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Piktoji pavydo liepsnelė
Visi gerai pamename, kad jei lie

tuvis susikurdavo įmonę, geresnį ūkį, 
pasistatydavo namus, tuoj atsirasda
vo pasišovusių aiškintojų, kurie per
sunkti pavydu ir piktumu aiškinda
vo, kad tai atsirado iš didelės netvar- 

.kos, nesąžiningmo, gobšumo ir kitų 
panašių savybių. Tuo tarpu, jei 
beveik to kalbėtojo pašonėje išaug
davo svetimtaučio įmonės ir namai, 
tai buvo laikoma natūraliu dalyku, 
nesukeliančiu nei kalbų nei pavydo. 
Kažin koks keistas jausmas lietuvį 
vertė lietuvyje įžiūrėti būtinai amži
ną vargšą, beveik tokį, koks jis buvo 
baudžiavose, nuolatiniame nepritek
liuje, lyg neprivalantį aktyviau rū
pintis savo ekonominiu gerbūviu. Vi
si panašios rūšies kalbėtojams buvo 
geresni, kurie savo sunkiai uždirbtą 
centą praleisdavo dienos būtiniems ir 
nebūtiniems reikalams. Mes turime 
nemaža pavyzdžių, kaip net toli ei
nančiais veiksmais ir labai dideli 
žmonės vienas kitą murkdė.

Kodėl mes čia prisimename tuos 
dalykus, kurie, iš šalies žiūrint, lyg 
visai neaktualūs? Esame visi bena
miai, visi nešame vienokius tremtinio 
kryžius ir kryželius. Taip, mes esa
me tremtiniai, turintieji labai aiškų 
tikslą - daryti viską, kad kelias atgal 
į tėvynę būtų laisvas,-bet tuo pačiu 
mes negalime susiniveliuoti į primi
tyvią padėtį, kaip žmonės. Valia 
kiekvienam siekti geresnės asmeni
nės padėties. Todėl visi tie, kurie su
gebėjo ar sugeba doru darbu išsiverž
ti iš kasdieniškai pilko ir slegiančio 
lagerio gyvenimo ii- pradėti vienokį 
ar kitokį kūrybinį darbą, verti pa
gyrimo. Daugelyje vietų mes mato
me gražias užuomazgas tų sunkių 
pastangų ir norime tikėti, kad atei
nančios jų dienos taip pai nebus be
prasmės.

Labai skaudu, kad tremtiniuose 
piktoji pavydo liepsnelė jau dažnais 
atvejais be jokio reikalo užsidega ir 
net liepsnoja. Mes visi turime pa
smerkti visus tuos, kurie lipdami per 
kitų vargšų galvas, nusidėdami pa
dorumo principams, nori "pelnytis tik 
sau geresnę ateinančio gyvenimo die
ną. Bet mes negalime rasti jokio pa
gyrimo žodžio tiems, kurie, nerasda
mi už. ko griebtis ir dažnais atvejais 
ištisas dienas prasėdėdami be darbo, 
teužsiima kalbomis apie tuos, kurie 
ir valandų bedirbdami pritrūksta. 
Dar skaudžiau su tais, kurie patys 
būdami už „šventųjų ribų“, ypatingu 
stropumu imasi megzti intrigas ir 
dėtis tremtinių vargo lygintojais. 

' Tokie dažnai kalbomis vaizduoja 
baisiai reikalingą tremtinių lygybę, 
gi tuo tarpu, jei tik proga pasitaiko, 
nuneria visus devynius kailius.

Daug kas teigia, kad lietuviai di- 
• deli individualistai. Psichologai sako, 

kad visi individualistai nelabai vie
nas kitą mėgsta. Bet lietuvių tautoje 
žinome šimtus pavyzdžių, kurie 
mums duoda pagrindo manyti, kad 
mūsų individualizmas labai lengvai 
suderinamas 
pasukamas.

ir viena darnia vaga 
Šimtmečiais slėgusios

Šiandien 
metai, kaip 
nis karo ginklų žvangėjimas ir fizi- 

. nių gėrybių naikinimas. Europoje 
karas sustojo, bet nesibaigė. Maža
sis karas vyksta Graikijoje, nera
mumai dažnai kyla Triesto srity ir 
Jugoslavijos — Austrijos pasienyje.

Kiek daug vilčių buvo sudėta į 
sąjungininkų laimėjimą ir į greitą 
taikos suorganizavimą, tačiau visų 
lūkesčiai neišsipildė. Europoje tai
kos nėra. Siaučia ekonominė sui
rutė, krečia infliacijos drugys. Dau
gelis Europos,tautų gyvena priespau
dos metą. Pabaltijo tautos pavergtos 
ir nakinamos. Rusų dominuojamuose 
kraštuose viešpatauja komunizmas ir 
vienur lėčiau, kitur pagreitintu 
tempu izoliuoja opozicionierius bei 
savo politinius priešus. Demokratijos 
idėja rytinėse Europos valstybėse 
Smarkiai suvaržyta, o kai kur visai 
Užgniaužta.

sueina lygiai dvejeri 
Europoje sustojo masi-

nelaimės mus išmokė vienas kitą su
prasti. Ir dabar didžioji dauguma 
tais keliais eina.

Bramanų išminties knygoje sako
ma: „Nepavydėk artimui ir jam pa
laidu liežuviu nekenk! Prisidėk prie 
visų gerų darbų įvykdymo ir turėsi 
teisę iš kiekvieno sulaukti pagalbos, 
jei tave vargas spaus prie žemės!“.

„Solidarumo ir dar kartą šaukiu 
solidarumo“ — kalbėjo žydų rabinas 
Joffe Vilniaus senamiesčio sinagogo
je, kada rudieji persekiotojai juos 
1941 m. rudenį purvais drabstė ir 
šautuvais mušė. „Užmirškime vieni 
kitiems bet kokią neapykantą, nes 
svetimieji mus geležiniais pančiais 
rakina“ — rašė mažyčiame pogrin
džio lapelyje lietuvis patriotas, kai 
1941 ra. liepos mėnesyje raudonieji 
pradėjo masinius lietuvių veikėjų 
areštus. Laikykimės ir dabar nuola
tinėje vienybėje, saugokimės pavydo, 
kuris dažniausiai sėja labai piktas 
sėklas ateičiai. Visi gyvenkime gar
bingai ir kiekvienas dar geriau su
prasime savo tremtininkiškas parei
gas. Šiandieninė mūsų visų padėtis 
reikalauja ypatingai didelio susi
klausymo. Susiklausymo, plaukian
čio ne iš sausų dėsnių, bet iš širdies 
gilumos. B. Vrg.

Po dvejerių melų
Po dvejerių metų milijono trem

tinių karo aukų padėtis ne tik nepa
gerėjo, bet priešingai — ji pablo
gėjo. Jų tėvynėse viešpatauja arba 
vieni svetimieji arba svetimųjų di
riguojamos savosios „marionetės“. 
Netekę savųjų Tėvynių, netekę už
dirbto turto, savo giminių, artimųjų, 
atplėšti nuo motinos žemės, nuo gim
tojo krašto, — tūkstančiai tremtinių, 
paženklintų raidėmis DP, ir toliau 
paliekami svetimųjų malonei, nors 
jie patys turi neginčijamą teisę į 
savo krašte paliktą turtą, j savo že
mę, į krašto valdymą ir jo san
tvarką, kaip kad yra deklaruota 
Atlanto Chartoje ar Jungtinių Tautų 
nuostatuose.

Per dvejeris metus vykusios Lon
done, Paryžiuje, New-Yorke ir Mask
voje Didžiųjų konferencijos paverg
tiesiems neatnešė laisvės. Jeigu jau 
laisviems žmonėms atsibodo laukti 
taikos, tai ką bekalbėti apie paverg-

Musų širdys liepsnoja Motinos meile
Balys Auginau

Daug pasaulyje žinau brangių metalų: —
Auksą ir sidabrą, baltąją platiną... . ,

Bet prieš Tave lenkias karūna karalių,
Ir išminčių galvos, ir vergų bedalių — 

Blanksta kalnai lobių marių ir žemyno!

Kūdikio akyse Tu skaisti Aušrinė, ,
O širdy — lakštutės nuostabi giesmelė.

Prieš tą Obeliską Meilės Begalinės
Klaupia kartų kartos, lenkias minių minios —

Ir kaip ryto saulė Tu švieti jiems kelia...

Laiko dantys kanda geležį *lr varį,
Suaižėja plienas, marmuras sudūli —

Gęstančiame žvilgsny žūvančio jau kario '
Tu spindėsi amžiais, lyg žvaigždė Vakarė,

✓ Ir sukepę lūpos Tau šnibždės: „MOTULE ...“

Vakarų Europos konsolidacija
JUNGTINES EUROPOS 

VALSTYBĖS
Teisingai p. W. Lippmannas nu

rodo, norint pasiekti susitarimo su 
Sovietų Sąjunga, pirmiausia reikia 
susiburti Vakarinei Europai kartu su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis 
ir tik po to jau pradėti derybas su 
Maskva.

Europos vienybės šūkį po karo

JfiV Kongrese pasiūlymas įsileisti tremtinius
Anglija buvo viena iš pirmųjų 

valstybių, kuri ryžosi plačiau pra
verti tremtiniams savo krašto duris. 
Ji, būdama visų didžiųjų nelaimių ir 
vargų pašonėje, greičiau suprato tą 
baisų tremtinių skurdą ir realiais 
žygiais ėmėsi reikalą tvarkyti. Mes 
esame tikri, kad Anglija padariusi 
šį žingsnį, jo niekad nesigailės. Gaus 
tūkstančius gerų darbininkų, kurie, 
jei "tik bus atsižvelgiama į visas 
žmogui ir lietuviui reikalingas darbo 
sąlygas, niekam negarbės nepadarys.

Iki šio laiko tebėra durys uždary

tuosius, šen. Vandenbergas, grįžus 
G. Marshalliui,. pareiškė, jog „mes 
negalime per ilgai laukti taikos pro
gramos ...“ Jis nurudo, jog turi būti 
dedamos visos pastangos pasiekti su
sitarimui per „artimiausius mėne
sius“. Tačiau tas susitarimas neturi 
paliesti Amerikos pagrindihų princi
pų. „Taika atidėta tik todėl, kad So
vietai stato tokius reikalavimus, ku
rių nei Amerika nei kiti Sąjunginin
kai negali priimti“, sako Vanden
bergas.

Jei per tuos dvejeris nepriteklių, 
priekaištų, skryningų ir vokiškų 
šmeižtų emtus mes išsilaikėme nepa- 
lūžę nei moraliai nei fiziškai, — tu
rime ir toliau kaupti savo dvasines 
ir fizines pajėgas, "kad galėtume iš
laikyti tą nežinomą laiką, tą sunk
metį, ir sulauktume laimingo mo
mento, kurio vardas bus Teisingu
mas ir Laisvė. A. M.

Pačiame gražiausiame metų laikė, 
kada pasaulis iš naujo gyventi pakil
davo, o mūsų krašto darželiai, sodai, 
pievos ir laukai margaspalviais žie
dais pasidabindavo, — mes pagerb
davome savo Motiną.

Tremtyje gaubia mus jau svetima 
aplinka, tačiau šiędys liepsnoja dar 
tais pat mūs jausmais, kuriuos įdie
gei kadaise Tu, Mama:

— Jeigu Tu čia esi vis kartu su 
mumis — mūsų žodžiai šiandien Tau 
visai nereikalingi: mūsų darbai kal
ba vaizdžiau negu jie!

— Jeigu Tavo gi kelias iš Tėvy
nės tremtin pasisuko kitur, — gera
sis Dievas, kurį Tu pati išmokei pa
žinti ir kuriė šventa valia liepei ti

paskelbė W. Churchillis. Jo idėjai 
atsirado nemaža šalininkų. Pan-Eu- 
ropos unijos prezidentas grafas _Ri
chard Condenhove-Kalergi išvykda
mas į Europą pareiškė, jog iš už
klaustų parlamentarų apie Jungtinių 
Europos Valstybių idėjos įgyvendini
mą 646 pasisakė už ir tik 14 prieš. 
Pagal jo pareiškimą, užklaustieji 
parlamentarai ir vyriausybių nariai

tos tremtiniams išvykti į JAV. Mes 
žinome pavienius išvykimo atsitiki
mus, bet tie skaičiai per dvejis me
tus neprašoka ne trijų šimtų. Bet 
šiuo metu, kaip jau nemažai buvo 
rašyta ir kaip rodo gautos paskuti
nės žinios, stengiamasi pralaužti vi
sus varžtus, kad tremtiniams būtų 
pravertos durys. Ypatingai verti 
dėmesio paskutinieji žygiai, daromi 
sutelkinėmis lietuvių ir amerikiečių 
jėgomis.

Mus informuoją, kad kongresma- 
nas Stretten iš Illinois 1947 m. ba
landžio 1 d. Kongresan įnešė rezo
liuciją, kad tremtiniai į JAV būtų 
įsileidžiami. Įneštoje rezoliucijoje 
sakoma: 1) Turi būti leidžiama trem
tiniams, esantiems Vokietijoje, Au
strijoje ir Italijoje, įvažiuoti į JAV 
be kvotos. Pirmoje eilėje turi būti 
leidžiama įvažiuoti Amerikos pilie
čių giminėms. 2) Visi įvažiuojan
tieji į JAV turi atitikti pagrindinius 
emigacijos reikalavimus: sveikatin
gumas, įvažiuojančio padorumas ir 
kt. 3) Tremtinių turi būti įsileista 
400.000. Kasmet įsileidžiama po 
100.000 tremtinių. 4) Tremtinių 
įvažiavimo tvarkymas turi būti pa
vestas Valstybės Departamentui ir 
Attomery General. Šios įstaigos turi 
nustatyti vykimo tvarką ir taisyk
les. 5) Turi būti suteikta JAV Pre
zidentui teisė duoti attinkamas pa
tvarkymas, kad tas nutarimas būtų 
laiku įvykdytas.

Prie šios rezoliucijos pridėtas ir 
išsamus paaiškinimas, ką reikią su
prasti 
telkta 
kurie 

tremtiniu. — DP. Pagal pa- 
definiciją kiekvienas asmuo, 

šio karo metu turėjo apleisti
(Nukelta į 6 pusi.)

kėti, mūs tikrai neapleis: susitiksim 
vėliai laisvi gimtuosiuose mūsų na
muose!

— Jeigu tačiau Tu vis lauki tenai, 
kur išlydėdama mūs kryžiaus ženklu 
palaiminai — Tavo malda mus par-- 
ves vėl namo, be laiko pasenusios 
Tavęs nuraminti. Džiaugsmo ašarom 
sveikinsim tada laisvę ir laimę gim
tajam krašte!

— Jeigu, neduok Dieve, Tau ati
tekus dalia būtų skaudesnė negu Tu 
nepalūžus atlaikyti gali — amžiais 
skaistus bus Tavo prisiminimas. Tuo
met mums dar gyva bepaliks, kaip 
sakydavai, antroji Motina — Lietuva 
Tėvynė!

(Paveikslas — Murillo „Motina“) 

atstovauja apie 410 milijonų euro
piečių. Toliau jis pabrėžė, jog apie 
šį branduolį jau galima organizuoti 
Europos federaciją.

Pagal grafo Condenhove-Kalergi 
planą Jungtinės Europos Valstybės 
turėtų aukščiausią vyriausybę ir tei
smą, federalinę policiją, žmogaus tei
sių normas (bill of rights), Europos' 
prekybą ir valiutą. Šiai formacijai 
vadovauti jis kviečia D. Britaniją ir 
Prancūziją.

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE 
BE KOMUNISTŲ

Europos konsolidacijai, kaip visi 
žinome, yra priešinga Sovietų Są
junga, nes ji Vakarų Europos vieny
bėje įžiūri bloką, kuris neva būtų 
nukreiptas prieš Sovietus. Šiai idė
jai taip pat priešinasi ir kitų kraštų 
komunistinės vyriausybės bei jų par
tijos, dalyvaujančios vyriausybėse. 
Didele kliūtimi buvo Prancūzijos ko
munistai. Dabar, kada prancūzų ko
munistai pasitraukė iš vyriausybės, 
reikia laukti tam tikro posūkio Pran
cūzijoje.

Komunistų pasitraukimas iš pran
cūzų vyriausybės britų spaudos ko
mentuojamas palankiai. Pasitraukus 
komunistams iš vyriausybės, jų vie
ton ministeris pirmininkas Paul Ra- 
madier paskyrė socialistus, buvusius 
ligi šiol kabinete. Taip, gynybos mi- 
nisteriu paskirtas Yvon Delbos — ra- 
dikalsocialistas, darbo ministeriu — 
Robert Lacoste — socialistas, atsta
tymo ministeriu — Jules Moch — 
socialistas. Taip pat pasitraukė 
Maurice Thorez — ministerio pirmi
ninko pavaduotojas ir švietimo mi
nisteris.

Šis komunistų pasitraukimas gali 
būti pozityviu reiškiniu Europos kon
solidacijai, be kurios Europos nei 
politiškai nei ūkiškai atstatyti beveik 
negalima. Paskutiniame socialistų 
vadų sušauktame suvažiavime buvo 
daugumos pasisakyta už dalyvavimą 
koalicinėje vyriausybėje, nors komu
nistai ir pasitrauktų iš vyriausybės. 
Taigi, ankstyvesnis jų nutarimas ne
dalyvauti vyriausybėje be komunistų 
panaikinamas. Šis teigiamas socia
listų politinės padėties Įvertinimas 
tikrai prisidės prie Europos vienybėj 
idėjos realizavimo. Am.
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Musų studentai sąlygoms pasikeitus
Rašo Jonas Juškaitis, cand. iur. et phiU Heidelberg

Gražioji Nemuno šalis
(30) LIETUVOS SAHARA

PRIESPAUDOS IR VARGO METAI
Greit sueis dešimtmetis, kaip mū

sų lietuvių priaugančiai kartai daro
mos kliūtys eiti aukštuosius moks
lus. Tokios rūšies trukdymas labai 
stabdo organinį vystymąsi naujai at
gimusios tautos, kuri tik du dešimt
mečius galėjo džiaugtis laisve ir ne
priklausomos valstybes gyvenimu.

Jau 1939 metais, įvedus Sovietų 
Sąjungai savo kariuomenės įgulas 
į Lietuvos teritoriją, sąmoningas ir 
susipratęs studentas nebegalėjo ra
miai atsidėjęs klausyti paskaitų. 
1940 metų vasaros semestre, okupa
vus Raudonajai Armijai Lietuvą, pra
sidėjo mūsų akademinio jaunimo, 
kaip ir visos tautos, Golgotos kelias, 
nesibaigęs iki šių dienų. Didelis 
skaičius gabių studentų ir abitu
rientų buvo išsiųsti po apsauga į 
priverstinę kelionę Sibiran. Kitiems 
pasidarė nebesaugu lankyti mūsų 
mokslo šventovių rūmus. Tie, kurie 
įsimątrikuliavo, rado universitetuose 
ir aukštosiose mokyklose „raudonus 
kampelius“.

Vokiečių-sovietų karui prasidėjus, 
mokslo eiga buvo visiškai nutraukta. 
Vėliau reichskomisaras, tikėdamas 
susilaukti lietuvių tautos simpatijų, 
ifeido vėl atidaryti abu universite
tus ir kelias akademijas. Bet jų sa
vivalda buvo smarkiai suvaržyta, 
jie stovėjo nuolatinėje griežtoje kul- 
turreferentų kontrolėje. Imatriku
liuotųjų sąrašai ir dokumentai pa
kartotinai buvo tikrinami gestapo ir 
SD organų. Vyravo ta pati prislėgi- 
mo dvasia kaip ir 1940/41 metais, tik 
dabar rudo atspalvio. Paskelbus 
okupantams priverstines registra
cijas, energingieji akademikai perėjo 

.į rezistencinį pogrindžio veikimą. 
Gęneralkomisaras ieškojo’ kiekviena 
proga priekabių aukštosioms moky
kloms uždaryti. 1943 metais kovo 17 
d. tą smūgį jis vedė su akademi
niuose .sluoksniuose negirdėtu žiau
rumu. Apmirė bet koks mokymas. 
Tik autodidaktiškai galėjo lavintis 
pavieniui ir grupėmis nuo vokiečių 
gaudymo ištrūkę studentai. Taip 
praėjo trejji metai, be užskaitytų se
mestrų, be atliktų praktikos darbų. 
Nebegrąžinamaį ne dėl mūsų kaltės 
buvo praslinkusi metų eilė- praeitin, 
nusinešusi su savim gražiausias 'kū
rybingos jaunatvės dienas;

GIEDRESNES DIENOS
Atsivėrus 1945 metų pabaigoje 

Vokietijos- universitetų durims, ka
rinės valdžios parėdymu, iki 10% vi
sų studijuojančiųjų turėjo būti 
priimti iš užsieniečių, turinčių DP

statusą. Tukiu būdu nors iš dalies 
galėjo būti atitaisyta skriauda, mums 
padaryta vokiečių pradėto karo bė
gyje. Tai buvo džiuginanti žinia, 
kuri žaibo greitumu pasiekė tremti
nių stovyklas. Sujudo visi, kas tu
rėjo reikalaujamo mokslo cenzą. 
Spontaniškai prasiveržė noras siekti 
aukštojo mokslo, kuris per eilę metų 
išorinių aplinkybių buvo slopinamas. 
Pasipylė akademikų srovė į univer
sitetų miestus. Tai buvo geriausias 
įrodymas, kad mūsų jaunoji karta 
yra Vitali, ištroškusi mokslo ir daug 
žadanti at'eičiai. UNRRA-os kompe- 
tetingi vaidininkai rodė didelio prie
lankumo ir reikalo supratimo, ypa
tingai US zonoje. Prie universitetų 
buvo atidaryta UNRRA-os tarpinin
kavimo biurai, įsteigti bendrabučiai, 
sukomplektuojamos mažos bibliote
kos. Studijavimo vietoje buvo duo
damas maistas, kuris atitiko dirban
čiųjų normą (teoretiškai apie 3000 
kai.). Kur studijuojantieji pageida
vo, buvo įrengtos valgyklos. Buvo 
sumokami mokslapinigiai UNRRA- 
os personalas, kuris atliko egzekuty- 
vinį darbą, ne visada pilnai supras
davo studentijos siekimus. Dažniau
siai tai buvo pareigūnai, patys auk
štųjų mokslų nėję. Iš jų sunku buvo 
galima laukti geresnio įsijautimo į 
besimokančių rūpesčius. Kai kur ir 
kai kada ne viskas, kasxpriklausy- 
davo gauti, patekdavo į studijuojan
čių rankas.
. Nebojant tų nesklandumų, UN

RRA-os globa buvo efektyvi: prade
dantieji ir viduriniai semestrai ga
lėjo atsidėję dirbti, baigiantieji sėk

mingai išlaikyti egzaminus. Baigę 
savo fakultetą, kurie buvo įteikę 
mokslinius darbus ir stoję žodiniams 
egzaminams, su pagyrimais promo- 
vaciją išlaikė. Ir pirmą kartą užsie
nyje atsiradę studentai semestrų bė
gyje apsiprato su svetima aplinka. 
Atsižvelgiant į svetimos kalbos sun
kumus, kuriuos eilinis studentas tu
rėjo nugalėti, studijų vaisiai, pasiekti 
per praėjusius pusantrų metų, imant 
ir griežta mastelį, turi būti įverti
nami teigiamai. Artėjant žiemos se
mestro pabaigai, studentai buvo pa
tenkinti, kad UNRRA supranta jų 
padėtį ir padeda. Kadangi UNRRA 
globos DP iki birželio pabaigos, tai 
ir nekilo abejonių, kad kas nors 
prieš tą terminą galėtų pasikeisti 
DP studentų šelpimo politikoje.

KUR MES STOVIME
Kovo 4 d. UNRRA-os US zonos Vy
riausioji Vadovybė Heidelberge išleido 
administratyvinį potvarkį nr. 231, 
pasirašytą zonos direktoriaus p. Paul 
B. Edwards. Tuo aplinkraščiu pakei
čiama ligšiolinė politika universite
tuose studijuojančių DP Studentų 
atžvilgiu. Tas potvarkis guli prieš 
mane ant stalo. Štai būdingosios jo 
ištraukos: „UNRRA
a) nebeatrinks ir nebetarpininkaus 

studentų priėmimui į universite
tus,

b) nebemokės mokslapinigių,
c) nebeglobos studentų studijavimo

vietose, nebeparūpins butų ir ne
beduos maisto.“ To potvarkio pa
rėdymai įsigaliojo nuo balandžio 
1 d. (Pabaiga 6 pusi.)

Į musų Rašytojus ir Leidėjus
Tremties pergyvenimai yra sukrė

tę ne tiktai mūsų politinę, ekonomi
nę bei kitas visuomenines ar kultū
rines sritis, bet tie ištrėmimo patyri
mai žymiai yra palietę ir mūsų gro
žinės literatūros kūrybą.

Nepriklausomojo Lietuvos laiko
tarpio grožinė literatūra tiek turiniu, 
tiek ir formaliniu atžvilgiu buvo 
pasiekusi tikrai pasigėrėtinos aukš
tumos. Kai kurie autoriai, ypač lyri
kai, drąsiai galėjo stoti į Europos 

’žymiųjų rašytojų eiles. Žinoma, čia 
padėjo ir tai, k : d į Nepriklausomojo 
laikotarpio grožinę literatūrą buvo 
susitelkusios net trys rašytojų kar
tos: senieji, vyresnieji ir jaunieji. 
Kiekviena šitoji karta davė stam
bių vardų ir kūrinių.

Probėgom kalbant apie mūsų gro

žinės literatūros laikotarpius, reikia 
pažymėti) kad nevienodai tų laiko
tarpių autoriai žiūrėjo į savo kūry
bą. Pvz., spaudos draudimo laiko1 
tarpis turėjo daugiau utilitarinių sie
kimų: literatūrinėmis priemonėmis 
prikelti visus sluogsnius tautiniam 
atbudimui. Atgavus spaudą, d ypač 
įžengus į nepriklausomybės perijodą, 
prasidėjo jau tikras ir platus - hori- 
zontališkai ir vertikališkai — teisin
gas lietuvių tautos kultūrinis gyveni
mas. Turėjome Visą’ eilę įžymiųjų 
bibliotekų ne tik centruose, bet ir 
apskričių miestuose. Jas puošdavo 
ir kasmet papildydavo mūsų groži
nių kūrinių pavyzdžiai, jau nebe
kalbant apie mokslo ir kt. knygas.

Paprastai sakoma, kad grožinė li
teratūra gali bręsti ir bujoti tiktai 
pilnutinėj tautinėj ar politinėj lais
vėj. Šiandien tokios laisvės mes nė-

I
Kad ir nedidelio geografinio ploto, 

mūsų kraštas tačiau turi tokių gra
žių, įdomių ir įvairių gamtos puoš
menų, kokių reta kituose, turistų 
pamėgtuose ir gražiais reklami
niais žodžiais išgarsintuose. Mes pa
tys, žavėdamiesi savo gražiąja Ne
muno šalimi, veik visai nesistengė
me, kad kiti ją pamiltų ir pradėtų 
gausiau lankyti. Mūsų įgimtas kuklu
mas ir čia reiškėsi visu savo pilnu
mu. Žinomas keliautojas . Wilhel- 
mas Humboldtas, kartą aplankęs Lie
tuvos Sahara, štai ką pareiškė: 
„Kuršių Neringa yra tiek nuostabi, 
kad ją, lygiai kaip Ispaniją ir Ita
liją, turėtų pamatyti kiekvienas, ku
ris savo sieloje jaučia''stebuklingą 
sielos paveikslą.“ Jos grožiui pa
vaizduoti gražesnių ir prasmin- 
gensnių žodžių ir nebeieškosime.

Be grožybių, Lietuvos Sahara — 
Užmariai žymi dar tuo, kad ji yra 
vienintelė tokios rūšies smėlio 
juosta^ visame pasaulyje. 1,5—3 km 
pločio ir 98 km ilgio juosta nusitę
sia ji nuo Klaipėdoj ligi Karaliau
čiaus, simboliškai per jūrų 'sujung
dama tuodu Lietuvos miestus. Geo
logiškai tatai yra Baltijos pakraščio 
keitimosi ir smėlio sąnašų darbas. 
Ši juosta yra, palyginti, dar visai 
jauna, atsiradusi polediniame pe
riode, nė seniau kaip prieš 7.000 me
tų. Nemunas tuomet bus turėjęs savo 
įlanką Baltijos jūroje. Ilgainiui 
jūra savo sąnašomis ją vis labiau ir 
labiau atitvėrė paversdama seklu
ma, kuri pagaliau, dviejų priešingų 
vandens srovių veikiama, iškilo py
limu iš vandens. Išdžiuvusios smil
tys buvo vėjo genamos į pusnynus, 
kurie palengva išaugo į ištisus kal
nus.

šiandien didesnioji Užmario da
lis jau apsodinta augmenimis ir kal
nų pušaitėmis, bet čia pat yra dar 
keli didingi tyrlaukiai, į kuriuos 
užėjęs gauni tikrą Saharos dykumos

įspūdį. Tokių yra dar plote nuo 
Juodkrantės ligi pat Pervalkos per 
15 km ilgio — Negyvosios kopos, prie 
Buliviškio rago ties Preila, bet visų 
gražiausioji ir įspūdingiausioj i — 
tarp Nidos ir buv. Vokietijos sienos. 
Dabar jau nustatyta, ,kad normaliai 
kopos keliauja nuo 4 ligi 7—7,5 m 
per metus. Vėjuotą dieną kopos 
„rūksta“ — tai vėjas gena smiltis 
į rytus, veikdamas kiekvieną smilčių 
grūdelį: smulkesnieji skriste skrenda, 
o stambesnieji riedėte rieda. Nugi
nus gyvąsias kopas į rytus, vaka
riniame pakraštyje pasirodo daug il
gus amžius apklotų dalykų: vieto
mis buvusio miško kelmų plotai; ki
tur, kaip tai yra už Nidos, senieji 
markapiai; dar kitur senovėje bu
vusių, vėliau užpustytų kaimų lie
kanos. Taip yra buvę ’ užpustyti 
3—4 kaimai.

Negana to, kad kopos pamažu 
auga arba keliauja. Kartais atsitin
ka taip, kad suaugusi kopa staiga 
ima ir nugriūva į mares. Vėliau
sias toks griuvimas įvyko 1822 me
tais apie 4,5 km į pietus nuo Juod
krantės bažnyčios, arba 800 metrų 
į šiaurę nuo Naglių rago. Žvejai, 
kurie tuo metu buvo išplaukę į ma
res, pasakoja, kad jie staiga išgirdę 
požeminį trenksmą, panašų į artėjan
čią perkūniją, ir tik už pusvalandžio 
pamatę į mares griūvantį kalno 
šlaitą. Marių vanduo nuo griuvimo 
tiek sujudo ir išsisiūbavo, kad toli 
nuo kranto 2,5 m gilumoje marių 
dugnas, akimirksniui pasidarė sau
sas, o sukilusios bangos vos nenu
gramzdino toli marėse buvusių 
valčių.

Užmariuose, arba Neringoje, seno
vėje gyvenusi milžinė Neringa. 
Žmonėse labai gausu pasakojimų 
apie jos-gyvenimo laikus. Pasakoja
ma, kad žmonės apskritai čia ne
mėgstami, nes vėjas tuoj bematant 
panaikina kiekvieno praeivio pėdas. 
Bet apie tai kitą, kartą. —vk—

Bendras likimas - tie patys uždaviniai
CENTRINIO BALTŲ STUDENTŲ KOMITETO KOMUNIKATAS

Š. m. kovo 9 d. estų, latvių ir lie
tuvių studentų Centrinės Atstovybės 
susirinko pasitarti bendraisiais rei
kalais ir aptarti bendradarbiavimo 
galimumą.

Pokario sąlygų ir skaudžios ne
teisybės iš savo tėvynių ištremti ir 
vienodai likimo paliesti, Baltijos 
tautų studentai, suprasdami bendrus 
uždavinius ir pareigas, remiasi glau
daus tarpusavio ryšio bei vispusiš

kos savitarpio pagalbos, numato:
ą). veningai siekti savo padėties 

pagerinimo, z
b) stiprinti baltų tautų tarpe kul

tūrinius ryšius, •
c) skatinti santykiavimą su kitų 

tautų studentija, supažindinti kul
tūringąjį pasaulį su mūsų pagrįstais 
siekimais ir neginčijamomis teisėmis.

Šiems tikslams siekti iš estų, 
latvių ir lietuvių studentų centrinių 
organų narių sudarytas Centrinis 
Baltų Studentų Komitetas.

turime ir nežinia-dar, kada mes ją 
pasieksime. Be to, šių dienų lietu
vis rašytojas gyvena gana skirtin
gose sąlygose, negu, sakysim-, Done
laitis, Kudirka, Maironis, Vaižgantas, 
Biliūnas ir kt., kurie, nors ir spau
džiami carinio rėžimo, vis dėlto ga
lėjo turėti tiesioginį ryšį su tauta. 
Tremties rašytojas šiandien yra ne 
tik mintytojas, kitų kurstytojas, jis, 
be to, dar yra ir kovotojas dėl di
džiosios tiesos, kurio plunksna turi bū
ti aštresnė ir taiklesnė, negu kardas.

Tremties laikotarpis taip pat su
telkė vaizdų mūsų rašytojų būrį, 
kurin rikiuojasi tiek vyresnieji, tiek 
ir patys-jaunieji. Per šį trumpą lai-

kotarpį jau spėjo pasirodyti kelios 
dešimtys grožinių knygų. Tačiau, 
pasiklausius kritikos ir kitų balsų, 
mes prieiname išvadą, kad tos kny
gos, nežiūrint kelgtą neabejotinų ta
lentų, tiek turinio, 'lygiai ir formos 
atžvilgiais, nėra viliojančio tobulumo. 
Susidaro įspūdis, kad šiandien lei
džiama viskas, kas tik parašoma, vi
sai nepaisant to, kad leidinys dar 
nėra pribrendęs, nepakankamai pa
ruoštas ir per daug ankstybas vie
šumai. Atsitinka net ir taip, kad 
pradedantieji rašytojai judriau pa
veikia spaustuves bei popieriaus 
sandėlius ir impulsyviai veržiasi su 
savo pirmaisiais bandymais, kai tuo 
tarpu vyresniųjų autorių vertingi kū
riniai turi dar ilgą laiką gulėti rank
raščiuose.

Švietimo Valdybos Knygų Leidi
mo Komisiją, visa tai, žinodama, ko
legiškai apeliuoja į rašytojus, ypač 
pradedančiuosius, o taip pat ir į 
leidėjus, kad jie, eidami viešumon su 
nauju leidiniu, būtų ne tik rūpestingi, 
bet ir atsakingi. Konkrčiai tariant, 
šiandien, turėdami tokius nelengvus 
spaudos varžtus, leiskime tiktai ver
tingus kūrinius. Kas dar daugiau 
slepiasi po šituo mūsų pageidavimu, 
savaime turėtų numanyti tas, kuris

imasi plunksnos, o lygiai ir tie^curie 
tuos plunksnos darbus leidžia viešu
mon. Pabaigai mes norėtume pri
minti praktišką Vydūno patarimą 
sau pačiam, o taip pat ir kitiems: 
„Lengviausia galiu pasakyti, kr p 
aš atskirus rašinėlius rašiau ir il
gesnį laiką nešioju juos su savimi. 
Pagaliau rašau, bet beveik visuomet 
kelius kartus parašęs veikalą, jį vėl 
taisau. Atidedu, vėl taisau ir visą 
naujai rašau. Nustumiu dažniausia 
spausdinimą, kol neverčia kas darbą 
baigti.“

Švietimo V-bos Knygų Leidimo 
Komisija

DILLINGENAS. — Pradžios mo
kyklos iniciatyva š. m. gegužės 4 d. 
stovyklos valgyklos salėje įvyko 
Motinos Dienos minėjimas, vadovau
jant mokyklos vedėjui. Vietos para
pijos dvasiškiai pasakė atitinkamas 
Motinai- pagerbti kalbas. Pradžios 
mokyklos mokiniai atliko montažą 
su dainomis, šokiais ir eilėraščiais.

— Vidurinioji mokykla š. m. ge
gužės 5 d. pamaldomis moksleivių 
bažnyčioje pradėjo trečiuosius mokslo 
metus tremtyje. Darbas pradėtas, 
kaip ir praeitais metais, su šešiomis 
klasėmis.

Naudingas 
bendradarbiavimas

Kempteno LTB komiteto inicia
tyva buvo balandžio 18 d. sušauktas 
toje UNRRA Area esančių lietuvių 
apylinkių komitetų pirmininkų su
važiavimas. Jame buvo pasiinfor- 
muota apie paskirų UNRRA skyrių 
ir lietuvių bendruomenių veiklą. Nu- 

, tarta įsteigti toje srityje (Area) lie
tuvių centrą Kemptene (vadovauti 
išrinktas Kempteno k-to pirm. Dr. 
Kaškelis) ir eiti prie visų tautybių 
tremtinių centro sudarymo, tuo ruo
šiantis reikalui iškilus perimti .UN
RRA funkcijas (jos likvidacijos at
veju). Nutarta kreiptis į atitinkams 
įstaigas su prašymu, kad daugiau 
teisių ir pareigų būtų pavedama pa
tiems tremtinių rinktiniams orga
nams, be to, visoms lietuvių apylin
kėms ankštai bendradarbiauti ir pa
laikyti vienai iš jų tiesiog; kontaktą 
su lietuvių centrais.

— Kempteniškiai lietuviai šiomis 
dienomis yra įteikę Liet. Raud. Kry
žiui ir Šv. Sosto Delegatūrai apie 
40.000 RM aukų. Mažosios Lietuvos 
Komitetui aukos teberankamos.

Dalyvis

Centrinis Baltų Studentų Komi
tetas tikisi, kad platus trijų Baltijos 
tautų visuomenės sluoksniai ir 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos valsty
bių laisvės draugai jo veikloje prei- 
tars ir jam suteiks reikiamos para
mos.

Dar vienas musų menininkų laimėjimas
VALST. OPEROS SOLISTE ANTANINA DAMBRAUSKAITE

WEIDENAS. — Progimnazija jau 
pradėjo trečiuosius mokslo metus 
tremtyje ir šiuo metu telkia gausų 
besimokančio jaunimo būrį ne tik iš 
mūsų stovyklos, bet ir iš aplinkinių 
lietuvių kolonijų.
* Švietimo bei tobulinimosi srityje 
neatsiliekia ir kiti stovyklos gyven
tojai. Štai angių kalbos kursai vei
kia net keturiomis grupėmis, o dipl. 
inž.. Tyliaus netrukus pradedama 
dirbti su gražiu būreliu norinčiųjų 
.išmokti mūrininkų amato.

Su pavasariu — viskas nauja. To
dėl jau turime naują LTB Apylinkės 
Komitetą ir taip pat naują LR Kry
žiaus Skyriaus Valdybą. Ir Komite
tas ir Valdyba turi užsibrėžę reika
lingiausių gražių darbų veiklai pa
gyvinti. Linkėtina kuo geriausios 
sėkmės.

Į mūsų tolimojo užkampio sto
vyklą atvyko Tėvas Bružikas. Gra
žiai įrengtoje ir išpuoštoje stovyklos 
koplytėlėje prasidėjo misijos, kurios 
užtruks visą savaitę. L-E-tas

Jeigu mus džiugina kiekvienas 
teigiamas mūsų tautiečių pasireiški
mas, atkreipiąs platesniųjų visuo
menės sluogsnių dėmesį i mus pa
čius ar mūsų tautą, jeigu mes džiau
giamės ir didžiuojamės išgirdę gra
žius svetimųjų atliepimus apie mūsų 
kultūrinį gajumą tremtyje apskritai, 
o mūsų menininkų ir menininių sam
būrių laimėjimus ypatingai, — tai 
š. m. gegužės 2 d. Augsburgo Operos 
spektaklis pasiliks tikrai neužmiršti
nas. Tai ne eilinis tos operos spek
taklis, kuriame suvaidinta G. Pucci
ni 4 pav. opera „Bohema“. Jis išsi
skyrė iš visų šio ir kitų vokiškųjų 
teatrų parengimų tuo, kad bene pir
mąjį kartą iš viso greta vokiečių so
listų nuskambėjo Vokietijoje pirma
eilio vaidmens partija lietuviškai. Ir 
tatai teko atlikti mūsų Valstybės 
Operos solistei Antaninai Dambrau- 
skaitai. Kas buvo ir tebėra Antanina 
Dambrauskaitė mūsų Valst. Operai, 
tremtinių scenai ar apskritai lietu
vių meniniame gyvenimui, šiandien 
nebetenka ir kalbėti. Jos talentu ir 
iškiliu pn’ėgumu dažnai teko gėrėtis 
tėvynėje. Lygiai tas pats ir čia trem

tyje, kur reta kuri didesnė stovykla 
ar žymesnis bendrojo reprezentaci
nio pobūdžio parengimas apsieina be 
jos dainos. Ji jau seniai buvo pa
žįstama už Lietuvos ribų. Tad ir 
prieš š; spektaklį išgirdę apie jos da
lyvavimą vienoje įžymiųjų vokiečių 
scenoje, kokia yra Augsburgo Opera, 
ir dainuojant vieną pirmaeilių vaid
menų, buvome visai tikri jos pasise
kimu.

Ir iš tikrųjų. Jau iš anksto ne tik 
lietuviškosios, bet ir kitų kaimyni
nių tautybių, o ypačiai vokiečių vi
suomenės susidomėjimas šiuo spek
takliu buvo didelis. Gausiais plaka
tais paskelbus mieste tai, kad Lud- 
wigsbau teatre sakytą dieną’ įvyksta 
vienkartinis spektaklis su Kauno 
Valst. Operos soliste Antanina Dam
brauskaitė, per kelias dienas prieš 
spektaklį visi bilietai buvo išpar
duoti. Pažymėtina tai, kad į eilinius 
šio teatro, talpinančio 1.200 vietų, 
spektaklius patekti paprastai yra 
daug lengviau, net prieš pat spek
taklį gaunama bilietų.

Pats spektaklis praėjo pakilioje 
šventiškoje nuotaikoje. P. Dambraū-

AUGSBURGO OPEROJE

skaitės sukurtoji Mimi išsiskyrė iš vi
so ansamblio tiek vokališkai, tiek 
vaidybiškai ir gyvai priminė solistę 
toje pat partijoje geraisiais laikais 
Kaune. Publika, kurios didžiąją dalį 
sudarė vokiečiai (vietinis komitetas 
visai Augsburgo lietuvių kolonijai te
buvo gavęs apie porą šimtų bilietų) 
savo šiltą pasitenkinimą reiškė ne
tilsiančiomis katutėmis ir gausiomis • 
gėlėmis. Tatai ypatingai pasireiškė 
po spektaklio, kada solistei teko net 
keliolika kartų iššauktai rodytis sce
noje.

Gal vieta čia bus prisiminti, jog 
sol. A. Dambrauskaitės pakvietimas 
dainuoti: šiam'e spektaklyje kilo iš" 
pačių Vokiečių, kurie jos pajėgumu 
susižavėjo kiek ankstėliau tame pat 
Augsburge jos duotame koncerto.

Bendras puikiai praėjusio spek
taklio įspūdis pasiliko tas, kad juo 
gražiai pasitarnauta mūsiškių meni
ninkų europejiniam lygiui pademon
struoti. Užtat tenka p. A. Dambrau
skaitę ne tik sveikinti, bet palinkėti 
jei ateityje ir dažniau panašiai skinti 
laimėjimo . laurus savo, tautiečių ir įj 
Tėvynės garbei. -zb- ; ‘
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JAV - Sovietų Sąjungos santykiai
Balandžio 29 d. JAV Pre

kybos rūmų 35 metų sukakties 
proga žinomasis publicistas 
Walter Lippmannas savo pra
nešime apibūdino JAV ir SSSR 
santykius. Atsižvelgdami pa
reikštų minčių aktualumą, čia 
pateikiame svarbesniąsias tos 
kalbos-mintis. — Red.

„Mes geriausiai galėsime matyti, 
kur mes šiandien esame, jei peržvelg
sime tą padėtį,'kuri buvo tuo metu, 
kai Sąjungininkai galėjo planuoti ga
lutinę pergalę Vokietijoje, Japonijoje 
ir kitur, kovojant su satelitais. Tai 
buvo 1943 m. rudenį, kada trys di
dieji susitiko Teherane. Tada pirmą 
kartą jie galėjo galvoti he apie tai, 
kaip išlaikyti Britų salas ar Stalin
gradą. EI Alamainą ..., bet kaip rei
kia karą laimėti ir koks turi būti po
karinis pasaulis.“

Tuo metu skirtumai, kurie Są
jungininkus skyrė, bendro pavojaus 
akivaizdoje buvo pranykę. Bet nuo 
to meto, kai laimėjimas buvo tikras, 
paaiškėjo, jog tol taikos nebus, kol 

• Sąjungininkai patys nesusitars. „Pa
tys Sąjungininkai pirmiausia turi su
kurti taiką tarpusavy, o tik naskui 
gali kalbėtis su savo priešais“.

' MILITARINĖS POZICIJOS
Lippmannas nurodo, jog mėgini

mai didiesiems susitarti turi tris pe
riodus, kurių pirmuoju jis vadiną — 

' Roosewelto-Churchillio-Stalino, an
truoju — Byrnes-Bevino-Molotovo ir 
trečiuoju — Marshallio periodą.

Pagal pirmąjį periodą buvę susi
tarta dėl karinių pozicijų — sienų, 
kur turėjo susitikti rusų ir ameri
kiečių daliniai. Šios sienos nužymė
tos tos pačios, kurioje ir dabar esa
ma — nuo Stettino iki Triesto, Ry
tuose — Korėjoje, tik Kinijoje toji 
linija liko nenužymėta. Pirmajame 
periode sudarytos karinės sienos ir 
dabar tebeegzistuoja. „Nė vienas ne-' 
gali peržengti tos sienos, nepradėjęs 
kovos. Nė vienas jų neperžengė su 
karine jėga. Ši linija, kuri nustato 
karinę situaciją, tampa politine siena 
tarp sovietų orbitos ar įtakos sferos 
ir Vakarų tautų“, pastebi Lippman
nas.

Antrasis periodas prasidėjo 1945 
m. Londone ir tęsėsi iki Marshallio 

. atėjimo. Per tą periodą kiekviena 
' pusė siekė savo įtaką perkelti į kitas 

sritis. Rusai mėgino peržengti tą li
niją, remdami revoliuciją Irane, 
spausdami Turkiją, infiltruodami 
Graikiją ir remdami Tito pastangas 
Triestui įsigyti; jie siekė Italijos ko
lonijų Afrikoje, rėmė komunistus 
Kinijoje, teikdami Japonijos ginklus, 
kurių gavo Mandžūrijoj. Visi šie 
bandymai buvo atremti.

„Mes taip pat bandėme peržengti 
tą liniją ir savo įtaką prakišti į ru
sų orbitą. Kartu su britais mek ve
dėme diplomatinę kampaniją dėl 
laisvų rinkimų Lenkijoje, Rumuni
joje, Vengrijoje ir pas kitus satelitus, 
teikėme moralinę paramą nekomu-

Theranas. Roosevelto-Churchillio-Stalino periodas. — Byrnes-Bevino-Molo
tovo periodas. — Militarinės sienos. — Rusų pastangos savo įtakai pra
plėsti. — JAV pozicija. — Pavojingas žaidimas. — Visuotinė anarchija.

— Status quo. — Ekonominė Europos unija.

nistams ir antikomunistinėms parti
joms, kurios, jei būtų paėmusios val
džią, nebeklausytų Maskvos nurody
mų. Ši kampanija buvo nesėkminga, 
ilgi ir nuobodūs pasitarimai tarp Byr
nes, Bevino ir Molotovo dėl satelytų 
kraštų baigėsi sudarymu sutarčių, 
kurios nepažengė toliau senų karinių 
sienų“.

Toliau nurodoma, jog abiejų pu
sių dėtos pastangos savo įtakų sfe
roms praplėsti baigėsi nesėkme.

„Kinijoje tokie patys rezultatai. 
Komunistus nuo nacionalistų ski
riančioji linija pasiliko beveik ten 
pat ,kur ji buvo karo pabaigoj^. Ki
nijos sujungti nacionalistams su mū
sų parama nepasisekė; lygiai tas pats 
buvo ir su komunistais, kuriuos rėmė 
Rusija.“

Lippmannas pažymi, kad ribota 
parama iš Amerikos pusės leidžia 
Cangkaišekui palaikyti status quo, 
bet ji nėra pakankama pilietiniam 
karui laimėti. Taip pat ir ribota So
vietų Sąjungos parama nėra pakan
kama Kinijos raudoniesiems užimti 
visą Kiniją, bet jos gana išlaikyti 
tai, ką jie dabar turi.

Nužymėjęs strategines pozicijas 
pabrėžė, jog svarbiausios sritys vis 
dėlto esančios Vidur. Rytuose ir Vi
duržemy. Čia esančios durys į naf
tos rajonus tiek rusams, tiek ameri
kiečiams. Per Turkiją ir Graikiją 
gali pasiekti Juodųjų jūrų sritį lėk
tuvai ir laivai. Ir kada britai pra
dėjo pasitraukti iš Vidur. Rytų ir 
Viduržemio, tai teko tik Amerikai 
užimti tą poziciją ir, gal būt, tik jai 
galima bus sulaikyti Sovietų ekspan
siją. Tik todėl prez. Trumanas pa
skelbė savo doktriną, kad ne tik 
Turkijai ir Graikijai būtų suteikta 
parama, bet kad JAV būtų įgaliotos 
užimti Britų pozicijas ir atsistoti 
prieš Sovietų Sąjungą.

„Iš pirmo požiūrio neatrodo, jog 
mes esame be'draugų ar moralinės 
paspirties. Iš tikrųjų meszesame vie
ni tiek karinė, tiek ir finansinė jėga 
prieš Sovietus Azijoje ir Europoje. 
Nurodoma, jog, gal būt, britų silp
numas priversiąs mus pasiimti atsa
komybę ir Vokietijoje. Tuo būdb 
mūsų našta neribotai išsiplėstų ir 
konflikto rizika paaštrėtų, nes, bet 
koks klausimas, kur tik jis iškiltų, 
visad bus tarp Rusijos ir mūsų“.

Iš antros pusės, kai reikalas aš
trės, tai, žinoma, nebus Ir taikos pa
sauly, bus nebe atstatymo, bet tik 
ekonominė suirutė, kuri, jei ji tęsis 
ir nebus sustabdyta bei pakeista, tu
rės nepermaldaujamai vesti, ir tai 
netolimoje ateityje, Vakarų Europą, 
įskaitant Britaniją, Prancūziją, Ita

liją ir vakarinę Vokietiją, prie ūki
nio žlugimo. Ir kaip to rezultatas, 
Europos valstybėse ir kitur didžioji 
kova, susijusi su ūkiniu skurdu ir 
neviltimi, tarp Rusijos ir Amerikos 
taps vidaus kova. Ir juo arčiau mes 
slinksime prie aukščiausios su So
vietų Sąjunga krizės ir prie galimo 
karo, juo labiau tie kraštai, kuriuos 
mes laikėme savo sąjungininkais, 
bus nepajėgūs, nes jie bus nevie
ningi ir nenorės mums padėti, ka
dangi negalės pakelti kito karo“.

pavojingas žaidimas
Trečia, dabar dalykai Maskvoje 

Ir Washingtone kopia į rimtą pavojų, 
nes nebetenka kontrolės karui ar 
taikai pasirinkti, nebetenka savo pa
jėgų nuspręsti, ar jie nori kalbėtis 
ar nori kovoti iki kartaus galo. „Mes 
abu žaidžiame pavojingiausią pasau
lyje žaidimą, veikiamą per satelitus, 
marionetes ir silpnus klijentus. Mes 
veikiame per agentus ir vis dėlto 
netikra, kad tie agentai vykdytų in
strukcijas arba kad jie per savo kvai
lumą ar dėl kitų priežasčių veiktų 
pagal sąvo nuožiūrą ir palietų jus 
ten, kur jūs buvote jį nustūmė“, sa
ko Lippmannas.

„Čia, aš manau, slypi didžiausias 
karo . pavojus...’ Jčigu pusiausvyra, 
kuri buvo gražiai pastovi Roosevelto- 
Churchillio-Stalino periode, dabar 
tampa ekstremistine ir pavojingai 
nestabili“.

„Iš tikrųjų, JAValstybės pasilieka 
vienos užšachavusios Sovietų Sąjun
gos karihes pajėgas ir neturi efekty
vių sąjungininkų; jos yra įsiparei
gojusios taip pat palaikyti vakarų 
Europos ir žymios pasaulio dalies 
ūkinį gyvenimą. Tai vis išbalansuo
jama. Bet mes negalime ilgiau tuo 
remtis, nes mes negalime defensyvoje 
būdami išlaikyti tokią milžinišką pa
saulio dalį prieš lėtą Sovietų Sąjun
gos spaudimą ir infiltraciją. Jeigu 
dabartinė būkle tęsis ilgiau, mes 
priklausysime nuo incidentų, kurie 
galės vesti prie karo.“

VISUOTINE ANARCHIJA.
Dabartinę būklę galima palyginti 

su buvusia karo metu, kada nė viena 
pusė nehorėjo nustatyti sąlygų, ku
riomis būtų pasiruošusios tartis, ir 
todėl buvo sakoma tik tai, kad karas 
turi būti privestas iki galo ir tas turi 
nustatyti besąlyginį pasidavimą.'

Lippmannas sako: „Mes neturime 
leisti dalykams taip toli slinkti. Pa
gal mano pažiūrą, pasaulis dabar ne
galėtų išlaikyti kito karo, ir jeigu jis 
įvyktų, tai būtų toks karas, kuris vi
sur išsiplėstų; tai būtų ne tarptauti

nis karas, kuris galėtų baigtis taikos 
sutartimi, bet visuotinis pilietinis ka
ras, kuris baigtųsi visuotine anar
chija.“

„Mūsų tautinis interesas reika
lauja, kad priešinantis Rusijos eks
pansijai arba mėginant sumažinti tą 
ekspansiją, kuri visada pasireiškia, 
mes neturime lįsti į tą poziciją, kur 
mes ir rusai manytume, jog konflik
tas gali baigtis tiktai vieno ar kito 
besąlygine kapituliacija.

Mūsų reikaluose su Rusija mes 
turime laikytis kietai, tačiau derė- 
damiesi kalbėti aiškiai ir ieškoti mo
dus vivendi. Mes turime atsisakyti 
pataikavimo rusams ir kapituliavimo 
Europoje bei Azijoje. Bet taip pat 
mes turime atsisakyti didinti ir aš
trinti konfliktą, reikalaudami iš jų 
besąlyginio- pasidavimo.“

STATUS QUO PALAIKYMAS
Lippmannas toliau daro tokias iš

vadas:
1) Amerika turinti pasakyti So

vietų Sąjungai, kad Tolimuosiuose 
Rytuose — Kinijoje JAV siūlančios 
status quo palaikymą; nei raudonoji 
nei nacionalinė Kinija neturi būti 
bet kurios vienos pusės remiama, 
kad galėtų savo priešininkę nuga
lėti.

2) Vidur. Rytuose Amerika tu
rinti specialių garantijų dėl Turkijai 
ir Graikijai teikiamos paramos ir 
siekti sutarimo dėl Dardanelų. Grai
kijos ir Turkijos nervų. Toje srityje 
jis siūlo įtraukti ^ąlygą, pagal kurią 
Amerika būtų pasiruošusi pripažinti 
specialius Sovietų Sąjungos interesus 
dėl Dardanelų saugumo ir dėl laisvo 
pravažiavimo taikos metu arba Jung
tinėms Tautoms sankcionuojant ka
rines operacijas. Lippmanas tuo pa
čiu atmeta teisę į fizinį sąsiaurio val
dymą,. bet laiko Svarstytina bet kurį 
pasiūlymą, kuris turėtų tarptautinės 
civilinės kontrolės garantijas.

3) Europoje Amerika pirmiausia 
be kompromisų reikalaus Vokietijos 
politinės decentralizacijos, būdama 
pasiruošusi, jei reikalinga, federali- 
zuoti tris Vokietijos vakarines zo
nas, net jeigu Sovietų Sąjunga at
sisakytų prijungti savo zoną ir įeiti 
į Vokietijos federaciją. Naujoje Vo
kietijos konstitucijoje,- kuri' yra su
daryta vakarinėje zonose, turi būti 
aiškiai nusakytas Vokietijos rusų zo
nos valstybių priėmimas į šią fede
raciją tomis pačiomis sąlygomis, nors 
rusai su tuo ir nesutiktų.

EKONOMINE EUROPOS UNIJA
4) Amerika turėti; taip pat pasa

kyti rusams, kad jie, britai ir ameri
kiečiai, evakuotų visą kontinentinę

Europą, palikdami tiktai nedidelius 
karinius vienetus. Toliau Amerika 
turėtų,pakviesti rusus prisidėti prie 
formacijų rėmimo, siekiant ekonomi
nės Europos unijos. Amerika papra
šytų rusus leisti jų orbitoje esantiems 
kraštams prisidėti prie ekonominės 
unijos ir painstruktuoti komunistų 
partijas, kad jos likusioje Europoje, 
nesipriešintų tokių unijų formaci
joms. »

5) Tada Amerika turėtų pasakyti, 
kad, sudarius tokias unijas, JAV bus 
pasiruošusios paskolos — nuomos są
lygomis pradėti Europoje ekonominį 
gyvenimą, remiantis produktyviu 
pagrindu. Tada JAV pagal univer
salinį pasaulinį susitarimą pradėtų 
svarstyti Rusijai paramos ir atstaty
mo planą — tiek iš Vokietijos eina
mos gamybos, tiek iš JAValstybių 
kreditų.

Toliau p. Lippmannas taip pasi
sako: „Mano tezės, trumpai tariant, 
yra tos, kad mes turime pasipriešinti 
Sovietų imperijos ekspansijai, mes 
turime spausti, kad raudonoji armija 
būtų atitraukta už savo nuosavų sie
nų, bet tai mes turime šį pavojingą, 
išlaidų ir sunkų spaudimą lydėti, 
aiškiai realizuojamomis taikos sąly
gomis“. ,

„Šių taikos sąlygų konstatavimas 
nebus rusams malonus. Kad ir taip, 
tačiau rusai, konkrečiai žinodami, ko 
mes norime ir kad mes nenorime 
daugiau negu tai, susilpnins savo at
sparumą. Jie žinos tą kainą, kurią 
jie taikiu būdu gali gauti.“

„Šių protingų ir konstruktyvių 
taikos sąlygų konstatavimas užti
krintų mums paramą tiek iš Britani
jos salų, tiek iš kontinento Europos 
plačiųjų žmonių masių. Tatai gyvy
biškai svarbu, nes šios masės nepa
remtų mūsų neribotame kryžiaus žy
gy — prieš Sovietų Sąjungą. Prie
šingai, jos daugiausia linktų į neu
tralumą, į mūsų nepasitikėjimą mu
mis, į ’pasipriešinimą mūsų interven
cijai Europoje ir pasaulyje“.

„Mūsų sąlygų konstatavimas su- . 
jungtų Amerikos tautą ir paremtų 
mūsų užsienio politiką. Ši parama 
egzistuoja, bet ji yra dar paviršinė. 
Ji nėra gili ir nėra pagrįsta taip, kaip 
reikalinga, kad mūsų žmonės pasi
liktų vieningi ir stiprūs sunkiose ir 
pavojingose būsimose dienose“.

• Lenkų vyriausybė pareiškė bri
tų vyriausybei protestą prieš leidimą 
veikti vadinamajai „Londono lenkų 
vyriausybei". Britai atsakę, kad vie
nintelė liritiė vyriausybės pripažinta 
lenkų vyriausybė yra Varšuvos vy
riausybė. Tačiau britų tradicija vi
sada buvusi dubti laisvę pabėgėlių 
politiniam veikimui ir prieš Londono 
lenkų politinę veiklą nebūsią ima
masi jokių priemonių. Į lenkus, kurie 
gyvena Londone ir dedasi esą emi
grantinės vyriausybės nariai, britų 
oficialūs sluoksniai žiūri kaip į pri
vačius asmenis. —E.—

St.B.-J.

Paskutinės dienos Kauno 
s. d. kalėjime

(Pabaiga)

Išvestieji kaliniai dar kartą patikrinami iš 
sąrašų. -Tuomet iš sunkvežimio išmetamas ka
muolys vielų. Žirklėmis kerpamų vielų čerškė
jimas mums stabdė kvapą ir kraują. Vienas 
paskui kitą mirtininkai išvedami iš eilės, viela 
surišamos jų rankos užpakalyj ir jie. tarytum 
malkų pliauskos, metami veidu žemyn į sunk
vežimį. SD ir SS-manai, įlipę sunkvežimin pa
daryti tvarkos, vaikščiojo per jų kūnus, nežiū
rėdami, kur galvos ar kur kojos,espardydami 
juos ir stumdydami iš vietos į vietą, kad sunk- 
vežimyj būtų daugiau vietos kitiems.

Sunkvežimis su nelaimingaisiais išvažiavo. 
Gatvėje prie jo prisijungė lengva mašina, pri
sėdusi gestapininkų.

Kalėjimo kieman jie grįžo tik už gero pus
valandžio ir tą patį padarė su moterimis, su- 
rišdami vielomis jų rankas užpakalyj ir jas 
sumesdami veidais žemyn į sunkvežimį. Pri
laikę kvapą žiūrėjome į šią šiurpią sceną, iš 
pasibaisėjimo, nerimo ir netikrumo nei žodžiu 
nedrįsdami sudrumsti kameros tylą. Moterys 
laikėsi drąsiai ir įspūdingai, daug geriau negu 
vyrai, kurių vienas kitas verkė, maldavo ir 
net alpo. Ypač neužmirštamai įspūdingai lai
kėsi dvi jaunos merginos, kaip vėliau sužino
jau, vieno buv. Lietuvos kariuomenės kapi
tono dukters, kurios su paniekos šypsena žiū
rėjo į visą šią egzekuciją, nors gerai suprato 
ir žinojo, koks jų likimas.

Šie išvežtieji tai pirmosios aukos. Jų kapai 
kur nors prie 7 ar 9 forto.

Nuo dabar nė vienas mūsų kameroje nebu
vome tikras likimu. Visą vakarą buvom ne
ramūs ir niūrūs. Visą naktį išstovėjome prie 
langų, žiūrėdami į gaisrų pašvaistes Vilniaus 
pusėje.

Kitą rytą kalinių neleido pasivaikščioti. 
Gana anksti kalėjime vėl pasirodė gestapinin
kai ir vykdė tolimesnius šaudymus. Girti, at
siraitoję rankoves, jie ėjo iš kameros į kamerą 
ir rinkosi iš sąrašų aukas. Prieš piet ir po 
piet vyrai buvo tempiami į kiemą, rišamos 
vielomis jiems rankos užpakaly ir metami į 
sunkvežimius. Nemaža kalinių buvo sušaudyti 
čia pat, kalėjimo rūsyje. Jų tarpe abu broliai 
Gabrėnai, sėdėję dėl sabotažo, kurių vienas 
sušaudytas kalėjimo rūsyje, o kitas ant laiptų, 
vedant į rūsį.

Vakare iš darbo negrįžo ir vienas mūsiškių. 
Tai buvo inž. D. Jis darbo metu pasidirbo 
raktą, atsirakino duris ir paspruko per pasi
matymo kambarį.

Tą patį vakarą iš gretimos kameros buvo 
išleisti vokiečiai kareiviai, sėdėję už įvairius 
drausmės prasižengimus. Jie tuoj perėmė ka
lėjimo sargybas. Su šiomis permainomis kalė
jimo apsaugoje praradome bet kokias viltis 
išlikti gyvi.

Liepos 7 d. rytą ir po pietų kalėjime vėl 

buvo ramu. 17 vai. staiga mums buvo įsakyta 
visiems eiti į kiemą. Kadangi kiemas buvo 
mažas, vienu sykiu buvo išleisti tik 8-jo sky
riaus kaliniai. Netrukus iš raštinės atėjo kalė
jimo valdininkai su bylomis, iš kurių paeiliui 
šaukė kalinius pavardėmis. Atsiliepusieji tu
rėjo išeiti ir stoti eilėn, kurią tvarkė gestapi
ninkai. Greit pastebėjome, kad atsineštos by
los yra visų kalinių, daugumas iššaukiamųjų 
dar savo kamerose, todėl dažnas ėmėme neat
siliepti, išgirdę savo pavardę, nusprendę, kad 
geriau nežinomybė kameroj, negu gestapinin
kų rankos. Po gero pusvalandžio gestapinin
kai, matydami, kad išeito atrinkimo būdo nie
ko gera neišeina, liepė visiems kaliniams vėl 
grįžti į kameras. Vis dėlto kieme pasiliko ge
rokas būrys, maždaug 400 kalinių, atsišauku
sių šaukimo metu, kurie buvo pakrauti į 
sunkvežimis, išvežti į 9 fortą ir apie kuriuos 
mes daugiau nieko negirdėjome.

Sekančią dieną iš mūsų kameros buvo pa
leisti laisvėn keli kaliniai. Laimingųjų tarpe 
buvo pora karininkų, vienas fotografas su gi
minaičiu ir dar du kiti kaliniai. Apie 11 vai 
kameron užsuko kalėjimo kapelionas. Jis sa
kėsi atėjęs atsisveikinti su mumis ir bandė 
mus guosti, prašydamas nenusiminti ir pasi
tikėti Dievu. Iš jo žodžių mes supratome, kad 
jis kažką žino, tačiau slepia nuo mūsų. Po 
pietų kalėjiman vėl atvažiavo gestapininkų 
būrys ir vėl darė kalinių atrinkimą. Įėję mū
sų kameron, gestapininkai liepė iškelti aukštyn 
rankas ir sustoti prie sienos. Iš’mūsų buvo iš
skirtas kėdainiškis mkt. Mackevičius, kuris 
buvo išvežtas ir sušaudytas 9 forte. Kartu su 
juo gestapininkai, pasiėmė dar 35 kalinius, ku
rių likimas nežinomas.

Apie 17 vai gavome įsakymą pasiimti daik
tus ir eiti kieman. Čia vėl kaliniai buvo skir
stomi, šį kartą į tris grupes. Viena grupė, kaip 

vėliau paaiškėjo, buvo paleidžiamųjų, į ją 
pakliuvo apie 80 kalinių, kurie daugiausia bu
vo vaikai. Antroji grupė — 461 kalinys — 
išvežamųjų ir trečioji — apie 100 žmonių, tu
rinčių dar pasilikti kalėjime. Kas atsitiko su 
šia paskutine grupe, mes nieko taip ir nesu
žinojome. Su nuostaba patyrėme, kad per ke
lias dienas kalinių skaičių gestapas buvo nu
mušęs nuo apie 1.500 iki 640-650.

Mūsų antroji grupė tą naktį praleido 5-me 
skyriuje, mirtininkų kameroje. Nė vienas iš 
mūsų nieko nežinojome apie savo likimą, to
dėl mirtininkų kameros mums parinkimas bu
vo menka paguoda. Visiems atrodė aišku, jog 
iš šios kameros tėra tik vienas kelias, kelias 
į 9 fortą, nors vis dėlto iki paskutinės minu
tės kiekvienas turėjome nors ir mažą, bet vis 
dėlto aiškiai rusenančią viltį. Naktį nė vie
nas nesumerkėme akių. Vidunaktį maža kas 
iš mūsų gąstavo, kai ties Kaunu skraidė so
vietų bombonešiai ir mėtė bombas į taikinius 
miesto pakraščiuose. Švito. Saulė pakilo ties 
Kauno stogais. Visi buvome ant kojų. Su" . 
saule prasidėjo ir bruzdesys kalėjime. Žing
sniai koridoriuje, atsidarė mūsų kameros du
rys ir ginkluoti sargybiniai mus išgrūdo kie
man. Ten jau šukė sunkvežimiai į kuriuos 
buvome sugrūsti po keliasdešimt žmonių. 
Sunkvežimiai vienas po kito išvažiuoja iš kie
mo ir... jie suka dešinėn. Argi tai gali būti, 
nejaugi ne į 9 fortą? Gal tik kitu keliu...

Taip, šį kartą sunkvežimiai pasuko ne į 
9 fortą. Jie pasuko į Nemuno žiemos uostą, 
kur mums buvo įsakyta išlipti prie vieno bai
doko.

Vergų transportas
Mums pervežti buvo skirta tiktai pusė bai

doko. Kita pusė buvo užkrauta įvairiomis ver- 
ffalinėmis medžiagomis, odomis ir kt. daiktais, 
kuriuos bėgdamas gestapas pasiėmė iš Kauno.
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Z E N E V A
Buv. pasaulio politikos sostinė letarge.

seau tėviškė ir kalvinizmo tvirtovė. Tautų S-gos prisiminimai karikatūrose.
Kur Litvinovas išrado „agresorių"... Rus-

Po dviejų metų- pertraukos šio
mis dienomis vėl lankiausi Ženevoje. 
Joks šveicarų miestas nėra užsienyje 
taip plačiai žinomas, kaip šis Le- 
mano paežėrio miestas, nors pačioje 
Šveicarijoje priskaitytume visą eilę 
ihiestų, kurių reikšmė yra nepalygi
namai didesnė. Naujausiais laikais 
Ženevą daugiausia išgarsino Tautų 
Sąjunga. Į čia kone iš viso pasaulio 
per 20 metų suvažiuodavo žymiau
sieji politikai. Juos lydėdavo šimtai 
gabių laikraštininkų ir fotografų, 
todėl nenuostabu, kad Ženevos var
das yra išgarsėjęs net toliausiuose 
užkampiuose.

Rašančiam šias eilutes yra tekę 
Ženevoje buvoti miesto didybės lai-

Kai Uja Ehrenliurgas 
niršta ...

New York Herald Tribune, apra
šinėdamas gegužės pirmosios iškil
mes Maskvoje, cituoja Pravdos- 
straipsnį, parašytą garsiojo sovietų 
publicisto ir komunistų ideologo 
Ilijos Ehrenburgo. Pravda puola kai 

■ ’ kuriuos JAV štatų gubernatorius dėl 
jų antiso vi etiško nusistatymo, išva
dindamas juos „fašistais“ ir prilygin
damas Hitleriui, Goeringui, Goebbel- 
sui ir Rosenbėrgui.

- Skundžiasi, jog JAV kalbančios 
apie taiką su pistoletu ant stalo, ren
giančios karines bazes penkiose pa
saulio dalyse ir vedančios ar slaptai 
skatinančios kovas Graikijoje, Indo- 

_ nezijoje, Kinijoje ir Art. Rytuose.
Ehrenburgas užsikabina už W. 

Lippmanno, kuris neva skatinęs JAV 
užimti strategines pozicijas arti Ru
sijos ir klausia, „Ar gali būti, kad 

■šie ponai (gentlemen) nesupranta, 
jog, jeigu atlaikėme Hitlerio armijas, 
— nesudrebėsime ir prieš tuziną 
garsių kalbų“.

Ehrenburgas primena kiekvienam 
amerikiečiui atsiminti tai, kas atsiti
ko su vokiečių armija, kuri įsibrovė 
į Rusiją. „Mes ne tiktai išstūmėme 
agresorius, bet mes juos ir nubau- 
dėme“, sako jis. „Tegul kiekvienas 
amerikietis, žiūrėdamas į naujai iš
keptus kryžiuočius (prieš komu
nizmą), pagalvoja apie kryžius /vo
kiečių kapinėse.“

Toliau NYHT pamini įdėtus Prav- 
doje piešinius, kurie su maža žodžių 
dar aštriau išreiškia sovietų dabar- 

. tinį nusistatymą.
Karikatūroje „Optinė iliuzija“ 

Vakarų pajėgos atvaizduojamos ka
ro paruošoje, nors pasižadančios ko
voti dėl taikos. Kitose karikatūrose 
paliečiami Churchillis, Trumanas, 
Franco, de Gaulle.

(Laiškas iš Šveicarijos)
kais, kai iš Hotel des Bergues, Rich
mond, Beau-Rivage, ir dešimties kitų 
viešbučių palangių kyšiodavo kaip 
mugės metu įvairiaspasvės vėliavos, 
pradedant britų Union-Jack ir bai
giant Liberijos vėliava. Beje, abė
cėlės tvarka nulemdavo, kad konfe
rencijų salėse Lietuvos delegatams 
tekdavo sėdėti kaimynystėje su Li
berijos atstovais. Bet būtų klaidin
ga manyti, kad Liberiją Ženevoje 
atstovaudavo Afrikos juodukai. 
Anaiptol. Kaipo Liberijos delegatai 
atvažiuodavo grynakraujai anglų 
lordai, kurie, greičiausia, varydavo 
biznį su anuo atogrąžų kraštu ir už 
tai išsiderėdavo diplomatinių atstovų 
teises.

Šiandien iš viešbučių fasadų ne
plevėsuoja nė viena vėliava. Di
džiųjų viešbučių rūmai stūkso kone 
visiškai tušti, nes visoje Europoje 
esant devizų suvaržymams, kas pa
jėgia mokėti per dieną po 30—40 ir 
daugiau frankų? O buvo laikai, kai 
konferencijų metu reikėdavo kam
barius užsakyti bent kelis mėnesius 
iš anksto. Puošnioji Tautų Sąjungos 
pilis irgi apytuščia. Dabar rūmai 
atitėko Jungtinių Tautų Organiza
cijai. Keli šimtai naujosios organi
zacijos valdininkų slankioja kaip 
šešėliai po ilgus, linoleumo-nuklotus, 
koridorius. Ar Ženevon besugrįš 
buvusieji klestėjimo laikai? Sunku 
tikėti, nes pasaulio centras nebėra 
Europoje, o Amerikoje, kur įsikūrė 
Jungtinių Tautų būstinė. Ženevoje 
protarpiais posėdžiauja tai vienokia, 
tai kitokia konferencija, bet tai ir 
viskas. Kalbama, kad čia būsianti 
Tarptautinės Pabėgėlių Organiza
cijos (IRO) būstinė, nors rimtai kon
kuruoja Paryžius. Kaip tarptautinis 
politinis centras, Ženeva miega, ta- 
rytiin užkerėta, letarginiu miegu. 
Ar koks karalaitis ją beprikels nau
jam gyvenimui?

Ženevos vardą išgarsino dar vie
na institucija. Čia yra Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus buveinė. Tai
kos metu šioji įstaiga išsitekdavo 
vienoje nedidelėje viloje ežero pa
krantėje. . Kai sugaudė kąnuolės, 
Raudonajam Kryžiui atėjo darby- 
metė. Sekdamas savo šūkį „Inter 
armas Caritas“, Raudonasis Kryžius 
rūpinosi pirmoje eilėje karo belais
viais. Jo atstovai lankėsi stovyklose. 
Jie tirdavo nusiskundimus dėl tarp
tautinių konvencijų nesilaikymo. 
Bet didžiausias darbas susidėjo iš 
korespondencijos tarpininkavimo. 
Karo metu per Ženevą ėjo kelios de
šimtys milijonų laiškų. Pro čia ga
lėdavo susisiekti žmonės, kuriuos 
atskyrė kariaujančių valstybių Sieg- 
friedo, Atlanto, Maginot ir kitokios 
linijos. Iš Ženevos ne vienai šeimai 

atėjo džiuginanti žinia, jog karys, 
apie kurį ištisus mėnesius nieko ne
bežinota, yra dar gyvas, nors ir už
darytas už spygliuotų vielų. Atitin
kamai išsiplėtė ir Raudonojo Kry
žiaus tarnautojų etatai. Čia karo 
metu dirbo šimtai žmonių. Vyriau
sioji būstinė laikinai įsikūrė Žene
vos vad. j,rinkimų rūmuose“, ku
riuose savo laiku posėdžiavo liūdnos 
atminties — nusiginklavimo konfe
rencija. Toje konferencijoje vienas 
judriausiųjų delegatų buvo Litvino
vas. Jis siūlė sunaikinti visus gink
lus, jis įmantriais sakinių varsty
mais siekė tiksliai nusakyti „agreso
riaus“ sąvoką. Bet tuo pat metu mi
lijonai sovietiškųjų vergų kalė gink
lus, o kai Stalinas sugebėjo Hitlerio 
pagalba. įžiebti karo laužą, tai Krem- 
lis užmiršo visas „agresoriaus“ sąvo
kas ir kartu su rudosiomis divizijo
mis užpuolė visas kaimynines val
stybes., Nepavykus nusiginklavimo 
konferencijai, prasidėjo rugiapjūtė 
Raudonajam Kryžiui. Beje, Sovietų 
Rusija dar ir šiandien nėra prisidė
jusi prie šios institucijos ir neįsi
leidžia į kraštą 
delegatų.

Sakytų vad. 
sade iškaldinti 
Jacques, mylėk 
kinys iš garsaus ženeviečio Rousseau 
raštų. Retas kuris naujųjų laikų ra
šytojų yra turėjęs tiek lemtingos įta
kos žmonijos gyvenimui, kaip šis sa-

Raudonojo Kryžiaus

„rinkimų rūmų“ fa- 
šie žodžiai: „Jean 

savo šalį!). Tai sa-

Kas nauja Balkanų srityje
Masiniai areštai Rumunijoje

Daily Mail pranešimu, britų ofi
cialias įstaigas pasiekusios žinios, jog 
Rumunijoje prasidėję masiniai areš
tai, siekiant, kaip sakoma, užtikrinti 
padėtį komunistinei dr.' Grozos vy
riausybei, kada iš Rumunijos pasi
trauksianti rusų kariuomenė.

Opozicijos narių areštai prasidėję 
jau kovo 5 d. Suėmimai siekią tūk
stančius asmenų. Tačiau Maskvos 
konferencijai nepasisekus, rašo lai
kraštis, ir nesudarius sutarties su 
Austrija, rusai galės Rumunijoje ir 
toliau laikyti kariuomenę, kad ji sau
gotų kelius į Austriją net ir po to, 
kai įsigalios Rumunijos sutartis. Spė
jama, kad~dėl tos priežasties areštai 
gali sumažėti. -

Iš Bukarešto pranešama, kad ka
rinis sparnas demonstruoja prieš ru
sų pasitraukimą ir tikimasi, jog Ru
munijos komunistai, kaip yra pa
reiškęs oficialus užsienių reikalų mi
nisterijos kalbėtojas, mėginsią pra
šyti Sovietus palikti ir toliau kariuo
menę Rumunijoje jiems paremti.

Kitais pranešimasis remiantis nu- 

Rousseau yra iškėlęs naujų 
ir kitose srityse. Jo šūkis 
į gamtą!“ padėjo, galima 

pagrindą visam turistiniam

vamokslis. Iš jo paties savotiškos 
autobiografijos „Confessions“ (Išpa
žintis) sužinome jo gana menką mo
ralę. Bet jo išvestoji, savaime jokios 
mokslinės kritikos neišlaikanti „so 
cialinio kontrakto“ teorija gal dau
giausia sukėlė Didžiąją Prancūzų 
Revoliuciją, kuri yra turėjusi tiek 
neginčijamai- teigiamos, bet ir kartu 
abejotinos įtakos naujųjų laikų isto
rijai. Rodos, karalienė Marija-An- 
tuanėtė, kai ją revoliucijos įkarštyje 
vedė giljotinuoti, yra sušukusi: „O 
laisve, kiek daug nusikaltimų atlie
kama tavo vardu!“ Jean Jacques 
Rousseau idėjos yra atnešusios daug 
gero, bet ar, pvz., staliniškųjų „lai
svių“ vardu neatliekama pasibaisė
tinų nusikaltimų?

Bet 
minčių 
„Atgal 
teigti, 
šių laikų judėjimui, kuris yra atve
dęs Šveicarijon milijonus gamtos 
mėgėjų, o dar daugiau atnešęs mili
jonų frankų. Iš šio aukso šaltinio ir 
Ženevoje, visame paežeryje, išdygo 
dešimtys ištaigingų viešbučių, ku
riuose pasaulio piniguočiai leido (iš 
dalies, dar tebeleidžia) tūkstančius 
frankų.

Bet ir be specialinės reklamos 
Ženevos miestą verta aplankyti. Jis 
yra išsidriekęs abiem ežero pakran
tėmis, kaip sykis toje vietoje, kur 
išteka Rhonos upė. Žydriai žalsvuose 
ežero ir Rhonos vandenyse atsispin
di parkų medžiai; Man nėra tekę 
matyti kito didmiesčio, kuriame par
kai sudarytų tokį darnų vienetą. Čia 
parkai nutysta ežero krantais net 
kelis kilometrus. Vienas po kito Že
nevos patricijai padovanojo miestui 
savo šimtmečiais slaugytus patkus. 
Tokfu būdu ilgainiui pasidarė vien
tisas parkas. Miesto siluetai išryš-

rodoma, jog dr. Grozos komunistai 
mėginsią rekrutuoti „piliečių armiją“ 
iš prieš karą buv. geležinės gvardijos 
narių.

Padėtis esanti įstaigų sekamą, bet 
nesą reiškinių, leidžiančių galvoti, 
jog britai siųstų Rumunijai tuo rei
kalu atitinkamas notas. (Daily Mail).
Vengria nesanti komunistinė, nors 

ją valdo rusai
Stars and Stripes korespondentas. 

Julia Edwards aprašinėja Vengrijos 
būklę. Nors jau daugiau kaip dvejis 
metus Vengriją valdą rusai, tačiau 
sukomunistinimo linkme maža tesą 
padaryta. Budapešto krautuvių vi
trinose gausu prabanginių prekių. 
Moterys gražiai pasidabinusios. Ka- 
vinėsę ..maistas geresnis negu Pary
žiuje, nors kainos ir aukštesnės.

Rumunijoje vyriausybė esanti vi
siškai komunistinė, o Vengrijoje — 
koalicinė, kurios premjeras esąs iš 
smulkiųjų ūkininkų partijos. Buda
pešte mažiau komunistinių paveikslų 
kaip bet kurioje kitoje rytinės Euro
pos sostinėje. Vietoj Stalino paveikslo 

kėja iš vienos pusės Alpių, iš kitos 
pusės Juros kalnyno rėmuose. Nors 
retai, bet kartais savo didingą vir
šūnę pro debesis atskleidžia Mont- 
blanc, aukščiausias Europos kalnas, - 
esąs jau Prancūzijoje. Kai prieš 
saulėlydį Ženevoje susikerta žalsvų 
Lemano ežero vandenų spalvos su 
tolygio kintančiais snieguotų kalnų , 
viršūnių atspindžiais, kai nusilei
džiančios saulės spindulių apibertas 
Švento Petro katedros siluetas atsi
spindi ežere, — tuomet -Ženeva įgau
na kažkokio neįtikimo, nerealaus, 
pasakingo miesto vaizdą. Tuomet su
pranti, kodėl Rousseau tėvas liepė , 
sūnui mylėti savo šalį. Tuomet įgau
ni daugiau pagarbos žmgnėms, gy
venusiems prieš porą tūkstančių me
tų. Jie pasirinko šią vietą, greičiau
sia. ne vien dėl patogių gynimosi są
lygų, bet ir dėl gamtos grožio.

Ženevos miesto pėdsakai tikrai 
siekia dviejų tūkstančių metų. Mie
stą įsakmiai mini savo veikale „De 
bello Gallico“ Julius Cezaris. Nors 
nebeliko paminklų iš tų žilos seno
vės laikų, bet Ženevos senamiestyje 
jautiesi, tarsi patekęs į viduramžį. 
Ypač verta apeiti aikštę aplink šv. 
Petro katedrą, kuri dabar vadinasi 
„Ženevos nacionalinė protestantų 
bažnyčia“. Čia prieš keturis šimt
mečius vyko atkaklios religinės ko
vos, kurias laimėjo didysis prancū
zų reformatorius Kalvinas, kurio 
mokslas betgi labiausiai paplito- 
Šveicarijoje. Ženeva pasidarė kalvi- 
nizmo tvirtovė. Kalvinizmo dvasia 
paliko savo įspaudų ir šių dienų Že
nevos gyventojams.

Pagoglinėjė .kreivomis, siauromis . 
senamiesčio gatvėmis, dar užsukame 
į gatvę, kuri vadinasi „dės Granges“. 
Tai Ženevos aristokratų gatvė. Gana 
pažymėti vizitinėje kortelėje adresą 
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prie komunistų partijos būstinės ka
ba didžiulė raudonoji vėliava. Rusų 
karių gatvėse esą nedaug. Kaip pa
reiškė informacijos ministeris, rusai 
nuolat mažiną savo karines pejėgas 
Vengrijoje. Iš tikrųjų vis daugiau 
infiltruojama civilių, kurie metasi į 
prekybą.

Visa svarbiausia pramonė esanti 
rusų rankose. Ir čia pastebimi tokie 
pat ginčai dėl vokiečių turto kaip ir 
Austrijoje.

Amerikietis biznieris, gyvenąs Bu
dapešte, už viešbutį parai mokgs po 
12 dol. ir už pietus 5 dol. Jis nieko 
neįperkąs dėl kainų aukštumo, o par
duoti taip pat nieko negalįs, kadangi 
Vengrija neturinti dolerių. Užtat at
rodo, kad daugiausia prekių einą į 
rytus.

Kritikas, su kuriuo kalbėjosi ko
respondentas, pareiškė, jog „Vengri- 
jos- vyriausybėje niekas nekalba prieš 
Rusiją. Jeigu aš leisčiau jums pa
vartoti mano pavardę, aš patekčiau 1 
kalėjimą“.

Tai maždaug tokią tikrovė Ven
grijoje.

todėl suprantama, kad ne tik atsigulti, bet ir 
padoriau atsisėsti vagonuose vietos nebuvo. 
Vėl turėjome spaustis vienas prie kito, sėdėti 
ant savo kojų ir dusti nuo tvankaus vasaros 
oro. Vagono langai buvo mažučiai, apnarplioti 
spygliuotomis vielomis, ir tik vienas kitas iš 
mūsų galėjo pakaitomis žiūrėti per juos ir 
sekti mūsų kelio kryptį.

Plaukdami Nemunu mes daug buvome gal
voję apie pabėgimą. Išeiti naktį į denį ir šokti 
į Nemuną buvo pavojinga, kadangi sargyba 
visą laiką buvo budri. Buvo mums netgi ki
lusi mintis paskandyti baidoką ir kilusio są
myšio metu pabandyti pasprukti. Baidoke 
mes būtume susiradę ir reikalingų priemonių 
dugnui prakiurinti, tačiau iš mūsų tarpo kilo 
protestų, nes buvo aišku, kad šitokiu, atveju 
iš 461 baidoke esančio kalinio galėjo būti ma
žiausiai keliasdešimt aukų, o tai per brangi 
kaina už likusiųjų išsigelbėjimą. Dabar, sėdė
dami vagonuose, mes ne juokais graudinomės 
nepasinaudoję proga paskandinti baidoką ir 
pabėgti, kadangi kelionė geležinkeliu išsyk 
pasirodė žudikiškai sunki.

Ta patį vakarą, jau- gerokai sutemus, pa
siekėme Tilžę, iš kur pasukome! pietus, Įsru- 
tės kryptimi. Maždaug pusiaukelėje tarp Įsru- 
tės ir Allensteino mūsų užpakalyje buvusio 
vagono kaliniams pavyksta išlaužti lenta ir 
atsidaryti duris. Šeši vyrai, pasinaudodami 
nakties tamsa, iššoko iš einančio maždaug 
60-70 km per valandą traukinio ir dingo nak
tyje.

Traukinio palydovai ir sargybiniai tačiau 
pastebėjo pabėgimą. Traukinys tuojau buvo 
sulaikytas. Visi kaliniai iš kaimyninio vagono 
buvo perkelti J mūsų vagoną. Mūsų sargy
biniai sudarė jiems pereiti špalerius, ir kiek
vienas kalinys, kol pasiekė mūsų vagoną, bu
vo skaudžiai sumuštas šautuvų buožėmis ir

Kartu su mumis į baidoką buvo pakrautos ir 
visos kalėjimo bylos, įvairūs aplinkraščiai, ži
nių lapai ir kt. popieriai.

Buvo lygiai 9 vai. 9 min. ryto, kai mūsų 
baidokas pajudėjo iš žiemos uosto. Mes plau
kėme Vokietijos kryptimi, į vakarus. Diena 
pasitaikė graži ir šilta. Nė vienas iš mūsų 
nebuvome palikti denyje, visi buvome su
grūsti baidoko vidun, iš kur tebuvo tik plyšiai 
orui. Vietos mums buvo tiek maža, kad ne
galėjome nė kojų pajudinti. Buvo nepaprastai 
tvanku, prakaitavome, šilome, silpome ir net 
alpome, negalėdami netgi gerai atsikvėpti, ta
čiau niekas iš palydovų ir sargybinių nekreipė 
j tai dėmesio. Jie buvo užėmę baidoko denį 
ir kitas žymiai erdvesnes patalpas, išstatę bai
doko galuose kulkosvaidžius ir tesirūpino, kad 
niekas iš mūsų neturėtų progos pabėgti.

Liepos U d. ryte pasiekėme Smalininkus. 
Pasienyje buvo matyti bandos galvijų, besi
ganančių panemuniais. Taip pat Vokietijos 
pasieny matėme daugybę susitelkusių ūkinin
kų vežimų, apsikarsčiusių įvairiais padargais 
ir virtuvės reikmenimis, prikrautų daiktų ir 
pašaro, kurie, kaip vėliau sužinojome, buvo 
pabėgėlių, bėgusių nuo atslenkančių sovietų 
ir kuriuos vokiečiai sulaikė, nepraleišdami per 
sieną. Prie vežimų panemuniais sėdinėjo ir 
vaikščiojo vyrai, moters, bėginėjo maži vaikai.

Nesustodami Smalininkuose, plaukėme to
liau ir apie 15 vai. pasiekėme Ragainę, netoli 
Tilžės. Uoste mus pasitiko vietinio kalėjimo 
Viršininkas su sargybiniais. Iš baidoko bu
vome išlaipinti ir nuvesti į geležinkelio stotį, 
kur mus susodino į vagonus. Išsyk netgi nu
džiugome, manydami, kad mūsų kelionės var
gai bus jau pasibaigę, bet greit apsižiūrėjome, 
kad jie iš tikrųjų tik prasideda. Į gyvulinius 
vagomis, į kuriuos daugiausia galėjo tilpti 
20-25 žmonės, mūsų buvo talpinama po 40, ir 

lazdomis. Prekybininkas A. iš Sakių, gelbė
damasis nuo smūgio šautuvo buože į galvą, 
prisidengė rankomis ir abiejų rankų kaulai 
tapo nuo smūgio atitrenkti. Žiauriausiai ta
čiau sumušė leitenantą Stasiūną, kurin vie
nas sargybinių vokiečių sulaužė savo šautuvo 
buože. Mūsų vagone buvo padaryta smulki 
krata. Visi kalinių daiktai išvartyti, išknai
sioti, kišenės ištikrintos, netgi vagono sienos 
smulkiai išžiūrinėtos.

Dabar mūsų vagone jau buvo 94 žmonės. 
Retas kuris iš mūsų galėjo bent surietęs po 
savimi kojas sėdėti. Mūsų tarpe buvo kalinių, 
ilgai išsėdėjusių nacių kalėjimuose ir visiškai 
nusilpusių, todėl ištisas nakties valandas sto
vėti nebuvo lengva. Auštant pravažiavome 
Allensteiną, po jo Deutsch Eylau ir apie vidu
dienį pasiekėme Tom. Diena' vėl buvo labai 
karšta. Vagone mes trūkome oro. Buvo tvan
ku, ištroškome. Maldavome n6rs trupučio 
vandens, bet palydovai mums nedavė. Tik 
pavakarėj, kai pasiekėme Poznanių, kiekvie
nam iš mūsų buvo duota puslitris kruopų 
sriubos. Poznaniaus stotyje matėme šimtus ir 
tūkstančius rusų ar ukrainiečių pabėgėlių, šė- 
dinčių ir miegančių ant savo ryšulių.

. Naktį į liepos 13 d. praleidomę kelyje tarp 
Poznaniaus ir Guben. Vidurnaktį prie Bres
lau dar trims kaliniams pasisekė pabėgti iš 
transporto. To vagono kaliniai buvo padalinti 
pusiau, ir viena jų dalis, lyg tyčia, vėl buvo 
sugrūsta į mūsų vagoną. Dabar mūsų skaičius 
jau buvo rekordinis: 123 viename vagone. Vie
tos dabar jau visai nebuvo. Visi stovėjome 
susispaudę. Pradėjo trukti oro, buvo trošku, 
tvanku.

Pravažiavome Cottbus, Torgau a. d. Elbe, 
Halle a. d. Saale. Važiuojant pro Halle, a. d. 
Saale, pro langą mačiau garsiuosius sintetinio 
benzino fabrikus „Leuna“ ir jų rezervuarus. 

Aplink laukai buvo išmarginti bombų išmuš
tomis duobėmis. Šimtai belaisvių lopė fabri
kui padarytas žaizdas.

Sekanti naktis buvo pati neramiausia ir 
pati sunkiausia, neišdildomai įsmigusi atmin
tin. Vagone žmonės buvo nepaprastai išvargę. 
Jų veidai priminė kažkokius laukinius apžė- < \ 
lusius veidus, kuriuose motinos nebūtų pažl- 
nusios savųjų vaikų. Oro truko visiems, net 
ir buvusiems arčiau langų. Žmonės buvp iš
troškę, nepastovėjo ant kojų, ėmė. alpti. Stai
ga du iš mūsų ėmė šaukti keistais pamišėlių 
balsais ir daužytis aplinkui. Buvo dar tamsu, 
ir mums ne taip lengva buvo pamišėlius su
valdyti. Jie puldinėjo kaimynus, rėkė, šaukė, 
vienam pavojingai perskėlė galvą. Vis dėlto 
supuolė keli arčiau buvę kaliniai ir juos su
rišo.

Kad ir surišus pamišusius nelaimės drau
gus, mums nebuvo ramiau. Nė vienam iš mū
sų nebuvo aišku, kur mes vežami, už tat kiek
vienas geriausiai suprato, kad, tegul dar pora 
dienų ir pora naktų tokios kelionės, ir nemaža 
kitų kalinių išpis iš proto. Vįsų nervai buvo 
pertempti, o neviltis, nerimas ir nežinojimas 
netgi rytojaus dienos prie mūsų fizinių kančių 
buvo .sunkiai pakeliami. ' ,

Liepos 15 d. vakare pagaliau mūsų trans- • 
Portas pasiekė nedidelį Asperg miestelį, esantį 
už 18 km į šiaurę nuo Stuttgarto. Traukinys 
sustojo geležinkelio stotyje. Vagonai buvo ati- • 
daryti ir mums įsakyta išlipti. Tą patį vakarą 
buvome pervesti į kalėjimą, esantį kalite. Tru
putį atsikvėpėme. Po šiurpios, kelionės Asper- 
go kalėjimas mums buvo tarytum namai. Ne 
visi pasiekėme prakeiktą vietą. Mūsų tarpe 
nebuvo devynių laimingesniųjų, pakeliui su
gebėjusių pabėgti. Taip pat nebuvo ir dviejų 
pamlšusiųjų'draugų, kurie buvo išvežti kaž
kur kitur.
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Žmonės kaip ir mes'
AUGSBURGO TEATRO PREMJERA

Kovo 29 dieną lietuvių profesinis 
teatras pasirodė Augsburgo visuome
nei naują premjerą, suvaidindamas 
Maxwell Anderson 3 veiksmų kome
diją „Žmonės kaip ir mes“. Tai, be
rods, septinta šio dramos kolektyvo 
premjera tremtyje. Septyni veikalai 
per nepilnus dvejis darbo metus 
turint galvoje sunkias ir blogas gy
venimo sąlygas ir šio teatro kolek
tyvo vidujinio gyvenimo vargus, yra 
pasigėrėtinas įnašas j lietuvių trem
ties gyvenimo kultūrinį lobyną. Ten
ka pasidžiaugti senųjų dramos kūrė
jų pasišventimu ir širdingai linkėti 
ir toliau dar daugiau patvarumo dar
be ir ryžto kūrybiniam kelyje.

Maxwell Anderson yra vienas 
naujesnių Amerikos dramaturgų. 
Daugelį jo veikalų paskutiniais me
tais didžiuliu pasisekimu yra ėję ne 
vien didžiosiosiose Amerikos did
miesčių scenose, bet taip pat jo ko
medijos yra noriai vaidinamos ir vi

ešuose Europos kraštuose, o šiais me
tais jo veikalai yra patekę ir į Vo
kietijos didesnių teatrų repertuarus. 
Lietuvių dramai Maxwell Anderson 
yra debiutantas, todėl nenuostabu, 
kad premjera susilaukė labai įvai
raus ir iš pagrindų skirtingo žiūrovų 
įvertinimo.

„Žmonės kaip ir mes“, kaip ir 
daugelis M. Anderson veikalų, yra 
lengvo stiliaus, savo komiškomis si
tuacijomis linksma komedija, kurioje 
charakteringoj amerikietiškoj „dole
rinėje“ . atmosferoje sprendžiamos 
kasdieninės šeimyninio gyvenimo 
problemos.

Flory Sands, kuri savo apsukrumu 
ir praktiškumu sukūrė laimingą 
šeimyninį gyvenimą, sesuo Mary 
beprotiškai įsimyli „linksmų plau
čių“ jauną amerikietį Reims. Savo 
sesers pamokyta išgauna Reims pasi- 
piršimą. Sukuriama nau’a šeima ir 
prasideda šeimyninis gyvenimas su
visais „šaimyniniais“ malonumais: 
indų plovimu, sąskaitų užrašais ir 
kitais doleriniais niuansais. Šie visi
naujo gyvenimo malonumai pagaliau 
taip nusibosta abiems jaunatviškos 
sielos šeimos nariams, kad belieka 
dvi išeitys, arba bandyti šeimos pa
daugėjimu užlopyti atsirądusias pra
rajas, arba bėgti kuo toliausia vie
nam nuo kito. Pasirenkamas antras 
kelias, tačiau pabėgus Mary nuo 
Reimso, Refmsas negali pabėgti nuo 
širdį užvaldžiusio meilės jausmo. Jo 
ilgesio ligos nepagydo nei nebevar- 
žomas pokerlukas, nei jaunystės 
draugai ir jis audringai grįžta atgal 
pas Mary, sutardamas ieškoti šeimy
ninio gyvenimo laimės šeimos augi
nime.

Kaip matome komedijos siužetas 
labai paprastas, nekomplikuotas ir 
net, pasakysiu neoriginalus. Tačiau 
komedijos veiksmingumas, jos situa-

Kalbos kampelis
27. Kas per žodis yra vajus ir ar 

' jis tinkamas vartoti?
Šio žodžio daryba formaliai gali 

būti išaiškinta ir iš lietuvių kalbos, 
plg. vajus: vyti, Šlajus „gyvena
moji troba“: šlicti, šlyti, taip pat 
atrajus „atraja, gromulas“: ryti, 
atlajus „užutekis, įlanka; upės po
sūkis, atlaja“: lieti, lyti, atvajus 
„vandens sūkurys upėje, upės įlan
ka“ ir kt. Bet reikšmiškai vajus yra 
sunkiai suprantamas: pagal kilmę jo 
pirmykštė reikšmė turėtų būti „viji
mas“ ar kas nors su vijimu susiję, 
todėl vajus „rinkliava“ paprastai ne
gali būti iš mūsų kalbos išaiškintas. 
Tai, be abejonės, turi būti koks nors 
skolinys arba reikšminis vertinys. 
Garsų atžvilgiu tai turėtų būti pasko- 
limta iš anglų vie (tark: vai) „persiū- 
lyti, siūlyti daugiau už kitą; eiti la
žybų, lažintis, lenktyniauti.“ Tačiau 
šio žodžio išplitimo istorija rodo ką 
kita: jis yra pradėtas vartoti ne Lie
tuvos spaudoje, bet pirmojo didžiojo 
karo metu laikraštinėje lietuvių 
amerikiečių kalboje, ir dar dabar jis 
ten plačiai yra vartojamas, todėl ten 
reikia ieškoti ir jo kilmės. Kad jis 
būtų tiesiog paskolintas iš vie, sunku 
tikėti, nes kokios nors rinkliavinės 
kompanijos prasmė yra nelengva 
išvesti iš „lažinimosi“ arba „lenkty
niavimo“, juo labiau, kad ir patys 
-amerikiečiai nesieja vie su kokia 
n rs rinkliava. Čia, atrodo, buvo nu

cijų žaismingumas ir gyvumas 
patraukia žiūrovo dėmesį ir palieka 
simpatiškai malonų įspūdį, o tri- 
veiksmio komiškosios vietos sudaro 
progą žiūrovui smagiai pasijuokti.

Režisierius A. Žalinkevįčaitė, kuri 
šiais metais švenčia sceninio darbo 
25 metų sukaktį, veikalo pastatymui 
pasirinko grynai natūralistinį kelią. 
Jos pasistatytas uždavinys — gyve
nimiškai paprastą komedijos siužetą 
pavaizduoti paprasčiausiomis sceni
nėmis priemonėmis, vengiant bet ko
kių „prašmatnybių“, visiškai pilnai 
pavyko, ir kukliame, tremtinių, sąly
gose sukurtame scenovaizdyje spek
taklis žiūrovo akyse - prabėgo dar 
maloniau ir dar simpatiškiau. Spek
taklio pilnutinį ir vispusišką pasise
kimą A. Žalinkevičaitė pasiekė nepa
prastai kruopščiai ir .rūpestingai su
kurdama gausybę mizanscenų. Visų 
mizanscenų subtilus paruošimas ir 
puikus perėjimų suderinimas išryš
kino neabejotinus pirmaeilės mūsų 
scenos aktorės A. Žalinkevičaitės 
kaip režisieriaus gabumus. Režisie
rius, apipavidalindama šį moderniš
ką veikalą, nesivaikė pigaus jumoro 
ar amerikonizmo, nedarė pastangų 
būtinai pademonstruoti, kad veiks
mas vyksta kitame žemės pusrutuly
je ir tuo šį veikalą padarė dar mums 
suprantamesnių ir artimesniu. Labai 
norėtųsi A. Žalinkevičaitę matyti re
žisuojant lietuvišką veikalą, tikint, 
kad tuo atveju jos režisieriaus gabu
mai galėtų suspindėti dar šviesesnė
mis spalvomis.

Veikalas ribojasi tik šešiais vei
kėjais ir tuo jis yra ypatingai priim
tinas tremtinių teatrui ir portatyvus. 
Šiame pastatyme scenoje matėme 
išimtinai jaunuosius kolektyvo ben
dradarbius, kas labai-atitiko jaunat
višką veikalo dvasią.

Naujos knygos ir leidiniai
J. Nevardauskas, DEGANTI ŽE

ME, Luebeckas, 1946 m. Spausdintas 
rotatoriumi, gi dviejų spalvų viršelis 
ir vienspalvės atskirų skyrių už
sklandos-yra klišinės ir spausdintos 
spaustuvėje.

Šis 76 pusi, eilėraščių rinkinėlis 
daro malonų išviršinį įspūdį. Turi
nyje randame 53 eilėraščius, suskir
stytus j 5 skyrius: 1) Mane tėviškė, 
2) Jei prisikeltum, 3) Viltis ilgesyje, 
4) Svetimas pavasaris ir 5) Klajūnas. 
Autorius pažįstamas iš periodinėje 
spaudoje tilpusių eilėraščių. Tai ne 
koks modernistas ar naujų poezijoj 
kelių ieškotojas, bet joje nusimanąs 
ir ritmą bei rimą gerai valdąs. Te
matika beveik išimtinai liečia tik 
mūsų tremtinišką gyvenimą.

eita kitu keliu: kas nors iš ameri
kiečių lietuvių laikraštininkų, nusi
žiūrėjęs i amerikiečių drive .įvažia
vimas, vijimas; ko siekimas; prekia
vimas, vertimasis bizniu ir kt.“, yra 
šį žodį tiesiog nusikalęs ir paleidęs 
apyvarton, perdaug negalvodamas 
apie jo reikšminius santykius. Tai 
buvo galima lengvai padaryti dėl to, 
kad amerikiečių kalboje drive kaip 
tik yra glaudžiai siejama su kokiu 
nors siekimu ir kt. Bet plačiajai 
Lietuvos visuomenei visi šitie ame
rikiniai vajaus reikšmės atspalviai 
yra svetimi, jo naujoji reikšmė yra 
visai izoliuota, atitrūkusi nuo etimo
loginio lizdo ir todėl pati savaime, 
iš savo darysenos, nėra aiški, lengvai 
suprantama vien lietuviškai galvo- 
jančiajam. Šituo atveju daug mums 
suprantamesnė ir aiškesnė yra rin
kliava, mūsų labai senas darinys, iš 
pradžios vartotas daugiausia mo
kestine prasme, bet ilgainiui įgijęs ir 
labdarinę prasmę. Mūsų supratimu, 
nevertėtų perdaug lengvai išsižadėti 
to seno tradicinio termino ir jį be 
jokios atodairos keisti pusvetiniu va
jumi. kuris etimologiškai su ko nors 
rinkimu tiesiogiai nieko bendra ne
turi, pvz. Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus / rinkliava yra visiems daug 
įmanomesnė negu kažkoks vajus. 
Mat, daugumas mėgsta vadovautis 
modernių šūkiu: kad ir nežmoniška, 
bet kitoniška!

B. Pūkelevičįūtė (Flory Sands) 
yra viena jauniausių kolektyvo pajė
gų. Savo laiku ji gražiai pasirodė 
Kaimo Jaunimo Teatre ir atkreipė į 
save visų dėmesį. Šiuo vaidmeniu ji 
pakartotinai pademonstravo savo kū
rybinius polėkius. Jos sukurtas jau
nos, bet gyvenimiškai praktiškos 
žmonos tipas buvo natūralus ir įti
kinamas. Atkreiptinas aktorės dėme
sys į aiškesnę tarseną, vartojant ko
medijoj priimtiną „greitakalbiškumo“ 
priemonę.

K. Oželis (Florys vyras) daro labai 
greitą ir pastebimą sceninio darbo 
pažangą. Kiekvienu nauju pasirody
mu jis vis drąsiau jaučiasi scenoje. 
Šį sykį jam teko neperdaug dėkingas 
vaidmuo, neturįs nieko charakterin
go, tačiau K. Oželis savo širdingu iš
pildymu paliko malonų ir na'tūralų 
įspūdį. Tiesa, jo laikymasis scenoje 
vietomis nebuvo visai užtikrintas, ta
čiau baimės likučiai jau baigia nykti.

A. Brinką (Reims O’Neil) atliko 
uždavinį be priekaištų ir savo lais
vumu bei deramu temperamentu vir
to centrine spektaklio figūra. A. 
Brinką turi didelius gero aktoriaus 
privalumus ir laimingai visur, iš
vengdamas šaržo, auga į didesnio 
masto aktorius.

Z. Kevalaitytė buvo natūrali ir 
nuoširdi įsimysėjusi Mary. Savo vaid
menį suprato ir kruopščiai atliko.

V. Žukauskas, sukurdamas seno 
amerikiečio Halevy tipą, dar sykį 
sublizgėjo savo talentingumu. V. Žu
kauskas turi aktorišką šilumą ir 
nuoširdumą. Jis neabejotino talen
tingumo aktorius ir, jei nepagailės 
pasišventimo ir darbo netrukus gali 
sužibėti didele kūrybine šviesa.

St. Kielaitė charakterinę Gorlik 
rolę padarė vykusiai ir gabiai.

HANAU LIETUVIAI VAIDINTO
JAI „ATŽALYNAS“, MCMXLVI — 
MCMXLVII. Tai 30 pusi, albumas 
vaidintojų trupės metinėms atžymėti. 
Pradžioje K. Veselkos trumpa ap
žvalgėlė apie „Atžalyno“ pasiekimus 
ir Stasio Pilkos straipsnis apie lietu
viškuosius mėgėjų teatrus. Toliau 
randame režisierių, aktorių bei vai
dintojų kolektyvo dalyvių atvaizdus 
ir dail. K. Jezersko kai kuriuos dek. 
eskizus. Iš čia tilpusių atvaizdų pa
žymėtini: Kauno Didž.’Teatro akto- 
riaus-režisieriaus St. PILKOS, Vil
niaus Dramos Teatro aktoriaus-reži- 
sieriaus Ant. SKEMOS, Kauno Didž. 
Teatro aktoriaus Vyt. VALIUKO,. 
„Atžalyno“ dailininko K. JEZERSKO 
ir kt. Taip pat keletą scenų -iš K. 
Binkio „Atžalynas“, A. Škėmos „Vie
ną Vakarą“, A. Gustaičio „Sekminių 
Vainikas“, Friedrich Schiller „Turan- 
dot Kinijos Princesę“ ir S. Santvaro 
„Žvejai“

Tie patys Hanau „Atžalyno“ lie
tuviai vaidintojai išleido ir atvirukus 
su dail. K. Jezersko dekoracijų eski
zais. Tiek albumas, tiek ir atvirukai 
daro malonų įspūdį.

D. Martyno. Liuterio MAŽASIS 
KATEKIZMAS. Pavestas Lietuvių 
Evangelikų Vyriausiosios Bažnytinės 
Tarybos išleido „Atžalynas“, Weil- 
heim/Teck. 1947 m. sausio mėn. 8 d. 
— pirmosios lietuviškosios knygos 
metų sukakties jubiliejiniais metais. 
Juodais' viršeliais, teikiąs malonų įs
pūdį 64 pusi, leidinėlis, suskirstytas 
į penkias dalis. Pradžioje Senj. Kun. 
Lie. J. Paupero pratarmė ir trumpas 
žodis apie Martyną Mažvydą.

Maironis, PAVASARIO BALSAI, 
iš karto dvi dešimtosios laidos:

I. Išleista P. Indreikos ir J. Nar
buto Meerbeck’e, anglų zonoje, neva 
1946 m. (taip pažymėta), viršelis Vla
do Vaičaičio, tiražas 1000 egz. Atžy
mėtas dešimta laida. Leidinio pra
džioje Maironio portretinis atvaizdas, 
o gale J. Kuzmickio straipsnis „Lie
tuvos atgimimo pranašas“, kuris pa
rašytas Greven’e 1947. I. 6. Mažo for
mato, 150 pusi., jame telpa 134 Mai
ronio kūriniai, vadinas, nėra pilnas. 
Išleidimas jau perdaug kuklus, ne- 
reprezentatyvus.

II. Antroji Maironio PAVASA
RIO BAISŲ X-ji Laida, išleista, L. 
T.B. Švietimo Valdybos Knygų Lei
dimo Komisijai pritarus, Liudo Vis-

(Nukelta į 6 pusi.)

I-jo veiksmo scena iš M. Anderson komedijos ,,Žmonės kaip ir mes“.
Mary — Z. Kevalaitytė, Reims O’Neil — A, Brinką

Osmolskio scenovaizdis, sukurtas 
derinantis prie sąlygų ir turimų me
džiagų išteklių kukliai apsiribojo 
pačiu minimumu, tačiau nežiūrint į 
tai, scena atrodė labai skoningai ap
statyta. Rūbai, pačių aktorių jėgo
mis pagaminti iš UNRRA-iškų ištek
lių, vykusiai ir skoningai derinosi 
prie veikalo reikalavimų,

Infanterie-Kaserne salė ir jos sce
na yra pakenčiama mūsų teatro dar
bui, tik tektų patobulinti apšvietimą, 
prisitaikant prie scenos gilumo ir 
sutvarkyti šviesos perėjimo efektus. 
-Manau, kad šioje, scenoje būtų įma

T ■ < . i Vyt. AlantasJN ©supratimas 
ar pikta valia?
ATSAKYMAS „ŽIBURIAMS“

Prisipažinsiu, jog rašydamas 
„Mūsų Kelyje“ kultūros, ypač mū
sų tautinės kultūros klausimais, aš 
laukiau, kad tas be galo mums svar
bias problemas panagrinėtų ir kiti 
mūsų laikraščiai. Labai abejoju, ar 
mes sukursime kokias ypatingas nau
jas politines, ekonomines ar socia
lines sistemas; greičiausiai mums teks 
derintis prie tų politinių, ekonomi
nių bei socialinių vėjų, kuriuos at- 
pūs didieji pasaulio centrai. Mes 
esamą, per mažas vienetas, kad ga
lėtume ką čia nulemti... Tėra tik 
viena sritis, sūrioje mes galime būti 
savaimingi, dideli ir originalūs, tai 
tautinės kultūros sritis. Todėl ta 
problema reikalauja ypatingo mū
sų dėmesio, rimtumo ir/ pasakyčiau, 
meilės. . _

Į šiame laikraštyje paskelbtą 
mano straipsnį „Kai senieji' stabai 
griūva“ atsiliepė „Žiburiai1 (Nr. 16). 
Ir deja, negaliu pasidžiaugti, kad tas 
atsiliepimas būtų korektiškas. Aš 
esu diskusijų šalininkas, bet tik ko
rektiškų ir nuoširdžių diskusijų, ku
rios gali būti naudingos ne tik opo
nentams, bet ir skaitytojui, per ku
rias gali labiau išryškėti kalbamosios 
problemos aspektai ir, apskritai, pati 
tiesa. Bet jei ginčijamasi tik dėl 
noro savo priešininkui grybštelėti, 
„užvažiuoti“, diskredituoti, tai, ži
noma, tokios diskusijos nieko neiš
aiškina ir niekam nenaudingos.

Laikraštis stebisi, kad man Vo
kietija ir Vakarai esą tas pats. „Kai 
šiandien kalbame apie Vakarų de
mokratiją, jų kultūrą, rašo „Žibu
riai“, tai pirmiausia turime galvoje 
Prancūziją, Angliją ir net/AV. Kad 
ir priskaitoma prie Vakarų, viena Vo
kietija jokiu būdu Vakarų nesuda
ro... Berods, šiandien kaip tik lai
koma, kad Vokietija daug ko turi 
pasimokyti iš tų pačių Vakarų... 

noma ir geresnis dideshių veikalų 
apipavidalinimas. Be to, tektų . at
kreipti dėmesį ir jaukesnį salės su-. 
tvarkymą, apsiribojant mažesniu 
publikos kiekiu, bet padarant bent 
vidurinį perėjimą, kas sudarytų pa
kilesnę jr šventišką nuotaiką bent 
premjerų spektakliuose.

Premjeros spektaklis- susilaukė 
pilnutėlės salės žiūrovų, jų tarpe bu-: 
vo matyti ir antras mūsų teatro ju
biliatas — senas scenos „liūtas“ 
Stasys Pilka ir keletas kitų garbingų 
svečių, atvykusių iš toliau.

Jon. Dabreika

Daugumos lietuvių akys buvo nu
kreiptos į tikruosius Vakarus ir jų 
vertybės, kurios prieš karą buvo 
aukštai vertinamos ir dėl kurių per 
karą buvo kovojama; jos tebėra mū
sų bringinamos ir dabar.“

Įdomu būtų patirti, kodėl laikraš
tis stengiasi man primesti-mintį, ku
rios aš niekados neturėjau? Aš kaip 
tik reiškiu pretenzijų Vakarų kul
tūrai ne pulti, bet ginti. Aš ir savo 
straipsnyje pabrėžiau, kad jei šian
dien iš Europos politinis pasaulio 
vadovavimas yra atimtas, tai, žiūrint 
kultūriškai, „kol kas dar nėra kito 
kontinento, kuris būtų iš jos išplė
šęs ir kultūrinį vadovavimą.“ Į tą 
vadovavimą reiškia pretenzijų JAV, 
bet jei joms ir pavyks vadžias paimti 
į savo rankas, ar tai „nebus tik Va
karų Europos kultūros tęsinys?“ Va
karų Europa yra šios eros kultūros 
ir civilizacijos lopšis, ir niekas jai 
tos garbės neatims. Vakarų Europa 
gali nustoti politinio spinduliavimo, 
— ta linkme ji, rodos, dabar ir rieda 
—, bet ji dar ilgai nenustos kultū
rinio spinduliavimo. Senovės’ Grai
kija, praradusi savo politinę įtaką, 
ilgus amžius dar pasiliko gyva savo 
kultūros spindėjimu.

Lig šiol aukščiau iškeltais klausi
mais „Žiburiai“ gali turėti savo 
nuomonę, aš galiu turėti savo, mes 
galime tomis nuomonėmis dalintis, 
galime sutikti, galime ir nesutikti. 
Vadinasi, viskas tvarkoje. Bet į 
savo straipsnelio pabaigą „Žiburiai“ 
pasuka staiga tokia linkme, kad man 
čia sunku ją apibūdinti. Laikraštis 
rašo: „Dėl to keistai skamba auto
riaus be rezervo cituojami korespon
dento tvirtinimai, kad daugelis mūsų, 
pažinę Vakarus, nebenorime būti va
kariečiais, ir paties autoriaus žodžiais; 
kitaip tariant, šalin nuo Vakarų“., Ir

(Nukelta į 7 pusi.)
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ŽENEVA
(Atkelta iš 4 pusi.)

„Rue des Granges“ ir visi jau žino, 
jog esi aristokratas. Mat, nepaisant 
viso demokratiškumo, Ženevoje, kaip 
1c kitur Šveicarijoje, dar yra likusi 
savo rūšies patricijų tradicija. Jeigu 
esi aristokratas, tai Ženevoje reikia 
dviejų dalykų: žiemą turi laikyti bu
tą „Rue des Granges“, o vasarą rei
kia gyventi nuosavoje viloje užmies
tyje, geriausia, Lemano patkrantėje. 
Be abejojimo, mūsų prozaiškoje ga
dynėje pasitaiko, jog į „Rue dės 
Granges" įsiskverbia ir vad. pinigų 
„aristokratai“, kurie nemėgsta pasa
koti, kokiomis toli gražu „ne aristo
kratiškomis“ priemonėmis jie įsigijo 
turtą. Bene jau pries du tūkstančius 
metų Romos imperatorius Vespasia- 
nas yra išsitaręs, jog „pinigai neturi 
kvapo“.'..

Pasidairę po Rotušės kiemą, lei- 
džiamies nuo senamiesčio kalvos į 
naująjį miestą gatve, kuri vadinasi 
„Didžiąja gatve“ (Grand’Rue). Ji ver
ta ypatingo dėmesio. Mat, šioje pa
kalnėn vedančioje gatvėje yra su
telktos kuone išimtinai vienos senie
nų krautuvės. Ko čia tik nerasi! 
Knygos ir paveikslai, baldai ir indai, 
brangakmenys ir pravoslavų ikonos, 
orientališkos statulos ir indėnų šal
mai, — visa tai ir dar daug, kitų 
daugiau ar mažiau vertingų, daugiau 
ar mažiau autentiškų daiktų su
krauta krautuvių languose. Tikras 
ženevietis gal ne per dažniausia už
suka į šias siauras, žemomis lubo
mis, krautuvėles, bet užtat čia nuolat 
užtiksi kažko ieškančių svetimšalių.

Ženevos puritoniškumas ' skatino 
gyventojų darbštumą ir taupumą.

JAV Kongrese...
(Pradžia .1 pusi.) 

savo tėvynę ir kuris dabar ten ne
gali grįžti dėl persekiojimų, išeinan
čių iš skirtingų politinių pažiūrų, 
rasės ir religijos, tas jau laikomas 
esant DP. ir gali pretenduoti būti 
įleidžiamas į JAV.

Kad ši rezoliucija nepaliktų be 
atgarsio, balandžio mėnesio viduryje 
buvo suorganizuoti posėdžiai Wa
shingtone. Ta pačia proga sueita į 
labai plačius intykius su įtakingais 
politikais šiam nutarimui įvykdyti. 
Posėdžiuose dalyvavo šie žihomi vei
kėjai: Buvęs emigracijos komisijonie- 
rius Harrison, Robert J. Cald
well, Rex L. Robinson, Fede
ral Council of Churches Direktorius, 
Dr. H. Atkinson, Cornegis Faun- 
dation Direktorius, gen. major. W. 
J. Donevan, E. R. Stetinius, 
senatorius T a f t ir daugelis kitų se
natorių ir kongresmanų. Tuose 
pasitarimuose taip pat dalyvauja 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos pirmi
ninkas inž. P. J. Z i ū r y s, kurio di
deliu rūpesčiu ir buvo prieita prie 
minėtų žygių. Tikėkime, kad tie 
visi žygiai duos geriį rezultatų.

B.G.

Musų studentai sąlygoms pasikeitus
(Atkelta iš 2 pusi.)

Reikalas eina, dėl tuksančių mū
sų studentų daugiausiai žadančios 
intelegentijos, egzistencijos. Niekas 
negalės pasmerkti, jei išdrįstame ne 
tik konstatuoti įvykusį faktą, bet ir 
Jcritiškai jį vertinti.

Kokie motyvai privedė UNRRA- 
os zonos Vyriausiąją Vadovybę prie 
to, kad ji ėmėsi tokių žygių prieš 
mus? Apie tai potvarkis nr. 231 nie
ko nepasako. Sunkti patikėti, kad 
UNRRA nebeturėtų lėšų globoti DP 
studentiją likusius 3 mėnesius. Se
novės graikų išminčiai sakydavo: 
„išnaikink tautos intelegentiją ir tu 
išnaikinsi visą tautą.“ Nuo liepos 
1 d. mūsų globojimą perims — mes 
tikime — IRO ar US kariuomenė. 
Nauji globėjai retai keičia padėtį ge- 
rojon pusėn. Dažniausiai paliekama 
prie „status ante quo“,. Tatai yra 
didysis apgailėtinas nuostolis. Liepos 
1 d. DP studentija bus perimta be 
specialios globos. "

Prasidedant šiltesniam metų lai
kui, prasidėjo ir nauja kampanija iš 
Aukščiausių instancijų, raginanti 
grįžti į ten, iš kur mes kilę. Vėl 
žnums kalbama, kad savo gimtinėse 
galėsime naują gyvenimą pradėti. 
Vėl siūlomas dviejų mėnesių maisto 
davinys kelionėn į Rytus. Bet nie
kas nepasako, ar kelionė baigsis Ne
muną pervažiavus! Su nauja repa- 

Ženeva yra davusi pasauliui visą 
eilę garsių bankininkų, o ir dabar 
Ženevos bankų rajonas, vadinamas 
„Cite“, imponuoja savo solidiškais 
pastatais. Pro naujamiesčio biznio 
gatves artinuos prie ežero, bet pa
krantės lyg nušluotos, o jeigu pama
tai žmogų, tai jis skuba, pasistatęs 
apikakle. Nors ir juntamas pavasario 
dvelkimas, bet šiandien Ženevoje pu
čia žvarbus šiaurys vėjas, garsioji 
„bise“. Ženevos miestas, iš trijų pu
sių apsuptas kalnų ir kalvų, neturi 
jokios užuovėjos iš šiaurės. Per Al
pes persiritęs vėjas, dar 60 kilometrų 
įsibėgėjęs Lemano ežero paviršiumi, 
visą savo įnirtimą paleidžia prieš 
Ženevą.- Tuomet Ženevoje staiga 
krenta temperatūra, pasidaro nepa
kenčiamai šalta. „Bise“ dažniausia 
pučia žiemą, bet ji nėra retas sve
čias ir vidurvasarį. Tuomet — nors 
ir liepos mėnesį — ponios apsituta- 
loja kailiniais, tačiau net trigubi lan
gai ežero pakrantės namuose (tokių 
namų yra daug) mažai tegelbsti. 
„Bise“ pučianti arba 3, arba 6, arba 
9 dienas. Taip bent tvirtina seni že- 
neviečiai. Ar šiaurės vėjas tikrai iai- 
kosi šių kabalistinių skaičių, neteko 
ištirti, bet kai vėjas pučia iš eilės 
tris dienas, ženevietis jį vadina „la 
bise noire“ (juodasis šiauris).

Tą dieną, kai lankiausi Ženevoje 
„bise“ pūtė tik antrą dieną, bet buvo 
pakankamai šalta, todėl ieškojau pa
stogės. Tas, kas-pažįsta Ženevą, ži
no, kad tokiais atvejais einama į 
„Bavaria“. Šiandien ten užsukama 
daugiausia iš tradicijos, vien iš pa
pratimo. Su .šiuo savaime paprastu 
eiliniu restoranu surišta Ženevos 
istorija tarp 1920 ir 1940 metų. Du 
talentingi vengrų karikatūristai yra 
nušaržavę visas to dvidešimtmečio 
politines žvaigždes, patekėjusias Tau
tų Sąjungos padangėje, o „Bavari
jos“ restorano savininkas turėjo tikra

Emigraciniai dokumentai
Gyvename, emigracijos dvasia. 

Kiekvienam tas klausimas rūpi ir 
kiekvienas stengiasi šį klausimą ge
riausiai susitvarkyti. Tačiau, kaip 
praeitis parodė, emigracijos galimy
bės gali iškilti staiga, ir ne retai ke- 
letos dienų būvyje tenka ne tik ap
sispręsti — vykti ar nevykti, bet su
tvarkyti ir pristatyti reikalaujamus 
dokumentus.

Imant dėmesin tai, kad nesame 
savame krašte, kad daugeliui mūsų 
teko palikti giminę nesuspėjus pasi
imti reikalingiausių dokumentų, kad 
daug kam dokumentai įvairiausiose 
aplinkybėse žuvo, manyčiau, būtų la
bai .pravartu visu tuo susirūpinti 
tuojau, neatidėliojant, kad kada nors 
nebereikėtų tam eikvoti tada jau pa
brangusio laiko ir perkrauti darbu 
atitinkamas įstaigas.

Vykstant į įvairius kraštus, būtų 
sunku tiksliai nusakyti, kuriuos spe
cialius dokumentus reikės turėti, bet, 
kiek ligi šiol teko patirti, tektų pa
ruošti šiuos dokumentus: 

triacijos akcija reikia sieti pakitė
jusią politiką studentijos atžvilgiu. 
Kai kas galvoja, kad studentija, kuri 
nebegaus paramos, lengviau nutars 
repatrijuoti.

KO MES SIEKIAME
Svarbu mums įsisąmoninti nau

josios politikos motyvus. Tada ži
nosime, kaip turime elgtis.

Po kdvo 31 d. tūkstančiai DP stu
dentų atsidūrė prieš neišvengiamą 
dilemą: mesti studijas ir vykti at
gal į stovyklas arba likti universi
tete, gyventi pusbadžiai ir sunkiu 
darbu užsidirbti lėšas studijoms. Iš 
stovyklos maistą paimti, ten negyve
nant, nebegalima. Dar per anksti 
pasakyti, kuriuo keliu dauguma mū
sų studentų pasuks. Per pirmąsias 
savaites, sunkiausias pereinamajame 
laikotarpyje, kiek man teko paste
bėti ir skaityti gautoje korespon
dencijoje, didesnė dauguma pasi
rinko antrąjį kelią. Studentų kiše
nė tuščia, o pašalpa maža. Studentai 
stoja i darbo sutartis su US kariuo
mene ar karine valdžia, pasirinkda
mi tarnybas vakarais, naktimis ir 
šventadieniais. Tokiu būdu užsidir
bame lėšas, reikalingas sumokėti už 
mokslą, pragyvenimą ir butą. Maisto 
atžvilgiu mes atsidūrėme staiga blo- 
gėsnėje būklėje negu karo ir mūsų 
vargo kaltininkai. Vokiečiai palaiko

žodžio prasme „auksinę“ mintį kari
katūras supirkinėti ir jas kabinti ant 
restorano sienų. Taip „Bavaria“ vir
to garsenybe, į kurią kiekvienam Že
nevos lankytojui 'reikėjo taip pat 
„privalomai“ nueiti, kaip ir į Tautų 
Sąjungos rūmus. O ypač restoranas 
išgarsėjo Lokarno sutarčių brolavi- 
mosi laikais, kai vieną pavakarį į 
„Bavariją“ atėjo Austin Chamber- 
lain, Aristide Briand ir Gustav Stre- 
semann, atsieit, trys stambiausios to 
meto kanuolės. „Bavaria" tuomet 
savo garsumu ėmė konkuruoti beveik 
su pačia Tautų Sąjunga.

Nūn sėdžiu apytuštėje „Bavari
joje“ ir žvalgausi aplinkui. Sienos 
nukarstytos karikatūrų, bet tie as
menys, kuriuos jos vaizduoja, arba 
jau visiškai nuėjo iš šios .žemės sce
nos arba pasitraukę is politinės 
arenios. Kiek čia kadaise garsėju
sių, o nūdien visiškai užmirštų var
dų! Su „Bavaria“ susietas ir Nepri
klausomos Lietuvoj istorijos vienas 
laiko tarpsnis. Štai karikatūroję pa
vaizduotas „le dictateur Voldema
ras“. Jį užtinkame dar dviejose ka
rikatūrose. Apie mirusius arba gera 
arba nieko! Bet Voldemaras Žene
voje nebuvo mėgiamas, tad šaržais 
norėta išreikšti karčią pašaipą.

Žvilgsnis dar stabteli ties karika
tūra, susidedančia iš dviejų dalių. 
Vienoje dalyje pavaizduotas žmogus 
iki juosmens, paskum padėtas para
šas „bus daugiau“, o antroje kari
katūros dalyje parodyta pora kojų. 
Si sąmojinga karikatūra vaizduoja 
anų laikų Dancigo senato pirminin
ką Dr. Sahm, kuris buvo bene su 
viršum dviejų metrų ūgio ir todėl 
buvo pramintas - „mažiausios valsty
bės didžiausiu prezidentu“.

Su Ženeva, su Tautų Sąjunga, su 
„Bavaria“, su Dancigu susieta pas
kutiniųjų 20—25 metų Europos isto
rija. Kas gali įspėti, nuo kokio nau
jo „Dancigo“ prasidės įvykiai, kurių 
raida neišvengiamai reikalaus prie
rašo: „Bus daugiau“? A.G.

1. GIMIMO METRIKUS
Neturintieji jų turėtų juos susi

daryti čia.
Gimimo metrikams sudaryti, žiū

rint kam kaip parankiau, yra šie ke
liai:

a) stovyklose (camp) per teisinius
tarėjus, pasiėmus 2-3 liudininkus, 
kurie tokį faktą galėtų paliudyti. 
Teisinių tarėjų sudarytą aktą tvirti
na ir deda antspaudą stovyklos di
rektorius. ' >

b) pas lietuvių reikalams Šv. Tė
vo atstovą Vokietijai ir Austrijai, 
kurio būstinė Kirchheime (netoli 
Stiittgarto). Tam tikslui, atrodo, ne
būtina tenai pačiam vykti. Vietinis 
stovyklos klebonas galėtų surašyti 
protokolą ir vėliau padėti tautiečiui 
tą klausimą greičiau sutvarkyti pas 
gerbi Sv. Tėvo atstovą.

c) Liudininkų pagalba tokius pat 
metrikus galima sudaryti ir pas vo
kiečių notarą.

ryšius su giminėmis krautuvėje ir 
kaijne. Mums to trūksta. Mes turi
me pasitenkinti 700—900 kalorijų.

Tokiomis sunkiomis aplinkybė
mis siekti .aukštojo mokslo šimtus 
mūsų studentų įgalina aukšta kilni 
idėja. Išmušus laisvės valandai ir 
suskambėjus laisvė varpui, mes tu
rėsime būti pasiruošę įkinkyti visus 
savo gabumus ir visą žinojimą Tė
vynės atstatymui. Tūkstančiai mū
sų akademikų šioje ir anoje pusėje 
laukia ir tiki, kad ta , diena išauš. 
Pasaulio istorijos tūkstančiai metų 
ir mūsų tautos istorijos šimtmečiai 
patvirtino aksiomą, kad pasaulyje 
yra teisybė. Kol ji -prasiveržia ir 
paima viršų, tautų santykiuose kar
tais gali praeiti ilgesnis laiko pe
riodas.

Mūsų akademinio jaunimo eilės 
dabar yra vyresnio amžiaus negu 
Nepriklausomybės metais. Bet idea
lizmas nėra sumažėjęs. Priešingai. 
Praėjusieji metai parodė, ką reiškia 
nepriklausomybės netekimas. Trokš
dami atgauti ir išsaugoti laisvę, tau
tos reikalus turime statyti prieš as
meninius. Studijuojame ne dėl di
plomų ir skambių akademinių titu
lų, bet dėl paties mokėjimo.

Tokios mintys palydi mūsų stu
dentus ir duoda stiprybės pradedant 
naują vasaros semestrą, pasikeitu
siose ir pasunkėjusiose sąlygose.

60.000 rusų įžygiavo j Austriją
Daily Mail specialus koresponden

tas praneša iš Vienos, kad per pasku- 
tinias kelias dienas į Žemutinę Au
striją įžygiavo mažiausiai 60.000 rusų 
kariuomenės avangardas. Šie skai
čiai esą pateikti Sovietų karinių pa
reigūnų vietinėms Austrijos įstai
goms, kad jos parūpintų pakankamai 
patalpų ir maisto. Rusai aiškiną, jog 
kariuomenė vykdanti Z. Austrijoje 
manevrus.

Naują; atvykusieji gabenasi sun
kiuosius pabūklus, taip vad. „Stali
no“ tankus ir ginkluotus autoveži- 
mius, kurių vietos gyventojai nerą 
matę.

Dauguma šių dalinių būsią atvy
kę iš Vengrijos. Zwettl-Allensteig

Naujos knygos ir leidiniai
(Atkelta iš 5 pusi.) 

manto Wurzburge — Bavarija, daro 
ypatingai patrauklų įspūdį. Viršelis 
C. Januso, iliustracijos T. Kulakau
sko, iš VIII-jo leidimo. Išleista 1947 
— 400-siais Lietuviškosios Knygos 
Jubiliejiniais — metais. Atspausdin
tas gerame popieriuje Schweinfurter 
Druckerei und Verlagsanstalt G’in.b. 
H. Tiražas 300 egz., kaina 10,- RM. 
Normalios knygos formatas, 300 pusi., 
telpa 142 Maironio kūriniai.

Šiame reprezentatyviniame PA
VASARIO BALSŲ leidinyje randa
me pradžioje štrichinį Maironio at
vaizdą ir jo eilėraščio „Skausmo 
skundas“ truputį sumažintą autogra
fą. Yra ir šios laidos leidėjo žodis, 
kuriame be kito ko pasakyta: „Tegu 
nemirštamasis Maironis ir tremtyje 
dainuoja mums naujos tautos atgimi
mą ir naują Tėvynės pavasarį.“ Gi 
leidinio gale įdėta du straipsniai: 
„Pavasario'Balsų leidimai“ ir J. Am
brazevičiaus „Maironis ir Visuome
nė“. Prie pirmojo straipsnio yra lei
dėjo pridėtas toks prierašas:

2. JUNGTUVIŲ METRIKUS
Lietuvoje susituokusiems, kadangi 

ligi 1940 m. civilinės metrikacijos te
nai nebuvo, tereikalinga bažnytinio 
pažymėjimo apie tai, gi vėliau susi
tuokusiems tinka abu pažymėjimai 
(ir bažnytinis ir civilinių metrikaci
jos įstaigų). Vokietijoje susituoku
siems pagal veikiančius vokiečių įsta
tymus būtina „Standesamto“ pažy
mėjimas. Tie, kurie jungtuvių metri
kų iš Lietuvos neatsivežė, turėtų ta! 
įrodinėti lietuviškuose pasuose esa
mais atitinkamais įrašais arba kitais 
dokumentais, iš kurių būtų aiškus 
jungtuvių faktas. -

3. PASĄ
Arba jį atstojantį dokumentą.

4. ŠEIMOS RYŠIO DOKUMENTUS
■ Iš jų būtų galima nustatyti pri

klausomybę šeimai. Šeimą sudaro 
pirmojo laipsnio giminės (tėvas, mo
tina ir šeimos galvos vaikai).

5. IDENTIFIKACIJOS KORTELĘ 
Tiems, kurie ją privalo turėti.

6. SPECIALYBES DOKUMENTUS
Kas užsirašo kurią nors specialy

bę, turi ją įrodyti dokumentais, tiek 
dėl išeito mokslo, tiek dėl dirbto lai
ko. Čia suprantama mokyklų pažy
mėjimai ir aukštųjų mokyklų diplo
mai. Neturintieji tokius dokumentus 
galėtų, patikimų liudininkų padeda-' 
mi, susidaryti stovyklose, pas teisi
nius tarėjus, tvirtinant stovyklos di
rektoriui.

Šiuo atveju į pagalbą galėtų ateiti 
profesinės draugijos. Pvz., Teisinin
kų Centro Valdyba savo nariams, ne
turintiems čia savo diplomų, išduoda 
atitinkantys pažymėjimus.

7. PAPILDOMŲ SPECIALYBIŲ 
DOKUMENTUS

Tokie dokumentai reikalingi, jei
gu emigracijos kandidatas įsirašo 
daugiau specialybių.

8. DARBO IR TARNYBŲ 
PAŽYMĖJIMUS

Prie šios rūšies dokumentų priski
riami ir visi tie, kurie pagrindžia at
liktąją praktiką, tarnybos rūšį ir lai
ką. Visa tai palengvintų nustatyti 
emigranto emigracinę grupę.
9. KALBŲ MOKĖJIMO ĮRODYMUS

Yra vokiečių vertėjų mokyklos. 
Sugebantieji gali tuojau išlaikyti eg
zaminus ir gauti reikiamą pažymė
jimą. Tokių mokyklų yra veik kiek
viename didesniame mieste. Antra 
vėl vertus, tokius pažymėjimus tektų 
gauti iš amerikiečių įstaigų arba 
UNRRA pareigūnų. 

sritis esanti perpildyta daliniais ir 
priemonėmis.

Rusų įstaigos įsakiusios pilnai 
aprūpinti kariuomenę, jų žmonas ir 
vaikus.

Mėsinės, atsisakiusios teikti mė
sos, buvusios okupacinių įstaigų iš
tuštintos, nors mėsa buvusi skirta 
vietos- gyventojams.

Austrų delegacija buvo pasiųsta į 
Vieną protestui pareikšti, kad į 
Austriją atvykimas „svetimos ka
riuomenės“ esąs nelauktas ir todėl 
prašo rusus, kad jie savo dalinius 
aprūpintų patys, nes ūkininkai čia 
negalį teikti daugiau maisto be rizi
kos vietos gyventojams. (Daily Mail, 
O.N.A.)

„Devintasis leidimas toks pat 
kaip ir aštuntasis, tiktai išėjęs at
skiru papildomu leidiniu 1944 m. 
Dabartinis dešimtasis leidimas, 
leidžiamas Vokietijoje — Bavari
joje, papildomas tais eilėraščiais, 
kurie vokiečių okrpacijbs metais 

- nacių cenzūros buvo išmesti. Visa 
kita paliekama kaip aštuntajame 
ir devintajame leidime, su visais 
paaiškinimais ir priedais“.
Tremtiniškoji visuomenė „Pava

sario Balsų“ pasirodant jau senai 
laukė, nes šiuo laiku Maironis vėl 
tapo pranašinguoju atgimimo dainiu
mi. Gi šis skoningai išleistas leidinys 
kaipo toks — mūsų knygos bei spaus
dinto žodžio parodose visada užims 
sau garbingą vietą,

Informacijos dėlei tenka čia pažy
mėti, jog šiais metais Maironio „Pa
vasario Balsai“ bus pasirodę bene 
trimis dešimtosiomis laidomis: viena 
anglų zonoje, antra amerikiečių zo
noje ir trečioji dešimtoji laida, sako, 
pasirodžiusi tėvynėje...

St. Pl-na^

10. AUTOBIOGRAFIJĄ
Gal tai ir ne visomis progomis 

bus reikalinga, bet būti) tikslu turėti 
ją paruoštą anglų kalba. Joje itin 
svarbu nušviesti, kodėl čia esi atsi
radęs ir ką Vokietijoje dirbęs.

Visi tie dokumentai vienur gal te
reikės parodyti, kad. atsižymėtų, ki
tur gi reikės pridėti ir vertimus į 
anglų kalbą, o taip pat ir nuorašus. 
Vertimus ir nuorašus reikėtų pada
ryti' arba pas vokiečių notarą arba 
UNRRA įstaigų juridiniuose skyriuo
se arba per stovyklų juridinius tarė
jus. Tokių nuorašų tektų iš karto 
pasigaminti daugiau, kad kitąkart 
prisireikus netektų vėl viską nuo 
pradžios pradėti. (

Vykstantiems į Ameriką ir netu
rintiems affidevitų, jiems iš kurios 
nors organizacijos (amerikiečių kata
likų, protestantų ir 1.1.) gauti, pra
vartu pasirūpinti asmeniškų reko
mendacijų iš UNRRA pareigūnų ar
ba amerikiečių įstaigų. bei asmenų. 
Vykstantiems gi į Emigracijos lagerį 
būtina turėti stovyklos policijos ir 
vietino komiteto pažymėjimus apie 
asmens elgesį.

Dėl Kanados šia proga noriu pa
brėžti, kad atrodo galimas išvykimas 
tenai tiems asmenims, kurie ten turi 
giminių. Tam tikslui būtina, kad Ka
nadoje gyvenantieji pasirūpintų iš 
Kanados vyriausybės atitinkamų or
ganų pritarimą — sutikimą tūlą -as
menį į Kanadą įsileisti ir tą pritari
mą atsiųstų į Intergovernmental 
Committee, o suinteresuotą asmenį 
apie tai painformuotų.

Platesnių informacijų tuo klausi
mu galėtų suinteresuotiesiems su
teikti prie UNRRA įstaigų esantieji 
emigracijos karininkai, kurie kaip 
tik tam specialiai ir pastatyti.

Dr. B. K.

• Turkų laikraštis „Ulus“ aliar
muodamas rašo apie masiniantf*- 
komunistinio elemento 
na i k i n i m ą , kuris ypačiai Mas
kvos konferencijos metu prasidėjo 
Bulgarijoje, Rumunijoje, Vengrijoje 
ir Lenkijoje. „Ką darys Demokra
tijos?" — kone desperatiškai klausia 
turkų laikraštis, primindamas, kad 
jeigu toms tautoms neateis greita 
Vakarų pagalbą, per trumpą laiką 
jų veidas bus taip pakeistas, kad 
jų nebebus galima atpažinti. „Ulus“ 
guodžiasi iš Washingtono ateinančio
mis žiniomis, pasak kurių JV pusi* 
rengusios pradėti naują d i d e » 
1 ę, politinę ofenzyvą. —E.—
• Nuo š. m. gegužės 11 d. 3 vaL 
laikrodis pasukamas vieną 
pirmyn.

)
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Nesupratimas ar pikta valia ?
(Pradžia 5 pust 

laikraštis klausia: „jei šalin nuo 
Vakarų, tai prie ko artyn?“ O štai 
kas buvo mano parašyta:

Pacitavęs savo korespondentą, 
kuris išreiškė savo nuslsivylimą 
Vakarais ir padarė labai griežtą iš
vadą, kad „daugelis mūsų, pažinę 
Vakarus, nebenorime būti vakarie
čiais“ aš rašiau: „Kitaip sakant, ša
lin nuo Vakarų! Tuose žodžiuose 
skamba ne tik nusivylimas Vakarais', 
bet ir kažin koks protestas už tai, 
kad mes per daug ilgai ir be jokių 
rezervų Vakarus garbinome. Tatai 
būtų galima pavadinti tautinės savi
garbos prasiveržimu ir noru nusi
kratyti, pagaliau, savo mažavertiš- 
kumo kompleksu... Bet ką mes lai
mėtume, jei nusigręžtume nuo Va
karų? Kokia mums būtų nauda nu
traukti šimtametes mūsų kultūrines 
tradicijas su Vakarais ir, pagaliau, 
ar tai būtų galima praktiškai pada
lyti? Mes galime nusivilti Vakarais, 
ypač po šio karo, bet Europa nebe 
pirmą kartą virsta griuvėsiais... Ji 
daug kartų kėlėsi ir vėl prisikels... 
Taigi, nusigręžimas nuo Vakarų Eu
ropos būtų ne kas kitas, kaip kirti
mas šakos, ant kurios patys sėdime. 
Pulti iš vieno kraštutinumo į kitą 
nebūtų prasminga. Svarbiausia mū
sų misija kurti savo tautinę kultū
rą..., bet tas darbas visai nereika
lauja apsimūryti kinų siena nuo Va-

DP ženklelis
Mūsų gyvenimui tremtyje prisi

minti yra išleistas metalinis ženklelis 
(bronzinės ir juodos spalvos derinys). 
Tarp Gedimino stulpų, viduryje, yra 
nupieštas žemės, rutulys pažymėtas 
juoda spalva. Ant žemės rutulio, iš
kilioje formoje, kairėje pusėje sėdi 
tremtinė moteris su kūdikiu ant ke
lių. Šalia jos stovi ryšulių prikrau
tas vežimėlis. Dešinėje pusėje ma
tyti Europos pakraštis, i kurį nu
kreiptas ir moters žvilgsnis. Virš jos 
skrenda kregždutė, kuri išreiškia 
temtinės moters svajones, još ilgesį 
savo tėvynės. Apačioje ženklelio yra 
dvi raidės: DP. Visas šis piešinys yra 
bronzinės spalvos.

DP teisėmis mes jau išgyvenome 
dvejerius metus. Pastaruoju metu ga
lutinai sprendžiamas musų likimas. 
Tad šiam mūsų DP gyvenimui prisi
minti ir yra išleistas šis DP ženklelis.

Kas nori padėti šį ženklelį išpla
tinti tarp lietuvių in kitų tautų DP 
tarpe, prašome kreiptis i Lietuvos 
Raudonojo Pryžiaus Wuerburgo 
Skyrių:

(13a) Wurzburg 7, Nordkaserne, 
Litauisches Lager.

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

XX
GIBIESAS Jurgis;
GIEDA Bronius;
KVECINSKIENE Magdelena;
LESCIKAUSKAS Juozas, 29 metų, iš 

Ostpreussen;
LEVECKIS Vincas, 30 metų, iš Aus- 

sig;
LIAUDINSKIENĖ Teresė, 37 metų, 

gyv. Vilkaviškis;
MACIANSKIENE Agota;
MARIONIS Antanas;
MARTINKAITIENE Petronė;
MIKELAITIS Juozas, 43 metų, Zyp

liai;
MIKOLAITIENE Juta, 23 metų, gyv. 

Kaunas;
NEMORTA Vincas, 26 metų, gyv. 

Dimin/Pommern;
NEMORTA Valentinas, 19 metų, gyv. 

Dimin/Pommern;
NEMORTA Simanas, 42 metų, gyv. 

Dimin/Pommern;
NEMORTA Juozas, 39 metų, gyv.

Dimin/Pommern;
NEMORTA Jonas, 52 metų, gyv.

Dimin/Pommern;
NEMORTA Bronius, 54 metų, gyv. 

Dimin/Pommern;
PADACHI Nicolas, 43 metų, iš Lon

don;
PAŠKONIS Jonas;
PAUKŠTYS Izidorius. 

karų. Priešingai, mes įeiname į Va
karų Europos kultūringų tautų šei
mą ir, ar mes to norime ar nenori
me, tautiniame katile pagaminta 
mūsų kultūrą vistiek turės vakarie
tišką prieskonį“.

Tesprendžia pats skaitytojas, ąr 
čia pasakyta su rezervais ar „be re
zervų“ ir ar mano nepakankamai 
aiškiai nurodyta linkmė, kuria aš 
siūlau eiti? Apie mūsų kultūrinių, 
santykių glaudinimą su Vakarais aš 
jau nebe pirmą kartą kalbu, bet „Ži
buriai“,'matyt, mano strapšniais ne
sidomėjo. Kam tad tas iš piršto 
išlaužtas klausimas: „Jei šalin nuo 
Vakarų, tai prie ko artyn?“ Kam 
taip akiplėšiškai iškraipyti mano 
mintį? Kas čia' norima tuo ne vie
toje pastatytu klausimu pasakyti?

Ir štai paskutinis perlas: „Tiesa, 
vietomis autorius nevykusiai bando 
įrodinėti, rašo laikraštis, kad nusi
gręžimas nuo Vakarų nebūtų nau
dingas ir gal negalimas, tačiau baig
damas jis vėl rašo: — nereikia 
mums Vakarų Europos, nereikia 
Vokietijos, nes ji mums nieko ne
gali duoti, gal būt, galvoja šiandien 
mūsų ne vienas.—Mums gi rodos, kad 
sunku būtų rasti bent vieną tokį 
„nepagydomą aklį“, kuris taip sa
kytų Vakarų atžvilgiu, nebent jis 
būtų Rytų saulės apakintas“, baigia 
laikraštis.

Į tobulumą nepretenduoju, bet 
man vis dėlto būtų įdomu išgirsti, 
kodėl aš nevykusiai bandau įrodi
nėti? Jei aš pasakysiu, kad „Zibu-

Kokia „lietuvių literatūra“ atstovaujama „brolišku respublikų“ leidiniuose
Kaip praneša „Tiesa“ kovo 27 d. 

numeryje, šiais metais žadąs pasi
rodyti didelis įvairių tautų rašytojų 
kūrybos rinkinys, skirtas Maskvos 
miesto 800 metų įsikūrimo meti
nėms. Lietuvos tarybinių rašytojų 
sąjunga įteikusi šio leidinio redak
cijai eilės eilėraščių vertimus. Štai 
jie: L. Giros „Pamaskvio žolės“, S. 
Neries „Bolševiko kelias“, „Kai aš 
būsiu toli“, „Maskva", .Venclovos 
„Saulė teka iš rytų“, K. Korsako 
„Maskva“, V. Valsiūnienės „Maskva", 
„Kurantai“ ir J. t-.-

Ir kti Sov. Sąjungos literatūros 
leidiniai yra užsimoję pateikti lie
tuvių prozos ir poezijos pavyzdžių. 
Taip, pvz. Leningrado literatūros 
žurnalo „Zvezda“ redaktoriai, maty
dami, kaip tarybinių Lietuvos rašy
tojų sąjunga, pasirinkdama tam 
medžiagą „persistengia", pasiuntė 
savo atstovą, poetą Vsevolodą Rož-

2662. Jūrelė Jonas, s. Martyno, 
gimęs 1900 IX 5 d., prašomas atsi
liepti Morkūnui Vladui, (24 Kiel- 
Friedrichsort, Camp 40 — čia yra 
Jūsų jungtuvių ir sūliaus gimimo 
metrikai bei .fotografijos. ’

2663. Matulis Liudas (Wurzach, 
Kr. Wangen/Wtirtt., DP Camp) — sa
vo giminių ir pažįstamųjų.

2664. Palaitis Stasys, (14a) Weil- 
heim/Teck, Poststr. 18, ieško šiaulie
čio, kuris 1944 m. pavasarį pažino 
Šiauliuose Paprūdžio gt. 7nr. gyven
tojus; be to, Kundroto Prano: jį patį 
arba turinčius apie jį žinių prašo at
siliepti.

2665. Breimerienė Irmgarda, (20b) 
Wolfenbuttel, Campestr. 46, — Jan
kauskaitės Juzės, pask. žin. gyv. vie
ta Vienoje.

2666. Siemaškienė-Dambrauskaitė 
Elena, (20b) Wolfenbuttel, Campestr. 
46 — giminių ir pažįstamųjų.

2667. Varnas Alfonsas, (13b) Mem
mingen, Bessererstr. 8 — Vabolio 
Antano.

2668. Normantas Vacys, (13a) Am- 
berg/Oberpf., UNRRA Sanatorium, 
Oberrealschule, Zimm. 42 — savo 
brolio Normanto Stasio, 1945 m. gyvi, 
Berlyne.

2669. Masaitis Endrius, Heidel-
fing, Kr. Landau/Isar, b. Josef Kieves 
— sūnaus Masaičio Jono (1922. V. 11), 
Hermano Jono (1921. V. 22) ir Vo- 
veriaus Juozo, 38 m. , 

riai“ meluoja, tai dar manimi nie
kas nepatikės, bet kad jie net iki to 
prieina, tai faktas. Mano straipsnio 
išvada visai ne tokia, kokią man pri
meta „Žiburių“ redaktoriai. Tai yra 
jų insinųacinio straipsnelio išvada, 
o ne mano. Mano straipsnis baigia
mas taip: „Nereikia mums Vakarų 
Europos, nereikia Vokietijos, nes ji 
mums nieko negali duoti, gal būt, 
galvoja šiandien mūsų ne vienas. 
Kas šiandien gali ir nori ką duo
ti?... Ar mes to norime ar neno
rime, bet mūsų kultūrininkų akys 
krypo praeityje, krypsta ir šiandien 
į Vakarus. Ir man rodos, kad mums, 
lietuviams, kaip europiečiams, į tą 
ligonį reikėtų žiūrėti greičiau su su
sirūpinimu, ne kaip su panieka, rei
kėtų ieškoti receptų jam gydyti, o 
ne nusigręžti nuo jo, kaip nuo pas
merktojo beviltiškai žūti. Vakarai 
turi savo ydų, bet juk nebūtinai 
mes turime matyti tik ydas“.

O „Žiburių“ redaktoriai, kaip ma
tėme, pacitavę pirma mano baigia
mosios pastraipos sakinį, daro tokias 
išvadas, kurios su mano išvadomis, 
nieko bendra neturi. Ar tai yra sąži
ningi komentarai? Ar tai yra nuo
širdumas nagrinėjant kultūrinius 
klausimus? .Aš nepretenduoju, kad 
mano strapsniai visiems patiktų, 
bet aš turiu teisės laukti ir reika
lauti, kad mano mintys nebūtų su
luošinamos ir mano išvados nebūtų 
iškraipomos. To reikalauja ir eli- 
mentarinė žurnalistinė etika ir juo 
labiau krikščioniška moralė.

destvenskį Liėtuvon, kuris pasirinko, 
be kitų, Maironio, V. Mykolaičio- 
Putino ir kitų rašytojų eilėraščius.

Taip pat Vilniun buvo atvykęs li
teratūros kritikas profesorius K. J. 
Zelinskis. Jo kelionės tikslas — gauti 
medžiagos lietuviškų novelių rinki
niui rusų kalbon. Rinkinį leis „So- 
vietskij Risatel“ leidykla. Taigi, So
vietų literatai privalo patys ieškoti 
lietuvių literatūroje to, ko neberan
da, ar nebenori rasti tarybiniai Lie
tuvos rašytojai.
SUDOROJUS „BUOŽES* —PLANAS 

ĮVYKDYTAS lOl°/o!
„Tiesos“ 72 nr. Marijampolės 

apskrities vykd. komiteto pirm. A. 
Butkus rašo: „Tiesos“ 61 (1199) nu
meryje buvo pažymėta Mariampolės 
apskritis, kaip smarkiai atsiliekanti 
vykdant miško ruošos planą. Buvo 
nurodyta, kad Marijampolės valsčiu-

2670. Ramonąitienė Elžbieta, Hei-. 
delfing 157, Kr. Landau/Isar, b. Josef 
Kieves — sūnaus Raiųonaičio Jono 
(1920. X. 25).

2671. Mrs. Charles Burdick (gim. 
Augusta Lukat), 617 Nikolas St. To
ledo 9, Ohio, U.S.A., ieško Gružaitės 
Ogos arba Gružaičio Walter — Vlado.

Dr. J. Padoch, Dozent der Rechts- 
geschichte, Munchen 27, Ortnit- 
str. 17, ieško pirkti „LIETUVOS 
STATUTĄ“. Knyga reikalinga stu
dijų reikalams. Kas ją iurėtų, malo
niai prašomas vokiečių kalbą atsi
liepti aukščiau nurodytu adresu.

JŪRININKŲ ŽINIAI
Prekybinių laivų kapitonai, štur

manai ir mechanikai, praradę karo 
metu savo specialybės dokumentus, 
gali juos atnaujinti Jūrų Mokykloje 
Flensburge, kuri yra atitinkamų 
įstaigų tam įgaliota.

Tam tikslui reikia pranešti vardą, 
pavardę, gimimo datą, kuruos jūri
nius mokslus yra baigęs, kurias, pa
reigas ėjo laive ir pateikti dokumen- 
talinius įrodymus, jei turima. Taip 
pat reikalinga dviejų lindininkų. 
Geriausia jei paliudijimą galėtų su
teikti Jūrų Mokykloje lektoriais 
dirbą jūrininkai: kap. T. Daukantas, 
inž. J. Dijokas, kap. A. Jurijonas, 
kap. P. Mažeika bei netrukus į mo
kyklą atsikeliantieji inž. V. Nutau- 
tas, kap. B. Krištopaitis ir kap. S. 
Dagys.

Rašyti Dr. P. Mažeikai, Flenš- 
burg, Muriketoftstr. I. —

SPORTO ŽINIOS
Pabaltijo Universitete

— Balandžio 23 d. prasidėjo uni
versiteto lietuvių studentų tarpfa- 
kultetinis krepšinio turnyras. Pir
mieji rungėsi Žemės Ūkio ir Medici
nos Fakultetai. Pradžioje kova lygi 
ir įtempta, tačiau į pabaigą Z. U. Fa
kultetas įtempimo nebeišlaikė ir fhe- 
dikai rungtynes laimėjo aiškia pa
sekme 36:19 (12:14). Medicinos Fa- 
kult.: Snarskis (14), Šukys (8), Mickū- 
nas (6), Laniauskas (6), C. Navickas 
(2) ir Vingilis.

— Balandžio pabaigoje įvykusios 
draugiškos futbolo rungtynės tarp 
lietuvių studentų rinktinės ir Pinne- 
bergo vokiečių baigėsi visai vokie
čiams nelaukta lietuvių pergale 4:0 
(1:0). Vokiečiai nesitikėjo iš pirmą 
kartą Pinneberge pasirodančių lietu
vių futbolininkų tvirtesnio žaidimo. 
Tarp vokiečių ir lietuvių santykiai 
yra draugiški.

— Balandžio 22 d. įvyko draugiš
kos krepšinio rungtynės tar estų stu
dentų rinktinės ir liet, medikų ko
mandos. Rungtynės baigėsi 37:17 lie
tuvių medikų naudai. Taškai: Mic- 
kūnas (12), Šukys (8), Navickas (7), 
Laniauskas (6) ir Snarskis (4).

— Komiškos futbolo rungtynės 
tarp teisininkų ir architektų baigėsi 
1:0 architektų pergale. Lemiamą 
įvartį įkirto stud. Gvildys.

— Pinnebergo vokiečių lengvosios 
atletikos sezono atidaryme dalyvavo 
ir Pabaltijo universitetas. Keturių 
kilometrų ėjime pirmąją vietą užėmė 
pasaulinis ėjikas latvis Dalinš, pali
kęs savo priešininkus, net kelis šim- 

je silpnai reaguojama į buožių sabo
tažą, kad jiems skiriamos per mažos 
miško medžiagų išvežimo normos.

'Marijampolės ąpskr. vykd. komi
tetas praneša; kad minėti faktai pa
sitvirtino. Miško ruošos plano vyk
dymo žlugdytojai buožės Katilius, 
Cėsna, Akelis patraukti atsakomy
bėn. Greitesniam miško ruošos plano 
įvykdymui buvo pasiųstos aktyvo 
brigados, kurios atliko apylinkėse' 
aiškinamąjį darbą. Šių priemonių 
pasėkoje, miško medžiagos išvežimo 
planas apskrityje įvykdytas už pir
mąjį šių metų ketvirtį kovo 20 die
nai 101°/o. Miško ruošos^- darbai 
apskrityje vykdomi ir toliau viršum 
plano“.

Taigi, pakako tik pasiųsti „akty
vo brigados aiškinamajam darbui — 
— ir reikalas jau „viršum plano“!

J. Mšk.

Kas gali suteigti žinių? 
Kas balandžio 14 d. naktį greit, trau
kinyje Augsburg-Nūmberg (išva
žiavus iš Augsburgo 3,25 vai. naktį) 
pakeisdamas pasiėmė vidut. dydžio 
lagaminą su vienu užraktu? Pado* 
rus mano lagamino radėjau, Tave 
nuoširdžiai prašau manąjį už di
delį atlyginimą gražinti arba žemiau 
nurodytu adresu pranešti, kur galiu 
jį atsiimti.

Schwester Grete Gronlinger, 
Rothenburg ob. der Tauber 

Alter Stadtgraben 18, Kindergarten. 
Radėjui bevertės knygos yra man 
neatlyginamas nuostolis.

Padėka
Visiems, sveikinusiems mūsų sam

būrį skautų patrono — šv. Jurgio 
dienoje ir sambūrio vėliavos pašven
tinimo bei spalvų įteikimo proga, 
nuoširdžiai dėkojame.

Pabaltijos Universiteto 
Stud. Skautu S! „VYTIS“ 

Valdyba.

4129 Baltų Sargybų Kuopos Cpi. 
Baženui Liudvikui už energingą, 
greitą ir nuoširdžiai paslaugu pasi- 
tarnavimą mano nelaimės-susižeidi- 
mo metu, pristatymą mane ligoni
nėn vėliau savo atsilankymu pas 
mane parėdžiusiam tikrai taurią lie
tuvišką širdį, rūpinantis mano svei
katos būkle, reiškiu .gilią nuoširdžią 
padėką. 

tus metrų. Bėgimuose per laukus 
neblogai pasirodė lietuvis stud. K. 
Astravas.

— Balandžio mėn. pradžioje Pa
baltijo universitetas įsirengė savo 
lauko krepšinio aikštelę. Aikštelė 
įrengta latvio stud. Gulbio ir lietuvio 
stud. med. Snarskio iniciatyva ir 
darbu. Su aikštelės atsiradimu itin 
pagyvėjo susidomėjimas krepšiniu. 
Laukiama svečių krepšininkų.

-es-
GIMNAZIJŲ SPORTO ŠVENTE 

NUERTINGENE
Gegužės 2—3 d-, d. Nuertirigene 

gimnazija suruošė dešimties gimna
zijų sporto šventę, kurioje dalyvavo 
sportininkai’ iš Augsburgo. Dillinge- 
no, Wuerburgo, Ravensburgo, Hanau, 
Eichstaetto, Scheinfeldo ir Nuertin- 
geno, be to, dar Nuertingeno Aukš
tesnioji Technikos Mokykla. Buvo 
pravestos vyrų krepšinio, moterų ir 
vyrų tinklinis ir moterų bei vyrų 
stalo teniso varžybos. Vyrų krepši- 
nyje pirmąją , vietą iškovojo Hanau 
gimnazistai, baigminėje kovoje ■ gra
žiai pasižymėję prieš Nuertingeno 
Aukšt. Technikos Mokyklą 35—22 
(17—4). Vyrų tinklinio nugalėtoju 
tapo Eichstaetto gimnazija, finali
nėse rungtynėse prieš. Wuerzburgą 
sužaisdama 2—0 (15—9.' 15—3). Mo
terų tinklinį laimėjo Wuerzburgo 
gimnazistės, antroje vietoje po at
kaklios kovos (9—15. 15—12, 15—7) 
palikdama Eichstaetlą. Antrąją per
galę Eichstaetto mergaitės išnešė ir 
stalo tenise, laimėdamos prieš Nuer- 
tingeną 2—0. Atskiri susitikimai da
vė šias pasekmes: Vailokaitytė — 
Bubelytė 21—19, 22—20 ir Toliušytė 
— Ladauskaitė 21—16, 21—14. Vyrų 
stalo tenisą laimėjo Aukšt. Technikos 
Mokykla, kurios vyrai prieš Hanau 
gimnaziją sukovojo sekančiai: Pet
kevičius — Rimkus 21—17. 21—12 
ir Voroneckas — Kalvaitis 21—19, 
15—21. 21—17. Vigą sporto šventė 
praėjo gana jaukioje nuotaikoje. 
Laimėjusieji gavo dovanų, gi visos 
dalyvavusios gimnazijos — atitinka
mus diplomus. Šventę pravedė Nuer
tingeno g-jęs kūno kult, mokyt. Pe
trauskas. ' . (s)

EICHSTAETTO GIMNAZIJA — 
NUERTIGENO ŠARŪNAS 37—29

Gegužės 3 d. Nuertingene įvyko 
draugiškos krepšinio rungtynės tarp 
Nuertingeno Šarūno ir Eichstaetto 
gimnazijos penketukų. Gimnazistai 
parodė atkaklią kovą ir geresnį susi- 
žaidimą ir rungtynes laimėjo 37—29 
(19—9). Taškų įmetė: Eichstaettas — 
Siemaška 10, Momkus 10, Kulpavi- 
čius 8, Žvirzdys 7, Prapuolenis 2; 
Šarūnas — Kriaučiūnas 10, Ruzgas 
10, F. Gružauskas 5, Pilkauskas 2, 
Pr. Gružauskas 2.

Anglų Kalbos Vadovėlių nebėra
Paskutiniu metu daugelis kreipia

si laiškais, ypač iš anglų zonos, pra
šydami atsiųsti Hęrlito Anglų Kal
bos Vadovėlių. Deja, šių prašymų 
išpildyti nebėra galimybės, nes kukli 
to vadovėlio laida jau galutinai išsi
baigė. Prašoma pareikalavimų ne
besiųsti. Neatsilyginusius prašoma 
paskubėti atsilyginti.

Dėmesio
Dar yra pas mus tam tikra 

atsarga „Mūsų Kalendoriaus“. 
Kurie jo dar neturite, pasku
bėkite užsisakyti. Šis kalen
dorius yra ir visada liks ver
tingas kaipo turininga knyga, 
išleista tremtyje. Ypatingai 
tatai įsidėmėtina anglų zonos 
lietuviams, besiruošiantiems iš
važiuoti Anglijon, kur daugelis 
greitai pajus rimtos lietuviškos 
knygos alkį. Taip pat kiekvie
nas lietuvis tremtinys, turįs gi
minių ar pažįstamų užsienyje, 
neras geresnės dovanos jiems 
nusiųsti kaip „Mūsų Kalendo
rių“. įsigykite, kol ne vėlu!

.Mūsų Kalendoriaus“ kaina 
— 10,- RM už 1 egz. Platinto
jams, užsisakantiems daugiau 
20. egz., duodama 10% nuolai
dos.

2658. Žinantieji apie Krikščiūną 
Praną prašomi atsiliepti A. Steigvilai, 
(13a) Eichstatt, Priesterseminar.

2659. Iršius Adolfas (Neuffen, Kr. 
Nūrtingen) — žento Rozenbergo Ka
rolio su šeima ir pažįstamųjų.

2660. Beleckiui Antanui yra svar
bus laiškas iš Amerikos. Kreiptis į 
Masiulionį Mykolą, (24b) Heiligen- 
haven, Krankenhaus. t

2661. Kemešienė - Mickeliūnaitė 
Eeda ieško savo sesers sūnaus. Ra
šyti Eeda M. de Kemesius, Italia 1570 
Eerisso. F.C.S. Povincia Buenos Ai
tes; Republics Argentina arba atsi
liepti Mūsų Kelio Redakcijai.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 

, kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. « Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10°/o nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui su pašto ir ekspedicijos išlaidomis 6,- RM. Pre
numerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata 
nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypothe- 
ken- und Wėchsel-Bank, Filiale DiUingen-Donau (13b). Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.

g MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Diilingen a. d. D., Lietuvių Stovykla

Vyr. Redaktorius D. Penimas 
ir Redaktorius Al. Laikūnas.'

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

PENIKAS, licensed editor and publisher.
Printed by Firma MĄNZ, Dillingen-Donau.
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Nauji BA.LF siuntiniai tremtiniams
Amerikos lietuvių spaudos puslapiuose

Kaip praneša Amerikos lietuvių 
laikraščiai, B9LF šių metų pradžioje 
pasiuntė tremtiniams Vokietijoje ir 
Austrijoje sušelpti 8.772 svarų siun
tą. Ta siuntą susidėjo iš šių daiktų: 
Vartotų rūbų — 2.562 svarų 
Kepurių ir skrybėlių — 58 svarų 
Žaislų ir pieštukų — 101 svarų 
Vyriškų ir moteriškų apavų — 584 

svarų
Maisto produktų — 1.374 svarų 
Įvairių knygų — 2.983 svarų 
Muilo — 1.044 svarų.

S. siunta išėjo iš New Yorko uosto 
laivu American Forwarder vasario 
15 d. Jos vertė skaičinojama per 5.000 
dolerių. -

Antra, žymiai didesnė siunta iš 
Amerikos išsiųsta kovo 1 d. laivu 
American Banker. Joje buvo dra-

bų. Žinoma, kiekvienam iš mūsų 
rūpi patirti, kiek gi Amerikoje pri- 
skaitoma komunistų. Kai kurių lai
kraščių teigimu, Amerioje yra apie 
100.000 aktyvių komunistų. -Prie jų 
dar reikia priskirti tam tikrą pro
centą tokių, turie komunistams sim
patizuoja ir patogiai progai pasitai
kius su jais drauge nueina. Tokių 
galim dar priskaityti apie 100.000. 
Vadinasi, Amerikoje yra apie 
200.000 komunistų ir komunistuojan
čių. '

KIEK RYTPRŪSIUOSE VEIKIA 
KOLCHOZŲ?

Toji Rytprūsių dalis, kuri valdo
ma sovietų, labai intensyviai rusina
ma ir kolektyvinama. „Tėvynė“ Nr. 
3 praneša, kad Rytprūsiuose jau vei

kia 281 kolchozas ir 50 sovchozų. 
Visi šie ūkiai apima apie 280.000 ha 
ariamos žemės plotą.
VILNIUJE ĮVYKĘS DIDŽIULIS 

SPROGIMAS
Amerikos Lietuvių laikraščiuose 

pasirodė išsamių žinių apie padėtį 
Lietuvoje tik bolševikams užėjus 
— 1944 ir 1945 metais. Vienoje iš 
tokių žinių sakoma, kad 1945 metų 
pradžioje, Vilniaus geležinkelio sto
ties ribose susidūrė du traukiniai, 
prikrauti sprogstamosios madžiagos. 
Sprogimas buvo toks didelis, kad vi
sas Vilniaus miestas liko be langų. 
Išsprogdintųjų traukinių vagonų 
ašys nulėkusios net į arklių rinką. 
To sprogimo metu užmušta apie 1500 
žmonių. B. Beržas

Amerikiečiai susirūpinę išsaugoti lietuviška kultūra
Amerikos lietuvių Kultūrinis Ar

chyvas, kurio pirmininkas kun. P. 
M. Juras, sekretorė Br. Budreikaitė 
ir iždininkas Dr. A. L. Kapočius, šių 
metų balandžio 18 d. „Amerikos"

tik mūsų lietuviškosios veiklos isto
rijai, bet ir išsilaisvinusiai ateities 
Lietuvai. Reikia prisiminti, kad 
mūsų tėvų žemės pavergėjai sąmo
ningai naikina, išveža ir slepia visą

savaitraštyje- paskelbė į visuomenę 
atsišaukimą, kuriame sakoma:

Svetimųjų priespaudai ilgą laiką 
Lietuvoje tebesiaučiant ir jos visų 
laisvo gyvenimo sričių laimėjimus
naikinant, mums, Amerikos lietu
viams, tenka didi ir atsakinga pa
reiga: kovoti dėl Lietuvos atvadavi
mo ir surinkti bei apsaugoti doku
mentus, susijusius su lietuvių tau
tos kovomis dėl laisvės, dėl savos 
kultūros, tos kultūros srityse pasiek
tų laimėjimų, o taip ir dėl lietuvių 
išeivių įnašo į šį kultūros lobyną.

Tuo tikslu jau kelinti metai yra 
įsisteigęs Amerikos Lietuvių Kul
tūrinis Archyvas (366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.). Jau yra surinkta 
nemaža lietuviškų knygų, laikraščių, 
įvairių dokumentų, organizacinės, 
veiklos pažymėjimų, fotografijų, 
šiek tiek tautinių rūbų, lietuviškų 
rankdarbių ir modelių. Dabar su 
pagyvinta energija norima rinkimo 
ir tvarkymo darbą paspartinti.

bužiai, avalynė ir kiti daiktai. Jos 
vertė skaičiuojama 20.000 dolerių.

Trečia siunta išėjo kovo 21 d. 
laivu Louis Henepin. Joje taip pat 
yra rūbų ir maisto produktų. Iš 
maisto minima; 6.000 svarų sūdyų 
lašinukų, 5.600 svarų sūdytų riebių 
lašinių, 4.300 svarų pieno miltelių, 
4.080 svarų marmelado ir 5.220 svarų 
kavos. Šios siuntos vertė skaičiuo- 

’jarna apie 10.000 dolerių.
AKTYVI TREMTINIŲ RĖMĖJA
Amerikos lietuvių tarpe yra ne

maža tokių asmenų, kurie visa šir
dimi stengiasi tremtiniams padėti. 
Viena iš tokių 'geradarių yra Ste- 
phanija Ciurlionytė-Douvan. Apie 
ją „Dirva“ Nr. 7 rašo: „Ji jau šimtą 
pakietėlių siunčia tremtiniams. Ji 
ir BALFui yra surinkusi daug drabu
žių iš kitataučių“.

BIMBA IŠLEIDO KNYGĄ 
„PRISIKĖLUSI LIETUVA“

Amerikos valdžia, tuoj po karo 
veiksmų sustabdymo, davė leidimą 
Amerikos komunistų vadui Bimbai 
aplankyti^ Lietuvą. Grįžęs atgal į 
Ameriką Bimba savo įspūdžius apra
šinėjo Amerikos laikraščiuose „Vil
nyje“ ir „Laįsvėje“. Šiuo metu Ame
rikos lietuvių laikraščiai skelbia, kad 
jau atspausta ir Bimbos knyga, pa
vadinta „Prisikėlusi Lietuva“. Toje 
knygoje Bimba vaizduoją „labai lai
mingą dabartinės Lietuvos padėtį“. 
Jūsų korespondentas padėjo visas 
pastangas tai knygai gauti ir apie ją 
plačiau parašyti.

KIEK AMERIKOJE 
PRISKAITOMA KOMUNISTŲ
Visi iš laikraščių gerai žinome, 

kad Amerikos komunistams ateina 
karštos dienos. Gautieji laiškai kal
ba, kad ir Amerikos lietuviai komu-

Įvairios žinios
• JAV kariuomenės vadovybė pra
nešė, kad balandžio 1 d. amerikiečių 
zonoje buvę 515.000 DP. Taigi jų 
skaičius šiek tiek sumažėjęs.
• Šveicarija švenčia 100 metų su
kaktį nuo pirmojo traukinio tarp 
Zuericho ir Badeno paleidimo. Tas 
senelis traukinys žmonių džiaugsmui 
kursuosiąs visą vasarą.
• JAV užsienio programai per spau
dą ir radiją vykdyti išleido per metus 
20 mil. dolerių. Šiems metams pa
reikalauta 31.381.220 dol. Britai kas
met užsienio propagandai išleidžia 40 
mil. dolerių, Prancūzija — 5 mil. dol. 
Kiek šiam reikalui išleidžia Rusija, 
New York Times nežino, tačiau spė
ja, jog šios sumos turinčios būti ne 
taip jau mažos.
• AP iš Washingtono praneša, kad 
Baltieji rūmai yra pareiškę, jog prez. 
Trumanas yra pasiruošęs vykti vizi
to į Kanadą. Vizitas numatomas apie 
birželio 10 d.
• Balandžio 25 d. suėjo' 283 metai 
nuo1' Shakespeare mirties. Anglijoje 
ta proga vyko nepaprastai iškilmingi 
Minėjimai.
• Vengrijos vyriausybė įteikė Jung
tinėms Tautoms pareiškimą, prašy
damas! priimama į Jungtines Tautas. 
Pareiškimas perduotas Saugumo Ta
rybai. (AP)
• Numatyta pradėti Hoolywoode 
tyrinėti komunistinę veiklą ir komu
nizmo įtaką filmų gamybai. Ypatin
gas dėmesys krypsta į filmų kompo
zitorių Hans Eisler, nes jo brolis Ger
hart Eisler žymimas aukščiausiu 
Amerikos komunistu. (AP)

• Argentinoje parašyta knyga „Hit
leris dar gyvas“. Jos autorius vietos 
laikraštininkas Ladislav Szabo. Kny
goje rašoma, jog Hitleris su savo 
žmona Eva Braun pabėgę povande
niniu laivu, kuris palikęs Norvegijos 
krantus 1945 m. tarp balandžio 22 ir 
gegužės 2 d. Dabar jie gyveną Ant- 
arktijoje, įsteigtoje bazėje, kurią vo
kiečiai įrengę 1938 m. ekspedicijos 
metu. Knygoje aiškinama, jog po
vandeniniai laivai 4530 ir 4947 1945 
m. liepos mėn. buvę Argentinoje.

Knyga būsianti išleista Ameriko
je, D. Britanijoje ir Prancūzijoje.
• Sovietų Sąjungos vyriausybė at
metė JAV prašymą išleisti 15 Rusijos 
piliečių, kurios karo metu susituoku
sios su amerikiečiais. Jų tarpe yra 
lenkių ir pabaltijiečių.
® Šveicarijoje kyląs infliacijos pa
vojus. Pragyvenimo išlaidos pasku
tiniuoju metu nepaprastai pakilusios. 
Pabrangęs taip pat ir darbas. Ne
kvalifikuotam statybos darbininkui 
per dieną jau mokama 1 dol. atlygi
nimo.
• William I. Batt, SKE pramonės 
prezidentas, pareiškė, kad amerikie
čiams būtų naudingiau DP Europos 
atsivežti, nes tatai tekaštuotų tik po 
200 dol. asmeniui, o jų išmaitinimas 
dabar atsieina po 300 dol. metams. 
Atvežti į Ameriką, kaip pastebima, 
jie patys save galėtų išlaikyti. (AP)
• Bidault (MRP) partija nepritaria 
de Gaulle sąjūdžiui, tačiau ji nepri
sideda ir prie koiųunlstų bei socia
listų, kurie organizuoja de Gaulle pa
sipriešinimą.

Amerikos Lietuvių Kultūrinis Ar
chyvas, trumpai — ALKA prašo vi
sus Amerikos lietuvius patriotus 
siųsti šiai įstaigai visokią medžiagą, 
kuri galėtų būti vertinga ir įdomi ne

medžiagą, kuri galėtų būti naudin
ga teisingam istorikui ir mums pa
tiems. Gelbėkime, kas dar galima 
išgelbėti! Be to, lietuvių kultūrinės 
senienos galės būti įdomios ir nau
dingos ir Amerikos mokslo žmonėms, 
kurių vienas kitas, be abejo, atsi
ras taip pat iš mūsų ionykštės jau
nosios kartos.

Kiekviena lietuviška knyga, ran
kraštis, fotografija, tautinis drabužis 
(juostos, kaklaraiščiai, ’ priejuostės, 
rankšluosčiai, staltiesės ir t. t.), įran
kis ir panašūs prisiminimas bus 
mielai į archyvą priimamas kaip 
auka.

Archyvas keletą reikalingų kam
barių nemokamai turi laikraščio 
Darbininko name. Bet reikalingi dar 
kurie baldai spintos ir kita. Taip 
pat archyvas reikalingas sistemingo 
tvarkymo. Siems reikalams yra 
įsteigtas ALKA Fondas. Archyvo 
vadovybė, prašydama ir piniginė
mis aukomis šią kultūros įstaigą 
remti, nori pabrėžti, kad tos aukos 
bus vertinamos kaip taurių patrio
tinių širdžių garbės aukos. Jos bus 
skelbiamos spaudoje. Siųsti: Dr. A. 
L. Kapočius, 336 W. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

• Kopenhagoje, rusų konsulatan, 
buvusi įmesta bomba, tačiau/ aukų 
nebuvę. (Reuter)
• Vyr. Sąjungininkų būstinė Tokio
je praneša, kad Rusija laiko 1.019.770 
japonų belaisvių, kurių 676.561 esąs 
Sibire, o 343.209 — Sachalino saloje. 
(UP)
• NYHT praneša, kad jau 74"/i ope- 
racionio biudžeto yra pažadėta 14 
kraotų, trūksta dar tik l“/«, kad pra
dėtų IRO veikti. Dvi valstybės — 
D. Britanija ir N. Zelandija pasiža
dėjo besąlygiškai remti IRO, kai 
kitų 12 kraštų vyriausybės dar nė
ra ratifikavusios. Mr. Altmeyer pa
reiškė, jog IRO pasisekimas parei
siąs nuo susitarimo su okupacinė
mis armijų įstaigomis, nes 9O’/o DP 
yra Vokietijoje ar Austrijoje. Va
sario 28 d. buvo DP tokie skaičiai: 
Lenkų — 335.000, žydų — 170.000, 
latvių — 90.000, lietuvių — 55.000, 
estų 26.000, ukrainiečių — 82.000. 
Nė vienas jų nenori grįžti ten, iš 
kur jie yra atvykę, nes tos sritys 
yra Sov. Rusijos kontrolėje ar glo
boje. —
• Iš Kamberos AP praneša, kad 
ministeris pirmininką J. B. Chifley 
sutiko, jog Australijos imigracijos 
ministeris A. E. Caldwell vyktų į D. 
Britaniją išsiaiškinti imigracijos 
klausimus D. Britanijoje ir kituose 
Europos kraštuose. P. Caldwell iš
vyks birželio mėn. —

KINIJAI TEIKIAMA PARAMA
AP iš Washingtono pranešė, kad 

prez. Trumanas įgaliojo laivyno de
partamentą duoti Kinijai nenurodytą 
skaičių nedidelių laivų ir plaukio
jančių sausųjų dokų. Taip pat pa
skirta iki 100 karininkų ir 200 karių, 
kurie padėtų tvarkyti laivyno rei
kalus.

Prezidentas pareiškė, jog tatai da
roma pagal 1946 m. įstatymą, įgalio
jantį perleisti 271 laivą, paremiant 
US jėgas Kinijoje, kad ji geriau ga
lėtų gpsisaugoti judėjimą savo van
denyse.

KANADA PLANUOJA ĮSILEISTI 
DP

Otava, gegužės 2 d. AP — Mini
steris pirmininkas W. N. Mackenzie 
King pareiškė vakar parlamente, kad 
vyriausybė siunčianti imigracijos pa
reigūnus „išsiaiškinti padėties tarp 
Europos tremtinių grupių Jr imtis 
žygių įsileisti keletai tūkstančių jų 
narių“.

Premjeras pažymėjo, kad imigra
cijos skyrius bei turtų ir darbo de
partamentai „kartu nustatysią apy
tikrį skaičių, kuris galėtų būti įjung
tas į darbą ir absorbuotas į įvairias- 
pramonės bei profesijos sritis“.

Jo pareiškimu, vyriausybė ne
santi nusistačiusi savo imigracijos 
politiką išplėsti plataus masto įsilei
dimui iš Rytų. (S&S)

nistai, arba kaip juos ten vadina 
bimbininkai, rodo didelį susirūpini
mą, kad nepasiliktų už įstatymų ri-

Vokrečiij valiutos 
reformos projektas?

Neseniai gen. Lucius D. Clay 
spaudos konferencijoje Frankfurte 
netiesiogiai pareiškė, jog jis nelinkęs 
reformuoti dviejų zonų valiutą. Ta
čiau jis galėtų šios reformos projek
tui pritarti, jeigu "Sąjungininkai da
bar negalėtų sutarti dėl kainų struk
tūros peržiūrėjimo.

Pasak gen. Clay, JAV esančios vi
sai pasiruošusios užt’krinti Vakarų 
Vokietijai naują valiutą. Čia pat jis 
.prisiminė Clay - Goldschmidto planą. 
Pagal šį planą senieji banknotai, ku
rių visose keturiose zonose skaičiuo
jama 60-70 milijardų reichsmarkių, 
būtų atšaukti, o jų vietoje būtų iš
leisti nauji. Senieji būtų keičiami 
naujaisiais tuo apskaičiavimu, kad už 
11 senųjų RM būtų duodama 1 nau
joji HM, atsieit, už 110 RM būtų iš
mokama 10 naujųjų RM.

Ekonominis ir politinis šios refor
mos efektas, kaip nurodoma, būtų 
pajustas ir už britų-amerikiečių zo
nų, kurios ekonomiškai jau esančios 
susijungusios. Esą ir rusų zonoje 
markės vertė tuo pačiu būtų numuš
ta, nors Sovietai bandą paskutinėmis 
priemonėmis išlaikyti dabartinę va
liutą. (NYHT).

Tuo tarpu britų vyriausybė, kaip 
praneša AP iš Berlyno, paneigia vo
kiečių markės nuvertinimą.

• Henry Wallace Paryžiuje pareis;- 
kė: ,;Aš taip pat pasakiau, kad tiek 
JAV kapitalizmas, tiek Rusijos ko
munizmas ilgainiui turės pasikeisti. 
Tiek vienas tiek antras turės atsi
žvelgti į paties žmogaus prigimtį ir 
išmokti tarnauti jo norams, sutei
kiant jam daugiau gėrybių, daugiau 
laisvės, arba nė vienas jų negalės iš
lik!.“ (S&S)
• Bendrame Tautiniame susirinki
me Tito pareiškė, kad „jeigu reak
cionieriškasis elementas viduje ar 
užsienyje jaukia čia pasikeitimų, tai 
jiems teks jų laukti iki liūdno galo“. 
Savo kalbos metu Tito buvo nepa
prastai saugomas saugumiečių. Visi 
korespondentai buvę sulaikomi, jų 
dokumentai patikrinami. (AP)

PASKAITOS APIE LIETUVĄ 
PARYŽIAUS UNIVERSITETE
1946 m. gruodžio mėn. Kostas 

Račkauskas, Paryžiaus universiteto 
teisių fakultete gavo daktaro laipsnį 
už teisinę studiją apie Lietuvą.

Ta progą jį universitetas pakvietė 
paskaitoms apie Lietuvą. Prieš jo 
pirmąją paskaitą Paryžiaus Teisių 
Instituto direktorius Gibert gražiai 
jį rekomendavo klausytojams ir jau
triai papasakojo apie Lietuvą, jos 
kančias ir po visą pasaulį išblašky
tus jos gyventojus.

Jau antras mėnuo, kai eina tos 
paskaitos. Studentai rodo didelio 
susidomėjimo. Pažymėtina, kad Dr. 
Račkausko paskaitos eina toje pa
čioje auditorijoje, kur prieš 2 metus 
mokydamasis klausė kitų paskaitų.

Dr. K. Račkauskas netrukus at
vyksiąs Amerikon.

Italijoje esančių imigracinių komisijų 
veikla

Iš Italijos emigracijos reikalais 
gautos šios žinios: Yra atvykusios 
kelios komisijos.

ARGENTINOS KOMISIJA
Lietuviai, kurie norėtų imigruoti 

į Argentiną, turi sudaryti sąrašą, 
-pažymint amžių ir specialybę. Ne
vedę priimami iki 30 m. amžiaus, 
vedusieji iki 37 m. amžiaus. Dėl pro
fesijų, tai jiems pirmoj eilėj reika
lingi paprąsti darbininkai, žemdir
biai, tarnai ir mažesnio masto spe
cialistai, kaip kalviai, šoferiai-me- 
chanikai. Intelektualinio elemento, 
pvz, inžinierių, nepriima, nebent'jie 
užsirašytų kaip šoferiai, o ten nu
vykę imtųsi darbo pagal savo spe
cialybę. Išimtinais atvejais, kai yra 
iš Argentinoje esančios rimtos fir
mos kvietimas, įsileidžiami ir spe
cialistai intelektualai.

Tokie sudaryti sąrašai siunčiami 
leidimui gauti. Paskiau būsią ve
žami dovanai. Nuvežtieji porą sa
vaičių būsią išlaikomi bendrabu
čiuose, kad galėtų susirasti darbo. 
Nesusiradę darbo Argentinos val
džios būsią skiriami į darbus pagal 
savo specialybę.

PIETŲ AFRIKOS KOMISIJA
Ieško aukštai kvalifikuotų pra

monės specialistų: inžinierių, tech
nikų, buhalterių, audėjų, mechani
kų, mūrininkų, virėjų. Paprastų

darbininkų neieško. Amžiaus ribų 
nenustato. Reikia kreiptis indivi
dualiai. Nuvažiavimus savo lėšomis. 
Be to, reikia turėti keliolika ar ke
lias dešimtis svarų pradžiai arbo ku
rios firmos garantiją. Atlyginimas 
specialistams, technikams ar mecfia- 
ninkams per mėnesį 45 svarai ir už
laikymas.

Kiti kraštai iki šio laiko sunkiai 
davė vizas lietuviams, nors italams 
kliūčių nedarė. Kiek lengviau vizas 
davė. Paragvajaus konsulatas. Dau
gelis lenkų ir italų važiuoja į Vene- 
cuelą. Komiteto žiniomis, ten įsikū
rimas labai geras. —gd—

Paiys britai apie 
emigraciją

Daily Mail specialus korespon
dentas pateikia įdomių žinių apie 
britų pageidavimus ir kai kurias ga
limybes emigruoti į dominijas.

Esą dabar išvyko 850 britų į'Pietų 
Afriką emigrantais. Jų tarpe buvę 
inžinierių, statybininkų, mūrininin- 
kų, mašininkų, mokytojų ir kt. Šiai 
kelionei juos paskatinę tenai gauna
mi dideli uždarbiai: vyras su žmona 
ir 2 valkais per metus uždirbąs ligi 
750 svarų (3.000 dol.) ir sumokąs mo
kesčių tik vos 40 svarų (160 doL). 
Anglijoje tas pats vyras e&ą Rautų 
mažiau kaip 200 svarų

Laikraštyje sakoma toliau, kad 
150.000 britų emigruotų į dominijas, " 
jeigu tik būtų susisiekimo priemonių. 
Užsirašę vykti laukią nuo 12 ligi 18 
mėnesių. Į Australiją gali buvę ka
riai važiuoti dovanai, visi kiti, jeigu 
jie atitinka Australijos reikalavimus, 
turi kelionę apsimokėti patys, gi ji 
atsieinanti 10 svarų.

Apskritai, dominijos pageidauja 
naujų jėgų, tik labai sunku tenai esą 
su butais.

Australija norinti metalistų, teks
tilininkų, batsiuvių, statybininkų, 
architektų, matininkų, gydytojų, dan
tistų ir seserų.

Kanadai reikalingi gyvulininkai, 
ir ypačiai ūkininkai. Jie ne tik pa
geidaudami, bet kai kuriais atvejais 
geležinkelių bendrovių net finansiš
kai paremiami.

Naujosios Zelandijos vyriausybė 
žemės ūkio darbininkais domisi ma
žiau kaip pramonės statybininkais, 
nes tenai butų stoka yra nepaprasta.

Atlyginimai Britanijoje ■ yra že
mesni kaip dominijose. N. Zelandi
joje kvalifikuoti darbininkai viduti
niškai per 40 darbvalandžių savaitę 
uždirba 7 svarus, Australijoje kiek 
mažiau kaip 7 sv. Kanadoje moka
ma apie 8 sv., o Pietų Afrikoje atly
ginimai sukasi nuo 7 sv. ligi 7 sv. 10 
šiL per savaitę. Pajamų mokesčiai 
esą nedideli. •
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