
Nr. 15 (75) IH metai

MUSU KELIAS ~
LITHUANIAN INFORMATION NEWSPAPER PERMITTED BY MILITARY GOVERNMENT

LIETUVIŲ SAVAITRA8T1S Dlllingen/D., 1947m. balandžio 10d.

Kas pasiekta Maskvoje 
per mėnesi?

Maskvos konferencija jau susi
laukė mėnesio amžiaus. Tačiau nu
veiktais darbais ji negali dar pasi
girti. Toliau pagrindinių paliestųjų 
klausimų nepažengė. Kiek ji padarys 
pažangos Vokietijos sienų klausimu, 
dar neaišku, nes ši problema vos te- 
pradedama išvilkti dienos švieson.

Maskvos konferencijoje ramiausiu 
Didžiuoju laikomas G. Marshallis. 
Tačiau, kaip. AP praneša, po ilgo ty
lėjimo ir jis prabilo. Jis pasakė: 
„Jeigu mes tikrai negalime suderinti 
mūsų minčių ir norų pagal dvasių ir 
raidę mūsų susitarimų, tai būtų ge
riau, jeigu nieko neatsiektume“.

I Molotovo ultimatyvų pareiški
mą dėl reparacijų iš einamos gamy
bos, G. Marshallis taip-pasakė: „Mes 
niekad negalėsime atsiekti tikro su
sitarimo ultimatumo pagrindu ir su* 
stingusia politika“. Jis taip pat kriti
kavo nekeičiamą Prancūzijos pozici
ją. Prancūzija reikalauja anglies, 
Rusija reikalauja gaminių, o Vokieti
jai reikia gaminių, kad galėtų im
portuoti maisto. Jei taip būtų, tai 
vokiečiai tegautų vos 1100 kalorijų. 
Pagaliau Marshallis paklausė: „Ar 
Sovietų vyriausybė rimtai tai siūlo?“ 

Amerikos pozicija yra labai aiški. 
Ji nenori Vokietijos paversti vargšų 
namais Europos centre.

Kaęla Sovietai Molotovo lūpomis 
pradėjo reikalauti Keturių kontrolės 
Ruhro srities, tai Amerikos spauda, 
kaip UP nurodo, pradėjo kelti mintį, 
jog Keturi Didieji turi valdyti ir Si
leziją. Tuo būdu, rašo S & S, Silezi
jos klausimas atsvertų Ruhro kraštą 
ir net Oderio-Neisse upių sieną;

Apskritai imant, Vpkietijos ūkio 
sujungimo ir reparacijų klausimu dar 
nepasiekta susitarimo.

Vokietijos politinės koncepcijos 
klausimu nuominių yra dar daugiau. 
Čia Sovietų Sąjunga su Prancūzija 
stovi diametrąliškai priešingose po
zicijose. Rusija reikalauja centrali
zuotos Vokietijos vyriausybės, kuri, 
kaip nurodo Amerikos spauda, leng
viau būtų pavėržti komunistams ir 
tuo būdu eitų su Sovietų Sąjunga. 
Prancūzija griežtai priešinasi ir nori 
matyti politiškai suskaldytą — fede- 
ralinę struktūrą. Amerikos ir D.Bri- 
tanijos pozicijos beveik sutampa ir 
jos užima vidurį.

Sovietų Sąjunga siūlo pravesti 
tautos atsiklausimą dėl politinės 
struktūros, kai kiti yra tam priešin
gi. Vakariečiai laikosi to nusistaty
mo, kad tiek anglų, tiek prancūzų 
būsimą saugumą gali apspręsti jų 
tautos, bet ne vokiečiai.

Tad ir šiuo antruoju esminiu 
klausimu susitarimo nesulaukta. Ta
čiau centrinės vyriausybės sudary
mas jau svarstomas.

Prieinama prie trečio esminio 
klausimo — sienų nustatymo. Sis 
reikalas bus taip pat k!etu riešutu. 
Jis yra svarbus ne tik pačiai Vokieti
jai, bet nemažiau svarbus ir mums, 
nes tuo būdu bus paliesta mūsų vals
tybės teritorija ir mūsų valstybės bei 
tautos reikalai.

Generolas McNarney savo kalboje 
svarbiausia lietė Vokietiją. Jis pa
reiškė, kaip praneša UP, kad jeigu 
Maskvoje epasisektų susitarti dėl 
Vokietijos, tai būtų išskirtos atskiros 
valstybės ir tai esą „galima“.

Paminėjęs, jog Rusija siekianti 
savo gyvenimo būdą primesti visam 
pasauliui, pridūrė, jog Amerikos ka
rinės pajėgos Vokietijoje nesančios 
organizuotos į taktinius vienetus ir 
galinčios tik nedidelį pasipriešinimą 
pareikšti bet kuriai jėgai, kuri galėtų 
skverbtis į U.S. zoną.

Sovietai esą turi rusų zonoje apie 
450.000 kariuomenę, kuri yra lygi vi
sų trijų okupacinių kraštų pajėgoms.

Dėl DP generolas McNarney pa
reiškė, jog DP iš Vokietijos turės bū
ti kur nors išvežti, nes Vokietijos 
ūkis negali jų absorbuoti.

Taigi mėnesio būvyje, anot Be- 
vino, jie Maskvoje nieko neatsiekę: 
14 klausimų darbų tvarkoje stovį ne
paliesti.

Mes žinome kaip gaisras plinta 
ir kaip pasibaigia

Pareiškė Jungtinių Valstybių Prezidentas Trumanas
Prezidentas Trumanas ne tik ne

atsitraukia nuo savo tezių, kurias ko
vo 12 d. proklomavo, bet priešingai, 
jis jas sustiprina. Jis balandžio 5 d. 
demokratų susirinkime vėl pavergtą
sias ir taiką mylinčias tautas susti
prino dvasioje. Jis savo kalbai pa
sirinko Jeffersono dieną; jos klau

Penki didieji vadai — Acheson, užs. reik, ministerio pavaduotojas, Patterson, karo ministeris, sen. Vanden
berg, užs. reik, komiteto pirmininkas, Forrestal — jūrų ministeris ir Tom Conally — senatorius — aptaria' pre- 

" zidento pasiūlytą pagalbą Graikijai.

sytis buvo susirinkę 2000 demokratų 
partijos vadų.

H. T. biuras nurodo, jog ponas 
Trumanas tiesiogiai,neminėjęs Rusi
jos, bet jis ryškiai palyginęs dabar
tinį savo kursą su prezidento James 
Monroe, kurio doktrina lietusi Rusi
ją dėl jos pretenzijų į Aliaską.

Kalbėdamas apie paramą Turki
jai ir Graikijai, kad jos atsilaikytų

Konferencija pabėgėlių reikalais
Karo pabėgėlių problema tampa tarptautine problema. Kaip atsirado IRO. 
Pirmieji parengiamosios komisijos darbai. Nauja sesija balandžio viduryje.

Ženevoje nuo vasario 11 iki 21 d, 
posėdžiavo „Tarptautinės Pabėgėlių 
Organizacijos parengiamoji komisi
ja“. Esu gavęs išsamų konferenci
jos protokolą. Jame aprašyti kon
ferencijos nuveiktieji darbai ir atpa
sakotos vykusios diskusijos. Su šia 
medžiaga verta susipažinti kiekvie
nam lietuviui, nes Tarptautinės Pa
bėgėlių Organizacijos uždaviniai api
ma rūpinimąsi karo aukomis — pa
bėgėliais arba tremtiniais.

Kaip atmename, Jungtinių Tautų 
visumos pirmojoje sesijoje, 1946 m. 
vasario mėn., buvo priimta rezoliuci
ja, kuri nusako, jog pabėgėlių pro
blema turinti būti aptarta labai 
skubiai. Be to, toji problema esanti 
„tarptautinio pobūdžio“. Pabėgėlių 
problema buvo nuodugniai svarstytą 
Jungtinių Tautų Organizacijos so
cialinėje ir ekonominėje komisijoje, 
kur sovietiškasis diplomatas Vyšins- 
kis, įgijęs ilgų metų stažą Cekoje, 
iškoneveikė pabėgėlius „išdavikais“ 
tr „karo nusikaltėliais“. Posėdžių 
metų pabėgėlius sumaniai ir jautriai 
gynė ypač ponia Roosevelt, o taip 
pat anglų delegatas Noel-Baker.

Pernai balandžio 8 d. Londone su
sirinko JTautų paskirtoji komi- 

prieš komunizmą, jis pareiškė, jog 
„mes, remdami Jungtines Tautas, tu
rime, jei yra reikalas, paremti jų 
veiklą. Padėdami laisvoms tautoms 
savo laisvei išlaikyti, mes stipriname 
Jungtines Tautas vykdant savo funk
cijas. „Mes turime laikytis pozity
vios pozicijos. Neužtenka nuolat tik 

sakyti: „Mes nenorime karo“. Mes 
turime veikti laiku — iš anksto — 
kad užslopintume bepradedantį 
smilkti bet kurį pavojų, kuris gali 
išsiplėsti visame pasaulyje“.

Po tą jis pateikė santrauka apie 
tai kaip karo „gaisras“ prasidėdavo. 
Prezidentas pasakė: „Mes tai anks
čiau matėme, jog stipri agresija vyk
doma prieš silpną atvirai, naudojant

Mflsų Šveicarijos korespondento

sija pabėgėlių klausimais, posėdžia
vusi beveik du mėnesius. Čia vėl 
kilo aštrių diskusijų tarp Sovietų 
Rusijos ir jos satelitų iš vienos pu
sės ir kitų valstybių delegacijų, ku
rios gerbia žmogaus teises ir laisvę. 
Sesijoje buvo nutarta įsteigti spe- 
ciatinę pabėgėlių reikalams organi
zaciją, kuri betgi turinti veikti sa
varankiškai ir tiesiogiai nepriklau
syti Jungtinių Tautų- Organizacijos. 
Po to klausimas vėl buvo svarstytas 
Jungtinių Tautų Organizacijoje. Pa
galiau, Jungtinių Tautų visumos 
posėdyje 1946 m. gruodžio 15 d. buvo 
priimtas pasiūlymas įsteigti „Tarp
tautinę Pabėgėlių Organizaciją“ (pa
gal anglų pavadinimą „International 
Refugee Organization“ sutrumpintai 
vadinama „IRO“). Prieš naująją or
ganizaciją balsavo Sovietų Rusija su 
savo satelitais; susilaikė 18 valstybių, 
o už ją balsavo 30 valstybių.

Ženevoje, š. m. vasario 11 d. susi
rinkusioji „parengiamoji komisija", 
kaip sako jos pavadinimas, turėjo 
parengti IRO įsteigimą. Komisijos 
posėdžiuose dalyvavo delegatai šių 
valstybių, prisidėjusių prie IRO: 
Amerikos Jungtinių Valstybių, Di
džiosios Britanijos, Prancūzijos, Ka

ginkluotas pajėgas ir slaptai — infil
truojant. Mes žinome, kaip gaisras 
plinta ir mes žinome, kaip jis pasi
baigia“.

JAValstybių atsakingumas
Jis pareiškė JAValstybių atsakin

gumą būti J. Tautų ir „nuolatinės tai

kos rūmo“ sargyboje. Jungtinės Tau
tos, sako jis, turi „užgesyti liepsną, 
kur ji, bepasirodyti galėtų“ net jeigu 
ginkluoto konflikto reikėtų išvengti 
panaudojant tarptautinę policijos jė
gą“.

Prezidentas paminėjęs, jog Ame
rika yra davusi didelių valstybės vy
rų ir nubrėžęs savo tautos dvasios ir 
charakterio paveldimumą pareiškė, 

nados, Olandijdš, Norvegijos, Domi
nikonų Respublikos ir Guatemalos. 
Neatvyko Honduraso, Liberijos ir Fi
lipinų Resuplikos delegatai, nors 
sakytos valstybės yra prisidėjusios 
prie IRO. Posėdžius patariamuoju 
balsu sekė Tarptautinio Darbo Biuro 
ir UNRRA atstovai, be to, Tarpvy
riausybinio Pabėgėlių reikalams Ko
miteto direktorius Sir Herbert Emer
son. Komisijos pirmininku buvo iš
rankias prancūzas, ambasadorius 
Henri P o n s o t, vicepirmininku M. 
R. B. Skylstad (norvegų pasiun
tinys Šveicarijoje) ir pranešėjų olan
das Dr. E. M. J. S a s s e n. Komi
sijos posėdžius parengė Sir Raphael 
Cilento, UNO pabėgėlių skyriaus di
rektorius.

Komisijos posėdžių metu paaiškė
jo savaime liūdnas faktas, kad Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos vei
kimas dar toli gražu nėra patikrin
tas. Tiktai viena Didžioji Britanija 
tuo metu, kai komisija posėdžiavo, 
buvo prisidėjusi prie IRO be sąlygų, 
tuo tarpu kai kitų valstybių para
šai galioja tik „ad referendum" (t. y., 
susitarimą dėl IRO turės ratifikuoti 
parlamentai ar kitos .institucijos). 
Pagal IRO statutą, ši organiaaefja 

kad: „Mes esame tokia tauta, kuri 
ne tiktai > ugdo ir gina laisvę, jei rei
kia aukoja gyvybes, bet kuri taip pat 
pripažįsta kitų žmonių ir tautų teisę 
jąja' dalytis“. (N.Y.Hį.T.)

Šios prezidento Trumano pareikš
tos mintys yra tiek gilios 'ir tiek 
svarbios tautų bendravimo santy
kiuose, jog dabar niekam nebėra 
paslapties, kur JAValstybės besuka 
savo vairą ir kur gali nuvairuoti. 
JAValstybių kelias yra aiškus — 
žmonių ir tautų laisvė, kurios pa
saulis ir pavergtosios tautos ilgu* 
metu ’ laukia ir jos sulauks, nors ta* 
ir brangiai atseina.

Prezidento Trumano pasiūlyta pa
rama Turkijai ir Graikijai Senato 
Užsienių Reikalams komiteto buvo 
priimta vienbalsiai (13:0). Sis faktas 
rodo, jog vyriausybės nužymėtas už
sienių politikos kelias yra senato ir 
kartu tautos remiamas.

Walter Lippmanas tuo klausimu 
taip rašo: „Mes pasirinkome Turkiją 
ir Graikiją ne todėl, kad jos ypatin
gai reikalingos paramos, ne todėl, 
kad jos yra demokratijos ir keturių 
laisvių šviesūs pavyzdžiai, bet todėl, 
kad jos yra strateginiai vartai į Juo
dąsias Jūras ir į Sovietų Sąjungos 
širdį... Besiimdami priemonių gali
me-užtikrinti, kad mes galės'me įeiti 
į Juodąją Jūrą ir mes užtikriname, 
jog ne tiktai Sovietai neišeis į Vi
duržemį, bet mes galėsime efektyviai 
kalbėtis su jais apie atitraukimą ka
rinių pajėgų iš Europos“.

Sovietų Sąjungos atstovas prie 
Saugumo Tarybos p. Gromyko, iš
reiškė Sovietų Sąjungos kitokią po
ziciją dėl paramos Graikijai ir Tur
kijai ... Jis paminėjo, jog ši parama 
esanti vienašališka, kad parama ba
zuojasi militarinė sritimi, bet ne ūki
ne ir todėl jis siūlė, kad kiekviena 
parama eitų per Jungt. Tautas, su
darant specialiu komisiją, kuri tai 
vykdytų, kontroliuotų ir negalėtų 
kištis į vidaus reikalus.

Anglijos ir Australijos atstovai 
parėmė JAV žygį ir pareiškė, jog ši* 
veiksmas visai neprasilenkiąs su 
Jungt. Tautų reikalavimais.

gali pradėti veikti, kai prie jos pri
sideda bent 15 valstybių, kurios su
moka bent 75% biudžeto. Ligšiol 
gi 11 prisidėjusiųjų valstybių garan
tavo tik 69,8% biudžeto.

Akivaizdoj tokios būklės komisija 
kreipėsi į UNO generalinį Jungtines 
Tautas. Jos turėtų būti paragintos 
nedelsti ir skubiai prisidėti prie Pa
bėgėlių Organizacijos. Komisijos na
riai reiškė baimę, ir IRO galės pra- „ 
dėti efektingai veikti iki šių metų 
birželo 30 d., kai UNRRA sustabdys 
savo veikimą. Lygiu būdu ir Tarp
vyriausybinis Pabėgėlių Komitetas, 
veikiąs Londone, šią vasarą likvi
duojamas. Si instituteija buvo įsteig- . 
ta 1938 m. Eviano konferencijoje. 
Ji vėliau perėmė ir likviduotojo 
Nanseno biuro uždavinius ir iki 
UNRRA įsteigimo buvo vienintelė 
valdinė organizacija, rūpinusis pa
bėgėliais. Tenka šia proga pastebėti, 
kad Tarpvyriausybinis Pabėgėlių 
Komitetas, pvz. yra apmokėjęs, ke- i 
lionės išlaidas keliems lietuviams 
pabėgėliams, iš Šveicarijos išvykų-, 
siems į užjūrį.

Taigi, kaip matome, padėtis yra 
gana kebli, neraminanti. Iš vienos 
pusės, IRO dar nėra įsteigta, o UN
RRA netrukus baigia savo palaimin
gą darbą. Tenka tikėtis, kad bus su
rasta išeitis, nes priešingu atveju 
šimtai tūkstančįų žmonių pateks 
klaikion padėtin. Komisijos posė
džiuose ta aplinkybė buvo pakarto
tinai ir įsakmiai pabrėžta. TurMla- 

(Pabaiga 6 pusi.)
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Emigrantų stovykloje Bremene
Mūsų Kelias 1947. IV. 10.

Gražioji Nemuno šalis
(26) PAJŪRIAIS PAMARIAIS...JUL. ŠAKELE. — Iš Fellbacho 

. išvykome kovo 31 d. 14 vai., taip 
kaip iš kalno buvo numatyta ir pa
skelbta. Nors išvažiuojančių lietu
viu buvo tikrai nedaug, bet palydė- 

- tojų, stuttgartiškių lietuvių, susida
rė keleriopai didesnis būrys. Visi su 
geriausiais linkėjimais, daugumas 
vis kartojo „aprašyk viską, su viso
mis smulkmenomis“. Mat, dauguma 
taip pat kandidatai t užjūrį

Didėlė spaudos ir jos darbuotojų 
bičiulė p. Gedgaudienė (spaudos 
skleidėja Stuttgarte) ■ savo lydimie
siems įdavė meniškai išdrožtą lietu
višką kryžių. Tai tremtinio lietuvio 
likimo simbolis, turįs visus besisklai
dančius vėl grąžinti i gražiąją smui
kelių šalį Sujaudino iki sugriaudi- 
nimo. Kas gi gali atspėti likimą? 
Bet nei išvykstantieji nei liekantęji 
neturėjo kito gražesnio linkėjimo ir 
žodžio, kaip sugrįšįtę j laisvą Lietu
vą, iki pasimatymo Lietuvos pievose 
ir lankose!^

Traukinys sušniokštė sujudėjo — 
Ir mes jau riedame. Mūsų vagono 
vyresniuoju paskirtas lietuvis, iš 
Nuertingeno. Iš viso vagone apie 50 
žmonių — visi vokiečiai ir tik mes 
9 lietuviai. Kituose vagonuose kitos 
tautos. Važiuoti patogu. Lydi ame
rikietis leitenantas ir amerikiečiai 
kareiviai. Yra ir ginkluotų. Tvarka

Išvyks Baltijos 
Universiteto bičiulis
Baltijos Universiteto globos kari

ninkas Mr. Robert Rigle baigia savo 
tarnybą UNRRA-oje ir išvyksta savo 
tėvynėn Amerikon.

Didžiajam humanistui ir baitų 
draugui buvo suruoštos išleistuvės, 
kurių metu išvykstantis gavo keletą 
gražių adresų, dovanėlių. Meninėje 
dalyje lietiiviškai dainavo Operos sol. 
VI. Ivanauskas, smuiku atliko keletą 
dalykėlių prof. St. Kairys. Abiems 
akompanavo stud. J. Švedas. Latvių 
Studentų choras padainavo keletą 
latviškų dainų. Čia pat keletą nuo
širdžių žodžių, jaudindamasis atsi
sveikino su susirinkusiais pats Mr. 
Riggle. Mes puikiai suprantame jo 

- jausmus, nes gerai žinom jo nepa
prastą prisirišimą prie baltų tautų. 
Jo asmeny mes turėjome ne tik už
tarėją, bet ir puikų kovotoja dėl mū
sų tautų laisvės.

Prisimena Čiurlionio ansamblio 
gas.rolės Hamburge. Mr. Riggle taip 
susižavėjo čiurlioniečių atliekamais 
dalykais, kad net nesulaukęs koncer
to pabaigos, užbėgo į sceną ir, prane
šėjai pabučiavęs ranką, jaudinančiu 
žodžiu pareiškė, kad dar 
negirdėjęs savo gyvenime 
šaus... — taip jam patikę 
dies dainos, šokiai.

Baltijos Universitetas 
pasiges savo globėjo ir didžiojo rė
mėjo. Kaip pareiškė visi kalbėtojai, 
mes lauksime jo atsilankant mūsų 
laisvose Tėvynėse, kur tikrai galėsi
me bent maža dalimi jam atsilyginti 
už jo nuopelnus mūsų tautų kultūrai! 
Viena, kas mus paguodžia, yra tai, 
kad didžioje laisvių šalyje Amerikoje 
turėsime dar vieną nuoširdų ir tikrą 
Baltijos tautų draugą! _ Al.

Memmingeno miesto Rietuvių ko
lonijos tautiečiai klausia Vyr. LRK 
Valdybą, kada bus padarytas užsi
tęsusiai mūsų Raud. Kryžiaus sky
riaus nenormaliai padėčiai galas. 
Vyr. LRK Valdyba savo 1940 m. lap
kričio 7 d. raštu Nr. 2810 panaikino 
Memmingeno RK skyriaus valdybą, 
norėdama jau tada užbaigti skyriaus 
nenormalią padėtį Deja, nuo to laiko 
praėjo nepilnas pusmetis, o naujų or
ganų dar nesudaryta. Skyriaus val
dybos pareigas eina trys buvusios 
laikinės Valdybos nariai, kurių atsi
statydinimą Vyr. Valdyba 1946 m. 
gruodžio mėnesi taip pat yra priė
musi. Savaime suprantama, kad esant 
šiai nenormaliai būklei, bet koks šal
pos bei globos darbas yra neįmano
mas. Buvęs piniginis LRK vajus ne- 
pravestas.

Esamai padėčiai sunormuoti iš 
LRK Vyr. Valdybos jau kuris laikas 
jokių žygių nedaroma.

Bevartydami LRK Biuleteni Nr. 4 
ir beskaidydami LRK Organizacijos

Area Team 1063 Direktorių 
pasikeitimai Kempiene

Kovo 26 d. Kempteno lietuvių ko
lonija atsisveikino su kpt. C. W. le 
Grand, Area Team 1063 direktorium. 
Kpt. le Grand Kempteno UNRRA di
rektorium išbuvo nuo pat tos įstaigos 
susiorganizavimo. Komiteto pirmi
ninkas Dr. Kaškelis apsčiai susirin
kusiems kolonijos gyventojams ir 
UNRRA-os pareigūnams nupasakojo 
kpt. le Grand nuopelnus globojant 
lietuvius, bet taip pat priminė ir ne
sklandumus, kilusius su paskutinio 

' meto emigracijos bei repatriacijas 
klausimais. Palinkėjęs kloties atei- 

■ tyje ir užprašęs pasisvečiuoti laisvėj 
Lietuvoj, k-to pirmininkas kpt. le 
Grandui įteikė dovaną — gražų DP 
gyvenimo fotografijų albumą. Prof. 
Kolupaila atsisveikinimo žodyje pa
dėkojo už pagalbą, kurią UNRRA su
teikė besikuriant švietimo darbui, o 

/taip pat priminė ir „mažiau malonius 
laikus“, kai išvietintieji dėl kilnoji
mų, tikrinimų ir valymų turėjo pa
tirti nemaža nemalonumų.

Po to vaikų darželio ir pradžios 
mokyklos vaikučiai atliko mažą pro-

gramėlę ir kpt. 1^ Grandui įteikė do
vanėlę bei gėlių.

Iš UNRRA-os pareigūnų i išvyk
stanti direktorių prabilo B. Daukan
tas. Jis paminėjo, kad dirbdamas 
UNRRA-oje galėjo daugeliui tūk
stančių lietuvių iš įvairių zonų pa
dėti susirasti savo artimuosius už
jūryje.

Atsakydamas susirinkusiems kpt. 
le Grand nurodė, kad jam skiriami 
nuopelnai didžia dalimi jo bendra
darbių atsiekti. Jis išvardino gerą
sias lietuvių savybes pažymėdamas, 
kad kiekviena valstybė būtų paten
kinta gavusi tokius žmones. Kvietė 
labiau pasitikėti UNRRA ir bendra
darbiauti su naujuoju direktoriumi.

Naujuoju UNRRA Area Team 1063 
direktorimi paskirtas mjr. Wattle
worth. UNRRA-os pareigūnų su
ruoštose kpt. le Grand išleistuvėse 
naujasis direktorius kalbėdamas pa
minėjo, kad jis numato savo įstaigoj 
kai kurių reformų, o iš tremtinių pu
sės pageidaująs pilno bendradarbia
vimo. K. Da.

gera, griežta, bet rūpestinga ir jauki. 
Traukinys eina greitai — Bremeną 
pasiekiame tik truputi daugiau,kaip 
per vieną parą.

Kelyje maistas sausas. Vienam 
asmeniui ketvirtis pakietėlio. Jo 
pilnai gana. Imti su savimi bet koki 
maistą į Bremeną neleidžiama. Kas 
kelyje nesuvalgoma, turi būti atiduo
ta Bremene žengiant j stovyklą. Sto
vyklos kambariuose turėti maistą ar' 
valgyti draudžiama — viskas valgy
kloje. Traukiniu važiuojant patarti
na pasiimti kokio nors skystimo (ar
batos, kavos ar p.), nes su juo čia 
silpniau, nors vandens yra iki valios. 
Didelius rankinius daiktus taip pat 
nepatartina turėti: kas tik galima, 
reikia atiduoti j bagažą.

Kelionės metu nuolat tikrinama 
ir skaičiuojama, ar kas „neprisidėjo“, 
ar kas nepasiliko. Bremene sustoja
ma ne stotyje, bet netoli stovyklos, 
kuri oficialiai vadinama „Bremen 
Emigrant Staging Area“. Čia atvy
kusius sutinka amerikiečiai pareigū
nai ir civilinės apsaugos nariai. Pas
tarųjų tarpe daug lenkų. Į stovyklą 
einama pėsčia — kokios 10 -15 mi
nučių ėjimo iš lėto. Senesnieji ve
žami. Taip pat nuvežami ir ranki
niai daiktai. Tad ir čia jokio vargo. 
Dėl panešimo ar kitokio patarnavimo 
skųstis negalima. Rūpestingumas di
delis, padėjėjų nestinga ir jų ieškoti 
nereikia. Jie čia pat ir visi patikimi. 
Bijoti „pražuvimo“ netenka.

Atvykus 1 stovyklą, tenka atlikti 
daug ceremonijų, bet tvarka ir or
ganizacija pavyzdinga-— viskas at
liekama labai greitai. Štai, trumpai 
sakant, kurias stadijas turi pereiti 
kiekvienas emigrantas, kol jis pa
tenka i savo kambarį ir lovą. Ati
duoti visą rankinj bagažą apsaugai. 
Praeiti pro gydytoją, kuris trumpai, 
labai trumpai, dar patikrina. Gauti 
stovyklos registracijos kortelę (čia 
randama tokia pat kortelė kiekvie\ 
nam asmeniui jau atsiųsta iš Fell- 
bacho). Toliau kiekvieno barstymas 
milteliais. Po to maisto kortelės iš
davimas. Tada gaunamas pasas (vie
toje DP kortelės). Toliau iš eilės 
kambario ir lovos paskyrimas. Pa-

galiau išduodama pagalvė, dvi šva
rios paklodės, kelios šiltos antklodės. 
Ir tada jau stačiai l kambarį Nors 
atrodo tai daug žygių, bet visa atlie
kama net nepasitraukiant iš eilės — 
viskas pakeliui. Pro vienas duris įei
ni, pro kitas išeini jau viskuo aprū
pintas. Viename kambaryje 10 lovų. 
Vadinasi, tiek pat žmonių. Lovos 
dviejų aukštų. Kambariai erdvūs ir 
švarūs. Apsaugai atiduoti daiktai ki
tą dieną grąžinami visiems į kam
barius. Prieš tai jie drauge su savi
ninkais peržiūrimi. Ar jie dar kartą 
lipant j laivą bus peržiūrimi — pa
matysime. Jau minėjau, joks maistas 
„nepraeina“. Gi valgykloje Jis daug 
geresnis nei Fellbache, nors dide
liems valgytojams jis atrodo kuklo- 
kas. Duoda dar ir po 5 cigaretes per 
dieną.

Visoki valymosi, švarinimosi gali
mumai čia yra dideli. Yra stovyklos 
kirpėjas. Yra paštas ir telegramas 
galima iš čia paduoti.

Iš stovyklos be atskiro leidimo 
galima išeiti nuo 9 iki 22,30 vai.

Balandžio 3 d. oficialiai paskelbė, 
kad laivai su emigrantais išvyksta 
tokia tvarka. Balandžio 5 d. išplau
kia laivas ,,ERNIE PYLE“. (Tai tas 
pat laivas, kuris turėjo būti remon
tuotas Anglijoje, nes plaukdamas 
truputį apgedo ir jo keleivius nuvežė 
kitas). Į šitą laivą paklius visi tie, 
kurie atvyko j Bremeną iki kovo 
27 d. imtinai. Be to, jis paima dar 60 
viengungių, atvykusių po kovo 27 d.

Balandžio 12 d. išplaukia laivas 
„MARINE PERCH“. Su juo vyks tie, 
kurie netilps balandžio 5 d. ir kiti. Iš 
Bremeno iki New Yorko laivas nor
maliai plaukia 8-9 dienas.

Savo eilės laukiančiųjų čia betgi 
yra nemažas būrelis — apie pusantro 
tūkstančio žmonių, iš jų, kaip paaiš
kėjo, apie 50 lietuvių.

Beje, čia turi savo raštines įvai
rios globos organizacijos, k. a.: kata
likų, žydų ir kt. Jeigu kas važiuoja 
šių organizacijų padedamas, savaime 
suprantama, tuoj atvažiavus turi pas 
jas užsiregistruoti. Jos daug dalykų 
padeda sutvarkyti.

Bremenas, balandžio 3 d.

Kada bus galas?
skyrių atstovų suvažiavime (Hanau 
1946 m. rugsėjo 26-27 d. d.) pasaky
tas kalbas ir priimtas rezoliucijas dėl 
lėšų mobilizavimo, skyrių veiklos-pa
gyvinimo, netekusių DP teisių šel
pimo, naujų narių verbavimo ir kt., 
— nebesuprantama darosi, kur bai
giasi gražūs žodžiai ir rezoliucijos, o 
kur prasideda darbai. Dėl verbavimo 
naujų narių ten pat buvo pasakyta: 
„... stengtis padidinti LRK narių 
skaičių, ypač surenkant i skyrių veik
lesnius ir visuomeniškai nusiteiku
sius tautiečius... Tuo tarpu šioje 
kolonijoje per 50 tautiečių jau du — 
tris kartus yra užpildę pareiškimus 
įstoti j skyrių ir padavę valdyboms 
bei komisijoms, deja, nė vienas iš jų 
iki šiol nėra priimtas. Šiuo klausimu 
rodomas ignoravimas visiškai nesi
derina su teisingu ir įsidėmėtinu 
LRK Vyr. Valdybos Pirmininko Dr. 
D. Jasaičio teigimu, kad „... šalpos 
darbas yra karitatyvlnis, o kiekviena 
karitatyvlnė veikla, jei jos uždaviniai 
yra skirti masėms ir siekia masės, 
gali būti įvykdyti tik gausiu būriu 
užsidegusių ir pasiaukojusių asmenų. 
Atskiri asmenys, nors jie būtų ga
biausi ir labiausiai pasišventę kari- 
tatyviniam darbui, didesnių laimė
jimų toje srityje nepasieks. Tas tvir
tinimas ypačiai teisingas dabartinėse

PRANCŪZU karines valdžios sankcijos lietuviams
FREIBURGAS. — Prancūzų ka

rinė valdžia neleido lietuviams stu
dentams surengti „finis semestri“, t. 
y., pritaikė jiems sankcijas ryšium su 
Vasario 16 d. šventės proga Freibur- 
ge per iškilmingą lietuvių kolonijos 
susirinkimą pasakytomis kalbomis, 
nes jos buvo pripažintos politinėmis 
ir neleistinomis. Šios sankcijos buvo 
pritaikytos visai lietuvių kolonijai, 
uždraudžiant tam tikrą laiką visus 
viešus susirinkimus, o kalbėjusieji 
griežtai įspėti. Reikia pabrėžti, kad 
minėtose kalbose buvo tik atpasako
tos lietuvių kovos dėl nepriklauso
mybės, Lietuvos, valstybės padarytoji 
visose srityse pažanga ir dėl jos susi
tartas abiejų imperialistinių ir tota- 
litaristinių didžiųjų kaimynų užpuo
limas, nors Lietuva laikėsi griežčiau
sio neutralumo ir apeliavo į pasaulio 
sąžinę, reikalaudama atstatyti teisin
gumą ir teisę jai laisvai tvarkytis 
lygiai su kitomis tarptautine teise be-

III kėmis. Lietuvių kalbą šis profeso-
Rašydami apie mūsų pajūrio vaiz- rius laiko ypačiai senovinę, senesnę 

dus, trumpais bruožais prisiminkime, bet už Homero kalbą. Toliau šis 
ką apie lietuvių tautą sako ir rašo 
žymieji etnologai, šiuo kartu vokie
čiai, kurie, nors ir nacių laikais, kar
tais pasirodydavo su tikrai objekty
viai, moksliškai pagrįstais veikalais.
Prie tokių retų savo objektyvumu mas buvo labai nepalankus. Kalbė- 
vokiečių veikalų apie lietuvių tautą 
tenka priskirti ir Dr. Georgo Bu- 
schano „Die Voelker Europas“, iliu
struota Europos tautų etnologija. Tai 
gana didelis, 1154 psl. mokslo darbas 
su 43 tabelėmis, 708 paveikslais ir 
6 tautų, kalbų ir namų formų žemė
lapiais. Veikalas išleistas Globus 
Verlag G.m.b.H., Berlin W 8 knygų 
leidyklos 1937 metais. Patsai veikalo 
leidėjas Dr. G. Buschanas yra pirino 
rango vokiečių etnologas. Tokie pat 
žymūs etnologai yra ir kiti šio mok
slo bendradarbiai: vokietis Dr. A. By- 
hanas ir austrai prof. Dr. Dr. A. ir 
M. Haberlandtai. Dėl to apie minė
tojo veikalo mokslinę reikšmę negali 
būti jokio abejojimo ne tik Lietuvo
je, bet ir apskritai Europos etnologų 
ir etnografų tarpe.

Pasiskaitykime ką apie tą veikalą 
rašė mūsų etnologai. Nors veikalas 
„Die Voelker Europas“ nėra visai 
naujas, bet turint galvoje jo obiek- 
tyvų mūsų tautos etnologijos trakta
vimą ir menką mūsų visuomenės jo 
težinojimą, verta su juo susipažinti 
kiekvienam lietuviui, kuris domisi 
mūsų tautos kultūros ir etnologijos 
klausimais.

Austrų etnologas ir antropologas 
prof. M. Haberlandtas straipsnyje 
„Die indogermanischen Voelker des 
Erdteils“ pateikia visų Europos tau
tų kilminę ir gimininę klasifikaciją, 
kurioje nemaža vietos paskirta ir 
baltų tautoms. .Tiesa, jis baltų tautas 
gretina su slavų tautomis, tačiau tai 
tedaro tik vietos ir kultūrinių santy
kių artimumo sumetimais', o ne lai
minio bendrumo atžvilgiu. Jis griež
tai atskiria baltų tautas nuo slavų 
tautų, pažymėdamas, kad „lietuviai 
ir latviai sudaro atskirtą tautų gru
pę, prie kurių yra priskirtini ir iš- 
nykusieji senieji prūsai". Aprašyda
mas baltų tautas, jis pažymi, kad iš 
lettoslavų indogermaninės tautų gru
pės pirmiausia išsiskyrė baltų tautų 
šaka, kuriai priklauso vėlvesnieji 
lietuviai, latviai ir senieji prūsai. 
Baltų tautų grupės apgyvenimo plotą 
straipsnio autorius apriboja Rytprū
sių, Kauno, Vilniaus, Suvalkų, Gar
dino ir rytuose Pripetės upės apylin-

mūsų ‘tremtinių gyvenimo sąlygose." 
Mes iškeldami šiuos mūsų skyriaus 
nesklandumus, ieškome teisingo ir 
nebeužvilkinanįjo sprendimo iš LRK 
Vyr. Valdybos. Norime, kad vieną 
kartą baigtųsi ši nenormali būklė. 
Juk neleistina, kad dėl vieno ar kelių 
asmenų liguistos ambicijos nukentėtų 
visos kolonijos tautiečių šalpos bei 
globos darbas, tuo labiau, kad ir pati 
LRK Vyr. Valdyba, prieš keletą mė-

Naudinga pramokti staliaus amato
Buv. amatų mokyklos mokytojo 

p. Jakubausko iniciatyva ir sto
vyklos vadovybės pritarimu, š. m. 
pradžioje Oldenburge, „Unterm 
Berg“ lietuvų stovykloje, buvo su
organizuoti stalių kursai. Pradžiai 
buvo gautas apleisto barako vienas 
kambarys ir stovyklos komitetas 
asignavo 500 RM.

si vadovaujančiomis valstybėmis. Be 
to, buvo paliesti kultūriniai Lietuvos 
ir Prancūzijos santykiai. Todėl ten
ka stebėtis, kad prancūzai taip greit 
pamiršo svetimųjų okupantų jungą ir 
nenori užjausti kitų kultūringų ir ne
laimingų tautų kančių, atitekusių 
joms tik dėl jų geopolitinės padėties.

Abejotina, ar tokioms sąlygoms 
esant DP sutiks vykti darbams į 
Prancūziją, jeigu jie neturės rimtų 
garantijų, užtikrinančių laisvo žmo
gaus teises — žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir judėjimo laisves.

— Šiomis dienomis UNRRA pa
skelbė, kad prancūzų okupacinė val
džia leidžia DP važinėti tik savo ir 
kaimyninių apskričių ribose (Neu- 
stadto, Muehlheimo ir kt.). Nepildą 
šio patvarkymo ir karinės žandar
merijos (mat, čia DP iš vokiečių po
licijos kompetencijos išimti) pagauti 
bevažinėjant be atitinkamų kelionės 
leidimų bus baudžiami. X 

mokslininkas sako, kad nėra jokio 
abejojimo, jog baltų tautos labai 
daug savo kraujo yra atidavusios vo
kiečiams, lenkams, rusams, nes tų 
tautų istorinio išsirutuliojimo likt— 

damas apie lietuvius jis pažymi, kad 
jie, būdami vokiečių ir rusų valdžio
je, ilgus amžius buvo vokietinami 
ir rusinami, o su lenkais iš seno gy
veno nesataikoje. Tokiomis aplin
kybėmis Lietuva savo nepriklauso
moje valstybėje nebepajėgė sujungti 
visos savo tautos masės, nes ginči
jamojoje Rytų Lietuvoje pasiliko 
1.300.000 lietuvių galvų, o Rytprū
siuose 120.-150.000 lietuvių, kurie Ne
ringoje ir šioje Nemuno upės pusėje 
yra išlaikę savo tautines ypatybes. 
Autorius pabrėžia, kad buvusios 
kongresinės I “nkijos Suvalkų guber
nijoje 345.000 lietuvių savo kalba yra 
giminingi žemaičiams, kaip ir tie lie
tuviai, kurie gyvena vakarinėje nuo 
Kauno dalyje buvusios Vokietijos 
srities Nemuno upės abiejose pusėse. 
Rytprūsiuose lietuviai septyniolikta
me amžiuje buvo suvokietinti ir ra
sės ir kultūros atžvilgiais gryniausi 
išliko buvusiose Kauno ir Vilniaus 
gubernijose. Antropologiškai profe
sorius lietuvius laiko vidutinio ūgio, 
šviesiaplaukiais, mėlnynakais, trum- 
pagalviais su dideliais kiaušo matais. 
Lietuvių būdas (pagal Schulzą) yra 
nepasitikįs, atsargus ir susilaikąs, bet 
sąmoningas, patvarus ir kantrus, su
sidaręs dėl sūkių politinio gyvenimo 
sąlygų. Autorius teigia, lietuvius - 
mėgstant gyventi pamiškėse, pau
piuose ir turint visą eilę trobesių, 
kurių tarpe ypačiai tipiškas klėtis ir 
numas. Apskritai lietuvių gyvenimas 
piešiamas patogus, su įvairiais papro
čiais, tautiniais drabužiais, įvairiomis 
talkomis ir vestuvių ir laidotuvių 
iškilmėmis. Teigiama, kad senovės 
lietuviai yra garbinę savo dievus 
ypačiai Perkūną, gyvates ir turėję 
savo dvasinio gyvenimo kultą. Ypa
čiai lietuviai turi daug lyrinių dainų, 
kuriomis yra nupieštas visas jų vi
daus ir lauko gyoenimas.“

Veikale yra ir daugiau lietuviu 
tautos etnografinių dalykų aiškinimų 
bei lyginimų, bet apie juos nekalbė
sime, nes to nebeleidžia šis straipsnio 
rėmai.

Apsišarvavę Mažosios Lietuvos 
istorinėmis, žiniomis, pradėsime piešti 
pajūrio krašto vaizdus. Pirmiausia 
susipažinsime su Klaipėda. —vk— 

nėšių pradedant šį reikalą tvarkyti, 
yra užakcentavusi „. prašau supra
sti, kad Vyr. Valdyba negali toleruoti 
dabar esančios Memmingeno skyriu
je netvarkos. Prašau žinoti, kad Vyr. 
Valdyba tos netvarkos netoleruos ir 
niekuomet nesutiks, kad pavieniai 
asmenys trukdytų visuomeninį dar
bą ir kad to pasėkoje nukentėtų mū
sų tremtinių šalpos darbas.“

Laukiame! Servus

Kursantai pirmame savo susirin
kime nutarė stovyklos komiteto su
teiktu kreditu pasinaudoti tik būti
nu atveju, gi šiaip stengtis išsiversti 
vien savo lėšomis. Šiam tikslai kiek
vienas kursantas apsidėjo 50 RM. 
vienkartiniu mokesčiu ir griebėsi 
darbo.

Po dviejų mėnesių intensyvaus 
triūso, didokas apleisto barako kam
barys gavo tikros stalių dirbtuvės 
vaizdą. Įsigyta ir pasigaminta ap
sčiai įvairių įrankių. Atitinkamai 
sutvarkytas ir pertvertas dirbtuvių 
kambarys dabar turi du skyrius, 
būtent: stalių dirbtuvės ir medžio 
inkrustavimo.

Sudarytoji komisija prižiūri, kad 
dirbiniai būtų tinkamai 
Blogai pagaminti daiktai 
Už gerai pagamintus ir 
daiktus kursantai gauna 
atlginimą. Tuo būdu jie skatinami 
kuo daugiau ir kuo geresnių daiktų 
pagaminti.

Be praktikos darbų, kuriems va
dovauja du mokytojai, vakarais vyk
sta teorinės pamokos, būtent: tech
nikinės braižybos, medžio technolo
gijos, paišybos, mašinų bei įranki^ 
ir matematikos. Dėsto 4 lektoriai 
Pastovus kursantų skaičius — 16.

Įvertinant kursantų atliktus dar
bus, šiomis dienomis stovyklos va
dovybė kreipėsi į UNRRA, prašyda
ma kursus oficialiai pripažinti JA

pagaminti.
naikinami.
parduotus •

atitinkamą

J

2
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Tikrieji Pan-Amerikos siekimai
Šiomis' dienomis visa pasaulinė 

spauda plačiai išgarsino pirmuosius 
naujojo JAV užsienių reikalų mini- 
steria Marshallio žygius, tarp kurių 
pirmoje vietoje džiaugiamasi, kad 
pagaliau pasiekė įtikinti Argentiną 
ir ją įtraukti į Pan-Amerikos vie
nybę, nuo kurios ji net dešimtmetis 
kaip ir atitrūkusi buvo. Kaip prane
šimas sako, gen. Peronas išleido įsa
kymą konfiskuoti apie porą dešimčių 
buv. vokiečių koncernų ir.. x tuo bū
du buvo atstatyta kompromisinė tuli
ką. Aišku, tikrieji „taikos“ motyvai 
negreit, o gal ir visai nepaaiškės, taS 
čiau būdinga, kad po tokios „taikos“" 
iš Buenos Aires pasijudino sovietų 
prekybos delegacija, užtrukusi Ar
gentinos sostinėje ištisus metus ir tik 
tik nepadariusi gero biznio, jei ne 
juodas katinas, kuris sumaišė kortas, 
Ir delegacija nieko nepešus! ir net 
sutarties „nesulipdžiusi“ nutarė, pa
galiau, grįžti namo. Tiek iš oficialių 
ir trumpų žinių, tačiau iš tikrųjų 
anapus Atlanto šiandien nemažiau 
rūpinamasi taika ir vienybe kaip 
Europoje.

Nors Pan-Amerika praktiškai iš 
pirmo žvilgsnio atrodo įgyvendinta, 
iš tikrųjų už oficialiosios pusės nė
ra viskas taip jau balta. Kad teisin
gai galvojama, parodo valdinis JAV 
užsienių reikalų ministerijos prane
šimas. Taip pat ne atsitiktinumas, 
jeigu tos pačios JAValstybės dau
giausiai sielojasi ir rūpinasi Pan- 
Amerikos vienybe ir skaistybe, — 
juk San-Franciske, o ne kur kitur, 
buvo sukurta UNO. Bet iš kitos pu
sės, kas daug turi ir gali, tas turi ir 
rūpesčių nemaža.

Pirmasis amerikiečio rūpestis — 
laisvė ir taika.

To siekią>imerikietis ne vien sau, 
bet. ir kaimynui, nors šitą jausmą 
diktuoja ne altruizmas, bet praktiš
kas išskaiflavimas. Ir gražūs žodžiai, 
ir milijardai, ir atominė bomba — 
visa tarnauja taikos labui. Kai bus 
taika užsieny, bus ji ir. namuose, o 
tada milijonai (karo veteranų, far- 
merių, darbininkų) galės patogiai įsi
jungti į ūkio gyvenimą.

Bet kas gali .užtikrinti ilgesnį tai
kos gyvenimą. Aukštas gyvenimo ly
gis norima ne tik išlaikyti, bet dar 
pakelti. Produkcija ir jos gaminių 
realizavimas tvirtomis kainomis ir 
gerose rinkose — galutinis tikslas, o 
per jį sotus gyvenimas jau netoli. 
Kur tos rinkos? Azija, Europa, na, ir 
Pietų Amerika. Jei šiandien Azija 
verda ir kunkuliuoja, jei Europa ba
dauja, neišsikapsto iš griuvėsių, tai 
Pietų Amerika nieko panašaus ne
pažįsta. Priešingai, ji pergyvena ūki
nio žydėjimo kilimą, ji šiandien tur
tinga, o su tokia ir apie taiką ir vie
nybę jau verta pakalbėti.

Marshallio siekimas. — Doleris nugali svarą. — Aštuoniose valstybėse 20 
revoliucijų. — Brazilijoj auga komunistai. Kas kaltas dėl jų augimo. — 

Socialinės reformos Argentinoje.

Ne lengvai sekėsi doleriui užka
riauti rinkas ir išstumti dominuo
jantį svarą, kuris iki pirmojo pasau
linio karo Pietų Amerikoje buvo vi
sagalis. Po ano karo čia smarkiai 
pradėjo skverbtis doleris, ir šiandien 
veik visos lotynų Amerikos valstybės 
savotiškai „priklauso" Wallstreetui. 
Ypatingas susiartinimas įvyko šio 
karo metu, kurio pradžios reikia ieš
koti netolimose karo išvakarėse. 
Ekonominį „broliškumą“ seka politi
nis, pavadintas Pan-Amerikos judė
jimu, siekiančiu savotiškos vakarų 
pusrutulio valstybių- sąjungos. Aiš
ku, kad idėja išplaukia iš Washing- 
tono, taip pat aišku, kad už tos idė
jos slypi ir grynai ūkiniai interesai.

Čia ir prasideda antroji medalio 
pusė. Jei dėl idealistinės Pan-Ame- 
rikos siekimų pusės lengviau susi
tariama, tai ūkiniuose interesuose 
jaučiama priešingumų. Pagaliau, gali 
valdžia ir labai su viskuo sutikti, o 
visada aisiras kitaip manančių. Kaip 
ten bebūtų, bet paskutiniaisiais me
tais net aštuoniose valstybėse buvo 
nuverstos valdžios ir įvyko net 20 
revoliucijų pro ir contra. Iš viso kon
tinento tik trys liko perversmų epi
demijos nepaliestos...

Jei ankstyvesnieji net iki naujau
sių judėjimų ribojosi tarp svaro ir 
dolerio, tai patys paskutinieji ima 
rodyti visai naujas tendencijas. Pir
miau revoliucijas ir perversmus ruo
šė staiga iškilę pulkininkai ar gene
rolai, nepatenkinti esama valdžia, — 
į naujausias „avantiūras“ įsitraukia 
jau plačiosios dirbančiųjų masės, rei
kalaudamos sutvarkyti socialinį klau
simą. Paskutinio karo metu visas 
vakarų pusrutulis fantastiškai pra
turtėjo, žinoma, dalis ffėrybių^ atite
ko plačiosioms, ypač miestų, masėms. 
Taigi reikalaujama išlaikyti netikėtai 
pasiektą aukštesnį gerbūvį. Be to, 
juk ne visi priėjo prie'puotos stalo. 
Tuo būdu susidarė puikios galimy
bės komunizmui, apie kurį prieš ke
letą metų čia niekas nekalbėjo. Ko
munizmas pakeitė judėjimų kryptį ir 
turinį.

Kaip iš tiesų su tuo komunizmu 
vakarų pusrutulyje?

JAValstybės šiandien iš apie 140 
milijonų gyventojų turi 65.000 komu
nistų partijos narių. Brazilijoje ly
giai prieš metus, taigi netrukus po 
karo, buvo 4.000 komunistų iš 40 
miHj. gyventojų. Šiandien, t. y., po

Rašo Z. U.
metų, Brazilija skaičiuoja 132.000 (i). 
O per paskutinius rinkimus Brazili
jos komunistų partija gavo 600.000 
balsų. Maža Čilės respublika turi 3 
komunistus ministerius, o renkant 
prezidentą, jo sostan vos' neatsisėdo 
komunistas. Panašūs vaizdai veik 
visose lotynų Amerikos valstybėse. 
-Čia tik prisimintina Kuba, Meksika 
ir t.t. O optimistai neieško šito prie
žasčių kur nors giliai žemėse: toje 
pačioje Brazilijoje pragyvenimas per 
paskutinius šešeris metus pabrango 
300%, gi atlyginimai tepadidėjo tik 
apie 100%. Štai esąs ir atsakymas: 
kad ir pakilęs gyvenimo lygis, masės 
nesuveda galų su galais, baugiau ne
patenkintųjų nei praturtėjusių karo 
pramoninkų ir pirklių.

O kaip Argentina?
Pirmoje eilėje prisimintina, kad 

tai tipiška Pietų Amerikos valstybė: 
perėjusi per kolonialinės politikos 
laiptus, išsikovojusi nepriklausomy
bę, ji kertiniu savo valstybei pama
tu pastatė laisvę. Laisvės instinktas 
tiesiog įgimtas Pietų Amerikos, tuo 
pačiu ir Argentinos piliečiams. Iš 
pažiūros prezidentinių diktatūrų 
kraštuose vyrauja tikra ir pilnutinė 
demokratija. Tokia pat Columbia, to
kia Peru, toks Urugvajus. Savaime 
aišku, kad šiuose kraštuose pilietis 
turi pilnas laisves ir teises, iš kitos 
pusės.— valdžia yra daugiau galinti 
nei tūluose Europos kraštuose. Taigi 
savotiška briauna tarp diktatūros ir 
demokratijos, ant kurios dar balan
suoja komunizmas, tykodamas' pro
gos.

Įdomi ir šiuo atžvilgiu ta pati Ar
gentina ir jos prezidentas generolas 
Peronas. Fašistinis diktatorius? Su 
nepasitikėjimu ilgai į jį buvo žiūri
ma iš Washingtono, o paskui jį ir 
veik iš visų demokratinių sostinių. 
Jei taip, tai nuostabus diktatorius: 
jis. neužgniaužia nuomonės ■ laisvės. 
Šiandien Argentinoje spauda visai 
laisva ir nemaža laikraščių žiauriai 
puola „diktatorių“, kuris, tačiau, iš
rinktas tikrai demokratiniu keliu, „tu
ri kuo plačiausių mėsių pasitikėjimą. 
Jo autoritetas ir įtaka tikrai dideli.

Pietų Amerikos valstybių, o taip 
pat ir Argentinos, valdymas remiasi 
trimis didelėmis ir įtakingomis ma
sėmis: armija, proletariatu ir kleru. 
Vienam tik Peronui pavyko laimingu 
keliu visus tris laimėti savo režimui. 
Jis turi didelį pasitikėjimą ir simpa- 
tjas armijoje, pats karys ir pažįstąs
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jo gyvenimą. Supratęs proletariato 
reikšmę, jis pirmiausia pasiima dar
bo ministeriją ir įveda socialities re
formas, kurias užbaigė prieš keletą 
dienų paskelbtu socialinės apsaugos 
įstatymu, anto jo paties, pažangiau
siu visame pasaulyje. Proletariato 
simpatijoms laimėti imasi net teatra
linių priemonių: vienoje Buenos 
Aires aikštėje pastato paminklą pa
gerbti „descamidos“ — t. y., neturin
tiems net marškinių. Reikia būti ob
jektyviam ir pripažinti, kad Peronas 
iš tiesų daug padarė ir tebedaro so
cialiniam klausimui išspręsti. Jei ne 

(Peronas, šiandien Argentinoje grei
čiausia būtų komunistinė proletaria
to diktatūra ir gal su „mokytojų“ 
savybėmis.

Savo reformomis jis ne tik pa
siekė tai, kad buvo absoliučia dau
guma išrinktas prezidentu ir įgavo 
plačiausių masių pasitikėjimą, bet 
ir likusioms Pietų Amerikos valsty
bėms tapo pavyzdžiu, kaip išbristi iš 
besiartinančio raudonojo pavojaus. 
Prisimintina, kad Peronas valdo pa
dedamas demokratiškai išrinkto par
lamento, kuriame yra ir komunistų 
atstovai, nors jų labai maža ir tie 
patys neįtakingi.. Jie „iš mados“ pa
laiko taip pat Peroną, „pakol jis ne
daro klaidų“. Proletariatą gi atsto
vauja stipriausioji darbiečių partija 
„Laborista“, įkurta Perono. Vienin
telė Argentinos opozicija — didieji 
žemvaldžiai, turį iki 30.000 ha, tarp
tautiniai finansininkai, stambieji pra
monininkai, dalis intelektualų ir ne
gausingos radikalų ir socialistų par
tijos.

Su Bažnyčia ir kiaru Peronas irgi 
rado modus vivendi. Švenčiant ne
priklausomybės šventę, dalyvaujant 
daug tūkstančių maldininkų, Pero
nas paskelbė, kad argentiniečių tau
tos šventoji Nostra Senhora iš Lujan 
pavadinama armijos „generalissima“. 
Šita simbolinė kariuomenės vadė, 
kuris sujungia kariuomenę ir Bažny
čią, karininkų sąrašuose figūruoja 
pirmoje vietoje ir jos rangui priklau
sąs atlyginimas tenka Bažnyčiai, 
žinoma, seka ir visa eilė kitų 
veiksmų.

Pasijutęs viduje tvirtai, Peronas 
ir jo pirmatakūnai ėmė reikšti gana 
savarankias tendencijas ir užsienio 
politikoje, pirmoje eilėje ūkiniuose 
klausimuose. Visa eilė drąsių ir sa
varankių žygių atnešė ne tik daug 
pelno, bet, kaip sakoma, ir ragus už

movė. Atsiranda vieša paslaptis, kad 
tarp Buenos-Aires ir Washingtono 
santykiai kaskart blogėja ir, kas 
nuostabiausia — visa lotynų Ameri
ka ima gana simpatiškai dairytis 
Perono link, nors oficialiai jis apšau
kdamas ir pronaciu ir profašistu.

Sis daro vieną žingsnį dar toliau: 
užveda prekybos derybas su Sovietų 
Sąjunga ir... fašistinis diktatorius 
kuo ne per petį paploja savo komu- 
■nistiniam kolegai.
r Vėl grįžtame prie Pan-Amerikos.

mįslė nepatiriu Wallstreetui, 
'savaime aišku. Jam ’rūpi išlaikyti 
demokratinį kontinento charakterį, 
organizuoti bendrą taiką, saugumą. 
Kas bus, jei vieną dieną Argentina 
ir ją sekdamos kitos respublikos 
atsistos prieš ūkinę ir finansinę 
Siaurinės Amerikos persvarą? Ma
žų mažiausia sukrėtimas, o kur dar 
patogiausios šio meto pramonės ga
miniams rinkos. Pagaliau Pietų 
Amerika reikalinga ne vien kaip rin
ka gataviems fabrikatams, bet ir 
kaip neišsemiamas žaliavų šaltinis. 
Eventualaus konflikto atveju tai bū
tų išties gana nepatogu!

Lieka
Pan-Amerikos įgyvendinimas bet 

kuria kaina. •
Jei ne pilnu supraltįnj^, tai bent 
dėsniu: še tau — šis „tas liks ir mani 

Taigi, jei Wasjjiwgtonui pasiseks 
pilnai įgyvendinti Pan-Amerikos sie
kimus, tai vakarų kontinento svori* 
daug daug kartų pakils, o su tuo ir 
militarinė bef' politinė viso konti
nento (ir skyrium JAV) galybė. Nė
ra abejonės, kad visa tai neabejotinai 
prisideda prie visuotinės taiko* 
kūrimo.

Pirmieji ženklai — Argentine* 
„įtikinimas“ ir įtraukimas į bendrąjį 
planą ir Trumano atsilankymas pas 
Meksikos prezidentą — rodo, kad 
sparčiai ir sėkmingai einama šiuo 
keliu. Argentina ir Meksika -r va
dovaujančios lotynų Amerikos vals
tybės. Laimėjus jas, tiksiąs jau no 
už kalnų.

Mums, europiečiams, tai nemažiau 
įdomu: po ilgo tąsymosi Pan-Ameri
ka kuriama nuostabiu spartumu, o 
lemiantieji žingsniai padaryti kaip 
tik Maskvos Konferencijos (1947 m.) 
išvakarėse...

AP Iš New Yorko praneša, kad 
Elliot Roosevelt, mirusio prezidento 
sūnus, ir Henry A. Wallace prezi
dento Trumano politika yra nepa
tenkinti. Pirmasis nurodo, jog toks 
vyriausybės žygis nuvertinąs Jungt. 
Tautas, o antras taip pat „Trumano 
doktriną" nuvertina (nežiūrint jų 
pareiškimų, tauta eina su Trumanu, 
re’d.).

Balys Gražulis

Auksinukų istorija
Jaunasai advokatas sklaidė atgrubusiais 

pirštais bylos lapus ir tyliai keiksnojosi. Lyg 
per kokį koštuvą sunkėsi šaltis per plonutes 
sienas į pastogės kambarėlį. Vis labiau kre- 
čiąs šiurpas ir iš nujaučiamai šilto šeimininkų 
buto per grindis prasiskverbiantys radijo mu
zikos garsai trukdė susikaupti, erzino, kėlė 
pyktį nežinia ant ko ir už ką. Ne, tikrai nebe
įmanoma! Jis atsilošė kėdėje ir valandėlę 
klausėsi, stengdamasis suprasti per grindis 
girdimą muzikos veikalą. Taip, tikrai Mozarto 
„Mažoji nakties muzika“, jo mėgstamiausias 
veikalas. Jis sukaupė visą dėmesį, bet nesi
klausė ir tiek. Argi įmanoma klausyti, kai 
nuo šalčio virpąj kūnas tarškina dantis gar
siau už girdimus aidus. Pakilo, pavaikštinėjo 
vietoje, dar pasiklausė, paskui nusisiautė ap
siaustą ir išėjo iš kambarėlio.

Duris atidarė pats šeimininkas, metalo iš
dirbinių krautuvės savininkas, sočios išvaiz
dos, jau žilsterėjęs vyras.

— Prašau, prašau“.. Malonu, kad užėjot,
— šypsodamasis kvietė nuomininką šeiminin
kas.

— Jej labai netrugdyčiau... Pasiilgau ra
dijo muzikos, be to, ir sušalau nežmoniškai,
— aiškino savo vizito tikslą nuomininkas.

Minkštu kilimu, per erdvų prieškambarį 
įvedė šeimininkas savo_ svečią į didelį, sko
ningai apstatytą saloną. Šilima, rusva stali
nės lempos šviesa, sudariusi salone malonią 
prieblandą, ir tylūs muzikos garsai, skęstą 
minkštuose foteliuose, sudarė jaukią harmo
niją. Visai taip, kaip jaunasai advokatas savo 
pastogėje vaizdavosi.

Jie pasveikino šeimininkę ir apsižvalgė.
— Gražiai įsitaisę...
— Taip, buvo gražu, dabar jau netaip. 

Keletą mėnesių mūsų butas buvo rekvizuotas 
kariuomenės reikalams — gyveno jame kari
ninko šeima — tai daug kas apgadinta.

Svečias apsižvalgė ir, nepastebėdamas nie
kur bet kokių trūkumą, atsakė:

— O, pakankamai puiku ir dabar. Matyt, 
kad tvarkingų žmonių gyventa.

— Taip, vis dėlto... ,
Nenorėdamas toliau šeimininkės skundo 

klausytis svečias nusisuko ir pradėjo vaikš
čioti. Visur skundžiamasiai be pagrindo. Pas 
vokiečius tai jau į madą įėjo. Kiekviena pro
ga tau pareikš nepasitenkinamą okupantais. 
Net ir čia, suglaudinimo nepaliestą, erdvų, 
puošiių butą turinti šeima turi kuo nusiskųsti.

— Bet prašau sėsti, — pastūmė gilų fotelį 
šeimininkas.

Svečias patrynė užgrobusias rankas ir at
siprašė:

— Jeigu galima, norėčiau porą minučių, 
pajudėti, sustingo kojos viršuj besėdint.

Jis vaikščiojo po saloną, stabteldamas ties 
paveikslais sienose, šio to paklausdamas, pa
reikšdamas savo nuomonę ir pastabas. Pama
tęs virš durų įrėminta dailininko gotišku šrif
tu išpieštą aforizmą, kuriuos taip mėgsta vo
kiečiai ir nukabinėja sienas prieškambariuose 
ir koridoriuose, jis garsiai perskaitė: „Geld 
macht nicht glūcklich, aber es beruhigt.“ Per
skaitė ir nusišypsojo. Dar kartą perskaitė ir 
susijuokė garsu, kad net šeimininkįė pasikėlė 
fotelyje.

— Jus randate tai juokingu? — labiau Įsi
žeidęs negu nustebęs paklausė.

— Ne tiek juokinga, kiek neteisinga, — vis 
tebesijuokdamas atsakė svečias. Dabar šyp
telėjo ir šeimininkas:

— Taip, šiais laikais...

‘ — Ne tik šiais, pinigai niekam ir niekada 
ramybės neatnešė. Gal vienam kitam laimės 
trumpai valandėlei, bet ramybės niekada.

— Kad dabar šis posakis netinka, aš su
tinku, bet taikos metais... Kodėl gi ne? — 
atsiliepė šeimininkė.

Svečias nustojo juoktis ir susimąstė. Šei
mininkas pradėjo aiškinti:.

— Daįar, kada valiuta. taip netvirta ir ne
pastovi, suprantama, kad neramu. Mes patys 
turim sutaupų banke ir nežinau, kas su jomis 
atsitiks. Kalbos apie naujus banknotus, in
fliacija ..."

— O taikos metais, ar to pavojaus nebuvo? 
—- nutraukė jį svečias.

— Rizika yra visuomet, bet ne tokia, kaip 
šiais nepastoviais laikais. Dabar tik tas ra
mus, kuris turi savo sutaupąs auksu ir ne 
banke, bet namuose. Tačiau mes, vokiečiai, 
nebuvome išmokę supirkinėti auksą. O gaila, 
nes auksas net ir dabar ramina. Tektų už
rašą ta prasme ir pakeisti: auksas nedaro lai
mingu, bet ramina, — susijuokė šeimininkas.

— Jūs manote? — rimtai paklausė svečias.
— Tvirčiausiai!
Svečias pagalvojo ir tarė:
Aš norėčiau jums papasakoti vieną istori

ją, kuri įrodytų jūsų nuomonės klaidingumą. 
Aš ją šiandien jau pasakojau okupacinės ka
riuomenės apylinkės teisme, gindamas savo 
klijentą, deja, nesėkmingai. Aš ją kartosiu ir 
ryto, gindamas kitą klijentą. Nors teismo man 
ir nepavyko įtikinti, bet jūs, manau, patikėsit.

— Prašom, prašom, labai malonu, — su
judo šeimininkai. — Bet prašom sėsti, ponas 
advokate.

Svečias nusileido į fotelį, atsilošė ir pra
dėjo pasakoti:

— Aš ją vadinu „Auksinukų istorija“, nes 
reikalas sukasi apie aukso monetas. Priede 
yra aukso ir kitokioje formoje, bet pagrindą 
sudaro monetos. Teismo aktuose ši istorija 
įrašyta kaip „Jono Karnos byla“. Ši istorija 

prasidėjo gerokai prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
tada, kai Jono Karnos prosenelis parsisamdy- 
damas ūkininkui už berną sulygo metinės al
gos penkis aukso rublius, su caro Aleksandro 
I-jo atvaizdu, ir aulinius batus. Dėl aiškumo 
turiu pastebėti, kad tada mano tėvynė prie 
Baltijos jūros buvo caristinės Rusijos paverg
ta ir piniginis vienetas joje buvo aukso rublis.

Taigi, Jono Karnos prosenelis sulygo meti
nės algos penkis aukso rublius. Tai sudarė 
pradžią Jono Karnos aukso fondui, už kurį 
jis šiandien buvo nuteistas laisvės atėmimu. 
Jono Karnos prosenelis buvo taupus vyras. 
Po keletos metų jo turtą jau sudarė keliolika 
rublių. Kadangi jis buvo ir šaunus vyras, su
gebėjo pavergti ne tik šeimininko dukters 
širdį, bet ir jos tėvų palankumą. Kai uošviui 
mirus jis perėmė valdyti ūkį. ahksinių skai
čius dar kelis kartus padidėjo. Bet auksiniai 
nesuteikė jam nei laimės nei ramybės. Ne, 
šykštus jis nebuvo, kai būdavo reikalas jis be 
gailesčio ištraukdavo auksinį iš slaptavietės: 
atsilygindavo su darbininkais, iškeldavo nau
jagimiams krikštynas, dukterims kraičio ne
pašykštėjo, ištaisė trobesius, bet niekad auk
sinių neturėjo pakankamai, kad būtų galėjęs 
jaustis laimingas, galėdamas be skriaudos vie
nam ar kitam reikalui padėti auksinį į šalį 
juodai dienai. Kas žino, kokie laikai gali 
ateiti? O ramybės neturėjo dėl to, kad ne
buvo tikras, jog vieną dieną vagys neužuos, 
aptiks slėptuvę ir apkraustys. Bankan su
taupąs padėti nebuvo papročio. Nei jis nei 
kaimynai banku nepasitikėjo, kaip nepasiti
kėjo svetimu prispaudėju.

Nesuteikė laimės ir ramybės Jono Karnos 
seneliui. Senelis sumažino tėvo palikimą ke
letu auksinių, gražiai jį palaidodamas, bet vė
liau, sekdamas tėvo pėdomis, kelis kartus tiek 
padėjo į seną slaptavietę. Mirdamas senelis 
paliko Jono Karnos tėvui žymiai padidėjusį 
auksinių skaičių — be Aleksandro I-jo, jo rin
kinyje radosi auksinių su kelių vėlyvesnių ca-
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Bažnyčia kovoje dėl tautų laisvės
Visi į kovą už laisvę, — tokj šūki 

Kalėdų išvakarėse metė Popiežius. 
Tą kalbą, tur būt, būsite skaitę, bet 
prisiminti irgi ne pro šalį:

„Kai pirmą kartą paskelbta At
lanto Charta, žmonės gilinosi į jos 
turini. Pagaliau galima laisvai atsi
kvėpti! Tačiau šiandie kas beliko iš 
tos deklaracijos ir jos nuostatų? Net
gi nedaugelyje kraštų, kurie, patys 
laisvai apsisprendę, arba’ kitų, di
džiųjų, valstybių apsaugoti, mėgsta 
pasauliui rodytis kaip naujos ir tik
ros pažangos vėliavnešiai, — ir ten iš 
keturių laisvių beliko šešėlis ir misti
fikacija. Pažiūrų skirtumas, abipu
siškas nepasitikėjimas ir (taringumas, 
dviguba buhalterija, (vairūs kompro
misai ir spręsmai, paremti jėga ar 
politiniu pranašumu, — visa tai dau
gelio širdyse pasėja nepasitikėjimą. 
Užuot žengę į tikrąją taiką, didelių 
plotų, ypač Europos, gyventojai atsi
dūrė nuolatinio netikrumo būklėje, 
iš kurios anksčiau ar vėliau gali iš
kilti naujo konflikto liepsnos“.

Kur išsigelbėjimas? Popiežius da
vė keletą praktiškų nurodymų, visų 
pirma pabrėžė, kad i tarptautini gy
venimą privalo sugrįžti teisė ir tei
singumas, tautų laisvė ir suverenu
mas. Popiežiaus žodžiais, laikai yra 
baisiai atsakingi:

„Nė vienas krikščionis neturi tei
sės jaustis kovoje pavargęs. Niekas

Ponui Wallace atsakymas
Neseniai p. Henry A. Wallace 

savo laikraščio vedamajame puolė 
prezidento Trumano politiką Grai
kijos ir Turkijos atžvilgiu. Jis taip 
pat priekaištavo ir dėl nepakanka
mo rūpinimosi DP. Jis buvo taip 
parašęs:

„Kodėl mes taip maža padedame 
milijonams tremtinių, kurie yra 
Europoje be tėvynių?“.

NYHT taip rašo: „Ponas Wallace 
iškelia klausimą, kurio atsakymą 
jis /turėtų žinoti, kad mes šiems 
Jftaonėms jų nelaimėje padarėme 
daugiau, negu bet kuri kita tauta. 
Jis turėtų taip pat žinoti jų nelai
mės priežastį. Didžioji jų dauguma 
yra bėgliai nuo komunistų priespau
dos (red. pabr.).

' Gi The Cincinnati Post tuo klau
simu taip pasisako:

„Kaip galime mes vesti nervų ka
rą prieš Rusiją ir laukti, jog ji 
tikrai tikėtų mūsų pasiūlymams 
Jungtinėms Tautoms dėl atominės 
energijos?, apie kurią klausia p. 
Wallace. — Jis skolinasi komunistų 
technikos visumą. Rusija jau kele
tas mėnesių veda nervų karą prieš 
laisvus pasaulio žmones ir jis turi 
taip pat žinoti, kad Sovietų Sąjunga 
atmeta mūsų atominės energijos 
programą — pasiūlymą, kuri pats 
p. Wallace neseniai netinkamai at
stovavo“ (NYHT). 

neišsiteisins,jei priešo akivaizdoje ne
pakels ginklo, bus su nuleista galva 
ir drebančiais pakinkliais“.

KAS LAISVES PRIEŠAS?
Italijos komunistų partijai pradė

jus akciją prieš Popiežių, pernai vie
ną sekmadieni šv. Petro aikštėje 
įvyko manifestacija. Popiežius pa
sirodė minioms ir, be kita ko, tarė:

„Šventojoje Romos žemėje pirmą 
kartą Petras (spėjo apie artėjanti per
sekiojimų pavojų ir įpareigojo geros 
valios žmones nepalūžti tikėjime. 
Tolygiai ir šiandie kartojame anąji 
aliarmo balsą, vėl būklė panaši, abie
jose stovyklose ruošiamasi kovai. 
Reikia, kad tikintieji pagaliau pa
bustų iš per ilgo sapno Ir kad Įsisą
monintų tikrovę Ir savo atsakomybe“.

Kalėdų proga prabilęs D. Brita
nijos karalius Jurgis VI pabrėžė: 
„Reikia ne tik alkanuosius pamaitinti 
ir miestus iš griuvėsių atstatyti, bet 
reikia atnaujinti ir tikroji civilizaci
jos dvasia“.

Čia ir glūdi dalyko esmė. Šiandie 
vyksta žūtbūtinė kova tarp kultūros 
ir antikultūros, tarp pažangos Ir rau
donosios reakcijos, tarp laisvės ir 
smurto, tarp žmogaus ir bestijos. 
Šiandie neutraliu Išlikti nebeįmano
ma, šiandie reikia griežtai apsisprę
sti: už ar prieš Vakarų civilizaciją. 
Si kova apėmė visą žemės rutuli Ir 
jau nebeapsiriboja valstybių sieno
mis ar geležine uždanga. Komuniz
mas — šitai Vakarų kultūros ir ci
vilizacijos schizma, ir schizmininkai, 
savaime suprantama, griauna visus 
Vakarų pasaulio autoritetus ir prin
cipus. Komunistai sąmoningai kovos 
aštrumą kreipia ir prieš Popiežių, 
kuris yra Vakarų kultūros saugoto
jas, pirmasis iš krikščionybės trijulės 
(Vatikanas, JAV ir D. Britanija). Po
piežius, suprasdamas laiko dvasios 
įsakymą, komunizmo mestąją pir
štinę pakėlė ir visu savo orumu kvie
čia geros valios žmones i kovą už 
žmogų ir žmoniją.

AKCIJA PRIEŠ KOMUNIZMĄ 
STIPRĖJA.—

Popiežius, baigdamas savo kalbą 
kardinolų kolegijai, pareiškė vilti, 
kad pagaliau susiburs viso pasaulio 
krikščioniškoji bendrija ir ji, visoke
riopu darbu ir besąlygine kova at
statys teisę, teisingumą ir artimojo 
meilę. Čia susipažinkime su kai ku
riais paskutiniuoju metu bažnyčios 
atstovų padarytaisiais pareiškimais.

Belgijos katalikų galva kardino
las van Roey savo ganytojiškame 
laiške (žiūr. „News Exchange") pa
stebėjęs, kad virš tautų, atsidūrusių 
anapus geležinės uždangos, kabo mir
ties tyla, pažodžiui teigia:

„Į TSRS (jungtose Pabaltijo val
stybėse — Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, v'ykskupai suimti fr ištrem
ti, kunigai išblaškyti, išžudyti, iš
vežti arba apsupti giriose, bet kokia 
katalikų veikla sutrukdyta, tūkstan

čiai katalikų, ypač iš vadovaujančių 
sluogsnių, suimta ir deportuota“.

Kardinolas, paminėjęs tikinčiųjų 
būklę Jugoslavijoje, Vengrijoje ir 
Lenkijoje, toliau rašo šitaip: „Civili
zuotasis pasaulis su liūdesiu ir baime 
stebi šios rūšies antireliginės neapy
kantos antplūdi, kuris prieštarauja 
Atlanto Chartos dėsniams ir elemen
tariesiems žmonijos kultūros reika
lavimams. Gėrėjomės rusų armijo
mis, kai jos didvyriškai gynė gim
tąjį kraštą, kai brutaliajam įsibrovė
liui smogė smūgi P° smūgio, kai 
ginklo bičiulystėje su Vakarų sąjun
gininkais taikinėjo visiškam nacio
nalsocialistinio Reicho parbloškimui. 
Bet kodėl po viso to turime ramiai 
žiūrėti, kaip Sovietų Rusija savo vė
liavų šlovę temdo nežmonišku elgesiu 
su milijonais žmonių vien tik dėl jų 
tikėjimo ir vadovavimosi sąžine? 
Esame liudininkai, kaip mūsų neap
kęsti ir pasmerkti barbariški nacio- 
nalsocializmo metodai vėl atgyja: ar 
dėl to, kad juos vartoja komunistai, 
jie turėtų būti mažiau šlykštūs ir ne
tiek verti pasmerkimo? Pats jų (to
kių metodų) pavartojimas yra civili
zacijai daromas iššaukimas“.

Škotijos vyskupai 1947. 11. 26. ga
nytojiškame laiške i Britų Imperijos 
tautas kreipiasi šiais žodžiais (ištrau
kos iš „Tablet“): „Prieš keletą metų

JAV spaudoje nuolat keliamos 
dvi pagrindinės tremtinių problemos, 
būtent:

1) Tolimesnė DP egzistencija ir
2) DP emigracija.
Pirmuoju klausimu kiek aiškiau 

pasisakė Arthur J. Altmeyer, IRO 
paruošiamosios komisijos sekretorius. 
Pdsak jo, Tarptautinė Pabėgėlių Or
ganizacija, kurios būstinė dabar yra 
Ženeva, būsianti visiškai tinkama 
perimti milijono Europos DP naštą, 
kurią jai po trijų mėnesių perduo- 
sianti UNRRA.

„Būtų žiauru DP, jei mes sutik
tume, kad IRO veiksianti stebuklin
gai, pareiškė p. Altmeyer, atvykęs j 
Rhine-Main aerodromą. Pirmų pir
miausia bus studijuojama US zonos 
DP problema, pats perėmimas neį
vyks automatiškai." \

Senatas vienu balsu priėmė {sta
tymą, kuriuo JAV suteiks IRO 71 
milijoną dolerių, arba daugiau negu 
4O°/o nuo 161 mil. dol., kurie buvo 
numatyti naujosios organizacijos biu
džetui, pareiškė Altmeyer.

Toliau buvo paminėta, kad finan
sinė Rusijos parama IRO esanti ne
reikalinga, tačiau DP problemos 
sprehdimas — repatriacija ar naujas 
įkurdinimas — priklauso visoms tau
toms ir negali būti išspręsta kurios 
vienos tautos. 

laikėme savo pareiga pasmerkti ban
dymą legalizuoti komunistų mažu
mos vyriausybę Lenkijoje. Ši grupė, 
pagriebusi valdžios vairą, savo val
džią vykdo' durtuvų pagalba."

Toliau sakoma, kad ir aklieji gali 
matyti, kad anapus geležinės uždan
gos siaučia diktatūra Vardu „raudo
nasis fašizmas“. Ten šeimininkauja 
komunistinis Gestapo, kurio samdi
niai pasaulio opinijai prisistato savo 
žudynėmis? teroru ir tortūromis:

„Privalome rimtai apsvarstyti ga
lutinį Sovietų teritorijinių ambicijų 
tikslą. Lietuva, Latvija ir Estija — 
narsios mažos valstybės — nebeegzi
stuoja. Balkanų valstybės suryjamos 
dalimis. Laisvė atsitraukia iš Euro
pos, o kai laisvė žūna, didėja pavo
jus ir mūsų (D. Britanijos), savaran
kiškumui“.

Ganytojinio laiško pabeigoje pa
brėžiama: „Vienintelė bėra mums 
viltis garbingai ištverti — šitai iš 
naujo užsivilkti Kryžiaus žygio ko
votojų apsiaustus, pasiskelbti mažų
jų Europos tautų reikalų gynėjais, 
pasmerkti šitų tautų pavergimą, rei
kalauti, kad šitoms tautoms būtų su
grąžintos jų suvereninės teisės; pri
valom drąsiai demaskuoti komunistų 
sąmokslą prieš mūsų civilizaciją“.

Ganytojiškąjį laišką pasirašė: ar- 
kivysk. A. J. McDonald, arkivysk. 
D. A. Campbell, vysk. W. H. Mellon, 
vysk. J. D. Scanlan ir vysk. D. Pa
terson.

Tremtinių problemomis
(Pagal Jungtinių Amerikos Valstybių spaudą)

Palietęs DP aprūpinimą pareiškė, 
kad ar IRO bus pajėgi tremtinius 
taip - aprūpinti, kaip iki šiolei juos 
aprūpindavo UNRRA kartu su ka
riuomene, dar neaišku, tačiau buvo 
patvirtinta, jog DP aprūpinimas ne
bus nutrauktas.

Antrasis klausimas — emigracija 
mus tiek domina, kiek ji liečia mūsų 
išsilaikymą iki sugrįžimo i savo tė
vynę. Dabartinė padėtis, supranta
ma, yra bloga, demoralizuojanti ir 
veikianti neigiamai. Ar pasiseks ir 
kaip pasiseks iš šios padėties išsiristi, 
dar vis nėra aiškių duomenų, nors 
vis dažniau pasitaiko mums palan
kesnių pareiškimų.

Štai neseniai, kaip praneša UP iš 
New Yorko, Adolf A. Berle, jr., bu
vęs valstybės pasekretorius, kritika
vo sąjungininkų vedamą DP atžvil
giu politiką ir kvietė užbaigti tokią 
diplomatiją, kuri „vieno krašto žmo
nes meta kito krašto naudai".

Kalbėdamas Tarptautinio institu
to Amerikos federacijoje Berle nu
rėdė, jog priverstinės masinės imi
gracijos politika prasidėjusi nuo Hit
lerio - Stalino pakto dienų.

„Pirmasis šio pakto rezultatas pa
sireiškęs didelio skaičiaus iškrausty- 
mu, pasidalijus Lenkiją ir pertvar
kant rytinės Europos sienas“, pareiš
kė jis.

Berle reikalavo remti ouvusio Imi
gracijos komisaro Earl G. Harrison 
įstatymo projektą, kuris turėtų būti 
tuojau įteiktas kongresui svarstyti ir 
pagal kurį būtų leista 400.000 DP 
įvažiuoti į Ameriką ketverių ar pen- 
kerių metų būvyje, neskaitant imi
gruojančių pagal įstatymais numaty
tas kvotas.

Jeigu JAV nepadėsiaųčios DP, sa
ko jis, tada nieko nebus padaryta ir 
kitų-tautų.

„Šis kraštas, sako jis, gali priimti 
pasiūlytą skaičių remdamasis esa
mais imigracijos įstatymais, nes pa
gal dabartines taisykles galėjo būti 
įsileista du milijonai žmonių, tačiau 
dabar nuo 1930 metų teatvyko ma
žiau negu 600.000.“ “(S & S)

Kitoje vietoje pranešama apie tai, 
kaip vyksta emigracija į kitus kraš
tus. Štai IGCR pirmininkas Sir Her
bert Emerson pareiškė, jog gegužės 
1 d. 1.000 DP asmenų išvyks į Brazi
liją. Toliau jis pridūrė, kad be nu
matomų 5.000, kurie vyks į Braziliją, 
5.000 šeimų, arba 25.000 DP, dar šiais 
metais Išvyks į Venezuela.

Balandžio 8 d. 500 DP (iš 20.000) 
išvyks angliakasių darbams į Belgi
ją. Po 3 mėn. išvyks jų šeimos. Vė
liau 1.500 iškeliaus į Kanadą pas gi
mines. (UP)

Londono radijo žiniomis, West- 
minsterio kardinolas Griffin pareiš
kė, kad iš Atlanto Chartos Rytų ir 
Vidurio Europoje padaryta viešas 
pasityčiojimas. Jau vyriausias metas 
baigti nuolaidų politiką. Vienintėle 
gaire tegali būti prezidento Trumano 
politika, kuri skelbia: beatodairinis 
komunizmo sunaikinimas visame pa
saulyje!

Kurios mūsų pareigos? Mūsų Tė
vynė anapus geležinės uždangos. Ak
cijai už Tėvynę dirva plati, čia yra 
darbo tikintiesiems ir netikintiesiems 
tautiečiams. Šventojo Sosto Delega- 
tūra ir Evangelikų Sinodas turėtų 
labiau tarpusavyje susiklausyti ir 
ieškoti bendro darbo gairių. Kaip 
pavyzdi paimkime pasiruošimą Lie
tuvos Dienai. Kas reikalas, rodos, 
žino katalikai ir evangelikai. Ano 
pasaulinio karo metu Lietuvos Die
nos reikalais į Romą važinėjo... 
evangelikas Martynas Yčas. Po Yčo 
tą misiją tęsė prelatas Olšauskas. 
Ačiū Romai tada apie Lietuvos kan
čias ir pastangas i laisvę patyrė net 
toliausi žemės rutulio užkampiai. Šį
kart evangelikai, deja, ne visose sto
vyklose suprato reikalo svarbumą. 
Kas pasiteisinimas? Čia juk visų 
lietuvių reikalas. Mūsų katalikai ir 
evangelikai turėtų pasimokyti iš Vo
kietijos CDU. Viena yra Vakarų kul
tūra, viena mūsų Tėvynė, Lietuva, 
ir vienas yra kelias už jos reikalus.

J. Garšva

rų atvaizdais. Laimės jie seneliui neatnešė dėl 
tos pačios priežasties kaip ir jo tėvui. Užtai 
nerimo suteikė dvigubai. Juo didesnis turtas, 
juo labiau jis traukia piktadarius ir juo labiau 
gaila jo-netekti.

Kad laimės auksiniai neatnešė Jono Karnos 
tėvui, netenka nė kalbėti. Užtai jie atnešė tri
gubai didesnį nerimą. Net gi baimę. Vos tik, 
sekdamas senelio ir tėvo papročiu, suspėjo pri
dėti prie palikimo keletą auksinių su naujojo 
caro Mikalojaus II-jo atvaizdu^ tuoj kilo pir
masis pasaulinis karas. Su jo pradžia baigėsi 
auksinių didėjimas Karnų šeimoje ir prasidėjo 
baimė jų netekti. Kodėl ne, ir Karnos tėvas 
būtų mokėjęs į jo rankas patekusį auksinį už- 
glausti, bet nuo šiol į jo rankas nepateko nė 
vienas, o išslyst išslysdavo vienas po kito.’ Pir
masis išslydo besitraukiant nuo priartėjusio 
fronto į Rusijos gilumą. Reikėjo patepti žan
darą, kad leistų ir toliau vykti nuosavais ark
liais ir ieškoti patogesnės vietos apsistoti, užuot 
sėdus į traukinį su kitais pabėgėliais ir atsi
duoti pareigūnų malonei. Nuo thda ir pra
sidėjo nuolatinis auksinių mažėjimas, kol 
šiandien jis užsibaigė iš karto.

Kur čia, apie laimę netenka nė kalbėti. Ar 
tai jau laimė, jei auksinio pagalba apmažini 
alkį? Ginantis nuo bado Rusijos revolucijos 
metu auksinių skaičius apmažėjo. Užtat padi
dėjo vargas juos išsaugoti nuo plėšikaujančių 
revolucionierlų, nuo raudonųjų komisarų gob
šumo, nuo drastiškų potvarkių atiduoti auksą 
liaudies vyriausybei. Dabar auksiniai tapo 
priežastimi drebėti dėl savo gyvybės. Riz-'-a 
buvo didelė, bet Jono Karnos tėvas ją nešė. 
Argi galėjo lengvai išsižadėti dviejų kartų .taip 
sunkiai sutaupyto skatiko. Reikėjo drąsos ir 
sumanumo tinkamai auksinius paslėpti nuo 
kasdieninių kratų. Drąsos ir sumanumo Jono 
Karnos tėvui pakako. Auksiniai kruviname 
revoliucijos klane nenuskendo, jie grįžo 1918 
metais pro sienos kontrolę, pro karantinus, jau 
į laisvą tėvynę. Grįžo ten, iš kur buvo kilę.

Ir kaip tik laiku, kad atstatytų sudegusį ūkį, 
kuris juos iškeitė už savo vertybes ir atidavė 
Į šeimininko rankas. x

Atstačius ūkį bepaliko tik prosenelio pali
kimas. Senelio sutaupos išsieikvojo. Atrodytų, 
kad dabar, kada auksiniai suteikė siek tiek 
laimės, turėtų suteikti ir ramybę. Bet ne. Pa
augo pats Jonas Karna. Pradėjo į mokslus 
stiebtis, nepanoro tėvų pavyzdžiu žemę knisti. 
Pagaliau, nelabai jis ten ir buvo reikalingas, 
nes vyresnis brolis jau tvirtai žengė paskui 
žagrę. Išvyko Jonas į miestą, o su juo ir ke
letas auksinių. Mokslas kainuoja pinigus, o 
atstatomas ūkis dar nepajėgė jų uždirbti. Kol 
ūkis sutvirtėjo, auksinių skaičius sumažėjo 
iki tiek, kiek prosenelis buvo sutaupęs beber- 
naudamas. Bet dabar jų nereikėjo jau nė Jo
nui, nes jis turėjo gerai apmokamą tarnybą ir 
pats galėjo šiek tiek į šalį atidėti. Auksiniai 
liko ilsėtis tėvo kišenėje, bet jų jau buvo per 
maža, kad galėtų teikti laimę ir ramybę.

Auksinių gadynė praėjo. Nieks jų nekalė 
ir nieks jų netaupė, kai, pagaliau, sava vy
riausybė nukalė didžiojo tautos vyro sukakties 
progą su jo atvaizdu. Žmonės patikėjo sava 
vyriausybe ir banku. Kas turėjo auksinių iš se
no — tebelaikė. Kas žino, gali dar prisireikti. 
Bet šiaip auksinis nebeteko pirmykštės vertės. 
Banknotas patogesnis, buvo nešiotis kišenėje, 
patogesnis ir paslėpti.

Bet visdėlto auksinių metaš vėl atėjo. Atė
jo jis kartu su okupantu 1940 metais. Kai ca
rizmo paveldėtojas komunizmas uždėjo savo 
leteną ant tautos laisvės ir piliečių sutaupų 
bankuose, kiek laimingesni jautėsi tie, kurie 
bankuose sutaupų neturėjo, o laikė užgniaužę 
saują banknotų ar auksinukų.

Po pakeitimo nuosavos valiutos svetimąja 
nustojo visko ir turį namuose užslėptų bank
notų. Tik auksiniai savo vertės nenustojo. At
virkščiai, jie brango, juos visi slapta graibstė, 
ieškojo. Ir-nors įsakymas sekė įsakymą, kad 
auksas būtų atiduotas valstybei, aukso paklau

są vis didėjo. Kas beatiduos gera valia tautos 
auksą atėjūnui. Ką užgrobė — užgrobė, bet 
geruoju — ne šnipšt. Nors aukso laikymas 
grėsė netekti laisvės ir net gyvybės, bet ar kas 
su tuo skaitėsi. Kaip okupantas atėjo, taip 
išeis, bet iš krašto išėjęs auksas jau nesugrįžta. 
Tai ar nedera piliečiams tautos turtą saugoti? 
Kad ir su pavojum, bet saugojo, kas tik turė
jo. Juk okupantui išėjus vėl reikės pastatyt 
kraštą ant kojų, o tai galima tik su aukso pa
galba.

Tie keliolika auksinių Jono Karnos tėvui 
teikė pavojų ir nerimą, bet jis to nepaisė. Ne
paisė ir pats Jonas Karna, slėpdamas keletą 
aukso dirbinių, kuriuos jis buvo savo malonu
mui įsigijęs.-

1941 metais okupantai išbėgo, bet nerimas 
pasiliko, nes atėjo kitas, taip pat godus aukso, 
kaip ir pirmasis. Pakeitęs raudonąjį, rudasis 
okupantas perėmė ir jo metodus. Kas neati
davė aukso pirmajam, turėjo atiduoti antra
jam okupantui. Tačiau ar daug tokių radosi? 
Nė vieno. Ar nepakanką to, ką užgrobė lau
kuose, ko nespėjo išsivežti pirmasis okupantas.

Jonas Karna ne tik kad savo auksinių 
daiktų neatidavė, dargi pora mažmožių įsigijo. 
Ir kai bėgo nuo antrą kartą ateinančio, mir
timi alsuojančio pirmojo okupanto, savo aukso 
nepaliko. Paliko viską, tik lagaminėliu nešinas 
spruko, bet auksą pasiėmė, nes tai toks daik
tas, kuris pats nenoriai skiriasi su savo šei
mininku. Ne kiek ten jo ir buvo: laikrodis, 
pora žiedų, žmonos auskarai, apyrankė, špil- 
kutės. Visa tai sutilpo mažoje dėžutėje ant 
lagamino dugno. Kadangi sūnus bėgo į neži
nia, tai tėvas įbruko jam ir paskutinius pro
senelio užbernautus auksinius. Gal tai jau ir 
yra juodoji.diena, kuriai auksiniai buvo laiky
ti, gal jie išgelbės sūnų nuo mirties iš bado.

Jei auksiniai nesuteikė laimės Jono Kar
nos pirmtakūnanas, tai jam jie tik nelaimę at
nešė. Tiesa, didžiausias rūpestis, ar pavyks 
įšaTUgeliuoti per sieną l Vokietiją, buvo be 

pagrindo. Niekas jo nekratė, neieškojo aukso 
ir net-neklausė. Nė vienas alkanas neuždaro 
durų maistą {nešančiam. Jei bėglys turi aukso
— gerai. Jie kur padės, ne šiandien, tai rytoj 
turės jį atiduoti, jei ne pagal įsakymą, tai už 
pastogę, maistą ir aprangą. Atgal neišveš, tai 
jau tikra. O kad įveža, galima tik džiaugtis. 
Tiek jo suryja karas!

Siena perėjus Jono Karnos nerimas nepasi
baigė. Baimė, kad kas neapvogtų, lydėjo jį per 
visas stovyklas, kurių šis praleido keletą ir 
kuriose knibždėjo įvairiausių tautų ir įvai
riausių gabumų žmonės.

Daug kartų per šiuos metus badas žiūrėjo 
jo vaikams į akis, bet jis vis nesiryžo nė vieno 
auksinio pajudinti. Kol dar galima išsilaikyti
— tegulie. Ateis dar tamsesnių dienų. Paga
liau ateis ir grįžimo Tėvynėn valanda. Net 
pareiga reikalauja parvežti įpvynėn, ką iš jos 
išvežei ir su tuo jai pždėti atsitiesti po kelerių 
okupacijų.

Taip Jonas Karna išsaugojo savo auksinius 
nuo vagių ir nuo pagundos parduoti, iki atėjo 
paliaubų diena. Karas baigėsi, bet įsakymai 
draudžią turėti aukso pasiliko. Kažkodėl jie 
tiko ir nugalėtojams. Matyt, ir jiems aukso 
reikėjo, kad ir atėjo iš aukso šalies. Kas žino, 
kuriam galui, faktas, kad ir jie atsinešė to
kius pat įsakymus kaip ir mano tėvynės oku
pantai.

Kadangi tų įsakymų niekas negarsino, tai 
nevisi apie jų esimą ir žinojo. Tų nežinančiųjų 
tarpe buvo ir Jonas Karna. Dabar auksas jį 
tikrai darė laimingu ir ramino. Karo audros 
preėjo, ir auksas nežuvo! Teateinie tik grįži
mo valanda- bus su kuo ant tėviškės griuvėsių 
atsistoti. Bet tai buvo tik nesusipratimas. Nie
kad dar nujautimas nebuvo jo taip apgavęs, 
kaip šį kartą. Niekada jo auskiniai nebuvo 
didesniame pavojuje, kaip dabar.

Kaip visada po giedros atūžia audra, falp i? 
šį kartą sprogo staiga. Vieną diena atv^M į 

(Pabaiga 7 pusi.)
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itULTQElWtS GYVENIMASm
Kai senieji stabai griūva

Rašo Vyt. Alantas
ILIUZIJŲ KRIZE

Daug vertybių, kurių kursas prieš 
karą atrodė labai aukštas ir pastovus, 
Bandien mums virto pigiomis senie- 
ųpmis. Mūsų galvosenoje ir pažiū
rose vyksta revoliucija, ir kuo ji pa
sibaigs, dar negalima numatyti. Va
karykščiai dievai kulvertomis virsta 
nuo pjedestalų, o kas 1 juos įkops, 
nežinia.

Paimkime, pavyzdžiui, kad ir mū
sų pažiūrą j Vakarų kultūrą. Kaip 
mes tą kultūrą vaizdavomės prieš 
karą, būdami laisvi, ir kaip mes ją 
vaizduojamės šiandien, betarpiškai 
su ja susidurdami? Išskyrus vieną 
kitą nepataisomą entuziastą, o gal 
nepagydomą aklj, bendra mūsų trem
tinių masė savo pažiūrą | Vakarų 
kultūrą revizavo iš pagrindų. Kas 
mums seniau atrodė, kaip aukštas, 
sunkiai įkopiamas kalnas, šiandien 
matome lygumą, kurioje gyvena ne 
dievai, o tokie pat, gal kartais ir 
blogesni žmonės, kaip mes. Kai sė
dėdami savo kabinetuose laisvoje 
Lietuvoje mes „studijavome“ Vaka
rus pro apsukrios propagandos mums 
ant akių užmestą tinkell, mums daug 
kas atrodė nepaprasta, o kai tinklelis 
nusmuko, mes pamatėme, kad nieko 
ypatinga. Juk reikia atsiminti, kad 
prieš karą bet kuri save gerbianti ir 
kultūringa laikanti valstybė išleisda
vo milžiniškas sumas savo kultūrai 
užsieniuose propaguoti. Po karo, ži
noma, ta tradicija vėl atnaujinama 
ir, pvz., prancūzų intelektualai skun
džiasi, kad vyriausybė tam reikalui 
esanti per daug šykšti... Bet tai jau 
kitas klausimas.

Tokios mintys man ateina | galvą, 
perskaičius laišką iš anglų zonos vie
no korespondento, kuris atsiliepė i 
mano straipsnius kultūriniais klausi
mais prieš kurį laiką spausdintus 
šiame laikraštyje. Manau, kad ir 
skaitytojui bus (domu susipažinti su 
to laiško nrntimis.

Korespondentas rašo: „Mum' dau
geliui Vokietija buvo per aaug be 
atodairos išgarbinta. Daugelis manė
me, kad Vokietija ir vokiečiai tai 
tikrai „kito pasaulio“ žmonės. Pa
matę ir pažinę Vokietiją, labai apsi- 
vylėme. Gal būt, Vokietiją išrekla
mavo laikraščių korespondentai, ku
rie lankė propagandines įstaigas, va
sarvietes, kurie matė Vokietiją tik iš 
oro, prabėgomis“.

Žodžiu, iliuzijų krizė. Reikia ma
nyti, kad taip galvoja ne tik mano 
korespondentas iš anglų zonos, bet 
ir lietuvių tremtinių daugumas.

KAI LIETUVIS LYGINA SAVE 
SU VAKARAIS

Toliau laiško autorius lygina lie
tuvius su-vokiečiais. Jis rašo': „Nei 
mūriniai namai, nei plentai, nei elek
tra nenulemia mūsų dvasios kultū
ros. Aš puikiai pažinau Lietuvos kai
miečius ūkininkus; kaip jie nuo
sekliai galvodavo apie karą, politiką, 
nors nei radijo žinių nei laikraščių 
karo metu negaudavo. Kaip puikiai 
jie atskirdavo tiesą nuo propagandos. 
Dabar turėjau progos susipažinti ir 
su vokiečiais ūkininkais; tuo atžvil-

giu jie žemiau stovi už lietuvius. Mū-
šų kaimiečio galvojimas yra gilus ir 
realus, tuo tarpu vokiečio — blankus 
ir neapdairus.“

Vokietiją laiško autorius laiko „ti
piška Vakarų atstove". Bet jis paste
bi, kad ir Prancūzija esąs „mirštąs 
kraštas“ ir kad „Anglija, arčiau ją 
pažinus, nebėra tokia ideali, kaip kad 
buvo vaizduojama“. Vienas anglų 
profesorius orijentalistas prieš kur| 
laiką per vjeną viešą paskaitą Ham
burge pareiškęs, kad Europos istori
ją ir kultūrą vakariečiai pažinoję tik 
iki Vyslos, o už jos jiems buvusi ter
ra incognota. Ir korespondentas da
ro labai griežtą išvadą: „Daugelis 
mūsų, pažinę Vakarus, nebenorime 
būti vakariečiais“.

Kitaip sakant, šalin nuo Vakarų! 
Tuose žodžiuose skamba ne tik nusi
vylimas Vakarais, bet ir kažin koks 
protestas už tai, kad mes per daug 
ilgai 1r be jokių rezervų Vakarus 
garbinome. Tatai būtų galima pava
dinti tautinės savigarbos prasiverži
mu ir noru nusiskratyti, pagaliau, sa
vo mažavertiškumo kompleksu. Va
kar kraštutinis Vakarų kultūros gar
binimas, šiandien kraštutinis jos pa
neigimas.

Kraštutinumai yra geras dalykas, 
jei jie kreipiami kuria nors pizity- 
via linkme. Bet ką mes laimėtume, 
jei visai nusigręžtume nuo Vakarų? 
Kokia mums būtų nauda nutraukti 
šimtametes mūsų kultūrines tradici
jas su Vakarais ir pagaliau ar tai 
būtų galima' praktiškai padaryti? 
Mes galime nusivilti Vakarais, ypač

po šio karo, kada Vakarai daugeliu
atžvilgiu virto fiziniais Ir moraliniais 
griuvėsiais, bet Europa nebe pirmą 
kartą virsta griuvėsiais. Galima pri
siminti kad ir 30 metų karą, kada 
aplink miestus slankiojo vilkai. Eu
ropa daug kartų kėlėsi, ji ir vėl pri
sikels. Europos tūkstantamečių kul
tūros tradicijų joks kataklizmas ne
išraus. Europa pasauliui davė nau
jųjų laikų kultūrą ir civilizaciją.

Laiško autorius tvirtina, kad Eu
ropa esanti išsisėmusi ir kad ji tu
rinti žūti. Aš čia nemanau ginčytis, 
ar Špenglerio teorija teisinga ar klai
dinga, bet vienas dalykas atrodo vi
sai aiškus: Jei Vakarų Europa žus, 
žūsime ir mes. Politiškai ir kultūriš
kai mes esame neatjungiamai susiję 
su Vakarais. Pagaliau, ką reiškia Va
karų Europos žlugimas? Jei | tą klau
simą žiūrėti politiškai, tai ir šiandien 
Vakarų Europa yra žlugusi, nes pa
saulio politinis vadovavimas iš jos 
rankų jau atimtas; bet Jei | j| žiūrėti 
kultūriškai, tai kol kas dar nėra kito 
kontinento, kuris būtų iš jos išplėšęs 
ir kultūrini vadovavimą. Ne tik | 
politini, bet ir j kultūrinį vadovavimą 
pasauliui reiškia pretenzijų Šiaurės 
Amerika. Jei tai jai ir pavyks, bet 
ar tai nebus tik Vakarų Europos kul
tūros tęsinys?

Taigi, nusigręžimas nuo Vakarų 
Europos būtų ne kas kita, kaip kir
timas šakos, ant kurios patys sėdime. 
Pulti iš vieno kraštutinumo | kitą ne
būtų prasminga. Žinoma, svarbiau
sia mūsų misija kurti savą, tautinę, 
lietuvišką kultūrą, atrenjtą j mūsų

M. Vaitkus

Kaip dėkoju Tau, Dieve, kad verkti galiu, 
nes užtrokščiau, beeidamas vienas keliu, 
kai brangieji nutilę jau ilsis kapuos, 
o aš laukiu dienos, kai nueisiu pis juos, 
nei ligonis, pasilgęs aušros spindulių...
Kaip dėkoju Tau, Dieve, kad verkti galiu, i 
kai brangiuosius miniu, kur užgesę...
Man tie ašarų perlai — gyvasis vanduo:

\ praaušrėja dvasia, nusipraususi juo, — 
aš brangiuosius regiu, jie man šypso gyvi, 
vėl liepsnoja pražydusi meilė blaivi, 
ir vėl kužda viltis iš tolybių tolių...
Kaip dėkoju Tau, Dieve, kad verkti galiu, 
kai brangiuosius miniu, kur užgesę..,.

liaudies kūrybą ir savas kultūrines 
tradicijas, bet tas darbas visai nerei
kalauja apsimųryti kinų siena nuo 
'Vakarų. Priešingai, mes įeiname j 
Vakarų Europos kultūringų tautų 
šeimą ir, ar mes to norime ar neno
rime, tautiniame katile pagaminta 
mūsų kultūra vistiek turės vakarie
tišką prieskon|.

PATYRIMAS TREMTYJE
Tremtyje mes išeisime žiaurią 

skurdo ir vargo mokyklą. Ar tai mus 
labiau užgrūdys ar sudemoralizuos, 
dabar dar sunku pasakyti. Bet vie
nas dalykas visai aiškus: tremtis mus 
išmokys savarankiškiau galvoti ir la
biau branginti visa tai, kas sava. Kad 
mes kartais nukrypsime | vieną ar 
kitą kraštutinumą, tai nieko, svarbu, 
kad sustiprėtų mūsų galvojimo lietu
viškas pagrindas, kad mes vieną kar
tą ant visados išsigydytum# nuo ma- 
žavertiškumo komplekso. Tremtyje,

1918 m. Vasario Šešioliktosios reikšmė
Rašo M. Biržiška

1947. 2. 16 skaityta Vokietijos Plnneberge „Cap Polonia" salėje Pabal
tijo Universiteto lietuvių surengtame paminėjimo akte, kuriame dalyvavo 
taip pat to universiteto latviai ir estai profesoriai ir studentai. Pagrindi
nės pranešimo mintys išplėstos iš to pat autoriaus str. „Vasario Šešiolik
toji (Mintys ir prisiminimai)“, Įrašyto Uchtės lietuvių „Vyties“ stovyklos 
1946. 2. 16 leidinyje „Leiskit | Tėvynę“ Nr. 2.

1.
1918 m. Vasario 16-stosios dlėnos 

nieks nestengs išbraukti iš lietuvių 
tautos istorijos, ne tik iš jos praei
ties rašytų, bet ir iš tautos gyveni
mo, iš jos gyvos, nesibaigiančios ir 
nesibaigsiančios buities, nes Ji neuž
baigė, neužantspaudavo praeities, tik 
aiškiai ir griežtai iškirto ir nužy
mėjo kelią tautos ateičiai.

2.
Juk Vasario 16-toJl tai stebuklin

go lietuvių tautos priesikėlimo iš 
daugiaamžio merdėjimo, kaimynus 
ir platesni pasvieti nustebinęs, pa
saulio istorijos reikšmingas įvykis, 
įgyvendinęs seną tautos poeto 
rono viziją:

LIETUVA KAIP SAULE!
3.

Vasario 16-toji per amžius
kinamos, kad ir plačiai tarptautinio 
mokslo išgarsintos, bet svetimšalių, 
dažnai to pat mokslo vyrų laikomos 
mirštančia, kaimynų marinamos 
senovės lietuvių ' kalbos ne

Ba-

nle-

tik

Kalbos kampelis
22. Ar galima sakyti: jo atsineši- 

mas prie mūsų yra nekoks?
Žymesnių nepriklausomos Lietu

vos laikraščių kalboje šiokių posakių 
jau beveik visai nebepasikartodavo, 
bet dabartinėje mūsų spaudos kal
boje panašių dalykų kibždėte kibžda, 
bevelk kiekviename laikraščio pusla
pyje. ypač verstiniuose straipsniuose. 
Pvz. senatoriaus Wayland Brookso 
kalbos vertime randame šitokj saki
ni: „Jungtinių valstybių žmonės pir
miau turi laimėti sovietų pasitikėji
mą, negu milžiniškoji meška priims 
draugingesnj prie jų (t. y. Baltijos 
valstybių) atsinešimą“. Paskutinė ši
to sakinio dalis yra visiškai nelietu
viška, gramozdiškai versta iš rusų 
kalbos. Vietoj grubios -svetimybės 
atsinešti prie ko (iš rusų otnosit’sja 
k komu) paprastai lietuviškai galima 
pasakyti elgtis, santykiauti su kuo 
ar kaip nors kitaip panašiai, todėl ir 
augščiau minėtoji sakinio dalis yra 
maždaug šiaip taisytina: negu mil
žiniškoji meška ims draugiškiau su 
jomis elgtis (arba santykiauti).

23. „Mūsų Kelio“ š. m. vasario 13 
dienos numeryje buvo mėginta par

ker| vadinti piltuku arba rašykle. Po 
to teko išgirsti įvairių nuomonių: 
vieniems šie pakaitalai atrado pa
kenčiami, kitiems visai netinkami: 
sako, piltnkas gali būti painiojamas 
su piltuvėliu, o rašyklė, žymiai ge
resnė už piltuką, vis dėlto esanti per- 
bendras pavadinimas ir todėl nenu
sakanti pačios būdingosios parkerio 
ypatybės. Dėl to dabar ginčytis vi
siškai netenka: ir pačiai „Kalbos 
Kampelio“ redakcijai yra aišku, kad 
šiuo metu visai tinkamą pakaitą rasti 
tam reikalui yra nelengva, todėl ty
čiomis buvo siūloma ne vienas, bet du 
pavadinimai Galbūt kas nors iš 
skaitytojų galės sugalvoti kok| nors 
tinkamesni žodį — maloniai prašome 
mums pranešti: jei bus tik bent kiek 
pakenčiamas, mes jį tuojau paskelb
sime. Štai neseniai teko nugirsti par
keri vadinant pritraukiamuoju kote
liu: tai yra iš tikrųjų gana būdingas 
nusakymas, ir todėl reikiant galėtų 
būti visai tinkamas vartoti. Gal tik 
tiek yra pastebėtina, kad jis kaip 
specialus terminas yra kiek perilgas, 
bet geresnio neturint, iš bėdos gali 
būti ir tai pravartu.

mokslui, bet ir, tautos gyvybei išsau
goti įtvirtinimas, griežtas Ivalstybini- 
mas, ne tik suteikimas jai valsty
bėje tokų teisių ir padėties, kokių 
Ji nei Senovės Lietuvoje valstybi
niame gyvenime neturėję bet ir at
skleidimas jai vartų | sudėtingą, sub
tilų modeminės kultūros pasaulį 
vienai po kitos sričiai lengvai ir 
garbingai įgalėti. Ne be gilaus pa
grindo žymus lenkų kalbininkas, 
Vilniaus universiteto prof. Jan 
Otrebski 1942 m. tenykščiams lietu
viams yra pareiškęs:

„Kai Antrajam Pasauliniam Ka
rui pasibaigus tarptautinėje diplo
matų konferencijoje bus svarsto
mas Lietuvos reikalas, lietuvių tau
tos teisei savo nepriklausomybei at
gauti padėkite jiems ant stalo tą 
vieną vienintėll dokumentą — Lie
tuvos Mokslų Akademijos Vilniuje 
išleistą Lietuvių kalbos žodyną — 
to argumento pakaks!"

4.
Vasario 16-toJl tai pasaulio se

niai pamirštos XIII-XV a. Mindau
go - Gedimino - Algirdo - Kęstučio - 
Vytauto Lietuvos — tegu suminia- 
tiūrėjusios, sumažėjusius, sunykštė- 
jusios, bet ir suderintos su mūsų ga
dynės tautiškumo ir demokratišku
mo dvasia 
{vedimas i 
tarpą, jos 
pradžia, po
meniu padedamas pats svarbusis 
valstybinis dokumentas. Taip išsi

pildė Prūsų Lietuvos kun. Krau
zės 1834 m. pranašavimas, kad kaip 
senovės Graikija jo metu, taip vėliau 
atsigausianti ir „Lietuvos karalystė".

5.
Vasario 16-toji tai 1773, 1793, 1795 

m. Prūsų ir Maskolijos vokiečiu (juk 
carė Kotryna II — šimtanuošimtinė 
vokietė, vokiškosios pseudo-Roma- 
novų Povilų, Aleksandrų ir Mikalojų 
carų dinastijos pramotė, tokia pat 
vokietė kaip Prūsų Bričkai ir Viliai) 
Lietuvos išdraskymo ir daugiau kaip 
šimtametinės maskoliškos vergijos 
status ir aiškus paniekinimas ir nu
vertimas, atviras ir griežtas atsikir
timas nuo Maskolijos — tiek nuo tik 
sugriuvusios carinės, tiek nuo trum
pai tepasireiškusios demokratinės, 
tiek nuo įsigalinčios tuo metu tary
binės — mažosios tautos ryžtingas 
stojimas prieš milžinišką valstybę ir 
jos grobuoniškus siekimus, savanom

— viešas priminimas, 
moderniųjų valstybių 
valstybinio atkūrimo 

kertiniu atstatymo ak-

riškas ir beatodalrinls pripažinimas 
ir prisiėmimas Dįdžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos paveldėjimo — Vaka
rų kultūros sargybos, gynimo ir per
teikimo Rytams sunkios ir svarios 
pareigos, betermininis įsipareigoji
mas Vakarų pasauliui atgauti kas čia 
prarasta ir pasivyti jo istorinės rai
dos greiti, pasiryžimas savarankiškai 
joje pasireikšti, visuotinėn civilizaci
jos Istorijon įrašyti savą, ne tik sau, 
bet ir kitiems jdomų, gražų ir reikš
mingą puslapį.

Tai drauge nedviprasmiškai aiš
kus savanoriškos geopolitinės ir geo- 
kultūrinės lietuviškos pozicijos užė
mimas dviejų pasaulių tarpe, germa
niškojo ir slaviškojo, išryškinto dar 
1914 m. didžiai prasmingos Vilniaus 
lietuvių „gintarinės deklaracijos“ pa
reiškimu apie Baltijos gintaro kraš
tų Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
vienijimo pradžią ♦), paremtos Mažo
sios Lietuvos veikėjų 1920 m. kovo 
20 d. pasisakymu už susijungimą su 
Ddžiąja Lietuva, pradėtas būti vyk
domas su 1923 m. Klaipėdos Krašto 
prisijungimu prie Nepriklausomosios 
Lietuvos, ligi pat mūsų dienų sun
kiausiose kovos sąlygose Prūsų lie
tuvių atkakliai ginamos, čia ir Vy
dūnui tilžiškiu! visu savo dvasiniu 
kilnumu, kūrybine galia ir kūno 
silpnumu per 50 metų vakarietiškai

(Nukelta | 6 pusi.)

*) Deklaracijos autorius Stasys Ši
lingas žuvo dabar Sibiro ar pauralės 
bolševikinuose darbuose.

reikia manyti, mes įsigysime, tiesa, 
labai brangia kaina apmokėtą paty
rimą teisingiau vertinti patys save ir 
savo tautinę kultūrą^ išėję tremties 
mokyklą, gal būt, mes geriau pažin
sime patys-save ir padarysirife le
miančią išvadą, jog lietuvių tauta nė 
kuo nėra blogesnė už kitas tautas.

Tvirtas griūva, silpnas keliasi. 
Senieji stabai griūva, keliasi nauji. 
Laikotarpis pavojingas ta prasme, 
kad neužkeltume ant pjedestalo to
kių stabų, kuriuos paskum vėl rei
kėtų nugriauti. Tautos kultas yra 
geras dalykas tik šu ta sąlyga, jei jis 
nėra išpažįstamas užrištomis akimis.

Nereikia mums Vakarų Europos, 
nereikia Vokietijos, nes ji mums nie
ko negali duoti, gal būt, galvoja šian
dien mūsų ne vienas. Kas- šiandien 
gali ir nori ką duoti? O vis dėlto tos 
„tipiškos Vakarų atstovės“ Vokieti
jos universitetuose šiandien mokosi 
mūsų 700 studentų, kuriuos vienas 
laikraštis pavadino „būsimais mūsų 
žiburiais“. Jei likimas lems jiems čia 
baigti mokslus, vargu ar jie norės ir 
drįs nebesivadinti „vakariečiais“. Ar 
mes to norime ar nenorime, bet mū
sų kultūrininkų akys krypo praeityje, 
krypsta ir šiandien į Vakarus. Ir 
man rodos, kad mums lietuviams, 
kaip europiečiams, į tą ligonį reikėtų 
žiūrėti greičiau su susirūpinimu, ne
kaip su panieka, reikėtų ieškoti re
ceptų jam gydyti, o ne nusigręžti nuo 
jo, kaip nuo pasmerktojo beviltiškai 
žūti. Vakarai turi savo ydų, bet juk 
nebūtinai mes turime matyti tik 
ydas...

Kultūrinė kronika
— Šią vasarą Berne, Šveicarijo

je, numatomas sušaukti pasaulinis 
Tarptautinio Esperantininkų Judė
jimo kongresas. •

— Pasaulio Gydytojų Sąjunga 
dar šiais metais planuoja Paryžiu
je įvykdyti savo pirmąjį kongresą.

— UNESCO Paryžiuje įsteigė 6 
milijonų dolerių fondą, kurio tikslas 
yra teikti paramą auklėjimo reika
lams Europoje ir Azijoje,

— Saaro srityje, Homburge mie
ste, atidarytas naujas universitetas. 
Tuo tarpu teveikia tik medicinos fa
kultetas. Paskaitas Skaito lektoriai 
iš Nancy universiteto.

— Amerikos evangelikų bažny
čios iki 1946 m. pabaigos išleido 70 
milijonų svarų skurstančioriis pasau
lio tautoms šelpti.

— Frankfurto/M. universitetas 
planuoja studentus apgyvendinti Jų 
pačių pasigamintose palapinėse. Tuo 
tikimasi sušvelninti nepaprastą būtų 
krizę.

Bandoma kurti lietuviškoji filmą

puikiai jsiti- 
galima pada- 
Ivairūs mūsų 
pasirodymas,

Daugelis skaitytojų gal Šyptels 
perskaitę šią antraštę ... — Kas, lie
tuviška filmą? — Ne, čia kažkas 
mėgsta jumorą!

Deja, ne visiškai taip.
Galėjome gerai ir 

kinti, kad ir tremtyje 
ryti stebėtinų dalykų: 
ansambliai, meninkų
sportininkų laimėjimai, pagaliau LT 
Opera. Į pastarosios steigimą irgi 
buvo skeptiškai žiūrėta. Tenka tik 
džiaugtis, kad tai jau įvykę faktai. 
Ar mes nesame tiek kultūriškai 
subrendę, kad būtume priaugę fil
mos menui? Iš tikrųjų esame pa
siekę didesnių laimėjimų nei filmos 
pastatymas. Gal kaltas tik mūsų įsi
kalbėjimas, kad nepajėgiame ir ne
galime filmos sukurti.

Tam „mitui“ sugriauti ir plačia
jam pasauliui mūsų dailiuosius šo
kius, dainas, papročius parodyti, 
grupelė iniciatorių ėmėsi perruošia- 
mųjų filmos pastatymo darbų.

Filmos scenarijus per Mil. Gov. 
yra įteiktas Control Commision Ger
many licencijuoti. Tikimasi, kad li
cencija bus gauta, nes tam pritaria 
Mil. Gov. ir UNRRA. Projektuoja
moji filmą neturėtų jokios politinės 
tendencijos ar ko panašaus. Ji at
vaizduotų grynai mūsų tautini cha
rakteri ir tai, kur tas labiausiai reiš
kiasi, būtent — mūsų sodžiuje. _

Iniciatorių tarpe yra vienas as
muo dirbęs pastatymo srityje Ber
lyne, garsiajame UFA filmų mieste 
Babelsberg. Minimas asmuo yra 
kaip tik trumpųjų filmų gamybos 
specialistas, o tokia numatoma ir 
mūsoji filmą.

Jei mūsų vadovaujančiosios įstai
gos supras ir įvertins to kultūrinio 
darbo reikšmę, įsitikinsime nauda, 
kurios galime tikėtis ir pasigamin
tosios lietuviškosios filmos, ją de
monstruodami savo globėjams ir 
draugams- As

5
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1918 m. Vasario Šešioliktosios reikšmė
atlaikant siuntančio germanizmo 
bangas, Jankui ir Vanagaičiui ne- 
nuleidžiant akių ir nuo karaliauči- 
nių prūsinės Lietuvos ribų. Tai per 
visą dabartini nepriklausomąjį Lie
tuvos gyvenimą, ligi ji dar nebuvo 
kritusi savo dldkaimynių auka, gai
vališkas ir ištikslintas jos verži
masis į Baltijos jūrą, atviras ir nuo- 

• širdus artinimasis su pajūrinėmis 
Latvijos, Estijos Suomijos respubli
komis.

6.
Vasario 16-toji _tai 1794, 1812,, 

1831, 1863 m. Lietuvos kartiį aukų 
ir skaudžių kančių pateisinimas ir 
apvainikavimas, moralinis palikuo
nių atpildas ir istorinis įprasmini
mas, Kosciuškos ir Mickevičiaus, 
Plioteraitės, Jacevičių, Stanevičių 
Ir Mackevičių, Kalinauskių ir Sie- 
rakauskių, kitų dar reikšmingų ir 
brangių Lietuvos sūnų ir dukterų 
žygių įtvirtinimas tautinės lietuvių 
istorijos garbės lapuose. Tai griežtas 
praeities užskleidimas, kai lietuvių 
tauta iš savo tautinių, žemaitiškai 
aukštaitiškų, ir valstybinių, lietu
viškai .rusėniškų, teritorijų iš savo 
žemės sulčių ugdė ir kūrybinėmis 
tautos krašto pajėgomis aprūpino sa
vo kaimynus.

Juk ji davė Lenkijai ir lenkams 
ne tik karalių Jogailą ir Jogailiūnų 
dinastiją, didžiuosius karo vadus 
Chodkevičių ir Kosciušką, poezijos 
genijų Adomą Mickevičių, didžiau
sią jų romanistą Krašiauskį, misti
ką Tovianskį, kardinolus Radvilą 
ir Sapiehą, arkivyskupą Zaleskį Ve
liuoniškį ir Kozlovskį alytiškį, vy
skupą Ruškį, pamokslininkus Kai- 
sevičių ir Semenenką, misininką Ry
lą didžiausius jų skulptorius Ve
liuoniški VVelonski ir Antana Vi- 
vuiski, tapytojus Stabrovskį ir Rusz- 
czycą-Ruščių, reišmingiausią meno 
kritiką Vitkevjčių, didžiausią muzi
kos virtuozą Poderį - Poderevskį, 
chirurgą Juzumą-Girštautą, filologą 
Joną Karlavičių ir jo sūnų muziką 
Mečislovą, botaniką Aleksą-AIeksan- 
dravičių, fiziologą Buivydą, antropo
logą Talką Hryncewicziu, istorikus 
Jakubowski, Koscialkovskį, Paškevi
čių, Lovmianskį kalbininką Cho- 
minskį ir daugelį kitų mokslininkų, 
patį Lenkijos iš numirusiųjų prikė- 
lėją Juozapą Ginetą Pilsudskį, Len
kų respublikos pirmąjį prezidentą 
Gabrlesių narutavičių ir ministerius 
Vasilevski, Sapiehą, Skirmuntą, 

IRO konferencija
(Pradžia 1 pusi.)

ma prieš akis susidariusią būklę, pa
rengiamoji komisija, posėdžiavusi 
iki vasario 21 d., nutarė savo sesijos 
nenutraukti, o ją tik atidėti iki ba
landžio vidurio. Tikimasi, kad iki 
to laiko IRO įsteigimo klausimas bus 
labiau išryškėjęs.

Komisija svarstė taip pat visą 
eilę organizavimo pobūdžio klausi
mų. Tarp kita, buvo išrinktas paren
giamosios komisijos vykdomasis se
kretorius. Tos pareigos atiteki ame
rikiečiui Arthur Altmeyer, kurs 
atstovauja savo šaliai UNO ekono
minėje ir socialinėje komisijoje. Ga
limas dalykas, kad jis vėliau bus 
išrinktas IRO direktorium. Prancū
zų delegatas pastebėjo, jog, jo nuo
mone, verčiau reikėję sustoti ties 
europiečio kandidatūra į vykdomuo- 
sios sekretorius, nes jis būtų geriau 
susipažinęs su pabėgėlių problema. 
Bet nenorėdami nusidėti vieningu
mo dvasiai- visi Europos valstybių 
d’elegatai balsavo už amerikiečio 
kandidatūrą.

Komisijos pasėdžių darbų tvarkoje 
užėmė svarbią vietą Italijoje esančių 
pabėgėlių likimas. Iš viso ten esą 
apie 125.000 pabėgėlių ir išvietintų 
asmenų, kurių padėtis dar pablogės, 

"kai iš Italijos, ryšium su taikos su
tarties pasirašymu, pasitrauks są
jungininkų kariuomenė. Komisija 
kreipėsi per UNO generalinį sekre
torių į suinteresuotas valstybes, pra
šydama imtis visų galimų priemonių, 
kad tarp UNRRA likvidacijos mo
mento ir IRO veikimo pradžios neat
sirastų spragos. Tuo būdu būtų lai
duota šelpiamųjų žmonių egzisten
cija.

Komisijoje, tarp kita, buvo pa
brėžta, jog IRO skatinsianti ir rem
sianti pabėgėliu bei išvietintų as
menų grįžimą į kraštą. Anglų de

(Pradžia 5 pusi.

Liutkevičių, Stanevičių Meištavičių 
ir kitus, tik dar ir savo genijalaus 
menininko Ciurlionies jiems neati
davusi.

Rusus ji apdovanojo Gediminai- 
čiais ir Algirdaičiais, kunigaikščiais 
Golicinais ir Trubeckiais, ligikotry- 
nine Romanovų dinastija, didžiuoju 
rašytoju Dostojevskiu, tapytoju Do
bužinskiu, poetais Balmontu ir Bal
trušaičiu, mokslininkais Senkovskiu, 
Kovalevskiais, Kossovičium, Dogeliu, 
Vaškiu-Ceraskiu ir kitais, ministeriu 
Plėve, karvedžiu Hurčinu, admirolu 
Ružinu, karų istoriku Puzirevskiu.

Gudams su atlaidžia šypsena ji 
leido iš jos savintis visus didžiuosius 
Lietuvos kunigaikščius ir didvyrius, 
vsus Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tijos karo vadus ir valstybininkus bei, 
administratorius, politinius ir kultū
rinius veikėjus, iš ten kilusius len
kiškus ir rusiškus rašytojus, tapyto
jus ir muzikus.

Iš savo prūsinių lietuviškai vo
kiškų sričių vokiečiams ji davė filo
sofą Kantą, poetus Simaną Dachą, 
Wilhelmą Jordaną, Thielo-Mikolaitį, 
romanistus Sudermanną, Wichertą ir 
Wiechertą, kalbininką Gerullį, nar
sių dragūnų pulkus. Net tolimą pran
cūzų literatūrą apdovanojo Apoiii- 
naire-Kostrovickiu ir Oskaru Mila
šium. i

Pagaliau, iš Lietuvos žydų tarpo 
lenkams ji davė garsųjį jų publicistą

(9)

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

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

20-jo AMŽIAUS FEODALIZMAS
Šiandieną vyraujančios visuome

niniame gyvenime sąlygos turi labai 
daug panašumo į tas sąlygas, kurios 
buvo tarp 10-tojo ir 13-to j o amžiaus, 
t. y., feodalizmo žydėjimo laikotar
pyje.

Kada centralizuotas valdymas ži
nomojo vakarų pasaulio sugriuvo 
kartu su Romos ' Imperija, žmonių 
gyvybė ir jų turtai nustojo visokios 

jipsaugos tiek nuo vidaus plėšikų 
tiek nuo užsienio invazijų. Iš to 
chaotiško vakarų evoliucijos stovio 
iškilo feodalizmas, politinė sistema, 
kuri buvo iššaukta masių troškimo 
turėti šiokį tokį saugumą. Bežemis 
ir mažažemis ėjo pas galingiausią 

legatas Sir George Rendel kėlė ver
tą dėmesio mintį, jog pabėgėliai vei
kiau grįšią namo, jeigu jų aprūpi
nimo standartas nebūsiąs per auk
štas. Po to, kai anglų zonoje Vokie
tijoje buvęs sumažintas maisto kie
kis, pabėgėlius ir išvietintus asmenis 
buvę lengviau įkalbinti grįžti na
mo... Šią nuomonę parėmė ir nor
vegų delegatas Skylstad, pastebėda
mas, jog pabėgėliai iš Norvegijos 
nenorį grįžti- namo; jie taip pat at
sisaką dirbti tomis pat sąlygomis, 
kaip ir norvegai. Prieš tokias pažiū
ras pasisakė amerikiečių ir pran
cūzų delegatai. Jų manymu, maisto 
kiekis turįs būti padidintas, o ne dar 
labiau sumažintas.

Pagaliau, dar pastebėsime, jog 
komisijos posėdžiuose buvo aiškina
masi, kaip turi būti suprasta „tei
sinės ir politinės globos“ sąvoka 
įeinanti į tarptautinių pabėgėlių rei
kalams organizacijų uždavinius. Kai 
kurie delegatai kėlė abejojimų, ar 
dėl to neatsirandą nesklandumų su 
kraštais, iš kurių pabėgėliai bei iš- 
vietinti asmenys yra kilę. Sir Her
bert Emerson, Tarpvyriausybinio Pa
bėgėlių Komiteto direktorius, aiš
kino, jog „globos“ sąvokon įeinąs rū
pinimasis tų asmenų interesais, kurie 
yra netekę savo šalies konsularinės 
ir diplomatinės globos.

Kaip jau pastebėjome, parengia
moji komisija savo sesiją atidėjo 
iki balandžio vidurio, kada ji vėl 
susirinks Ženevoje. Tačiau Ilgšio! 
dar lieka neišspręstas būsimosios 
Tarptautinės Pabėgėlių Organizaci
jos (IRO) būstinės klausimas. Šalia 
Ženevos minimas dar ir Paryžius.

Sovietų Rusija su savo satelitais 
komisijos posėdžiuose nedalyvavo, 
nes ji atsisakė prisidėti prie IRO.
Berne Dr. A Gerutis 

Judelį Kliačką, rusams žymiausią 
skulptorių Morkų Antokolskį, moks
lininkų, veikėjų, žurnalistų, carui 
net naminį šventiką otec Savelskį. 
Iš Lietuvos totorių — lenkams S.ul- 
kevičius ir Safarevičius, veikėjus ir 
mokslininkus, rusams — žinomąjį 
ekonomistą Tuhaną Baranovskį ir 
kitus.

Su Vasario 16 d. posūkiu šitoks 
savo jėgų eikvojimas svetimųjų nau
dai Lietuvoje turėjo baigtis ir įtvir
tinama nauja gadynė, kai ne tik tau
tos, bet ir viso krašto geriausios pa
jėgos visų pirma ją ir jį teturi ap
rūpinti, saviems, o ne svetimiems 
tarnauti ir dirbti. Tragįngai išgy
vendami siekiančios savo nepriklau
somybės Lietuvos konfliktą su lai
kančia tai šventvagišku pasikėsinimu 
prieš daugiaamžę tų dviejų šalių uni
ją Lenkija, tolimame Sibire žudosi 
didysis Lietuvos revoliucionierius 
Liudvikas Jonavičius, o Vakaruose 
(Šveicarijoje) Lenkijos maršalo Pil
sudskio brolis Bronislovas, bet jau 
Varšuvos prezidento Narutavičiaus 
brolis Stanislovas vasario 16 d. tvir
ta ranka pasirašo Lietuvos nepriklau
somybės ne tik nuo Rusijos ir Vo
kietijos, bet ir nuo tos pat Lenkijos 
paskelbimą, tik ir jis nebepakelė šio 
savo vyriško žygio tautinių pasėkų 
ir vėliau nusižudė. Tačiau grįžta 
Lietuvai Baltrušaitis ir Milašius — 
Balmontas atvyksta pagarbiai nusi- 

apylinkės poną ieškodamas pastogės 
ir paramos, už tai siūlydamas mai
nais savo patarnavimus.

Pavaldiniai atsiduodavo patys ir 
pavesdavo savo žemes, jeigu jie jas 
turėjo, baronams ir gaudavo iš jų 
maistą ir pastogę taikos metu ir karo 
reikmenis karo metu, o už tai dirbo 
jiems žemę, mokėjo Ųiokesčius ir ka
riavo už juos. Suvereninė galia vi
siems praktiškiems tikslams buvo at
skirų baronų rankose.

Santykiai tarp ponų ir jų paval
dinių buvo tvarkomi papročių ir įsta
tymų, bet santykiai tarp kaimyninių 
ponų buvo reguliuojami tik šeimini- 
ninių ryšių, draugiškumo ir sutarčių. 
Visai natūraliai pavydas ir lenkty
niavimas greit augo tarp atskirų po
nų ir vis dažniau vedė1 prie to, kad 
kaimyninio pono pavaldinius tekda
vo nurungti ginklu.

Gerėjant susisiekimo sąlygoms ir 
augant gyventojų skaičiui, konfliktai 
tarp tokių atskirų vienetų augo ir 
dažnėjo. Kiekvienas toks feodalas 
žiūrėjo į savo kaimynų galingumą ir 
įtakingumą su baime ir nepasitikėji
mu. Kito kelio užsitikrinti saugumui 
nuo užpuolimo nebuvo, kaip tik nu
galėti kaimyną, užkariauti jo žemes, 
prisijungti pavaldinius ir tuo būdu 
išplėsti savo paties įtakos sferą.

Šita evoliucija pasiekė kulmina
cijos punktą visiškame chaose ir be
veik nepertraukiamose kovose. Rei
kėjo daug laiko, kol pavaldiniai su
prato, kad sutartys, kurias jie su
darė su feodalais — baronais saugu
mo ir pagalbos tikslu, jiems atnešė 
nuolatinius karus, netikrumus, var
gą ir mirtį, vietoj tikėtos! saugumo 
ir pagalbos.

Tačiau pagaliau jie suprato, kad 
jų išganymas gali būti pasiektas tik 
sudarius valdžią, kuri stovėtų aukš
čiau už besiginčijančius baronus. Kad 
šito galima būtų pasiekti, reikėjo su
naikinti feodalų galią ir sudaryti tie
sioginius ryšius tarp pavaldinių ir 
centralinės valdžios. Taip žmonės rin
kosi, aplink karalius, kurie tuo būdu 
pasidarė pakankamai stiprūs, kad ga
lėtų įvesti aukštesnę įstatymais pa-

Mirus Gerb. Prof. Dr. Jur
giui KRIKŠClūNŪI, jo šeimai 
reiškiame gilią užuojautą

Baltijos U-to Ž. U. Fak. 
liet, studentai

Mielam collegai Gyčiui 
KRIKŠČIŪNUI, Jo mylimam 
tėveliui
Prof. Dr. J. KRIKŠČIŪNUI 

mirus, reiškiame gilią užuo
jautą

Braunschweigo lietuviai 
studentai

lenkti savo protėvių tėvynei, o Do
stojevskio duktė savo garsaus tėvo 
bent vardą, bent kilmę stengiasi su 
Lietuva susieti. Atbudusi Lietuva
vieną po kito grąžina sau Radvilas 
ir Tiškevičius, Bilevičius, Putvinskius 
ir Narutavičius, Zubrickius, Purickius 
Durickius, prisiima Platerius ir Ro- 
merius, Zubovus, Dobužinskius ir 
Karpavičius, atskleidžia savo tautos 
širdį Chodkevičiui, Kosčiuškai, Mic
kevičiui ir kitiems didiesiems vy
rams iš praeities priekelti, su gilia pa
garba ir meile jiems sau prisiglausti. 
Didieji ir mažieji -evičiai ir -avičiai, 
-skiai ir -ckiai vienas pro kitą -finais, 
-aičiais ir dar kitaip trumpėja. Di
džioji praeitis neatmezgamu tautiniu 
mazgu siejama su gyva atgijusios, 
pakilusios tautos kūryba, apimančia 
visas tauti nio gyvenimo sritis ir vis 
įvairiau, drąsiau ir savaimingiau pa
sireiškiančia.

Mūsų laikais Lietuvos poetai ir 
literatai, menininkai, mokslininkai, 
visuomenininkai’, ūkininkai, sporti
ninkai ir kiti tautos darbininkai įtvir
tina jos tautinę kultūrą, Ciurlionies 
ir Vydūno, Vaižganto ir Krėvės, Mai
ronio, Putino ir Brazdžionio, daugelio 
kitų plunksnos menininkų, kalbinin
kų Būgos, ir Jablonskio, Salio ir 
Skardžiaus, Atlanto laimėtojų Da
riaus ir Girėno vardais, akademiniu 
Lietuvių kalbos žodynu ir karo tenu- 
traukta. Lietuviškąja Enciklopedija, 
net boksininko Šarkio, krepšininkų, 
šachmatininkų ir tautinių šokių lai
mėjimais parodo kūrybinį tautos pa
jėgumą ir savaimingą būdą, kiti iš
garsėdami net toli už Lietuvos ribų.

(Bus daugiau)

remtą tvarką. Feodalinė sistema, ku
ri dominavo pasaulyje ilgus penkis 
amžius, suiro, kaip ti!c geresnės su
sisiekimo priemonės ir platesnių idė
jų augimas sudarė galimybę plates
nio masto vyriausybei egzistuoti.

Ką gi bendro turi šita ilga ir 
skausminga viduramžių istorija su 
mūsų problema 20-tam amžiuje? 
Žmonija nuolatos kovojo dėl geres
nių formų ir metodų, kad pasiektų 
laisvą ir saugų gyvenimą. Visuome
nės istorinė evoliucija rodo, kad ši
tie žmogiški idealai geriausiai atsie
kiami, jei individas yra tiesioginiuo
se santykiuose su aukščiausiu, cen- 
traliniu ir visuotinu įstatymo šalti
niu. Dviem atvejais vakarų civiliza
cijos. istorijoj šita tiesa pasireiškė: 
monoteistinėse religijose ir demokra
tijoje.

(Bus daugiau)

Gimtinės kaimo kapinaitės —' tremtinio lietuvio p. Ig. K. medžio drožinys

Paskutinis 
atsisveikinimas
Po ilgos ir sunkios ligos š. m', ko

vo 24 d. miręs prof. dr. Jurgis Krikš
čiūnas buvo palaidotas kovo 28 die
ną Hamburge, didžiosiose Ohlsdorfo 
kapinėse. Į šios neeilinės asmenybės 
paskutiniąją kelionę susirinko dido
kas būrys Jo collegu, bendraminčių, 
studentų. Kapinių koplyčioje stovįs 
karstas, uždengtas trispalve, skęsta 
vainikų, gėlių ir žvakių jūroje. Ko
plyčioje liejasi gedulingi vargonų ir 
violenčelės garsai... Vyksta religi
nės apeigos, po kurių išnešami vaini
kai ir pats karstas. Netoli koplyčios 
parinkta ir a. a. profesoriaus amži
nojo poilsio vieta. Nuleidus į duobę 
karstą, pradedamos atsisveikinimo 
kalbos. Visa eilė kalbėtojų (net 14) 
atsisveikina su velioniu įvairių or
ganizacijų, sąjungų, įstaigų ir sam
būrių vardu. Giesmei aidint, pama
žu pranyksta žemių uždengtas a. a. 
profesoriaus karstas. Ant kapo de
dami vainikai, kurių susirenka per 
dešimtį: šeimos, Baltijos Universite
to, paskirų fakultetų, studentų, 
BALFo, dotnuviečių, liaud. demokra
tų, socialdemokratų ir kt. tremtinių 
organizacijų bei kai kurių stovyklų.

Prieš išsiskirstydami susirinku
sieji sugieda Tautos himną.

Dar vienas gelsvas kapas išdygsta 
Vokietijos šiaurėje. Tai dar viena 
šventovė, kurioje tremtiniai rinksi
mės pasisemti tėvynės meilės ir sti
prybės būsimiems žygiams. Jo ne
nuilstamas darbas tėvynės naudai ir 
jo nurodytos gairės tebūna geriausias 
laidas Tėvynės ateičiai!

Tebūna ramus Tau amžinas poil
sis!

Profesoriaus dr. Jurgio Krikščiū
no mirtį dideliu atskiru vedamuc u
paminėjo ir oficialus Baltijos Uni
versiteto leidinys „Information Bul-
letin of Baltic University“. Straipsny 
duota mirusiojo biografija ir jo įtaka 
mūsų ekonominiame ir politiniame 
gyvenime. Paminėta atskirai Jo di
deli nuopelnai Lietuvos kooperacijai. 
Be ko kito, dar rašoma: „For the first 
time in the history of our University 
death has harvested. We have lost 
one of our professors — Dr. J. Krikš
čiūnas. We share the sorrow of his 
relatives, for we have lost a beloved 
colleague. An obligation arises from 
this grief to the University — we 
have to do our utmost to -educate 
new scientists who will take the pla
ces of those called to , Higher Ser
vices“.

Vienu ’’iš paskutiniųjų velionies 
darbu Baltijos Universitetas yra iš
leidęs atskira knygele jo paskaitas 
apie agrarinę politiką. (Bal. Univ- 
Textbook No. 28.) Al.
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DP teisės
(Pradžia praėjusiame Nr.)

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Vienintelė teisė, kuri kaip kokia 

retenybė DP gyvenime egzistuoja, tai 
gauti savo davinį iš UNRRA katilo, 
kampą stovykloje ir labai dažnai pa
sitaikančią blakinę lovą — nakčiai 
praleisti Kentėti tenka ir kenčiame 
jau 7 metai.

Bet kokios gi ateities perspekty
vos? ■

DP reikalu UN plenumas 1946 m. 
vasario 12 d. priėmė tokio turinio re
zoliuciją:

DP ir politinių pabėgėlių proble
ma yra labai aktuali ir todėl šį klau
simą nutarė perduoti Socialinei ir 
Ekonominei Tarybai, kad ją išstudi
juotų ir pranešimą apie tai perduotų 
plenumui.

Sykiu rekomenduoja:
1) kad, išskyrus kvislingus, niekas 

prievarta negali būti grąžintas į kil
mės kraštus;

2) kad svarbiausias uždavinys ra
ginti grįžti į kilmės kraštus ir

3) kad DP ir politiniams pabėgė
liams steigiama speciali tarptautinė 
organizacija.

Ekonominė ir socialinė taryba va
sario 16 sudarė specialų komitetą, 
kad sudarytų specialios organizacijos 
projektą. Komitetas paruošė Konsti
tuciją, kurią Taryba priėmė ir per
davė UN plenumui New-Yorke. Nors 
plenumas ją ir priėmė, tačiau ligi šiol 
reikalingas valstybių skaičius jos ne
pasirašo; klausimas stovi vietoje ir 
teisinė padėtis nepasikeitė.

Pagrindiniai konstitucijos princi
pai:

a) svarbiausias uždavinys tai su
rasti greitą, pozityvų ir visiems už- 
interesuotiesiems teisingą problemos 
išsprendimą;

b) atžvilgiu DP svarbiausias už
davinys raginti juos grįžti į kilmės 
kraštus;

„Ateities karai bus Azijoje"
AP iš Sofiojos praneša, kad vy

riausybės organas „Otechestven“ 
paskelbė buvusio Bulgarijos agrarų 
partijos lyderio (dabar tremtyje) ^ir. 
G. Dimitrov laišką, kuriame jis krei
piasi į jo politinius šalininkus. Jame 
rašoma: „Komunistų įtaka, kuri at
sispindi Balkanų — Jugoslavijos, 
Bulgarijos, Rumunijos ir Albanijos 
— valstybių vyriausybėse, turės būti 
sumažinta.

Pasitraukus raud. armijai iš oku
puotų kraštų, opozicija turi būti pa
siruošusi padedant vietos ir užsienio 
papejėgoms perimti valdžią Jei rei
kalinga, gali būti sudaryta koalicija 
su komunistais. Tačiau, visi svarbi

c) kad tarptautine pagalba negali 
naudotis karo nusikaltėliai;

d) kad ši organizacija stebės, kad
jos pagalba nebūtų panaudota veik
smams prieš vyriausybę vieno UN 
narių; . *

e) kad ši organizacija stebės, kad 
jos pagalba nebūtų išnaudota tų, ku
rie demonstratyviai atsisako grįžti 
tėvynėn todėl, kad jiems geriau pa
tinka tinginiauti, užuot prisiimti ne
patogumus, kurie tenka išgyventi at
statant pokarinį gyvenimą tėvynėje;

f) organizacija taipogi stebės, kad 
to vertiems DP nebūtų atimta pagal
ba, kurią ši organizacija gali duoti;

g) vykdydama aukščiau suminė
tus uždavinius, organizacija stengsis 
juos įgyvendinti taip, kad nebūtų pa
liesti draugiški tautų santykiai.

Toliau konstitucija nustato, kas 
yra DP ir kas yra „refugees" — po
litiniai pabėgėliai ir .kokios sąlygos 
reikalingos tokiu pasidaryti.

Kaip matome, ir ši konstitucija jo
kių DP bei politinių pabėgėlių teisių 
nenustato, pasitenkina tik tuo, kad 
nustato fizinę globą, niekuo nesiski
riančią nuo dabartinės padėties ir, 
dar blogiau, atžvilgiu DP nustato
mas svarbiausias uždavinys raginti 
jnos grįžti tėvynėn. Praktiškai, kaip 
jau mes patyrėme ir dabar dar turi
me progos išgyventi, tai reiškia, kad 
anksčiau, negu bet kada nors įgysi
me kokias nors žmogiškas teises, teks 
išgyventi visą „skryningų“ bangą ir 
tuo būdu nustoti paskutinių jėgų ir 
nervų, kurie dar pasiliko po visų iš
gyvenimų ir kančių 7 metų laikotar
pyje.

Visa tai verčia kreipti pasaulio 
dėmesį į mūsų stačiai tragišką tei
sinę būklę, šauktis pagalbos ir pra
šytis, rodos, tik vieno — būti pripa
žintais žmonėmis — turėti žmogaus 
teises. * . Dr. B. K.

ausi postai turi būti iš jų rankų 
paimti.

Tikslas esąs tas, kad Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Bulgari
joje, Rumunijoje ir Albanijoje vy
riausybės bus sudarytos Anglų-Ame- 
rikos konsepcijų pavydžiu. Kada So
vietų Sąjungai galės būti suduotas 
smūgis tuose kraštuose ir jos įtaka 
sustos prie jos sienų, Rusijos komu
nizmui sunaikinti priemonės nebu
siančios apsaugotos“.

Berlyne projektuojama juodąją 
rinką legalizuoti. Už tai pasisako 
autoritetingi asmenys. (S & S)

US zonos DP šachmatų pirmenybės
Š. m. kovo antrojo pusėje šach

matų klubas „Russ“ (stovykla Muen- 
chėn-Schleissheim), UNRRA 5-to di- 
strikto ir YMCA pasiūlymu, pravedė 
US zonos DP šachmatų pirmenybes.

Dėl kai kurių asmeninių priežas
čių pirmenybėse nedalyvavo buv. 
Ukrainos meisteris Bogatirčuk, užtat 
turėjome progos susipažinti čia su 
kita šachmatų ižymenybe — žinomu 
rusų meisteriu ir šachmatinių etiudų 
kompozitoriumi Seleznev. Jo didieji 
turnyriniai pasisekimai jau toli už
pakaly, bet verti prisiminti, štai 1923 
m. garsiajame Ostrava Moravska 
tarptautiniame turnyre jis užima 4- 
tą vietą (I — Em. Lasker, II — Reti, 
III — Gruenfeld), palikdamas uža- 
pakaly eilę didmeisterių: Euve, Tar- 
takover, Bogoliubov, Tarrašek, Špiel- 
mann, Rubinštein ir kt. 1924 m. Me- 
rano tarptautiniame turnyre Selez-
nevas dalijasi 4-5 su Pšepiurka, pra
lenkdamas L. Steiner, Tarraš, Opo- 
čensky, Koltanovsky, Kolle, Takač ir 
kt. Su Bogoliubovu Seleznevas yra' 
sulošęs du mačus ir eilę turnyrinių 
partijų, bendra pasekme 9:8 (prie 17 
lygiųjų) Bogoliubovo naudai. 1930 m. 
Seleznevas galutinai pereina į pro
fesionalus ir pragyvena iš šachmatų 
pamokų Maskvoje. — Iš kitų dalyvių 
čekas Sopranoff (1942 m. Vienos pir
menybėse 2-3 v.), žinomas Budapešto 
šachmatininkas Kozmą, latviai Ozols 
(1947 m. Hanau II v., atsilikęs tik 
puse taško nuo Endzelinio, pravyda
mas Žemgalį, Saemischą, Škėmą ir 
kt.) ir 1942 m. Rygos meisteris Drei
bergs. Ne konkurencijoje lošė vo
kiečių šachmatų meisteris Schindler 
(1926 m. Bavarijos pirmenybėsė I v., 
1927 m. Vokietijos pirmenybėse I-II 
v., 1926-34 m. septynis kartus Muen- 
cheno meisteris).

Kova dėl DP meisterio vardo bu
vo nepaprastai atkakli ir nugalėtojai 
paaiškėjo tik dramatiškame paskuti
niame rate. Čia Tautvaišas ir Schind
leris, įveikę Stabinį ir Spenglerį, pa
vijo Seleznevą, o Dreibergs, efektiš- 
kai Kozmos užmatuotas, atkrito. Ne
pavyko ir Arlauskaui, kuris Žūtbūti
nai ieškodams laimėjimo turėjo su- 
ftssuoti prieš Jasinsky. Tuo būdų da
lyviai pasikirstė vietomis šiaip: 1-3 
v. Tautvaišas, Schindleris, Selezne
vas po 8,5 t., 4 v. Ozols — 8 t., 5-6 v. 
Kozmą ir Dreibergs po 7.5 t., 7 v. 
Arlauskas su 7 t., 8 v. Jasinskys — 
6 t., 9-11 v. Sopranoff, Stojanovsky 
ir Stabinš po 4,5 t., 12-13 v. Speng- 
leris ir Pamiljans po 1,5 t,

Seleznevo lošimo stilius solidus ir 
visiškai išlygintas. Nemėgsta atakos 
vengia komplikacijų — tad -momen
tais sudaro bailoko lošėjo įspūdį, bet 
gindamasis ir endšpilyje demonstra
vo tikrai didmeisterišką pajėgumą. 
Schindleris — prityręs meisteris, 
mėgstąs aštrų lošimą. Šitokią aukštą 
vietą iškovojo tik su nemaža doza 
laimės. Tautvaišas visą turnyrą pra
vedė užtikrintu stiliumi. Vienintėlis

jo pralaimėjimas prieš silpnoką Sto- 
janowsky buvo ne tik nelauktas, bet 
ir visiškai neužtarnautas. Ozols suko- 
vojo gerai, bet ir šį kartą (kaip ir 
Hanau) jam pritruko to nelemto pu- 
staškio. Kozmą parodė gražių para
dų, bet darė nemažai ir stambokų 
klaidų. Dreibergs vis labiau atgauna 
savo senąją formą. Jo puiki pergalė 
prieš Seleznevą — tai lyg kokia end- 
špilijo studija. Arlauskas kovojo pui
kiai ir visą turnyrą laikėsi pirmau
jančiųjų grupėje, tik nesėkmė pasku
tiniuose ratuose (išleista pergalė prieš 
Ozolį ir pralaimėjimas prieš Jasin- 
sky) netikėtai atmetė ji net i 7-tą 
vietą. Jasinsky — dar jaunas lošė
jas, turįs puikių duomenų ateičiai. 
Sopranoff visą turnyrą pravedė aiš
kiai žemiau savo formos. Stabinš tu
ri gerą pozicinę nuovoką, bet nepa
jėgia tikslai išskaičiuoti painiavų. '

Stojanovsky tuo tarpu parodė gražių 
taktinių sugebėjimų, bent menką po
zicijos supratimą. Spengler ir Pamll- 
jans dar silpnoki.

Kadangi Schindleris lošė ne kon
kurencijoje, tai nutarta artimiausių 
dviejų mėnesių būvyje suruošti 10 
partijų mačą Seleznev — Tautvaišas, 
kad galutinai išaiškinus US zonos DP 
meisterį.

Pabaigai suruoštas žaibo turnyras 
davė tokias pasekmes: 1. Tautvaišas 
su 7,5 t. (iš galimų 9), 2. Kozmą — 
6 t., 3.-5. Arlauskas, Ozols ir Jasin
sky po 5 t., 6.-7. Stabinš ir Sopranoff 
po 4,5 t., 8. Dreibergs — 4 t. ir 1.1.

Sportinės pramogos tikslu buvo 
suruoštas stalo teniso rungtynės tarp 
šachmatininkų ir Schleissheimo sto
vyklos. Susitikimas baigėsi šachma
tininkų (Arlauskas, Ozols ir Tautvai
šas) laimėjimu 7:2.

P. Tautvaišas

Krepšinio turnyras Traunsieine
- S. m. kovo 15-16 d. d. Traunstei- 

no lietuvių sporto klubo „Viltis“ pas
tangomis ir vietos UNRRA Teamul 
remiant,- buvo surengtas krepšinio 
varžybos Welfare Off. Miss Weiss 
skiriamai taurei laimėti

Varžybose dalyvavo 7 krepšinio 
komandos: „Viltis“ I ir II, Rosenhei- 
mo, Haagos liet, krepšininkai, Traun- 
steino latvių rinktinė, Berchtesgade- 
no latvių sporto klubo „Insula“ krep
šininkai ir Traunšteino „be piliety
bes“ — rusų krepšininkai. Turnyras 
buvo pravestas dviejų minusų siste
ma. • ,

Šių varžybų favoritų „Vilties“ I 
ir stipraus Haagos penketuko (su 
Varkala centre) susitikimas pateikė 
gražią ir įtemptą kovą. Nors atka
kliai kovojo svečiai, abu susitikimus 
laimėjo „Vilties“ I krepšininkai 28:21 
ir 38:20.

‘ Dėtos viltys į Rosenheimo krep
šininkus nepasitvirtino. Visą žiemą 
praleidę be treningo, jie sužaidė 
blankiai ir jau pirmąją varžybų die
ną iš tolimesnių kovų iškrito, pralai
mėdami prieš Berchtesgadeno latvių 
„Insula“ ekipą 38:30 ir „Vilties“ I 
46:23.

Gražiai pasirodė Traunšteino „Vil
tis“ II komanda, iškovojusi šiose var
žybose III vietą, pralaimėjusi prieš 
Haagą krepšininkus 42:32 (24:4). Šias 
rungtynes nulėmė Varkalos ūgis ir 
puikūs metimai (30 taškų).

Varžybos praėjo sklandžiai ir 
sportiškai draugiškoje nuotaikoje. 
Su dideliu dėmesiu varžybas sekė 
gausi bei marga tautybių atžvilgiu 
publika. Viet. UNRRA Welfare Off. 
varžybų laimėtoją apdovanojo sida

brine taure, o antros ir trečios vietos 
laimėtojai gavo vertingas TraunsteU 
no latvių ir lietuvių komitetų do
vanas. Pr. Kuodelka

KITOS ŽINIOS
— Latvijos krepšinio pirmenybės® 

be pralaimėjimų eina Rygos Dau
gava, LVU ir Dinamo II. Rygos mei
steris Dinamo I pralaimėjo prieš Di
namo II 16:Ž7. Latvijos meisteris iki 
šiol yra Daugava, kuri ir dabar pir
mose gretose ir neseniai įveikė Spar
taką 37-23 ir VEF 37-21. Kaip matyti, 
Rygoj krepšinio komandų nestinga,

— Dalyvaujant 80.000 žiūrovų, 
Anglija — Škotija futbolo rungtynės 
baigėsi pelnyta anglų rinktinės per-* 
gale 3:1 (1:0). •

— Ligi šiol Anglijoje dėl didelio 
dalyvių skaičiaus futbolo pirmeny
bių rungtynės būdavo pravedamos ir 
paprastomis dienomis, viduryje sa
vaitės. Kad ir tokiomis dienomis, 
rungtynių stebėti susirinkdavo minios 
žmonių, kurie po pietų nebeidavo i 
darbą. Ryšium-su Anglijoje esančia 
ūkine krize ir dėl didelio anglių trū
kumo kiekviena darbo valanda yra 
brangi. Todėl vyriausybė dabar už
draudė bet kokias rungtynes darbo 
dienomis, kad darbininkai nebeaplei- 
stų savo darboviečių.

— Jau taip pasaulyje yra' buvo 
ir bus, kad visada rungtynėse vienos 
ar antros ekipos žaidėjai yra nepa
tenkinti teisėjo sprendimais.' Tačiau, 
kaip „Der neue Sport" praneša, 
Wuerttembergo apygardoje įvyko pa
radoksas. Vienoms pirmenybių rung
tynėms paskirtas teisėjas staiga ap
sirgo ir savo vieton pasiuntė tų rung
tynių pravesti savo žmoną. 22 vyrai 
žaidė išsijuosę, ir per visas rungty
nes neįvyko nė mažiausias nesusi
pratimas. Viso to priežastimi pasiro
dė tai, kad ji buvusi labai graži...

Auksinukų istorija
(Atkelta iš 4 psl.)

stovyklą gausus žandarmerijos ir policijos 
būrys pas tremtinius kratos daryti. Nežinia, 
ko jie ieškojo — visokių gandų ir šmeižtų 
skleidžia dabar vietiniai gyventojai apie trem
tinius, bet krėtė nuodugniai. Labiau nepasiti
kintieji — tokių buvo dauguma — net ir sto
vykloje sugebėjo vertingesnius savo daiktus 
išslapstyti. O ką jau kalbėti apie kaltuosius, 
jeigu tokių ir buvo. Bet Jonas Kama ramia 
sąžine atidarė lagaminą. Nieko jis neapiplėšė, 
draudžiamų prekių niekada neturėjo, tai ko 
jam nerimauti. Ir visdėlto jį suėmė. Vlenintėlį 
iš stovyklos O kokią bylelę sudarė Vargšui 
net plaukai piestu atsistojo. Iš kur tas auksas? 
Ką apiplėšei? Kokiais būdais užspekuliavai?

— Nesąmonė! — vienu kartu sušuko šei
mininkai.

— Taip atrodo, bet tardytojas parodymui 
nepatikėjo ir sudarė bylas. Nepatikėjo teismas 
ir mano istorijai, nors už jos tikrumą liudijo 
Aleksandras I-is ir kiti Rusijos carai. Tik ne
sant įrodymų negalėjo nubausti už plėšimą ir 
spekuliaciją — nubaudė už aukso slėpimą.

— Nubaudė!? — aiktelėjo šeimininkas. 1
— Taip. "
— O auksas?
— Konfiskavo. Jono Karnos prosenelio 

užbemauti auksiniai neatnešė laimės nė vie
nam jo įpėdiniui, paskutinįjį nuvedė į kalė
jimą. Tuo pasibaigė „Auksinukų istorija“. Gal 
Jūs galėtumėt papasakoti kitą, kurios herojams 
auksas atnešė ramybę? Gal galėtumėt nurodyti 
pavyzdį, kur aukso savininkas turi ramią 
širdį?

Seimininkai neatsakė, bet vis dar stebėjosi.
— Tokia nelaimė. —
— Manot, kad tai nelaimė? Atsėdęs, už

mirš ir turės, pagaliau, ramybę. Pakanka, kad 
keturios kartos gyveno nerime dėl keletos 
auksinių. Manot, kad tai būtų lengviau per
gyventi, kai atimtų ant sienos grįžtant atgal 

į tėvynę? Esu tikras, kad rudosios V........ bos 
sienų sargai neklydo manydami, jog auksas iš 
Vokietijos nepabėgs. Busimosios demokrati
nės Vokietijos sienų sargai mokės apieškoti 
grįžtančius, kad auksas iš jos neišplauktų. Jei 
ne jie, tai kiti sargai, o bus kam iškratyti ir 
mesti į akis kaltinimą prisiplėšus. Tai kam 
dar nerimauti, ar negeriau, kad viskas baigėsi 
jau dabar ir nebus kam apkartinti grįžimo 
džiaugsmo.

— Jūsų išvados, ponas advokate, yra per 
drąsios ir keistokos, — nedrąsiai pastebėjo šei
mininkas.

— Gal būt, bet joms paremti pakanka ir 
faktų, — atsakė svečias ir pakilo. Malonu šne
kučiuotis, bet darbas laukia. Rytoj turiu kitą 
panašią bylą. Tik joj nėra tiek romantikos. 
Čia figūruoja banknotai. Byla paprasta: at
sitiktinai žmogelį patikrino policija ir rado pas 
jį kelioliką tūkstančių banknotų. Iš kur pas 
ji atsirado tiek pinigų? Štai kas domina tei
singumo atstovus. Kaltinimas skamba: spe
kuliacija.

Nežinau, ar pavyks įrodyti, kad žmogus 
per šimtą tūkstančių iš tėvynės atsivežė, kad 
uždirbo garbingai, vesdamas prekybos įmonę.

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

— Nesuprantu, argi tai nusikaltimas turėti 
pinigų... — nepasitikinčiai pastebėjo šeimi
ninkas. — Aš pats esu turtingas ir niekas ma
nęs nelaiko nusikaltėliu.

— Taip, — atsakė svečias, — net karą 
pralaimėjusiems vokiečiams tai nelaikoma nu
sikaltimu. Vien tremtiniams draudžiama būti 
turtingiems. Ar ne paradoksas?

— Negalimas daiktas! Nesuprantu. —
— Aš taip pat. Tik žinau, kad tai netei

singa, — į šeimininko nuostabą atsakė svečias 
ir ištiesė ranką atsisveikinti.

Išeidamas jis stabtelėjo ties durimis ir pa
siskonėdamas perskaitė: „Geld macht nicht 
glūcklich, aber es beruhigt."

Kolegai Gyčiui KRIKŠČIŪNUI dėl 
tėvelio prof. J. KRIKŠČIŪNO mirties 
reiškiu gilią užuojautą

A. Brazdžiūnas

Musų akademinės bendruomenės na
riui

Prof. Dr. JURGIUI KRIKŠČIŪNUI 
mirus, jo liūdinčiai šeimai ir giminėms 
gilią užuojautą reiškia

Baltijos Universiteto lietuvių 
mokomasis personalas

Staiga mirusiojo Offenburge (prane. 
zonoje) Antano BAGDONO - BAGDO
NAVIČIAUS žmonai ir vaikams širdin
gą užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

z Freiburgo lietuvių kolonija 
ir Komitetas

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, 
kad š. m. kovo 24 d. 9,30 vai. po ilgos 
ir sunkios ligos Hamburge, Marijos li
goninėje, mirė mūsų brangus ir mylimas 
vyras ir tėvas

prof. Dr. Jurgis KRIKŠČIŪNAS.
Žmona, dukterys ir sūnus

S. m. balandižo 20 d. Hanau lietuvių sto
vykloje šaukiamas visų zonų lietuvių amati
ninkų ir darbininkų atstovų suvažiavimas.

Prašau visus lietuvių stovyklų komendan
tus ir Komitetų pirmininkus leisti pravesti 
stovyklose amatininkų ir darbininkų susirin
kimus, kur būtų išrinkta nuo 10-20 žmonių po 
vieną (1) atstovą suvažiavimui, suteikiant 
jiems įgaliojimus.

Vykstantieji į suvažiavimą prašomi pasi
imti po vieną antklodę ir maisto.

Amatininkų ir darbininkų laikinoji 
Atstovybė
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Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
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MUSU, KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS —-

Prancūzijoje mezgasi vienybės sąjūdis
DE GAULLE VĖL KALBA

J

Iš Argentinos lietuvių gyvenimo
Amerikos lietuvių spaudos puslapiuose

ORGANIZUOJAMAS PLATUS 
ŠELPIMO DARBAS

Bueos Aires. — Dr. Alfonsas Kal
telis 1947 m. kovo 8 d. sušaukė vi
suomenės veikėjų ir spaudos atstovų 
pasitarimą, kuriame dalyvavo nau
jai atvykę iš Europos: Dr. A. Babe
lis, kun. A. Grauslys, Inž. J. Rama
nauskas; Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje pirm. J. Každaila: Dr. J. 
Basanavičiaus vardo Lietuvių Centro 
sekretorius Feliks. Pošiūnas; p-nia 
Elena Ryselienė; Lietuvai Išlaisvinti 
Centro veikėjai I. Padvalskis ir J. 
Gilvydis; „A. L. Balso“ leidėjas Pr. 
Ožinskas ir red. K. K. Norkus. Pa- 

'sitarimas įvyko inž. Jono Čeka
nausko namuose.

Išklausius platų iniciatoriaus pra
nešimą iš abiejų okupacijų laikų ir 
apie lietuvių vargą tremtyje, suda
ryta komisija iš penkių atstovų su
sižinoti su vietos vyriausybės orga
nais ir sušaukti' sekančio susirinki
mo, kuriame būtų įsteigtas Raudo
nojo Kryžiaus skyrius arba sukurtas 
Komitetas teikimui visokeriopos pa
galbos karo audrų nuteriotiems Eu
ropos lietuviams. Komisijon išrinkta 
Dr. A. Babelis, Dr. A. Kairelis, kun. 
A. Grauslys, P. Ožinskas ir J. Gil
vydis. Dr. Kairelis, p-lės Gen. Pi- 
lypaitės lydimas, jau tarėsi su Arg. 
R. K. valdvybe.

ARGENTINOS LIETUVIAI 
KVIEČIA SAVUOSIUS

Buenos Aires. — Paskutinėmis 
dienomis daugelis Argentinos lie
tuvių „A. L. Balso“ redakcioje 
pasirašė darbo kontfaktus ir ga
rantijas savo giminių atsigabe- 
nimui iš Europos. Pranešta, kad už 
kelionę kvietėjams nereikės mokėti, 
nes apmoka Intergovernmental Ko
mitetas.

„A. L. Baljįo“ redakcijoje yra bent 
šimtas Europos lietuvių prašymų į 
Argentinos lietuvius verslininkus su
teikti darbo sutartis, kurios duoda

Sunkios dienos 
fotografams Maskvoje

Berlynas, kovo 29 d., R. Kenny
Aš praleidžiau daugiau kaip dvi 

savaites Maskvoje, mėgindamas Di
džiųjų užsienių reikalų ministerių 
konferencijoje padaryti nuotraukų. 
Rusai tebuvo leidę tik dvi minutes 
laiko būti konferencijų salėje.

Tai buvo vienos sunkiausių diplo
matinių derybų, kurias tik man yra 
tekę turėti, nors aš jų esu praleidęs 
daug. Sovietai.turėjo vienintėlį pa
sipriešinimą mums, fotografams — 
tai buvo tas, kad mes fotografuojame:

Mums buvo uždrausta fotografuoti 
beveik kiekvienas daiktas mieste. 
Mes negalėjome nufotografuoti net 
viešbučio, kuriame buvome apsisto
ję. Kiekvieną kartą, kada tik mes 
išeidavome pasivaikščioti, mes bū
davome lydimi gausios delegacijos, 
susidedančios iš slaptosios policijos 
Ir juokingų uniformuotų vaikų.

Vieną dieną, kada fotografams 
buvo leista įeiti į konferencijų salę, 
mes tai atlikome greit ir švelniai. 
Mes buvome šešiese ir atstovavome 
prancūzų, anglų ir amerikiečių foto
grafams bei spaudai. Čia niekas ne
leido laiko veltui. Mes fotografavo
me ir tai darėme paskubomis. Po to 
išsinešdinome. Aš net negaliu dabar 
prisiminti daugiau, kaip kas atrodė. 
Aš padariau 6 ar 8 nuotraukas.

Juokingas dalykas. Mes buvome 
vienintėliai korespondentai, kuriems 
buvo leista įeiti- į konferencijų salę. 
Visiems rašytojams (supt.: korespon
dentams, red.) nebuvo leista įeiti.

Kartą Cecil Dixon, Gannett News
paper korespondentas, ir aš buvome 
areštuoti. Iš viešbučio mes blogame 
ir šaltame ore, per sniegą keliavome 
į turgavietę, kur tikėjomės padaryti 
keletą nuotraukų. Vos tik spėjome iš 
po apsiaustų išsitraukti savo foto 
aparatus, prastai apsirengęs polici
ninkas mosikuodamas rankomis ir 
šaukdamas bėgte atbėgo prie mūsų. 
Kol jis mus pasiekė, aš vis dėlto pa
dariau porą nuotraukų.

(NYHT, III. 31.)

teisę gauti .vizas ir nemokamas ke
liones.
ELGETOS SKARMALUOSE RASTA 

40.000 DOLERIŲ
Pernai vasario mėnesį „A. L. 

Balse“ buvo rašyta, kad BĮ. Aires 
ligoninėje Fernandez, salė 2, lova 
25, guli 61 metų amžiaus lietuvis 
Nicolas Janauskas ir draugai buvo 
prašomi jį aplankyti.

Janauskas buvo prieškarinis Lie
tuvos ateivis. Prie, geležinkelio sta
tybos jam buvo sužeista koja. Jis 

"“gaudavo po 60 dolerių mėnesiui pen
sijos.

Jį galima buvo matyti Palermoje, 
prie mažos bažnytėlės. Sėdįs su su
žalota koja, jis rinkdavo išmaldą. 
Maistą duodavo vienuolės.

Bet štai prieš porą mėnesių Ja
nauskas pasimirė gatvėje. Policija jo

skarmaluose rado įsiūta daugiau 
kaip 40.000 dolerių. Jeigu neatsiras 
giminės, tai tas turtas bus perduotas 
Argentinos švietimo ministerijai.

Apie Janauską plačiai rašė „Cri- 
tica“ 1946 m. grudžio mėnesį. Jis vi
suomet turėdavo dėžutę su siūlais ir 
adata, mat iš centavų sudaręs stam
besnį pinigą, įsiūdavo į savo sudris
kusius rūbus.;.
IR PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI 

KOVO 10 d. BADAVO
„Argentinos Lietuvių Balsas“ pra

neša, kad Dr. K. Graužinis, Lietuvos 
atstovas P. Amerikai, oficialiai daly
vavęs naujojo Uurugvajaus respubli
kos prezidento Sr. Tomas, Berreta 
priesaikos iškilmėse 1947. 3. 1, o 
1947. 3. 10 sykiu su kitais Urugva
jaus lietuviais bado streiku protesta
vęs prieš Lietuvos pavergimą.

Įvairios žinios =
• Rumunijos opozicijos vadas pro-
testuoja uėl suiminėjimo jos narių.
Vid. reik, ministeris-komunistas pa-
reiškė, tiog esą buvę suimta apie 300 
opozicijos vadų.
• JAV vyriausias Niurnbergo by
los teisėjas Robert H. Jackson reika
lauja peržiūrėti tarptautines karo 
taisykles. 1929 metų Ženevos kon
vencija esanti Rusijos nepasirašyta, 
nors ji kaip tik aptaria belaisvių 
traktavimą (AP).
• Daily Mail praneša, kad JAV 
prašysiančios laivynui bazių Graiki
joje. Numatoma išnuomoti 99 me
tams Kretos ar Korfu salą. •
• Graikijos karalius Jurgis II buvo 
56 metų, širdies smūgio Ištiktas IV. 
1 d. mirė palikdamas pasaulį sunkiu 
momentu, kada jo tauta gyvena sun
kiausias dienas. Jo vietą užimą jo 
brolis — Povilas.
e AP iš Madrido praneša, kad gen. 
Francisco Franco kovo 31 d. paskelbė 
konstitucinį „įpėdinystės įstatymą", 
pagal kurį Ispanija tampa katališkoji 
monarchija ir jos šefu yra jis pats. 
Įstatymas numato „Karališkąją ta
rybą“, kuri parenka įpėdinį Franco 
mirties ar nepajėgumo atveju ir lei
džia Francui pakviesti Don Juaną į 
sostą, jei tai sutinka cortes (parla
mentas). (AP)
• „Aš nenorėčiau gyventi šiame 
pasaulyje, jei nebūtų vieno pasaulio; 
žinoma, norėčiau matyti, kad svajo
nės realizuosis dar mano amžiuje“, 
pareiškė Mahatma Gandhi.

• Lenkijos maitinimo mlnisteris
Lechowicz pareiškė, jog rusų kariuo-
menė turėjusi 8.000.000 akrų žemės

Generolas de Gaulle nenurimsta 
matydamas, jog Prancūzijos laivas 
mėtomas audrų. Jis kalba ne kaip 
valstybės vyras, bet kaip Prancūzijos 
pilietis, nes tik tokiomis sąlygomis 
teleista 6uvo jam kalbėti. Jis kalba 
kaip rezistencijos organizatorius, be
sipriešinant vokiškajai okupacijai.

Taip šiomis dienomis gen. de 
Gaulle pasakė porą reikšmingų kalbų 
— vieną Brunevaly, Normandijoje, 
antrąją Strasbourge. Brunevaly ka
daise pirmą kartą prancūzai, rezi
stencinių pajėgų patrijotai, susitiko 
su britų daliniais, kurie sunaikino 
vokiečių radaro stotį, nes prancūzai 
buvo tiksliai paftiformavę britus.

Brunevaly dabar, gen. de Gaulle 
kalbos proga, buvo susirinkusi apie 
40.000 žmonių minia, šūkavusi: „De 
Gaulle prie valdžios! Tegyvuoja de 
Gaulle!“ Iš esmės jo kalba buvo nu
kreipta prieš komunistus, nors jie 
ir nebuvo paminėti tikraisiais savo 
vardais. Jis kritikavo konstituciją ir 
partinį gyvenimą.

Specialus NYKT korespondentas 
pažymi, kad de Gaulle puolęs par
tijas, kurios nepajėgiančios krašto 
valdyti ir kurios pačios pergyvenan
čios moralinį bankrotą. Kadangi par
tijos, raŽp NYKT, nepajėgiančios tau
tos valdyti, jis jaučiąs, jog jis būsiąs 
pakviestas vadovauti vieningai tau
tos vyriausybei. Aiškinama, jog ko
munistai labiau žiūrį Rusijos, bet ne 
Prancūzijos reikalų. Savo kalboje 
jis akcentavo tai, kad 600.000 Pran

cūzijos vyrų ir moterų, kurie kritę 
kovos lauke ir žuvę skurdo stovy
klose, mirę dėl Prancūzijos ir tik dėl 
vieningos Prancūzijos. Jų pasiau
kojimo dėliai ateityje tauta bus vie
ninga ir nedaloma, pareiškė de 
Gaulle.

Kur tik važiavo de Gaulle, visur 
buvo paruošti iškilmingi vartai. O 
Strasbourge, kaip praneša UP, gat
vės, aikštės ir stogai buvo pilni Ame
rikos ir Prancūzijos vėliavų. Mat, 
čia buvo laukiamas ne tik gen. de 
Gaulle, bet ir Amerikos ambasado
rius Jefferson Caffery. Be to, Stras
bourge buvę labai daug amerikiečių 
karių ir moterų.

Pastarosios de Gaulle kalbos ypa
tingai nepatiko komunistams. .Pran
cūzų komunistų partijos lyderis de ' 
Gaulle vadina „fašistų reakcijos 
įrankiu“. Tačiau komunistai jaučiąsl 
pakankamai stiprūs, nes jie savo 
narių eilėse skaičiuoją 6 milijonus 
prancūzų.

Apskritai, de Gaulle kalba nepa
sitenkinimo reįškia kairioji spauda. 
Net ir anglų spaudoje randama tam 
tikro pesimizmo: tokie reiškiniai, 
kaip ten pastebima, vedą prie diktat 
tūros. Dešinioji Prancūzijos spauda, 
priešingai, yrą nepaprastai entu
ziastiška.

Kaip tiesioginė kalbos išdava, esąs 
jau sudarytas komitetas, būsimosios 
politinės partijos užuomazga, kuris 
mėgins prancūzų tautą jungti vie
nybėm

paėmusi, bet daugiausia maisto grą
žino Lenkijai. Pusiau oficialus lai
kraštis praneša, kad rusai dar laiko 
apie 700.000 akrų žemės. Lenkijoje 
gresia badas, jei nebus gauta para
mos iš kitur. (AP)
• AP iš Berno praneša, kad Švei
carijos paštų departamentas yra 
paskelbęs, jog laiškai ir laikraščiai, 
jei nesverta daugiau kaip 500 gr., 
gali būti siunčiami iš Šveicarijos. į 
prancūzų ir angių zonas. Tuo tarpu 
bet kokios pašto siuntos į rusų ir US 
zonas dar neleidžiamos siųsti.
• 15-ka britų vyrų steįkė protesto
notą ministeriui pirmininkui dėl rusų 
vyriausybės draudimo išleisti ruses, 
kurios karo metu ištekėjo už angių. 
(AP) v
• Nauji JAV ambasadorių pasky
rimai: į Lenkiją paskirtas Stanton 
Griffis, New Yorko finansistas; į 
Jugoslaviją Cavendish W. Can
non, užsienių tarnybos karininkas. 
Be to, keturi nauji paskirti į pietų 
Ameriką ir Portugaliją. (UP)
e Islandijoje pradėjo veikti Hekios 
ugniakalnls, tylėjęs per 102 metus. 
30 mylių nuo ugniakalnio atstume 
kaimai apnešti suodžiais. Lava nuo
lat veržiasi pirmyn. Gyventojai liko 
be vandens, nes jį užteršė vulkani
niai pelenai, 'galį jį dar užnuodyti. 
(AP)

• Vengrijos laikraštis „Holnop“ su
laikytas, kadangi tatai pareikalavusi 
komunistų kontroliuojama profsą
jungų taryba, nes laikraštis puolęs 
demokratiją. Parlamento narys Des- 
zo Sulyok pareiškė parlamente, kad 
„Vengrijoje nesą spaudos laisvės. 
Mes turime lenktis prieš brutalią jė
gą". (AP)
• US karinė būstinė praneša, kad 
aštuoniose DP stovyklose esą siuva
mi drabužiai. Tatai padėsią patiems 
DP apsirūpinti drabužiais. Tam tiks
lui kariuomenė teikianti medžiagą, 
gi 1000 asmenų gauną čia darbo. (AP)
• Numatytoji amerikiečių spaudos 
korespondentų ekskursija Į Vokieti
jos rusų zoną vėl atidėta. Atidėji
mas siejamas su The Chicago Tribu
ne korespondento neleidimu. Leidi
mas buvo duotas 12 korespondentų. 
Iš lankytinų vietų keturios vietovės 
buvo rusų išbrauktos, būtent: Ro
stock, Oranienburg, Swinemunde ir 
Peenemunde. Iš paskutiniosios vie
tos vokiečiai karo metu siuntė rake
tines bombas. (NYHT, UP)
• Britų užs. reikalų min. Bevinas 
pareikalavo, kad keturi didieji nutar
tų vokiečių karo belaisvius paleisti 
iki 1948 m. pabaigos. Tokių belais
vių, kuriuos tebelaiko sąjungininkai 
savo žinioje, šiuo metu esama apie

Prof. Dr. Jurgis Krikščiūnas
Prof. Dr. rer. nat. Jurgis Krikščiū-. 

nas gimė 1894 m. balandžio 22 d. 
Ašmintoj, Prienų vlsč. Gimnaziją 
lankė Marijampolėje, kur 1914 m. įsi
gijo brandos atestatą. Po to jis 4 me
tus studijavo Petrapilio universitete, 
kur dėl revoliucijos savo studijų 
baigti negalėjo. 1920 m. išvyko į 
Halle-Wittenberg tęsti studijų. Čia 
1923 m. įsigijo diplomuoto agrono
mo vardą, o tų pat metų pabaigoje 
gamtos mokslų (rer. nat.) daktaro 
laipsnį. Grįžęs į Lietuvą iki 1926 
metų buvo Šiaulių apskrities agro
nomu.

1925 m. Žemės ūkio Akademiją jį 
pakvietė Visuomeninės Agronomijos 
lektoriumi (vėliau šis kursas, per
tvarkius programą, buvo pavadintas 
Žemės Ūkio politikos vardu). 1930 
m. Žemės Ūkio Akademija jį pakėlė 
docentu, o 1935 m. — e. o', profeso
rium. Paskutiniu laiku Lietuvoje jis 
dar skaitė Vytauto Didžiojo Univer
sitete geodezininkams Žemės Ūkio 
Ekonomijos ir Taksacijos kursą. 
Emigracijoje, įsikūrus Hamburgo 
Baltijos Universitetui, jis nuo pat 
pradžios Žemės Ūkio Fakulteto stu
dentams skaitė Žemės Ūkio Politikos 
paskaitas.

1927 m. jis buvo paskirtas jo pa
ties sukurtos ir išugdytos Žemės 
Ūkio Tyrimo Įstaigos valdytoju. 
Šias pareigas ėjo iki 1939 m. Jo va
dovaujama Žemės Ūkio Tyrimo 
Įstaiga išaugo į stiprią organizaciją,

1894—1947 
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apjungdama visą eilę savarankiškai 
žemės ūkio tiriamąjį darbą dirban
čių įstaigų: kelias laukų bandymų 
stotis, selekcijos stotį, augalų apsau
gos stotį, kiaulių tyrimo stotį. Šių 
stočių darbo rezultatai labai daug 
prisidėjo prie Lietuvos žemės ūkio 
lygio pakėlimo. 1939 m. jis išrenka
mas Kooperatyvų Sąjungos „Linas“ 
valdybos pirmininku ir vyr, direkto
riumi.

Ypač produktingas buvo prof. 
Krikščiūnas kaip plunksnos darbi
ninkas. Jis išspausdino didelę dau
gybę mokslinių ir. publicistinių 
straipsnių, didelę daugumą jų iš 
žemės ūkio srities. Iš tos pat srities 
jis išleido nemaža knygų, iš jų viena 
vokiečių kalba („Die Landwirtschaft 
Litauens“) ir viena anglų („Agricul
ture of Lithuania“). Jis buvo redak
torius 5 tomų žemės ūkio speciali
stams veikalo „Žemės Ūkio Vado
vas“, kuriame jis ir kaip autorius 
dalyvavo. 1927—1939 m. jis redagavo 
Lietuvos Agronomų Draugijos orga
ną „Žemės Ūkis“.

Prof. Krikščiūnas ypač aktyviai 
dalyvavo Lietuvos ūkiniame gyve
nime. 1926 ir 1939 metais buvo že
mės ūkio ministerių. Vadovaujančias 
vietas užėmė eilėje ekonominių or
ganizacijų: ilgametis ,-,Pieno Centro“ 
tarybos pirmininkas; eilę metų „Lie
tūkio“ valdybos narys, vicepirminin
kas, o vėliau ir pirmininkas; kuone 
nuolatinis Agronomų Draugijos pir

mininkas; Ekonominių Studijų Drau
gijos valdybos narys, o paskutiniu 
metu pirmininkas.

Mirė Marijos ligoninėje Hamburge 
1947 m. kovo 24 d. Palaidotas Ham
burgo centrinėse kapinėse Ohlsdorfe.

— bp —

2 milijonu. Molotovo pareiškimu, vo
kiečių belaisvių rusai turį 890.532; 
britai turį 435.295 ir prancūzai — 
831.483.
• JAV pasekretorius W. Benton 
pareiškė, kad Mueneheno radijo sto
tyje „Voice of America“ buvo susek
tas sabotažas: užuot transliavus Ru
sijai, buvo petpertransliuojama pieti
nei Amerikai.
• Angliakasių prezidentas John L. 
Lewis paskelbė 400.000 angliakasių 
streiką vienai savaitei, nes 111 ang- 
liąjtasių Centralijoj, III., įvykus eks
plozijai, buvo užmušta. Dėl tos ne
laimės Lewis kaltina vidaus reikalų 
ministerį Julius A. Krug. (UP)
• Buvęs JAV prezidentas Herbert 
Hoover pareiškė, kad „komunizmas 
iš tikrųjų nėra komunistinė partija. 
Jis yra ... blogio ir pikto gyvenimo 
būdas“. (AP)
• Allendorfo DP stovykloje oku
pacinė JAV kariuomenė kratos metu 
rado keletą šaunamųjų ginklų, amu
nicijos, devynis degtinės destiliato- 
rius, opiumo, aršeniko ir strlchnlno 
(S & S)

„AR HITLERIS TIKRAI MIRĖ?“
Tokio pavadinimo knygą parašė 

vienas žymiausių Anglijos krimina- 
logijos specialistų — Louis C. S. 
Mansfield. Knygoje sakoma, jog iki 
šiol nė vieno liudininkų negalima
naudoti kaip įrodymą, kad Hitleris 
ir Ieva Braun būtų tikrai nusižudę 
ir kad jų kūnai vėliau tikrai būtų 
buvę Berlyne sudeginti. Knygos au
torius pažymi, kad iki šiol Hitlerio 
mirties paslaptį bandę išaiškinti apie 
500 geriausių amerikiečių, anglų ir 
rusų specialistų. Ir iki šio laiko nė 
vienas jų griežtai .neteigia, kad tikrai 
Hitleris yra žuvęs, nes niekas nerado 
jokio daiktinio at fizinio įrodymo, jeg 
tikrai taip buvo. -dž-
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