas 
pasiekė 80%. Miestai visą žiemą ne

būtų padidinta. „Visuomenės balsas
buvo išklausytas“: 1947 m., be dau
gybės plieno, sunkvežimių, mašinų, 
patrankų, tankų, kulkosvaidžių ir kt., 
nusistatyta pagaminti: 500.000 lovų, 
4.000 tonų namų apyvokos reikmenų 
iš viso už 400 mik rublių, 5 mil. porų 
veltinių („valenkųi“), 23 mil. porų ko
jinių, 13,5 mil porų batų.

Tikrojo Sov. Sąjungos piliečių 
skaičiaus niekas nežinojo prieš karą; 
nežino ir-dabar. Spėjama, kad da
bar jų glai būti apie 160 mil.; gal būt, 
su naujai prijungtomis sritimis net 
kiek daugiau. Įsigilinus Į aukščiau 
nurodytas skaitlines, nesunku bus 
sprąsti, kad tie kasdieninio vartoji
mo dalykai, kuriuos valdžia savo 
jmonėse nori pagaminti šiais metais, 
yra tik lašas jūrose. O juk privačių 
įmonių ten nėra; net laikraščius par- 
davinėjantieji kioskai ten suvalsty
binti. Niekas kitas, be valdžios, ten 
gaminti negali. Žinoma, kolchozinin- 
kai prisipins iš karnų vyžų, susikals 
iš kokių pagalių ir lentgalių baldų, 
išsiaus apsivilkimo, bet kaip gyvens 
miestietis? Tai jau yra mįslė, bet 
mums mįsle yra ir visas bolševikinis 
Sov. Sąjungos gyvenmas. Mes jo ge
rai nesuprantame ir ąbejoju, ar kada 
nors gerai suprasime.

(Pabaig...

turėjo miltų,-bulvių, nė vieno gramo 
riebalų.

Kokios priežastys? Jų nurodoma 
įvairių. Suprantama, kad viena svar
bi priežastis buvęs karas. Antra — 
žemės reforma, kuria pravedė komu
nistinis režimas, vadovaujant komu
nistui Groza.

Išdalintos žemės teko smulkiems 
ūkininkėliams arba bežemiams, kurie 
neturėjo nei - sėklų, nei gyvulių, nei 
įrankių žemei apdirbti. Prisidėjo prie 
šios katastrofos ir sabotažo aktų iš 
buvusių žemvaldžių. Rusijoje dar 
daug karo belaisvių, trūksta darbo 
jėgos. Kol kas maitinimosi padėtis 
yra katastrofinga.

INFLIACIJA JOJA RAITA
Kartu su badu, infliacija derina 

savo žingsnius. Reuterio specialus 
korespondentas rašo, kad Sovietai 
galį nupirkti Rumuniją. Rumunijos 
infliacijos krizė esanti panaši į Ven
grijos infliaciją. Lejos kursas krinta 
dienomis. Jei, sako jis, jūs paklau
site vietos gamybos prekės kainos, 
tai krautuvininkas tuojau paims už
sienių valiutos kurso lentelę, apskai
čiuos lejos kursą ir pasakys kainą. 
Ir rezultatas bus astronomiškas.

Valstybės pajamos sumažėjo, nes 
dvejus metus siautė sausra. Be to, 
Sovietų Sąjunga visa, kas pagami

nama naftos laukuose, miškuose, 
įvairiose stambiose pramonės įmonė
se,. kurios prieš karą buvo užsienio 
rankose ir kurios mokėjo dideles pa
jamas valstybei, — dabar pasiima 
reparacijų forma arba nuperka 1938 
metų kainomis, kurios yra žemesnės 
už gamybos išlaidas.

Paskutiniu metu valstybė kasdien 
spausdinanti mažiausiai 42 milijar
dus lejų.
x Krautuvės esančios pilnos praban

gos prekių.
Toliau tas pats korespondentas 

praneša apie Jassi mieste kainas, ku
rios esančios žemesnės negu Buka
rešte. Jos yra tokios:
Duonos kg moka

nuo 20.000 - 80.000 lejų 
Malku tonai

svarbiausias kuras -800.000 „ 
Baltųjų pupelių kg 40.000 „ 
Mėsos kg nuo 20.000 - 40.000 „

Koks šiandien gyvenimas Budapešte
PARDUOTUVĖS PILNOS PREKIŲ, BET ŽMONES NETURI PINIGŲ
Tatai pavaizduoja ir „Salzburger 

Nachrichten“, pateikdamos savo spec, 
bendradarbio pranešimą iš Buda
pešto, kurį įdomumo dėlei čia su
trauktai pateikiame skaitytojams.

Vasario mėn. Pragoję, pasakoja 
mūsų minėtasis laikraščio bendra
darbis, sėdau į traukinį važiuoti Bu- 
dapeštan. Jaukioje, pakankamai ap
šildytoje coupė kelionė iki Vengrijos 
Sienos praėjo labai greitai. Perva
žiuojant sieną Vengrijos pasienio sar
gyba pareikalavo parodyti mūsų pa
sus. Patikrinimas mandagus, bet stro
piai buvo patikrinti ir sargybinių tu
rimieji nepageidaujamų asmenų bei 
karo kaltininkų sąrašai.

Žinojau, kad Budapeštas yra vie
nas daugiausiai karo nuteriotų mie
stų. Tačiau .išėjęs iš geležinkelio sto
ties jaučiaus nustebintas to, ką pa
mačiau: suradau pulsuojantį gyveni
mą,kupiną energijos ir gyvybės. Bul
varai kuone prilygsta prieškarinių 
laikų bulvarams. Prieš metus: retai 
kur apysveikis namas, visur langai 
be stiklų. Šiandien vėl visa sutvar
kyta: daugelis namų atremontuota, 
kavinėse ir cukrainėse beveik tiek 
pat blizgesio kaip kadaise. Nepraeisi 
nesustojęs ties vitrinomis: juose pui
kūs kostiumai, batai, marškiniai, ka
klaraiščiai, skrybėlės. Maisto parduo
tuvėse prekėms nebėra vietos: šoko
ladas, kava, arbata,-konservai. Ka
vinėse siūlomi senoviški pyragaičiai.

Ar tai iš tikrųjų Budapeštas su 
neužmirštamomis savo naikinimo 
scenomis 1944/5 m. žiemą? Ar tai 
miestas, kuriam grasina bado šmė
kla? Ilgai išstovėjau prieš paukštie
nos krautuvę: vitrinoje penėtos žą
sys, antys, vištos, nekalbant jau apie 
apetitą keliančius indus su žąstau- 
kiais ir kitais panašiais delikatesais. 
Kaip tik neturėjau cigarečių. Sekan
čioje parduotuvėje galėjau pirktis jų 
tiek, kiek tik leido mano turimos 
guldenų atsargos. Rūkalai, pasirodo, 
nenormuojami. • /

Bet netrukus gavau įsitikinti, kad

(mėsa nebrangi todėl, kad gyvulius 
skerdžia dėl pašaro stokos)

Bulvių kg 12.000 lejų
Kopūsto galva , 8.000 „
Svogūnų kg 40.000 „
Obuolių kg 30,000 „
Cukraus kg nuo 120.000 - 150.000 „
Miltų kg 50.000 „
Pieno litrui . 12.000 „
Kiaušiniui 8.000 „
Sūrio kg 89.000 „

. Jassi mieste mokytojas gauna per 
mėnesį 200.000 lejų, už kurias gali 
nupirkti šeimai 4 kg pigios duonos, 
kg sūrio ir 5 kopūstų galvas visam 
mėnesiui, visai nepaliekant nei dra
bužiams, nei kurui, butui ir 1.1.

Opozicijos vadai kaltina vyriau
sybę dėl jos vykdomos programos. 
Laukiama Rumunijoj visiškos ūkio 
suirutės (Reuteris, NZ), Am.

visa tai tik fasadas, tik iškaba; per
pildymas dažnai pasirodo esąs ' tik 
iliuzija. Iš tikrųjų: galima viskas 
pirktis, tačiau maža tėra tokių, kurie 
turėtų tam pakankamai pinigų. Va
kar Vengrija buvo šalis, kurioje pi
nigai mėtėsi gatvėse. Milijardai be
verčių pengų. Tai buvo daugiausiai 
pinigų turinti Europos šalis. Šian
dien Vengrija, priešingai, kraštas, 
kuriame mažiausia pinigų. Vakar šei
mininkės turguje pirkdavos daržoves 
už „50 raudonų banknotų, 25 žalius 
ir 10 baltų“, nes jų vertės skaičiuoti 
niekas net nebesistengdavo — tatai 
nebeapsimokėdavo. Šiandien cukraus 
kg kaštuoja! 7 guldenai (1 RM = 1,16 
guld.), cigaretė 10 grašių, tramvajaus 
bilietas 60 grašių.

Višta kaštuoja tarp 5 ir 10 gulde
nų, sviesto kg — 24'guldenai, jautena 
— 7 guldenai. Darbininkai, tarnau
tojai ir valdininkai savo uždarbiu te
gali apsimokėti tik valgį ir butą. Ge
ros kokybės kostiumas atsieina 1000- 
1500 guldenų, batsiuvio siūti batai — 
350, marškiniai — 100, kaklaraištis 
15-30, tuo tarpų darbininkas uždirba 
200-300 guldenų, tarnautojas arba 
valdininkas 200-600 guld. mėnesiui. 
Parląmento atstovai gauna apie 800 
guldenų.

Vienoje pusėje prabanginės par
duotuvės, kitoje pusėje skurdas. Pus-' 
nuogiai vaikai (dabar žiemą), apsi- 
skartnaliavę suaugusieji, nesuskaito
mi elgetos. Gatvėse daug kartų bu
vau sulaikytas, ir man siūlė pirkti 
menkiausius, nežinau, ar betinkamus 
vartoti niekniekius. Naktimis nedrį
stama gatvėje net pasirodyti, nes 
tamsumoje išplaukia Budapešto pa
dugnių gangsteriai. Keleiviai naktį 
ne tik žudomi, 'bet pirmoje eilėje iš
rengiami. Betgi dažnai banditai bū
na ir „gailestingi“. Gąsdindami užtai
sytais ginklais savo aukas jie liepia 
išsirengti ir po to paleidžia eiti. Be 
kitų, taip atsitiko aktoriui Utay, žy
miausiam Budapešto scenos nariui.

M. Zubrys

paaugliai sau, ir vaikai būrelį sudaro. Kas 
nėra nė prie vieno būrelio prisidėjęs — iš pa
skos lydi. Ateis prie lango ir būrelio vadas 
šaukia:

— Garbė Jėziii Kristui!
Seimininkui atsakius iš pirkios pėr amžius 

amen, klausia:
— Tėvuli, motule, leiskit Jėzų Kristų pa

garbinti, namus palinksminti.
Nesitaiko, kad kas neleistų. Tada lalau

ninkų vadas pradeda drožti paties sugalvotą 
prakalbą apie Kristaus prisikėlimą, apie tą 
džiaugsmą, kurį Velykos atnešė. Ir po to visi 
Sugieda šventą giesmę. O jeigu šeimoje yra 
paaugusi duktė, tai jos garbei dar ir dainą 
prideda, dažniausiai įprastinę — „Vynelis vy
no, žaliasai“. <

Nenueina tuščiomis nuo kiemo. Kiekvienas 
šeimininkas, pagal išgales, kiaušinių išneša. 
Ne retas ir pyragą ar dešrą prideda, o kitas ir 
alum pavaišinti įsikviečia. Gi už mergaitės 
dainą kiekvienas stengiasi brangiau atsily
ginti. Dar apkalbės, nesudainuos kitimet.

Visą naktį skamba lalauninkų giesmės po 
kaimą. Nuėjo vieni — kiti ateina. Ir taip- 
vieni po kitų. Net ir iš kitų kaimų apsilanko. 
Ir tik retas jau kelintų jų nebepriima. Visi 
džiaugiasi juos po. savo langu išgirdę!

Prisiminė Klimaitis, kaip mažas būdamas 
lalauninkus sekiojo, kaip vėliau vaikų, pa
auglių ir, pagaliau, bernų būryje lalavo. Net 
ir bolševikmetyje Įaiauninkai nenutilo. Nors 
žinojo, kad vėliau už tai patampys, nepabūgo 
Įaiauninkai kalėjimo. Taip ir buvo. Jis pats 
už tai kelis mėnesius, iki aniems iš krašto iš
bėgant, ištupėjo.

Ryškiausiai prisiminė paskutinįjį Velykų 
vakarą. Daug vargo buvo, kol įkalbėjo drau
gams Steigvilų Onutei „Vynelis vyno" sudai

nuoti. Jau tada jį mergaitė traukė, nors dar 
tik šešioliktus metus ėjo. Dėl jos jaunumo 
draugai ir spyrėsi. Jei Įaiauninkai mergaittel 
uždainavo, vadinasi, ji jau pana. Tuo ji ir 
įvesdinama jaunimam Kiek garbės buvo 
Steigvilams! O kaip džiaugėsi Onutė! Nė vie
nai jos metų Įaiauninkai nedainavo.

O kas jai uždainuos šiemet? Ir ką ji už dai
ną duotų? Kiaušinių miltelių šaukštą... Si 
paskutinę mintis jį ir prablaivė. Jis karčiai 
nusišypsojo ir atsiduso. Jei ne Velykos, neitų 
jis dabar į kaimą kiaušiniauti. Taip nemalo
nus tas elgetavimas. Iš kiemo J kiemą, lyg 
lalauninkas. Nors imk ir užgiedok. Nuo tos 
minties Klimaitis net pralinksmėjo. Kaži kuo 
jį palaikytų vokiečiai. O gal tada ir duotų 
kaip išmaldą. Tikrai elgeta palaikytų. Šiaip 
sunku iš jų kiaušinį išprašyti. Nė už cigaretes 
negali išvilioti.

Nė nepastebėjo kaimą priėjęs.
— Tai ir pradėsiu lalavimą. Garbė Jėzui 

Kristui! — tarė pats sau ir prikandęs lūpą, 
kad nesusijuoktų, įėjo į pirmą kiemą.

Pavakary grįžo į stovyklą pavargęs ir su 
tuščia kuprine, kaip ir buvo išėjęs. Apsukęs 
kelis kaimus vos porelę telaimėjo. Jis. nešė 
juos kišenėje ranka kišenę atpūtęs, kad nesu- 
sikultų.

Kelis vakarus darbavosi jis prie savo mar
gučių, — dažė, raižė, margino kiek įmanyda
mas. Tik ta porelė kiaušinių ir palaikė jo 
nuotaiką nuo visiško subjurimo. Širdį maudė 
ilgesys, nenusakomas sunkumas kaupėsi krū
tinėje. Jis nedingo nė Velykų pirmąją dieną. 
Dargi išaugo.

Grįžęs, iš bažnyčios jis vis£Į dieną išgulėjo 
lovoje. Lauke švietė saulė, krykštavo jauni
mas, bet jis nė pro langą nepažvelgė. Vakarop 
prisidėjo dar ir nerimas* Laukė vakaro, ne

kantravo ir bijojo savo sumanymo. Iki pasku
tinės minutės netikėjo, kad pasiryš. Kėlėsi, 
sėdosi ir vėl kėlėsi, kol visiškai sutemo. Ir 
dabar baimė dingo. Tik širdis dar virpėjo. 
Bet kai įsidėjo margučius į kišenę — ir tai 
praėjo. Tik einant per kiemą kojos kažko 
pynėsi. >

Priėjęs Steigvilų langą stabtelėjo, susikau
pė ir pradėjo:

— Garbė Jėzui Kristui!
Iš vidaus niekas neatsakė. t
— Tėvuli, motule, leiskit Jėzų Kristų pa

garbinti, namus palinksminti!
Dabar staiga atsidarę langas ir visų trijų 

Steigvilų galvos išlingo pro jį.
— Uoi, sūneli! — aiktelėjo Steigvilienė.
Tik Steigvila nepametė galvos.
■— Prašom, prašom...
Klimaitis aplaižė išdžiuvusias lūpas ir pra

sižiojo. Bet prakalbos žodžiai buvo išgaravę. 
Niekaip neįstengė pirmąjį sakinį sudaryti. Jis 
kiek pasikankino, atsikosėjo ir užgiedojo:

Kristus Dievas mūsų,
Gelbėtojau, dūšių, 
Kėlės savo galybe — < 
Mus atpirko. Linksmybė! 

Aleliuja!...
Giedojo tyliai, kad vės pats begirdėjo, bet 

Steigvilams jo giesmė skambėjo galingiau už 
viso lalauninkų būrio giesmę. Ji traukė jiems 
ašaras, graudino. Steigvilienė net kukčiojo.

Užbaigęs giesmę Klimaitis iš graudumo 
virpančiu balsu paklausė:

— Mergele, baltoji, ar leisi tau pagiedoti? 
Onutė atsakė kūkčiojimu. ,
Tada jis linksmai užtraukė:

O ant kalnelio 
štai žalia eglelė 
Vynelis vyno, žaliasai!

Toliau vis linksmiau. Ir kai pabaigė, 
Steigvilų akyse spindėjo džiąugsmas ir ra
mybė. Pabaigęs be žodžio pasuko prie įėjimo. 
Steigvilai jį pasitiko duryse. Pirmiausia Steig- 
vil'a griebė jį į glėbį ir pabučiavo. O Steig
vilienė vos neuždusino. Onutė priėjo, apsivijo 
rankomis aplink kaklą ir tvirtai tvirtai įsisiur
bė į lūpas. Po to užstojo tyla. Visi buvo su
mišę. Steigvila tupinėjo vietoje, Steigvilienė 
skėsčiojo rankomis, o Onutė stovėjo nuleidusi 
gaivą, degančiais skruostais.- Klimaitis laikė 
ranką kišenėje, margučius saujoje apgniaužęs, 
ir nesiryžo ištraukti. Pirmoji susigriebė Onu
tė, Pribėgo prie staliuko, pagriebė prie įrė
mintos nukankinto brolio fotografijos gulėjus} 
medinį, dar iš Lietuvos atsivežtą, margutį ir 
ištiesė Klimaičiui:

— Paimk nors šitokį.
Klimaičio širdis apsąlo, kakta nurasojo ir 

ranka, imant margutį, drebėjo. Bet jis susi- > 
tvarkė, išėmė iš kišenės savo margučius ir 
prašneko:

— Kiti laikai, kiti ir papročiai. Dabar la- 
launinkai kiaušinius dalina. Prašau.' '*Niekas netiesė rankos jų paimti. Tada jis • 
įbruko juos Onutei į saują ir atsisuko į se
nukus.

— Lietuvoj visą puskapį iš jus išplėšiau, o 
dabar atleiskit, kad aną dieną taip negražiai . ;
pasijuokiau. Jeigu pasiūlysit stiklą arbatos, 
laikysiu atsilyginusiais.

Dabar Steigvilai sukruto dėkoti, o Onutė 
šoko kaisti arbatą. Palaima ~ir linksmybė pa
sklido .kambaryje. Prisikėlimo šventė tik da- j 
bar prasidėjo. Širdyse buvo tiek laimės ir . » 
švento džiaugsmo, kad norėjosi šaukti: Kti-vuė -;sj 
kėlės! Aleliuja! J
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Pcrskaitęa ąntgalvį, skaitytojau, 
nusišypsosi. Be abejo, nes kalbėti 
apie bet kokias teises bendrai, labai 
nepopuliarus dalykas, o kalbėti dar 
apie DP teisęs, tuo labiau. Tačiau tu- 

• rlnt galvoje, kad DP teisinė padėtis 
neturėjo sau lygaus precedento pra- 
eliįyje, vien Istorinio įdomumo dėlei, 
žmogui, pratusiam, turėti žmogiškas 
teises, jas respektuoti kitų atžvilgiu, 
pravartu su šia skandalinga būsena 
susipažinti.

Gyvenant DP gyvenimą ir stebint 
jį visai iš arti, susidaro įspūdis, kad 
būtų galima kalbėti apie kokias nors 
DP teises atskirose stovyklose, bet 
tik' ne apie DP teises bendrai, nes 
vientisinės — bendros DP teisinės 
padėties nėra nustatyta ir ji neegzi
stuoja. Atskiri UNRRA-os pareigū
nai, tvarkantieji DP įvairiose stovy
klose, yra teisiniai „orakulai“, kurie 
valdo pagal principą „cuius regio eius 
religio“. šis valdymo principas, kaip 
iš istorijos prisimename, turi abso
liutizmo raugo, paremtas valdovo 
asmenybe, kuri, kaip medicinos 
mokslas nusako, labai dažnai esti ir 
liguistos prigimties.

Todėl mums, visą gyvenimą pra- 
tusiems tvarkytis tvirtais, demokra
tišku būdu nustatytais, teisiniais 
principais, šitokia padėtis yra žiauri 
ir kankinanti. Mes, DP ir kaip poli-' 
Uniai pabėgėliai, tenorėtume paga
liau tik vieno, — kad leistų naudotis 
nors politinių pabėgėlių teise — vie
na pagrindinių žmogaus teisių.

Politinio pabėgėlio teisės yra gi
namos aktais, kuriuos priėmė Oks
fordo Tarptautinės Teisės Institutas 
1880 m. ir Genevoj 1892 m. Remian
tis šiais aktais, viso civilizuoto pa
saulio įstatymdavystėse randame po
litiškai persekiojamųjų prieglaudos 
teisę ir ta teisė buvo praktiškai vyk
doma.

Po pirmojo pasaulinio karo orga
nizuotoji Tautų Sąjunga, rūpinosi po
litinių pabėgėlių globa ir teisėmis. 
Kaip tuomet, taip ir šiandien, tai 
buvo daugiausia politiniai pabėgė
liai iš rytų, kurie, persekiojami nau
jojo režimo, ieškojo globos visame 
kultūringame pasaulyje. (Jų tuomet 
buvo priskaitoma iki 1 mil. žmonių).

Tautų Sąjunga išeidama iš šio 
teisės principo dar 1921 m. paskyrė 
„aukštą komisarą“, kuris rūpinosi po
litinių pabėgėlių materialine ir tei
sine padėtimi. Tuo reikalu buvo su
šauktos kelios Tautų Sąjungos narių 
konferencijos, per krias buvo išaiš
kintos jų teisės sudaryta gyvenimo 

. galimybė ir pagaliau išduoti doku-

Sąjungos (steigtas

Ką rašo iš Amerikos neseniai ten nuvyknsieji
Ir pats esu gavęs laiškų iš Ameri

kos, ir skaitęs kitų gautus, ir šiaip 
girdėjęs šį tą iš tų, kurie yra tokių 
laiškų gavę. Manau, ne pro šalį bus 
pasidalinti tuo ir su mielais skaityto
jais. Iš kart reikia pastebėti, kad tai 
buvo privatiniai laiškai, kurių rašė- 
jai neturėjo galvoje, jog jų turinys 
pateks į laikraštį ar panašiai. Ka
dangi tai yra privatiniai laiškai, tai 
ir pavardžių čia neturime teises mi
nėti.
MŪSIŠKIAI AMERIKOJE GREIT 

ĮSIKURIA l
Iš gautų laiškų aiškėja, kad ne

seniai nuvykusieji tautiečiai Ameri
koje visi greit įsikuria, „pritampa“, 
greit susiranda sau darbą, greit pra
deda būti naudingi ir sau ir lietuviš
kai visuomenei. Visus Amerikos at
mosfera juos veikia greito įsikūrimo 
linkme. Matydami, kaip gyvenimas 
ten verda, jie jaučiasi negalį sau 
rankas sudėję laukti, bet tuoj tve
riasi produktingo darbo ir tai sėk
mingai. Pirmas dalykas, žinoma, su
sirasti savo šeimai buveinę. Nesunku 
išsinuomuoti kad ir keturių, penkių 
kambarių butą, o lyginant su uždar
biais, jie ir ne taip jau brangūs. 
Pvyzdžiui, trijų kambarių butas su 
virtuve ir net su visais baldais vie
nai trijų asmenų šeimai Chicagoje 
apsiefhąs 30 dolerių per mėnesį. Kita 
neseniai nuvykusi šeima, sustojusi 
Brooklyne, prie New Yorko, apsigy
veno penkių kambarių bute (o čia 
tremtyje Vokietijoje 4 šeimos nariai 
turėjo vieną kambarį!). Nesunku esą 
ir su baldais, jei butas nuomojamas 
be baldų. Tiems, kurie sustoja pas 
gimines, žinoma, iš pradžių lengviau. 
Bet ir tie, kaip Iš laiškų matyti, greit 
žiūri galimumų apsigyventi savaran
kiškai viena, kad niekam nebūtų 
našta, antra, kad visa aplinkuma 
Amerikoje kaip tik ir skatina, vilio-

DP teisės
„Nenseno“ (pagal 
pavadinimą pra-

mental, vadinami 
to biuro vedėjo 
minti) pasai.

Žodžiu, Tautų
politiniams pabėgėliams biuras nu
statė politinio emigranto, kaipo žmo-. 
gaus, teises; teises, kurios garantavo 
savarankišką gyvenimą, globą, rū
pinimąsi; teises į savitą kultūrinį gy
venimą; teisę į gyvenamos vietos pa
sirinkimą ir 1.1. Žodžiu, teisės būti 
žmogumi pilna to žodžio prasme..

Dviejų paskutinių pasaulinių karų 
laikotarpis galima būtų pavadinti 
tautinių valstybių absoliutizmo lai
kotarpiu. Kraštutinio nacionalizmo 
kraštuose (totalitariniai režimai) žmo
nėms priešingų įsitikinimų arba 
priešingų rasių, gyvenimas pasidarė 
neįmanomas ir todėl jiems teko ieš
kotis gyvenimo tuose kraštuose, kame 
nacionaliniai tikslai nebuvo pasiekę 
absurdo.

Tuo būdu šiame laikotarpyje at
siranda nauji politiniai emigrantai iš 
Italijos po 1922 metų režimo pasikei
timo, o ypatingai daug iš Vokietijos 
po 1933 metų nacių režimo įsisteigl- 
mo. Tai daugiausia buvo žydai ir 
kairiųjų pažiūrų politiniai veikėjai, 
prie kurių vėliau prisijungė prie III- 
jo Reicho prijungtų kraštų politikai 
ir patriotai. Tas pats įvyksta Ispani
joje po 1937 metų.

Visi šie politiniai emigrantai įsi
lieja į bendrą, politinių emigrantų 
masę ir jie naudojasi politinio emi
granto teisėmis ir globa.

Antrojo pasaulinio karo metu to
talitarinės valstybės savo diktatūri
niais metodais niekais pavertė visas 
žmogaus bei valstybių teises ir net 
tarptautines institucijas bei tradici
jas. Nebeliko pagrindų, kuriais re
miantis būtų galima pradėti normalų 
gyvenimą tiek atskiriems žmonėms, 
tiek ištisai eilei valstybių.

Rezultate — milijonai politinių 
pabėgėlių, milijonai buvusių koncen
tracijos stovyklų aukų — invalidų, 
milijonai išsilaisvinusių darbo ver
gų, pokarinės tarptautinės konstelia
cijos akivaizdoje, atsidūrė už savų 
kraštų ribų, be galimybių pradėti sa
varankišką gyvenimą arba grįžti į 
gimtuosius kraštus. • ' '

Visi šie žmonės šiandieną telau
kia tik vieno — laisvės ir teisės.

O ką turi?
Sąjunginės Valstybės dar 1943 m. 

lapkričio 9 d. nutarė, kad šie žmonės 
tuojau po jų išlaisvinimo gaus ma
terialinę paramą ir tam tikslui įstei
gė „močiutę“ UNRRA.

ja, pasidaryti savarankiu, būti savo
sios laimės kalviu.

BUDINGI KELIŲ SEIMŲ 
BIUDŽETAI

Štai būdingas vienos neseniai nu- 
vykusios šeimos biudžetas: Moteris, 
kurios vyras tuo tarpu dar Europoje, 
gyvena viename dideliame mieste su 
dviem mažais vaikais. Rado net dvi 
tarnybas ir uždirba per savaitę 60 
dolerių, per mėnesį 240 dolerių. Už 
butą ir visą pragyvenimą visai šeimai 
išleidžia apie 120 dolerių, taigi kžs 
mėnuo lieka santaupų pusė viso už
darbio. (Šiaip jau moterų savaitiniai 
uždarbiai būna ir tarp 40-50 dolerių).

Kita moteris (žmona žinomo vei
kėjo), nuvykusi į Ameriką, sėkmin
gai pasinėrė pelningame siuvyklos 
darbe. Per savaitę uždirba apie 80 
dolerių, jos gi dvi dukterys, dirban
čios mažiau produktingą darbą raš
tinėje, abi uždirba apie 50 dolerių 
savaitėje. Taigi tos trys moterys per 
savaitę padaro apie 130 dolerių. Ne
sunku įsivaizduoti, kad jos uždirb- 
damos per mėnesį apie 500 dolerių, 
kas mėnuo gali sutaupyti po porą 
šimtų dolerių arba gali juos panau
doti naudingiems įsitiekimams.

Vadinamieji inteligentai, ir tie su
randa kokį nors darbą, nors kartais 
ir ne savo specialybėje, ir uždirba 
per mėnesį 200-300 dolerių. Vienas 
raumeningas tautietis, nuvykęs iš 
Stuttgarto, rašo dirbąs plieno įmo
nėje ir pats vienas uždirbąs 450 do
lerių per mėnesį. Žinoma, ne kiek
vieno dalykas į plieną tverti.

NE DIPLOMAS, BET DARBAS 
SVERIA

Štai, vienas tautietis su žinoma 
pavarde, Amerikon atsidūręs — dir
ba laikrodžių, kitas radijo fabrike 
ir gerai uždirba. Keletas aukštojo 
mokslo žmonių rado tarnybas ir 
aukštosiose mokyklose. Kaip kas

Pati organizacija ir jos vyriausias 
tikslas — grąžinti žmones į jų gim
tuosius kraštus ir ligi to laiko juos 
maitinti ir aprengti.

Kaip visa tai vyko ir tebevyksta, 
visiems gerai žinoma, tik faktas yra 
tas, kad ilgainiui UNRRA-os vyriau
sias uždavinys Išnyko, nes jos žinioje 
pasiliko žmonės, kurie nebegali grįžti 
namo. Ryšium su tuo iškyla visa ei
lė klausimų, kurių sprendimas yra 
jau tarptautiškal politinės reikšmės 
ir priklausomybės.

Šioj būklėj esame mes visi DP ir 
politiniai pabėgėliai.

Mes į visą šią būklę norėtume 
žiūrėti akimis žmogaus, žmogaus su 
teisėmis — žmogaus su politinio emi
granto teisėmis, tuo tarpu į mus (su 
nedidelėmis išimtimis) žiūrima, kaip 
į įkyrų „balastą“, kurio nėra kur pa
dėti. Mes pasidarėme maitinami be
teisiai tvariniai, be jokių ateitie!; 
perspektyvų, nors tai ne mūsų kaltė.

Ir iš tiesų tvariniai, bet ne žmo
nes, nes, kaip vienas „mandročius“ 
pasakė, žmogus susideda iš trijų pa
grindinių elementų: kūno, sielos ir 
paso. Mūsų sielos būsenos niekas 
nepripažįsta ir su tuo nesikalto. Mū
sų dvasinė veikla — policijos prie
žiūroje, be laisvės pasireikšti ar pa
sisakyti. Pasų mums neduoda ir pa
judėti iš vietos nėra jokių galimybių. 
Pasiliko tik kūnas, kurį pripažįstama 
ir jis šeriamas, kaip unriečiai sako, 
iš Amerikos mokesčių mokėtojų ki
šenių. Bet kūnas, tai tik viena esmi
nių žmogaus dalių, o antra, tai nėra 
specifiškai žmogiška, nes kūną turi 
kiekvienas gyvulys ...

Iš tiesų, kyla klausimas, kokia gi 
mūsų teisinė padėtis gyvenant čia 
Vokietijoje?

Pasibaigus skryningams (scree
ning) daugelis DP atsidūrė už UN-

Faktai, kurie nedžiugina
(ištraukos iŠ vieno LRK skyriaus pranešimo)

— Pereitą penktadienį įvykusia
me LRK mūsų skyriaus valdybos po
sėdyje tarp kitų reikalų buvo aptarti 
stovykloje kilę nusiskundimai ir 
priekaištai valdybai dėl privačiai gy
venančių tautiečių šelpimo. Kai ku
rie mūsų stovyklos gyventojai daro 
užmetimus valdybai, kad ji šelpia 
kažkokius vokiečius, vokietininkus ir 
pan. Kiti net tvirtina, kad šelpiamų
jų sąrašas esąs fikcija, nes ten esą 
surašyti visai neegzistuoją žmonės, 
bet skyriaus valdyba išgaiinanti pa
gal tą sąrašą gėrybių iš LRK centro 
ir tas gėrybes pasidalina sau. Dėl 
šių užmetimų valdyba praneša, kad 
tokios -kalbos yra pikti šmeižtai, 
skleidžiami piktos valios žmonių tik
slu sukurstyti tautiečius.

Mūsų skyrius dabar šelpia 44 pri
vačiai gyvenančius ir UNRRA neglo
bojamus asmenis, kurie gyvena sky
riaus rajone. Į šį 44 skaičių įeiną 16 
per skryningą išmesti asmenys ir 28 
stovykloje negyvenę, dėl kurių šelpi
mo kai kurie stovyklos gyventojai 
netveria iš pavydo.

Taigi, mūsų šelpiamųjų sąraše fi
gūruoja 44 tautiečiai, ne kokie iš 
piršto išlaužti asmenys, kurie tikrai 
šelpiami. Jei kas' netiki tuo faktu, 
tas gali asmeniškai aplankyti šelpia
muosius. Valdyba kiekvienam mielai 
duos jų adresus. Tada vieton šlykš
čių šmeižtų bus padarytas geras dar
bas, tautiečiui aplankant tautietį. '

Turime pabrėžti, kad mūsų šelpia
mieji asmenys nėra kažkokie vokie
čiai ar vokietininkai, kaip juos pa
vydo apakinti žmonės neteisingai 

prie ko linksta, na ir kaip kam pa
puola, tas ir tveria tą ar kitą darba. 
Visoks darbas duoda naudos. Ne kad 
kas nors varu verstų dirbti, bet visa 
aplinkuma tokia, kad stačiai viliote 
vilioja dirbti, uždirbti ir didinti savo 
ir saviškių gerovę. Kai ką vilioja ir 
greičiau savus namelius ar farmą 
įsigyti arba pirmąjį nuosavą automo
biliuką — vis tai dalykai, kurie dir
bančiam Amerikoje, palyginti, leng
vai pasiekiami. Ypač farmos (ūkiai) 
esą šiuo metu, palyginti, pigios.

Kai kas iš nuvykusiųjų veikliai 
įsijungia ir į visuomeninį veikimą, 
tarp kitko, darbuojasi ir mūsų trem
tinių bei bendrųjų Lietuvos reikalų 
naudai. Tai vis džiuginą reiškiniai. 
Jie atrašo čia likusiems, kas už jūrų 
visa daroma, ragina nenusiminti, būti 
kantriems Ir viltingiems. „Mes da
rome visa, kas galima“ — rašo jie.

V. G.

RRA lagerių ribų. Tuo būdu susidarė 
kelio DP ir politinių pabėgėlių gru
pės. Pagrindinės jų dvi. Tie, kurie 
gyvena stovyklose, ir tie, kurie išėję 
iš stovyklų arba į jas nenuėję. Svar
biausias jų tarpe skirtumas tas, kad 
išėję iš arba neatėję į stovyklas ne
gauna UNRRA maisto ir globos. Tei
sinė gi padėtis vienoda, t?y., neaiški 
arba visiškai neegzistuojanti tiek vie
niems, tiek ir kitiems.

Teoretiškai, gyvenantieji už sto
vyklos ribų yra prilyginami svetim
taučiams ir, išskyrus politines teises, 
turi tą patį, ką ir vokiečiai: tas pa
čias maisto korteles, tas pačias teises 
į darbą pastogę ir kilnojimąsi? Tu
rint galvoje, kad vokiečiai jų neap
kenčia, o jie priklauso nuo vokiečių 
malonės, tai faktinai jų padėtis yra 
be jokių teisių ir labai sunki tiek dėl 
patalpų gavimo (kurių Vokietijoje 
didelė stoka); tiek dėl savarankiško 
darbo susitvarkymo (vokiečiai neįsi
leidžia); tiek dėl įmonių Įsteigimo, 
darbo ir leidimų drabužiams gavimo 
(juos pasidalina tik vokiečiai).' Apie 
savarankiško kultūrinio gyvenimo 
organizavimą negali būti ir kalbos.

Gyvenančiųjų DP stovyklose 
dėtis, kaip minėjau, atrodo visai 
teisė.

Pirmoj eilėj pastebėtina, kad
atrodo nepripažįstama ne nuosavybės 
teisių — pagrindinių viso civilizuoto 
pasaulio žmogaus teisių. Ne tik į 
daiktus, kuriuos gauna (turėtų būti 
nuosavybėn) iš UNRRA, bet net į 
daiktus, kuriuos atsivežė iš gimtinės. 
Ir tie daiktai nuolatinių kratų metu 
atimami su, sarkastišku pareiškimu, 
DP negali nieko savo turėti. Jokių 
teisių į gyvenamos patalpos nelie
čiamybę, — nes tiek MP, tiek UN
RRA pareigūnai eina pas juos, kada 
tik nori, ir daro, ką nori. DP7 neturi 
teisių į laisvą darbą. DP, neatsiž
velgiant jų pasiruošimo, galima sa
kyti, prievarta vežami sunkiausiems

pa- 
be-

DP

šmeižia. Geriau būtų, kad jie patys i 
pasižiūrėtų tuos asmenis ir susipa- i 
žintų su jų būkle. Tada jie kalbėtų ) 
atvirkščiai. Pašalintųjų iš stovyklos ; 
lietuviškumo klausimo nėra reikalo 
paliesti, nes per skryningus visi pa- > 
tys patyrė, kaip mes veri riami ir | 
kaip sprendžiamas žmogaus likimas. , 
Pereitais metais buvo pažai.nti ,du ; 
lietuviai tik dėl to, kad jie buvo klai- i 
pėdiečiai. Mūsų šelpiamieji asmenys ; 
beveik visi yra tikri klaipėdiečiai, • 
kurių tėvai ir seneliai ten gyveno, 
gimė ir mirė. Jei mes Klaipėdos > 
kraštą laikome Lietuvos dalimi, ne- ■ 
galime jų gyventojų, kurie yra lietu
viškos kilmės, nepripažinti lietuviais. 
Taip galėtų pasielgti tik žmonės, ku- , 
riems mūsų tautos reikalai nerūpi. 
Mums tik tenka stebėtis, kaip Klai
pėdos krašto lietuviai, šimtmečiais 
gyvendami germanizmo bangose ir 
vokiečių verčiami ištautėti, išlaikė 
savo kalbą. Netektų per daug prie- 
.kaištauti ir tokiam klaipėdiečiui, ku
ris nebekalba gražiai lietuviškai ar 
kurio pavardė liko suvokietinta. 
Mūsų pareiga nė vieno neatstumti, 
jei jis save laiko lietuviu ir nori likti 
mūsų bendruomenės nariu. Mes tu
rime juos priimti į savo tarpą ir glo
boti, nes to reikalauja ne tik sveikas 
tautos instinktas, bet ir sveika lietu
vių politika Klaipėdos krašto atžvil
giu.

Kalbant apie mūsų skyriaus šel
piamus klaipėdiečius, tenka pasakyti, 
kad jie visi yra gryni lietuviai, neuž- 
miršę lietuvių kalbos, su aiškiai lie
tuviškomis pavardėmis (paduodami 
pavyzdžiai). Skyriaus valdyba nea
bejoja dėl jų lietuviškos kilmės ir 
nedrįsta jų atstumti. Šelpiamųjų 
tarpe yra ir tokių, kurie dėl savo lie
tuviško įsitikinimo daug kentėjo, bu
vo kalinami ir net daug metų išbuvo 
KZ-te. Tai žmonės, kurie šiandien 
tuo gali didžiuotis. Tiems stovyklos 
gyventojams reiktų rausti iš gėdos, 
kurie drįsta tuos žmones dergti Jiems 
užmetinėjama, kodėl jie, būdami lie
tuviai, neina į stovyklas. Reikia pa
sakyti, kad klaipėdiečiai dažnai dėl 
to nėjo į stovyklas, kad jų arba visai 
nepriėmė arba vos priėmus vėl iš
metė, tik dėl to, kad jie buvo klaipė
diečiai. Antra vertus, buvimas sto
vykloje dar nėra joks tauraus lietu
viškumo įrodymas. Yra ir stovyklose 
įvairaus plauko lietuvių, bet čia ne 
vieta apie juos' kalbėti.

Ką nors pulti šmeižti ar dirbama 
darbą griauti yra lengva ir prla tokio 
darbo prisidedančių atsiranda daug. 
Tačiau ką naudinga veikiančių ir pa
rodančių savo širdį nuskriaustam at-

JAV laivynas i Dardanelus
AP Iš Washingtono praneša, kad 

ateinantį mėnesį Amerikos laivyno 
vienetas, lydimas 27.000 tonų lėktuv
nešio, lankysis Turkijos vandenyse, 
Dardaneluose. Laivyno pranešimu, 
vyks 3 lengvieji kreiseriai Ir 6 nai
kintuvai. Lėktuvnešis Leyte lanky
sis Gibraltare, Neapoly, Istambule ir 
Aleksandrijoj.

Anksčiau buvo paminėta, kad šis 
laivynas lankysis Graikijoje, bet ne
užsiminta apie Istambulą Ir Darda
nelus.

Vizitas numatomas 2 mėnesius. 
(S&S) 

darbams (žiemą į miškus, valyti gat
ves vokiečių priežiūroje ir 1.1.), ne
gaudami atitinkamo rūbo, maisto ir 
atlyginimo, tuo tarpu kai karo kalti
ninkai ir mūsų nelaimių kaltininkai 
— vokiečiai, užėmę vietas prie ame
rikiečių okupačinių organų, neretai 
suranda progos net pasityčioti iš to 
ir savaip nuteikti amerikiečius. DP 
neturi kultūrinio gyvenimo organiza
cinės teisės. Stovyklose komitetai 
pripažįstami tik tiek, kiek jie gali 
patarnauti UNRRA administracijai, 
bet nedaugiau. Mokyklos įmanomoi 
tik tiek, kiek patys gyventojai savo 
pasiaukojimu padaro, atsisakydami 
nuo patalpų, asmenišku patogumų ii 
neretai sveikatos. Vokiečių universi
tetuose įvedama DP „numerus clau- 
sus“ (nedaugiau lO°/o), tuo tarpu kai 
vokiečiams parūpinamos patalpos, 
priemonė ir kitokios lengvatos. DP 
neturi teisės važinėti iš vietos vietą, 
tuo tarpu vokiečiams leista laisvai 
važinėti po visą Vokietiją (visas oku
pacines zonas), be jokių leidimų. DP 
neturi teisės turėti automobilį arba 
motociklą ir tai yra privilegija tik-

(Nukelta į 9 pusi.) 

siranda tik mažai. Visi plepiai ir 
gandų skleidėjai padarytų geriau, 
kad kreiptus į valdybą ir išsiaiškintų 
jiems neaiškius klausimus.

Dėl dalinamų LRK pašalpų sto
vyklos gyventojams nėra jokio pa
grindo jaudintis nei kitiems pavy
dėti Pašalpos dalijamos tiems, ku
riems jos skirtos pagal LRK instruk
cijas. Jei kas mano, kad privačiai 
gyvenantieji skriaudžia stovyklos gy
ventojus, tas klysta. Jei mūsų sto
vyklos rajone nebūtų privačiai gyve
nančių šelptinų asmenų, negautume 
iš LRK jiems skirtų produktų nei 
daiktų ir stovyklos gyventojai ne
gautų nei mažiau nei daugiau, negu 
dabar kiekvienam tenka. LRK turi 
žinias apie stovyklos padėtį, smulkią 
gyventojų sudėtį ir siunčia tiek, kiek 
reikia.

Dėl pašalpų, kurių paskirties ne
nurodo centras, skyriaus valdyba vi
suomet stengiasi gėrybes teisingai pa
dalinti šelpamiesiems, kiek iš viso 
galima , praktiškai teisingumo paro
dyti. Valdyba jaučiasi atliekanti sa
vo darbą teisingai ir smerkia visus 
šmeižikus ir pletkininkus, kaip kad 
juos smerkia ir kiekvienas padorus 
lietuvis. — '

Tiek iš vieno LRK skyriaus pra
nešimo. Jis nušviečia, deja, ne vieną 
atsitikimą. Dėl to jis ir paduodamas 
viešumai. Pranešimas ryškiai paro
do, kad tie išmintingieji ir nuosaikūs 
lietuviai, kurie stengiasi savo tautai 
tikra to žodžio prasme pasitarnauti, 
turi vesti sunkią kovą su persisten
giančiais patrijotais, kurie nevengia 
tam tikromis progomis pareikšti sen
timentų Mažosios Lietuvos broliams, 
bet praktiškai daro visas pastangas 
juos nuo lietuviškosios bendruome
nės atstumti. Pirma žmonės, mūsų 
tautiečiai, kurie tiek daug kentėjo, 
apšmeižiami, dergiami ir tada jiems 
prikišama, kad jie nesą lietuviai. 
Jiems pavydi duonos kąsnio arba 
drabužio, kuri duoda kiti. Tikrai 
liūdna, kad tokiais reikalais tenka 
aiškintis. Ar vargas mus padarė to
kiais smulkiais ir savanaudiškais, 
kad nebenorime atjausti savo tautie
čių nelaimės tik dėl to, kad gyveno' 
kitoje.parapijoje? Ar mes galime ti
kėtis sukurti gražią ir galingą Lietu
vą, jei mūsų tarpe bus daug taip gal
vojančių kaip anie šmeižikai? Kur 
čia bepastebima krikščioniška meilėl

Tiek reikia pasakyti, jei smulkūs 
materialiniai reikalai lemiamai veiks 
mūsų elgesį: mūsų ateitis turės būti 
labai liūdna. (jd)
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GYVIUOS”
Pavasaris eina Atlanto krantais...
Prieš pat Velykas Iš vieno savo 

Skaitytojo gavau tokio turinio laišką:
— Tamsta rašinėji kultūriniais 

klausimais; bet kodėl negalėtum 
mums parašyti ką nors linksmesnio, 
keliančia tnūsų nuotaiką, o gal ir en
tuziazmą? Norėtųsi truputį paišky- 
lauti į humoro sritį... Tiesa, redak
toriai retkarčiais prisiminę mums 
kyštelėja feljetonėlį, kuris mėgina 
ptajuokinti Skaitytoją, bet ėu entu
ziazmu tai visai blogai: niekas apie 
jį nebekalba, niekis jo geru žodžiu 
nebepamini, tartum jis būtų virtęs 
skardine, į šiurkšlyną išmesta dėžu
tė,,. Laikraščiai mus ragina kovoti 
dėl Lietuvos reikalų, liepia mokytis 
antros profesijos, apskritai, liepia ne
apsileisti ir krutėti, bet apie kūrybinį 
entuziazmą tyli, Tamsta pats daug 
rašai apie kultūrą, bet apie kūrybinį 
entuziazmą neužsimeni. Laisvoje Lie
tuvoje mes daug apie tai kalbėjome. 
Ypatingai prieš Velykas kiekvienas 
save gerbiąs laikraštis, būdavo, pakal
bės apie pavasario nuotaikas ir bū
tinai jas susies su dvasiniu atgimimu 
ir kūrybiniu entuziazmu. Kažin ar 
nebūtų tikslu tą gėrą tradiciją atgai
vinti tremties spaudoje? Man pa
čiam būtų labai malonu prisiminti 
senąją mieląją priešvelykinę frazio- 
logiją, pVz., kad ir tokius pasakymus.

- Kalbos kampelis
29. Ar mūsų kalboje gali būti 

pravedami rinkimai, nepriklausomy- 
-bės šventės minėjimai, kaip kad kal
kiniuose mūsų laikraščiuose vis dar 
yra rašoma?

Veiksmažodis pravesti mūsų kal
boj visų pirma reiškia „vesti pro 
šalį“, o tuo tarpu rinkimai arba ko
kie minėjimai yra „ne pro šalį pra
vedami", bet atliekami, vykdomi, da
romi. Šitoks didelis reikšmės skir
tumas tarp mūsų gyvošlos kalbos ir 
knyginio bei laikraštinio pravesti yra 
atsiradęs tūo pat būdu, kaip pvz. 
tarp apvaikščioti „apeiti, rings hė- 
rumgehėn1' ir apvaikščioti „švęsti, 
feierllch bėgehėri, feierh" ir kt.: pir
masis iŠ jų apvaikščioti „apeiti" yra 
mūsų pačių padaras, o antrasis yra 
vergiškai verstas iš lenkų obchodzic 
„švęsti, feiem“. Visai toks reikšmi
nis vertinys yra ir pravesti „durch- 
fūhren, durchsetzen“, veikiausiai iš 
rusų pravesti, pravodit*. Užtenkamai 
turėdami savų kalbinių priemonių) 
mes daug kur labai lengvai galime 
apsieiti ir be tokių reikšminių skoli
nių. Pvz. švęsti 400 metų spaudos 
sukaktuves yra mums daug aiškiau 
ir būdingiau negu jas apvaikščioti, 
nes šitas reikšmės skirtumas yra at
siradęs ne mūsų kalboje. Taip pat, 
užuot pravedus rinkimus arba minė
jimus, geriau yra tuos pačius rinki
mus arba minėjimus daryti, atlikti, 
vykdyti ir kt., nes jų aiškesnis ir bū
dingesnis nusakymas dfiug geriau 
tinka mūsų bendrihes kalbos varto
senai.

Napoleonas I išgelbėjo
Prancūzų spauda praneša įdtimų 

taktą apife garsiosios Paryžiaus no- 
fee-Dariiė katedros turtų likimą pa- 
skutihiojb karo metu, o tie turtai 
yra khlllžinlški, sunkiai pinigais Sp- 
škaičtoOjaitti. Kai kas jtibš lygiita sū 
Sėhdvėš actekų šventovių tūriais 
aukštojoje Meksikoje. •

jau aštūohi Šimtai metų Notte- 
bamė katedroje saugomas vienaš di- 
džiatlsių pasaulyje lobių. Ir didžiau
sia to lobyno apsauga yra publikos 
pagarba Šventiems ir istoriniams 
daiktams, ifer penkeris vokiečių 
okupacijos metus daugelis paryžiečių 
'drebėjo dėl katedros lobio, bėt iš jo 
niekas nedingo. Svarbiausi to lobio 
dalykai yra šie: Napoleono i ap
siaustas, kuriuo jis vilkėjo vainikuo- 
damašis, vienas XV-jo ir kitas XVII- 
jo amžiaus kieiiškas; cimborija, iŠ 
kurios Liudvikas XVll ir Marija An
toinette priėmė komuniją būdami ka
lėjime; karalienės Izabelės Aragonie- 
tės antspaudas; Henriko II dvi am- 
foros' šv. Liudviko monstrancija; 
dramblio kėūlo Kristus, Girardono 
darbas, kurį Liudvikas XIV padova
nojo panelei de ta 'Valllėre; vlenin-

Rašo Vyt. Alantas
Velykos yra ne tik religinė šventė, 
bet jos yra ir atgimstančios gamtos 
šventė; Kristaus prisikėlimas simbo
lizuoja mūsų dvasinį prisikėlimą; ir 
straipsniai būdavo baigiami, kaip 
pietus gerit desertu, keliais sakiniais 
apie kūrybinį entuziazmą, mūsų dva
sinį bei kultūrinį renesansą ir 1.1.

MES KITĘ AKIMIS ŽIŪRINT
Taigi, kaip iŠ tikrųjų yra SU tuū 

entuziazmu? Nors mes, lietuviai, ne
same labai sentimentalūs ir nemėg
stame per daug Verkšlenti ties su
griebtais praeities idealais, o labiau 
esame linkę organizuoti ateities pla
nus it pasvajoti apie rytojų, tačiau 
gyvenamoji tikrovė .vis dėlto toli gra
žu, dėja, nėra palanki entuziazmui 
sužydėti, ir iš kur čia bus tas entu
ziazmas, kai ėsi išstatytas Viešoje rin
kėje, o aplink tave sukinėjasi dideli 
ir maži pirkliai, čiupinėdami tavo 
raumenis ir klausdami, ar tu pajėgsi 
Kilnoti akmens anglies luitus, pakiš
tos pota kilometrų po žemė, arba ar 
tu išlaikysi tropišką Pietų Amerikos 
klimatą nugabentas J fazendą, kur 
neįsivaizduojamame karštyje dirbsi 
per kiauras dienas ir Visą laiką lin
dės! iki ausų prasiskolinęs savo 
darbdavio kišenėje, kad negalėtum 
pabėgti. Mūšų kalbos, mūsų kultū
ros, mūsų išsimokslinimo niekas ne
reikalauja, bet mūšų raumenims pa
klausa didelė. Kiti nežiūri į mus 
kaip į savitos kultūros ir Savitų tau
tinių tradicijų nėŠlotojuS, bet užtat 
jie labai domisi mūsų raumenų jėga, 
kuri jiems reikalinga jų ekonominei 
gerovei pakelti. Niekas nesisiūlo pa
imti pagloboti mūsų Senių ir vaikų, 
bet sveikus stiprius vyrus, labai pra
šau. Sunku būti entuziastu pagalvo
jus kas dedasi Tėvynėje, pasiklausius 
dejavimų, kuriuos pavasario vėjas 
neša iš Sibiro taigų. Pagaliau, koks 
čia gali būti entuziazmas, kai tavo 
velykinis stalas apkrautas makaronų 
patiekalais. .

Taigi, kieta ir rūsti mūsų šių die
nų tikrovė nėra palanki dirva entu
ziazmui išbujoti. Ir vis dėlto aš pri
tariu ano laiško autoriui truputį pa
kalbėti ir apie entuziazmo reikalus. 
Per setynėriUs metus ta tema buvo 
neaktuali, bet per šias Velykas ji 
staiga vėl šuaktufllėjo. Ir ją Suak
tualino ne kas kitas, b pats Jung
tinių Amerikos Valstybių prezidentės 
Trumanas.

PREZIDENTO truMANo
MARGUTIS

Kai, Trumanas kovo viduryje pa
sakė savo garsiąją kėlbą Sujungtame 
parlamento ir sfehato posėdyje, ne
dviprasmiškai pasmerkdamas dikta
tūrinius režimiiš, reikalaudams įgy
vendinti Atlanto Chartbs principus ir 
pasiūlydamas Graikijai paskirti pa
skolą, tai Ilgi tik ta žinia bUVo gauta 
Atentibšė, tučtuojau ten spontaniškai 
įvyko keletą vaiahdų užtrukusios 
manifestacijos pareikšt! padėkai 
Amerikai kažin ar atėniečių džiaug
smas liebuVO iš dalies ir mūsų džiaug

tėlis relikvijų .rinkinys pasaulyje; 
daug nepaprastai turtingai išpuoštų 
bažnytinių rūbų; Karolio X sidabrinė 
Dievo Motinos statula su auksine, 
brangiais akmenimis išpuošta karū
na, kurią katedrai padovanojo neži
noma paryžietė 1934 m. --

Bet brangiausi dalykai, kuriuos 
tikintieji gali matyti tik kiekvieną 
gavėnios ptehktadieni, yrū gabalas 
medžio kėyžiauš, ant kurio -mirė 
Kristus — jį pargabeno šv. Liudvi
kas iŠ Šventosios žertiėš; erškėčių Vai
niko ryšulėlis, kurį Baudoinas II par
davė taip pat Šv. Liudvikui; kryžiaus 
Viena Vihis ir kt.

Artinantis Vokiečiams prie Pary
žiaus, vienas kuriigaš kryžiaus gaba
lą, vinį ir kitas brangesnes relikvijas 
išgabeno į pietus, bėt' didžioji lobyno 
dalis pasiliko vietoje. Tačiau vokie
čiai, užėmę Paryžių, paskelbė, kad jiė 
Nctre-Damė katedros lobio nėllėsią, 
kadangi Napoleono I kariai nepalietė 
Koelno, Wormso ir Splro katedrų.

Tuo būdų Napdlėohai 1 IŽO metų 
po savo mirties išgelbėjo nūO Išplė
šimo Paryžiaus Pievo Ūdtihote katė- 
drds lėb'yhą. V. J.

smas? Kažin ar Ir mes mintimis ne
dalyvavome tos manifestacijose ir 
savo šūkiais neprisidėjome prie ben
drojo graikų entuziazmo? Kaip žino
ma, paskola taip pat buvo paskirta 
ir Turkijai, nors kai kas tvirtina, kad 
ji jos visai nebuvo prašiusi.

Kai kurie Amerikos laikraščiai 
Trumano kalbą iškomentavo kaip 
naują JAV politinės eros pradžią ir 
jos reikšmę palygino su Monroe dok
trinos reikšme, tik, žinoma, priešinga 
prasme. Monroe, kaip žinoma, pa
skelbė principą: Amerika amerikie
čiams, kitaip sakant, Amerika nesi
kiša į kitų kontinentų reikalus, bet 
ir kitiems kontinentams neleidžia 
kištis į savo reikalus. Prezidentas 
Trumanas pareiškia, kad Atlanto 
Chartos principai turi būti taikomi 
visoms tautoms Ir kad Amerika ne
gali nesidomėti bet kuria pasaulio 
dalimi, jei ten tautų laisvės principai 
yra pažeidžiami.

Nemanau Čia leistis į. politinius 
Trumano kalbos komentarus: tai, be 
abejo, padarys geriau už mane toje 
srityje nusimaną, bet vieno dalyko 
negaliu nepažymėti: ta kalba susi
lauks labai plataus atgarsio mažose 
ir ypač pavergtose tautose. Kai ga
lingiausios pasaulio valstybės galva 
iŠ oficialios tribūnos pasmerkia dik
tatūrinius režimus ir pareikalauja 
laisvės visoms tautoms, paremdamas 
savo žodžius konkrečiais veiksmais, 
tai pavergtųjų tautų Širdyse negali 
nesuliepsnotl skaidriau vilties žibu
rėlis. Ir mums, tremtiniams lietu
viams, prezidento Trumano kalba, 
manau, bus brangus margutis ant 
mūsų kuklaus velykinio stalo...

PAVASARIS EINA ATLANTO 
KRANTAIS...

Kažin kaip šiandien nenoromis 
prisimeni mūsų dainių, kuris dainavo

Rašo Dr. A. Gerutis Hermann Hesse —
SVedų Mokslo. Akademija pasky

rė 1946 metų literatūros Nobelio pre
miją Hermannul Hesse. Kaip sykis 
tais pačiais metais, kai Nuembergo 
byla dar kartą parodė, kokia pasibai
sėtina atsakomybė vokiečių tautos 
daugumai tenka dėl nacionalsocialis
tinės politikos rėmimo, aukščiausia 
pretnija už grožinę literatūrą atiteko 
rašytojui, kuris savo kilme yra vo
kietis Toks sprendimas, greičiausia, 
nėra paprastas sutapimas. Premija, 
manome, norėta atžymėti, jog vokie
čių kalbai ir vokiečių literatūrai pra- 
veriamos durys į nemirštamos kūry
bos šventyklą, kurioje nėra nei elino 
nei žydo, o kur kaupiamos amžinos, 
nepereinamos dvasinės vertybės. Nuo 
pačių vokiečių kūrybinio pajėgumo 
Ir ypač nuo kūrybos krypties pareis, 
ar vokiečiai toje šventykloje gerai 
jausis, iierniann Hesse tikrai neat
stovavo tai Vokietijai, kuri pasekė 
genialų beprotį

Bet būtų klaidinga apibūdinti 
Hermanną Hessę tiktai kaipo vokie
čių rašytoją. Anaiptol. Gimęs ir 
užaugęs Vokietijoje, Schwarzwalde,
Hesse — savaime savamokslis — dar 
jaunas pateko į Šveicariją, į Bazelį. 
Sis Pareinio mieštas, rubežiuojąsls 
tiek su Vokietijsų tiek sU Prancūzija, 
iš seno garsėjo savo humanistine 
dvasia. Hesse, mokęsis Bazelyje kny
gų pardavėjo amato, įsitraukė hu
manizmo, gal daugiausia skaityda
mas didžiojo humanisto Jokūbo 
Burckhardto raštus. Humanizmas 
yra-vienas ryškiausių požymių, ku
riuo išsiskiria Hessės kūryba. Rašy
tojas vėliau, galutinai įsikūrė Švei
carijoje ir yra priėmęs jos pilietybę. 
Tuo būdu formaliai Nobelio premija 
atiteko šveicarui. Tai Jau antras 
šveicaras laureatas. Pirmą Nobelio 
premiją gavo Kari Spitteier, kuris, 
tarp kita ko, gyvendamas kurį laiką 
Rusijoje, yra savo raštuose paminė
jęs ir lietuvius.

Bet Hermannas Hesse, esame ti
kri, nesijaučia nė šveicaru, eiline to 
žodžio prasme. Norėtume jį priskirti 
prie tų asmenybių, kurios stovi aukš
čiau tautybių. Pats Hesse sako, jog 
jam didelę įtaką padarę jo tėvų na
mai, dairiuose viešpatavusi „nenacio- 
nalistinė“ dvasia. Jeu eilė metų, kaip 
Hezse gyvena saulėtame Teaslne, 

apie „pavasarį einantį Karpatų kal
nais“. Ir kažin ar mes labai sukly
sime, jei šiandien mėginsime poeto 
Žodžius parafrazuoti: Pavasaris eina 
Atlanta krantais, kur stovi milžiniška 
Laisvės statula. Niekam aš čia neno
riu piršti savo nuomonės, tik narto 
su skaitytoja pasidalinti savo įspū
džių, jog po Trumano kalbos Laisvės 
švyturys pavergtoms tautoms švyste
lės šviesiau. Prezidento Trumano žo
džiai duos daug medžiagos ir mūsų 
lūkesčiams. Mes priklausome prie la- 
svę mylinčiųjų ir laisvės trokštančių
jų tautų. Ir mes su dėkingumu Ir su 
džiaugsmu priimame tuos žodžius ir 
ypač darbus, kurie mūsų troškimus 
stiprina. Mūsų Visų didžiausias no
ras išsikapanoti iŠ tuos duobės, į ku
rią mus įstūmė istoriniai įvykiai 
prieš septynerius metus. Ir ne tik 
mus vienus. Gal ir nebe toli tas lai
kas, kada mes iš tos duobės vėl pra
dėsime kopti į paviršių...

Taigi, laisvės dvelktelėjimai nuo 
Atlanto krantų mus gaivina kartu su 
pavasariu. Mes, tačiau, per daug rea
liai galvojame ir per daug gerai su
prantame dabartinę padėtį, kad užsi
merkę pultume optimizmui į glėbį. 
Mes labai gerai žinome iš patyrimo, 
kad laisvės žengia lėtai, šiuo metu 
mums svarbiausia yra tikėti, kad ta 
laisvė tikrai žengia ir kad, gal būt, 
jos Žingsniai eina greityn. O tai jau 
yra labai daug. Per praėjusias Ve
lykas mes to tikėjimo neturėjome ar
ba jei ir turėjome, tai jis tikrai buvo 
daug miglotesnis, šiemet iš miglų 
laisvės veidas Ima labiau ryškėti

Ir kažin ar mes labai prasilenktu
me su tikrove, jei paklausytume ma
no pacituoto laiško autoriaus noro ir 
vėl imtume nors ir nedrąsiai kalbėti 
apie entuziazmą kaipo tokį dar būtų 
per anksti, tai apie laisvės renesansą 
tikrai būtų galima šis tas pasakyti 
Bet ar tie du dalykai nėra glaudžiai 
susiję vienas su kitu?

Bet geriau būkime atsargūs ir ne
užbėkime įvykiams už akių. Gali dar

Montagnoloje ((Šveicarijoje). Rašyto
ją iš seno traukė savęsp pietų saulė. 
Jis yra pėšČias išvaikščiojęs visą Ita
liją, kur gyveno jo didis mokytojas 
— Pranciškus iš Aslžiaus. Bet jis ne
sitenkino vien Europos pietumis. Jis 
keliavo ir toliau, būtent, į Indiją. Ir 
iš viso jis jaučiasi .tūkstančiais gijų 
susijęs su Rytais, — su Indija, Su Ki
nija. Pasak HessėS, be Šventojo Raš
to, jis daugiausia mitęs senaisiais ki
niečių bei indų raštais. Šios „knygų 
knygos“ esančios tie stulpai, kuriais 
remiantis visa žmonijos išmintis ir 
visa literatūrinė kūryba.

Šiomis keliomis nuotrupomis mes 
norėjome pavaizduoti, iŠ kokių lo
bynų Hesse semia savo kūrybinę ga
lią, kuri yra davusi su viršum 40 to
mų: romanų, apysakų, kelionės ap
rašymų, eilėraščių, studijų, publici
stinių raštų.

Kas yra būdingiausia Hermanno 
Hessės kūrybai? Laikytume, kad ryš
kiausias jo personažų bruožas — yra 
— ieškojimas. Jo sukurtieji asmenys 
ieško tiesos, jie stengiasi nuvokti gy-
venimo prasmę. Jie klaidžioja, jie 
nuslysta nuo „normalaus" kelio, kar
tais virsta net iškrypėliais, žmogžu
džiais, bet dažniausia vėl suranda 
kelią atgal. Bet ar jie yra laimingi? 
Ar prieš paskutinį atodūsį, peržvelg
dami visą savo gyvenimą, jie gali 
pasakyti, jog jau žino, ko troško ir 
kur ėjo? Tai klausimai, kuriais ka
muojasi Hessės personažai, kiekvie
nas savaip rišdamas gyvenimo pra
smės problemas. Nėra mokslo bei iš
pažinimo, kuris tiktų visiems žmo
nėms. Nėra tiesų, kurios būtų su
prantamos kiekvienam. Kiekvienas 
turi pats „išgyventi“ gyvenimą, turi 
pats pajusti kelią, kuris veda į indi
vidualinę laimę, į ramybę, į taiką. 
Kitų žmonių patyrimas mums nega
lioja, nes mes esame sau pasaulis. 
Kiekvienas žmogus yra pasmerktas 
būti vienas, būti savo rūšies vydū
nišku' „sau žmogum".

IŠ šių kėlių bruožų mums paaiš
kės, kodėl Hesse taip gilinasi į Rytus, 
neš ten yra klasiški protavimo ir leš- 
kojlmd kraštai. HėMe reiškia pažiū
rą, kad Europa ytt išsižadėjusi aervo 
Vadovaujamo Vaidmens pasaulyje 
(dėl technikos Ir haatofftHZmo gar-

Faustas Klrift

Piltyuncd
Piligrimais nubridom į tolumas 
Mūsų švenčių ugnies žiburiu. 
Į kelionę lazdas pasiskolinom, 
Įsidėję tik laisvę širdin.

Nukamuotas pasaulis kankinasi 
Kruvinų Šermenų paslaptim.
Nei Maskvoj paryžinj, net 

Kinuose
Nei jauslų, nei širdies neatims.

Mūsų lazdos pražydo keBaadamoo 
Ir krūtinėj pražydo viltis.
Tik savim ir Dievu pasikliaudami 
Brendam purvą, kančias ir naktis.

Nepakinta tik žvaigždžių mirgėjimas; 
Tik vanduo ir tušti smėlynai.
Pradings žmonės pastatę kalėjimu^ 
Km pavasarį plauks putinai

Piligrimais sugrįšim neskęsdaml, 
Kaip skeveldros iš jūros krantam 
Šventes šviečiančiam pranašui 

švęsdami 
įsisuksiu gyvybės ratan.

(Iš spausdinamo eilėraščių 
rinkinio „TOLUMOS“)

visko būti, ir likimas mus dar gali 
Dievas žino kur nublokšti. Bet ne* 
žiūrint visko mes turime būti tikri, 
kad jei pavasaris pajudėjo Atlante 
krantais jis nebesustos.

Velykų proga pasveikinkime Jį it 
palinkėkime, kad nuo pavasario, au
drų mes per daug nenukentėtume..« 

binlmo ), bet jis ramina save, jog gal 
Europa pavirs atsiminimų aruodu, 
gal joje ras prieglaudą siela, ta pra
sme, kaip jis Supranta magiškąjį „Ry-

Vienas gražiausių Hessės veikalu 
pašvęstas jo mėgiamiems „Rytams* 
ir vadinasi „Siddhartha" —- indų 
poema. Tai būdingas veikalas visai 
Hessės kūrybai. Siddhartha yra indų 
bramano sūnus, kuriam gyvenime 
nieko nestinga. Bet jis jaučia savyje 
nerimą, jis junta, jog nei tėvo, nei 
motinos, nei ištikimo draugo Govln- 
dos meilė jo nepatenkina. Jis Ieško 
kelio vedančio į laimę, jis siekia su
rasti save. Siddhartha Išsižada na* 
mų lr iškeliauja J girias pas atsisky
rėlius, Čia jis nori atsipalaiduoti 
visko, kas yra žemiška: svajonių if 
geismų, skausmo ir džiaugsmo. Ta
čiau jokia savitvarda, jokia medita
cija nepajėgia jam suteikti užsimir
šimo. Atsiskyrėlio gyvenimas jį pro
tarpiais tarytum apsvaigina, bet už
tat tuo daugiau abejojimų kyla nu
budus. „Ar mes einame tikru keliu?
Ar mes priartėjame išpažinimą) Ar 
mes artėjame į išganymą? Ar mes ne
sisukame rate, iš kurio mes norėjome 
ištrūkti?“ —, sako Siddhartha* saro 
draugui Govindai. Stebėdamas atsi
skyrėlius, Siddhartha prieina išvadą, 
kad nė vienas jų nėra suradęs „kelių 
kelio“, vedančio į • Nirvaną. „Nieko 
negalima išmokti“ —-, taria jis, ir pa
sitraukia nuo atsiskyrėlių.

Beklajodamas, j Iš su dtfeugu pa
tampa paties Buddhos mokiniu. Jis 
įsitikina, kad mokytojas tikrai yra 
pasiekęs Nirvaną. Jis nebeturi Mi
norų nei geidulių; iš jo spinduliuoja 
slaptinga taika. Bet Siddhartha jau
čia, jog Buddhos ramybė jo nepajun
gia. Jis užvedą kalbą sii pačiu Bud
dha, kuris jį perspėja: „Saugokis per 
didelės išminties!“. Siddhartha nuei
na savais kėliais, nes jis mato, jog 
reikia išsižadėti jaunystės svajonės: 
turėti mokytojus ir stirti jų mokslą. 
Jis pasineša mokytis iš savęs.

Siddhartha pakliūva didmiestis, 
pasidaro turtingu pirkliu, gyveną 
įstaigoje, laiko meilužę. „Gražus pa
saulis, jeigu į jį žiūri, nieko neieško
damas, taip paprastai, taip vaiki!* 
kalt't, Tačiau it tokiu smaguriavimo

t
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Tik ne „Į sveikatą"
Rašo J. CICĖNAS

Gal būt, nė vienas kitas veiksmai, 
kaip girtavimas, neturi tiek apsčiai 
įmantrių anekdotų ir apybraižų. Ne 
veltui juokiamasi: „Jei degtinė truk
do darbui, tai mesk darbą“. Čia vėl: 
„Degtinė, su saiku geriama, netgi di
džiausiais kiekiais nekenkia". Kiti ir 
posak] „ėsi girtas“ kildina ne iŠ žo
džio „gerti“, bet „girti", va'dinasi, „esi 
girtas“ reiškia „esi kieno nors pagir
tas", tolygiai, kaip ir terminas „iyi- 
bemis" — tai nė, suinteresuotųjų tei
gimu, žydo bernas, bet žydintis ber
nas.

Juokas juoku, bet „nagų ir snukio 
liga“ žymiai daugiau daro žalos ne 
gyvuliams, bet žmonėms. Ypač trem
tyje „nagų“ (gobšumo ir palinkimo | 
bendruomenės turtą) ir „snukio" 
(skundų, šmeižtų ir girtavimo) ligo
mis apsikrėtė yra pavojingi mūsų 
tvarkai Ir rimčiai. Neklysdami gali
me pareikšti: degtinė yra mūsų prie
šas Nr. 1. Degtinė kovoje prieš mūsų 
susiklausymą, drausmę ir tautinį at
sparumą, dėl pirmumo, tegali rung
tyniauti Su komunizmu. Tai abu la
bu tokie, ir kiekvienas dirba savo 
srityje ir savo metodais ir priemonė
mis.

Šiandie, kaip ir prieš 90 metų, 
reikalingos vyskupo Motiejaus pas
tangos ir valia. Tada, kaip iš raštų 
žinome, Lietuva blaivėjo ir ėjo i švie
są ir į tiesą. Pradžia buvo išganingą. 
Bet blaivios Lietuvos išsigando caras 
ir jo ištikimasis draugas — valsty
binis degtinės monopolis. Prieš vysk. 
Motiejaus geran vedantui žodį piestu 
stojosi visas Rusijos imperijos ad
ministracinis aparatas.' Administra
cijai į talką subėgo dvarininkai, mat, 
pajuto, kad blaivus baudžiauninkas 
sunku beišnaudoti.

Aną Lietuvos kovos už blaivumą 
ir sąmoningumą epizodą šiandie pri
valome atsiminti ir iš jo patirties pa
daryti toli siekiančias išvadas. Pa
našų kaip du lašu. Vėl piktos valios 
gaivalai mūsų tautos ryžtą nori su

literatūros Nobelio laureatas
gyvenimu jis ilgainiui ima bodėtis. 
Jis tarp žmonių pasijunta vienišas, 
tad vieną naktį viską palieka ir iš
keliauja. Siddhirtha nusimano, jog 
jis negalėjo surasti teisingo kelio, nes 
jis per daug protavo, per daug žinojo 
šventų giesmių, per daug laikėsi au
kojimo taisyklių. Siddhartha'apsigy- 
vena pas paprastą keltuvininką, ku
ris yra pasisėmęs gyvenimo prasmės 
iš gamtos, iš' upės. „Ar tu supratai 
upės paslaptį jog nėra laiko? — Yra 
tik dabartis, bet nėra praeities šešė
lio, nėra ateities šešėlio“. Ir kai jo 
buvusioji meilužė, irgi apimta svai
gulingos „ieškojimo“ aistros, keliauja 
pas Buddhą, ji susitikusi Siddhar- 
thą, jo klausia: „Tu pasiekei? Tu ra
dai ramybę?“.

Siddharthos meilužė netrukus 
miršta, palikdama jam jo sūnų. Sis 
betgi tėvą palieka ir slaptai išeina į 
miestą. Keltuvininkas, matydamas 
tėvo sielvartą, jį guodžia: „Koks tė
vas, koks mokytojas pajėgė sulaikyti 
kad sūnus pats neišgyventų gyveni
mo, pats nęsusiterštų gyvenimu, pats 
neužsikartų atsakomybės, pats neiš
gertų kartaus gėrimo, pats neieškotų 
savojo kelio?". Pagaliau Siddhartha 
nurimsta, jis irgi pasiekia tobulumo. 
Jis nebekovoja prieš likimą, jis nu
stoja kentėjęs. Jis suranda išmintį. 
„Žinojimą galima kitam perduoti, bet 
ne išimtį." „Išmintis skamba kaip 
kvailystė, jeigu išminčius bando ją 
pasakyti kitam“. Žodžiais tobulumo 
negalima nusakyti: tas, kas pasako
ma, yra jau suklastota, sužalota.

Panašiomis problemomis kremta
si ir kiti Hessės personažai. Štai jo 
nepaprastai subtiliai parašyta dviejų 
jaunuolių istorija „Demian“. Hesse 
iš viso mėgsta aprašinėti jaunuolių 
gyvenimąį jis seka jų brendimą, jų 
nubudimą, jų troškimus. Jo roma
nuose jaunuolių draugiškumas, tar- 
pusavė įtaka vaidina didelį vaid
menį „Aš nieko kito nenorėjau, 
kaip tiktai ' mėginti gyventi . 
Kodėl tai buvo taip sunku?", sa
koma „Demiane“. Toliau: Aš ieš
kojau ir tebeieškau, bet jau nebe 
žvaigždėse ir knygose; aš pradedu 
suvokti mokslą, kurį Išryškina kun
kuliuojąs mano kraujas". Ir čia ta 
pati tematika, tas pats ieškojimas: 

murkdyti degtinės rauge. Tas vora
tinklis priešų rezgiamas Tėvynėje ir 
čia, tremtyje. Jau užpernai. LTSR 
kooperatininkų suvažiavime vienas 
kalbėtojas pastebėjo, kad į krautuvių 
lentynas punktualiai ir reguliariai 
pribūna ne vinys, ne druska, ne teks
tilės pramonės dirbiniai, bet degtinė. 
Tačiau veiksmui lygus ir ataveik- 
smis. Jau buvo minėta, kad pernai 
Lietuvos Žaliukai yra išplatinę tokio 
turinio atsišaukimą:

„Mirtis už samagono varymą ir 
gėrimą. Grūdai, kaip ir kiekvienas 
kraujo lašas, yra reikalingi kovoje 
dėl laisvės. Mūsų šūkis — nepriklau
somai ir demokratinei Lietuvai au
kokime viską, įvykius sutikime ir 
spręskime blaiviu ir sveiku protu, 
kovingai ir ryžtingai. Tad šalin vis
kas, kas mūsų budrumą sumažina, 
šalin degtinė, mirtis tiems, kurie nai
kina sveikatą ir grūdų atsargas, o 
tautiečius iškreipia iš kovos ' kelio. 
Ne metas linksmintis, kai tėvynė 
plūsta kraujuos.“

„Laisvės Varpas" (Lietuvos po
grindžio laikraštis) yra įsidėjęs tokį 
kreipimąsi į LTSR dirbančiuosius 
tautiečius: „Pinigus už priedo gau
namą degtinę aukokite kovai už lai
svę. Nuodydamiesi patys, nuodijate 
laisvės reikalą.,."

Vaižganto raštuos randame tokią 
pastabą (kalbama apie pirmąsias Ne
priklausomybės dienas): „Viso to su
laukus, nebent pasigerti reikėjo tuo 
džiaugsmu ar išsiklykti: valio! ligi už- 
kimstant kakarinei Ir nieko pana
šaus mes nematėme. Niekas lietuvių 
nesukliko tuščiu šauksmu, niekas gi
laus savo jausmo nepaskandino svai
galuose. Būkime gi pakantrūs ir at
sargūs. Gi mūsų sulaikomas, neišei
kvotas džiaugsmas'testiprinie mūsų 
pačių sielą sunkių sunkiausiam (tė
vynės atstatymo) darbui dirbti."

Kam degtinė tarnauja, galime ma
tyti kad ir iš tų faktų: 1. Lietuvą

„Nieko žmogui nėra nemalonesnio, 
kaip eiti keliu, kuris veda į' save“. 
Kai vienas mokinys ateina j kitą, 
klausdamas patarimo dėl „gyvenimo 
kelio“, jis susilaukia tokio atsakymo: 
„Tokiais atvejais negalima vienas ki
tam pagelbėti. Man irgi niekas ne
padėjo. Tu turi pats įsigilinti save, 
daryti tai, kas išplaukia iš tavo būdo. 
Kito kelio nėra“.

Romanas „Peter Camenzind“ pra
sideda šiais žodžiais: „Pradžioje buvo 
mitas. Kaip didysis Dievas kūrė in
dų, graikų ir germanų sielčse ir ieš
kojo išraiškos, taip Jis kiekvieną die
ną kuria kiekvieno vaiko sieloje“. 
Šiame gražiais gamtovaizdžiais pa
puoštame romane atpasakojamas vie
no neturtingo kalnų ūkininko sūnaus 
gyvenimo kelias. Savo gabumais jis 
prasimuša į gyvenimą, bet jis lie
ka — vienišas. „Tarp manęs ir žmo
nių bei gyvenimo mieste, aikštėse, 
namuose ir gatvėse visą laiką buvo 
gili praraja“. Gydytojas pataria jam 
žmonėtis, nes šiaip jis visai atitruk
siąs nuo gyvenimo. Jo kūrybinis pa
jėgumas ima išsekti. Jis vėl keliauja 
į Perugia ir Assisi, kur tiria šventojo 
Pranciškaus, jo „mėgiamiausio žmo
gaus tarp žmonių“, gyvenimą. Čia 
jis susieina su paprastais žmonėmis 
ir su jais susidraugauja. Sugrįžęs 
namo, jis pradeda domėtis ne tiktai 
abstraktine žmonija, bet ir atskirais 
žmonėmis. Jis pasiima pas save gy
venti kuprotą paliegėlį, kurio papras
tumas ir nedirbtinumas ima keisti 
visą jo būdą. Jis pasidaro tarytum jo 
mokiniu. Jis, būdamas rašytojas, jau 
seniai ieško medžiagos „didžiajai 
poemai". Dabar jis ima suprasti, kad 
jei tą poemą tikrai parašys, tai vis
kas, kas joje bus gero, bus išmokęs 
iš vargšo paliegėlio kuprelio. Iš pa
tyrimo su žmonėmis, su kuriais gy
venimas jį suvedė, Peter Camenzind 
rašo „Savo gyvenimą“. Skaitytojas 
jaučia, kad tai bus didingas veikalas.

Romane „Der Steppenwolf“ gvil
denami išgyvenimai aukšto išsilavi
nimo žmogaus, kuris, neapkęsdamas 
žmonių, neapkenčia ir savęs, o tai jį 
priveda prie klaikaus izoliavimosi 
Jis nepakenčia mleščioniškų patogu
mų, jis gyvena kažkur atotraukoje 
nuo dabarties. Jis tarytum pateko 
tarp dviejų "generacijų, tarp dviejų 

okupavus (1940 m.) blaivybės darbas 
buvo sulaikytas, 2) LKP (b) parti
nėse mokyklose ir marksizmo leni
nizmo kursuose gvildenama įvairūs 
menkniekiai, tuo tarpu apie kovą 
prieš girtavimą iš viso neužsime
nama.

Degtinė anapus geležinės uždan
gos yra įstatymais legalizuota ir — 
pagerbiama (taip pat elgėsi ir na
ciai). Imkime Lietuvos pietų kaimy
ną — Lenkiją. Pats oficiozas „Rzecz
pospolita" pripažįsta, kad švietimo 
būklė kas kartas labiau smunka: 
Varšuvos vaivadijoje 9,5% pradžios 
mokyklų nedirba (nėr mokytojų ir 
patalpų), Balstogės — 16%, Liublino 
— 17% ir 1.1. Žiauri statistika. Ko-' 
klos gi kontrpriemonės? Tame pat 
ministerių posėdyje mokyklų būklės 
svarstymas atidėtas kitam kartui, -o 
pradėta svarstyti... spirito monopo
lio reikalai. „Gazeta Ludowa" pra
nešimu, pernai monopolis į rinką me
tė 30 milijonų litrų gryno Spirito, 
Šiais gi metais gamybos planą pakels 
iki 70 milij. litrų. Spirito monopolis 
valstybei duoda visų didžiausias 
įplaukas. „Odrodzenle" pranešimu, al
koholizmas Lenkijoje plinta baisiu 
tempu. Pvz., Liubline buvo apklaus
ta 1.000 vaikų nuo 7 iki 15 metų. Iš 
jų tik 245 nebuvo ragavę degtinės. 
Iš likusiųjų 755 vaikų (abiejų lyčių) 
27,9% geria nuolat, netgi iki sąmonės 
netekimo, 47,4% geria progai pasi
taikius, degtinės nepaniekina ir visi 
kiti „Dziennik Zachodni" praneša, 
kad vaikai degtinės gauna iš... įgu
lų karių. „Robotnik" praneša, kad 
fabrikuose darbininkai degtinę var
toja lyg arbatą, o nelaimingų atsiti
kimų dėl įsigėrimo skaičius auga.

„Žyde Warszawy" praneša, kad 
pernai rudenį 100 žmonių būrys iš
siruošė nelegalių degtinės varyklų 
likviduoti Girioj prie Varšuvos bun
keriuose užtikta 45 dirbančios vary
klos, kai kurios jų buvo elektros pa
galba varomos. Iki kitų varyklų dėl 
užminuoto kelio neprieita. Kai eks
pedicija grįžo, pakeliui buvo užpulta 
ir areštuotieji ir atsargos atimta.

gadynių. Jis neišmoko vieno — būti 
patenkintu savim ir gyvenimu. Jis 
siekia laisvės, bet nepastebi, kad ta 
laisvė prilygsta mirčiai, nes ir žmo
nės ji paliko vieną. Jį paima mintis 
baigti gyvenimą. Bet jis dar kartą 
pasineria į gyvenimą, jsitraukia į jo 
sūkurį. Taičiau ir tatai tėra laikinas 
užsimiršimas, trapus ir irus. Šis Hes
sės romanas, nagrinėjąs visuomenės 
krizę, ne kartą buvo klaidingai įver
tintas ir yra sukėlęs nemaža kritikos.

Pagaliau, nagrinėdami Hessės kū
rybą, sustosime kiek ilgiau ties kitu 
jo typingu veikalu: „Narziss und 
Goldmund“. Šiame romane nagrinė
jamas pagal Hessės kūrybos kryptį 
dviejų jaunuolių gyvenimo kelias. 
Narcisas yra vienuolio gyvenimui be
siruošiąs jaunikaitis, savo nepaprastų 
gabumų dėka bene 18 metų amžiaus 
jau einąs vienuolyno mokyklos mo- . 
kytojo pareigas. Tai asketinio moks
lininko tipas, kuris visus gyvenimo 
reiškinius perkošia per kritiško ir 
aštraus proto prizmę. Vienuolyno 
perdėtinis pavaizduotas lyg šventuo
ju, bet jis nėra mokslininkas. Narci
sas yra pavyzdingas novicas, bet jis 
mažai teturi sielos šilimos. Juo gėri
masi dėl jo išimtino išsimokslinimo, 
jis žada būti tobulas vienuolis, bet jis 
neturi ir, negali turėti draugų. Jis 
pats nusivokia savo įšaukį: „Aš turiu 
savybę regėti žmogaus būdą ir pa
šaukimą, ne tik savo, bet ir kitų, ši 
savybė verčia mane kitiems tarnauti 
tuo, jog aš juos užvaldau. Jeigu aš 
nebūčiau gimęs vienuolyno -gyveni
mui, tai būčiau turėjęs pasidaryti tei
sėju ar valstybės vyru“.

Tuo metu l vienuolyno mokyklą 
atvežamas jaunuolis Goldmund, tik 
keleriais metais jaunesnis už Narci- 
są. MOkinio tėvas, aukštas valdinin
kas, paskyrė savo sūnų vienuolyno 
gyvenimui, kad tuo būdu išpirkus 
motinos kaltę. Šį, palikusi vyrą ir 
jauną sūnelį, pabėgo iš namų. Na
muose motina yra nekalbamas daly
kas, bet motinos vaizdas pasąmonėje 
įsibrėžė vaiko atmintyje.
" Narcisas ir Goldmunda^ susidrau
gauja. Juos traukia vienas prie kito 
lyg priešingi ašigaliai Jų būdai vi
siškai skirtingai. Narcisas vadovau- 

(Nukelta i 8 pusi)

Faustas Kiršą

HUim- tnatda
Mes gedime tėvų, sūnų ir partizanų
Tėvynės parblokštos žmonių kraujų klanuos...
Bendros kančios žiedai vainikais laisvę puoš, —
O Dieve, nuodėmes atleiski jų ir mano...

Mes kritom lūžime, mes kylame I dangų
Ir mūsų šauksmas palietė dausų skliautus. y
Mes drebinant šventoves ir_uolų krantus, — 
Tesutrupie nelaisvės pragaro žabangai!

Ant amžinų pilių krankliai lavonais sotūs —
užkeiktus burtus klykia lydintiems laukams, 
O himnai sklinda pakartųjų palaikams, — 
O Dieve, gelbėk! tėvynės mano plotus.

Taip blankūs lūpų žodžiai, bet žmogaus esybė 
Spindėjimais praskrodžia gelmes is šaknis. 
Tu, Dieve, tas, kurs padega visas ugnis,. 
Kurs vandenynui duoda veido tapatybę!

Tavep, tavep iškeltos rankos nekaltųjų
Prie kryžių rymančių, prie sugriautų namų...
Tu, Dieve, rūstume Praamžių skaistumu
Malonės žvilgsni kaip balandi leisk ant jųjų!

(Iš spausdinamo eilėraščių rinkinio „TOLUMOS")

Čia „privati iniciatyva“ konku
ruoja su valstybės globojama produk
cija. Savo metu, rodos, 1937 m., Len
kijos spirito monopolis buvo įvedęs 
vad. kūdikius (viena dešimtoji litro). 
Kilus visuomenės protestui, „kūdi
kiai“ grąžinta į sandėlį. Pernai „kū
dikiai" vėl išlindo J viešąjį gyvenimą. 
Iš viso degtinė yra pats pigusis pro
duktas. Pvz., litras degtinės šiuo me
tu atseina tiek, kiek % kg sviesto, 
kai tuo tarpu prieš karą atsiėjo tiek, 
kiek 1,5 kg sviesto. D. Britanijoje 1

Valandėlė pas dailininką 
Kostą Jezerską

Drėgnas ir šaltokas apgriautų ka
reivinių rūsys. Viduryje tariamojo 
kambario riogso krosnelė, kamputyje 
medinė, provizoriškai suregzta love
lė. Kampuose viena kita dėžė ar la
gaminėlis. Pro mažyčius langelius į 
požemį skverbiasi blankus besilei

džiančios saldės spindulys. Ant drėg
nų, apšarmojusių sienų kabo pa
veikslai ir portretai Tai dail. Kosto 
Jezersko gyvenamasis, drauge ir dar
bo, kambarys.

Dail K. Jezerską mes prisimena
me dar iš Lietuvos laikų.' Jis ilgesnį 
laiką dirbo Šiaulių Miesto Teatre 
kaip dailininkas — dekoratorius. Bū
damas teatralinio meno specas, jis 
paruošė Vaičiūno „Prisikėlimui“, Jo
han Strausso „Šikšnosparniui“, Ros- 
lando „Žmogui, kurį aš užmušiau", 
Aex Ivers „Du krūmuose“ ir dauge
liui kitų veikalų vertingas dekoraci
jas, suteikdamas šiems pastatymams 
meniško grožio.

Karo audroms praūžus, dail. K. 
Jezerskas įsikuria didžiausioje lietu
vių kolonijoje Hanau. Ir čia jis la
bai reikalingas. Praėjusių metų ru
denį organizavo meno studiją ir dir
bo lektoriumi. Vėliau įsijungė į dra
mos studijų darbą, kur ėmėsi kon
kretaus darbo. Jo dėka Hanau vai
dintojų būrelis „Atžalynas“, statyda
mas K. Binkio „Atžalyną“, A. Škė
mos „Vieną vakarą“, A. Gustaičio 
„Sekminių vainiką“, Schillerio „Tu- 
randot“ ir St. Santvaro „Žvejus“, su
silaukė puošnių, šiems pastatymams 
dekoracijų. Visa tai atliko dail. K. 
Jezerskas sunkiausiose darbo sąly
gose, nugalėdamas daug Vlinūrą Be 
to. jis mielai talkininkauja iliustruo

litras degtinės atsieina tiek, kiek 20 
kg sviesto, v

Ta pati būklė Rumunijoje, Ven
grijoje, Bulgarijoje ir kt. Tarp Rytų 
ir Vakarų yra užkritusi ne tik gele
žinė uždanga, bet iškasta ir kanalai, 
pilni degtinės.

Gal tai atsitiktinumas, o gal ak
sioma, šit „Cavalcade" pranešė tokį 
nutikimą: Jaltos konferencijos metu 
per banketą, kai marš. Timošenko 
įsigėrė ir ėmė perdaug šnekėti Sta- 

(Nukelta į 8 pusi.) 

damas „Hanau Lietuvius" arba sku
ba ten, kur reikalinga menininko pa
rama.

Šalia visų tų darbų, dail. K. Je
zerskas paskutiniuoju laiku kruopš
čiai ruošiasi savo kūrinių parodai 
Jau dabar turi paruošęs keliolika kū
rinių, daugiausia teatralinių eskizų, 
kostiumų ir portretų. Minėti darbai 
atlikti tempera, akvarėle ir guašu. 
Šią kūrinių parodą numato suruošti 
apie š. m. kovo pabaigą ar balandžio 
pradžią. Pabuvojus pas dail. K. Je
zerską trumpą valandėlę, susidarai 
Įspūdį, kad jo širdis, nors ir šaltame 
rūsyje, plaka karštai menui ir nau
jajai kūrybai. Jo atlikti darbai ku
klūs, tačiau liks gražiu indėliu į 
tremtinių kultūrinio gyvenimo lo
byną. Jurgis Janušaitip

Ir vis dėlto Rašytojų 
Almanachas išeina

Šiomis dienomis jūsų korespon
dento prie sienos prispirtas leidėjas 
Lenktaitis prisipažino, jog seniai se
niai išreklamuotas, kai kieno palai
dotas tremties literatūrinis almana
chas jau pateko į rotacinę mašiną ir 
netrukus pasirodys rinkoje. Keletas 
lankų jau atspausta ir kiekviena 
darbo valanda artina šį didžiulį lei
dinį prie baigmės.

Kad nekantriems skaitytojams bei 
skeptikams būtų aišku, kodėl šis 
LRT draugijos metraštis taip ilgai 
gulėjo rankraščiuose, prisimintina, 
jog almanachas turės per 40 lankų, 
iš viso savo kūryba dalyvauja 73 
autoriai, gyveną Vokietijoje, Austri
joje, Italijoje, Švedijoje, Prancūzi
joje, pietų ir šiaurės Amerikoje. Tai 
bus iš viso gal didžiausias literatūri
nis almanachas, koks teišėjo ne tik 
svetur, bet ir pačioje Lietuvoje oku
paciniais ar net nepriklausomais lai
kais.

Poezijos, prozos, draminės litera
tūros tremtiniškus pavyzdžius bei 
teorinius straipsnius paįvairins gau
sios mūsų grafikų reprodukcijos, o 
leidinio gale pridedamos trumpos 
kiekvieno autoriaus biografinės ži
nios su atvaizdais (pieštais ir foto
grafiniais). -

LRT draugija ir Patrijos leidykla 
■Mino, kad šis monumentalinis leidi
nys tinkamai pagerbs lietuviškosios 
knygos 400 metų sukakti P *r
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Dėdės Ambraziejaus 70 m. jubiliejus
Taurus patrijotas ir vienybės kovotojas

Šių metų kovo IT d. tukko 70 me
tų žymiam Amerikos lietuvių vei
kėjui Juozui Ambraziejui, ten visų 
vadinamam „Dėdė Ambraziejus“. 
Neveltui šj vardą nusipelnė, nes Ju
biliatas gyvena ir dirba visai lietuvių 
šeimai-tautai. Juozas Ambraziejus 
gimė 1877 m. kovo 17 d. Panosupio 
km, Padovinio v., Marijampolės 
apskr. Mokslą ėjo Marijampolės gim
nazijoje su tuometiniais1 žinomais lie
tuviais.

Kovą dėl Lietuvos laisvės Jubilia
tas pradėjo mokyklos suole, platin
damas slaptą liet, spaudą, dalyvau
damas vaidinimuose. 1901 m. Jubi
liatas kartu su A. Rucevičiumi daly
vavo vaidinime „Amerika Pirtyje“ 
žydo rolėje vieno ūkininko seklyčio
je, netoli Marijampolės. Jau 1898 m. 
J. Ambraziejus suorganizavo šien
pjovių d-ją, o 1900 m. Artojų d-ją. 
I šias d-jas suverbavo daug savo 
apylinkes jaunimo ir suaugusių. Šių 
abiejų dr-jų tikslas buvo per liet, 
spaudą, vaidinimus kelti lietuvių 
tautą iš miego.

Jubiliatas, kaip ir kiti to meto 
liet, veikėjai, buvo nuolat caro žan
darų kratomas, sekamas, kalinamas. 
Per pusšimti tokių „svečių vizitų" 
Jubiliatas išgyveno. Pagaliau jis bu
vo suimtas ir ištremtas Rusijos gi- 
lumon, i Olonecko guberniją. Vos 
išsilaisvinęs iš Ištrėmimo, Dėdė Am
braziejus jau 1905 m. aktyviai daly
vauja Didžiajame Vilniaus Seime, 
kaip savo valsčiaus atstovas.

Jubiliatas Įvairiais savo rašiniais 
aktyviai dalyvavo ir tuometinėje liet, 
spaudoje.

Pagaliau jis buvo priverstas bėgti 
iš mylimos tėvynės ir-1907 m. atsi
rado, kaip tremtinys Škotijoje. Čia 
neišgyveno nė pilnų metų, bet Įsi
traukė tuoj Į veikimą, suorganizuo
damas su kitais vietos lietuviais Tė
vynės Mylėtojų dr-ją.

1908 m. Jubiliatas atvyksta Į USA 
Ir įsikuria Broklyne (New York prie
miestyje). Nuo 1909 iki 1916 m. Dėdė 
dirba ’„Vienybė“ administratoriumi. 
Per tą laiką „Vienybė“ finansiškai 
susitvarkė ir, kaip žinome, pernai jau 
atšventė 60 metų jubiliejų.

Pirmo pasaulinio karo metu Am
braziejus visas savo jėgas skiria Lie
tuvos valstybės atkūrimui. Jubilia
tas yra vienas pirmųjų antrojo Ame
rikos lietuvių seimo iniciatorių Ir 
organizatorių. Jis tuomet buvo Lie
tuvos Neprikl. Fondo Iždo globėjas, 
Tautinės Tarybos narys.

Jubiliatas yra išplatinęs rekordinį 
skaičių Lietuvos Laisvės paskolos 
bonų.

Tik ne „| sveikatą“
(Pradžia 7 pusi.)

linas jj įspėjo. Kai tas nepaklausė, 
Stalinas pasikėlė, paėmė šampano 
butelĮ už kakliuko ir trinktelėjo 
marš. Timošenkai į galvą. Žinia, ta
sai nutilo. Stalinas grįžo prie Chur- 
chillio ir šypsodamasis tarė: „O po
nui Churchilliui ar dažnai tenka 
griebtis tokių operacijų prieš Mont
gomery?“

„Economist“ praneša, kad 1950 
metais Sovietuose degtinės produkci
ja bus taip išplėsta, kad kiekvienam 
piliečiui (ir kūdikiui lopšyje begulin
čiam) per metus teks... 7 litrai deg
tinės. Penkmečio planu, ir LTSR deg
tinės gamyba turės būti pakelta 
119*/..

Didysis Vilniaus Seimas, 1905 m. 
revoliuciją įvedęs Į tautinio sukilimo 
vagą, viename iš nutarimų įsakė visų 
pirma uždaryti degtinės parduotuves. 
Mes, tremtiniai, esame įėję į didelės 
kovos kelią. Turime būti karta iš 
plieno nulydinta. Girtavimas — šitai 
savavališkas pabėgimas iš kovos po
zicijų, šitai — silpninimas atskiro ko
votojo valios ir sveikatos, atsieit, 
kenkimas tautos interesams.

Palinkimas į girtavimą, jei jis kur 
pasireikštų, rautlnas iš šaknų. Tiems 
gi, kurie, neturėdami būdo ir neiš
galėdami blaiviai elgtis, į visa ko 
prasmę žiūri... pro taurelės briau
ną, primlntina šie elementoriaus 
(žiūr. St. Zobarsko „Aušrelė“, 87 psl.) 
žodžiai:

I1,Guli kiaulė purvinam tvarte ir 
moko gyventi savo paršiukus: „Kas
dien lįskite j dumblyną ligi ausų ir, 
pasinėrę jame, pagulėkite. Gera kiau
lė turi mokėti plaukti.“ Toliau yra 
šitokia išmintis: „Bepigu kiaulei: nei 
burna prausti, nei kojos auti, nei dar-

Jis taipgi anuo karo metu yra su
organizavęs Lietuvių Laivokarčių S- 
gą, kurios pirmininku dar ir dabar 
tebėra.

Ši s-ga daug prisidėjo prie Ame
rikos lietuvių apsilankymo Lietuvoje. 
Šios s-gos iniciatyva kasmet atvyk
davo šimtai užjūrio brolių pas gimi
nes, pažįstamus, dažniausia su pilno
mis kišenėmis. Jų dalis įsikūrė Lie
tuvoje, kiti nuolat rėmė atgimstančią 
tėvynę ir padėjo ekonomiškai sti
prėti.

JubP'atas yra labai daug prisidė
jęs prie Lietuvos-USA prekybos san
tykių išplėtimo. Jis ilgą laiką buvo 
Amerikos Lietuvių Vaizbos buto pir
mininkas (Pagal mus, Prekybos ir 
Pramonės Rūmų pirmininkas). Šiais 
reikalais Dėdė Ambraziejus lankėsi 
ir Lietuvoje. Iš dalies Jo dėka Lie
tuvos gaminių eksportas i USA kilo 
kasmet ir pasiekė milijonines sumas. 
Lietuvos kumpiai, dešros, krupnikas, 
skaidrioji, saldainiai (ypač mėgiami), 
gintaro dirbiniai atsirado New Yor- 
ko, Chicagos, Clevelando, Bostono 
lietuvių biznierių magazinuose.

Dėdė Ambraziejus buvo stambus 
rėmėjas Šaulių s-gos, „Pieno lašo“ 
dr-jos, „Žiburėlio“ dr-jos ir kt. dr-jų. 
Jis buvo visų laukiamas svečias. Ju
biliatas buvo pamėgęs Birštoną, kur 
gydėsi nuo reumatizmo, kuri Jam 
„dovanojo“ maskolių kalėjimai, ypač 
Suv. Kalvarijos. Ši liga dabar vete
raną tebekankina.

Hermann Hesse - literatūros laureatas
(Pradžia 6 pusi.)

jasi išimtinai protu, Goldmundas yra 
perdėm jausmo žmogus. Narcisps iš 
karto permano, kad Goldmundas nė
ra sutvartas vienuolyno gyvenimui- 
Jis pasistato savo uždaviniu atsklei
sti Goldmundui jo būdą. Vieną sykį 
Narcisas jam sako: „Tu esi meninin
kas, aš gi esu mintytojas. Tu miegi 
prie motinos krūtinės, aš gi budžiu 
tyruose. Man šviečia saulė, tau švie
čia mėnulis ir žvaigždės, tavo svajo
nėse tau rodosi mergaitės, man gi 
berniukai“. „Tu užmiršai savo vai
kystę“, — sako Narcisas. Toji kalba 
jautrųjį Goldmundą taip supurto, jog 
jis gauna nervų sukrėtimą, nes jis 
atsiminė savo užmirštąją motiną. At
sipeikėjęs, jis lyg iš karto subręsta. 
Narcisas, tuo tarpu pasidaręs vienuo
liu, sako jam: „Tu pats greit suprasi, 
kad tavo, gyvenimas vienuolyne ir 
tavo tėvo išmislas, kad tuo būdu nu
plovus tavo motinos nuodėmę arba 
kad jai atkeršijus“.
'■ Goldmundas pąts ima Įsitikinti, 
jog jis pasirinko klaidingą kelią. Ja
me prabyla jo motinos bastūniškas 
kraujas. Vieną naktj jis su čigone 
pabėga iš vienuolyno, su — vienuo
lio Narciso žinia. Išeidamas Gold
mundas sako: „Aš neturiu jokio ke-- 
lio. Aš einu, nes taip turi būti, nes 
mane šaukia“.

Nuo dabar Goldmundas veda kla
joklio ir padaužos gyvenimą. Jis pa
sivergia aistrai. „Tai mano kelias J 
gyvenimą ir į gyvenimo prasmę“. 
Romanas su čigone tetrunka vieną 
naktį, bet jis suranda vis naujų ir 
naujų moterų. Keletą* metų Gold
mundas klajoja, kol. jame nubunda 
jau anksčiau tūnojęs menininko pa
šaukimas. Jis patenka pas garsų 
skulptorių ir pats išsimoko medžio 
raižytoju. Visą savo nenumaldomą, 
bet taurią sielą jis išlieja l medžio 
raižinį, kuriuo turėjo būti pavaizduo
tas šventas Jonas, bet vieton jo išėjo 
jo jaunystės draugas, vienuolis Nar
cisas. Kūrinys jam tikrai pavyko.

bas dirbti, nei mokslas eiti, nei tėvas 
motina mylėti“, dar pridurtina: „Nei 
kenčianti ir kovojanti Tėvynė atsi
minti“.

Aiman, ten, už 1.000 - 5.000 km, iš 
pūgų sūkurio išsiveržia mirštančiųjų 
riksmas, toks pats lyg iš žvalgybos 
rūsių Tėvynėje. Ošia Tėvynės girios, 
bet nenustelbia jos padrikų šūvių, 
kurie drumsčia gamtos rimti ir pu
siausvyrą . Tai aidas žmogaus, kurs 
vienišas pakyla prieš jį gniaužiančios 
smurto ir paniekos galybę. Tautieti, 
DP, jei tu gundaisi išgerti, prieš pri- 
nešdamas taurę iki lūpų pažvelk į ją; 
ak, ko tas skystymas rusvas, ar tai 
ne atspindis kraujo, kuris srūva iš 
kovojančio brolio žaizdos. Argi nori 
išbandyti, koks kraujo skonis? Jei 
gėdos neturi — gerk,

Savo laiku Dėdė Ambraziejus bu
vo ir -„Sandaros“ centro iždininkas 
ir direktorius.

Jubiliatas jau 30 metų turi Brook- 
lyne notaro ir laivokarčių agentūros 
kontora. Anais laikais ne vienam 
greneriui lietuviui yra ypač padėjęs 
Įsikurti svetimame krašte.

Ir šio karo metu Jubiliatas daly
vauja Lietuvos laisvės byloje, ypač 
sielojasi dėl lietuvių susiskaldymo, 
vienybės stokos. Savo laiške gimi
nėms jau 1945 m. rašo: ...... Pasku
tinėse dienose daugiau iškyla ir Lie
tuvos Nepriklausomybės klausimas 
Amerikiečių spaudoje. „New York 
Times“ rašė ir apie rusų vergiją... 
Jus meldžiu nemanyti, kad mes nie
ko nedarom. Tikri lietuviai daug de
da pasiryžimų Jums (tremtiniams) 
padaryti gero. Tik labai gaila yra 
pasakyti, kad mes čionai tikrų pa
triotų turime ne per daugiausia. Kiti 
tik moka kalbėti ir žiūri, kad tik jam 
gerai. O taip neturėtų būti, tai vie
na, antra, tai dar turėtų užmiršti vi
sas partijas. Visi nori, kad jų būtų 
pirmenybė, o tas kliudo bendram 
darbui. Ne laikas dar žiūrėti Į par
tijas, kada mūsų šalis stovi ant pra
žūties krašto. Jūs galite tikėti ar ne, 
man tas pakenkė sveikatai ir ne kar
tą dėl to (susiskaldymo) esu net ver
kęs“. .. **

Turėdamas aukštų pažinčių Dėdė 
Ambraziejus visur judina Lietuvos 

Bet jis nenusėdi vietoje. Jame vėl 
užverda bastūno kraujas. Jis sako 
savo meistrui: ...... aš noriu gyventi
ir klajoti, jausti vasarą ir žiemą, iš
vysti pasauli ir patirti jo grožį bei 
pabaisą. Aš noriu patirti alki ir troš
kulį, aš noriu užmiršti ir nusikratyti 
visu tuo, ką aš išmokau pas jumis“.

Goldmundas vėl ima klajoti. Jis 
pažįsta visą gyvenimo klampią''pa
dugnę, kol jo kelias nuveda jl Į kar
tuves. Tačiau paskutinę valandą 
Goldmundą išgelbsti Narcisas, kiuris 
per tą laiką jau pasidarė vienuolyno 
perdėtinis.

Abu . jaunystės draugai dabar jau 
yra subrendę vyrai. Išsipasakoję sa
vo išgyvenimus, jiedu pradeda dispu
tą dėl gyvenimo prasmės. Vienuolį 
Nąrcisą irgi graužia abejojimai: „Aš 
visada gerbiau kaipo tobulą Kūrėją, 
bet niekada nesigėrėjau kūriniu“.

Goldmundas apsigyvena vienuo
lyne, kur jis pasineria į kūrybą. Čia 
tarp abiejų draugų vėl užsimezga po
kalbiai. Kai Goldmundas išsitaria, 
jog jis pavydi Narcisui jo ramybės, 
šis atsako: „Aš neturi ramybės, kaip 
tu manai. Yra ramybė, tiesa, bet nė
ra pastovios ramybės, kuri mūsų jau 
neapleistų. Tėra ramybė, kurią rei
kia vis iš naujo iškovoti nepaliau
jamose kovose“. Vienuolis prisipa
žįsta, jog ir jis dieną ir naktį vedąs 
aršią kovą už savo ramybę.

Savo buvimą vienuolyne Gold
mundas apkarūnuoja Dievo Motinos 
medžio statula, l kurios atvaizdą jis 
įlieja savo pirmąją meilę. Kaip Nar
cisas teisingai pastebi, Goldmundas 
temoka galvoti konkrečiais vaizdais. 
Jo kūrinys yra tikras šedevras. „Kad 
ši figūra pasisektų, tam reikėjo visos 
mano jaunystės, mano klajonių, mano 
meilės, mano kurtizanavimo. Štai šu
linys, iš kurio aš sėmiau. Bet šu
linys greit išdžius, mano širdyje vėl 
rasis tuštuma".

Goldmundas, būdamas Įbingęs 
klajoklis Ir negalėdamas tvertis vie
toje, iškeliauja, nors jau turi žilus 
plaukus. Narcisas vėl lieka vienas. 
Jis galvoja, kieno gyvenimas Apveiz- 
dal meilesnis: ar jo — tvarkingas ir 
pavyzdingas, ar draugo? Ar žmogus 
yra sutvertas, kad vestų tvarkingą 
gyvenimą ir melstųsi pagal nustatytą 
tvarkaraštį? Goldmundo kūriniai nė
ra žodžiai, nėra mokslas, nėra aiški
nimas, nėra įspėjimas, bet tikras, to
bulas gyvenimas. Kaip neturtingas jis 
pats buvo, su savo žiniomis, savo 
vienuolyno disciplina, savo dialektika!

Tačiau šį kartą Goldmundo kla
jonė neilgai tetruko. Jis grįžta į vie
nuolyną, palaužtas, ligonis. Jame už
geso ir geiduliai ir kūrybinis pajė
gumas. Jo jėgos tolygio mąžta, jis 
jaučia artėjančią mirtį. „Aš esu pa
siruošęs, nfane apėmė smalsumas, kas 
bus toliau“. „Nėra jokio pomirtinio 
gyvenimo“, — sako jis, bet jį pavergė 
vizija, jog vieton giltinės su dalgiu 
paskutinĮ momentą ateisianti jo mo

klausimą. Jubiliatas 1945 m. yra pa
rašęs viešą laišką laikraščiuose Pre
zidentui Trumanui dėl Lietuvos Ne
priklausomybės, primindamas, kad 
Amerikos lietuviai šio karo metu yra 
išpirkę 100 mil. dolerių karo paskolos 
bonų, daug paaukoję sūnų dėl USA 
laisvės, kai tuo tarpu Korėja, turinti 
mažiau nuopelnų, ir tai paskelbta ne
priklausoma.

Jubiliato iniciatyva, jau 1945 m. 
vasarą buvo paskelbti amer. lietuvių 
spaudoje keli tremtinių laiškai iš Vo
kietijos, vaizduojantieji tikrą būklę 
Europoje.

Tuoj po karo Dėdė Ambraziejus 
susirado savo gimines, draugus Eu
ropoje. Jis juos iki šiai dienai remia: 
vienus affidavitais, kitus siuntiniais, 
spauda bei maloniais laiškais. Viską 
pats atlieka, nors ir senyvas am
žiumi.

Dėdė Ambraziejus yra didis ir 
USA patrijotas. Jis yra šio karo me
tu apdovanotas Amerikos Finansų 
M-jos garbės diplomu už išplatinimą 
rekordinio skaičiaus karo paskolos 
bonų.

Už nuopelnus Lietuviai Jubiliatas 
yra 1935 m. apdovanotas. Gedimino 
ordenu.

Dėdė Ambraziejus vedęs 1915 m. 
Ona Jankevičiūtę, išaugino tris duk
teris: Birutę, Albiną ir Genovaitę, 
kurios yra baigusios aukštuosius 
mokslus; dvi vyresniosios yra ištekė
jusios irgi už akademikų amer. lie
tuvių, šio karo veteranų.

Kiek teko girdėti, amer. lietuviai 
ruošiasi paminėti šio didžio Lietuvos 
laisvės kovotojo, veterano 70 m. su
kakti. J. Krk.

tina, kuri jį grąžinsianti Į nerealybę 
ir nekaltybę. Paskutiniai kurtūs 
Goldmundo žodžiai, kuriais jis atsi
sveikina savo draugą, skamba: „Bet 
kaip tu mirsi, Narcisai, kai tu neturi 
motinos? Bet motinos negalima my
lėti. Be motinos negalima mirti...“

Narcisas prieš draugo mirtį dar 
prisipažįsta: „Aš niekada gyvenime 
nemylėjau ... Jeigu aš vis dėlto ži
nau, kas yra meilė, tai tik tavo dėka. 
Aš tave vieną temylėjau, vieną tarp 
žmonių. Tu negali įsivaizduoti, ką 
tai reiškia. Tai reiškia šaltinį ty
ruose, žydintį medį dykumoje. Tau aš 
esu dėkingas, kad mano širdis neiš
džiūvo, kad manyje liko vietelė, ku
rią gali pasiekti malonė“.

Daug problemų ir minčių sukelia 
Hermanno Hessės veikalai. Gėrėda
miesi Hessės kūrinių kalbiniu ir vaiz
diniu grožiu, tuo pat metu sekame, 
kaip autorius rutulioja filosofines 
buities problemas. Hessei rūpi surasti 
atsakymą į pirmapradį klausimą: ko
kia yra gyvenimo prasmė? Mūsų at
pasakotieji keli veikalai sprendžia tą 
klausimą gana aiškiai: reikia surasti 
kelią, kuris vestų „į save“, turime pa
siekti tobulybę, ramybę, taiką. Kelias 
į tobulumą yra individualus, kaip ir 
asmuo yra nedalomybė. Iš to paeina 
Hessės humanizmas, jo pagarba žmo
gaus asmenybei. Iš to eina jo paci
fizmas, jo nusigręžimas nuo naciona
listinės, juoba nuo nacionalsociali
stinės Vokietijos.

Jo pasirįnktas kelias buvo erškė- 
tas. Hessė ne tik savo politiniame iš
pažinime pažino vienumą. Jo, kaip 
ieškotojo, kelias jį irgi nuvedė Į vie
numą. Bet jis ir pats vienumoje, at
rodo, surado pasitenkinimą, kaip ir jo 
indų ieškotojas Siddhartha. Žmogus 
yra pasmerktas būti vienas. Viename 
eilėraštyje Hessė sako:

„Du kannst reiten und fahren, 
Zu zweln und zu drein, ■ 
Den letzten Schritt muBt du 
Gehen allein.

Pasaulinė kalba
AP iš Washlngtono praneša, kad 

Pasaulinės kalbos fondas reiškia nuo
monę dėl pasaulinės kalbos sudarymo. 
Nurodoma, kad anglų kalbą vartoja 
daugiausia pasaulyje žmonių ir tai 
esą blogiausia, nes anglų kalba esanti 
labai paini.

Kyla klausimas, kurią kalbą tam 
tikslui pasirinkti?

Anglų? Gerai, nes ją vartoja jau 
daugiau kaip 400 milijonų žmonių, 
išsisklaidžiusių visame pasaulyje.

Kinų? Ją vartoja apie 500 mili
jonai žmonių. Nors kinų kalbą var
toja daugiausia žmonių, užsieniečiams 
ji yra sunki Išmokti. Net ir vietiniai 
praleidžia dąug laiko jai išmokt tei
singai ištarti.

Tiesa apie
vokiečių išradimus

Jul. Sakelė. Apie vokiečių pada
rytus išradimus prieš ši karą, o svar
biausia per ši karą buvo labai daug 
kalbama. Dar Ir dabar kursuoja daug 
ir įvairių lengendų. Amerikiečių žur
nalas „Reader’s Digest“ savo š. m. 
sausio mėn. numeryje duoda tuo rei
kalu kai kuriuos paaiškinimus, kurie 
savo rožtu yra paimti iš „Harper’s 
Magazine“.

Drauge su amerikiečių armija žy
giavo i Vokietiją tam tikros iš spe
cialistų — kariškių ir civili^ žmonių 
sudarytos komandos. Jų tikslas buvo 
galimai greičiau surasti vokiečių iš
radimus, tinkamai apsaugoti ir gali
mai greičiau pritaikyti juos praktiš
kam panaudojimui — pirmoje eilėje 
prieš Japoniją. Šis darbas buvo ne 
tik labai sunkus, bet ir gyvybei pa
vojingas. Įvairių patentų bylos buvo 
vokiečių paslėptos uolose ir kitokiose 
neprieinamose vietose. Daugeliu at
veju tos uolos buvo užminuotos, o 
dažnai buvo padėti klaidinantieji — 
gąsdinantieji užrašai, kaip „Užmi
nuota“ „Palietus ar atidarant sprogs“ 
ir pan. Nepaisant to buvo surastos 
dešimtys tūkstančių tonų įvairių by
lų, liečiančių išradimus visose mok
slo ir karo srityse. Tai daugumoje at
vejų dabar jau yra nugabenta į Ame
riką. Tačiau ir dabar išradimų pa
slaptys dar vis tebeieškomos Vokie
tijoje. Toje srityje dirba apie 500 
specialistų — amerikiečių.

Dešimčiai dienų nuo Japonijos 
kapituliacijos praėjus, prezidentas 
Trumanas patvarkė, kad - priešų, o 
taip pat ir'Amerikos karo išradimai 
trui būti viešai paskelbti. Žinoma, 
ne visi, bet su išimtimis. Manoma, 
kad praeis dar daug metų, kol visi 
tie išradimai bus parengti -viešam 
naudojimui. Todėl suprantama, kad 
dauguma, o gal kaip tik patys svar
biausieji išradimai dabar dar viešu
mai nėra pasiekiami.

Vis dėlto, minėtas žurnalas sumi
ni keletą gan įdomių vokiečių išradi
mų ir juos aukštai Įvertina. Nuro
doma, kad didžiausius išradimus yra 
padariusi vokiečių dažų gamybos 
kartelė (J. G. Farbenindustrie). Nors 
pavadinimas („dažų“) yra labai ku
klus, bet jų gaminiai buvo ne tik 
įvairūs, bet ir lemtini civile!, o la
biausiai karo pramonei. Ji gamino 
įvairiausius chemikalus, vaistus, da
žus, metalinius gaminius, sintetiną 
gumą ir plastikos dalykus. Vienas 
amerikietis specialistas pripažino, 
kad daug iš jų esą geresni negu Ame
rikos, į kitų gal amerikiečiai ir nie
kada nebūtų išradę. Šitie išradimai 
pastūmėjo Amerikos dažų pramonę 
mažiausia 10 metų pirmyn.

Drum ist kein Wissen
Noch I^dnnen so gut, 
Als daB man alles Schwere 
Alleine tut“.*)

Arba kitoje vietoje:
„Seltsam, im Nebel zu wandemt 
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den anderių 
Jeder ist allein“.*’)

Bet Hessė vienumą negyvena ne
derlinguose tryruose. Jo vienuma yr 
kūrybinga, ji paliko mums visą eilę 
veikalų, kurie byloja ir mūsų protui 
ir mūsų sielai.

*) Tu gali joti ir važiuoti, dviese 
ar trise, bet paskutinį žingsnį tu turi 
žengti vienas. Todėl visas žinojimas 
ir sugebėjimas tiek tereiškia, jog vis
ką, kas sunku, reikia vienam daryti.
”) Keista, keliauti rūkuose! Gyve

nimas yra vienuma. Joks žmogus ne
pažįsta kito, kiekvienas yra vienišas.

Kas daryti? Buvęs senatorius R 
L. 6wen, fondo pirmininkas, mano, 
kad atsakymą gali duoti nauja abė
cėlė. Jis sudarė globalinę abėcėlę iš 
37 akcentų, kurie atstovautų kitų 
kalbų garsus. Abėcėlės fonetikos spe
cialistas Frank C. Laubach turi kitą 
idėją ir mano, kad reikia laikytis 
esamų 26 raidžių, bet pritaikinti iš
tarimą.

Dabar dar pavyzdėliai dėl ištari
mo. Mes dabar rašome taip: though, 
tough, cough, plough, shrough. Nau
jai pertvarkius šie žodžiai būtų ra
šomi taip, kaip ir tariami, būtent: 
shoa, tuf, kawf, plow, shroo. Tai bū
tų, sako Laubach, pakankamai lengva 
kiekvienam (That, says Laubaoh, iz 
eeze enuf for enibodi).

-■ ■ I
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Jus pasirinkote geriausia
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Svarbi intencija atvedė jus šian
die .1 prieš šj šventą Dievo altorių ir 
šventą Jo.kryižų, ant kurio kadaise 
Jėzus Kristus, Dangiškojo Tėvo pa
siuntinys, sukūrė amžiną taiką tarp

Dievo ir nuodėmingos žmonijos. Gol
gotoje Kristus turėjo išsižadėti savo 
žemiškojo gyvenimo, kad tik žmoni
jai suteiktų pastovią taiką.

Galingųjų ir nugalėtojų žmonių 
taikos konferencija, kuri šiandien 
prasideda, yra didžiausios reikšmės ir 
pasaulinio masto įvykis. Juo domisi 
visi — pasakyčiau, dangus ir žemė, 
Dievas ir žmonės, nes tatai liečia ir 
Jį ir juos, nes ir tautos turi amžinų 
dvasinių teisių ir reikalų. Kaip ne
gali liguistame kūne tarpti sveika 
siela, taip pat negali būti ir sveikos 
tautų šeimos, jeigu tų tautų sielos 
yra liguistos arba, neturint gyventi 
reikalingų galimybių, yra priverstos 
tokios būti.

Iš savo pačių patyrimo, o taip pat 
ir iš istorinės praeities jūs žinote, kad 
Dievas nelaimina tokios taikos, kuri 
Juo nesiremia ir Jo įstatymais nesi
vadovauja. Todėl jūs ir susirenkate 
prieš šį šventą Dievo altorių pareikš
ti visam pasauliui: „Mes esame Die
vą išpažįstanti tauta, tikinti Jo tei
singumu; tikinti, kad žmonės yra

kiuojamas pagal dieviškuosius įstaty
mus, nepaisant žmonių sauvalės ir 
neteisybės.

Jus jaučiate ir žinote, kad viena 
žmogaus ranka ne visados teisingai 
ir padoriai su jumis apsieina, nes 
žmonės labai dažnai Veikia veidmai
niškai, prieštaraudami Dievo valiai, 
išsižadėdami teisybės ir artimo mei
lės. Kreipkitės tad į Dievą, amžinai 
teisingą ir gailestingą. Žmonių paža
dai keičiasi dieną iš dienos ir yra 
visiški beverčiai, jeigu jie nesiremia 
Dievo ištikimybe.

Jūs susirinkote šiandien čia prieš 
Dievą, kad apeliuotumėte i Jo die
višką teisingumą, nes jūs ir iš savo 
pačių patyrimo esatę įsitikinę, jog 
žmonės ir tautos kitus žmones ir tau
tas pasmerkia, pavergia ir baudžia už 
įsitikininimus ir darbus, kuriuos pa
čios baudžiančios tautos yra padariu
sios ar dar tebedaro arba kuriuos jos 
prieš galingesniuosius už save nutyli. 
Todėl kreipkitės šiandien į Aukščiau
siąjį, kuris myli gėrį ir pastebi jį vi
sur, ar tai būtų nuodėmingame žmo
guje ar 'nusikaltusioje tautoje, kuris 
nekenčia pikto ir baudžia jį, nors jis 
būtų daromas ir galingos bei nuga
linčios tautos, dulkite šiandien į Jį 
ir savo rūpesčius bei* vargus sudė
kite į visagalinčias ir dieviškas Jo 
•rankas, paveskite Jo tėviškai globai.

Jūsų tauta šiandien pasiryžo su
tartinai ir nužehuntai, malda ir pas
ninku prašyti gerąjį Dievą gailestin
gumo, kad Jis šiandien prasidedan
čius taikos derybų pasitarimus kreip
tų visos jūsų tautos ir tėvynės gero
vei, teisingai ir patvariai taikai, kini 
pripažintų lygią teisę ir vertę net 
skaičiumi ir mažai tautai.

Taikos, patvarios taikos, žmonės 
Vieni patys sukurti negali, kadangi 
tokios taikos nepažįstą žmonių pa
saulis, o jos nepažindamas ir duoti 
negali. Taikos, visuotinės taikos, kū
rėjas yra tik vienas Dievas ir Jėzus 
Kristus. Pirmasis Jo pasveikinimas 
šiame pasaulyje, Betliejuje, skambė
jo: — Ramybė geros valios žmonoms!

Jo paskutinis nčras šiame gyvenime 
buvo taikos testamentas: — Tėve, at
leisk jiems, nes jie nežino, ką daro. 
Jo pirmasis linkėjimas nrisikėlus, 
gyvenirfią ir mirtį, nuodėmę ir pik
tąją dvasią nugalėjus, buvo: — Ra
mybė su jumis! Jo paskutinis at
sisveikinimas su šiuo pasauliu buvo 
malda ir laiminimas, kad taika ir 
ramybė įsiviešpatautų šioje žemėje. 
Jo paskutinis kūrinys šiame pasau
lyje bus atnešti žmonijai paskutinę 
ir amžiną taiką: gerosios valios žmo
nėms — venite benedictil, atskiriant 
taikos ir ramybės trukdytojus pas
merkimo žodžiu — discedite male- 
dicti! Kristus atėjo šin pasaulin kaip 
taikos kunigaikštis, gyveno kaip jos 
apaštalas. Jo įsteigtos Bažnyčios ma
loniausias uždavinys yra ir bus su
teikti atskiram žmogui ir visai žmo
nijai dieviškąją taiką, o taip pat iš
laikyti ją. Jos gražiausia žymė yra 
jungti žmones taika, tiesa ir meile. 
Tačiau Išganytojas mums vakaryk
štėje Evangelijoje paliko lemiančius 
žodžius: — Kas ne su manimi, tas 
prieš mane; kas nerenka, tas barsto, 
— palaimintas, kuris klaus.o Viešpa
ties žodžio ir vykdo jį.

Todėl jūsų tauta pasirinko geriau
sia, kas tik galimu, reikalingiausia ir 
naudingiausia, kas tik yra pasirink
tina: sąjungą su Galinguoju Kristu
mi. Čia prieš šventąjį Dievo, altorių 
ir Kristaus kryžių sudėkite savo rei
kalus, savo naštos žaizdas, savo be
teisiškumą, kaip depositum fidei, 
kaip jūsų tikėjimo ir Jam atsidavimo 
laidą. Jeigu jėgos ir pergalės žmonės 
mus girdėti ir prie pasitarimų pri
leisti nenori, kreipkimės tada į Kri
stų, į šventuosius angelus, į savo 
šventuosius patronus — šv. Mykolą, 
šv. Juozapą, kurie dėl Kristaus, 
krikščionybės, dorovės ir laisvės pa
aukojo savo gyvybę./

Krikščionybė — tai taikos atnaša
vimas visiems geros valios žmonėms 
pasaulyje, net jeigu jie ir nuodėmin
gi. Krikščionybė yra tiesa, ir tik tiesa 
gali mus Išgelbėti Iš veidmainystės, 
melo, grėsmės ir baimės, Kristus mirė 
pasauliui taiką kurdamas. . Taika, 
kuri grindžiama Jo principais, yra 
gera ir patvari. Ji remiasi sąžinin-

gumu Ir ištikimybe duotajam žodžiui. 
Todėl eikite šiandien paskum Kristų, 
taikos kunigaikšti, ir garsiai bei pri-
mygtinai kelkite savo balsą Jo vardu, 
krikščioniškosios dorovės vardu, tik
rosios demokratijos ir tautų bendruo
menės vardu, nes tik ten yra pilnu
tinė laisvė ir teisingumas, kuriuo pla
ka 700 milijonų krikščioniškų širdžių.

• DP stovyklų administraciniam 
personalui esą paruoštos uniformos 
ir išstatytos Heidelberge — UNRRA-
oje. Uniformos bus tamsiai žalios 
spalvos, pagamintos iš vilnonės me
džiagos, vokiečių kariuomenės at
sargų. Jos būsiančios paskirstytos 
15.000 DP, kurie atlieka stovyklose 
administracines pareigas.

Spaudos konferencija
Periodinė spauda, be kito ko, turi 

tikslą galima forma painformuoti sa
vąją visuomenę apie tai, ką planuoja 
ir kuo sielojasi visuomeniniai- veiks
niai, kad ■ tremties gyvenimą bent 
kiek sunormalintų ir jį įstatytų į rei
kiamas vėžes. Užtat Vykdomoji Ta
ryba, sukviesdama š. m. kovo 25 d. 
spaudos konferenciją Nuertingene, 
labai pasitarnavo tiek pačiai spaudai, 
sudarydama sąlygas gauti autentiškų 
informacijų, tiek tremtinių visuome
nei, atidengdama visuomeninių veiks
nių susirūpinimą tremtinių masės ne
tolimąja ateitimi.

Šioje konferencijoje referentas, 
kalbėdamas lietuvių darbo parūpini- 
mo ir įkurdinimo klausimu, plačiai 
palietė nenormalias dabartines sąly
gas, darban įsijungimo perspektyvas 
ir ribotas emigracines galimybes.

Sveikatingumo požiūriu stovykli
nis gyvenimas rodąs staigių pablo
gėjimo žymių. Pereitais metais įvyk
dytas suglaudinimas ir maisto pablo
ginimas tremtinių sveikatą pastatė į 
kritišką būklę. Kaip L.R. Kryžiaus 
statistika rodo, 1945 metais lietuvių 
džiova susirgimų konstatuota apie 
500. atsitikimų, tuo tarpu jau 1946 
metais ta liga sergančiųjų buvo apie 
1600 asmenų. Tai žymus pablogėji
mas. Jei gyvenimo sąlygos nesikeis, 
šia liga susirgimai gali tik didėti. 
Gyvenimo sąlygos gali kiek pradėti 
gerėti, įsijungiant tremtiniams į dar
bą ir tuo atveju gaunant geresnį ap
rūpinimą. Darbas amerikiečių armi
jos globoje tokių perspektyvų galįs 
teikti. Tinkamas darbas ir geras ap
rūpinimas palaikytų reikiamoje pu
siausvyroje ir tremtinių morale.

Sprendžiant tremtiniams darbo 
parūpinimo klausimą, vertėtų' rimtas 
dėmesys atkreipti į tautodailės dir-

Dievo vaikai, kuriems priklauso tos 
pačios teisės ir tos pačios laisvės, ar 
jlę būtų maži ar dideli; tikinti, kad 
Dievas atkeršys visiems tiems, kurie 
daro skriaudas kitiems, neturintiems 
stipresniųjų pagalbos, nes tai daroma 
paties Dievo vaikams.“

Jūs šiandien čia susirinkote mel
sti Dievą, kad Jis,* Aukščiausiasis, 
jums padėtų ir jus gelbėtų nuo ne
teisybės, kad Jis atitolintų pikta ir 
globotų gera, tarnaujantį pastoviai 
taikai. Šiandieninė diena — maldos, 
bado ir susitaikymo su Dievu diena. 
Todėl šiandien jūsų tauta čia ir vi
sur kitur pasaulyje artinasi į Dievą 
prašydama, kad jos likimas būtų ri-

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

(7) 1945-6 m., spaudai parengė Dr. Br. KALVAITIS)

DP teisės
(Pradžia 5 pusi.)

tai vokiečių. Žodžiu, nedaug sukly
siu, jei pasakysiu, kad teisiniu at
žvilgiu padėtis nėra pasikeitusi iš tų 
laikų, kai buvome po vokiškuoju 
jungu. Ir tada vokiečiai buvo ponai, 
o mes vergai, ir šiandcną jie tebe- 
ponauja, gyvena laisvai, nesusigrūdę, 
atskiruose butuose, o mums ir šian
dieną tenka gyventi tik barakuose ir 
žiūrėti, o be to, dar nuolatos drebėti, 
kad kelių valandų laikotarpyje, ne
žiūrint oro sąlygų, metų laiko, nebū
tume išmesti iš stovyklų kur nors į 
arklides be langų, durų ir 1.1. DP 
neturi teisės net žinoti, kiek jis tu
rėtų gauti maisto ir kitų gėrybių, o 
apie kokią nors kontrolę negali būti 
ir kalbos, nes visa tai priklauso nuo 
p. p. UNRRA karininkų, kurie nega
lėtų pasigirti sąžiningumu ir savo 
paskirties supratimu. DP neturi tei
sių į laisvą spaudą ir rašyti net tai, 
kas leidžiama vokiškajai spaudai. 
DP neturi jurisdikcinių teisių net į 
tokius veiksmus, kurie yra grynai 
bendruomenės reikalas ir gali būti 
suprastas tik tos bendruomenės narių, 
kurie yra tos pačios Aninės kilmės. 
Buvusieji stovyklų tautiniai teismai 
panaikinti ir viskas atiduota stovy
klos komendanto nuožiūrai. Be šių 
teismų nebeįmanoma bendruomenės 
civilinių santykių tvarkymas, civili
nių aktų sudarinėjimas ir kitų teisi
nių reikalų reguliavimas.

(Pabaiga kitame Nr.)

RELIGINIS NUKRYPIMAS
-Tautinis valstybės garbinimas pa

siekė aukščiausią tašką fašistiniuose 
kraštuose, bet religijos nukrypimas, 
priverčiant ją tarnauti nacionalisti
niams tikslams, yra pastebėtas kiek
vienam krašte.

Kas buvo dieviško ir civilizuojan
čio krikščionybėje, tai jos universa
lumas — doktrina kuri moko, kad 
visi žmonės yra sutverti lygiai Dievo 
akivaizdoje if yra valdomi vieno 
Dievo, vienų įstatymų visiems žmo
nėms. Tai buvo’ revoliucinė idėja 
žmonijos istorijoj, bet tautinių vals
tybių iškilimas buvo priežastimi nu- 
stojimo šitos jos civilizacijos jėgos.

Tuo momentu, kai pradėjo krista
lizuotis moderniški kraštai (tautos), 
tautinis jausmas vakarų pasaulyje 
pradėjo viršyti krikščionišką jausmą 
Bažnyčios, jau ir taip padalintos, ski
lo į naujas sektas, kiekviena palai
kydama kylantį tautos idealą. Kiek
viename krašte tautinė politika buvo 
pripažinta krikščioniška politika, 
krikščioniškosios bažnyčios išsirutu
liojo į tautines organizacijas, palai
kančias nacionalizmo instinktus.

Tūkstančiuose bažnyčių katalikų 
kunigai ir protestantų pamokslinin
kai meldėsi už garbę savo tautiečių 
ir už žlugimą kitų, griežčiausiame 
priešingume aukščiausiems religi
niams idealams, kurie kada nors 
žmonijai buvo — visuotinės krikš
čionybės. ' > '

Visuotinis moralinis principas 
nėra nei visuotinis nei moralus, jei
gu jis tegalioja tik išrinktai žmonių 
grupei. „Nežudyk“ negali reikšti, kad 
yra nusikaltimas nužudyti savo 'tau
tybės žmogų, bet dorybė nužudyti 
žmogų, kuris techniškai yra pilietis 
kitos valstybės.

Tą pačią raidą galime pastebėti 
visose trijose didžiosiose monotheis- 
tinėse religijose. Vienybė, kurią ko- 
ranas išlaikė ištisus amžius tarp ma- 
hometoniškų įvairaus kilimo tautų, 
aiškiai pradėjo skilti J atskiras tau
tines grupes. Pan-turkai siekia vie
nybės tam tikrų šakų turkų giminės.

Pan-arabai skelbia sąjunga visų ara
biškų giminių. O Islamo pasekėjai 
Indijoje sako: „Aš esu. pirmiausiai 
indas, o paskui muzulmonas“! Visi 
užmiršo universalizmą, kuris buvo 
didžiojo Islamo tikėjimo pagrindas.

Ne tiktai krikščionybė ir Islamas, 
bet net monotheizmo pirmieji pase
kėjai žydai pamiršo pagrindinį savo 
tikėjimo dėsnį — universalizmą. At
rodo, kad jie daugiau nebeatsimena, 
kąd Vienas ir Visagalis Dievas iš
rinko juos skleisti mokslą apie Vie
nintelį Aukščiausią įstatymų Leidėją 
visoms pasaulio tautoms. Su degan
čia aistra jie trokšta garbinti nuo
savą tautinį idolą (stabą), turėti savo 
nuosavą tautinę valstybę. Joks kie
kis persekiojimų ir kančių negali pa
teisinti atsisakymo nuo. pasaulinės 
misijos vardan racionalizmo, kuris 
yra tik kitas vardas tribizmui (tribe 
— banda, giminė), visų jo nelaimių 
šaltiniui.

Didžiausios svarbos žmonijos atei
čiai turi -supratimas, kaip iškrypo 
monotheistinė pasaulio religija, neš 
be. jos įtakos žmonijos laisvė visuo
menėje — demokratija niekad nebū
tų buvusi įkurta ir -niekad nebūtų 
išlikusi. Žmonių visuomenė gali būti 
išgelbėta tiktai per ' universalizmą. 
Jei krikščioniškos bažnyčios nesu
grįš prie šito centralinio mokslo ir 
nepadarys jo centrine doktrina savo 
praktikoje, jos išnyks prieš naują 
universalizmo religiją, kuri iškils iš 
griuvėsių ir kančių, sukeltų gresian
čio nacionalizmo idėjų sugriuvimo.

Per visą žinomą istorijos laiko
tarpį tiktai vienas metodas turėjo 
pasisekimo sukuriant socialinę tvar
ką, kurioje žmogus yra saugus nuo 
žudynių, plėšimų ir kitų prasikaltimų 
ir turi laisvę galvoti, kalbėti ir gar
binti.

Tas metodas tai yra įstatymas, ir 
sveiki socialiniai santykiai reguliuo
jami įstatymo, — kuris yra taika, — 
yra galimi tiktai tarp socialinių vie
netų su vieninteliu įstatymų šaltiniu, 
neatsižvelgiant nei tokių socialinių 
vienetų, nei teritorijos, nei gyventojų 
skaičiaus, nei rasės, nei religijos. Jie 
neįmanomi tarp tokių pat suverenių,

socialinių vienetų, nežiūrint net į tai, 
kad tie vienetai buvo sudaryti iš 
žmonių tos pat rasės, tos pat religi
jos, tos pačios kalbos, tos pačios kul
tūros ir to paties civilizacijos laip
snio. Konfliktai ir karai tarp paskirų 
socialinių vienetų yra neišvengiami, 
kur ir kai tik grupės lygaus suvere
numo žmonių sueina į kontaktą.

Išvada yra aiški. Taikos proble
ma mūsų laikais gali būti išspręsta 
įkuriant legalią tvarką aukščiau tau
tinių valstybių. Tam reikalinga, kad 
egzistuojančios tautinės valstybės 
perleistų dalį savo suvereninės vai-' 
džios universalinėms institucijoms; 
kitais žodžiais tariant, pasaulio vy
riausybei, galinčiai sukurti universa
lius įstatymus pasaulio reikaluose.

Karų era tarp atskirų tautų pasi
baigs taip, kaip viskas žmoniška bai
giasi. Ji pasibaigs, gal būt, šio am
žiaus bėgyje, kai tik bus išleistas 
universalus įstatymas žmonijos san
tykiams reguliuoti. Toks universalus 
įstatymas bus įgyvendintas ar racio
naliom priemonėm ar jėga — už
kariavimais.

Pirmą kartą žmonijos istorijoj vie
na jėga gali nugalėti ir valdyti pa
saulį. Jei ne industrinė Jungtinių 
Valstybių jėga, Hitleris būtų tai pa
daręs! Politiškai, toks pasaulio su
vienijimas užkariavimu yra aiškiai 
galimas, jei legaliu keliu nesukuria
ma tvarka, kuri patenkintų žmonių 
instinktyvų saugumo troškimą.

Aiškiai kalbant, 20-jo amžiaus 
krizės reikšmė yra ta, kad mūsų pla
neta turi būti kontroliuojama suvie
nodinto įstatymo. Mūsų uždavinys, 
mūsų pareiga yra padėti visas pas
tangas šitai suvienodintai kontrolei 
įkurti demokratišku keliu, pirmiau
siai proklamuojant jos (kontrolės) 
principus ir siekiant to įtikinimais ir 
su mažiausiu kraujo praliejimu. Jei 
mums tai nepavyks, mes galime būti 
tikri, kad geležinis istorijos įstaty
mas privers mus sukelti daugiau ir 
daugiau karų, su vis galingesniais 
ginklais, prieš vis galingesnes gru
pes, kol pagaliau vieninga kontrolė 
bus įgyvendinta per nukariavimus.

(Bus daugiau)

binių ar panašių įmonėlių steigimą. 
Į fai pirtpoj eilej atkreiptinas dėme
sys todėl, kad tokioms įmonėlėms ne
reikalinga sudėtingų įrankių ir leng
viau pasirūpinti reikalingos žaliavos, 
o rinka tokios rūšies gaminiams vi
sada užtikrinta. Šiuo būdu įsijun
giant į darbą, daugeliui mūsų tau
tiečių susidarys gera proga pramokti 
vieno ar kito amato, o tatai visada 
yra svetimoje šalyje svarbiausias eg
zistencijos pagrindas. ___ .

Emigracinės perspektyvos į įvai
rius kraštus vis dar tebėra svarsty
mų ir studijų stadijoje, nes nė vienas 
kraštas ligi šiol nėra imigracijai pa
siruošęs. Mums būtų priimtiniausia, 
jei galėtume emigruoti kompaktine 
mase, bet ta linkme šis reikalas ne- 
siklosto. Kaip yra žinoma, kiekviena 
zona galvoja rūpintis savaisiais DP. 
Daroma pastangų, kad prancūzų zo
nos lietuviai, kurių esama apie 3.000, 
galėtų išemigruoti su anglų ar ameri
kiečių zonų lietuviais.

Kitas referentas, referenduoda- 
mas lietuvių švietimo ir kultūros 
klausimus, kreipė spaudos darbuoto
jų dėmesį į tai, kad nuolat” būtų 
spaudoje keliamas savosios kultūros 
ugdymo reikalas ir švietimo pozicijų, 
bent esamame lygyje, gynimas, nes 
pastaruoju metu jaučiamas vis di
desnis kėsinimasis šias institucijas 
varžyti. Reikia kelti balsas ir prieš 
vis labiau jaučiamą moralinę depre
siją, kuri, dėl blankių valstybinio gy
venimo vilčių, pradeda apatiškai nu
teikti tremtinių masę. Šiuo metu esąs 
gyvas reikalas minkštinti plintantį 
bendruomenės smulkėjimą grupėmis, 
jose besireiškiantį fanat'zmą, nuve.- 
danti iki apakimo h’ apkurtimo di
diesiems idealams, keliantį rietenas 
dėl smulkmenų, — kad tuo būdu ne
sudarytume progos mūsų prispaudė
jams įvesti savosios kultūros.

Pabaltijiečių Moterų Tarybos 
pirm. Dr. M. Žilinskienės referatas
moralės kėlimo ir tautinio auklėjimo 
klausimu spaudos žmonių buvo ypa
tingai jautriai išklausytas. Gerb. re
ferentė ypač' kreipė dėmesį 'į planin
gą jaunimo auklėjimą, kur tautinės 
sąmonės plėtojimas turėtų užimti 
pirmaujančią vietą.

Referentų Iškelti klausimai buvo 
išsamiai apsvarstyti ir išdiskutuoti. 
Buvo paliestas ir lietuviškos propa
gandos reikalas. Suvažiavimas, pra
sidėjęs 9 vai. ryto, baigėsi 6 vai. va
kare gana darbingoje ir pakilioje 
nuotaikoje. Geras organizuotumas ju- 
tosi visą posėdžių laiką. Už tai ne
mažas nuopelnas tenka ir p. Ged. 
Galvanauskui. Šios konferencijos da
lyviai ilgai prisimins ir nuertingiškių 
ponių vaišingumą. (dp)

Tremtini!! emigracijos 
reikalu

N.Y.H. Tribune kovo 27 d. veda
majame rašo, kad „displaced per
sons“ išsireiškimas buvęs kariuome
nės nukaltas. Tai buvę padaryta tam, 
kad,galėtų atskirti jėga atgabentus 
nuo laisvai atbėgusių. Dabar esą abi 
kategorijos pavedamos IRO-ui ir to
dėl visi tampa pabėgėliais (refugees).

Toliau nurodoma, kad įstatymą 
yra priėmęs ir yr apasiuntęs Rūmams, 
jog JA Valstybės galėtų dalyvauti 
IRO. Straipsnis baigiamas taip:

„Dauguma nežydų aiškiai bijo 
grįžti į savo kilmės kraštus. Lenkai, 
baltai, jugoslavai ir rusai sudaro di
džiausią grupę.Tiems, kurie buvo rasti 
ne karo kaltininkai, turės būti suda
rytos sąlygas emigruoti Brazilija su
tiko priimti 100.000 pagėgėlių. Pran
cūzija ir keli kiti Europos kraštai jau 
yra sutelkę kai kuriems darbo ir ap
saugą. Britai rodo pasiruošimą tą 
patį padaryti. JA Valstybės turės 
prisiimti savo dalią, atidajydamos du
ris bei teikdamos lėšas. Mūsų tauti
niai emigracijos įstatymai galėtų būti 
tam tikslui peržiūrėti. Sis laikraštis 
jaučia, kad mūsų kraštas gali pasi
stengti padaryti kai kurias ribotas 
išimtis, idant gelėtų padėti tiems 
žmonėms, kurių padėtis per ilgai re
miasi pasaulio sąžine“.

t
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Malda velykinė
į Ameriką švenčiausiąją

Aš, nudriskęs ubagas, nuogas strė
nas prisidengęs Balto skudurais, 
menkiausio vėjo pūstelėjimo guldo
mas ant menčių, kaip karvė pirmą 
kartą pavasarį išginta ant velėnos, 
naktimis nesumerkdamas akių it kiš
kis ant dirvono bijodamas, kad ma
nęs kas nepačiuptų už pakarpos ir 
neišvežtų į Aigipto vergiją, — mel
džiu tave, o Amerika švenčiausioji,' 
gelbėk mane nuo totalitarinio velnio 
žabangų!

Aš, „prakeiktas karo nusikaltėlis 
ir kruvinas fašistas“ — mat, prieš ka
rą mėgdavęs gerti raudoną italų vy
ną, o Hitlerio laikais darbo lageriuo
se -po lietaus lašais patogiai gyvenęs 
ir iki ryto ketvirtos valandos saldžiai 
miegojęs, kad paskum iki septintos 
valandos vakaro maloniai lepinčiausi 
ginklų fabriko erdviose ir sveikose 
patalpose, bendraudamas su naciais 
prižiūrėtojais taip artimai, kad už 
kiekvieną virštamybinį nusikosėji
mą gaudavau su geležiniu raktu į 
pakaušį guzą, o kai tei) nebelikdavo 
nė laisvos vietos, tuomet turėdavom 
atsukti kitą patogesnę kūno dalį kai
po pelningą atlyginimą už „savanorinį 
prisidėjimą“ prie naujosios Europos, 
jau nekalbant apie konclagerius, kur 
šiltai prikūrentas krematorijumo pe
čius visada būdavo pasirengęs ant 
ližės priimti tokį nacių kolaborantą 
ir per kamino dūmus jam palengvin
ti kelionę į senojo režimo pasaulį, — 
meldžiu tave, p Amerika švenčiau
sioji, dvanok man už priešdemokra- 
tines nuodėmės!

Aš, prieš dvejis metus išvaduotas 
iš baudžiavos, o visas surūkęs ir ap
dulkėjęs ant lagerio narų, nusimai- 
tinęs ligi paskutinio savo raumenų 
pluoštelio, amžinai gargaliuojančio 
skilvio linksminamas, perkarusiais 
paslėpsniais, prikremzlėjusiais' prie 
vėjo pripūstų šeivakaulių, dengda
mas savo grobus pageltusios odos 
raukšlėmis, kurios kabo palaidos it 
kalvio dumplės, klausydamos dieną 
naktį, kaip pokši pertemptos mano 
sausgyslės lyg telefono vielos spei
guotą žiemos rytmetį, jausdamas, 
kaip mano smegenų narveliuose pa- 
mrvėle spraksėdamos atsisukinėja 
Sraigtelių sąvaržėlės, negaudamoš te
pamųjų aliejų, o taipgi prisižiūrėda
mas į nesulaikomai augančius pirštų 
na "u s ir pažasčių plaukus (kurie, sa-

Įvairios žinios
• UNESCO priėmė tris naujus na
rius, būtent: Italiją, Šveicariją Ir 
Austriją. Sovietai protestavo prieš 
Austrijos priėmimą, nes ji dar nė- 
santi taikos sutarties pasirašiusi.
• Turkija gauna iš JAV 8 laivus — 
minininkus, kurie karo metu dirbo 
po britų vėliava.
• Į Kanadą pirmoje eilėje įsilei
džiami artimieji giminės. Numato
ma, kad iš Vokietijos ir Austrijos iš
vyks keli tūkstančiai DP. 2000 pa
reiškimų jau įteikta. Giminės turi 
garantuoti, kad imigrantai neapsun
kins viešųjų reikalų (SS).

Pasirodė Dillingeno
scenos mėgėjai

Š. m. kovo 23 d. stovyklos didžio
joje salėje pasirodė Br. Macevičiaus 
vadovaujama seenos mėgėjų grupė, 

, suvaidindama St. Lauciaus scenos 
vaizdelį „Paslaptingoje zonoje51 su 
prologu, kurį parašė pats režisierius 
Br. Macevičius. Vaizdelio tema im
ponuojanti, todėl ir gausiai susirin
kusioji publilfa atidžiai sekė visą 
vyksmą. Tačiau negalima būtų teigti, 
kad šis veikaliukas yra be priekaišto 
ir logiškai išvystytas. Pasireiškusius 
trūkumus galima pašalinti tik ypa
tingos režisūros dėka, kas negalėjo 
būti atsiekta šiuo atveju, skubinant 
jį perkelti į sceną. Tad iš to taško 
žiūrint, reikia pozityviai vertinti ir 
šios scenos mėgėjų grupės pastangas, 
ypač, kad vjenas kitas matėsi pakan
kamai įsigyvenęs į savo rolę.

O kalbant bendrai, šia proga pa
sakytina, kad kiekvienas yra svei
kintinas tas, kas imasi kokio nors 
pozityvaus darbo, vietoje slampinėti 
per dienų dienas po stovyklos rajoną, 
gaudyti bei skleisti pletkus ir kurti 
insinuacijas. (p)

Pulgis Andriušis
ko, taip greit auga tiktai numirė
liams), nuo dviejų stiklinaičių deg- 
tienės jau nutrenkiamas ant žemės, 
o gi seniau galėjęs pakelti ant žarnų 
krūsnies net visą litrinę plėčką, rytą 
mesdamas iš lovos koją bijąs, kad 
nesubirėtų kulkšneliai ir nenusivars- 
tytų nugarkaulio slanksteliai, be ku
rių nebetikčiau į jokią emigracinę 
anketą, — meldžiu tave, o Amerika 
švenčiausioji, atkreipti savo apveiz- 
dinę akį į tą Vokietijos lagerių kie
muose vaikščiojančią giltinę!

Aš, Už apykaklės išmestas per tvo
rą anapus Atlanto Chartos diendar
žio, kaip didžiausių pasauliui blėdžių 
pridariusi usnis, velnio neštas ir pa
mestas, gero žmogaus nepakeltas, iš 
visų pusių skryninguojamas iki pat 
mažojo pirštelio panagių juodymo 
menkiausios dulkelės, nesurandant 
kitų priekabių, kaltinamas, kam iš 
viso gimiau ir, prieš atlikdamas šį 
nusikalstamą žingsnį, neatsiklausiau 
partijos ir vyriausybės, aklai atsiduo
damas akušerės globai ir sauvalei 
motinos gimdytojos, kuri už mano

Instrukcija darbo kuopų kandidatams
S. m. kovo 25 d. Mannheime USA 

armijos Majoras Remele, šios stovy
klos komendantas, lietuvių, estų, lat
vių atstovams davė šiuos paaiškini
mus, pradžioje pabrėždamas; kad jo 
noras yra duoti kiek galint išsames
nę informaciją, kad kiekvienas galė
tų pilnai laisva valia be jokios pa
šalinės įtakos padaryti sprendimą dėl 
dalyvavimo darbo kuopoje.

1. -Dabartinė padėtis'
Į stovyklą atvykę asmenys laiko

mi laisvais nuo bet kokių įsiparei
gojimų dirbti, lygiai taip pat iš USA 
karinės pusės nėra jokio įsipareigo
jimo atvykusį asmenį priimti į nu
matytus darbus. Kiekvienas iš atvy
kusiųjų yra laisvas, padavęs atitin
kamą pareiškimą apleisti šias karei
vines bet kuriuo momentu. Šiuo at
veju kelionės išlaidos nebus apmo
kėtos. Tokia laisva nuo įsipareigoji
mo iš abieju pusių -padėtis tęsis iki 
skryningo.

2. Skryningas
Skryningul kiekvienas turės už

• Francūzija numato gauti iš Ita
lijos apie 200.000 darbininkų dar šiais 
metais.
• AP iš Maskovs praneša, kad So
vietų Sąjungoje pagal paskelbtą'nau- 
ją įstatymą draudžiama sovietų pilie
čiams tuoktis su užsieniečiais. Esą 
karo metu daug rusų mergančių iš
tekėjusios už svetimtaučių ir tuo bū
du išvengusios sunkaus darbo bei 
pasiaukojimo sovietų žmonėms. Esą 
ir daugiau priežasčių.
• JAV aviacijos vadovybė pareiškė, 
kad jų turėtos oro bazės Islandijoje 
yra pavestos Islandijos vyriausybei, 
pasiliekant sau teisę civiliniams ir 
kariniams lėktuvams nusileisti (AP).
• JAV strateginių oro pajėgų va
das, gen. S. C. Kenny, pareiškė, kad 
būsimasis galimas agresorius gyve
nąs Europoje ar Azijoje. „Jei JAV 
būtų paklupdytos, yra užtikrinta, kad 
pasaulyje dominuotų laimėjotas“.
• Dabartinėje Vokietijoje viename 
kv. kilometre yra 196 žmonės,' Pran- 
zūzijoje — 75 ir' Lenkijoje — 62. 
Sprendžiant Vokietijos sienas — gy
ventojų perpildymas turės būti priim
tas dėmesin.
• Britų darbo partija nori įsteigti 
400 naujų laikraščių, kad galėtų at
sverti dabar daugumoje leidžiamus 
konservatorių laikraščius (AP).
• Pietų Afrikoje numatyta pastatyti 
per 2 metų 634 naujus fabrikus, už 
maždaug 80 mil. dolerių.
• JAV vyriausybė numato Korėjos 
pietinei sričiai, kurią yra užėmė US, 
skirti 500-600 milijonų doleriu ūkio 
atstatymui. (UP)
• AP iš Bratislavos praneša, kad 
15.000 darbininkii metė savo įrankius, 
kad galėtų dalyvauti demonstracijo
je. Jie protestavo reikalaudami pa
leisti buvusį prezidentą Juozą Tiso, 
kuris laukia teismo sprendimo. Po
licija išvaikiusi minią, kurią dau
giausia sudarė moterys — ūkininkės, 
reikalaudamos paleisti Tiso.

gimimą skryninguose nedaroma at
sakinga; be to, gi kaip naujagimis 
veršiukas teletninko laikišiuose susi- 
veldamas anketose, kur parodoma, 
jog aš tai nesu aš, o visiškai kitas ir 
poto naktį dažnai gnybdamas į savo 
pirštą žiūriu, ar skauda man pačiam 
ar greta ant narų gulinčiam kaimy
nui, o pabudęs griebdamas pasą, kur, 
rodos, aiškiai parašyta, jog esu .tas 
pats, kaip fotografijoje nutraukta, tik 
dabar truputį artimiau panašus į 
griuvėsius su pražilusiais arba visai 
nušutusiais plaukais, bedirbant pi
roksilino fabrike nacių laikais, — 
meldžiu tave, o Amerika švenčiau
sioji, gelbėk nuo aptemimo mintyse 
mano!

Aš, kiaulpienės pūkas, nupūstas 
nuo savo žiedsosčio, teliūškuojamas 
šalto vėjo iš rytų, Aeglostomas ir iš 
vakarų, ieškodamas aerodromo, kur 
galėčiau nutūpti, bet negaudamas af- 
fidevito ir nesulaukdamas laiško iš 
savo giminių, kurie, matyt, nenori 
Amerikos pusrutulio padidinti dar 
vienu ubagu, turėsiu nusileisti sta- 

pildyti anketą gimtąja kalba. Skry
ningo tikslas išryškinti šias asmenų 
kategorijas:

a) tarnavusius vokiečių kariuo
menėje

b) asmenis, kurie neturi teisės 
gauti UNRRA-os aprūpinimą.

Šioms grupėms priklausą asme
nys bus pašalinti iš šios, stovyklos. 
Visi kiti bus priimti tarnybon darbo 
kuopose galimai pagal jų specialybę.

3. Darbo sąlygos, aprūpinimas ir 
atlyginimas

Jokios darbo sutartys nebus su
daromos. Kiekvienas darbo kuopoje 
priimtas dirbti asmuo turi teisę pa
sitraukti iš darbo, pranešdamas apie 
tai dieną iš anksto savo vadovybei. 
Iš kitos pusės, USA kariuomenės da
linys, kurio žinioje kuopa dirba, turi 
teisę kiekvieną asmenį kiekvienu 
metu atleisti iš darbo.

Kiekvienas darbo kuopos darbe 
dalyvaująs asmuo gaus tokį atlygini
mą vęjdečių markėmis, koks bus mo
kamas tame rajone tokį pat darbą 
dirbančiam vokiečiui.

Darbo kuopos dalyviai gaus mė
lynas uniformas, darbo rūbus, liet
palčius, diržus kelnėms, 2 poras ba
tų, 2 poras apatinių baltinių, 2-jus 
viršutinius baltinius, 3 antklodes, ke
letą nosinių ir rankšluosčių.

Papildomas atlyginimas dolerių 
skriptais nebus mokamas, tuo būdu 
darbo kuopų vyrai neturės galimy
bės įsigyti karinių dalinių kantinose 
rūkalų bei kitokių smulkių reikme
nų. Galimas dalykas, kad galės būti 
parūpinta galimybių ribose rūkomo
jo tabako 7 pokelius 2 savaitėms ir 
šiek tiek saldumynų.

Maitinimas, 2.900 kalorijų, dau
giausia naudojant konservuotus mė
sos ir kitokius produktus. Šviežios 
daržovės, išskiriant bulves, bus labai 
ribotos.

Armija stengsis sudaryti vienaly- 
tesjautines darbo kuopas, bet aplin
kybėms verčiant, darbo grupės gali 
būti ir mišrios tautybių atžvilgiu.

• Jugoslavija su Sovietų Sąjunga 
įsteigė mišrius prekybos rūmus. Rū
mų pirmininkas bus jugoslavas, o jo 
pavaduotojas Sovietų prekybos ata- 
chė Lebedev Belgrade.
• Palestinos žydų komunistų parti
jos sekretoriato 2 ar 3 nariai spaudos 
konferencijoje pareiškę, kad Sovietų 
Rusija Palestinos klausimu pasilie
kanti griežtai antisionistinė. Mas
kvos politika mažą pasikeitimą ro
danti. Komunistai reikalauja: 1) eva
kuoti britų dalinius iš Palestinos ir 
2) Palestinos problemą išspręsti su
darant nepriklausomą Arabų-žydų 
valstybę. (NYHT)
• John Zevgcs, buvęs komunistų ž. 
u. ministeriu, neseniai Salonikuose 
nušautas. Jis yra Maskvos auklėti
nis, 40 metų. Nušovėjas pareiškė, kad 
jis buvęs komunistų įmestas į kalė
jimą už tai, jog „nesutikęs su komu
nistų linija Graikijoje. Kada sugrį
žęs namo, radęs savo žmoną komu
nistų įtakoje- ir jam neištikimą. Jis 
su ja perslskyręs. Jis laiko, kad 
Zevgos yra atsakingas už jo vargus 
ir kalinimą". 

čiai krokodilui ant krūminio danties 
arba pasimauti ant užnuodytos strė
lės smaigailio Kolumbijos indėnui 
arba, baigdamas savo klajones tenai, 
kur jas pradėjau, būtent, rytuose, 
bet tuomet aš jau būsiu lengvesnis 
už kiaulpienės pūką su baltais marš
kinėliais ir pavaškuotais sparniukais 
ant pečių, pildydamas anketą šv. Pe
tro konsulate, kur nereikalingi nei 
affidevitai nei pakietėliai, — mel
džiu tave, o Amerika švenčiausioji, 
atitolink nuo manęs tą kempinę su 
uksusu ir vietoj jos pakiški affidevi- 
tą su myra ir kodylu.

O Amerika malonės pilnoji, at
verki savo bromą ing viečnastį vi
siems kenčiantiems lagerių skaisty
klose.

Apsaugoki mus nuo fariziejų ir 
muitininkų, kurie it varnai slankioja 
lagerių patvoriais, tykodami ką nors 
praryti ir nusigabenti tenai, kur vė
žiai žiemavoja arba raudoni pipirai 
auga.

Daboki, o Amerika indas laisvy- 
bės pilnasai, kad mes, tavo dryžuotos 
ir žvaigždėtos vėliavos supami, kar
tais negautum patys dryžuotų dra
bužių ant savo nugaros, o keturias
dešimt devynios žvaigždės nepavirstų 
į vieną penkiakampę ir tuomet būtų 
ant amžių amžinųjų amen Ir tiems, 
kurie affidevitus išrašo, ir tiems, ku
rie jų prašo.

Šie paaiškinimai suteikia kiekvie
nam galimybės apsispręsti dalyvauti 
darbo kuopos darbe arba apleisti šią 
stovyklą.

Asmenys, kurie nusistatys stovy
klą apleisti, privalo apie tai pranešti 
savo kambario vyresniajam, kuris 
sudarys savo kambario sąrašą ir per
duos vadovybei.

Mannheim Kaefertal kareivines,
, 1947. 3. 25.

Atominė bomba ir Lippmannas
W. Lippmannas N.Y.H.T. rašo, 

kad „tiktai keletas dienų praslinko, 
kai britų vyriausybė pareiškė mums 
apie jos pasitraukimą iš Graikijos, o 
sovietų vyriausybė užtrenkė duris 
Amerikos pasiūlymui atominės ener
gijos reikalu...“ Toliau apibūdinęs 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos laiky
seną atominės energijos kontrolės 
klausimu, savo straigsnį baigia šitaip:

„Esamomis sąlygomis strateginė 
atominės bombos nauda turi būti 
perkainota. Iš p. Gromyko argumen
tų galima išvesti, kad sovietai ato
minę bomba vertino žemiau, negu 
daugelis amerikiečių ar anglų arba 
Churchillis savo kalboje Fultone.

Rusai, be abejo, sutinka, kad 
atom, bomba niekad nebus prieš juos 
vartojama, nebent tik totaliniame 
kare. Jie turi sutikti toliau, kad to
talinis karas gali iškilti, tiktai tada, 
jei Britanija ir vadovaują Europos 
kraštai būtų pritraukti. Tiesioginis, 
izoliuotas karas tąrp Rusijos ir Ame
rikos dėl praktiškų sumetimų yra 
negalimas. Bet jeigu, kaip kad dabar 
yra padidėjęs galimumas, Britanija 
turėtų mestis į savo likimą su Euro
pa ir norėtų išvengti tokio karo, — 
tada atominė bomba galėtų būti 
diskontuota kaip sprendžiamoji pa
saulio jėgų balanse.

RUSIJA MESTŲ ATOMINES 
" BOMBAS ANT AMERIKOS, 

sako Bullittas
Washlngtonas, kovo 24 d., AP. Bu

vęs Amerikos ambasadorius Mas
kvoje W. Bullittas pareiškė ne Ame
rikos veiklos kongreso komitetui, kad 
jei Rusija turėtų atominę bombą, „ji 
jau būtų buvusi numesta ant JA- 
Valstybių“.

Anksčiau p. Bullittas kalbėjo ko
mitetui, kad komunistų partija esan
ti Sovietų agentūra, paskirta Ameri
kai silpninti galutiniam puolimui, ku
rį Sovietų vyriausybė ruošiasi pada
ryti ant Amerikos.

P. Bullittas pasakė, kad Prancū
ziją, jeigu ji taptų komunistine, tuo
jau pasektų Italija, Ispanija, Portu
galija ir,Prancūzijos kolonijos Afri
koje ir Viduržemy. Toliau jis pri
dūrė: „Ir Prancūzijos kolonijos, esan
čios šioje Atlanto'pusėje, būtų atda
ros Prancūzijos lėktuvams, kurie bus 
komunistų lėktuvai su prancūzų 
ženklais. Jie pasieks Panamos ka
nalą ir St. Lauryno upę.

JA VALSTYBIŲ POZICIJA
Šiandieninė JAValstybių padėtis, 

salto jis, yra panaši į Prancūzijos 
1936 metų situaciją, kada Prancūzija, 
turėjo pasaulyje didžiausias oro pa-

Apie balandžio 
pirmosios „jumorą“

Pas mus dar Lietuvoje buvo įsi
vyravęs paprotys balandžio 1 d. pro
ga išleisti jumoristinius laikraščius, 
■kuriuose skaitytojas rasdavo tikrai 
linksmo juoko ir nekalto jumoro, šis 
paprotys bandomas, kartais labai 
nevykusiai, kartoti ir čia, tremtyje. 
Štai ir Dillingeno stovyklos „jumo
ristai“ (tik kabutėse juos ir tegalima 
rašyti) išleido „Balandį“, kuriame 
vietoje jumoro prirašė šmeižtų ir ne
pagrįstų pletkų. Per daug jau na- 
chališkai, vienašališkai ir be jokio 
padorumo paliesta eilė asmenų, kas 
labai aiškiai išduoda ir pačius auto
rius. Savo norimas sukelti intrigas 
ir trokštamas įgyvendinti užgaidas 
perleisti per balandinį — yra chuli
ganiškas jumoras ir nepadorus pasi
pelnymas, dar tokį leidinį pardavi
nėjant aukšta kaina gyventojams. 
Tiek jau pigus ten'„juokas“, kad ne
verta plačiau apie jį ir bekalbėti, tik 
čia dar norėtųsi paryškinti į tą ^ba
landinį“ patekusią, tam tikros rūšies 
žmonių dažnai tebekartojamą, mintį: 
aš- buvau šis, aš buvau tas. Kas gi 
pagaliau svarbu kam, kas Tamsta 
buvai, tremtinių masei svarbu tik, 
kas tamsta dabar esi ir kuo gali jai 
pozitiviai pasitarnauti. Galėjo, saky
sim kas nors Lietuvoje būti ir teisė
jas ar kurį kitą titulą turėti, o čia 
tremtyje pasidaryti paprastu slun
kiumi ir erzelio kėlėju, — tai kokia 
iš to titulo nauda bendruomenei?

Baigiant reikia pastebėti, kad su 
tokiais pilnais šmeižtų balandiniais 
ar panašiais pafnfletiniais raštais rei
kėtų būti santūresniems, nes kur dė
site akis susitikę su tais šmeižiamais 
žmonėmis kitose apystovose. Nebū
kite tuo gyvačių lizdu, kuri patys 
nusipiešėte ant savo „leidinio“.

jėgas, galingiausią kariuomenę ir lai
vyną, pranašesnį už Hitlerio, tačiau 
Hitleris išdrįso pradėti ekspansijos 
žygį ir žygiuoti į Reiną“.

Jis tęsia toliau: „Mes dabar esame 
stipresni už Sovietų Sąjungą... bet 
laikas eina prieš mus. Rusija didina 
savo oro pajėgas. Jų pramonė vis 
gamina karo reikalams. Jie konsoli
duoja savo okupuotus kraštus.

P. Bullittas ne rekomenduoja kon
gresui komunistų partiją-uždrausti, 
bet siūlo kongresui padidinti Federa- 
liniam kvotų biurui lėšas, kad galėtų 
išgaudyti Amerikoje Sovietų penkto
sios kolonos aarius, kurie „Sovietų 
Sąjungai yra taip svarbūs, jog jie ir 
nejaučia, kad jie yra partijos (komu- 
nistų) nariais. (N.Y.H.T.)

25 DP VAIKUS ADOPTUOS VIENA 
ŠEIMA

AP iš NewJorko praneša, kad po
nas Billy Rose, žurnalistas, ir jo žmo
na Eleonor Halm, plaukimo žvaigždė, 
planuoja atoptuoti 25 Europos naš
laičius.

New York Times rašo, kad Ros# 
vyks į Europą pasirinkti vaikų nuo 
4 iki 6' metų amžiaus. Jauniausiai 
vaikas gyvensiąs 125 akrų dvare prie 
Mt. Kisco. N.Y. (S & S)

„SKAUTAI IŠEIVIJOJE* "
Tokiu pavadinimu Hanau „Gele

žinio Vilko“ tunto skautai dar jfraė- 
jusiais metais pradėjo leisti savo 
sieninį laikraštuką. Per metus su 
viršum laiko išleido 14 Nr. Laikraš
tėlių komplekte randame daug gra
žios kronikinės medžiagos apie šio 
tunto įsikūrimą, skautišką gyvenimą 
stovykloje ir iškylose, skautų aktua
lijos ir šiaip vertingos medžiagos iš 
skautų gyvenimo. Laikraštėlis pai
liustruojamas skautiškų vaizdų foto
grafijomis. Laikraštėlį redaguoja 
pask. A. Liubinskas, bendradarbiau
ja vyresnieji ir jaunesnieji skautai.

J. J.

Vysk. Padolskis 
Dillingene

Kovo 28-30 d. d. Dillingeno rtovy- 
klos lietuviai turėjo rekolekcijas, ku
rias pravedė J. E. Vysk. Padolskis. 
Rekolekcijos, kurios vyko lietuvių 
parapijos bažnyčioje, gyventojų buvo 
gausiai lankomos.
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Žodis priklauso Maskvai
(Atkelta iš 3 pusi.)

kelia visokioms negerovėms, ant ku
rių vešliai auga komunizmo daigai. 
Tatai vėl gi gerina Sovietų strategi
nes pozicijas. Taigi Sovietai bent 
šiuo laiku tikro karo norėti ne
galėjo, nes jiems yra aišku, kad jie 
be karo iki šiol dąugiau galėdavo 
išlošti.

Bet
Trumanas padėti pakeitė.

Amerika užima rūsams pagrindinės 
svarbos turinčias strategines pozi-

cijas. Dar dąugiau. Į tuos kraštus 
greit pradės (o gal jau ir pradėjo) 
plaukti doleriai, kurie pakels ūkį ir 
pragyvenimo lygį. Komunizmo dai
gams dirvos nebebus. Vadinasi, so
vietų ekspansijai durys bus ilgam 
užtrenktos čia. Kokia tatai sovie
tams, švelniai tariant, staigmena, 
kiekvienas supras, kuris prisimins 
Sovietų pastangas „išlaisvinti“ Ira
ną, Turkiją ir Graikiją. Apie tai rei
kia tik pagalvoti. O kiek nuo to nu
kentės Sovietų vidaus ir užsienio 
prestižas, dėl kurio jie taip visada 
yra nepaprastai jautrūs. Taigi So
vietams nuryti šitą anglo-saksų pa
ruoštą labai karčią „piliulę“ nebus 
lengva. _ —

Tačiau jeigu Sovietai dėl šitos 
anglo-saksų, jei taip galima pasakyti, 
ofenzyvos ir nereaguotų ar net gi 
parodytų (rekalui esant) malonią mi
ną, tai

klausimas visvien nebūtų 
išspręstas.

Del ko? Visų pirma, visiems būtų 
aišku, kad Sovietai turės ieškoti ko
kio nors revanšo ir jam ruošis, lauks 
tinkamo ipomento. Jeigu jau dabar 
daug kas labai bijo nugalėtos ir 
sugriautos Vokietijos revanšo, tai 
Sovietų revanšo pavojus būtų aiški 
realybė. Tada apie nusiginklavimą 
ir kalbos nebegalėtų būti (nebent 
niekada nesibaigiančios diskusijos 
dėl-nusiginklavimo). Tai viena me
dalio pusė. Kitas reikalas galėtų būti 
toks. Sovietų užšachavimas iš pie
tų pusės dar toli gražu neįgyvendina 
Atlanto Chartos, neišlaisvina pa
vergtų tautų. Tokią padėtį palikus 
ilgesniam laikui, būtų sukompromi
tuoti anglo-saksų pasižadėjimai, jų 
ideologinis — tautų laisvės — 
ginklas sutrūnytų. Tad suprantama, 
kad anglo-saksų spaudimas į Sovie
tus toje plotmėje padidėtų. Ypačiai 
po to, kai anglo-sąksai bus „įsipa- 
galbinę“ Graikijoje, Turkijoje, Irane 
ir gal dar kur nors ten pat (pvz., Ita
lijoje). Šitokius galimumus, be abe
jonės, numato ir vieni ir kiti. Taigi 
sovietams nereagavimas negali būti 
jokiu būdu priimtinas, nes jis vestų 
į Sovietų dabartinės imperijos suiri
mo pradžią. To gi nė viena valsty
bė leisti sau nenori ir negali. Kitaip 
elgtis ir Sovietai negali. Tad lieka 
tik klausmas, koks bus tas reagavi
mas ir kada. Žodis dabar priklauso 
Maskvai.

Prieš metus
BALANDIS

3 d. Berlyne, Vakarų sąjungininkų 
sektoriuje, baigėsi balsavimai dėl 
socialistų ir komunistų partijų su
sijungimo. Rinkimo rezultatų san
tykis 7-1 susijungimo (komunistų) 
nenaudai.

4 d. Saugumo Taryba, gavus iš So
vietų Sąjungos lauktą atsakymą, 
priėjo išvadą, kad Rusija pagal sa
vo pasižadėjimą turi atitraukti iš 
Persijos visus savo kariuomenės 
dalinius ligi gegužės 6 dienos.

8 d. JAV prezidentas Trumanas pa
skelbė kariuomenės dieną.

D d. Vėl prasidėjo JTO Saugumo 
Tarybos posėdžiai. Persijos atsto
vas pareikalavo, kad Irano klausi
mas vėl būtų svarstomas. Nutarta 
Sovietų Sąjungos - Irano klausimą 
palikti atviru." Toliau buvo svars
tomas Lenkijos iškeltas Franco 
Ispanijos klausimas.

12 d. JAV prezidentę Roosevelto 
mirties metinės.

18 d. Sovietų Sąjungos atstovas Ber
lyno kontrolinėje komisijoje mar
šalas Žukovas iš pareigų buvo at
leistas. Jo vieton paskirtas gen. 
Sokolowski. — D. Britanija nutrau
kė diplomatinius santykius su Al
banija. — Šveicarijoje, Ženevoje, 
susirinko paskutinio posėdžio liku
sieji Tautų Sąjungos atstovai lik
viduoti Tautų Sąjungos. Jos rūmai 
perduodami Jungtinių Tautų Or
ganizacijai.

80 d. Prancūzijos - Ispanijos siena, 
kuri kovo 25 d. buvo atidaryta abi
pusės repatriacijos reikalui, vėl už
daryta. Ispanijos daliniai koncen- 

. truojami Prancūzijos pasienyje.

Velykiniai
Kiekvienų didesnių proga yra 

įprasta rašyti įvairius linkėjimus. 
Šiai tradicijai duoklę atiduoda visi, 
neišskyrus nė sportininkų, Kas gi 
būtų galima sportininkams šių Ve
lykų proga palinkėti?

LT sporto ir fizinio auklėjimo or
ganizaciniam komitetui — bent kar
tą sušaukti posėdį, kuriame dalyvau
tų visi komiteto nariai. Mūsų nuo
mone, tai būtų tikrai konkretus ir 
pats svarbiausias komiteto uždavinys. 
Visi kiti reikalai, kaip tinkamai su
organizuoti tremties sporto gyveni
mą suruošti kursus kūno kultūros 
mokytojams, susirūpinti sveiko ir pa
jėgaus prieauglio reikalu, krepšinio 
rinktinę išvežti į užsienį ir 1.1, ir 1.1. 
— visa tai gali dar palaukti. Laukta 
daug, galima ir - dar daugiau.

Šarūnui — neužmiršti, kad krep- 
šinyje sparta, elegantiškas kamuolio 
valdymas ir dviejų brolių blokada 
dar nėra viskas — yra dar toks pai
nus, bet reikšmingas išmistas — iš
maningi deriniai.

Scheinfeldo Kovui — po atkaklaus 
darbo, užnugaryje turint žemaitišką 
atkaklumą, vieną dieną įvykdyti sa
vo didžiąją svajonę ir nugalėti... 
(scheinfeldiečiai gerai žino, ką nu
galėti!).

Tuebingeno studentų Vyčiui — 
baigti triženkles pergales prieš pran
cūzų zonos pradedančias komandas, 
jei kitaip negalima, slaptai atsirasti 
amerikiečių zonoje ir išbandyti, ar 
triženklės pergalės nėra .tilc prancū
zų zonos monai.

Diilingeno sportininkams — tin
kamai atšvęsti metines nuo atminti
nos sporto šventės — geri buvo lai
kai!

Boksininkams — atsiminti, kad, 
be .ringo, yra dar viena svarbi bok
sininkams įstaiga — kirpykla ir bent 
prieš" tarptautines rungtynes nepa
gailėti markės, Arba — į ringą at
sinešti tokias šukas, kurios galėtų 
sudoroti ir metrinius plaukus, nes 
šukuotis bokso pirštinėmis nepatogu 
ir nehigieniška.

Tinklinio rinktinei — gerai įsi
skaityti naująsias taisykles ir už
miršti faesekmę per Baltijos olimpi
nius žaidimus Augsburge.

Jauniesiems lengvatlečiams — 
1 įveikti kai kurių pedagogų archyvi- 

linkėjimai
nes nuotaikas ir gauti leidimą daly
vauti rungtynėse (kad ir basiems!).

Šachmatininkams — žvelgti į pa
saulį kuklesniu žvilgsniu ir bent 
kartą suprasti, kad ir Vokietijoje yra 
gerų žąidikų, net geresnių. .

Plaukikams — skubiai pereiti į 
kitas sporto šakas, nes jie nesugeba 
ir nesugebės varžytis su tais, kurie 
plaukia per Atlantą.

Stalo tenisininkams — jei dar ne- 
sukureno stalų per žiemą, ir toliau 
sėkmingai kapoti visus priešininkus.

N. Cerėkui — neužmiršti savo per 
Baltijos žaidimus Augsburge užsi
mintos svajonės, sudaryti stiprią fut
bolo vienuolikę ir su ja pradėti žygį 
per Vokietiją.

Broniui Keturakių! (Luebecke) — 
apsispręsti kas geriau — ar tapti so
listu ar laimėti maratoną Londono 
olimpiadoje.

Adv. Andr. Keturakiui (Tuebin- 
gene), tvarkiusiam krepšinio komite
to IV-toms Europos pirmenybėms fi
nansinius reikalus — dar kartą pa
tikrinti savo sąskaitas ir įtikinančiai 
pareikšti visuomenei, kad visi gan
dai gandais ir lieka.

Sporto žiūrovams stovyklose — 
suprasti, kad ne tas geras futboli
ninkas kuris aukščiausiai išspiria, 
bet tas, kuris kad ir netoli, bet iš
mintingai spiria. _ Sport.

LIETUVIŲ STUDENTŲ KREPŠINIS 
PABALTIJO UNIVERSITETE
Neseniai su dideliu pasisekimu 

praėjo liet. stud, krepšinio turnyras, 
kuriame dalyvavo net 4 vietos sto
vyklos krepšinio ekipos, pasivadinu
sios „Žalgirio“, „Stumbro", „Kauno" 
ir „Vilniaus“ vardais. Didelį prita
rimą bei susidomėjimą tam krepšinio 
turnyrui parodė ir universiteto sto
vyklos liet, bendruomenė, turnyrui 
skirdama net 14 premijų.

Po gražių kovų, nugalėtojo vardą 
užtikrintai iškovojo „Vilniaus“ vardo 
ekipa, laimėjusi prieš „Žalgirį“ 55:26, 
„Stumbrą“ 40:19 ir pagaliau „Kaimą“ 
32:32 ir gavo Liet. Profesorių Drau
gijos dovaną bei collegų latvių spor
to būrelio, „US“ dovaną. '
- „Vilniaus“ vardo komandoje žai

dė: Snarskis, Kybartas, Adomavičius, 
Mikoliūnas, Paulionis ir Navickas.

Antrą vietą iškovojo „Kauno“ ko
manda, nugalėjusi „Žalgirį“ 39:17 ir 
„Stumbrą“ 41:19. Trečioje vietoje li
ko „Stumbro“ ekipa ir ketvirtoje 
„Žalgiris".

Turnyre geriausiais taškų medžio
tojais pasirodė: Adomavičius (Vil
nius) ir Mickūnas (Kaunas) — abu 
surinkę po 33 taškus. Antroje vie
toje liko Snarskis (Vilnius) ir Kali- 
batas (Kaunas) — po 29 t.

Turnyrą suorganizavo ir pravedė 
universiteto liet. stud, krepšinio sek
cijos vadovas stud. med. Eugenijus 
Snarskis.

KITOS ŽINIOS
— Pasaulio stalo teniso pirmeny

bes, įvykusias Paryžiuje, laimėjo Če
koslovakija. Individualiai laimėtojai 
šie: vyrų vienetas — Vania (Čeko
slovakija); vyrų dvejetas — Vania/ 
Slar (Cekosl.).

Moterų vienetas — Farkas (Ven
grija); moterų dvejetas — Farkas 
(Vengrija) — Pritzi (Austrija).

Mišrus dvejetas — Farkas/Sool 
(Vengrija).

Kitos pasaulio stalo teniso pir
menybės įvyks š. m.-gruodžio mėn. 
Londone.

— Joe Walcott, New Jersey štato 
sunkaus svorio bokso meisteris, Mia
mi kvalifikaciniame turnyre laimėjo 
I vietą ir tuo pačiu gavo teisę rung
tis su Joe Louis dėl pasaulio sunkiom 
jo svorio bokso meisterio vardo.

— Amerikos ledo ritulio rinktinė, 
grįždama iš Čekoslovakijos pasaulio 
pirmenybių, Prancūzijoje sulošė ledo 
ritulio rungtynes prieš Racing Club 
de France ir laimėjo 4:3. Kitą lai
mėjimą amerikiečiai iškovojo Am
sterdame prieš . Olandijos meisterį 
Eysvogcls — Amsterdam.

Tarptautinėse halės lauko teniso 
varžybose, kurios įvyko Lyone, Pran
cūzijos lauko teniso meisteris J n 
Borotra buvo puikios formos — fi
nale nugalėjo švedą Johansson 6:4, 
9:7, 5:7, 3:6 ir 6:4.

Moterų vienetą laimėjo Landry 
prieš Boegner 6:0 ir 6:2.

Vyrų dvėjetą laimėjo švedai Ber- 
gelin/Johansson prieš prancūzus Bo- 
rotra/Petra 11:9, 2:6, 6:4 ir 10:8.

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

XV 
BALTRUŠAITIENE Marija, 33 metų; 
BALTUTIS Vytautas;
BARANAUSKAS Petras, 45 metų, 

gyv. Pajevonys, Vilkaviškis;
BARANAUSKIENE KSnstancija, 36 

metu, gyv. Vilkaviškis;
BARNISKIS Vincentas, 38 metų, iš 

Marijampolė;
BARTEVlClUS Vladas, 22 metų, gyv. 

Panevėžys;
BATŪRA Kazimieras, 33 metų, gyv. 

Lazdijai;
BAUKYS Kazys, 35 metų, gyv. Armi

nai, Žalioji;
BELSKIS Juozas, 25 metų;
BENDORAITIENE Ona, 61 metų, iš 

Ostpreussen;
BENDORAVICIUS Juozas, 41 metų;
BĖNDORAVICIUS Kazys, 47 metų, 

iš Ostpreusen;
BENDORAVACIUS Petras, 45 metų, 

iš Ostpreussen;
BERGIENE Eugenija, 47 metų, iš 

Ostpreussen;
BERTAŠIUS Kostas, 23 metų, gyv. 

Šiauliai;
BERVINGIENĖ Stefanija, 38 metų, 

gyv. Kaunas;
BEZLINGIS Juozas, 35 metų, iš 

Ebenrode;
BITĖNAS Viėentas, 32 metų;
BIVAINIS Algirdas-Jonas, 20 metų, 

iš’ Labiau;
BLAZONIS Juozas, 22 metų, gyv. 

Lazdijai.

2592. Mr. saper N. Plioga (Monks 
Common Camp, Lower Seeding N/R 
Horsham, Sussex, England) — Plio- 
paitės-Leimonienės Kazės, Dr. Lei- 
mono Juozo, kt. giminių ir pažįsta
mųjų.

2593. Pupalaigis Pranas (Monks 
Common Camp, Lower Beeding, N/R 
Horsham, Sussex, England) — Ba
kaičio Zenono, kt. giminių ir pažį
stamųjų.

2594. Jakaitienė Pranciška (Bi
berach, Paradiesstr. 54) — Gcneikio 
Leono, kilusio iš Žemaitijos.

2595. Kriaučiukas Povilas (Krasin 
Paul) (Box 343 Staten Island I NY, 
USA) -r Jonuškaitės Genutės (ište
kėjusi vyro pavardė - nežinoma) ir 
žmonių Kupiškio apylinkės. Rašyti: 
Z. Romuliui, Pinneberg b. Hamburg, 
Baltic Univercity.

2596. Visockis Antanas ([23] Gr. 
Hesepe, Kr. Meppen) — brolio ir se
sers Visockiu Kazio ir Genės ir svai
nio Juraškos Povilo.

.2597. Balceraitė Erna ([23] Gr. 
Hesepe Camp, Kr. Meppen) — brolio 
Balceraičio Juliaus, brolienės Balce- 
raitienės Onos, svainio Jungbluto Al
berto ir gimnaičio Balceraičio Os
karo.

2598. Zo’.ba Pranas (Wehnen, Lith. 
Camp bei Oldenburg) — sūnaus Zel- 
bos Boliaus, gyv. Austrijoje, Vienoje 
24, Sparbach 14, Post Sūtendorf. Ži
nantieji prašomi pranešti.

25991 Kačinskas Vytautas ' ([24] 
Tolk, Kreis Schleswig, Litauisches 
Lager) — Grigaičio Albino ir Grigai
čio Simo.

2600. Polmanas Edvardas ([24] 
Schleswig, Hestebęrgstr. 64, Lagcr 
„Grunwald“, Block Z-5) — žmonos 
Polmanienės Irmos ir vaiku: Arvydo, 
Levo, Hildos'ir Oskaro Polmanų.

2601. Diškevičius Domininkas (112 
White St., Westfield Mass., USA) — 
brolio Antano ir Simonaičių iš Bal
bieriškio, Marijampolės apskr,

2602. Oblomienė Petronėlė (Ober- 
lenningen, Kr. Nūrtingen, Liti Lager)
— vyro Oblomo Lauryno. Turintieji 
žinių prašomi pranešti.

2603. Bacevičius Juozas, ([13a] 
Wunsiedel/Oberfr., Litauisches La
ger) — sūnaus Vaidevučio, (Vydo) 15 
metų ir Venslovaičio Jono.

2604. Glinskis Vincas, USA, ieško 
Petrausko Leono, Petrauskaičių Ma
rijonos ir Teresės. Žinantieji apie 
juos prašomi pranešti Oesnai Juozui 
([13a] Rebdorf b. Eichstatt, DP La
ger).

2605. Puodžiūnas Vilius ([24] 
Geesthacht, Spakenberg 1) — Žilio 
Jono iš Užbalių. Turiu žinių iš Lie
tuvos.

2606. Raciukaičiai Pranas ir Ona 
([24] Wedel/Holstein, DP Camp 570)
— kun. Bakio Antano, Capiikienės 
Onos, Bakio Juozo, Antanavičiaus 
Juozo ir jo šeimęs, Martišiaus Jono, 
Vasiliauskaitės Stasės ir Baccinų 
Vinco ir Vlado.

2607. Inž. Stoiys Jonas ([24] We- 
wels fleth bei Wilster, Schulstr. 4)
— sesers Polanęicnės-Stolytės Idos ir 
švogerio PalenČiaus Viliaus.

2608. Karpavičius Aleksandras 
(BRAZIL, Sao Paulo, Avenida Jan- 
dira 6) — giminių ir pažįstamųjų.

2609. Lukšys Aleksas ([14b] Bi
berach a. d. Riss/Wūrtt., Karfergasse 

5) — brolio Jono ir pažįstamųjų. Ži
nantieji apie juos prašomi atsiliepti.

2610. Prapuolenytė Stasė, 2 Ash 
Grove, Skipton Yorks, England, ieško 
giminių. Žinantieji apie jos gimines 
prašom pranešti.

2611. Dalangauskicnė Anastazija 
(84 Broad Street, New Britain, Con. 
U.S.A.) — brolio šaulio Kazimiero ir 
sesers Šaulytės Marijonos, gyvenusios 
Švėkšnos vlsč., Tauragės apskr. Ži
nantieji prašomi pranešti Semaškie
nei Anastazijai, (13a) Rebdorf b. Eich- 
stStt, DP Camp.

' Žinantieji apie BALTINO Alfon
so, gim. 1911 m. Kretingos apskr., li
kimą, prašomi pranešti šiuo adresu: 
Baltinicnė, Schweinfurt, DP Camp 
253.

Skelbimas
1947.1. 20 d. mirusio ŠATO Juozo, 

s. Petro, gim. 1912. HI. 10 d. Dauk- 
niūnų km. Krinčino vi. Biržų apskr., 
yra lakęs šioks toks turtas.

Prašomi atsiliepti įpėdiniai, prista
tant giminystę įrodančius dokumen
tus. Grevcno Apyl. Teismas

Fuldos LTB Pradinei m-lai sku
biai ir labai reikalinga 25 egzpl. 
„Aušrelės“ I-mos d. (1-jam skyriui).

Lietuvių Tremtinių Z. U. Darbuotojų Sąjungos Tarybos nariui 
A. A. Jonui EIDUKEVIČIUI

staigiai mirus, jo šeimai bei artimiesiems giminėms reiškia giliausią 
užuojautą

L.T.2.Ū. Darbuotojų Sąjungos
Taryba ir Valdyba

Qa0aBnzKataMBncwnDasDSk«aaaKaHBce*acMMM.- am

Žinantieji kur jų galima gauti pra
šomi mums apie tai pranešti. Jų per
teklių turintieji prašomi nors keletą 
egzpl. atsiųsti mums — bus atsily
ginta. Mūsų adresas: Pradinė Mo
kykla, (16) Fulda; Mosselstr. 11, Li
tauisches Lager.

Hanau Lietuvių Stovyklos Pašte 
yra gauti iš Amerikos laiškai žemiau 
išvardintiems asmenims:

1. Niek Butkus, 2. Juozas Bilickas, 
3. H. Dantė, 4. Kazys Grušinskas (ar 
Prušinskas), 5. Vincas Kanaporis, 
6. Saliomeja Kudirkaitė, 7. Antosė 
Korelytė, 8. Roz. Kavoliūnaitė (3 laiš
kai), 9. Juozas Ndlivaika, 10. Marija 
Žiaurytė-Noreikienė, 11. MotiejusPe- 
traitis, 12. Jonas Umbrasas, 13. Gu
stavas Stanaitis, 14. Ona Tumošaitė, 
15. Vincas Žemaitis, 16. Vladas Žlio- 
ba, 17. Ignas ir Antanas Viliniškial.

Be to, 1 laiškas nuo P. Jacob, ga
vėjas nežinomas.

Laiškų gavėjus prašome skubiai 
atsiliepti, nurodant siuntėjų adresus. 
Gavę nurodymus ir laiškų persiunti
mui pašto ženklus, tuojhu pasiųsime 
juos atsiliepusiems laiškų gavėjams.

Neatsiliepus per 1 mėn. nuo šio 
paskelbimo, laiškai bus grąžinti į iš
siuntimo vietas atgal. "

Hanau Lietuvių Paštas

2588. Kaniušis Juozas ([24a] Lu
beck, Moltkestr. la) —. Stūros An
tano.

2589. Mrs. Stanislava Mileraitė- 
Radąvičius (6509 S. Paulina St., Chi
cago Ill.) ieško pusbrolio Milerio Vy
tauto, apie 21 mt. amžiaus, arba jo 
motinos Milerienės Petronėlės.

. 2590. J. Leščinskas (Fristadstar- 
get 1. II. Eskilstuna, Sweden). — Ta- 
mu’aičio Jurgio.

2591. S. Kudrešovas (Possing- 
worth East, Gross in Hand, Near 
Uckfield, Susex, East. England) — 
Bukino Vytauto, Pinelytės Reginos, 
kt. giminių ir pažįstamųjų.

Gcrb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti h* tekstą originalinčje 
kalboje, o 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. 
Ui skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. e Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 5,- RM. Prenumerata įmokama už du mė
nesius iš aukšto. Iš stovyklose gyv. y ’enių 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.
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Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
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Prof. Dr. Jurgio Krikščiūno netekus

Sostinėje visi kalba apie naująjį 
va .tybės sekretorių gen. Marshall — 
ypač laikraštininkai ir politikai. Lai
kraštininkams jis patinka todėl, kad 
jis niekad nesuka „apie krūmus“, o 

' drožia iš peties. Naujasis ministeris
daiktus mėgsta vadinti tikrais jų yra apie 400 Maskvai ištikimų „drau- 
vardais, net savo laiškuose jis rašo 
tai, ką jis mano. Neseniai vienas jo 
sekretorius parašė laišką ir apačioje 
prieš parašą pažymėjo: „Aš, šia pro-- 
ga, noriu pareikšti savo gilią padė
ką ..Marshallis visą eilutę išbrau
kė ir parašė: „Aš esu labai dėkin
gas ...“ Vadinasi, jis dėkingas arba 
nedėkingas. Tas pasako, kad Mar
shall yra realistas.

Baltųjų Rūmų sluoksniuose kal
bama, kad prezidentas Trumanas vi
suomet puikiausiai sugyvens su vals
tybės sekretorium,'beje, dabartiniu 
prezidento įpėdiniu, gen. Marshalliu, 
kuris, anot kai kurių artimų prezi
dentui žmonių, yra labai ištikimas 
prezidentui Trumanui. Bet kaip vi
sur, taip ir čia yra abejojančių, kurie 
sako, dabar MarShallis. labai ištiki
mas savo vyriausiam vadui, bet rei
kia atsiminti, kad ir Trumanas ka- 

■ daise buvo labai ištikimas savo vy
riausiam vadui, kada dar buvo vice
prezidentu ... Bet kai žmogus sėdi 
prie vairo, kelias visai kitaip atrodo.

Atrodo, kad prezidentas nori kuo 
greičiausiai panaikinti daugelį iš 250 
karo rpetu priimtų ir dar tebegalio- 
jančių išimties įstatymų. Iki Kon
gresas tai gali padaryti. Jau antrą 
kartą jis prašė kongresą neatidėlio
jant tuos įstatymus surašyti ir pa
naikinti, tačiau daugelis tų įstatymų, 
pagal kongresoznutarimą, turi galioti 
iki bus pasirašytos visos taikos su
tartys su Vokietija, Austrija ir Ja
ponija.

New Yorke Jungt. Tautų Saugu
mo -Taryboje rusai atmetė Barucho 
atominės bombos kontrolės planą... 
Washingtone valstybės sekretorius 
gen. Marshall atmetė Maskvos pro
testą dėl vicesekretoriaus Acheson 
pareiškimo, kad Rusijos politika yra 
agresyvi ir siekianti ekspansijos. 
Maskva teigia, kad Achesono pareiš
kimas yra „įžeidžiantis ir nedrau
gingas Rusijai“, o Marshall sako, kad 
nieko panašaus, — jis buvo atviras, 
o atvirumo nereikia maišyti su drau
gingumu.

United States Chambers of Com
merce, įstaiga, kuri Amerikos gyve-

parti- 
tiktai

atsto-

Lietuvos valdovai
Daily Mali laiškų skyriuje rašo 

apie Lietuvos valdovus. Esą sovie
tinėje Lietuvoje vadinama aukščiau
sia taryba neturinti jokios galios ir 
balso. Jos išrinkimas esąs formalus 
veiksmas.

Lietuvą tikrai valdo garsus Mas
kvos Politbiuras. Komunistų 
jos pareigūnai ir kiti yra 
potvarkių vykdytojai, *

Politbiurtis Lietuvoje turįs 
vą. Jis turįs pilnus įgaliojimus ir jis 
esąs tikrasis valdovas. Šis neoficia
lus krašto gubernatorius yra draugas 
Ščerbakovas. Toliau laiške nurodo
ma, jog Lietuvos komunistai esą at
leisti iš pareigų ir areštuoti, nes jie 
remią „buržuazinį“ elementą.

Ministerių kabineto sąraše yra 
šios rusų pavardės: premjero pava
duotojas Sokolov, vietinė^ pramonės 
įpinisteris — Škodin, žuvininkystės 
ministeris — Zasypkin, "Savivaldy- 
binio ūkio ministeris — Sviščiov, gy
nybos minsteris — Jefimov, statybi
nių medžiagų ministeris — Lubincev. 
Paminima dar kiti ministerial, kurie 
turi lietuviškas pavardes, bet nekalbą 
lietuviškai.

Jei pirmose okupacijos dienose 
rusai rodę tam tikrą atsargumą pa
skirdami rusus tik pavaduotojais, tai 
dabar kabineto nariai daugumoje yra 
rusai. Pasilikę lietuviai neturi jokios 
įtakos ir galios. Jie nėra saugūs. Jie 
kiekvienu metu gali būti apskųsti 
turį ryšių su „buržujais“.

Laiško pabaigoje ąakoma, kad nė
ra jokios abejonės, kas Lietuvą valdo 
dabar. Pasirašo B.R.J

MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Laiškas iš Washington©
Iš Amerikos lietuvių spaudos 

nime turi nemažai įtakos, rpdo dide
lio nepasitenkinimo, kad vyriausybė 
labai nerangiai iš atsakomingų vietų 
valdžios įstaigose, varo lauk komu
nistus ir jų bendrakeleivius. Jų ap
skaičiavimu, dabar tokiose pareigose 

gučių“, kurie norėdami Maskvai pa
rodyti savo ištikimybę, nesidrovėtų 
net išduoti svetimai valstybei Ame
rikos paslapčių.

Nuo vasario 16 d. Amerikos pra
dėta transliuoti radijo programos ru-

Įvairios žinios
• Britai vis planuoja DP jėgas pa
naudoti savo pramonei, praneša AP. 
Tačiau esą sunkumų su darbininkų 
kvalifikacijomis^ kurių daugumai 
trūksta. Dabar britų zonoje esą 
234.000 DP ir 33.000 UN karo be
laisvių.
• Gen. Majoras Lowell E; Rooks, 
UNRRA generalinis direktorius U.S. 
zonoje ragina DP grįžti į savo kraš
tus ir pradėti gyvenimą iš naujo“. 
Jis nurodė, .kad UNRRA savo dienas 
baigs birželio 30 d. ir po to nėra ži
noma, kas DP stovyklas adminis
truos“. Pranešimas išverstas į 4 kal
bas — lenkų, rusų, jugoslavų ir vo
kiečių. Sis atsišaukimas bus išiunti- 
nėtas visoms DP stovykloms. Jo at
sišaukimas nesąs Įsakymas tai pa
daryti.
• San Franciško centrinė darbo ta
ryba 138 prieš 36 balsus uždraudė 
komunistams būti nariais; be to, pa
reikalauta, lead jie būtų pašalinti iš 
valstybės AFL tarybos.
0 UP praneša, kad Amerika ir An
glija kartu svarsto bendrą protestą 
dėl rusų kišimosi į Vengrijos vidaus 
reikalus. Numatoma šį klausimą per
duoti Maskvos konferencijos didie
siems.
e Ponas Budenz, buvęs komunistų 
laikraščio redaktorius ir vėliau atsi
sakęs iš jo bei perėjęs J katalikybę, 
savo ųeseniai išleistoje knygoje, be 
kito ko, taip rašo: „Žmogus, pri
sijungdamas. prie Stalino 
partijos, visiškai atsiduo- 
da nematom o m sjėgoms, ku
rios siekia Stalino vardu 
užkariauti pašau! į“. (NYKT)
• Žydų vadovavimo Centrinis Ko
mitetas US zonoje įteikė užsienių 
reikalų ministerių tarybai peticiją, 
prašydamas, kad jie būtų pavesti 
tarptautinei jurisdikcijai, bet ne vo
kiečių administracijai, kol jie bus 
priversti pasilikti Vokietijoje. (S & S) 
a Panelė lieka panele: nuvyko j 
Ameriką, bet iš ten turėjo vėl sugrįž
ti, nes pažadėjęs seržantas ją vesti 
susirado kitą ir jos nebepanorėjo. 
Neištekėjusi vokietė turėjo grįžti į 
Heidelbergą (AP).
e Rusija dabar turinti 16.000 ko
vos lėktuvų, o JA Valsybės — 13.000 
Rusijos rezervai visai nežinomi.
0 JA Valstybės pradėjo gaminti 
milžinus lėktuvus tipo B-36, kurie 
gali 10.000 mylių vežti atomines bom
bas. Jie jau pakeičia supertvirtoves 
B 29. Naujo tipo lėktuvai galį į bet 
kurią pasaulio vietą nunešti atomines 
bombas ir sugrįžti į savo bazes be 
nusileidimo ir be kuro papildymo 
(AP).

Pabaltijo piliečiai - nėra Sovietu piliečiai
PAREIŠKĖ GENEROLAS CLAY ,

Kaip žinome, neseniai Maskvoje 
Sovietų Sąjungos užs. reik, minist. 
pavaduotojas p. Višinskis labai karš
tai kalbėjo apie tremtinius. Jis nu
siskundė, jog vakariečiai neleidžią 
lankytis Sovietų Sąjungos atstovams 
po tremtinių stovyklas ir 1.1. Gen. 
Clay jam į tai taip , atsakė:
. „Aš esu sakęs, kad prokuroras yra 
daugiau užinteresuotas bylą laimėti, 
negu pateikti tikrus įrodymus“.

Toliau per diskusijas DP reikalu 
gen. Clay pareiškė, kad Sovietų at
stovams nebuvę atsakyta lankytis 
tose US zonoje stovyklose, kur buvo 
Sovietų piliečiai. Tačiau, jis nurodė, 
Sovietų piliečio difinicijoje esąs skir
tumas tarp Amerikos ir Sovietų Są
jungos. JAValstybės nelaiko Pabal
tijo valstybių, absorbuotų Sovietų 

sų kalba. Šios programos taikomos 
supažindinti Rusijos visuomenę su 
Amerika ir jos žmonėmis, be komu
nistų cenzūros „pagalbos". Valstybės 
Departamentas ir sekretorius gen. 
Marshall mano, kad tokios radijo 
programos daug padės pašalinti ne
susipratimus ir pagerins Amerikos 
ir Rusijos santykius, ir supažindinti 
Rusijos žmones su amerikiečiais bei 
jų gyvenimu.

Vienybė 28 vasario 1947

• Tarp Anglijos iš vienos pusės ir 
Danijos, Švedijos ir Olandijos iš ki
tos yra panaikintos vizos. Jos palik
tos tik į jų užjūrių kraštus, šis pa
tvarkymas pradės veikti su Danija 
nuo kovo 22, Švedija — bal. 1 ir 
Olandija — bal. 15 d.
• Vengrijos studentai protestuoja 
prieš draudimą mokyklose dėstyti 
tikybos pamokas. Demonstracijose 
dalyvavo 2.000 studentų. (Reuter)
• Kinų komunistų 21-os brig, va
das gen. Lo Yen Ping kovoje prie 
Yenano žuvo.
• Berlyne, prie geležinkelio stoties, 
US sektoriuje, vieną rusų kareivį 
nušovė amerikiečių sargybinis, kada 
jis nepaklausė įsakymo sustoti.
• US zonoje esą iš viso 534.543 DP. 
Tautybėmis pasiskirsto taip: žydų — 
125.580, lenkų — 114.657, iš kurių 
ienkų-ukrainiečių — 53.000, latvių — 
43.310, lietuvių — 27.903, estų — 
14.203, rusų — 7.553, jugoslavų — 
5.398, be valstybės piliečių ir kt. 
smulkių tautybių — 10.802.'

Nuo karo pabaigos iki vasario 
mėn. 28 d. repatrijuota 2.481.831 as
muo. (S & S)

AP iš Washingtono praneša, kad 
kongresui spaudžiant buvus nulupta 
etiketė su užrašu „Secret“ nuo JA- 
Valstybių dokumentų, kurie kaltina 
Rusija dėl vedamo nervų karo prieš 
Turkiją; toliau kalbama apie planą, 
pagal kurį Graikijoje turėjo būti su
daryta komunistų vyriausybė, o Len
kija atvirai vadinama Sovietų sate
litu.

Dokumentai buvę patiekti kongre
so užsienių reikalų komitetui, kad ga
lėtų paremti administracijos progra
mą teikiant Graikijai ir Turkijai pa
galbą ir apsaugant jas nuo komu
nizmo.

Vienam dokumente sakome, kad 
JAV pripažįstančios svarbumą palai
kyti Graikijos nepriklausomybę ir te
ritorinį neliečiamumą, nes tuo būdu 
apsaugoma artimųjų ir vidurininųjų 
vakarinių sričių nepriklausomybė, 
kuri turi gyvybiškos svarbos JAV 
saugumui.

Toliau nusakoma, kad JAValsty
bės:

1) rems „1939 metų Graikijos sie
nas“ visų Balkanų stabililumo 
sąskaiton;

2) JAV užsienių reikalų ministe- 
rių konferencijoje rems Grai-

Sąjungos, piliečių Sovietų piliečiais. 
Į 221.525 displaced persons skaičių, 
kuri ponas Višinskis apibūdina kaip 
Sovietų piliečius, vakarinėse Vokieti
jos zonose, aiškiai įskaito ir Pabalti
jo valstybių tautiečius.

Ir dar kartą galime su džiaugsmu 
konstatuoti laktą, kad Maskvos kon
ferencijoje Pabaltijo valstybių anek
sija nepripažįstama ir kad Pabaltijo 
piliečiai, atseit, mes tremtiniai, nelai
komi Sovietų piliečiais. Šis JA Val
stybių žygis, paremtas teise ir teisin
gumu, visiems tremtiniams Velykų 
švenčių proga teiks džiaugsmo ir vil
čių. Mūsų pareiga visomis pajėgomis 
tą teisingą žygį paremti ir vesti kul
tūrinę kovą dėl galutinės laisvės ir 
teisingumo mūsų tautai ir Valstybei.

. Am.

Nepaprastai skaudi ir liūdna žinia 
pasiekė mus: kovo 24 d. mirė prof, 
dr. Jurgis Krikščiūnas. Dar prieš sa
vaitę buvau gavęs iš jo laišką, o šian
dien mes esame jo nebetekę. Prof, 
dr. J. Krikščiūno mirtis išplėšė iš 
mūsų lietuvių tautos ne eilinį jos 
narį. Nepermaldaujama mirtis atė
mė lietuvių tautai nepaprastai bran
gią asmenybę.

Prof. J. Krikščiūnas pirmiausia 
buvo tikras lietuvis, lietuvis patrio
tas. Jis buvo valstybės vyras. Jis 
vadovavo žemės ūkio ministerijai. Jį 
mes matome Lietuvos Žemės Ūkio 
Tyrimo įstaigos daugiamečiu valdy
toju. Jis yra Žemės Ūkio mokslo ir 
kultūros žurnalo redaktoriumi. Jis 
pirmininkauja Lietuvos kooperati
niam darbui. Jis smaigsto gaires Lie
tuvos Žemės Ūkio Kooperatyvų Są
jungai — Lietūkiui, Pienocentrui. 
Jis kuria ir vadovauja „Lino“ koope
ratinei bendrovei. Mes matome jį 
dirbant Žemės Ūkio Akademijoje.

Prof. dr. J. Krikščiūnas yra daž
nas tarptautinių žemės ūkio suvažia
vimų dalyvis. Lietuvos Agronomų Są
jungos pirmininkas. Jis yra moksli
ninkas ir visuomeninkas. Jis yra val
stybės vyras, agronomas ir ūkininkas. 
Dr. J. Krikščiūnas yra absoliutus 
Lietuvos krašto sūnus.

Dr. J. Krikščiūnas, kaip visuome
ninkas, visada ėjo tiesiu demokrati
jos keliu. Jis nesivaikė nei ekstra 
dešinės, nei ekstra kairės. Jis buvo 
šviesus demokratas, didelės toleran
cijos žmogus. Jis sielojosi dėl tos de
mokratijos, dėl kurios ir šiandien pa
saulis kovoja.

Prof. J. Krikščiūnas, kaip agrono
mas, buvo visų ūkininkų mėgiamas. 
Jo raštas buvo lengvas, suprantamas. 
Jo mintys aiškios, evoliucionistinės.

0 Daugelis užsienio ir Irano politi
nių stebėtojų laukia įtemptai, ar 
Irano premjero ir Sovietų ambasa
doriaus Sado Ikovo pasirašyta sutar
tis bus retifikuota, suteikiant naftos 
koncesijų penkiose provincijose, ar 
ne (AP).
0 UP iš Frankfurto praneša, kad, ar
mijos pranešimu, Arthur J. Altmcyer, 
IRO paruošiamosios komisijos einąs 
sekretoriaus pareigas, atvyko Į pasi
tarimą su Amerikos pareigūnais. P. .
Allmeyer trumpai tarsis ir su civilių i burge (AP).

Rusai kaltinami nerviniu karu
kijos pretenzijas dėl šiaurinio 
Epiruso iš Albanijos, kada ta
ryba užbaigs taikos sutartiš;

3) Taip pat numatyta palankiai 
žiūrėti ir laisvosios zonos Sa
lonikų uoste sudarymą, kad 
Bulgarija ir Jugoslavija galė
tų išeitį į Egėjaus jūrą. Lais
voji zona būtų Graikijos kon
trolėje.

Nurodoma, kad jeigu vakarų de
mokratijos nepadėtų Graikijai, kelių 
savaičių būvyje ji būtų patekusi į ko
munistų rankas.
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Pone, Jus užgaunąt mane sakydami, jog aš esu ekspansyvus ir agresyvus

ūkį, tai tik prof. J. Krikščiūno 
Jo parašytas veikalas vokie- 
anglų kalbomis apie Lietuvos 
ūkį pasiekė visą kultūringąjį

Jis neskiepijo revoliucinės žemės 
ūkio pažangos. Jis buvo konservaty- 
viškai pažangus Lietuvos žemės ūkio 
kultūros skelbėjas. Ką jis davė že
mės ūkio kultūrai, ne šio straipsnio 
uždavinys. Jis buvo vienas produk- 
tingiausių žemės ūkio specialistų. Jei 
pasaulis ką nors žino apie Lietuvos 
žemės 
dėka, 
čių ir 
žemės 
pasaulį.

Jis parašė agronomams žemės 
ūkio vadovėlį apie sėjomainą, apie 
visuomeninę agronomiją. Žemės ūkio 
klausiniais knygelių parašyta dau
giausia ir jos ūkininkų labai mėgia
mos dėl jų aktualumo ir prieinamu
mo.

Suminėti visus jo darbus ir reikš
mę Lietuvos žemės ūkiui bei kraštui 
— sunku. Čia paminėta tik dalis tų 
temų, kuriomis turės būti paršytos 
atskiros studijos. •

Netekdami prof. Dr. J. Krikščiūno, 
liūdi ne tik jo brangi šeima, šiandien 
liūdi visa lietuvių tauta. Prof. Krikš
čiūno žodis žemės ūkio srities klausi
mais visada buvo svarus ir dažnai 
sprendžiamas. Jo atsidavimas Lietu
vos kraštui buvo neįvertintas.

Jis, gulėdamas ligoninėje, rašė sa
vo straipsnius apie Lietuvos atstaty
mo darbus, rašė apie darbininkų gy
venimą, rašė apie mitybos perspekty
vas. Jis tikėjosi matyti atkurtą nau
ją Lietuvą, bet, deja, nesulaukė.

Kaip gi mes, lietuvių tauta, atsi
dėkosime jam už jo nuveiktus dar
bus? Kaip įamžinsime jo kilnų Ir sa
vam kraštui pasiaukojusį asmenį?

Tuo klausimu lauksime ž. ū. dar
buotojų Sąjungos pasisakymo,.

/ Dipl. agr. A. Musteikis 

reikalų pareigūnais apie displaced 
persons problemą.
• Buvęs Belgijos ministeris pirmi
ninkas, Paul Van' Zeeland, spaudos 
konferencijoje pareiškė pageidavimą, 
kad būtu sudaryti tautiniai lygos ko
mitetai Amerikoje, Britanijoje, Pran
cūzijoje, Belgijoje, Olandijoje Norve
gijoje, Italijoje, Graikijoje ir Lukscm- 
burge. Pirmąją savo kalbą tuo rei
kalu sakys New Yorke, o birželio 
mčn. šauks Lygos kongresą Luksem-

Rašte dėl Turkijos taip pasisako
ma. Maskvos spauda ir radijas Tur
kijos režimą nuolat vadina fašistiniu 
ir turkų kalba Maskvos radijas „tiek 
toli nueina, jog kniečia Turkijos 
žmones kelti revoluciją ir nuversti 
savo vyriausybę...“

Dokumentuose, kurių autorius ne- ' 
nurodomas, pareiškiama,' jog „gin
kluotos bandos“, remiamos iš užsienio, 
siekė atskirti Makedoniją nuo, Grai
kijos ir sudaryti vyriausybę, kuri ne
priklausytų Graikijai ir neardytu ko
munistų tikslų.
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