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Dramos teatru jungimasis
Detmoldo lietuviai teatralai at

liko dideli tremtinių gyvenime kul
tūrinį dalyką — nežiūrėdami sun
kiausių aplinkybių, jie sukūrė lietu-

' Dviejų pasaulių siekimai
Skirtingi pasauliai siekia skirtingų tikslų

viškąją Operą. Jos pirmieji spek
takliai buvo entuziastingai palydėti 
ir tos tremtinių masės, kuri tik per 
spaudą ar per lūpas tegalėjo sugauti 

.vieną kitą žinelę, viešumon pa
skleistą mačiusiųjų „laimingųjų“.

Nemažesniu susidomėjimu trem
tiniai sutinka ir naują, kad buriasi 
krūvon Lietuvių Drama. Du žino
mieji mūsų dramos teatrai — Augs
burgo ir detmoldiškis „Aitvaras" su
sitarė dirbti išvien! Šios jungtinės 
lietuviškosios dramos buveine pasi
rinktas Augsburgas.

„Aitvaro“ meno vadovas akt. 
Henrikas Kačinskas jau priim
tas į Hoehfeldo -lietuvių kolonijos 
gyventojus ir šiuo metu eina per 
amerikiečių zonos * skryningus. Visi 
kiti „Aitvaro“ nariai, jau in cor-
pore suvažiavę Augsburgan, netruk
dami čia demonstruoja A Rūko 3-jų 
veiksmų linksmą nutikimą: „Bu- 
bulį ir Dundulį“. Spektaklis įvyksta 
balandžio 18—19 d. Hoehfeldo pa
baltijiečių stovyklos barakinėje sa
lėje. Artimiausiu metu „Aitvaras“ 
žada vieną kitą savaitę pagastro- 
liuoti amerikiečių zonoje su „Bubu- 
llu ir Dunduliu“, taip pat suruošda- 
mas ir literatūrinį koncertą liet, 
knygos 400 metų sukakčiai pami
nėti. Jį sudarą aktoriai yra šie: D. 
Josiukaitė, D. Kubertavičiūtė, M. 
Lemešytė, A. Dikinis, H. Kačinskas, 
B. Kvedaras, A. Rūkas, V. Valiukas 
ir R. Veselauskas. Minimo veikalo 

. dailininkas V. Andriušis. Dauguma 
6iix aktorių žinomi kaip šaunus Kau
no ir Vilniaus Dramos atžalynas, ne
kalbant jau apie porą gerai pažį
stamų vyresniųjų, šia proga nuty
lime apie Augsburgo lietuvių teatra
lus, kurie savai zonai jau ne tik iš 
spaudos skilčių žinomi, bet daugiau
sia ir iš gastrolių pažįstami.

Šių dviejų vienas kito vertų dra
mos teatrų susijungimas lietuviams 
nėra kasdieninis reiškinys, o sva
rus, didelis ir reikšmingas kultūrinis 
įnašas, stambiomis raidėmis įrašyti? 
nas į lietuvių tremtinių istoriją.

Už vienos kitos savaitės mūsų 
tremties gyvenimas ima kopti į ket- 
vietuosius metus. Jei praeitieji pora 
metų mums praėjo plečiant savo 
veikimą įvairiose srityse daugiau, 
sakytume, į plotį, tai ateityje mūsų 
akis bis labiau turėtų būti atkreipta į 
gylį, į suspecialėjimą. Jei netolimoje 
praeityje bemaž kiekvienai stovyklai 
prisiėjo daugiau įvairiomis progomis 
veikti, reprezentuotis kaip kas iš
manė, nes nebuvo nei tvirtai susibū
rusių vadovaujančių organų, nei pa
kankamo ryšio, nei skrajojančių me
ninių pajėgų, tai artimomis dieno
mis tuo trūkumu nebegalėsime nu
siskųsti. Trumpai kalbant, visiškai 
pribrendo tas laikas, kada turime, 
metę kritišką žvilgsnį į tremties 
buitį, skubiai pereiti į centralizuotą 

. ir tikslingą veikimą įvairiose gyve
nimo srityse.

Labai apgailėtinas dalykas, spe
cialiau kalbant apie meno gyveni
mą, buvo tai, kad šioj srityj vis pa
sigendama autoritetingos institucijos, 
kuri vairuotų tą meninį gyvenimą 

(Pabaiga 6 pusi.)

Pagreiiinamas paštas į Ameriką
Amerikiečių karinei vadovybei 

leidus iš US zonos siuntinėti užsie
nin laiškus, rašytus įvairiomis kal
bomis, tremtinių susirašinėjimas su 
giminėmis ir artimaisiais, ypačiai gy
venančiais Jungtinėse Valstybėse, 
buvo nepaprastai palengvintas. Šio
mis dienomis, kaip informuoja NZ, 
šis susirašinėjimas dar daugiau pa
tobulinamas. Jeigu ligi šiolei, iki 
laiškas pasiekdavo anapus Atlanto 
gyvenantį adresatą, užtrukdavo mė
nuo ir daugiau, tai atsitikdavo dau
giausia dėl to, jog visas paštas iš 
amerikiečių zonos būdavo nugabena
mas į Prancūziją ir tik iš t<jnai grei
taisiais prancūzų garlaiviais per uo
stus Le Havre ir Cherbourg leisda

Jei iki paskutinio ' meto buvo kal
bama apie Sąjungininkų'bendradar- 
biavimą, tai dabar vis ryškiau at
skleidžiami diplomatiniai užkulisiai, 
kurie visu atvirumu parodo, jog ka
ro meto buvusių Sąjungininkų dva
sios - nuotaikų bei siekimų nebėra, 
o beliko du skirtingi pasauliai, sie
kią savo skirtingų tikslų.

Iš tikrųjų šie du pasauliai — de
mokratizmas ir komunizmas — buvo 
ir prieš karą ir karo metu. Šie pa
sauliai skirtingų siekimų karo metu 
neišryškino, ypač komunizmas buvo 
prisidengęs skraiste, kad savo sieki
mams galėtų pajungti demokratinius 
kraštus. Ir reikia pasakyti, jog tai 

Amerikos sąlyga Maskvos konferencijai
SENATORIAUS VANDENBERGO PAREIŠKIMAS

Senato pirmininkas Arthur H. Vandenbergas griežtai atmetė Sovietų 
atstovo p. Gromyko puolimą dėl Graikijai ir Turkijai teikiamos paramos.

Sen. Vandenbergas, kaip UP praneša, atvirai patvirtino, jog į įsta
tymo projektą įtrauktoji problema esanti „nuolatinėje priešginybėje tarp 
rytinio komunizmo ir vakarinės demokratijos“.

• Pripažindamas iškylančius sunkumus tarp Sovietų Sąjungos bei jų 
satelitų iš vienos pusės ir tarp Amerikos su nekomunistinėmis valstybė
mis iš kitos pusės, sen. Vandenbergas pripažino, kad pagalbos įstatymas 
„reiškiąs priešingumą komunizmo ekspansijai ir infiltracijai."

Jo pareiškimas užbaigiamas taip: „Mes galime Maskvoje pasirašyti 
bet ką, kas garantuotų Sovietų Sąjungos nepriklausomybę jos pačios 
teisėtose srityse. Bet mes iš savo pusės turime teisę reikalauti efektingo 
įrodymo, kad Maskvoje nerengiamas komunistų dominuojančio pasaulio 
sąmokslas mums apsupti, kad komunistų puolimos suptos mūsų viduje 
ir Amerikos išorėje ir kad mūsų bendras pasižadėjimas dėl Atlanto Char- 
tos ir dėl Jungtinių Tautu principų bei tikslų turės būti tikrai pagerbti 
visų liečiamųjų naudai“ (S & 3)

komunistams labai pasisekė. Karo 
našta buvo taip paveikusi; jog de
mokratijos kai kuria propaganda tiek 
toli buvo prisidėjusios prie komuniz
mą atstovaujančios Sovietų Sąjun
gos išpopuliarinimo, jog šiandien iš
kyla net sunkumų tikrajam jos vei
dui atskleisti.

Po beveik dvejų metų karo gin
klams aprimus ir buv. sąjunginin
kams pirmąjį tikslą atsiekus, t. y. 
fašizmą sunaikinus, sąjungininkai 
vieni prieš kitus atsistoja grynai su 
savo ideologiniais ir principiniais sie
kimais, kurie, kaip per tuos dvejis 
metus patyrėme, yra diametraliai
priešingi. Esant tokiai realybei, ne 
vienas klausia, kas bus toliau? Kada 
pasaulis sulauks taiką ir kuriomis 
sąlygomis?

Šie klausimai nėra paprasti. Jie 
yra esminiai ir istorininiai. Galima 
būtų pasakyti, kad jie yra epochi
niai. Juk komunizmas siekia užka
riauti visą pasaulį. Jis savo penk
tąją koloną yra suorganizavęs beveik 
visose valstybėse — vienose viešai, 
kitose slaptai. Ideologinė ^ova tarp 
šių pasaulių suintensyvėjo po to, kai 
JAV pareiškė, jog komunizmas ren
giasi Amerikos vyriausybę nuversti, 
jog komunistų partija yra svetimo 
krašto partija, būdama tokia ji nėra 
legali ir jos nariai kaip svetimšaliai 
turi registruotis. Tai logiškas pa- 

vosi į tolimesnę kelionę. Nuo dabar 
ši tvarka pakeista taip, kad visas 
paštas iš US zonos į Vakarų pa
saulį gabenamas tik per Brempno 
uostą. Tatai žymiai sutrumpins ir 
patį laiškų pristatymo laiką: numa
toma, kad jis tetruks tik 10—14 d. 
Pirmąjį nuo 1939 m. šiomis dienomis 
pakrauta į amerikiečių laivą Bre
mene 3.000 kg pašto. Ateityje paštas 
iš Bremeno bus išvežamas 1—2 kar
tus per savaitę. *

Pažymėtina, kad šia tvarka tuo 
tarpu laiškai tegabenami tik iš ame
rikiečių zonos, tačiau vedamos ati
tinkamos derybos tą pat pritaikinti 
ir britų bei sovietų zonoms. 

reiškimas, tik kiti kraštai dar nepa
jėgia suprasti ir neįžvelgia pavojaus 
savo demokratizmui. Komunizmas 
yra antitezė demokratizmui. Komu
nizmas, kaip ir fašizmas, reprezen
tuoja totalitarinį režmą, kur nėra jo
kios laisvės, kur kiekvienas nekry- 
pimas nuo komunizmo principų ir 
siekimų yra visų griežtumu bau
džiamas.

Kad buvusių Sąjungininkų sie
kimai yra jau skirtingi, ryškiai pa
rodo buvusios ir dabar esamos kon
ferencijos. Imkime • Maskvos konfe
renciją. Joje, sprendžiant Vokietijos 
ir Austrijos problemą, esminiais 
klausimais iki šiol nepasisekė susi

tarti. Vokietijos sienų klausimu So
vietų Sąjungos užs. reikalų ministe- 
ris p. Molotovas nedviprasmiškai 
pasisakė už Vokietijos-Lenkijos sie
nų neliečiamumą, jis šią sieną laiko 
galutina, nes jis taip interpretuoja 
Potsdamo susitarimą. Kai Potsdame 
p. p. Stalinas, Trumanas ir Churchil- 
lis aiškiai pasisakė, jog ši siena yra 
laikinė ir kad ji galutinai bus nu
statyta taikos konferencijoje. So
vietai kol kas nutyli dėl Prancūzijos 
reikalavimo Saaro kraštą įjungti į 
Prancūzijos, ekonomiką.

Nesusitarta ir reparacijų klausi-

Kada pasibaigs karo baimė?
ĮŠALUSI taika

Nelemtas sambrūzdis gamtoje, il
gai neprasikaląs pavasaris nepavaiz
duoja atšiauraus šalčio tarptautinės 
politikos pasaulyje. Taika įšalusi. 
Veik dvejeriems metams nuo pasau
linės katastrofos praslinkus, užtin
kame tik daugiau neramumų, politi
nių problemų, kurios konferencijose 
skandinamos, bet neišsprendžiamos. 
1945 m. dėtos viltys pasauliui pasida
lyti į įtakos sritis nuėjo .vėjais. 1946 
m. tarpusavis jėgų bandymas never
tas sugaišto laiko. Triesto klausimas 
liko atviras, daugelis klausimų kaž
kuriam laikui atidėti. 1947 m. ban
domos sutelktos jėgos. JAV, pagrin
dinė pasaulio galybę, pradeda aiškiai 
kalbėti. Jos pasisako atstovaujančios 
demokratiniam pasauliui ir smerkia 
totalitarišką santvarką, kurios spal
vos ji bebūtų.

Maskvos konferencija, ties kuria 
teks stabtelti atskirai, aiškiai rodo, 
Washingtono apsisprendimą bergž
džiai ilgai negaišti. Po mėnesio disku
sijų paaiškėjo, kad konferencijoje 
kažko kito norima, negu tarti žodžiai 
sako. Kremliaus kunktatoriška tak
tika «— laimėti laiką, atrodo, sulauks 
greito galo. Saugumo Taryboje nuo
lat žaisti „veto“ klausimu, atominės 
energijos komisijoje reikalauti JAV 
atominės bombos sunaikinimo, Mas
kvos konferencijoje kalbėti prieš 
ūkinę Vokietijos sąjungą, bet pasi
sakyti už politinę vienutę, centrali

mu, nes Sovietų Sąjunga reikalauja, 
kad būtų mokama iš einamosios ga
mybos, kai demokratiniai kraštai su
tinka tik tam tikromis sąlygomis, ne
pakenkiant Vokietijos ūkio atstaty
mui. Nesusitarta ir dėl Vokietijos 
ūkio vieningumo bei centrinės vy
riausybės funkcijų. Pagaliau Molo
tovas nepritaria ir Marshallio pasiū
lytam keturių paktui kuris per 40 
metų saugotų Vokietijos kaimynus 
nuo apresingų vokiečių užmačių. 
Galimas susitarimas tik dėl žemės 
roformos, denacifikacijos, kartelių ir 
monopolių paleidimo. Kiti klausimai 
kol kas yra nesuderinami.

Panašūs faktąi yra ir Korėjoje,' 
kur komunizmas susiduria su demo
kratija. Nors buvo aiškiai susitarta,
jog Korėja turi būti nepr klausoma 
valstybė ir joje turi būti sudaryta 
demokratinė vyriausybė, bet iki šiol 
rusų valdomoje šiaurinėje dalyje yra 
įvesta komunistinė santvarka. NYHT 
rašo: „Šiaurėj gyvena 10 milijonų 
korėjiečių ir jie daugiausiai kenčia 
nuo komunizmo — ten yra per maža 
demokratijos ir nepakanka maisto... 
Jie (rusai) negaišo sugriaudami se
nąją santvarką ir įvesdami komu
nizmą, kuris veikia visose srityse, 
paverstose į miniatūrinę Jugosla
viją ...“

Jeigu imsime Balkanų' kraštus, 
tai ir čia rasime tuos pačius siekimus 
ir tuos pačius metodus. Kyla klausi
mas, ar sudarytos penkios taikos su
tartys bus įgyvendintos? Kai' kurie 
amerikiečių laikraščiai nurodo, jog 
jos esančios jau palaidotos. Jei taip 
iš tikrųjų būtų, tada kyla '-’ausimas, 
kokia prasmė sudarinėti ir paktus, 
kurie interpretuojami taip, kaip rei
kalauja komunizmo siekimai, bet ne 
sutarties dvasia ir žmonijos bei tautų 
gerovė? Matėme, kaip vienašališkai 
interpretuoja Potsdamo susitarimą 
Molotovas! Pagaliau žodžio, spaudos, 
žmogaus teisių laisvės, demokratijos 
ir fašizmo sąvokos yra skirtingai 
aiškinamos ir todėl sutartys gali bū
ti visiškai skirtingai vykdomos. Jei 
Vakariečiams Sovietų Sąjungos ir jos 
satelitų režimai yra diktatūrinio cha
rakterio, be jokių žmogaus ir spau
dos teisių bei laisvės, tai Sovietų Są
jungai jų kraštas yra pasiekęs aukš
čiausio jų interpretuojamos demo- 

zuotą Vokietiją, matyti, tikisi SĖD 
tarpininkavimu paimti į rankas ir 
nuolat įpainioti eilę šalutinių klau
simų, pvz., tremtinių problemą — rodo 
maskviškius tikslus. Vienas jų už
davinys nugalėti vidinius sunkumus. 
Tai atsiekus galima būtų sparčiai 
ginkluotis. Tuo šūkiu ir skelbtas da
bartinis penkmečio planas. Šiems 
uždaviniams reikalinga pirmiausia 
laiko. Praėjusiais metais Kremlius 
tvirtai padėjo koją užimtuose kraš
tuose. Ten, kur kojomis nesiekiama, 
rankomis žarstomos žarijos: Graiki
joje, Italijoje, Prancūzijoje, o ypač 
Kinijoje. Pastatarajame krašte JAV 
pasijuto nustojosios žemės po kojomis. 

F. D. Roosevelto darbus įvertins isterija
PREZIDENTO TRUMANO KALBOS MINTYS x

Balandžio 12 d. suėjo dveji metai nuo JAV prezidento Franklin D. 
Roosevelto mirties. Tąja proga prezid. Trumanas per radiją pasakė kalbą, 
nužymėdamas Roosevelto nuveiktus darbus. Jis pareiškė, kad nei jis nei 
bet kuris kitas asmuo nemėgins įvertinti Jo didybės, pasakytų kalbų ar 
įvykdytų darbų. „Jis buvo didis geradaris, teikęs vilties ir stiprybės nu
siminusioms širdims ... žiauriausio karo istorijoje. Jis pasiliko narsumo, 
teisingumo ir žmoniškumo simboliu“,.— kalbėjo prez. Trumanas.

„Franklin Rooseveltas buvo jautrus ne tik nusiminusiems ir dėl kitų 
kenčiantiems, bet jis buvo jautrus ir jų saugomoms viltims bei aspira
cijoms.“

„Laikas įrodys įžymiausią Franklin Roosevelto vietą istorijoje...“
Taip, F. D. Roosevelto paskelbtos keturios laisvės įamžins Jo vardą 

visose civilizuoto, kultūringo ir talką mylinčio pasaulio tautose.
Jo vardui įamžinti numatytas sudaryti fondas, kurio stipendijos būtų 

teikiamos viso pasaulio Studentams, studijuojantiems Amerikoje.

kratijps laipsnio. Esant tokiems skir
tingiems pasauliams, taikingas ben
dradarbiavimas bei Europoje taikos 
sukūrimas yra neįmanomas. Ir dėl 
šių priežasčių pasaulis atsiduria prieš 
didelę nežinomybę. Vargu ar ilgai 
jis taip galės laikytis. Sovietai ne
dalyvauja tarptautinėje prekybos 
konferencijoje, kuri vyksta Žene
voje, ji nedalyvauja UNESCO, ji ne
palaiko kultūrinio bendradarbiavimo 
su tikruoju demokratiniu pasauliu ir 
kartu iš ten išjungia ir savo satelitus.

Kaip matome, šiandien vieno pa
saulio, dėl kurio kovojama ir kurio 
siekiama, nėra. Šiandien yra du pa
sauliai — demokratinis ir komunisti
nis. Tarp šių pasaulių, anot New 
York Times, vyksta nervinis kąrąs.
Kuo šis ideologinis ir nervinis ka
ras baigsis? Komunistiniam pasau
liui labai reikalingas yra laikas. Lai
kas slenka, o pasaulis su nekantru
mu laukia, ką atneš tas nervinis ka
ras? Atsakymą duos laikas.

A. Audronis

Emigracija j Kanada
Lietuvos General. Konsulo prane

šimu (vasario mėn.), J Kanadą galt 
(važiuoti: tėvai, nevedę sūnūs ar 
dukterys, našlaičiai brolvaikiai, se
serėnai ligi 16 metų. Norį į Kanadą 
a)vykth turi kreiptis į Lietuvos Kon
sulatą šiuo adresu:

Consul General of Lithuania 
110 St. George Street, 

Toronto 5, Ontario, Canada.
Be to, gautomis žiniomis (kovo 

16 d.), Kanadoje esąs priimtas nau
jas pabėgėlių iš Vokietijos įsileidimo 
įstatymas, pagal kurį būsią įsileista 
120.000 žmonių šiems darbams: miš
kų, aksploatacijai, žemės ūkiui ir 
anglių kasimui. Norį vykti turės 
pasirašyti vieneriems metams sutartį 
ir iš darbdavio gauti affidevitą.* Iš
dirbus vienerius metus, būsią galima 
laisvai pasirinkti darbą. Turį gimi
nių Kanadoje gali prašyti, kad jiems 
sudarytų darbo sutartį ir atsiųstų 
affidevitą. Tuo reikalu žada teikti 
pagalbos ir mūsų organizacijos Ka
nadoje.

Tas milžinas, kuris gali turėti nepa
prastos reikšmės ne vien politiniu, 
bet ir ūkiniu požiūriu, nūdien gyve
na suirutę ir šaltą veidą rodo ameri
kiečiams; Laukimo — kunktatoriška 
taktika amerikiečiams dabar nepri
imtina. Tas milžinas, ■ per dvejeria 
metus sustiprėjęs, sudaręs daugelį 
svarbių sutarčių, kurių ypač prasi
kiša anglosaksiška karinė sąjunga, 
nuvedusi į britų — prancūzų santar
vę, nūnai taria aiškų žodį. To žodžio 
teisinga prasmė turės būti suprasta 
gera valia ar jėga. Jėga telkiamą ir 
ji prabils sava kalba. Ji telkiama ne 
vien amerikiečių žemyne.

(Nukelta į 6 puū.l
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Jau išplaukiame į New Yorką
1947. IV. 17.

JUL. ŠAKELĖ. — Fellbache teko 
laukti 10 dienų, čia Bremene tenka 
palūkėti maždaug tiek pat. Emigran
tų Judėjimas“ didelis. Vieni ruo
šiasi plaukti, kiti jau lipa \ laivą. 
Vėl, tretieji — naujais transportais 
atvyksta iš Fellbacho, Muencheno 
ir iš kitur. Kad laukimas nebūtų 
perdaug nuobodus, čia ruošiamos 
įvairios pramogos: koncertai, paskai
tos, kinai, vaidinimai. Yra stovy
kloje ir biblioteka. Ten galima rasti 
daugiausia angliškų knygų, bet yra 
ir kitokių, vokiškų žydiškų, len
kiškų.

Apskritai, Bremene yra dvi emi
grantų stovyklos. Viena nuo kitos 
atstu. Tramvajumi reikia važiuoti 
apie 40 min., iki tramvajaus ir vie
nas kilometras. Valgis abiejose sto
vyklose beveik vienodas. Tik vienur 
kambariai didesni (tai mokyklos 
klasės) — po 40 žmonių, o kitur, 
buv. kareivinėse, mažesni — po 10 
žmonių. Bet vienur ir kitur vieno
dai švaru ir jauku. Vaikams ir se
nesniems žmonėms duodama dau
giau patogumų ir parodoma specia
laus rūpestingumo. Yra vaikų dar
želis.

Bremene teko atšvęsti net dvejas 
Velykas — žydų ir krikščionių. Vie
ni ir kiti gavo pagerintą valgį ir 
specialiai po 1 pokęlį amerikietiškų 
cigarečių (šiaip kasdien gauname po 
S vokiškas cigaretes). Niekada gy
venime tiek daug macų ir tokių ge
rų neprisivalgėme, kaip per šias 
žydų Velykas. Mat, mūsų kambaryje 
buvo 3 lietuviai 1 latvis, 1 vokietis 
ir 4 žydai. Sugyvenome labai gerai, 
tai žydai, kiek pirmiau (balandžio 
8 d.) išplaukdami, paliko mums sa
vo macas, gautas per jų organizaciją 
iš New Yorko. Tai visi ir valgėme 
iki valios. Jie gavo dar po pusbonkį 
košerno vyno iš Palestinos, bet šioj o 
paragauti, deja, nebeteko. Vieni iš
gėrė. Žydai visi buvo iš Lenkijos ir 
tarp savęs kalbėjo puikia lenkų 
kalba." Vienas iš jų gydytojas, kitas 
advokatas; trečiasis kailiadirbis, ir 
,vienas šiaip turtingas, inteligentiškų

Didysis simfonijos 
koncertas Augsburge
Š. m. balandžio 26 d. Augsburge, 

vietos pabaltijiečių stavyklų pastan
gomis, įvyks didysis ir tremtyje pir
masis simfonijos koncertas, kuriam 
vadovaus Vilniaus Filharmonijos 
vyr. dirigentas Jeronimas Ka
činskas. Programos pagrindą su
darys Dvorako Simfonija iš Naujojo 
Pasaulio (Amerikos) ir Brahmso kon
certas smuikui, kurį atliks Europoje 
žinomas estų smuikininkas Au- 
mere.

Koncerto pradžia 14 vai. Turint 
galvoje gerą susisiekimą su Augs
burgu, puikią programą ir milžiniš
ką Ludwigsbau Teatrą, skatintinas 
kuo gausiausias mūsų tautiečių at
silankymas.

LTB Suaugusių Švietimo Institutas 
Wuerzburge

1946 m. spalių 13 d. Liet. Inžinie
rių Draugijos, Wuerzburgo skyriaus 
iniciatyva, Draugijos nariams, LTB 
Komiteto nariams ir kitų specialybių 
atstovams dalyvaujant, įvykusiame 
susirinkime nutarta (steigti LTB Su
augusių Švietimo Institutą Wuerz
burge. 1946 m. lapkričio 17 d. įvy
kusiame lektorių Tarybos posėdyje, 
Inž. D-jos nariams, Komiteto ir ki
tų specialybių atstovams dalyvau
jant, apsvarstytas ir priimtas Insti
tuto statutas, o slaptu balsavimu iš
rinkta Instituto Vadovybė: Instituto 
Vedėjas — dipl. inž. K. Krulikas, 
administratorius — inž. G. J. La
zauskas (dabar J. Maculevičius), se
kretorius — I. Parulytė.

Iškilmingas Instituto atidarymas 
įvyko 1946 m. gruodžio 1 d., o mokslo 
darbas prasidėjo tų pat metų gruo
džio 2 d.

Instituto sudėty veikia 3 skyriai: 
auto mechanikos skyr. su 18 klau
sytojų, siuvimo-kirpimo skyr. su 18 
klausytojų ir daržininkystės-sodinin- 
kystės skyr. — 11 klausytojų; be to, 
Instituto sudėty angių bei vokiečių 
kalbų, be Inst. klausytojų, klauso — 
6 asm. Mokymo darbas vyksta 
kasdien 5 darbo dienas per savaitę, 
vakarais po 3 vai. kasdien.

Š. m. balandžio 2 d. Inst. visuose 
•kyr. buvo baigtas pirmasis 1946—47

tėvų sūnus. Šį laišką rašau kaip tik 
patalpoje, skirtoje žydų maldoms. 
Aplink jie visi meldžiant, bet man 
leido pasilikti ir rašyti. Leido taip 
ir rūkyti. t

Katalikai ir turėjome savo pa
maldas — mišias, kurias laikė. lenkų 
kunigas (amerikiečių karys). Jam 
patarnavo vienas lietuvis kunigas- 
profesorius. Daugumas atliko išpa
žintį. Katalikų globos organizacijos 
čionykščiai vadovai (p-lė Szudy) taip 
pat dalyvavo pamaldose.

Kiekvienas, kuris vyksta kurios 
nors organizacijos padedamas ir glo
bojamas, privalo pas ją stovykloje 
užsiregistruoti. Visos organizacijos 
turi čia savo biurus, rūpinasi savo 
globojamaisiais, duoda reikalingų 
nurodymų ir globoja ne tik iki New 
Yorko, bet iki pat Amerikoje nu
matytos vietos. Markių į dolerius 
čia niekas nekeičia. Yra pasakyta, 
kad tik jau laive globos organiza
cijos duoda smulkioms išlaidoms 
keletą dolerių (berods, 3—5 vienam 
asmeniui). Taigi su globos organi
zacija reikia tuojau sueiti į kontak
tą. Jas rasti čia visiškai lengva.

Prieš laivo išplaukimą sutikri
nami yisi bagažai, net ir tie, kurie 
esti atiduoti iš Fejlbacho, Muenche
no ar kitur. Savininkai turi vėl da
lyvauti. Mat, tokių bagažų čia labai 
daug sueina — jie dar kartą pati
krinami, ar visi yra. Svarbu žinoti 
ir tai, kad Bremene galima dar pa
pildomai atiduoti į bagažą ir į laivus

Mes rūpinamės ir sergančiaisiais
NEUBURGAS/D.

Čia yra UNRRA-os DP ligoninė, 
kurioje gydosi apie 300 ligonių, 
daugiausia TBC. Ligonių tarpe yra 
apie 25 lietuviai ir maždaug po 
tiek pat latvių ir estų. Ligoninės 
direktorius — kubietis Dr. Santa- 
marina, o medicinos personalą su
daro daugiausiai vengrai, iš Bu
dapešto čia evakuoti kartu su karo 
ligonine.

Si ligonine, matyt, buvo skirta 
kriminaliniam ir šiaip neramiam 
elementui. Tatai patvirtina dide
lis policijos skaičius, suvaržymas 
išvykti į • miestą atostogų ar pasi
matyti su Svečiais. Nuo to kaip tik 
turi kentėti ramūs įvairių tautybių 
ligoniai, nes jie čia sudaro didžiąją 
daugumą.

Šiaip ar taip, tvarkos ir draus
mės čia pasigendama. Nesupranta
ma, dėl ko neužkrečiami ligoniai 
neatskirti nuo užkrečiamųjų: jie gy
vena tuose pačiuose kambariuose ir 
valgo prie vieno stalo. Tuo būdu 
apysveikiems ligoniams yra daugiau 
progos užsikrėsti, negu pasveikti. 
Ligoninės vieta kažkaip parinkta 
nesivadovaujant plaučių ligonių in
teresais — nėra čia ne tik miško, 
bet ir pakankamai medžių; dūmai 
dažnai kabo ties ta 1,5 ha aikšte, 
kurioje ir ligoniai vaikščioja ir au- 
tovežimiai važinėja; patalpos blo- 

mokslo metų semestras. Darbas tę
sėsi 16 savaičių, kurių bėgyje auto- 
mechan. skyr. buvo skaityta 102 teo
retinės pamokos ir atlikta 340 vai. 
praktikos darbų auto-mechan. d- 
vėse. Visi mokiniai prie auto maši
nų remonto, auto-mechanikui P. Riš
kui vadovaujant, pasirodė kaip geri, 
sumanūs ir darbštūs darbuotojai. 
Iš pagrindų suremontavo daugelį 
auto-mašinų.

Siuvimo-kirpimo skyriuje: teore
tinių pamokų* buvo 58, praktikos 
darbų — 28 valandos;
; Daržininkystės-sodininkystės sky
riuje: teoretinių — 30 vai. ir iš ben
drųjų dalykų (anglų, vokiečių, lie
tuvių kalbų, matematikos, fizikos ir 
chemijos pagrindų) 60 pamokų.

Visiems Instituto klausytojams, 
be specialių dalykų klausymo, pri
valoma klausyti anglų, vokiečių bei 
lietuvių kalbų ir pirmosios pagalbos 
nelaimių atveju kurso, o auto-me- 
chanikos skyriuje dar matematikos, 
fizikos ir chemijos pagrindai.

Baigiantis pirmajam mokslo se
mestrui, visiems klausytojams buvo 
atliktas išeitų žinių patikrinimas ir 
duodamos semestrines užskaitos.

Antrojo semestro pamokos prasi
dės balandžio mėn. 14 d. Ir 1946—1947 
mokslo metai bus baigiami i. m. lie
pos mėn. pradžioje. —k—

pasiimti tik labai nedaug — tatai 
daroma patogumo sumetimais.

Balandžio 3 d. buvo paskelbta, 
kad išeis du laivai. Pirmasis laivas 
balandžio 5 d. Jo vardas „ERNIE 
PYLE“. Tai tas pats laivas, kuris 
prieš tai važiuodamas buvo apgedęs 
ir buvo iki šiol remontuojamas 
Anglijoje. Tačiau balandžio 4 d. pa
sirodė skelbimai, kad tas laivas iš
plaukia nebe balandžio 5, bet 7 d. 
Vadinasi, po žydų ir krikščionių Ve
lykų. Pagaliau buvo paskelbta, kad 
laivas išplauks balandžio 8 d. Tą 
dieną iš tikrųjų jis ir išplaukė. Tas 
laivas būk tai nelabai didelis — ne
mačiau. Mat, lydėti neleidžiama. 
Negalima lydėti net iki to traukinio, 
kuris eina į uostą. Galima tik iki 
stovyklos vartų. Tai daroma tvar
kos sumetimais, kad išvengtų nerei
kalingos maišaties ir susigrūdimo. 
Be abejonės, prie visa tai prisideda 
dar ir kontrolės sumetimai. Tuo lai
vu išvyko būrelis lietuvių: du profe
soriai, vienas ekonomijos daktaras, 
vienas inžinierius su savo žmona, 
garsia pianiste, vieno redaktoriaus 
švogerka ir kiti, daugiausia „muen- 
cheniškial“.

Taip pat balandžio 3 d. buvo pa
skelbta, kad kitas laivas — „MA
RINE PERCH" išplauks balandžio 
12 d. Su juo ir mes numatyti iš
plaukimui. Bet, žinoma, gali dar 
būti pakeitimų.

(Nukelta į 7 pusi.)

gai vėdinamos, tenka kvėpuoti anglių 
suodžiais.

Būtų pats laikas pasirūpinti ligo
ninės perkėlimu į kitą vietą. Čia 
galėtų pasitarnauti drauge veikda
mi įvairių tautybių Raud. Kryžiai 
ar pan. organizacijos.

Mieste ir apylinkėje gyvena apie 
70 lietuvių, su kuriais palaikomas 
ryšys. Lietuviai priklauso Ingol- 
stadto Raud. Kr. skyriui. Iš jo ga
vome keletą kartų pašalpos maistu. 
Savo ligonius šelpia ir kiti LRK 
skyriai, ' daugiausiai Augsburgas. 
Nors dovanos ir nėra gausios, bet 
jos ligoniams yra brangios ir ma
lonios. Kitų ligoniai stebisi mūsų 
tautiečių nuoširdumu savo ligo
niams, nes šelpimo atžvilgiu lietu
viai čia pasireiškia pirmaujančiais.

T.A.

Turėsime savo daržoviii
DILLINGENAS.

— Prasidedant pavasario darbams 
laukuose ir daržuose, vietos lietuvių 
stovyklos vadovybė paskirstė sto- 
•vyklos rajone esantį laisvą žemės 
plotą individualioms daržovių lys
vėms įsirengti. Išnaudojant visus 
patvorius ir pašalius, kiekvienam 
pareiškusiam norą asmeniui išteko 
po 6 kv. m. žemės. Dabartiniu metu 
didžiausias rūpestis yra kaip inten
syviau išnaudoti gautąsias lysves, 
nes prie dabartinio maitinimo daržo
vės, aišku, bus naudingas ir didelis 
priedas. Praėjusiais metais užsienie
čiams čia būdavo net policijos drau
džiama daržoves pirktis vokiečių 
daržininkystėse. Šiemet, reikia ma
nyti, bus tas pats. Užtat labai su
prantamas stovyklos gyventojų rūpi
nimasis individualiomis daržovių lys
vėmis.

— Seniau ypatingai geru maitini
mu pagarsėjusioje Dillingeno lieįu-

SCHEINFELDAS. — Si gražioje 
apylinkėje įsikūrusi lietuvių sto
vykla pasižymi savo meninėmis pa
jėgomis. Ne kartą gi klausėmės per 
Stuttgarto radiją Br. Budriūno va
dovaujamų vyrų ir mišrių chorų — 
jų lietuviškoji daina skaidrino trem
tinių nuotaikas.

Šiuo stovykloje yra užsibrėžtas 
gana plataus masto (bene pirmas sa
vo pavyzdžiu tremtyje) užsimojimas: 
steigti muzikos mokyklą kursų pavi
dale. Esant stiprioms muzikų pajė
goms, meno mėgėjų būrelis, vad. 
muz. Br. Budriūno, ėmėsi įgyven
dinti šį nelengvą uždavinį.
\ Atsiradus mokinių tarpe pažen

gusių pajėgų, sudarytos ^pturios 
klasės. Pirmajai, stipriausijai kla
sei vadovauja pats iniciatorius. Čia, 
be keletos pajėgių vokalistų, ruo
šiama fortepijono grupė. Kai kurios 
klausystojos (mergaičių dauguma) 

yra tiek pažengusios, kad mokytojas

Gražioji Nemuno šalis
(27) KLAIPĖDA

I
Lankydami lietuviškąjį pajūrį, ke

lionę pradedame nuo Klaipėdos 
miesto, įkurto toje vietoje, kur Kur
šių marės susisiekia su Baltijos jū
ra, ties Akmenės upės žiotimis. Se
novėje, dar prieš vokiečių atėjimą, 
žemaičiai jau buvo įsikūrę ši miestą, 
o greta jo ir kelias pilis nuo jūros 
plėšikų apsiginti. Iš anų laikų mi
nimos pilys ir tvirtovės: Pois (ma
noma, kad ji buvo ties Lankiškiais) 
ir Žarde (ties Žardė). B<*to kalba
ma ir apie piliakalnius: Drevenę 
ties Dreverna, Aketę ties Eketės 
dvaru ir Mutiną ties Taurakaukiais.

Smulkiau nenagrinėdami bendro
sios to krašto istorijos (apie jo lie
tuviškumą ir Klaipėdos buvimą tik
rojoje Žemaitijoje — „in vera terra 
Samogitiarium“, kaip buvo išsireiš- 
kę to meto valdovai ir tokips pat 
prasmės sprendimą pareiškęs gar
susis arbitras — popiežiaus legatas 
Makros, mes jau rašėme), susi
pažinkime su to miesto praeitimi, 
pradėdami nuo XIII amžiaus pusės, 
kada toje vietoje, kur Akmenė įteka 
į Kuršių mares, kalavijuočiai ir 
Kuršo vyskupas šalia Klaipėdos pa
sistatė pilį. Pilis buvusi keturkampė 
ir labai stipri, statyta iš ąžuolinių 
rąstų, plytų ir akmenų. Kiekviena
me jos kampe stovėjęs bokštas. Joje 
buvo įrengta ir bažnytėlė. Pilį vo
kiečiai .pavadino Muemelburg, nes 
jie tuomet manė, kad Kuršių marės 
yra Nemuno intakas, o Nemunas jų 
buvo .vadinamas Muemmel. Vėliau 
vokiečių Muemmel išvirto Memel, 
bet lietuviai, įskaitant ir žemaičius, 
visuomet vartojo ir vartoja senąjį 
vardą — Klaipėdą.

1253 m. šalia pilies pradėjo kur
tis miestas, kurio vieną trečdalį 
savinos! Kuršo vyskupas, o kitus du 
trečdalius kalavijuočiai. 1254 m. ka
lavijuočių magistras kartu su vysku
pu kreipėsi į Dortmundą, prašydami 
suteikta miestui Dortmundo teises ir 
norėdami jį pavadinti Naujuoju 
Dortmundu. Teisės buvo duotos, bet 
jomis miestas nespėjo pasinaudoti, 
nes tatai sutrukdė žemaičių karo žy
giai. Pagaliau 1257 metais Livonijos 
magistras Klaipėdai suteikė Lue- 
becko miesto teises.

' Tiek visi vokiečių sukami lietu
vių žemėje lizdai, tiek ir Klaipėdos 
pilis žemaičiams buvo nepakenčia
ma, ir dėl to jie būdavo dažni jos 
svečiai. Taip 1254 .ir 1256 metais jie 
puola Klaipėdą, bet nepajėgdami pi
lies paimti, sudaro dvejų metų su
tartį ir pasitraukia. Sutarčiai pasi
baigus, tais pat metais žemaičiai 
Klaipėdą sunaikino. 1279 m. Livoni
jos magistras Klaipėdą atstatė. Ne
trukus vėliau, 1293 ir 1307 metais, 
žemaičiai vėl žygiavo prieš Klai
pėdą ir vokiečiams vėl nedavė ra
mumo. 1323 m. žiemą susivieniję že
maičiai ir aukštaičiai, D.L.K. Gedi
mino vedami, kovo 14 d. paėmė 

vių stovykloje, maitinimas jau kuris 
metas ypatingai sublogėjo. Jau ke
lintas mėnuo nebegaunama bulvių. 
Avižinė košė, kuria maitinama kas
dien, suspėjo ne tik atsibosti, bet ir 
įgristi. Velykų šventėms gauta šio
kių tokių priedų: moters ir vaikai — 
po malą plytelę šokolado, vyrai — 
po 3 cigarus ir visi — po pusę silkės. 
Po Velykų paskelbta, kad stovyklos 
gyventojams, atsiskaitant už velyki
nius pussilkius, kuriuos gavo apie 
1000 žmonių, dabar bus sulaikyta 
viso 100 kg mėsos. Taigi, pasirodo 

Pagaliau susidomėta muzika
ruošia jas viešam pasirodymui. Že
mesnėms klasėms vadovauja J. Ge- 
čiutė, H. Raštikis ir A. Piešina. Šių 
klasių mokiniai yra mažesnio pažan
gumo ar dar tik pradedantieji.

Be to, dar yra dvi visai naujokų 
grupės. Jiems muzikos teoriją dėsto 
ir apskritai su instrumentu supažin
dina muz. M. Budriūnas. Teorijos 
pamokas lanko ir praktiką atlie- 
kantieji.

Kursų vadovo Br. Budriūno liga 
sutrukdė tikslios programos nusta
tymą, taučiau artimiausiu laiku tiki
masi ją apsvarstyti ir pagal ją suin
tensyvinti darbą.

Sis sveikintinas užsimojimas nors 
iš dalies ir kukliuose rėmuose užpil
dys tremtyje'ligi šiol jaustą muzikos 
mokyklos spragą. Negausus 30 mo
kinių būrelis turės progą pagilinti 
savo žinias ir ugdyti savo sugebėji
mus.

Klaipėdą ir sudegino pilį. Matydami, 
kad Klaipėda reikalauja tiek daug 
aukų, 1328 m. kalavijuočiai jiems 
priklausančią valdymo teisės dalį 
atidavė kryžiuočių magistrui Prū
suose, bet Klaipėda nė dabar ramy
bės nesulaukė. 1353 m. prieš Klai
pėdą žygiavo Kęstutis ir Algirdas ir 
daug kryžiuočių šio žygio metu 
paėmė nelaisvėn, o 1379 m, gegužės 
29 d. žemaičiai su aukštaičiais su
naikino miestą. Kadangi Klaipėda 
susidėjo iš dviejų dalių: miesto ir 
pilies, tai .sunaikinus miestą, dažnai 
išlikdavo pilis arba atvirkščiai, ir 
kryžiuočiai vėl greit atstatydavo. 
Matydamas, kad sunku bus Klaipė
dą išlaikyti, 1392 nu nuo jos valdy
mo atsisakė ir Kuršo vyskupas. Tuo 
būdu Klaipėda liko vienų kryžiuo
čių rankose. Iki pat kryžiuočių or
dino žlugimo (1525 m.) Klaipėda bu
vo žemaičių užpuldinėjama, kartais 
jų sunaikinama ir vėl kryžiuočių at
statoma.

Didesnis gyvumas mieste susi
darė, kai XIV amžiuje vis daugiau 
pradėjo išaugti lietuviškasis elemen
tas. Kovų apnaikintą kraštą lietu
viai iš naujo pavertė kultūringu 
kraštu. Klaipėdos pirkliai ėmė ver
stis smulkiąja prekyba; miestas pa
sidarė turgaviete, kur laukininkai 
nusipirkdavo druskos ir kitų prekių, 
parduodavo sviestą, medų, korius ir 
žuvis.

Tik XVIII amžiuje miestas ėmė 
augti. Užsienių firmos atsiųsdavo 
savo agentus užpirkti krašto produk
tų. Šitie ne retai su savo šeimomis 
persikeldavo į Klaipėdą. Taip apsi
gyveno mieste anglų, škotų, olandų 
ir kt. Herzogas Albrechtas patarė 
Klaipėdos pirkliams aplankyti ir 
Žemaičius, užmegzti prekybos ry
šius ir supirkinėti to krašto gami
nius. Prasidėjo gana didelis preky
bos judėjimas, greit sukėlęs Kara
liaučiaus neapykantą, iš to ir kilo 
ginčai tarp tų dviejų miestų.

1629-35 m. Klaipėda pateko Šve
dų valdžion, ir nuo to laiko miestas 
pergyveno daug finansinių sunku
mų, nes reikėjo išlaikyti tris švedų 
kariuomenės pulkus, o jiems pasi
traukus didelė našta buvo Prūsijos 
kareiviai.

1678 m. švedai vėl pasirodė prie 
Klaipėdos. Tvirtovės komendantas, 
norėdamas švedams pasunkinti mie
sto apgulimą, įsakė padegti Vitės 
priemiestį ir artimiausias gatves. 
Švedai, tiesa, atsitraukė ir užėmė 
Tilžę bei Ragainę, bet Klaipėda 
smarkiai nukendėjo nuo gaisro.

1709 m. buvo labai šalta žiema. 
Gegužės mėn. dar važinėjo rogėmis 
Baltijos jūros pakraščiais.. Žiemi
niams javams iššalus, kilo badas, o 
jį sekė maras. 1709-1711 metais 
Klaipėdoje maru mirė 1.177, o Vi
lėje ir Smeltėje 706 žmonės. Jų vie
tai papildyti 1732 m. atvyko 233 
Salzburgo vokiečiai. vk 

tai ne velykinis priedas, bet savo
tiškas avansinis mainas.

— Š. m. balandžio 10 d. miesto 
teatro salėje įvyko koncertas, kurio 
programos atlikime dalyvavo smui
kininkas Iz. Vasyliūnas; be jo, dainavo 
Vlada Sabaliauskienė ir Juozas Ša- 
lučka. Vasyliūno grojimas, kaip pa
prastai, be priekaišto, gi jo kolegos 
dainininkai, atrodo, turės dar ge
rokai padirbėti, kol subręs iki kon
certinio lygio, jeigu prie jų pajėgumo 
iš viso nepereis jiems noras tapti so
listais. —inn—

Kaip visur, taip ir čia susidurta 
su finansiniais sunkumais, kurie nu
matyti išlyginti mokesčiu už mokslą. 
Tatai visiškai suprantama ir reika
linga. Reikėtų tik ieškoti būdų, kad 
kajp nors būtų paremti negalintieji 
mokesčio (mėn. 50 RM. ir už teor. 
pam. 10 RM.) sumokėti gabieji mo
kinai. Būtų gaila, kad bent viena 
stiprėlesnė pajėga dėl materialinių 
nepriteklių turėtų mokslą nutraukti.

■ S.M,

DP ĮKURDINIMO REIKALU
S. m. balandžio 2 d. Frankfurte 

įvyko atskirų zonų Tarpt. Pabėgėlių 
Organizacijos atstovų pasitarimas su 
anglų-amerikiečių karinės valdžios 
atsovais dėl perkėlimo DP iš Au
strijos ir Vokietijos ir jų įkurdini
mo kituose kraštuose. - LTB
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Pabaltijo vastybių byla istorijos šviesoje
Paskutiniuoju metu anglų, ameri

kiečių, prancūzų ir kitų kraštų spau
doje vis dažniau pasitaiko straipsnių, 
kuriuose keliamas, taip ilgai buvęs 
užmirštas, Pabaltijo valstybių klau
simas. Kaip ir kada šis klausimas 
bus sprendžiamas, yra stačiai neįsi
vaizduojama, nes šių dienų pasaulis 
yra tiek margas savo keistenybėmis, 
taip kad daryti kokias nors toliau 
siekiančias išvadas yra absoliučiai 
neįmanoma.

Šių dienų akimis žiūrint, visiems 
yra neabejotinai aišku,' kad šių trijų 
mažų valstybių likimas priklauso nuo 
dviejų didžiųjų galybių, būtent, Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Tarybų 
Sąjungos, nusistatymo. Koks yra tuo 
atžvilgiu Tarybų Sąjungos nusistaty
mas, mums visiems yra visiškai aiš
ku. Apie tai nereikia nė kalbėti. Bet 
labai svarbu yra žinoti, kaip į šį rei
kalą žiūri Jungtinės Amerikos Valsty
bės, nes jų svoris, tarptautinius rei
kalus sprendžiant, yra, jei jau ne 
nusveriantis, tai jau tikriausiai bent 
atsveriantis.

Jungtinės Amerikos Valstybės yra 
kraštas, kur viešoji .tautos opinija yra 
visuomet teisės, tiesos ir žmoniškumo 
pusėje. Niekas šiais laikais tiek jaut
riai nepergyvena -gerų ir blogų pa
saulinių įvykių, kaip amerikiečių tau
ta. Niekas iš nuskriaustųjų šiuo metu 
neras niekur tiek užuojautos, kaip 
pas amerikiečius. Jei jų pagalbos 
ranka ne visuomet ir ne visus pasie
kia, tai čia kaltos yra tos jėgos, ku
rios naudodamos melą, klastą ir ap
gaulę perša pasauliui savo „tikrosios 
demokratijos“ principus.

Žinoma, būtų didelis neatsargu
mas tvirtinti ir įrodinėti, jog visa 
Amerikos visuomenė yra tvirtai • ir 
vieningai nusistačiusi nepripažinti 
Pabaltijo valstybių Tarybų Sąjungai. 
Ne. Taip nėra. Yra didelių amerikie
čių, kurie viešai ir atvirai siūlo baigti 
nesusipratimus su Tarybų Sąjunga, 
visus, gančytinus klausimus išspren
džiant kompromiso keliu, o tame 
skaičiuje ir Pabaltijo valstybes palie
kant Tarybų Sąjungai.

Praėjusiųjų metų spalių mėnesyje 
- jungtinėse Amerikos Valstybėse pa

sirodė žymaus amerikiečio, Sumner 
Welles, knyga „Kur mes vairuo
jame?“ („Where are we heading?"). 
Šios knygos svarbiausias tikslas yra 
pulti Prezidento Trumano ir Užsienių 
Reikalų Ministerlo Bymeso veda
mąją užsienių politiką, ir, žinoma, to 
tikslo siekdamas, jis ieško ir viešai 
iškelia čia minėtų valstybės vyrų da
romas klaidas. Reikia pažymėti, kad 
Sumner Welles turi 30 metų diplę- 
matinės tarnybos patyrimo, o pasku
tiniuoju laiku, Cordell Hull’ui esant 
užsienių reikalų ministeriu, jis buvo 
viceministeriu. Daugelyje svarbiu ke
lionių jis lydėdavo F. D. Rooseveltą 
ir yra prisidėjęs prie visų tų laikų 
svarbiųjų dokumentų, kaip pvz., At
lanto Charta ir kitų, sudarymo. To-

dėl, pasiremdamas savo buvusiųjų 
pirmatakų įsitikinimais, minėtoje 
knygoje jis įrodinėja, jog pastovios 
taikos būtiniausioji sąlyga yra geri 
santykiai su Tarybų Sąjunga. Kartu 
jis tvirtina, kad tų abiejų valstybių 
geri santykiai yra galimi. Jis smer
kia sovietų politiką Rumunijoje bei 
Bulgarijoje, o jų siekimus Artimuo
siuose Rytuose jis vadina imperia
listiniais, bet iš kitos pusės, sovietų 
pretenzijas, reiškiamas į kaimynų že
mes šiaurėje ir vakaruose, kiek tai 
liečia Suomiją, Pabaltijo valstybes ir 
Lenkiją, jis laiko visiškai teisėtomis

Nors dėl savo tendencingumo — 
mat, S. Welles prieš kurį laiką buvo 
prezidento Trumano pavarytas iš už
sienių reikalų ministerijos — ši kny
ga ir susilaukė daugeliu atžvilgiu ne
palankios kritikos, bet toks pasauli
nio masto laikraštis, kokiu yra „New 
York Herald Tribune", kuris ir ne
labai palankiai yra nusistatęs Sovietų 
atžvilgiu, šį veikalą .taip vertina: 
„Nėra jokios abejonės, jog Sumner 
Welles knyga yra vienas reikšmin
giausių užsienių politikos komentarų, 
ir apskritai reikšmingiausias po Roo- 
sevelto mirties.“

Nėra šios temos dalykas išnagri
nėti dabar, kurios priežastys vertė 
Rooseveltą sueiti į tamprią sąjungą 
su sovietais, taip pat čia ne vieta da
bar vertinti tuos pasikeitimus santy
kiuose abiejų didžiųjų valstybių po 
Roosevelto mirties, bet reikia konsta
tuoti, kad dabartinis prezidentas Tru- 
manas yra neabejotinai akylus ad
ministratorius, jog jis tuojau pastebi, 
kas neturi saiko šiame taip opiame 
pasaulinės politikos klausime'ir kiek
viena, nors ir žymų asmenį, mėgi
nantį daryti jam šiuo atžvilgiu ža
lingos įtakos, jis be jokių ceremonijų 
paprašo pasitraukti. Kada praėjusią
ja vasarą, buvęs prekybos ministeris 
Henry Wallace, Paryžiaus taikos kon
ferencijos metu pasišovė „sutaikinti“ 
ir New Yorke „Madison Square Gar
den" halėje išdrožė savo daug audros 
sukėlusią kalbą, — sekančią dieną 
Trumanas labai gražiai per telefoną 
paprašė jį atsistatydinti, sakydamas: 
„Henry, I’m sorry, but I’m asking for 
your resignation." Ne vien tik Sum
ner Welles ir Henry Wallace, bet jau 
daug panašių įtakingų žmonių, kurie 
po Roosevelto mirties JAV užsienių 
politikos 'vairą mėgino sukti į kairę, 
turėjo iš savo vietų pasitraukti.

Kiek teko skaityti recenzijas, ne
atrodo, kad minėtas veikalas būtų 
padaręs gero įspūdžio amerikiečių

Kaip žiūri JAV į Pabaltijo valstybes? — Prabyla Sumner Welles. — Henry 
Wallace priverčiamas pasitraukti. — Suomijos užpuolimas. — JAV ir SSSR 
santykiai. — Molotovas kalbti atvirai. — Reakcija dėl Pabaltijo aneksijos.

— Bendras priešas priverčia kai ką nutylėti.

Rašo VI. Bs.
visuomenėje. Nors jisai skirtas na
grinėti užsienio politikos reikalams, 
bet taip pat jame daug vietos skiria
ma Vidaus rietenoms bei asmeniškos 
autoriaus ambicijos užuogaidoms. 
Nors kai kas šį veikalą vadina reikš
mingu JAV užsienių politikos ko
mentaru, bet, atrodo, praeis dar kiek 
laiko ir jo niekas daugiau nekomen
tuos.

Mūsų bylos istoriniu atžvilgiu, 
vienas svarbiausių dokumentų, kokį 
kada teko sutikti, yra prof. F. R. Dul
les veikalas „Kelias į Teheraną“ 
(„The Road To Teheran“). Dulles 
yra žinomas amerikiečių publicistas, 
istorikas ir mokslininkas. Matyti, jam 
buvo labai prieinami užsienių reika
lų ministerijos archyvai, kad jis taip 
objektyviai nušvietė JAV ir Rusijos 
santykių raida nuo pat 1781 m., kada 
į St. Petersburgą atvyko pirmasis 
amerikiečių pasiuntinys prie carinės 
Kotrinos II-os sosto, iki 1943 m., ka
da Rooseveltas, Churchillis ir Stali
nas turėjo istorinį susitikimą Tehe
rane. Dabartiniu metu F. R. Dulles 
yra amerikiečių istorijos profesorium 
Ohio valstybiniame universitete.

Perskaičius šį veikalą galima tuo
jau pastebėti, jog amerikiečių ir so
vietų santykiai visą laiką kaip laikro
džio švytuoklė siūbavo, tai geryn, tai 
blogyn. Bet niekuomet jie tokie blogi 
nebuvo, kaip po to, kada 1939 m. 
rugpiūčio 23 d. sovietai Maskvoje pa
sirašė draugingumo ir nepuolimo 
paktą tarp SSSR ir fašistinės Vokie
tijos. Kaip žinome, tada slaptu susi
tarimu sovietai pasidalijo- su vokie
čiais Lenkiją, gavo laisvas rankas į 
Pabaltijo valstybių kraštus ir, ke
liems mėnesiams praėjus, pradėjo 
pulti Suomiją.

Apie tai F. R. Dulles šitaip rašo:
— Dar labiau nusikalstamas susi

tarimas su Vokietija pasidalinti Len
kiją, po kurio tuojau Rusija okupavo 
tos šalies rytinę pusę, tuo metu ne
galėjo būti kitaip įžiūrėtas, kaip da
rantis Staliną ir Hitlerį agresijos 
partneriais. Laikraštis Collier’s skel
bė abu diktatorius esant „seno sti
liaus žemių grobikais, prisidengusius 
naujomis etiketėmis ir skelbiančius 
naujus šūkius“. The New Republic 
rašė, kad Stalinas „žaidžia imperia
listinį žaidimą taip guviai, kaip dar 
niekas“ ir nurodė, jog mes turėtume 
realiai vertinti sovietų politiką, jei 
nenorime būti nustebinti būsimais 
įvykiais. Tuo pat metu pradėtos 
reikšti pretenzijos į Baltijos valsty
bes — Latviją, Lietuvą ir Estiją — 

dar labiau pagausino Rusijos impe
rializmo interpretacijas.

Rusų - amerikiečių santykiams dar 
labiau nelaimingas buvo sovietų puo
limas mažąją Suomiją. Ta tauta, ku
riai turėjome daugiausia simpatijų 
dėl jos ištikimo skolinių pasižadėji
mų pildymo ir kuri heroiškai prie
šinosi Rusijos teritorialiniams reika
lavimams, tuojau susilaukė pro-suo- 
miškos užuojautos visame krašte. So
vietų invazija 1939 m. lapkričio mė
nesyje iššaukė viešą komunistų poli
tikos pasmerkimą, taip kad Waijhing- 
tonas beveik nutraukė santykius su 
Maskva. Dar niekad istorijoje — 
dargi net. ir per žiaurumus po pir
mojo pasaulinio karo — Rusija ir 
Amerika prieš vieną kitą neturėjo 
didesnio antagonizmo. Baimė ir pyk
tis visų tų, kurie įžiūrėjo Sovietų Są
jungą esant pasaulio demokratijoms 
didesniu pavojum, negu Hitlerio Vo
kietija, pasirodė pateisinamu dalyku.

Savo kalboje, pasakytoje 1940 m. 
vasario mėnesyje amerikiečių jauni
mo kongrese, prezidentas Rooseveltas 
aštriai pasisakė prieš Rusiją, identi
fikuodamas ją Vokietijos partneriu 
pasaulio taikos struktūrai sugriauti. 
„Tarybų Sąjunga, kaip kad kiekvie
nas žino, kas turi drąsos žiūrėti į 
faktus,“ konstatavo jis, „yra valdoma 
tokios absoliučiai diktatoriškos ran
kos, kaip dar nė viena diktatūra pa
saulyje. Ji susidėjo su tokia pat dik
tatūra ir užpuolė mažą kaimyninę 
valstybę, kuri, negalima nė manyti, 
kad būtų Tarybų Sąjungai skriaudos 
padariusi...“

Prisiminęs kažkada išreikštą viltį 
dėl Rusijos taikingumo vaidmens pa
saulyje, prezidentas pareiškė, kad 
tas dabar „arba griūva arba turi būti 
padėta į šąli iki šiek tiek geresnių 
laikų“. Kadangi strateginiai motyvai, 
rusų dedami politikos pagrindu Len
kijoje ir Baltijcs valstybėse, buvo 
ignoruojami, tai mažai buvo jo tau
tiečių, kurie tikėjo, jog „šiek tiek ge
resni laikai“ galėtų kada nors atleisti 
tai, ką jie įžiūrėjo Maskvos krimina
liniame veidmainingume.

Siek tiek vėliau užsienių reikalų 
komisaras Molotovas aukščiausioje 
taryboje Maskvoje atsakė į tai pana
šiai: „Aš nenoriu sustoti prie mūsų 
santykių su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis,“ sakė jis, „vien dėl tos 
priežasties, kad nieko gero apie juos 
negali būti pasakyta. Mes patyrėme, 
kad Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
yra žmonių, kurie nesidžiaugia so
vietų užsieniią politikos laimėjimais 

Baltijos valstybėse. Bet mes turima 
prisipažinti, kad tas faktas mus ma
žai interesuoja, nes mes savo tikslų 
siekiame be šitų piktųjų ponų j?a- 
galbos.“ Viceministeriui Sumner Wel
les padarius apkaltinimą, kad Tary
bų Sąjunga „apgalvotai panaikino 
Baltijos valstybių suverenumą, jis 
apkaltino Jungtines Amerikos Vals
tybes siekiant imperialistinių tikslų 
Pietų Amerikoje, „prisidengus rūpi
nimusi viso pusrutulio reikalais.“ —

Tai tokie buvo dviejų didžiųjų ga
lybių santykiai 1939/40 metais. Ir taip 
maždaug atrodė tų dviejų valstybių 
nusistatymai mūsų krašto likimo at
žvilgiu. Iš to. kas čia pacituota, aiš
kiai matyti, kad tiek JAV valdžios 
atstovai, tiek ir platesnioji to krašto 
visuomenė griežtai pasmerkė šį „so
vietų užsienių politikos laimėjimą“.

Bet tolimesnieji karo įvykiai ir čia 
padayė savo įtakos. Kada Hitleris be 
atodairos pradėjo pulti visus savo 
kaimynus, amerikiečiai buvo priversti 
pakeisti savo pažiūras sovietų atžvil
giu.

Kitur F. R. Dulles šitaip rašo: ,
— 1940 m. pavasarį rusų-ameri- 

kiečių santykiai buvo atsidūrę prie 
prarajos. Nors prekybos sutartis dar 
buvo galioje, bet abiejose pusėse} bu
vo atsargumas ir rezervuotumas. Mū
sų atvira kritika dėl Latvijos ir Esti
jos incorporavimo į Tarybų Sąjungą 
sekė įšalimas kreditų'tiems kraštams 
ir sulaikymas aukso rezervų, tekusių 
SSSR, kurie mūsų krašte buvo de
ponuoti. Sulaikymas pakrovimo į lai
vus Rusijai parduotų lėktuvų buvo 
pratęstas, kaip moralinis spaudimas. 
Faktiškai Maskvoje nebuvo nė Ame
rikos ambasadoriaus, nes Davies pa
sekėjas, Laurence Steinhardtas, sosti
nę buvo apleidęs gegužės mėnesyje. 
Vis tai buvo tiesioginės kliūtys, ku
rios trukdė atstatyti draugiškus san
tykius, bet po paskutiniųjų įvykių 
jie buvo tik simptomas mūsų visuo
tino nepasitikėjimo sovietams. Rea
lus uždavinys visiems tiems, kuria 
abi jėgas norėjo sutaikinti, buvo su
žadinti tarpusavį supratimą, kad Hit
leris esąs jų bendras priešas, ir pa
rodyti;“ jog neišvengiamai yra reika
lingas tų jėgų bendradarbiavimas, jei 
norima jį sulaikyti.

Ir šitos naujos apystovos vertė 
mus reviduoti savo politiką Sovietų 
Rusijos atžvilgiu. Jos tarptautinė po
zicija dabar įgavo daug didesnės 
reikšmės dėl mūsų, negu kad mes ją 
galėtume vertinti vien pagal pažiū- 1 
ras dėl josios ' politikos Lenkijoje, 
Baltijos valstybėse ar Suomijoje. Ką 
Kremlius dabar darė, galėjo žymiai 
nulemti viso karo išdavas. —

O kada vėliau-į karą stojo dar ir 
japonai — amerikiečiai ir rusai pasi
darė draugiška'!* sąjungininkais. Tuo
jau Europos problemos iš pirmaeilių 
pasidarė nereikšmingu dalyku. Pir
mas reikalas buvo laimėti karą prieš 
Hitlerį.

(Pabaiga kitame Nr.)

K. Apaščia

Barakų žmogaus juokas
Jis gyveno kitame barake. Aš nebuvau 

su juo pažįstamas. Net nežinojau jo pavar
dės. Ir kodėl aš turėčiau ją žinoti? Kodėl 
man reikėtų jis pažinti? Ar tik tam, kad iš
girsčiau pasipasakojant, kaip fronto užklup
tas jis, kaip koks beprotis, pabėgo iš namų 
vienmarškinis ir basas? O gal dar kartu tem
pėsi ir savo žmoną, o ši vėl buvo su kūdikiu 
po krūtim? Ar apie bombų ir sviedinių spro
gimus, kurie taškė žemes, o gyvus žmones 
draskė į gabalus? Ar apie lėktuvus, kurie 
paliejo ugnį ant miestų ir kaimų?... Ne, gana 
man jau šitų pamišėliškų dienų prisiminimų! 
Gana, nes mes kiekvienas jau esame praėję 
savąjį pragarą!...

Dažnai sutikdavau jį ten, kur daugiau 
žmonių susiburia: eilėje prie virtuvės lange
lio, kur dalinami pietūs, prie malkų sandėlio 
ar prie skelb.mų lentos, kur kasdien iškabi
nami naujausių radijo žinių biuleteniai. Iš 
pradžių jis man atrodė toks pat, kaip ir visi 
šitie žmonės, kurie jau vilkėjo iš perdažytų 
antklodžių siūdintus drabužius ir avėjo ame
rikietiškus pusbačius, o šiaipjau buvo per
nelyg pasenę ir sulinkę, užsidarę savyje ir 
susirūpinę, gi eisena tokia atsargi, tartum jie 
žengtų per traškantį ledą. Žinau, laikas daug 
ką pakeis ir ištrins, tik dar ilgam mumyse 
liks žymės, kurios bylos visiems:' štai tie, kurie 
buvo barakų žmonės ...

Anas žmogus kuo tolyn, tuo labiau strigo 
mano atmintin: iš tiesų juk jis buvo kitoks, 
negu mes. Jis išsiskyrė iš visų, nes juokėsi 
kitu laiku ir'kitaip, negu tai darydavome mes. 
Toks jis buvo keistuolis.

Atsimenu pirmąjį kartą. Jis išėjo iš sto
vyklos pašto, skaitydamas tik ką nusipirktą 
laikraštį ir juokėsi pats sau. Matyt, seniai 
lauktos, bet pagaliau geros naujienos. Ne
beiškentęs sustabdžiau jį.

— Tur būt, jau kas gero?
Jis sustojo, pažvelgė į mane ir ėmė dar 

smarkiau juoktis.
— O, taip! Labai geros žinios! Te, paskai

tyk, — tarė jis man, atkišdamas laikraštį. /
Šitą akimirką iš tiesų pajutau, kaip mano 

krūtinėje stuksi širdis, kaip kaista veidai ir 
gyslose tvinkčioja sujudintas kraujas. Vir
pančiomis rankomis pagriebiau laikraštį ir 
godžiai skaičiau man nurodytąsias eilutes, lyg 
jose būtų surašytas mano laisvės ar pražūties 
sprendimas. Tačiau tuojau paaiškėjo, kad 
jaudinausi visai be reikalo: kažkoks užsienio 
žurnalistas, aplankęs Vokietijoje tremtinių 
stovyklas, dėstė, kad stovyklinis gyvenimas 
esąs slegiantis, žmonių nuotaikos esančios 
desperatiškos ir daugelis jau virtę tikrais iste
rikais, kuriuos reikėtų tuojau guldyti į sana
torijas. Stovyklų buvimas erzinąs vietos gy
ventojus. Dėl karo sudarytųjų pasikeitimų 
tremtiniai atsisaką grįžti į savo tėvynes. Visa 
problema esanti labai sunki. Beliekąs tik vie
nas kelias — nedelsiant perkeldinti juos į 
naujas, pastovaus apsigyvenimo vietas. Todėl 
jis, primindamas žmoniškumą ir artimo meilę, 
šaukiasi į visas pasaulio šalis, ragindamas jas 
įsileisti pas save tremtinius — nelamingąsias 
šio karo aukas. Iš savo pusės jis nurodo 
Aliaską ir Australiją, kur atvykėliai galėtų 

asimiliuotis ir kur taip labai yra reikalingos 
darbščios rankos...

— Kodėl tamsta juokiesi? Mes turėtume 
til? dėkoti visiems, kurie už mus pakelia savo 
baisą, — atsakiau perskaitęs laikraštį.

— O, jūs, apžlibę1 kačiukai! geikėtų jus 
visus sukimšti į maišą ir tėkšt į upę! Sup
ranti, tamsta?—pašaipingai atsakė jis man, nu
sijuokė dar garsiau ir, piktai išplėšęs iš mano 
rankų laikraštį, nuėjo savo keliu. Štai koks 
keistuolis!

Nesupratau jo žodžių nei juoko. Tik ko 
jis šaiposi iš manęs, atsitiktinai sutikto ir vi
sai jam svetimo žmogaus? Ne, greičiausia jis 
joks keistuolis, o naujausios laidos isterikas, 
kurį sutikus' geriau jau iš tolo duoti takas. 
Tikrai jo vieta tik sanatorijoje.

Tokia buvo mano pirmoji pažintis. Vis 
nerimavai, kodėl mudu turėjome atšokti viens 
nuo kito, lyg dalgis, atsitrenkęs į akmenį? O 
juk abu buvome tokie pat barakų žmonės. Tad 
kodėl taip? O gal iš tiesų mes visi jau apžlibę 
kačiukai, kaip pakvaišę puldinėję ir šen ir 
ten, kol ims mus kas ir paskandins? Pasiutęs 
gyvenimas!

Ilgą laiką daugiau jo nebemačiau. Ir ne
norėjau matyti: tokie žmonės man nepatinka. 
Tačiau jo užmiršti vistiek negalėjau, nes nie
kaip nepajėgiau atsikratyti mane persekiojan
čios jo pašaipos, kuri vis siurbėsi manin, lyg 
biaurioji kūdros dėlė. Kaltinau patsai save. 
Kodėl aš jį prakalbinau? Kodėl nepraėjau 
pro šalį tylus, kaip visiškai svetimas žmogus, 
toks, koks iš tikrųjų jam buvau? Užkabinėti 
pašalinius žmones ... Kvailystė! Štai kiek jau 
nuslysta!

Vengiau jo. Mažiau besirodžiau ten, kur 
galėčiau jį sutikti. Tiesa, kartą jį ir vėl pa
mačiau: jis stovėjo eilėje prie virtuvės lan

gelio. Pajutau, kad raustu. Tokie išgverę 
mano nervai! Sumišęs tuč tuojau grįžau at
gal į savo baraką. Tą dieną pietus parnešė 
žmona.

Bet atsitiko, kad jis ir vėl išniro į paviršių. 
Buvo tada stovyklos gyventojų susirinkimas. 
Reikėjo apsvarstyti svarbūs dalykai: prieš
mokyklinio amžiaus vaikų priežiūra, malkų 
žiemos metui pasirūpinimas, barakų seniū
nams teisių nustatymas ir kt. Šiuos klausi
mus aptarus, vienas pilietis pasigarsino ap
žvelgsiąs naujausius politinius įvykius. Klau
somės ir laukiame, gal jau ir mūsų tėvynės 
reikalai krypsta gerojon pusėn? Gal esama 
nors šviesesnių pragiedrulių?

Pranešėjas rūpestingai atpasakoja visas bu
vusias tarptautines konferencijas, atmintinai 
cituoja politikos garsenybių pareiškimas, kad 
dabar jau atėjęs laikas įgvendinti visas di- 
džąsias žmogaus ir tautų laisves, kad pasaulio 
sąžinė .esanti pabudusi ir kad niekur ir nieks 
nebegalės kėsintis į taiką ar jėga primesti 
savo valią. Toliau pranešėjas tvirtina, kad 
netrukus susirinksiąs pasaulio parlamentas, 
kuris išsirinksiąs pasaulinę vyriausybę, o ta / 
suorganizuosianti tarptautines karo pajėgas, 
kurios dabosiančios, kad nebūtų ujamas nė 
vienas žmogus, nors jis gyventų ir pačiose 
džiunglių glūdumose...

Šitą akimirką viename salės pasienyje stai
ga kažkas garsiai ir pašaigingai nusikvatojo. 
Mes visi sužiurome ton pusėn. Nutilo ir pra- 
nešėjas. O žmogus vis įžūliai tėbesikvatojo. 
Įsižiūrėjau — tai jis, tas pats mano nepažįsta
masis. Toks apkvaišėlis! Salėje pasigirdo pikti 
balsai:

— Nurimk, Stumbry!
— Kam nepatinka — lauk!
— Stumbry, išeik arba užsičiaupk!
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Nepriklausomoje Lietuvoje savo 
žymesniųjų veikėjų sukaktis steng
davomės kuo iškilmingiau atžymėti. 
Ypač buvo stengiamasi atžymėti 60 
metu amžiaus sulaukusius, arba, 
Vaižganto terminu tariant, kapini- 
ninkus (tik ne į kapuš žengiančius, 
bet kapos metų, t. y., 60-ties metu 
sulaukusius). Tų sukakčių proga bū
davo peržvelgiamas sukaktuvininko 
gyvenimas, iškeliami jų nuopelnai 
mūsų tautai, o ypač jos nepriklau
somybei atgauti.

Nors labai dažnai sukaktuvininkų 
nuopelnai buvo perdedami, ant jų 
pečių sukraunant ir ne jų vienų nuo
pelnus, tačiau tie sukakčių minėji
mai, be ko kito, turėjo ir didelės auk
lėjamosios reikšmės. -Jais buvo ne 
tik atžymimi ir pagerbiami tautai nu
sipelnę žmonės, bet taip pąt ir auklė
jama jaunoji karta. Per sukakčių mi
nėjimus buvo praskleidžiama netoli
moji mūsų praeitis, kupina ryžtingų 
kovų dėl savo tautos kultūrinės ir 
politinės laisvės. Tais sukakčių mi- 
•nėjimais buvo ugdoma ir stiprinama 
mūsų jaunosios kartos laisvės meilė 
ir kovos dėl laisvės dvasia.

Vaizduojant sukaktuvininko gy
venimą ir nuopelnus, labiausiai buvo 
ak&tentuojama jų kova dėl savo tau
tos laisvės, jų drąsus ir ryžtingas 
priešinimasis savo tautos okupan
tams, jų stipri valia, kurios neįstengė 
palaužti nei okupanto žadamos ma
lones, nei jų nepaklusniesiems gra
sinimai ir kalėjimai, kuriuose dau
geliui mūsų senosios kartos veikėjų

Ir taip rašoma
„Die Neue Žeitung“ savo š. m. 

balandžio 11 d. nr., dienos naujienų 
skyriuje, paduoda Dena/Reuter ži
nią iš Romos, kurią įvardija „Sen
sacingas pareiškimas“. Laikraštis to
liau rašo: „Generalinis UNRRA di
rektorius gen. Lowell Rooks padarė

• pareiškimą, kuris oficialiuose Lon
dono sluoksniuose sukėlė didžiausią 
nustebimą. -Rooks paskelbė, kad 
visi UNRRA globojami išvietintieji 
asmens būsią grąžinti į savo gimti
nius kraštus, jeigu iki birželio 30 d. 
nepradėsianti veikti Tarptautinė 
Pabėgėlių Organizacijai Repatriacija 
būsianti pravesta neatsižvelgiant į 
tai, kokia valdymo sistema būtų iš- 
vietintųjų asmenų tėvynėse. Oficia
liosios Londono įstaigos, priešingai, 
nurodo, kad britų vyriausybė yra at
metusi bet kokią prieverstinę trem
tinių, išskyrus karo musikaltėlių ir 
kolaboratorių, repatriaciją. Įsakmiai 
pabrėžiama, kad prieš galutinį UN- 
RRA-os sprendimą \šiuo klausimu 
būsiančios atsiklausj<re britų ir kitos 
vyriausybės, kadangi UNRRA už sa
vo veiklą yra atsakinga prieš savo 
narius-valstybes.“

Sekantis to pat laikraščio nr. jau 
atspausdino atitaisymą, pavadintą

Povilas Žadeikis
(Jo 60-čių metų amžiaus sukakčiai paminėti)

teko ilgesnį ar trumpesnį laiką sėdėti. 
Mūsų sukaktuvininkai buvo labiau
siai vertinami dėl savo drąsios ir 
ryžtingos kovos prieš tautos prispau
dėjus. Nenuilstamą kova atnešė tau
tai laisvę, ir jos laisvėje gyveną vai
kai lenkė savo galvas prieš tos lais
vės kovos veteranus.

Lietuvai netekus laisvės, ši gra
žioji mūsų tautos tradicija okupantų 
buvo užgniaužta. Kur nėra laisvės, 
ten negali būti ir dėl laisvės kovose 
pasižymėjusių kulto. Tačiau mes 
Šiandieną, galėdami naudotis spaudos 
laisve (nors ir ne visiška), turime būti 
ištikimi šiai gražiai kiekvienos kul
tūringos tautos tradicijai. Kas savo 
tautai nusipelnė, tas turi būti atžy
mėtas ir pagerbtas. Jei gerbiame ir 
brangiame savo tautos laisvę ir jos 
kultūrą, tai turime gerbti ir bran
ginti savo tautos kovotojus dėl jos 
laisvės, savo tautos kultūrininkus.

Gal būt, daugiausia dėl sunkių 
tremties gyvenimo sąlygų praleidžia
me neatžymėję daug reikšmingų mū
sų tautos tolimosios ir artimosios 
praeities įvykių. Šių metų kovo 26 d. 
sukako 60 metų Lietuvos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas ministeris 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
pulk. Povilas Žadeikis. Jo sukak
tis, berods, mūsų spaudoje dar nebu
vo atžymėta. O pro ją tylomis mes 
praeiti negalime. Sukaktuvininkas 
Povilas Žadeikis mūsų tautai yra 
daug nusipelnęs. Ir šiandien Povilas 
Žadeikis stovi tokiame poste, kuriame

laikraščiuose
„Nebus priverstinės pabėgėlių repa
triacijos“. Jame rašoma: „Sąryšy su 
generalinio UNRRA direkt. gen. Lo
well Rooks balandžio 11 d. pareiški
mu, jog visi tremtiniai po UNRRA-os 
likvidavimo būsią prievarta repa
trijuoti arba išlaikomi tų kraštų, kup
riuose jie yra, britų Vokietijos kon
trolinė komisija pabrėžia, kad šios 
priemonės prieštarautų pakartotinai 
britų vyriausybės paskelbtiems prin
cipams. Šių asmenų išlaikymą iki 
tarptautinės organizacijos įsteigimo 
perimtų kariuomenė, ji priverstinės 
repatriacijos klausimas iš britų pu
sės niekados nebuvęs svarstomas.“

Prisiminus, kaip įvairiomis, pro
gomis buvo kelta ir svarstyta šių 
asmenų repatriacijos problema, šį 
pareiškimą tenka vertinti kaip 
asmeninę likviduojamos organizaci
jos pareigūno nuomonę. Vakarų de
mokratijų nusistatymas tuo klausi
mu yra pakankamai aiškiai formu
luotas ir, kaip matome, čia pat pa
kartotas. Juo, be abejo, remiasi ir 
Vakarų demokratijų nustatytas 
tremtinių problemai likviduoti pla
nas, kurį JAV užs. reikalų min. 
Marshaliui priminus Maskvos konfe
rencijoje tremtinių problema nebe
buvo išsamiau diskutuojame 

daugiausia galima lemti mūsų tautos 
laisvei. 1

Povilas Žadeikis kilimo žemaitis, 
gimės 1887 metais kovo 26 d. Pareš- 
ketyje, (Rešketa upė), Varmų valsč. 
Žadeikių šeima mūsų tautai yra da
vusi ir kitą žymų kultūrininką kan. 
Praną Žadeikį, gimusi Pareškėty 1869 
m. spalių 23 d. ir mirusį Skuode 1933 
m. gruodžio 6 d. Kan. Pranas Zadei- 
kis mums yra palikęs dokumentuo
tus atsinimimus iš pirmosios vokie
čių okupacijos, „Didžiosios karės už
rašai“, 2 tomai, išvertęs Homero „Ili- 
jadą“, Alnpekės rymuotąją kroniką 
ir parašęs nemažai religinio turinio 
veikalų. Kan. Pranas Žadeikis savo 
jaunesniajam broliui yra turėjęs ne
mažos įtakos, paskatinant ir šį gana 
anksti įsijungti į lietuviškos spaudos 
darbą.

Povilas Žadeikis mokėsi Palangos 
progimnazijoje ir Mintaujos gimna
zijoje, kurią baigė 1907 m. Tiek Pa
langos progimnazija, tiek ir Mintau
jos gimnazija mūsų kultūriniame gy
venime yra suvaidinusios nemažą 
vaidmenį. Ten mokėsi daug lietuvių, 
veikė slaptos lietuviškos organizaci
jos. Tad nenuostabu, kad Mintaujos 
gimnazija mūsų tautai yra davusi ga
na daug žymių veikėjų. ^Mintaujos 
gimnazija išugdė susipratusiu lietu
viu veikėju ir Povilą Žadeikį.

Pabaigęs Mintaujos gimnaziją Po
vilas Žadeikis įstojo į Petrapilio uni
versiteto fizikos-matematikos fakul
tetą, kur drauge studijavo su prof. 
Ignu Končiumi, pem metais sulau
kusiu 60 mėtų amžiaus. Studentu bū
damas Povilas Žadeikis bedradarbia- 
vo mūsų periodinėje spaudoje.

Į didįjį karą Povilas Žadeikis išė
jo praporščiku. Po karo grįžo į Lie
tuvą, kad savo Rusijoj įgytąjį aukštąjį 
mokslą ir karinę patirtį galėtų ati
duoti savo laisvam gyvenimui prisi
kėlusiai tėvynei. Vienu iš pačių sun
kiausių mūsų tautai laikų, nepriklau
somybės kovų metais, jam teko eiti 
atsakingas ir sunkias krašto apsaugos 
ministerio pareigas. Vėliau jis atsi
dėjo diplomatinei tarnybai ir jau 
daug metų, kai jis mūsų tautą atsto
vauja Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.

Be savo straipsnių periodinėje 
spaudoje, Povilas Žadeikis yra para
šęs keletą politinio turinio veikalų. 
Tiek savo veikla, tiek ir raštais jis 
gina didžiuosius mūsų tautos idealus. 
Vienas iš tokių yra mūsų tautos lais
vė ir nepriklausoma valstybė, Kai 
mūsų tauta atstatė savo nepriklauso
mą valstybę, jos vienas iš didžiųjų 
idealų buvo atgauti savo senąją so
stinę Vilnių. Toje kovoje_didel( Įnašą 
yra padaręs ir mūsų jubilijatas mi
nisteris Povilas Žadeikis. Jis yra tuo 
klausimu rašęs ir net knygą išleidęs. 
1939 m. Vilniui sugrįžus prie Lietu
vos, Lietuvos pasiuntinys Washing
tone Povilas Žadeikis Amerikos lie
tuvių spaudoje išspausdino entuzia
stingą straipsnį. Jis rašė:

„Vilniečių ir sostinės išvadavimas 
buvo mūsų ir svajonių ir pastangų 
tikslas per 19 metų. Jų išvadavimas 
buvo lietuvių tautos garbės ir Lietu
vos gyvybės uždavinys. Daug tam 
energijos paaukota, daug neramių 
dienų išgyventa.“

„Dabar, kai jau ir Vilnius ir di
delė dalis krašto grįžo prie Lietuvos, 
pasveikinkime vilniečius ištiestomis, 
bet ir netuščiomis rankomis. Juk ge
rai žinome, ką vilniečiai pergyveno, 
žinome, tat ir neužmirškime, kad 
jiems trūksta visko: drabužių, medi
ciniškos pagėlbos, net maisto. Pa
lengvinkime bent dalį jų vargų. Tegū 
jų ir mūsų džiaugsmas bus visuoti
nis: rengdami Vilniaus atvadavimo 
iškilmes, savo dovanomis nušluosty
kime jų vargų ašaras, — savo bro- 
lišku,nuoširdumu leiskime jiems pa
justi laimingesnės ateities tikrovę.“

„Vilniaus grįžimo faktas, Vilniaus 
istorinių paminklų paslaptingoji kal
ba, Aušros Vartai,'Basanavičiaus ka
pas, ateinančių Kalėdų šventadieniš
koje nuotaikoje teneaplenkia nė vie
nos lietuviškos šeimynos, teneaplen
kia nė vienos kolonijos. Pradėję nuo 
spalių 10 d. rūpesčiais pintą džiaugs
mo simfoniją, tęskime ją toliau, mi
nėdami Vilniaus grįžimą, ne tam kad 
pasigirtume, bet tam, kad padėtume 
pagalbos reikalingiems vilniečiams.“

Bolševikams okupavus Lietuvą, 
Žadeikis, kaip ir kiti mūsų ministe
rial užsienyje, energingai protestavo

Lietuvos gyveninio vaizdeliai „Tiesos“ akimis
Amerikos lietuviškieji komunisti

nės minties laikraščiai nuolat ir daug 
rašo apie dabartinį gyvenimą Lietu
voje. „Laisvė“ ir „Vilnis“ šaukte 
šaukia, kad tarybinėje Lietuvoje vis
kas gražu, miela, nėra jokių nepri
teklių, pyliavos atiduodamos su kau
pu, gamyba eina pilnu tempu, o pla
nas išpildomas su perteklium. Bet 
Ameriką kartais pasiekią ir vienas 
kitas dabartinėje Lietuvoje leidžia
mos „Tiesos“ numeris. Iš „Tiesos“ 
matyti, kad tikrovė nėra tokia, kaip 
ją vaizduoja „Laisvės“ ir „Vilnies“ 
puslapiuose A. Gricius, J. Dovydai
tis, K. Račkauskas-Vairas, Petras 
Cvirka ir kiti šiandieninės Lietuvos 
rašeivos. Ką Amerikos lietuvių ko
munistiniai laikraščiai giria ir laiko 
pavyzdžiu, Vilniuje išeinanti „Tiesa“ 
į tą patį reikalą žiūri kitokiomis aki
mis ir vietoj panegyrikų mato apsi
leidimą, netvarką nepriteklius...

Amerikos lietuvių dienraštis 
„Draugas“ kovo 1 d. numeryje per
sispausdina keletą dalykėlių iš „Tie
sos“, kurie vaizdžiai charakterizuoja 
visą dabartinį gyvenimą Lietuvoje.

NIEKAS NENORI BŪTI 
DIREKTORIUM...

„Stambiųjų medžiagų gamykloje 
per dvejis metus nepagaminta nei 
vienos plytos, nei vienos čerpės. Tai 
nenuostabu, žinant, kad per pasku
tinius du mėnesius gamykloje pasi
keitė du vadovai. Čia niekas nenori 
būti direktorium, nes gamykla visai 
sugriuvusi, o daugelis kvalifikuotų 

prieš bolševikų smurtą ir klastą. 
Berlyne vokiečiai Lietuvos pasiunti
nybę perdavė sovietams. Panašus li
kimas ištiko ir Lietuvos pašiuntinybi 
Prancūzijoje, kai vokiečiai ją okupa
vo. Lietuvos pasiuntinybė Washing
tone paliko tokioj pat būklėje, kai] 
ir nepriklausomos Lietuvos laikais.

1941 m. Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtone pradėjo leisti informa
cinį biuletenį anglų kalba apie Lie
tuvą ir jos reikalus. Jame plačiai ir 
išsamiai nušviečiama Lietuvos tra
giška būklė ir jos siekimai. Biulete
nis turi nemažą pasisekimą, ir jo iš
traukos dažnai cituojamos Amerikos 
ir kitų demokratinių valstybių spau
dos. Tai didelis nuopelnas mūsų mi
nisterio Povilo Žadeikiot

Jubilijatas Povilas Žadeikis — 
viena iš ryškiųjų mūsų taip negausių 
diplomatų akmenybių. Plačios eru
dicijos, ramaus, lėto būdo, tylus, mą
stąs, daugiau viską savy išgyvenąs, 
bet nuoširdus. Tomis savo būdo ypa
tybėmis jis mūsų tautai yra nemažai 
pelnęs draugų.

Šios sukakties proga mes garbin
gajam jubiliatui linkime dar daug 
metų laimingo gyvenimo ir sėkmingo 
darbo visų mūsų didžiajam ir kilnia
jam tikslui — atgauti savo kenčian
čiai tautai laisvę ir atstatyti nepri
klausomą valstybę.

Tegu Dievas padeda mums šį savo 
tikslą kuo veikiau pasiekti.

A. Merkelis

darbininkų priversti pasitraukti, nes 
po kelius mėnesius negauna atlygi
nimo. Toks pats žaidimas su direk
toriais pastebimas ir kitose miesto 
įmonėse. Šiais metais tabako fabri
ke pasikeitė keturi direktoriai. Fa
brikas neįvykdo programos. Trys 
direktoriai pasikeitė muilo gamyklo
je, o visuomeninio maitinimo trestui 
„Valgis“ vadovauja jau ketvirtas di
rektorius, kurį taipgi ruošiamasi pa
šalinti. Miesto prekybos organizaci
jai „Rūta“ vadovauja jau trečias 
žmogus. Grobstymai, vagystės, išeik
vojimai šioje organizacijoje tapo 
kasdieniniu reiškiniu“.
UTENOJE PRITRŪKSTA DUONOS

Jei atžagariai reikalai tvarkosi 
Vilniuje, kodėl gi turi jie kitaip tvar
kytis Utenoje. Prieš penkiolika me
tų Jul. Boksas „Dienoje“ rašė, kad 
vienas Utenos restoranas valgius ve
žasi iš Kauno, nes Utena taip viskuo 
pertekusi, kad menkas apetitas, jei 
valgiai ne iš Kauno. Dabar yra ki- " 
taip. Minėtasis „Draugas“ persispaus
dina iš „Tiesos“ žinutę apie gyveni
mą Utenoje. O ten rašoma, kad „Ute
nos apskrities kooperatyvų sąjunga 
desirūpina maisto produktų prista
tymu gyventojams. Mieste negauna
ma duonos 4-5 dienas. Reikalinga 
duonos kiekiu neaprūpinami ir vals
čių kooperatyvai. Molėtų koopera
tyvas reikalavo gyventąįams 9.000 
kg duonos, o gavo 6.000 kg. Dar 
blogesnė 1 padėtis su kitų produktų • 
išdavimu“. St. Devenis

Tik dabar sužinojau jo pavardę — Stumbrys. 
Ir iš tiesų jis buvo jos vertas: raumeningo 
sprando, iki baltumo išvertęs akis, kiek pa
linkęs ir į priekį atkišęs kaktą, lyg ieškoda
mas ką pamauti ant ragų. Stebint ir triukš
maujant visam susirinkimui-, šitoks jis pakilo 
iš savo vietos ir tarė įsižeidusiu balsu:

— Na, na, nusiraminkite! Neūžkite! Šian
die juokiuos aš, bet kai jūs pradėsite juoktis 
— jums bus per vėlu. Atsiminkite!...

Stumbrys, kažką sau jo nosim murmėda
mas, per žmones spraudėsi durų link. Jis išė
jo, bet toliau viskas vyko labai sujauktai: 
žmonės gyvai kuždėjosi, o-pranešėjas sumišęs 

-ir išraudęs stovėjo scenoje ir mikčiojo, lyg 
žado netekęs. Pagaliau susivokė tarti, kad 
pranešimas jau esąs baigtas. Visi grūdosi per 
duris laukan, klausinėdami viens kitą:

— Kas tasai Stumbrys?
— O, ar tu nepažįsti Stumbrio? Jis visada 

atžagarias!...
— Kvailys ir tiek! Ar dabar maža tokių?
— Ką jūs ten šnekate? Kad tik patys turė

tumėt tiek smegenų! Teisybė akis bado, už
tat ir norite žmogų kvailiu paversti...

Buvau nustebintas: štai esama ir Stumbrio, 
šalininkų! Šito tikrai nesitikėjau. Bet va — 
rajone ir pats Stumbrys. Stovinėja psie jo 
ir buvęs ūkininkas Mažeika, ir buvęs auto
busų konduktorius Jatulis, ir buvęs teisėjas- 
bei pensininkas Valeška, ir dar keliolika kitų, 
o Stumbrys kažką karštai jiems aiškina, vis 
skeryčiodamas didžiulėmis ssT9o rankomis. 
Mane bematant pagavo pagunda pasiklauyti. 
Minutėlę dar. svyravau, bet pagalvojęs, kad 
juk jis man nei draugas nei priešas, aš išdrį
sau įsiterpti sustojusiųjų tarpan. Bet atsisto
jau taip, kad tik jis nepastebėtų manęs. Vis 
dar vengiau' jo skaudaus žvilgsnio.

— Oi, vyručiai, aš dar pasijuoksiu! Jei 
reikės, tai ir pašnekėsiu. O šnekėti, žinote, 
ir aš šiek tiek dar moku, — kalbėjo Stumbrys, 
grąžydamas savo liesą, ,bet raumeningą 
sprandą.

— Bet kam tau reikėjo prunkšti ten, susi
rinkime? — lyg prikišamai, lyg su užuojauta 
tarė Jatulis. /

— Tai pasakyk, kaipgi neprunkšti, jeigu 
juokų kaip krekenų? Girdėjote visi, kaip anas 
mums paistė ir apie pasaulio sąžinę, ir apie 
didįjį teisingumą ir kitokias miglas. O žmo- 
neliai, ką gi darys, tyli ir klausosi ausis pa
statę. Žinoma, kai niežti, tai labai malonu, 
jei kas dykai nugarą pakaso. Ępt aš sakau: 
ačiū, ponuliai, pasikasykite patys sau, o man 
parodykite, kurgi ta jūsų sąžinė ir teisingu
mas? Gal jūs kas žinote, tai pasakyti ir man,
— kreipėsi jis į klausytojus, bet tie tylėjo.

— Kas buvo iškilmingai skelbiama tada, 
kai patrankų vamzdžiai dar tebebuvo karšti, 
o kautynių laukuose tebesiraitė mirštantieji 
savo kraujų klane? — tęsė Stumbrys toliau.
— Nagi, štai kas: šitas karas ne dėl teritorijų, 
mums, nereikia svetimų žemių. Taip, žinome, 

^tik vadinamieji sienų ištaisymai... Jie skelbė 
didįjį teisingumą. Taip, taip, žinome: jau nu
bausti visi svetimų žemių grobikai... Jie 
skelbė: visos tautos atgaus laisvę, kurioms ji 
buvo jėga išplėšta. Taip, atgavome mes, at
gavo latviai, atgavo ir estai, ačiū! Aišku, da
bar jau pats laikas pakalbėti ir apie taikos 
saulę... Na, vyručiai, pasakykite, kaipgi čia 
nesijuokti? — ir Stumbrys vėl nusijuokė, bet 
taip karčiai ir su tokia pagieža, kad per visų 
veidus nuslinko susirūpinimo šešėlis.

— Bet sakyk, Stumbry, kaip bus toliau? 
Ką pats manai? Juk šitaip neliks amžinai,
— po geros pauzos tarė Valeška.

— Likti neliks, nes ir tirščiausios miglos 
prasisklaido, pradėję Stumbrys jau žymiai ra
mesniu balsu. — Man pačiam viskas aišku, 
tik kaip čia jums pasakius? Aha, atsimenate 
pasakėčią apie gulbę, lydeką ir vėžį, kurie su
sitarė traukti vieną vežimą? Taigi, gulbė 
plasnojo aukštyn, lydeka būtinai traukė že
myn, į vandenį, o užsispyręs vėžys bandė rėp
lioti atbulas. Aišku, vežimas — nė krust! Ro
dos, šitaip ir bagiasi to pasakėčia. Bet šitas 
vežimas, sukrauti viso pasaulio reikalai, vie
toje tikrai nestovės, o šokinės kaip patrakęs. 
Kartą jis išsiplės iš priešingų jėgų ir ims lėkti. 
O tada, vyručiai, kad tik mes suskubtume į jį 
įšokti! Vh, kaip aš suprantu šituos dalykus. 
Todėl esu labai ramus, o kartais, jeigu kas 
niekus paisto, tai imu ir pasijuokiu. Kas man! 
— išdėstė Stumbrys.

Aplink jį sustoję vyrai maksėjo galvomis: 
taip, Stumbrio tiesa.

— Bet tarkime, kad taip neatsitiks. Kas 
tada? — paklausė Valeška.

— Kas tada? Va kas: visi jūs kur nors 
išvyksite. Gal į kolonijas, gal kur kitur, bet 
jūs išvyksite. Nes kad ir sukruvintais pirštais, 
kad ir persitampę iki sausgyslių trūkimo, — 
jūs vistiek laikysitės gyvenimo Įsikibę. Žinau 
jūsų įstatymą, surašytą, iš baimės ir kvaily
stės: — bile tik gyventi! Bile tik save ir vai
kus išmaitinti! Užtat senatvė jums atkeršys, 
nes tik tada praregėsite, kad nieko, nič nieko 
jums nebeliko. Ir raudosite, kad jūsų vaikų 
lūpos, širdis ir smegenys jau svetimos jums ir 
tai žemei, iš kurios jie išdygę...

— Stumbry, kodėl vis sakai — jūs? O kur
gi dingsi patsai?

Vietoje atsakymo Stumbrys skubiai išst 
krapštė iš savo liemenės kišenės mažytę stik

linę tūtelę, kurioje buvo matyti keli pilkos 
spalvos rutuliukai.

— Kas tai? — paklausė bent keli iš būrio.
— Nuodai. Užteks jų vaikui, žmonai ir man.
Žmonės staiga sujudėjo. Kai kas žengė 

žingsnį atgal. Baisus dabar atrodė žmogus, 
kuris savo rankose išdidžiai laikė mirtį ir 
juokėsi iš visų.

— Nenusigąskite, — tarė Stumbrys, — aš 
juos laikau paskutiniajai minutei. Aš dar pa
lauksiu. Bet aš nebūsiu kaip tas prekyvietės 
kuinas, kurį galima stumdyti ir mainikauti. 
Todėl jau dabar jums sakau: arba grįšiu lais- 
vojon Lietuvon, arba mirsiu čia pat. Kam dar 
bastūnauti, jei kapo duobė visur tokia pat? 
O gal kas pasakytų kitaip? f

Deja, Į šį klausimą nieks neišdrįso ką at
sakyti. Manau, kad ir kitiems, kaip ir man, 
svaigo galva ir temo akys...

Grįžau į savo baraką.
Dar ir dabar naktimis, kai tik atsigulęs 

žvelgiu į kambario tamsą, prieš mano akis vis 
atsistoja jis — tasai barakų žmogus, kuris 
kvatojasi kaip pamišėlis, čia pat plačiai iš
sižioja ir Įsideda sau į burną nuodų gumu
liuką. Mano lūpos tada ima šnabždėti: šalin, 
Stumbry! Salin, žmogau, su savo mirties 
žaisliukais! Atstoki ir paliki ramybėje mane 
ir mano vaikus! Aš juk dar neužmigęs, aš dar 
budžiu! O jis vistiek tebestovi ir šypsos iš 
manęs! Ir nuodai vis neveikia!...

Rytą nubdhdu pavargęs. Saulė patekėjusi. 
Išeinu laukan ir bandau atsigaivinti rytmečio 
vėjeliu, kuris atšiurena iš tos pusės, kur liko 
manoji gimtinė. Dairausi Į debesis, lyg jie 
turėtų ką man pasakyti. Deja, jie tylūs kaip 
ir visada.

Ir vėl prasideda mano sunkioji diena.
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Neužtrukit broliai, seserys 1
J. Cicėnas

Iš perspektyvos t perspektyvą. 
„ ... ir tatai skaitydami permanykit“ 
— ar pažįstate šį balsą? Manding, 
laikas lyg migla subyra, ir girdime 
Martyno Mažvydų „bylos lietuvnin-. 
kump ir žemaičiump“ atgarsį. 400 
metų — didelis laiko tarpas, betgi 
nuo andai paskelbto įsakymo griež
tumo ne daug esame nutolę. Fonas 
kitas, aktoriai rfeuji, bet byla ta pati:

„Dieną ir naktį prieg savęs mane 
laikykit

Ir niekada manęs nuog jūsų neat
meskit“

Jei žmogus ieškotum analogijų 
tarp 1547 ir 1947 metų, ir ką bekal
bėt, apstu ir apstulbu. Ten tituli
niame lakšte pažymėta, kad spaudi
nys „ischbruktas“. Ne, nesijuokime 
iš ano meto kalbos savumų, priim
kime tatai tiesiogine prasme: išbluk
tas, atsieit, per jėgą iš tamsybių į

LVS skelbia literatūros 
konkursą

Lietuvai Vaduoti Sąjunga, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, norė
dama paskatinti lietuvių tremtinių, 
esančių Europoje, veiklą ir vykdy
dama savo darbo planą, skelbia li
teratūros konkursą parašyti beletri
stikos veikalui — romanui, apysakai 
ar novelių rinkiniui. Veikale turi 
būti pavaizduota kova dėl Lietuvos 
laisvės ar lietuvių kultūros.

Už geriausius veikalus skiriama 
dvi premijos. Pirmoji — HM. 
15.000.— ir antroji premija — 8.000.— 
HM. Premijuotieji veikalai pereina 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos nuosavy-

• bėn. Juos atspausdinus autoriams 
sumokamas papildomas honoraras.

Konkursui pateikiami veikalai 
turi būti dar niekur nespausdinti. 
Rankraštis turi būti rašytas rašo- 
maia mašinėle ir pažymėtas slapy- 
varde. Prie rankraščio, uždarytame 
voke, turi būti pridėta autoriaus ti
kroji pavardė ir adresas. Konkurse 
gali dalyvauti visi lietuviai rašyto
jai tremtiniai, gyveną Europoje.

Konkursiniam veikalui premi
juoti bus sudaryta jury komisija iš 
keturių narių. Du narius skiria Lie-’ 
tuvaį Vaduoti Sąjunga ir du narius 
Lietuvių Tremtinių Rašytojų Drau
gijos Valdyba.

Rankraščiai konkursui pristatomi 
iki 1948 metų sausio 1 dienos. Ran
kraščius siųsti šiuo adresu: L. V. S. 
Literatūros Konkursui (14b) Pfullin
gen, Goethestr 22.

Bronius Nemickas
TEISES MOKSLŲ DAKTARAS

Kiekvienas lietuvio teigiamas pa
sireiškimas, ypač mokslo srityje, vi
soje tremtinių bendruomenėje suke
lia ne tik pasigėrėjimą, bet ir pa
sididžiavimą, nes kiekvieno josios 
nario laimėjimas yra kartu ir visos

0-'
bendruomenės laimėjimas. Todėl 
mums visiems buvo labai maloni ži
nia, kad Hamburgo Hanzos univer
sitetas suteikė teisės mokslų daktaro 
laipsnį advokatui Broniui Nemickui.

Dr. Bronius N'-mickas yra gimęs 
1999 m, sausio 2 d. smulkių ūkinin

dienos aiškumą išstumtas. Saulė iš- 
bruka žirnį iš ankšties, nes tai toks 
gamtos įsakymas. Ir „Cątechismusa 
prasty Szadei“ tapo kūnu tik todėl, 
kad to geidė ir iki to jau buvo priau
gusi pati mūsų tauta. Tai pati ele
mentarioji istorijos tiesa.

Musų šlovingasis Martynas nėra 
kunigaikščio Albrechto kaliausė D. 
Lietuvos katalikams gąsdinti išstaty
ta. Kur du pešasi, tretysis naudojasi, 
— susipešė veržlioji reformacija ir 
neužsileldžiančioji katalikybė, o jų 
ginčo įkarštyje, taipgis jų spekulia-' 
tyvinių kėslų įkandin, gyventi paki
lo besidalinamoji auka — kultūrai 
paslanki lietuvių tauta. Vaižgantas 
čia trumpai bet sodriai pasakytų: 
„Rinkosi mumyse įgimtos kultūros 
pajėgos, ir jos turėjo pasirodyti pa
prastu kultūros būdu — literatūra. 
Dar sparčiau ėmė rinktis tų kultūros 
pajėgų, viešai visuomeniškai gyventi, 
ir pagaliau jos turėjo pasirodyti pa
prastu būdu — valstybe. Brendome 
kaip kūdikiai: pirma išmokome pa
sakyti: papa — mama, visa, kas 
mums miela, šventa ir būtina, paskui 
išmokome ir nevedami, savo kojom 
pavaikščioti.

Tauta pati apsisprendė, tauta pati 
sau suverenė, tautai niekas iš šalies 
teisių neduoda, tik ji pati imasi“.

Anglas rašytojas J. Conrad yra 
pareiškęs paprastą tiesą, kad ne lai
vas, bet laivo įgula visą reikalą nu
lemia. Albrechtui terūpėjo reforma
cija, o Mažvydas prie savo „Cate- 
chlsmusa“ priduria:

„Garsioji Lietuva, didžių vadų 
laiminga auklėtoja, 

Priimk nuolankiai šiuos Dievo 
įsakymus, 

Kad tavęs didžiojo teisėjo rūstis 
neprispaustų, 

Kai teiksi apyskaitą prieš Aukš
čiausiojo teismą.“

Taipgi ir M. Daukšos mecoiatams 
terūpėjo pats „laivas“ (atsieit, kata- 
likybė),. o jis įžangos žodyje sielojosi 
tautos būtimi ir šaukė, kad „gimtoji 
kalba yra vienybės'motina ir valsty
bės sargas“. Pirmosios mūsų knygos 
šaukimasis: „Broliai, seserys, imkit 
mane ir skaitykit...“ ar neprimena 
kartais 1918 m. pabaigoje paskelbto 
atsišaukimo: „Lietuvos nepriklauso
mybė neša visiems laisvę ir laimę, 
tad ginkime Nepriklausomos Lietu
vos Valstybę. Parodykim, jog esame 
verti amžiais kovotos laisvės: šiandie 
Lietuvos likimas mūsų pačių ran
kose! Pakelkim žygį už mūsų Mo
tiną Tėvynę, už Lietuvos Valstybę“. 
XVI amžiuje imta konkretizuoti ko
va už savo tautos kultūrą, o XX 

kų aukštaičių šeimoje. Tėvui mirus, 
tik didelis jaunuolio užsidegimas 
siekti mokšlo nuvedė jį į gimnazijos, 
o vėliau į Šiaulių mokytojų semina
rijos suolą. 1929 m. baigęs mokytojų 
seminariją Bronius Nemickas dirbo 
įvairiose pradžios mokyklose, o vė
liau Švietimo Ministerijoje ir kartu 
studijavo nuo 1932 ligi 1936 m, Vy
tauto Didžiojo universitete /teisės 
mokslus. Pažymėtina, kad jis beveik 
tą pačią dieną ir baigė klausyti tei
sės mokslų kursą ir įgijo diplomą. 
Nuo 1936 ligi 1938 m. Bronius Ne
mickas gilino teisės mokslus ir spe
cialiai studijavo jūrų teisę Hambur
go Hanzos universitete, kur parašė 
dizertaciją „Die Friedensblockade“. 
Be to, Berlyno universitete gilino 
valstybinių mokslų studijas.

Prasidėjęs karas, bolševikų ir vo
kiečių okupacijos, netekimas laisvės- 
buvo nutraukę Broniui Nemickui 
pradėtą darbą ir tik dabar,' kad ir 
vargingomis tremtinio gyvenimo są
lygomis, jis vėl griebėsi studijų, ku
rias sėkmingai baigė, įgydamas tei
sės mokslų daktaro laipsnį.

Dr. Bronius Nemickas visą laiką 
aktingai dalyvavo mūsų kultūrinia
me bei visuomeniniame gyvenime. 
Nesvetimas jam ir spaudos darbas. 
Šia proga mes sveikiname Dr. Bro
nių Nemicką ir linkime xam. esan
čiam pačiame savo dvasinių jėgų 
subrendime, daug sveikatos ir tvir
tybės, o ypačiai gražių darbo vaisių 
mūsų tėvynės Lietuvos ir tremtinių 
lietuvių mokslo labui. 

amžiuje — kova už tautos valstybin
gumą. Tai faktai, kurie tarpusavyje 
yra tampriai susiję. Tad, tremties 
sąlygose minėdami savojo rašto su
kaktį, visų pirma negalime išleisti 
iš akių istorinės perspektyvos ir į 
praeitį ir į ateitį.

Kuo tai atžymėtina? Rašytojas L. 
Dovydėnas (prisiminkime str. „Už 
varį tvirtesnį", M. K. Nr. 1-2) iš
kėlė pačią gerąją sukakčiai atžymėti 
mintį, būtent — 1947 metais įkurti 
Kultūros Fondą. Tai būtų pastaty
dintas „už akmenis ir varį tvirtesnis 
paminklas“.

Sarmata ir minėti: kur nereikia, 
mes ten paslankūs, o kur iš tiesų gy
vybiška — apsukrūs lyg apatinės gir
nos. Iki šiol į L. Dovydėno iškeltąjį 
projektą dar niekas neatsiliepė — te 
sau Kultūros Fondas palaukia naujo 
Keturių Šimtų Metų Rašto Jubilie
jaus! Tylėti negalima, reikia tartis 
ir ieškoti konkrečių priemonių pro
jektu? realizuoti. L. Dovydėnas su
šuko (bet niekas nenori išgirsti): 
„Plunksnos broliai, visokeriopi kul
tūrininkai, gal pajudinsime žemę šio 
paminklo pamatams tvirtai sumūrin- 
ti. Kultūrinė kova stato griežtas ir 
nepakeičiamus reikalavimus, ji api
ma žmogų, jo pastogę ir valstybės, 
tautos protą ir kraują“.

Kurių galų į svietą išklydom? Ar 
Unrros ėdalo srėbti, kažkieno nešioti 
baigtoms kelnėms manekenais būti, 
Brazilijos gyvačių geluonims aštrin
ti? Jei tik dėl to, tai „laisvai kvė
puoja žmogus“, kaip tam tikras him
nas skelbia, ir Varkutoj, Ir kucke ar 
kur Kazachstane. Supraskime: yra 
klaikūs ir slogūs paniekos laikai, ti
ronija lyg srutos veržiasi į laisvę my
lintį pasaulį, kultūrai ir civilizacijai 
gręsia mirtis — ir mes esame pa
šaukti budėti ir kovoti šioje barika
dų pusėje. Materialinės gėrybės 
mums perniek, mes širdyse nešame 
tėvynės kančią ir pavergtų brolių ai
maną. Platus ir didelis žemės rutu
lys, tačiau mums, tremtiniams, ankš
tu ne po savo dangumi, ir iš anksto 
žinome — niekur svetur atilsio ne-, 
rasime, o kolei Lietuva be laisvės ir 
be teisių, nėra ir negali būti visuoti
nės laisvės ir talkos bet kur pasau-» 
lyje, nes laisvė — nedaloma ir viena 
visai žmonijai, visam pasauliui. Tąi 
išpažįstam mes, DP, ir visi geros va
lios kitataučiai. Mums yra patikėta 
sunki privilegija ir baisi atsakomybė 
kovoti už Europą ir už savo tautos 
rytojų. Nėra reikalo didžiais neštis, 
bet nėra reikalo ir smulkihtis: „Mes 
sakome: sau žmonės esame, savo va
lią reiškiame ir ta valia nebevaikiš- 
ka, tik pribrendusių, prityrusių žmo
nių — nėra laisvės —•. nėra nei tėvy
nės, nėra tėvynės — nebus ir laisvės. 
Mylėdamas Lietuvą, myliu laisvę, 
kurią tegali laiduoti nepriklausoma 
šalis, mano Tėvynė" (Vaižgantas).

Kas žaliuoja žiemą vasarėlę? — 
čia į dainos — mįslės paklausimą te-

Lietuvių tremtinių periodika 1946 metais
Liet. Tremt. Bibliografijos Įstaigos surinktomis žiniomis

Periodiniai leidiniai, spausdinti:
Kraštai spaust. rotat. raš. mašin. ranka raš. nežinoma *) Viso

13a Š. Bavarija 1 7 12 2 7 29
13b P. Bavarija 14 , 10 15 — 5 44
14a Š. Wuerttembergas 3 1 — —— 3 7
16 Hesenas 3 13 1 — 3 20

Amer. okup. zona 21 31 28 2 18 100
14b P. Wuerttembergas 2 3 — 2 • 7
17b P. Badenas — 1 — — 1 2

Pranc. okup. zona 2 4 r— — —. 3 9
20 Hannoveris — 2 2 —- 2 6
21 Westfalija 10 4 2 5 21
23 Oldenburgas 3 17 — — 2 22
24 Schleswig-Holstelnas 1 ^20 2 — 4 27

Britų okup. zona 14 43 6 — 13 76
1 Berlynas — — . — — 1 1
Leidimo vieta nepažymėta — 11 — — — 11

VOKIETIJOJE 37 89 34 2 35 197

Periodiniai leidiniai, spausdinti:
Kraštai spaust. rotat. raš. mašin. ranka raš. nežinoma •). Viso

AUSTRIJOJE 1 5 — — 2 8
DANIJOJE — 1 — — 2 -8
ITALIJOJE 1 — — •— 3 4
PRANCŪZIJOJE 1 — —— z T— — - . 1
ŠVEDIJOJE 1 2 — . —- 2 5
ŠVEICARIJOJE — — —- — 2 2

Vakarų Europoj 41 97 34 2 46 220
•) Leidiniai aprašyti iš paminėjimo laikraščiuose

Liet. įremt. BfbHogr. Intai—

galime atsakyti: — mūsoji kultūra, 
6 visų pirma josios žiedų žiedas — 
literatūra. Ak, jau Antanas Strazde
lis (kokia spalvinga ir šakota asme-
nybė) pareiškė, kad „literatūra iš
moko mylėti artimą, apšviečia tam
sybėse skęstančius“. Klasikai Biliū
nas yra pabrėžęs: Tik viena litera
tūra įneša giedrumo ir slogias mintis 
prasklaido, vėl žmogus pradedi pla
čiau žiūrėti, vėl pradedi tikėti ir vil
tis. O šit, rodos, poeto Zagurskio 
žodžiai: „Gniaužia krūtinę baisus 
kirminas, mintys vagilės, tarytumei, 
ir sako: „Ko tu lauki? ko sulauksi?“ 
Debesys juodi ir nepermatomi jokiai 
švieselei. Aš imuos knygų, tegu tai 
būt ir maldų knygos, imu, vartau 
lakštą paskui lakštą. Kad tu žino- 
tumbei, kaip gera ant širdies pasi
daro, kaip šviesu atsirandi. Tai jau 
nebe vienas esmu...“

Kas išduos asmens liudijimą? Kas 
pateisins mūsų buvimą už tėvynės 
ribų? Šit koks rūpestis, pradedant 
tremtyje bet kurį darbą. J.-Jablon
skio žodžiais, „darbas yra tautos su
brendimo, kultūringumo ir nepri
klausomybės saikas". Senovės lietu
vius pažįstame iš Daukanto: „Visi pa
kenčiantys šaltį ir alkį išturintys, 
kalboje ir elgimesi per vis tiesą sau-

Kalbos kampelis
Šitoje vienoje pastraipoje randame 
bent kelis labai reikšmingus žodžius, 
pvz? panūdo, panūsti „didžiai ko už
sinorėti, trokšti, kuris yra giminin
gas su mūsų nauda „turtas, lobis, 
manta; kraitis; pinigai; pelnas, Nut- 
zen, „taip pat sąmalas „miltai, kurie 
atlieka sulaukus naujų rugių“, va
kartis „indėlis“ ir kt. Kitame eilė
raštyje yra vartojamas labai senas 
būdvardis putlus „išpūtęs, pasipūtęs, 
išdidus“, pvz.: Lyg putlios vėliavos 
ir raiščiai, jau skęsta debesiai ug
ny...“ Ir 1.1.

Tai, kad šalia vaidas „vaidenima- . 
sis; vaiduoklis" yra dar visai kitokios 
kilmės vaidas „kivirčas“, negalima 
pasakyti, kad šis žodis yra dėl to ne
vykęs, nes mes reikiamą žodžio reikš
mę dažnai atpažįstame ne vien iš jo 
santykio su kitais žodžiais sakinyje, 
iš žodžių derinio, iš viso sakinio. Va
dinamųjų homoniminių žodžių, arba 
homonimų (t. y. vienodai skamban
čių žodžių su įvairiomis reikšmėmis) 
yra apsčiai ne tik mūsų, bet ir visose 
kitose kalbose; pvz. mūsų dirsė „Tre- 
spe“ ir dirsė „pasturgalis“; vok. 
Bauer „žemdirbys, ūkininkas, kai- , 
mietis“ ir Bauer „narvas“; pranc. 
louer „nuomoti, derėti“ ir louer „gir
ti; patenkintam būti“; anglų count 
(tark: kaunt) „grafas“ ir count „skai
čiuoti“, lean (tark: Ii:n) „liesas" ir 
lean „šlieti, lošti" ir kt. Taigi žodžių 
homoniškumas dar nėra pirmutinė 
kliūtis jų skirtingoms reikšmėms su
prasti, ir todėl J. Aistis visai be rei
kalo mano, kad vaidas „vaidenima
sis“ del vaido^kivirčo“ gali būti kar
tais klaidingai suprantamas.

23. Ar vaidas „vaidenimasis“ yra 
tikrai J. Baltrušaičio nukaltas žodis, 
kaip kad J. Aistis rašo „Mūsų ka
lendoriaus" 110 psl.?

Tai yra ne J. Baltrušaičio suda
rytas, bet senas indoeuropiškas žo
dis, dar išlikęs senovinėje mūsų raš
tų kalboje, pvz. K. Sirvydą žodyne 
ir kt. Jis turi tą pačią šaknį, kaip ir 
rytiečių augštaičių vaidalas „vai
duoklis“; dėl darybos plg. dar vai
das: vaidalas, apavas: apavalas, pa
mušas: pamušalas, raugas: raugalas 
ir kt. Toliau jis santykiauja su sen. 
prūsų waidinna „jie rodo“, mūsų 
vaidinti, vaidentis, taip pat išvydo, 
išvysti „pamatyti“ ir 1.1. Pagaliau 
jis balsių kaitos laipsniu dar santy
kiauja su veidas „Erscheinung; Ge- 
sicht; Schein, Aussehen, Gestalt, Kor- 
perhaltung“, latvių veids „forma, rū
šis“ ir kt. Taigi vaidas kurio seniau
sioji žinomoji reikšmė yra „ženklas, 
vaizdas; vaizduotinis paveikslas, reiš
kinys“, šalia vaidaio mūsų kalboj ga
li reikšti ne tik „vaiduoklį“, bet ir 
patį „vaidenimąsi“. Ir J. Baltrušai
tis, kaip iš jo eilėraščių kalbos gali
me aiškiai matyti, yra šį žodį ne 
dirbtinai susidaręs, bet iš žmonių 
kalbos nugirdęs ar iš raštų pasiėmęs. 
Kiek šių eilučių autoriui yra žinoma, 
jis yra labai domėjęsis mūsų gyvąja 
žmonių kalba, stropiai skaitė „Gim
tąją Kalbą“ ir 1.1. Todėl jo eilėraš
čiuose randame daugybę gražių, pa
imtų iš šnekamosios žmonių kalbos, 
pvz.:

širdžiai pokylio panūdus, * 
Vėtyk amžių kultus grūdus, 
Kepk jų sąmalo vakartį 
Ir nuveiksi kelio kartį.

gojantys ir mylintys. Liuosybę savo 
pervis mylėjo ir godojo..-.“

Lietuvio nepalaužė nei amžius 
trukusi baudžiava, nei kiti negandai,
jis iš visų sąvalkų išėjo su savo ne
sužalotu veidu. Tai mums, tremti
niams, pavyzdys ir sutvirtinimas. 
Tautos kamienas, likęs Tėvynėje, yra 
užčiaupta burna. Tad tremtiniai pri
valo kalbėti ir šaukti ir už Tėvynę 
ir už save. Budrumas po visas pa
saulio aikštes ir užkulisius. Sukandę 
dantis, užsispyrę, kantrūs ir prisiekę, 
lyg Brisius, tautos kovų už savitumą 
tradicijoms. Kas mūsų talkininkas? 
Ogi Vakarų kultūra. Kai kam gali 
atrodyti, kad tai abstraktus dalykas, 
itin trapus atominės energijos "eroje. 
Gaila, mūsų spaudoje permaža kal
bama apie mūsų, tremtinių, ir mūsų 
tautos egzistencijos pagrindą ir tvir
tybę, būtent — apie Vakarų, krikš
čioniškąją, kultūrą, kuri kartu ken
čia su anapus geležinės uždangos at- 
sidūrusiomis tautomis, kartu kenčia, 
kartu ir švęs triumfą arba... mirtį. 
Komunizmas, lyg vėžys, ėda mūsų 
kultūrą Tėvynėje. Kaip akis veriant} 
pavyzdį paimkime kronikos žinutę iš 
„Tiesos“ Nr. 258. T. Tilvytis guo
džiasi: , .Sudainuokime penkmečio 

(Nukelta į 6 pusi.)
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Kada pasibaigs karo baimė?
• (Pradžią 1 pusi.)

LIŪTAS VĖL PRABILO
Neseniai, balandžio 1 d., britų Že

mieji rūmai didele balsų persvara 
priėmė įstatymą karo prievolei pra
tęsti. Krašto apsaugos ministeris Ale
xandria nurodė, jog politinė padėtis 
reikalaujanti turėti stiprią kariuo
menę, gerai paruoštus atsarginius, 
nes D. Britanija negalinti viena nu- 

■ siginkluoti.
Po pirmojo kontinetalinio karo 

buvęs taikos romantizmas nūnai pa
laidotas. Anuomet paskubomis grieb
tasi nusiginkluoti, dabar anglosaksų 
atstovai pasisako, kad nusiginklavi
mas būtinas eilės sąlygų. Nusiginkla
vimo komisijoje britų atstovas sir Al. 
Cadogan neseniai nurodė: nusiginkla
vimas galimas tik sukūrus tarptau
tinį pasitikėjimą, sudarius JT apsau
gos štabą ir sukūras tarptautinę nu
siginklavimo kontrolę. JAV atstovas 
gen. Johnson toms tezėms pritarė.

Žemuosiuose rūmuose ta proga 
vyko Įdomios diskusijos dėl britų 
saugumo. George Isaac, darbo mini
steris, nurodo, kad britų karinės 
prievolės nepanaikinimas esąs D. Bri
tanijos pasiruošimas atvejui „kai ji 
bus įvelta į naują karą“.

Britų vyriausybės opozicijos liū
tas Winston Churchillis konservato
rių vardu priekaištauja, kad Attlee 
ir Alexanderis drauge su keliais dar- 
biečiais 4 mėn. prieš antrąjį konti- 
nentalinį karą nepritarė įvykdyti ka
ro prievolę. Konservatoriai esą nu
sistatę balsuoti už darbiečių vyriau
sybės projektą „taikos metu įvesti 
karo prievolę, nes ji esanti vienintelė 
priemonė, leidžianti D. Britanijai bū
ti kovojančių valstybių tarpe karo 
metų“.

Šie žodžiai platesnio aiškinimo 
nereikalingi. Jie aiškiai kalba apie 
atvejį, kurio metu toji kariuomenė 
bus reikalinga. Ar vien britų reika
lui ginti? Numanu, kad čia kalbama 
ne apie vietinio pobūdžio konfliktus, 
kurių ir dabar netrūksta.

Karo prievolė tęsiasi 1,5 metų. Ją 
atlikęs skiriamas atsargon, kurioje 
atliekamas apmokymas.

D. Britanija Iš galybės po šio karo 
liko jos šešėliu. Ji išgyveno didelius 
ūkinius sunkumus. Kai kurios svar
bios pozicijos: Egiptas, Artimieji Ry- 
tdi, Indija slysta iš rankų. Tačiau ji 
laiko tikslingu daryti milžiniškas ka
ro išlaidas, nes tuo tarpu politinis 
autoritetas įgyjamas pagal karinį 
Svori

JAV POLITIKA AIŠKĖJA
James Byrnes, buvęs užsienio rei

kalų ministeris, didelės patirties tei
sininkas, tiko praėjusiam laikotar
piui: išaiškinti atraeilius sovietinius 
tikslus. Šis laikotarpis baigtas, bet ne 
su didžiausia sėkme. Jo įpėdinis gen. 
George Marshallis, užgrūdintas vy
ras ne vien kare, bet ir politikoje. 
Jis, amerikiečių specialistų nuomone, 
geriausiai tinka nūdienei JAV užsie
nio politikai vairuoti. Pagrindnė jo 
vedamoj mintis: tvrtai užsienio po
litikai gali vadovauti tik kraštas, ge
rai apsiginklavęs.

Dramos teatru jungimasis
(Pradžia 1 pusi.) 

tremtyje, kaip kad jis priimtinai 
vaizuojamas politinėje ar švietimo 
srityse. Tokia institucija, sakyt — 
Tremties Meno taryba, sukomplek
tuota prie Vilko, LTB Vyr. K-to ar 
prie Švie. Valdybos, daug sparčiau 
galėtų mūsų meninį gyvenimą per
vesti iš pramoginio — į rimtąjį, iš 
mėgėjiško — į profesinį, iš decen
tralizuoto — į tikslingą, sutartinį 
meninį reiškimąsi tremtyje. Šiuo 
atžvilgiu su ypatingu džiaugsmu tu
rime sveikinti dviejų lietuvių dra
mos teatrų susibūrimą, kuris įvyksta 
po ilgo šių teatro aktorių bemaž odi- 
sejinio blaškymosi; patirdami ant 
savo kailio to pavienio (paskiro) 
veikimo nepakankamą vaisingumą, 
patys aktoriai ėmėsi iniciatyvos or
ganizuotis, centrintis. Ypačiai čia 
pabrėžtina ta aplinkybė, kad tai 
išeina iš pačių meninkų, kurie ne 
kartą be pagrindo apšaukiami intri
gantais, nerandančiais bendros kal
bos ... Ir tą savaime iškylantį jų 
organizuptumą, savarankišką ini
ciatyvą mūsų visuomenei belieka tik 
visokeriopai paremti.

Sveikindami naujai susiburianti 
lietuvių dramos teatro aktorių būrį 
ir jo organizuotojus, Tinkime jiems 
ištvermės. Gi jų šaunūs užsimojimai 
teranda gyvą tautiečių pritarimą ir 
paramą! A. Lūšnaitis

Prez. Harry Trumano kovo 12 d. 
epochinė kalba staiga pasuko JAV 
užsienio vairą. Gal niekas taip šil
tai nesutiko širdyje jo žodžių apie du 
keliu: laisvės ir totalitarinės diktatū
ros kelius, kaip mes, visko netekę ir 
aiškų laisvės kelią pasirinkę tremti
niai. Toji kalba palaidoja JAV' svy
ravimą tarp izoliacinės ir pasaulio 
valdymo politikos. Valstybės galvos 
pareiškimas Kongrese dėl skubaus 
kreditų suteikimo Graikijai ir Tur
kijai, kad tie du svarbūs kraštai, ku
riems britai nutraukia paramą, ga
lėtų tvirtai ant kojų atsistoti, rodo 
amerikiečius sugebėjus įvertinti da
bar tikrą padėtį ir galop atsisakyti 
tradicinės izoliacionizmo — išsijun
gimo politikos, Monroe paskelbtos 
1823 m. JAV užsienio politika išaugo 
šiuos batus ir jie metami į šalį.

Po H. Trumano kalbos prasidėjo 
Kongrese atviras Sovietų puolimas. 
Taft, Vandenberg, Connally aiškiai 
kalba apie pasiruošimą sovietiniam 
frontui atremti. Žymią dalį slaptų 
prez. Roosevelto laikais, paskelbia ir 
kai kuriuose JAV užsienio reikalų 
ministerijos leidiniuose, pvz. apie po
litiką Graikijoje pradeda pulti Mas
kvą. William Bullit Kongrese kalba: 
„Jei JAV turės kariauti su Sovietais, 
amerikiečiai komunistai viską darys, 
kad pagelbėtų pastariesiems“. Atsar
gos karių pirmininkas Jame Green 
priduria: „100.000 amerikiečių komu
nistų karo metu sudarys kadrus 10 
divizijų, kurios tarnaus svetimie
siems“.

Buvęs prekybos ministeris Henry 
Wallace, liberalų vardu, pradėjo pulti 
prezidentą: „Tiesa, kad Trumanui ir 
jo patarėjams daugiau rūpi nafta ka
ro laivynui, kaip graikų maitinimas. 
Trumano programa be sąlygų remti 
antisovietinį sąjūdį, sutelks pasaulį 
prieš JAV.“ Jis siūlo tarptautinės 
svarbos klausimus: Dardanelus, Sue
cą, Panamą sutarptautinti, nusigin
kluoti, o atominę energiją pavesti 
tarptautinei kontrolei. Šie žodižai, 
tarti Madison Square Garden, menkai 
kuo skiriasi nuo A. Gromyko, Vi
šinskio ar V. Molotovo tartų.

Wallace nuomone: „Šiandieną rei
kalauja paramos Graikijai, Turkijai, 
ryt — Peroną ar Cangkaišeką mūsų 
bankai kredituos doleriais, o arsena
lai rems ginklais. Bet ir to nepakan
ka, nes tautos mus reikalaus geriau
sių sūnų“. «

Sakykime, kad siauru požiūriu 
Wallace yra teisus. Kokia išeitis? 
Kai sovietų ginkluotas kumštis ku
ria grėsmę, ar amerikiečiai turi laukti, 
kol svetima ranka pasieks jų gerklę? 
Nūnai kalbėti apie tarptautinį sau

Neužtrukit broliai, seserys!
(Pradžia 5 pusi.

dainą, josios žodžiai teuždega mus“. 
Baisu ir pagalvoti, kaip galėtų at
rodyti mūsų kultūra po penkmečio, 
jei jau dabar buvę vidurinėms ir 
aukštosioms mokykloms vadovėliai 
išimti iš apyvartos. Šit „Neorganinė 
chemija“ mokoma iš V. N. Verchov- 
skio, o „Žmogaus anatomija ir fizio
logija“ iš A. N. Kabanovo. Juokinga 
(po-draug tragiška!), kad Kaune Mai
ronio vardo literatūros muziejuje or
ganizuojama paroda... „didžiosios 
Rusų tautos poetų ir mokslininkų 
darbų“.

Mums patikėta istorinė lietuviš
kosios kultūros puoselėjimo misija. 
Esame Vakaruos, kur NKVD kišima
sis J tautos ir atskiro žmogaus galvo
seną ir darbseną nebegalioja, čia va
lia valužė savo bendruomenės ribose 
kultivuoti savo tautos kultūrą. Be- 
pasitraukdaml tepasiėmėm nuotru
pas, tačiau pargrįžę turėsim sugrą
žinti su procentais. Kultūra tegyva 
gyvoj, atsieit, galvojančioj, jaučian
čioj, reaguojančioj bendruomenėj, 
vadinasi, jei privalu tautos kultūra 
išsaugoti, privalu ir patiems kultū
rėti, eiti su gyvenimo pažanga. Už
daviniai dideli, tęsėkim juos, neuž- 
sitraukim Tėvynės rūstybės ir pra
keikimo.*

Ir pas mus atsiranda gudruolėlių, 
kurie nedrąsiai, bet vis įkyriau tei
gia, kad tremtiniams pirmon eilėn 
reikia „technikų“, bet ne „romanti
kų“. Bandoma paneigti humanitari
niai mokslai. Čia atsakytina lenko 
tremtinio dr. T. Felsztyno argumen
tu: Jei vadovautis patogumų ir kom
promiso šalininkų galvosena, tai čia 
pat tektų panaikinti gausios tremtyje 
gimnazijos, atšaukti humanitarinius

gumą, kai JT neturi priemonių men
kam „veto“ klausimui patvarkyti, 
gali naujagimys, abiem kojomis gra- 
ban įkopęs senis ar kai kuo Krem
liaus sudomintasis. Kuriai grupei 
priskirtinas Wallace, tepalaužo galvą 
skaitytojas.

Neaiškią misiją turi Elliot Roose
velt, tėvo palikimu dar gyvenąs: 
„Mūsų vyriausybės galvos savais 
veiksmais palaidoja JT. Porinama, 
kad šiandieną nerpsta priemonių 
draugiškai bendrauti tarptautinėje 
plotmėje su Sovietų Sąjunga ir jos 
įtakoje esančiu pasauliu. Jos šaukia 
visas pasaulio tautas, nežiūrint sant
varkų: demokratinės ar totalitarinės, 
sutarti kovoje prieš komunizmą“.

Toji kalba būtų visai neaiški, jei
gu ji nebūtų tarta toje pat vietoje, 
sutartinai fsu Wallace.

Senatorius Vandenberg siekia Tru
mano projektą apkarpyti: pagalbos 
teikimą nutraukti atsisakius Graiki
jos ir Turkijos gyventojų daugumai, 
reikalaujant JT Saugumo Tarybai ar 
pačiam prezidentui nustačius, kad 
turimi uždaviniai jau įgyvendinti.

Ortodoksinio seminaristo zakri
stijonas Tito parlamentui pareiškia: 
„Mums prikaišiojama, kad esame So
vietų satelitai ir įpėdžiui sekame 
Maskvą, nes tai vienintelis kraštas, 
kuris negresia mūsų nepriklausomy
bei. Tai vienintelė šalis, kuri kalba 
apie taiką, kai kitur aidi garsas tik 
apie atominę bombą.“ Jis teisus, nes 
prisipažįsta esąs Kremliaus politikos 
agentu, nurodo Maskvą tik kalbant 
apie taiką, o ne jos siekiant ir, 
pagaliau, kad pasaulis, pamatęs tik
rąsias sovietiškai slaviško pasaulio 
užmačias; iš tiesų neleidžia sugriauti 
priemonių, kurios sudaro kumštį 
prieš Sovietus.

JAV turi daugelį priemonių so
vietinei veiklai uždrausti. Kai kurio
mis ji daro bandymus, kurie vargu 
ilgai galėtų tverti. Š. m. balandžio 
1 d. panaikinta karinė prievolė. Gen. 
Dwight Eisenhoweris, JAV generali
nio štabo viršininkas, nurodo, kad 
karinei prievolei pasibaigus „reikia 
imtis priemonių, kad užbėgus už akių 
naujo karo grėsmei. Nūnai mes da
rome didelius bandymus, kurie įro
dys, ar savanorišku pagrindu bus ga
lima išlaikyti nuolatinę pastovią ka
riuomenę, kuri būtų visuomet pa- 
ruoštyje mūsų tarptautiniams pasi
žadėjimams tęsėti“.
DRĄSŪS GEN. G. MARSHALLIO 

ŽODIS
JAV užsienio reikalų ministeris, 

kuris dabar sėdi Maskvoje, įdėjo sen- 
sacinį straipsnį „Tribūne dės Ną- 

mokslus bestudijuojantįjį jaunimą, 
išmesti iš programos gimtąją kalbą 
ir pradėti rūpintis vien anglų kal
bos kursais, amatais, pienininkyste, 
akušeryste, šunbirže, rangovais ir kt. 
„pritaikomaisiais mokslais“. Tą patį 
dėsnį skelbė mums okupantai Nr. 1 
ir Nr. 2.

Mūsų tačiau tikslas ne trupinys 
aukso ar gardesnis valgio šaukštas, 
bet Tėvynės teritorinis ir kultūrinis 
integralumas ir suverenumas.

Į darbą vyrs į vyrą, į darbą tokį, 
kuris pateisins mūsų tremtyje gy
venimą ir palengvins Tėvynei užsi- 
gydyti visokieriopas žaizdas. Visų 
pirma būkime budrūs savo kultūros 
bare. Kultūros Fondas steigtinas čia 
pat, kol dar mūsų bendruomenė ne
išblaškyta, kol rašto ir darbo vyrai 
krūvoje. Į kultūros Fondo bendra
darbius ir rėmėjus sutelkime visus 
geros valios tautiečius Europoje ir 
visame laisvame pasaulyje. Kultūros 
Fondo reikalą puikiai suprantame ir 
jo steigimui pritariame, ko tad trūk
sta? Ogi pačių organizatorių. Ar ne
galėtų, sakysime,' Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugija metinio suvažia
vimo proga sukviesti pasitarimo 
tremtinius žurnalistus, . dailininkus, 
savąją profesūrą, LTB Švietimo at
stovus, „Patria“ bei kitų mūsų lei
dyklų savininkus. Tai būtų užuo
mazga. Laikas yra brangus ir nėra 
prasmės delsti. Kol bus išdirbtas 
smulkus Kultūros Fondo darbų pla
nas, čia pat galima pradėti (ateičiai 
epochinis!) senosios mūsų literatūros 
perspausdinimas. Pvz., lenkų tremti
nių Hannoverio apygarda iki šiol yra 
išleidusi per 100 senosios savo litera

tions“ š. m. kovo 28 d. numeryje. Jis 
ten kalba apie ginkluotos taikos ir 
JAV stiprios kariuomenės būtinumą. 
Jis kalba radikaliai: „Karo minlste-
rija, numatanti įvairias ateities de
šimtmečio galimybes, padėtį laiko pa
tikrinta, jei po metų nuo tarptauti
nės krizės JAV galės mobilizuoti 4 
mil. vyrų kariuomenę. Nuolatinė ka
riuomenė turi būti išdėstyta strate
ginėse vietovėse, kad bet kurio ne
tikėtumo metu ji galėtų laisvai ju
dėti. Aišku, ateities karas prasidės 
ir vyks žaibo greičiu mums nustelbti. 
Antpuolis bus darytas priemonėmis, 
greitesnėmis už garsą, kad sudavus 
mums smūgį. Mes turime būti pa
kankamai apsiginklavę, kad pajėg
tume tokią grėsmę laikyti atokiai ir 
galėtume greitai mobilizuoti kariuo
menę. Pastovi kariumenė ir tautos 
apsauga tokiam atvejui turi būti nuo
lat pasiruošusios.“ (Mano pabraukta. 
G. G.).

„Kitas kariuomenės uždavinys yra 
laikyti įgulas išorinėse strateginės 
reikšmės buveinėse. Filipinų, Guam 
ir Wake salynus greit praradome ir 
turėjome nustoti daugelio karių, kad 
juos vėl atgautume.“

Trečiasis kariuomenės uždavinys 
— sukurti gerą generalinį štabą, ku
ris paruoštų planą įvairioms galimy
bėms. Mūsų dabartinė padėtis šiuo 
požiūriu primena buvusią prieš ką 
tik pasibaigusį karą. Gerai žinome, 
kad jei britai ir sovietai nebūtų leidę 
mums pasiruošti, mūsų planai būtų 
buvę menkai naudingi.“

Koks tiražas „Die Nove Zeitung“?
Kaip praneša Dena, Bavarijos 

žinių kontrolės pareiškimu, nuo š. m. 
balandžio 1 d. amerikiečių karinės 
valdžios leidžiamo dukartsavaitinio 
laikraščio „Die Neue Zeitung“.-tira
žas iš 1.110.000 egz. pakeliamas į 
1.225.000 egz. Iš šio kiekio bus 50.000 
egz. siunčiama į britų ir 25.000 į 
prancūzų okupacines zonas. Nuo tos 
pat dienos iš 400.000 į 500.000 egz. 
pakeliamas tų pat leidėjų leidžiamo 
dvisavaitinio „Heute“ tiražas. Padi
dintas tiražas paskirstytas taip: Ber
lynui papildomai 25.000, britų zonai 
50.000 ir prancūzų zonai 25.000.

— Stratford - on - Avon, Shake
speare gimimo ir mirties mieste, 
Anglijoje, balandžio 5 d. prasidėjo 
šio didžiojo dramaturgo veikalų fe
stivalis, kuris tęsis visą vasarą. Pir
muoju veikalu buvo suvaidinta „Ro
meo ir Julia“. Savo garsu ir popu
liarumu Stratford-on-Avon festiva
liai prilygsta muzikiniams Salzburgo 
festivaliams.

— Žymus vokiečių dirigentas Wil
helm Furtwaengler, kaltintas ben

tūros veikalų: yra ten rinktiniai Mic
kevičiaus, Slowackio, Prūso, Zerom- 
skio, Norwido ir kt. kūriniai. O mes? 
— Ar didesni bėdžiai negu lenkai 
tremtiniai, ar popierių jiems aitvaras 
parūpina?! Ar ne vyriausias metas 
ir mums susirūpinti?

Ar prisimenate, Gerb. Tautiečiai, 
pasaką apie du brolius kvailius, o 
trečią be proto, kurie du sėdo į kiau
rus, o trečias į bedugnį laivelį, du 
broliai nuskendo, o trečias prigėrė?! 
Argi mes savo neapdairumu ir kul
tūriniu sustingimu norime paliudyti 
tos liaudies pasakos įspėjimo rim
tumą?!

Sovietų kariai nenori grįžti
Berlynas. — Specialus The New 

York Times korespondentas praneša, 
kad šiuo metu Guestrow stovykloje 
(rytiniame Mecklenburge) yra užda
ryti septyni tūkstančiai sovietų karių, 
kurie, grąžinami namo, buvo pabėgę 
iš kariuomenės. Tokių dezertyrų da
bar privisę ryt. Mecklenburgo miš
kuose ir miesteliuose, kur eina nuo
latinė jų medžioklė.

Ypačiai daug karių pabėgo praė
jusių metų lapkričio mėnesio pabai
goje, kai sovietai darė didelį kariuo
menės pakeitimą. Kariai pasirinko 
geriau mišką, negu grįžti namo penk
mečio plano vykdyti. ' -

Paskutiniu metu daromas dažnes
nis kariuomenės keitimas, maždaug 
kas trys mėnesiai, kad bebūdami Vo
kietijoje sovietų kariai nepriprastų 
prie gyvenimo malonumų už Sovietų

„Ketvirfasis. ir pats esminis nuo
latinės kariuomenės uždavinys — pi
liečius paruošti kariais, nuo kurių 
pareina pasaulio taika“.

Gen. Marshallis nurodo kariuo
menei sukurti kelis etapus. Pirminis 
— iš s avanorių sudaryti tvirtą ir 
techniškai paruoštą nuolatinę kariuo
menę. Antrasis laipsnis visuotinė mo
bilizacija. Pastaruoju atveju būtini 
karininkų ir gen. štabų kadrai ir 
sąlygos mobilizuotiems greitai ap
mokyti. Jis daro išvadą, kad visa 
tauta turi būti kariškai paruošta. 
Kariuomenės vadovybė turi ne vien 
paruošti planus, bet ir juos perteikti 
tautai, kuri kiekvieną eventualumo 
atveju galėtų stoti kovon.

Kam šis įspėjirpgs, kai konferen
cijose ieškomi būdai klausimams iš
spręsti? Jis rodo, kad praeities kon
ferencijų nesėkmė neleidžia tikėti, 
jog čia galėtų įvykti staigus posūkis. 
Pasaulis yra išsiilgęs teisingumo, ra
mybės ir taikos. Tačiau teisingumas 
negal būti įgyvendintas, kai dalis pa
saulio mindo principus, kuriuos va
kar pasirašė. Teisingumas reikalauja 
dalyvių pasitikėjimo ir geros valios. 
Šių veiksnių dabar trūksta. Taika 
be teisingumo tėra tik laikinis reiš
kinys, kuris vėliau keršija už praei
ties apgaulę. Pasaulio pagrindinės 
galybės tat verčia perkainoti verty
bes ir prisiminti reikšmingąją pa
tarlę: Si vis pacem — parra bellum, 
kuri visuotiniausią prasme taikoma 
pasaulyje.

Gėdinimas Galvanauskas

dradarbiavimu naciams, kiurį laiką 
neturėjo teisės kaip dirigentas pasi
rodyti koncertuose. Pirmasis šio di
rigento viešas po karo pasirodymas 
prie dirigento pulto įvyko Didįjį Šeš
tadienį Romoje, Teatro Argentina 
salėje, kur jo diriguojamas Augusteo 
orkestras atliko Beethoveno, Schu- 
berto ir Brahmso veikalus. Koncer
tas, kaip informuoja spauda, praėjo 
su dideliu pasisekimu.

— Prancūzų Akademija ruošia 
naują prancūzų kalbos žydyno laidą. 
Prie paskutinės šio veikalo laidos, 
pasirodžiuosios prieš dvylika metų, 
„nemirtingieji“ dirbo 75 motus. Pa
žymėtina, kaip informuoja Dena, kad 
vyriausias šios 1635 metais įsteigtos 
Akademijos uždavinys yra žodynų 
leidimas ir prancūzų kalbos grama
tikos vadovėlių paruošimas. Kiek
vienas žodis, prieš patekdamas į žo
dyną, turi pasireikšti gyvojoje kal
boje 25 metus. Ligi šiol Akademija 
yra Išleidusi-vieną gramatikos vado
vėlio ir aštuonias žodyno laidas. Pa
skutinėje žodyno laidoje sutalpinta 
35.000 žodžių.

— Kaip žinoma, britų karinė va
dovybė davė sutikimą, britų studen
tams studijuoti vokiečių universite
tuose. Balandžio mėn. prasidedan
čiame vasaros semestre tuo būdu stu
dijuos 32 britų studentai: Ham-
burgo universitete 10, Bonnos, Koel- 
no ir Goettingeno — po 6, Muenste- 
rio ir Aacheno — po 2. Ateityje nu
matoma ši quota padidinti. Numa
toma, kad tuo atveju britų studentų 
susilauks ir kiti vokiečių universite
tai — Freiburgas, Tuebingenas ir 
Mainzas. Studentai gyvens britų šei
mose okupacinėse zonose.

— Čekoslovakijoje ruošiamasi če
kų ir slovakų kalbomis išleisti visi 
Egon Erwin Kisch veikalai, kurie na
cių valdymo laikais buvo įsakyta su
deginti. Paskutinis jo veikalas pa
sirodė antrašte „Atradimai Meksi
koje“.

ribų ir kad paskui grįžę nedarytų 
blogos įtakos nekomunistams.

Manoma, kad Vokietijoje iš sovie
tų kariuomenės yra per 10 procentų 
dezertyrų, kurie virtę „banditais“ 
miškuose. Guestrowo stovykloje už
darytieji daugiausia yra jauni vyru
kai, kuriuos mėgino grąžinti rytų 
link, o jie bevelijo bėgti į miškus.

Per rytinio Mecklenburgo uostus 
eina kelias į Rusiją. Uostuos^ klesti 
juodoji rinka, kur gausiai“pasiūlomi 
automobiliai, radijai, laikrodžiai, ki
limai ir kitos iš vokiečių pagrobtos 
gėrybės, nes visiems žemesniems ka
riams iki- kapitonojdraudžisma bet 
kas išsivežti namo. %et atiminėjami 
vokiški laikraščiai ir knygos. Auk
štesniems karininkams leidžiama 
vežtis Rusijon jiems pastatytus na
mus, kurie išardomi ir kraunami l 
laivus. („Amerika“, 1947 m. balan
džio 4 d.)
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Jau išplaukiame į New Yorkq
(Atkelta iš 2 pusi.)

Emigrantai, kurie yra paruošti 
išp.aukimui, privalo nešti cenzūrai 
dokumentus ir literatūrą, o taip .pat 
kariško pobūdžio nuotraukas ir fil
mas. Fašistiškai nacinė literatūra 
neleidžiama, komunistinei kliūčių 
nėra ^bent nebuvo). Spaudai, kuri 
US zonoje leista karinės valdžios, 
kliūčių taip pat nėra. Reikia duoti 
cenzūruoti laiškus, vežamus į Ame
riką, o taip pat rašinius, memoran
dumus ir pan. Cenzūros nereika
lingi dokumentai, kurie liečia va
žiuojantįjį asmenį. Pvz., įvairūs 
diplomai, rekomendacijos, jo gauti 
laiškai iš Amerikos (jei tatai galima 
įrodyti ir jeigu jie gauti ne priva- 
čat, bet per paštą). Bet jeigu tokie 
dalykai liečia kitą — reikia duoti 
cenzūruoti. Po cenzūraviiho jie užli
pinami į atskirą voką. (Žinoma, visi 
tie dalykai gali ir pasikeisti, bet man 
važiuojant jie buvo tokie. Taigi, šią 
mano informaciją reikia suprasti be 
garantijos ateičiai.)

Prieš pat sėdant į traukinį (ta 
pačią dieną), kuriuo važiuojama į 
uostą laivan sėsti, reikia dar atlikti 
tokias „ceremonijas“ ir iš visur gauti 
pažymėjimą ar kvitą. (Traukinys 
paprastai išeina apie 10 vai. ryto, 
tai nuo 7 vai. turima apie 3 vai. 
laiko). Eiti pas gydytoją, grąžinti 
antklodes ir paklodes. Grąžinti kny
gas, paimtas iš čionykštės bibliote
kos (tatai galima ir anksčiau atlikti). 
Pasiimti laivokartę (ją išduoda dieną 
prieš išvažiavimą) ir turėti ją čia 
pat. Reikia turėti paruoštą stovyklos 
pasą. Visi tie dokumentai reikalingi 
tam, kad išleistų pro stovyklos var
tus.

Į traukinį reikia eiti pėstiems. 
Negalintieji vežami. Rankinį ba
gažą tenka pačiam nusinešti: būtų 
galima duoti nuvežti, bet UNRRA 
nesiima atsakomybės už daiktų nu
vežimą, nors faktiškai daiktai žūti 
negali, nes viskas čia pat netoliese. 
Beje. Laive vyrai taip pat atskiria
mi nuo moterų. Jeigu tačiau kurie 
vyrai ar moters norėtų gauti laive 
vietas arčiau vienas kito, turi ne
delsdami, labai iš anksto tuo reikalu 
užeiti į laivininkystės biurą (kam
barį), kuris yra čia pat stovykloje. 
Į ' tokius pageidavimus atsižiūrima, 
žinoma, jeigu jie nėra pavėluoti, jei 
dar nėra vietos suskirtytos ir pa
vardės didelėse ir storose knygose

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 

(STAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

XVI
ALEKSA Juozas;
RADZEVIČIUS Vincas, 59 metų, gyv. 

Kybartai;
RADZEVIČIUS Algirdas, 20 metų, 

gyv. Kybartai;
RADZEVIČIENE Marija, gyv. Ky

bartai;
RAMANAUSKAITE Ona, 24 metų, 

gyv. Marijampolė;
RAMANAUSKAS Genovaitė, 30 me

tų, iš Goerlitz;
RAMANAUSKAS Bronė, 28 metų, 

iš Goerlitz;
RAMANAUSKAS Teofilė, 31 metų, 

iš Goerlitz;
RAMANAUSKAS Juozas, 62 metų, 

iš Goerlitz;
RAMANAUSKAS Juozas, 29 metų, 

iš Goerlitz;
RAMANAUSKAS Uršulė, 44 metų, 

iš Goerlitz;
RAMBUTIS Pranas, 28 metų, gyv. 

Klaipėda-Memel;
RAUDONIENE'Selomėja, 58 metų, 

iš Milovikheutte, Sosnowitz;
RAUDONIS Domas, 21 metų, iš Sos

nowitz;
RAUDONIS Zenonas, 19 metų, iš 

Sosnowitz;
RAUDONYTE Julė, 25 metų, iš Sos

nowitz;
RAULINAITIS Viktoras;
RAZMĖNAS Alfonsas, 25 metų, gyv. 

Zarasai;
RAZMENEIENE, 23 metų, gyv. Za

rasai;
REZENIENĖ Sofija, 27 metų, gyv. 

Kaimas.

surašytos. Tada jau baigta — pa
keitimų nėra.

Naujai atvykusieji susidaro iš 
pradžios įspūdį, kad čia per mažai 
duoda duonos ir ieško būdu, kaip 
nors jos įsigyti. Įsigyti nesunku. 
Juoda duona „juodojoje“ rinkoje 
kaštuoja 5 markės vienas kilo. Duo
na nekokia, bet ji ir nereikalinga. 
Ilgiau pabuvę įsitikina, kad čia duo
damos baltos duonos visiškai pakan
ka. O be to, žinoma, bet kokį mairtą 
(taigi ir duoną) į stovyklą nešti drau
džiama. Kambaryje tatai laikyti ar 
valgyti taip pat griežtai draudžiama. 
Tai daroma higienos ir švaros sume
tamais. Obuolius laikyti ir valgyti

Helgoland© salos sunaikinimas
- 6.000 TONŲ SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS

AP iš Berlyno praneša, kad ba
landžio 18 d., britų jūrų laivyno ka
rininkų pranešimu, bus išsprogdinta 
Helgolando sala. Visi pasaulio seis
mografai įspėti, kad bus nepaprastas 
sprogimas. Šiuo sprogimu bus su
naikinti kariniai įrengimai. Sprog
stamosios medžiagos išdėstyta 8,5 
mylių tuneliuose, kurie sujungti su 
amunicijos sandėliais, dokais, arti
lerijos baterijomis, povandeninių lai
vų lizdais ir slaptomis požeminė
mis kameromis. Sprogdinimas bus 
įvykdytas iš laivų, kurie bus per 9 
mylias nuo salos.

Kadangi ši sala yra keliaujančių 
paukščių sustojimo vieta, tai norint 
jų daugumą apsaugoti, iš pradžių 
bus padaryta keletas mažesnių spro
gimų. Arčiau kaip per 9 mylias drau
džiama laivams pasirodyti.

Sprogdinimas bus praneštas per 
BBC radijo balandžio 18 d. prieš pie
tus signalo pipsėjimu.

• Sovietų „Pravda“ kasdien spaus
dinama 2.500.000 egzempliorių ir 
kasdien gaunama brutto pajamų 
500.000 rubl., ar 100.000 dolerių. Jos 
redaktoriaus pareiškimu, ji ne tik 
apmokanti išlaidas, bet dar ir pelno 
lieką komunistų partijai. Prie laik
raščio dirba 2.000 tarnautojų. Repor
teriai gauna per mėnesį 1.500-2.000 
rublių, neskaitant kitų priedų (AP).
• Britų žemės ūkio ministeris pra
nešė, kad Anglijoje siautusi audra ir 
potvynis sunaikino visos Anglijos 

jos, Jurevičių šeimos ir kitų giminių 
bei pažįstamųjų.

2616. Sanda Kostas (Kassel-Ober- 
zwehren, Mattenberglager) — savo 
tėvų Sandų Jurgio ir Petronės, bro
lių, kt. giminių ir pažįstamųjų.

2617. Endzaitienė Augustina (Ha- 
nau/M., DP Camp) — sūnaus End- 
zaičio Prano, kadaise buv. Goten- 
hafene.

2618. Kisielienė Pranė (Bug b. 
Bamberg Nr. 51) — Jonučio Antano 
ir Jonutienės Elzės.

2619. Skralskis Pranas ([13a] 
Kutzenberg b. Ebensfeld uber Bam
berg)' — giminių ir pažįstamųjų.

2'620. Rudinskas Henrikas ([24] 
Glūckstadt/Elbe, DP Hospital) — 
Vilko Vinco ir Talandzcvičiaus Vinco.

2621. Kriščiūnienė Ona ([23] See- 
dorf b. Zeven, Litauisches Lager) — 
vyro Kriščiūno AugusHho ir sunaus 
Antano, gim. 1925 m., pask. metu 
buv. Prancūzijoje. Žinantieji apie jų 
likimą prašomi atsiliepti, už tai bus 
netgi atlyginta.

2622. Sutkus Juozas (Seedorf b. 
Zeven, Litauisches Lager) — žmonos 
Salomėjos su vaikais ir motinos bei 
4 seserų.

2623. Pečiulis Juozas ([13a] Wurz
burg, Northern Caserne, DP Camp) 
— Lugansko Juozo ir Bereikos Juozo.

2624. Stanislovas Svetojus, kilęs 
iš Worcester, Mass., prašo atsiliepti 
savo tetą Veroniką Skrinskienę, jos 
vyrą ir vaikus: Vincą, Konstantiną 
ir Teofilę Skrinskius. Lietuvoje jie 
turėjo ųkį netoli Marijampolės. Kas 
žino jų likimą, prašomas pranešti ta
tai šiuo adresu: Stahley Swipp,

galima. Jų nesunku ir gauti: 1 kilo 
— nuo 20 iki 30 markių. Amerikie
tiškų cigarečių pokelis — 90 markių. 
Vokiškas cigaretes tevertina tik vo
kiečiai: jų „kursas“ — 2 markės už 
cigaretę.

Laivokartes į balandžio 12 d. lai
vą („Marine Perch“) išdavė jau ba
landžio 9 d. Plaukiame taip pat bū
relis lietuvių. Taigi dabar parašysiu 
vėl tik iš Arlingtono. Tad sudiev 
mielieji „Mūsų Kelio“ redaktoriai, 
sudiev kantrieji mano kelionės laiškų 
skaitytojai. Jeigu Redakcija leis, tai 
Sakelė rašys iš Amerikos.

Bremenas, Balandžio 12 d.

mėnesinę duonos normą ir savaitinę 
mėsos normą. Žuvo daugiau kaip du 
milijonai avių ir ėriukų. Raguočių 
nuostoliai siekia taip pat ligi 30.000 
vienetų. Žiemos šalčių metų iššalė 
du šimtai tūkstančių margų žieminių 
javų ir trisdešimt tūkstančių tonų 
bulvių, sukrautų sandėliuose.

Laiškas Redakcijai
Turime garbę prašyti Poną Re

daktorių išspausdinti Tamstos reda
guojamame savaitraštyje „Mūsų Ke
lias“ šio turinio laišką:

Dėl š. m. kovo 20 d. tilpusio sa
vaitraštyje „Mūsų Kelias“ Nr. 12 Jo
no Juškaičio straipsnio „Heidelbergo 
akademikų kova dėl laisvės", kiek tai 
liečia pabaltijiečių studentų bado 
streiko organizavimą, turime garbės 
pareikšti:

Įvykęs š. m. kovo 10 d. pabalti
jiečių studentų bado streikas buvo 
pravestas bendrai ir sutartinai vei
kiant visiems pabaltijiečiams (estams, 
latviams ir lietuviams) studentams. 
Estų ir latvių studentija, be įtikini
mų ir įkalbinėjimų, lygiai suprato 
bado streiko reikšmę, kaip ir lietuvių 
studentija, vieningai prisidėjo prie 
streiko organizavimo, pravedimo ir 
dalyvavo visose delegacijose paruo
šiant ir įteikiant atitinkamiems or
ganams vadovaujantiems asmenims 
tuo reikalu rezoliucijas.

Reiškiame,pagarbą.
Heidclbefgo U-io Lietuvių Stud.

Valdyba

4218-71st Ave., Londoner Hills, Ma
ryland. U.S.A.

2625. Vidžys Algirdas (Stuttgart- 
Fellbach, Stuttgarter Str. 29/11, b. 
SchSfer) — Dumčiaus Juozo, Girtau
to Kazio, Kavaliūno Jono, Glemžos 
Rudolfo ir Raudonio Andriaus.

2626. Grigalytė Elena (Berlin- 
Steglitz, Žimmermannstrasse 14, b. 
Heuer) — stud. Marcinkevičiaus Ka
zio, Kantauto Adomo, dr. Vingrio 
Antano, Pupininko Antano ir prof. 
Vitkaus Broniaus.

Paulauskienė-Beniušaitė Magdele- 
na iš Salantų v., Jakštaičių km., dabar 
gyvenanti: 25 E Chestnut st. Brockton 
37, Mass., U.S.A, ieško savo giminių 
Vokietijoj, o ypač Liūdo, Antano ir 
Petro Vičiulių, savo sesers Simų.

Padėka
— Poniai Valentinai VENCLOVA- 

VlClENEI, gastrolių metu Muenche- 
no-Laim stovykloje Lietuvių Tauti
niam Ansambliui paaukojusiai, tauti
nių drabužių, siuvinėjimui siūlų ir 
250 RM pinigais, kolektyvo vardu 
reiškiame nuoširdžiausią padėką, ku
ri tačiau yra per menka išryškinti p. 
Venclovavlčienės gilų tautinio meno 
supratimą ir meilę mūsų tautodailei.

— Muencheno-Laim stovyklos 
LTB Komitetui ir visos stovyklos gy
ventojams, nuoširdžiai priėmusiems 
Liet. Taut. Ansamblio dalyvius pas 
save pastrolėms ir rūpestingai juos 
globojusiems, nors stovykloje tėra 
vos 30 lietuviškų šeimų, sugebėju
siems išlaikyti 53 ansambliečius, už 
pasišventimą ir kantrybę trijų dienų 
laikotarpyje, LT Ansamblio kolekty
vo vardu reiškiame nuoširdžiausią 
padėką. *

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Sporto įvykiai anapus

Atsitiktinai mums yra pavykę su
graibyti šiek tiek žinių iš dabartinio 
sporto gyvenimo Lietuvoje. Žinios 
liečia sportinius įvykius iš vasario ir 
kčvo mėnesių.

Krepšinis. Kovo 2 d. Maskvoje 
prasidėjo tradicinės aštuonių miestų 
krepšinio žaidynės. Jų dalyviai run
gėsi dviejose grupėse: vyrų ir mo
terų. Vyrų gr. dalyvavo Maskvos, 
Leningrado, Tbilisio, Rygos, Talino, 
Kauno, Kutaisio ir Charkovo rinkti
nės; moterų gr. žaidė Maskvos, Le
ningrado, Tbilisio, Kauno, Sverdlov- 
sko, Kijevo, Rostovo prie Dono ir 
Baku krepšininkės. Pirmąją žaidy
nių dieną Maskva nugalėjo Rygą 
31-20, Leningradas — Kutaisį 39-27, 
Tbilisi — Taliną 24-15. Kauno rink
tinė žaidynes pradėjo triuškinančia 
pergale prieš Charkovą 68-32. „Tie
sa“ pastebi, kad Charkovas neatsilai
kė prieš intensyvų Kauno rinktinės 
puolimą ir puikius metimus. Mote
rims pirmoji diena nebuvo taip sėk
minga ir kaunietės pralaimėjo Le
ningradu! 14-22. Atsiminus vyriš
kąsias rusų krepšininkes, toji pasek
mė nėra staigmena. Antrąją žaidy
nių ■ dieną Kauno vyrai pasistengė 
Lcningradui įpilti 43-27. Tolesnių 
žaidynių pasekmių iki šiol mums dar 
nėra pavykę sužinoti.

Boksas. Vasario 18 d. Rygoje įvy
ko šiemet jau antrosios tarprespu
blikinės rungtynės Lietuva — Lat
vija. Kaip ir pirmasis susitikimas, 
taip ir šis baigėsi be laimėtojo 8-8. 
Rungtynių pradžia žadėjo kitokią 
pasekmę, nes po pirmųjų keturių 
dvikovių lengvuose svoriuose latviai 
vedė 8-0: musės sv. Bumpals nuga
lėjo Matikevičių, gaidžio sv. Timofe
jevas įveikė Ziminską, plunksnos sv. 
Cindins laimėjo prieš Apuoką ir 
lengvo sv. Melkis privertė pasiduoti 
Serafimavičių. Persilaužimas įvyko 
pusvidut. sv., kur lietuvis Šniukšta 
nugalėjo latvį Cizenį. Kiti susitiki
mai baigėsi lietuvių pergalėmis.

Slidės. Vasario mėn. pabaigoj 
Kaune įvyko Tarybų Lietuvos slidžių 
pirmenybės. Dalyvavo per 100 slidi
ninkų (vyrų ir moterų). 18 km vy
rams laimėjo Stankevičius (Kaunas), 
slaeomą — Zaremba (Vilnius), 30 
km Michajevas (Vilnius), šuolius — 
Kulvietis (Kaunas). 10 km jauniams 
laimėjo Baltuška (Kaunas), šuolius 
— Speičys (Vilnius). 5 km moterims 
laimėjo Izotovienė (Vilnius). Ji lai
mėjo taip pat ir slalomą. 3 km mer
gaitėms pirmąja buvo Kovalevskaitė 
(Vilnius), slalomą laimėjo Lukoševi-

— Taip pat nuoširdžiausią padėką 
reiškiame Kasselio-Mattenbergo LTB 
Komitetui, pirm. p. A. Dilbai, p. 
Jakštui, p. Ign. Vileniškiui, p. Maže
liui, p. Rušai, p. L. Balvočiui, šeimi
ninkėms — p. uaudegienei ir p. Vit
kuvienei bei kitiems nouširdicnąs sto
vyklos gyventojams, parodžiusiems 
ypatingai daug rūpesčio ir pasišven
timo, priimat ir išlaikant LT Ansam
blio kolektyvą stovykloje ir tvarkant 
įvairius reikalus ir nesusipratimus, 
susijusius su mūsų kolektyvo buvimu.

Būdami Kasselyje mes tikrai pa
sijutome tarp senųjų draugų ir pažį
stamųjų ir jautėmės esą Wiesbadene, 
iš kurio išsikeliant likimas mus nuo 
Jūsų atskyrė.

Lietuvių Tautinio Ansamblio 
Vadovybė

Visiems, pareiškusiems užuojautą 
dėl mūsų mylimo brolio a. a. med. 
cand. Antano MAKSVYČIO mirties, 
nuoširdžiai dėkojame.

M.B.J.A. Maksvyčiai

Skelbimas
Liet. Taut. Ansambliui skubiai 

reikalinga rašomoji mašinėlė (gali 
būti ir vokišku šriftu). Siūlyti šiuo 
adresu: (13a) Seligenstadt b. Wurz
burg, Liet. Taut. Ansamblis.

A Mironas
LTAnsambKo Administratorius 

Pranešu visuomenės ir LTB Ko
mitetų žiniai, jog nuo Velykų iki 
Sekminių imamai Lietuvių Tautinis 
Ansamblis bus užimtas naujo vei
kalo — Gasp. Veličkos „Žmonės prie 
vieškelio“ — pastatymo paruošimu ir i 
jo Premjeros surengimu. Šiame lai- I

čiūtė (Vilnius). Vyrų moterų ir mer
gaičių gr. estafetėse pirmavo vilnie
čiai, o kauniečiai turėjo pasitenkinti 
tik pergale berniukų gr. Komandinis 
laimėtojas — Vilnius, Il-oj gr. 
Trakai.

Ledo ritulys. Lietuvos TSR ledo 
ritulio pirmenybėse šiemet pirmą 
kartą dalyvavo ir periferijos koman
dos — Panevėžio, Tauragės ir Plun
gės rinktinės. Kauną atstovavo mei
steris Spartakas, Dinamo ir Žalgiris. 
Kai kurios pasekmės: Spartakas — 
Žalgiris 3-0, Dinamo — Žalgiris 4-0, 
Spartakas — Dinamo 12-0, Žalgiris 
— Panevėžio rinktinė 5-0. ■ i
SELIGENSTADTO SPORTININKAI 

DIRBA
Š. m. kovo 9 d. Seligenstadto sta

lo tenisininkai žaidė su Wuezburgo 
„Vytimi“; svečiams atsisakius tėsti 
žaidimą, rungtynės baigtos lygiomis 
3:3. Bent 3 sykius žaista ir su greti
mų vietovių vokiečiais ir visos rung
tynės baigtos vienoda, bet įspūdinga 
pergale 8:1. Seligenstadtiečiai buvo 
išvykę į gretimąjį Schweinfurtą, kur 
su tenykščio „Garso" sportininkais 
sužaidė stalo teniso rungtynes, pasi
baigusias Seligenstadto pergale 4:2. 
Stipriausios Seligenstadto stalo teniso 
pejėgos: P. Brazdžiųpis, O. Tamo
šauskas ir A. Rutkauskas. Tą pačią 
dieną Seligenstadto jauniai buvo iš
vykę į Wuerzburgą, iš kur parsivežė 
puikią 8:1 pergalę. Iš jaunių šiuo 
metu stipriausi yra: Vi. Plečkaitis, 
V. Rašytinis ir A. Kasperavičius, tei- 
kią labai gerų vilčių ir ateičiai.

K. A.
ŠACHMATININKŲ ŽINIAI

Lietuvių šachmatininkų sekcijos 
prašomos, susitarus su apylinkinėm 
stovyklom, per balandžio — gegužės 
mėnesius pravesti rajonines šach
matų pirmenybes, įkeliant iš kiek
vienos stovyklos po 2-3 stipresniuo
sius lietuvius šachmatininkus. Per 
šias pirmenybes kiekvienas žaidžia 
su kiekvienu pagal Bergerio lentelę.

Sekcijos prašomos ^skubinti įsi- 
registravimą, pasiuričiant drauge ži
nias apie turėtas rungtynes, šach
matininkų skaičių ir sekcijos adresą.

Po rajonininių seks apygardų pir
menybės, būtent? Hesseno, Badeno, 
Wuerttembergo, Šiaur. ir Pietų Ba
varijos, į' kurias kiekvienas rajonas 
duos po 3 pirmaujančius šachmati
ninkus.

Žinias siųsti K. Markevičiaus var
du, (14a) Kirchheim/Teck, Steingau- 
str. 19 LŠS. V. V-bos Įgaliotinis 

kotarpyje LT Ansamblis niekur ga
strolių ir koncertų nevyks ir prašo
me jo tuo metu nekviesti. Kvieti
mus koncertams - spektakliams pra
šome siūlyti raštu tik pradedant bir< 
želio mėnesiu.

A. Mironas
LTAnsamblio Administratoriui

„Sudavijos“ išleista J. Paškevi
čiaus Vokiečių kalbos gramatika jau 
visa išparduota. Esant vokiečių kal
bos vadovėlių paklausai, „Sudavija" 
baigia spausdinti to paties autoriaus 
paruoštą Vokiečių kalbos vadovėlį 
(su gramatika); be to, „Sudavija“ 
pradėjo spausdinti J. Paškevičiaus 
Lietuviškai - vokiečių kalbos žodyną. 
Suinteresuotieji tesikreipie į „Suda
vijos“ leidyklą: Augsburg, Hoch- 
feld, Baltic Camp, Bl. 10-24.

Dar galima gauti platus, moky
kloms ir katekizacljai pritaikytai 
KATALIKŲ TIKYBOS KATEKIZ
MAS, 154 psl., kaina 4 RM. Kręiktis 
į kun. J. Gasiūną, Stuttgart (O), 
Luisenstr. 2. z

Prof. Dr. J. KRIKŠČICNUI 
mirus, Jo šeimai ir giminėms, 
liūdėdami kartu su jais, reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą.

Kempteno 2. Ų. Darbuotojų 
Sąjungos Skyrius

Mirus Gerb. Prof. Jurgiui 
KRIKšCTONUI, Jo šeimai ir 
artimiesiems skausmo valan
doje reiškiame gilią užuojautą.

Anglų Zonos Lietuvių Stu
dentų Atstovybė

2612. Lukšys Aleksas ([14b] Bi
berach a. d. Riss, Karfergasse 5) — 
brolio Jono. Žinantieji prašomi at- 
liliepti. i

2613. Amerikos karys, Stanley 
Goy (Mūnchen, Lohengrinstr. 43) — 
savo dėdės Tamulevičiaus ir tetos 
Markonis (merg. pavardė).

2614. Stašaitis Vincas (Dragsback, 
Lepen Thisted, Dansk) — brolio Sta
šaičio Jono.

2615. Cilllus Reingardas ([13a] 
Marzfeld b. Nūmberg - Fischbach, 
UNRRA Lager) — savo dukterų: 
Inos, Alinos ir Ados (dvi iš jų buvo 
ištekėjusios), Bernotavičiūtės Lydl-

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 kiel^riena numerį, pasilikdami sau lO’/o nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 5,- RM. Prenumerata įmokama už du mė
nesius iš aukšto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji są
skaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Keįįfts", Baperische Hypotheken- und Wechsel-Bank, Filiale 
Dillingen-Donaa (13b), ' Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

BALFui treji metai
S. m. kovo 25 d. suėjo lygiai treji 

metai, kai Amerikos lietuvių organi
zuota visuomenė sukūrė Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fondą, 
plačiau žinomą sutrumpintu vardu 
— BALF.

BALF įsteigtas 1944 m. kovo 25 d. 
Chicagoje, kai pasaulinio karo gais
ras tebeliepsnojo visu baisumu, kai 
tūkstančiai Amerikos karių kovojo 
kautynių laukuose dėl laisvės visam 
pasauliui, kai dešimtis tūkstančių lie- 

. tuvių karo fronto ugnis blaškė po 
nežinomus žemės plotus, besisten
giant jiems priartėti prie Vakarų 
Demokratijų — laisvę nešančių ar
mijų.

BALF vadovybė iš pirmų dienų 
visu ryžtu ėmėsi žygių telkti ko di- 
džiausią'paramą, ieškodama nuo karo 
nukentėjusiems lietuviams draugų 
visose srityse — ir valdžios įstaigose, 
ir šalpos organizacijc e, ir plačioje 
visuomenėje. Didžiausias laimėjimas 
buvo įsijungimas į didžiulę National 
War Fund šalpos šeimą. National 
War Fund vadovybė labai palankiai 
žiūrėjo į nuo karo nukentėjusių lie
tuvių šelpimo reikalą ir, kiek pajėgu
mas leido, skyrė šalpos sumas.

BALF parama pasiekė lietuvius 
tremtinius, išblaškytus įvairiose ša
lyse, visais prieinamais keljais ir bū
dais. Toji parama pinigais vaistais, 

, mediciniškais instrumentais, drabu
žiais, maistu, apavu ir kitokiomis 
reikmenėmis plaukė didelėmis siun
tomis Vokietijon, Austrijon, Italijon, 
Šveicarijon, Pfancūzijon, Belgijon 
Danijon, Švedijon, Liuksemburgan, 
Ispanijon, Portugalijon, Pietų Ame
rikon. Buvo mėginta pasiekti tiesio
giai ir pačią Lietuvą, bet pirmieji 
siuntiniai nedavė pageidaujamų vai
sių: nebuvo gaufo jokių žinių, kas 
priėmė BALF drabužių ir vaistų 
siuntas, kas jas dalino ir kas gavo.

Minint trejų metų veiklos sukaktį/ 
džiugu pažymėti, kad BALF pašal
pos, vienokiu ar kitokiu būdu, teko 
daugiau kaip 60.000 lietuvių trem
tinių.

Lietuviams tremtiniams pašalpos 
pinigais duota 348.000 dolerių; maisto, 
vaistų ir kitų reikmenų pirkta ir iš
siųsta už 260.000 dolerių; sudovanotų 
daiktų drabužiais, apavu, maistu, 
knygomis, vaikučių žaislais ir kito
mis reikmenėmis surinkta ir išsių
sta už 1.260.000 dolerių. Iš viso, su
teiktos pinigais ir daiktais pašalpos 
vertė siekia arti dviejų milijonų do
lerių.

Turkai atremia Sovietu 
priekaištus

Valdinis Turkijos laikraštis „Ulus“ 
Šiomis dienomis atspausdino straip
snį, kuriame atremiami Sovietų prie
kaištai, neva Turkija karo metu pa
dėjusi vokiečiams. Straipsnyje, ku
ris buvo plačiai paskleistas per ra
diją, sakoma:

„Didžioji Britanija buvo tos nuo
monės, kad Turkija galinti Sąjungi
ninkų reikalams daugiau pasitar
nauti, pasilikdama neutrali, negu 
stodama kariauti Sąjungininkų pu
sėje. Turkijos uždavinys buvo su
kliudyti vokiečių armijoms pradėti 
invaziją į Artimuosius ir Viduriniuo- 
sius Rytus. Komunistai ir kairieji 
elementai nepasilieka nebandę sabo
tuoti pagalbos, kurią Turkijai ketina 
suteikti Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Begėdiška insinuacija, jog Tur
kija padėjusi kare ne Sąjunginin
kams, bet vokiečiams ir iš to pratur
tėjusi, skleidžiama daugiausia tuose 
sluoksniuose, kurie, kaip manoma, 
labiausiai tinka viešajai amerikiečių 
nuomonei nepalankia dvasia nuteikti 
prieš Turkiją. Šie tvirtinimai buvo 
p. Vyšinskio ir p. Molotovo naujai 
iškelti Maskvoje. Turkijos valstybės 
vyrai jos simpatijas Sąjungininkams 
yra pareiškę dar tuo metu, kai Rusi
ja tebebuvo Vokietijos bendrininku 
ir teikdama jai materialinę pagalbą 
žymiai prisidėjo prie Prancūzijos su- 
gniuždinimo. Turkijos neutralumas, 
gal būt, nesiderina su Rusijos pla
nais, tačiau Turkija stengėsi tarnauti 
Sąjungininkų interesams ir nesileisti 
išnaudojama Rusijos įrankiu. (NZ)

Iš Amerikos lietuvių spaudos

National War Fund jau nustojo 
veikęs. Šiandien BALF lietuvių 
tremtinių gerovei ieško paramos vi
sur, kur tik jos galima gauti. Šiuo 
metu yra vedama labai daug vajų 
įvairiems užsienio pašalpos fondams 
paremti, todėl BALF nelengva įeiti į 
platesnę Amerikos visuomenę. Pir
moji ir didžioji lietuvių tremtinių 
šalpos atrama yra lietuviai amerikie- 
čai, į kuriuos yra nukreiptos tremti
nių rankos, akys ir širdys.

Dabar vyksta BALF vajus. Kad 
tremtiniams reikalinga parama šie
met nebūtų žymiai mažesnė, nei per
nai reikia būtinai sukelti 525.000 do
lerių.

SLA IR EMIGRANTŲ FONDAS
SLA Pildomoji Taryba šį mėnesį 

įvykusiame suvažiavime įkūrė Emi
grantų fondą, kurio tikslas pagelbėti 
tremtiniams.

Tai, berods, ketvirtas tos rūšies 
fondas, kuris betgi, pasirodo, yra 
pats seniausias.

SLA Emigrantų Fondas -origina
liai buvo įkurtas prieš 30 metų. Apie 
jį visiškai buvo užmiršta, kadangi 
eilę metų tas fondas jokio veiklumo 
neparodė ir tik dabar, lietuviams su
sidūrus su naujomis problemomis, 
atgaivinamas. Emigrantų Fondo ko
misiją sudaro SLA prez. W. F. Lau- 

Įvairios žinios
• Buv. JAV prekybos ministeris 
Henry Wallace, kuri prez. Truma- 
nas po žinomo politinio skandalo 
atleido iš eitųjų pareigų, šiuo metu 
važinėja po šiaurės vakarų Europą 
— Angliją ir Skandinavų kraštus. 
Savo kelionę jis išnaudoja politi
nėms kalboms, kuriomis viešai 
smerkia JAV politiką, vedamą ko
munizmo atžvilgiu. JAV spaudoje 
atsispindi didžiosios amerikiečių da
lies pasipiktinimas šiomis H. Wal
lace kalbomis, diskredituojačiomis 
JAV politiką.
• Sen. Raymond E. Baldwin patel
kė senatui pasiūlymą, kad 1948 m. 
karo biudžeto 10’/i> būtų skirta „sau
gumo fondui", iš kurio būtų finan
suojama Amerikos pagalba prieš ko
munizmą Graikijai, Turkijai ir ki
tiems kraštams, kurių laisvei gali 
grėsti komunizmo ekspansija (UP).
• Balandžio 11 d. senate buvo la
bai smarkūs ginčai dėl H. Wallace 
politikos. Sen. James O. Eastland 
pareiškė, kad karas su Rusija bus 
neišvengiamas, jeigu taip vadinamas 
Sovietų slinkimas pasauliui domi
nuoti nebus sulaikytas. Jis pasakė, 
kad JAV esančios daug stipresnės, 
negu Rusija šiandien. Todėl Maskvos 
atžvilgiu turįs būti pritaikytas griež
tas kursas, kad būtų išvengta naujo 
karo (UP).
• AP iš Ottavos praneša, kad bu
vusiam Sovietų ambasados Kanadoje 
tarnautojui Igor Guzenko, kuris ati- 
dengė Sovietų dokumentus apie 
špionažą Kanadoje, paskirtas atly
ginimas po 100 dol. mėnesiui, šią 
algą jam mokės Ottavos elektrinio 
geležinkelio bendrovė, išmokėdama 
vyrui ir žmonai po 50 dol. mėnesiui 
iki jų gyvos galvos.
• Kongreso ne Amerikos reikalams 
komiteto pirmininkas J. P. Thomas 
prašo gen. Tom C. Clarką bausti ko
munistų partijos pareigūnus, nes jie, 
būdami svetimos valstybės agentai, 
turėjo užsiregistruoti. Thomas rei
kalauja partijai ir jos pareigūnams 
bausmės pagal Voorhis act, kuris 
įpareigoja registruotis kiekvieną or
ganizaciją, kuri siekia jėga pagrobti 
valdžią ar nuversti vyriausybę.
• Garsusis automobilių karalius 
Henry Fordas pasimirė savo na
muose Dearborne. Jis, gimęs 1863 
m. liepos 30 d., buvo 83 metų am
žiaus. Nuo .1914 m. jis paskelbė, jog 
tarnautojai dalyvauja gamybos pel
ne. ’ Tuo pagrindu jis kasmet iš
mokėdavo tarnautojams nuo 10 iki 
30 milijonų dolerių.
0 Keturi didieji Maskvoje sutarė, 
kad Austrijoje žydų ar kitų sąjun
gininkų turtas, vokiečių okupacijos 
metu nusavintas rasiniais ar kuriais 
kitais sumetimais, dabar turi būti 
atstatytas. (AP)

kaltis, vlcepr. P. Dargis ir sekreto
rius M. J. Vinikas.

Kiekvienas tremtinių skyriaus 
įkūrimas mūsų organizacijose yra 
sveikintinas ir reikalingas. Proble
mos perdaug didelės ir gausios, kad 
viena įstaiga pajėgtų viską aprėpti.

SLA, kaip didžiausia ir turtin
giausia organizacija, savo žinioje tu
rėdama keletą šimtų kuopų po pla
čiąją Ameriką, tremtinių reikalais 
daugiausia galėtų pasitarnauti. Gai
la, kad tokio fondo klausimas nekilo 
praėjusiame SLA' seime., Per metus 
laiko buvo galima daug gero atlikti.

Fondui sustiprinti, visuomenė 
prašoma siųsti aukas, bet tokiam lab
daros ir humaniškam reikalui, reikia 
tikėtis, didžiuma SLA narių neat
sisakytų mokėti ir metines duokles?

Pildomosios Tarybos, narys, ku
riam kilo idėja atgavint! šį taip rei
kalingą fondą, het kurio vardas dar 
nežinomas, vertas didelės SLA narių 
padėkos.

Kas žino. Emigrantų fondas gali 
būti didžiausia garantija ir paties 
SLA ateičiai. Juo daugiau tremti
nių, juo daugiau narių Susivieniji
mui, kuris šiuo metu kaip tik veda 
savo vajų.

SLA Emigrantų Fondui tegalima 
linkėti geriausios sėkmės kilniame 
darbe. („Vienybė“, kovo 21 d.)

• UP ir Dena praneša, kad Prezi
dentas Trumanas kviečiamas atsi
lankyti į Graikiją, į Atėnus, kur 
svarbiausioji gatvė būsianti pava
dinta Prezidento Trumano gatve.
• Rumunijoje nepaprasta sparta 
plečiasi infliacija. Taip balandžio 8 d. 
kukurūzų miltų kg mokėjo 20.000 
Icjų, kai prieš mėnesį tatai tekašta- 
vo tik 3.009 lejų. UP pranešimu, 
vyriausybė mananti leisti infliacijai 
plėstis ir toliau, iki esamieji pinigai 
tapsią visiškai beverčais. Po to bū-' 
siantl įvesta nauja valiuta (S & S).
• AP pranešimu, Ženevoje balan
džio 14-26 d. šaukiamas 50 tautų at
stovų suvažiavimas paruošti konfe
rencijai dėl pasų ir sienos peržen
gimo vizų suprastinimo ir standarti
zavimo.
• Washlngtono gydytojai siūlo vy
riausybei imtis žygių prieš rūkymą 
įstaigose. Tam tikslui nurodomos dvi 
priemonės: pirma — uždrausti įstai
gose rūkymą iš viso, antra rūkan
čiuosius nuo nerūkančiųjų skirti at
skiruose kambariuose.
• Portugalijoje imamasi labai griež
tų priemonių prieš streikuojančius. 
Įmonių tarnautojai, metę darbą, bus 
policijos uždaryti, o jiems pakeisti 
bus sudaryti nauji kadrai. Taip strei
kininkai neteks darbo.
• UP iš Washingtono praneša, kad 
iš administracinių šaltinių patiriama, 
jog JAV Turkijai siusiančios tankų ir 
artilerijos, kuriais ji galės pakeisti 
prieš karą pirktus iš Vokietijos pa
būklus.
• Iš Frankfurto S&S praneša, kad 
US zonoje UNRRA išlaiko 366.653 
DP ir kad 166.000 DP esą jau įjungti 
į Vokietijos ūkį. Tad iš viso US zo
noje yra 532.053 DP.

Generolas Joseph T. Mc Namey, 
buvęs US karinių pajėgų viršininkas 
Europoje ir karinis US okupacinės 
zonos gubernatorius, Didįjį Kevirta- 
dienį iš Frankfurto aerodromo iš
skrido į Ameriką. Išlydėti atvyko jo 
štabo nariai ir kiti aukšti amerikie
čiai. „Jei keturi didieji sienų nustaty
me ir reparacijų klausimuose būtų 
realūs, pasakė Mc Namey, Europa vėl 
galėtų pasveikti.“ Jis pripažino vo
kiečių lojalumą ir jiems palinkėjo, 
kad jų ūkinis gyvenimas vėl atsi
kurtų.
TARPT. TEISMAS GAUNA DARBO

AP iš Lake Success praneša; kad 
15 vyrų, kurie dabar sėdi 1.500.000 
dol. vertės rūmuose Haagoje, netru
kus pradės darbą — spręsti Britani
jos — Albanijos ginčą.

JAV kariuomenės dieną pasakytu kalinę mintys
Washingtonas, balandžio 8 d. (S&S)

JAV balandžio 6 d. švenčiama 
kaip kariuomenės diena ir nuo ba
landžio 6 iki 12 d. — kariuomenės 
savaitė. Ir tai nenuostabu. JAV ka
riuomenė buvo ir yra viena svar
biausių veiksnių pasaulinės taikos 
kūryboje ir saugumo sargyboje. JAV 
kariuomenė nulėmė karą 1917 m. Ji 
nulėmė ir šį antrąjį kartą. Ji, aišku, 
nulems ir dabar taikos organizavi
mą, neprileisdama, kad pasaulyje įsi
viešpatautų dekstruktyvinės pajėgos, 
nešvarbu iš kurio lagerio jos bebūtų. 
Šiandien tiek dešinysis fašizmas, tiek 
kairysis socializmas — komunizmas, 
nesijungia į taikos organizavimo 
darbą, bet dažniausiai stoja skersai 
kelio, jei tatai vyksta ne jų koncep
cijos pagrindais.

Esant tokiai padėčiai nebetenka 
stebėtis jeigu kariuomenės diena 
(gyja pasaulinės prasmės ir išeina iš 
tautinių ribų. Šios dienos svarba 
ryškiai atsispindi JAV kariuomenės 
vadų pareiškimuose, kuriuos mes čia 
trumpai ir pateikiame.

JAV karo ministeris Robert P. 
Patterson kariuomenės savaitės pro
ga pareiškė, jog amerikietis karys 
esąs taikos ir saugumo autoritetas ir 
kad nuolatinės taikos statyba vyk
stanti visą laiką:

„Nugalėjus mūsų priešų armiją, 
kalbėjo jis, didžioji kova, per kurią 
beveik prieš 2 metus mes iškilome 
nugalėtojais, dar nėra galutinai 
baigta. Prieš kariuomenę abiejose 
pasaulio dalyse stovi dideli uždavi
niai. Vykdydamas šiuos uždavinius, 
karys yra taikos ir saugumo kūrė
jas ne tik savo tėvynei, bet visiems 
tautų šeimos nariams“.

JAV kariuomenės štabo šefas ge
nerolas Dwigth Eisenhoweris kariuo
menės savaitę pasakė kalbą. Jos 
svarbiausios mintys yra tokios:

„šiandien Velykos pasaulyje 
švenčiamos taikingai tik todėl, kad 
amerikiečiai — kovos vyrai aukojo 
savo gyvybę talkai laimėti. Jų dva-

• Senatorius John L. McClellan, 
demokratas, pasiūlė, kad JAV ne
duotų finansinės paramos nei Rusi
jai nei 7 jos satelitams (AP).
• JAV ž. ū. departamentas yra nu
matęs pasiųsti cukraus į Graikija 
15.000 tonų, Suomijai — 12.000 t. ir 
Šveicarijai — 8.000 t (AP).
• S&S praneša iš Berlyno, kad 
Sovietai paleido į juodąją rinką ci
garečių, panašių į amerikietiškas, 
siekdami konkurencijos su vakarie-. 
čių cigaretėmis. Cigaretės esančios 
skirtos specialiai eksportui, etiketėje 
užrašas „Drug“. Tabakas esąs kar
tus ir stiprus. Jos esančios gamina
mos Rusijoje ar Vokietijos rusiškoje 
zonoje. Jų pasirodymas nuvertinąs 
amerikietiškas cigaretes.
• Specialus Daily Mail korespon
dentas praneša iš Istambulo, kad 
JAV konsulas painformavęs guber
natorių, jog šio mėnesio pabaigoje į 
Istambulą atvyksta Amerikos laivyno 
vienetas iš 6 karo laivų su lėktuv
nešiu Leyte. Gubernatorius ta proga 
ruošia Sultano rūmuose iškilmingą 
priėmimą.
• Kaip iš Varšuvos pranešama, 
paskutinius vokiečių likučius iš Len
kijos valdomų Vokietijos sričių vėl 
pradės išgyvendinti į rusų ir britų 
okupacines* zonas Išgyvendinimai 
buvę sustabdyti tik dėl žiemos šal
čių. (Reuter).
• Jugoslavija naujai iš Austrijos 
reikalauja Karintijos ir 150 milijonų 
dolerių reparacijų. Kartu Jugosla
vijos vicepremjeras KardelJ nusi
skundžia, jog britai varžą slovėnų 
judėjimą Karintijoje. 

Mc Namey išvyko į Ameriką
Tarptautinis Teismas yra legalus 

Jungtinių Tautų ginklas ir veikia 
jau veik metus laiko, iki šiolei ne
turėjęs nė vienos bylos. Dabar Sau
gumo Taryba yra pasiryžusi duoti 
darbo teisėjui, kuriam mokama 
18.000 dol. metinės algos.

Kaip žinome, besprendžiant šį 
ginčą Sugumo Taryboje Gromyko 
pasinaudojo veto teise ir niekais pa
vertė 7 balsais priimtą Saugumo 
Tarybos nutarimą, jog Albanija kal
ta dėl minų išdėstymo Korfu kanale.

Dabar tenka laukti Tarptautinio 
Teismo sprendimo šioje nepaprasto
je byloje. *
13.200.000.000 KV. MYLIŲ DEMES 

SAUŲEJE.
AP iš Kolifomijos praneša, kad 

Dr. Seth B. Nicholsono pareiškimu,

šią ir norą laimėti mes švenčiame 
šią kariuomenės savaitę.

Mes, būdami kariai, atliekame 
saugumo ir taikos misiją. Mums pa
siseks tik tada, kai būsime persiėmę 
ta dvasia, kurią turėjo buvusieji, ir 
jeigu būsime paremti Amerikos tau
tos.

Tačiau tvirtas mūsų pasiryžimas 
ar mūsų stiprumas yra su mumis; 
mūsų gi tautinio saugumo padiktuo
tos taikos ir saugumo misija, kad 
darbas būtų atliktas gerai ir tikrai, 
pareina nuo Amerikos žmonių valios

Jūs, tautiečiai, esate galutiniai 
teisėjai. Kol jūs suprasite šiuos už
davinius, tol jus nepaliausite rūpintis 
tautiniu saugumu ir nenustosite tvir
tai reikalauti, kad agresijai plotis 
nebūtų palikta vietos.“

Baigdamas jis pareiškė, jog jis 
visiškai remiąs prezidento Trumano 
politiką padėti mažosioms tautoms, 
ir pridūrė, kad JAV turėtų būti pa
siruošusios „padėti bet kur esan
tiems žmonėms, kurie tik nori gy
venti savo savitą gyvenimą“.

Generolas Carl Spaatz, vyriausias 
orinių pajėgų vadas, kariuomenės 
s_avaitę pareiškė taip:

„Silpnumas iššaukia agresiją. Vi
si tie pasaulyje žmonės, kurie au
kojosi dėl laisvės, davė mums stip
rybės. pergalei laimėti.

Stiprios oro pajėgos, sako jis, 
gali atbaidyti nuo erdvės panaudoji
mo naikinimui ir palaikyti ją tai
kingų žmonių prekybiniams reika
lams. Stprumas, paremtas Amerikos 
laisvės ir teisingumo principais, ne
gresia taikai, bet rodo tvirtą ir aiš
kų mūsų pasiryžimą jai tęsti. Mūsų 
galia turi būti tokio dydžio, kaip 
kad ir mūsų taikos norai."

Iš kariuomenės vyriausių vadų 
pareiškimų aiškėja, jog Amerika yra 
pasiryžusi padėti kiekvienai tautai, 
kuri siekia laisvės, kuri nori gy
venti savitą gyvenimą. Mes DP te
galime Išreikšti Amerikos kariams 
tik padėką už šią laisvės viltį.

• Pagal Manchester Guardian, 
Amerikoje pramonės darbininkai per 
savaitę vidutiniškai uždirbdavo 1939 
m. 23,77 dol., 1946 m. 40,58 dol. ir 
1947 m. 46,08 dol., tuo tarpu kai 
angliakasiai 1946 m. per savaitę vi
dutiniškai gaudavo 70 dol., o minkš
tosios anglies kasėjai — 66 dol. Taigi, 
anglies kasimo pramonėje uždarbis 
vis dėlto yra aukščiausias.
• Japonų kunigaikštis Naruhiko 
Higahschl-Kuni, buvęs vyr. japonų 
armijos vadas Kinijoje, per karą 
prieš Ameriką perėmęs vadovavimą 
tėvynės gynimui ir po kapituliacijos 
sudaręs pirmąjį Japonijos kabinetą, 
dabar gavo lieccncija verstis žuvies 
prekyba Tokio mieste.
• Amerikiečių ir danų įstaigos su
sitarė, kad 12.000 vokiečių pabėgėlių 
iš Danijos bus pergabenta į ameri
kiečių zoną. Transportai po 1.000 
žmonių per savaitę prasidėsią ge
gužės 5 d.
• Kaip lenkų pasiuntinybė Washin
tone pranešė, potvyniai Lenkijoje 
ligi šiol pareikalavo 55 žmonių aukų. 
Sugadinimai ir taip jau sunkią Len
kijos būklę dar labiau pablogino, o 
maitinimasis atsidūrė kritiškoje pa
dėtyje. Skaudžiausiai paliestos esan
čios Varšuvos Poznanės ir Žem. Si
lezijos sritys.
• Kaip Iš Ottawos pranešta, olandų 
atstovybė Ottawoje ir Kanados at
stovybė Haagoje pakeltos į pasiunti
nybes.
• Pagal italų žinių agentūros pra
nešimą, italų-jugoslavų komisija 
Triesto srities sienoms nustatyti savo 
darbą jau baigė.

šiuo metu saulės dėmės esančios ne
paprastai didelės. Jos prilyginamos 
1946 m. balandžio mėn. buvusioms 
dėmėms, kada jos buvusios didžiau
sios, tur būt, 75 metų būvyje, pa
reiškė mokslininkas iš Mt? Wilson 
observatorijos. Dėmių ilgis siekiąs 
165.000 mylių, plotis 80.000 mylių, ta
čiau jos teužimančios tik pusę ma
tomos saulės sferos procento. Jos 
esančios įžiūrimos ir paprasta akimi 
pro debesį ar tamsų stiklą. Dėmes 
iššaukią atsiradę debesys ar rūkai 
saulės paviršiuje — jie temdo spin
dulius ir sudaro tamsų vaizdą.

Dr Nicholson pridūrė, jog didelės 
dėmės neveikiančios žemės. Dėmėto
sios vietovės kartojosi kartais kas 
dvi savaitės jau per praėjusius 3 
mėnesius, atitinkamai saulės rotaci
jai (NYKT).
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