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SiS,,«JPrz. Trumano doktrinos atgarsiaiIš antraštės 
kad čia kalba fatalistas, likimo ran
kai atsidavęs. Padėtis yra tokia: Mes 
atsidūrėme kryžkelėje ir nežinome 
kuria kryptimi eiti, nes mūsų ateitis 
dar tebėra už kalno, Mes dar kopia
me į kalną, einame pačiu blogiausiu 
ir sunkiausiu keliu, kol išvysime 
šviesų horizontą.

.Žmonės, kuriems visa aišku, lieka 
nepatenkinti, kai jokios galios ar as
menys neduoda jiems nurodymų, ne
veda jų kaip Mozė žydus į pažadėtąją 
žemę. Tačiau jie ir patys nežino, kur 
ta pažadėtoji tremtinių žemė. Gal jų 
skundai ir turi racijos, bet reikia pa
sakyti, kad mūsų tarpe dar neatsira
do pranašų, kurie galėtų nusakyti 
ateitį, tad ir vadovaujantieji veik
sniai negali tremtinių išvesti į kitas 
laimingas šalis dar ir dėl tos papra
stos priežasties, kad mūsų dar nė 
viena šalis nelaukia. Šiandien dar 
pasaulio galingiausi vyrai nežino, 
kurlink pasisuks pasaulio likimo ke
lias, į kurią puse pakryps žmonijos 
norai. Tiek matosi, kad pasaulis 
pradėjo suprasti jam gresiantį pa
vojų, bet dar neaišku, kaip jis su
tramdys, tą grasinančią pabaisą.

Patarti sunku, ypač neturint įta
kos į padėtį. Mes matėme, kad kai 
kurie rfiūsų bendruomenės nariai, iš
vykę į kitas šalis, yra nepatenkinti 
ir, kiek teko girdėti, vienas kitas no
rėtų grįžti. Bet dauguma praneša, 
kad jiems gerai ar net labai gerai 
pavyko naujose sąlygose susitvarky
ti, kad vietos žmonės juos myli ir jiė 
savo likimu patenkinti. Tas rodo, 
kad žmogaus ateitis žymia dalimi 'pa
reina nuo laimės, bet didžiausia da
limi nuo paties žmogaus. Jei jis bus 
tvarkingas, darbštus, sugyvens su' 
savo' kaimynais ir darbo draugais, 
jam visur bus gera ir jis nebus stu
miamas į blogiausias vietas. B^t yra 
ir nenorinčių dirbti, net tokių, kurie 

, tyko gyventi iš kitų darbo vaisių. Tie 
tikriausiai bus nepatenkinti, nes sve
timame krašte mes nebūsime svečiai, 
kuriuos kiti maitins, rengs ir aprū
pins, nereikalaudami iš mūsų darbo. 
Ten kiekvienas sveikas žmogus turi 
pats save ir savus išlaikyti. Tas tu
rėtų būti galima, nes pažadėta teikti 
mūsų tautiečiams tas pat sąlygas, 
kokias turi vietos žmonės. Ar 
galėtume reikalauti daugiau? 
taip, tai kuriuo pagrindu?

Mes jau papratome suspaustai 
gyventi, kukliai maitintis ir trokšta
me žmoniško gyvenimo. Tas žmoniš
kas gyvenimas perkamas darbu. Ga
lime apsipręsti, ar norime būti pas
tumdėliais ir gyventi iš kitų malo
nės, ar norime dirbti ir gyventi lais
vai tarp laisvų. Jei norime gyventi 
laisvi tarp laisvų, turime ten, kur 
mums atsidaro vartai į kitas šalis, 
eiti be sąlygų ir be pretenzijų. Esa
me laimingi, jei atsiranda • galimybė 
vėl įsijungti į gyvenimą. Jeimūsų 
organai ir paskelbtų, kad lietuviai 
tremtiniai vyksta visi ar dalimis_ į 
tam tikras šaffš, tai būtų beprasmiš
kas suvedžiojimas, nes mes jau žino
me, kad ne nuo mūsų tai pareina ir 
nė viena šalis nesutiks įsipareigoti 
ous visus priimti ir leisti mums auto- 

(Nukelta į 6 pušį.)
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Konsulas Daužvardis - American 
Science Association narys

priklauso 3.300 na- 
Jungtinėse Valsti- 
Lotynų Amerikoj, 
Afrikoj ir Austra-

The American Political Science 
Association (Amerikos Politinių 
Mokslų Sąjunga) buvo suorganizuota 
1903 metais. Jai 
rių, gyvenančių 
Jose, Kanadoje, 
Europoj, Azijoj, 
lijoj.

Jos nariais asmenys yra įvairių 
pažiūrų. Vienintelė narių kvalifi
kacija tai 
mokslinėmis 
valdžios bei 
svarstymas,
džios pareigūnai, knygų tyrinėjimų 
vžsiimantieji asmenys advokatai, 
žurnalistai, biznieriai vyrai ir mo
terys, taipgi politinio mokslo, isto- r-

pastovus domėjimasis 
studijomis ir rimtas 
tarptautinių klausimų 

Narius sudaro iš val-

šiandien ne
buvo baigtas 
tatai pareina

Jei Europos tautos 
turi taikos, nors karas 
prieš dvejerįus metus, 
nuo Didžiųjų bendradarbiavimo for
mos bei siekimų ir, svarbiausia, nuo 
Sovietų Sąjungos užimtosios politi
koje pozicijos. Pakanka prisiminti 
netolimą praeitį ir tuojau matysime 
to bendradarbiavimo ' rezultatus. 
Štai, Maskvos konferencija nepasise
kė, atominės energijos kontrolė pa- 
kjbo ore, nuolatinis priekaištavimas 
per Maskvos radiją ir spaudą, 
Potsdamo nutarimų neįgyvendinimas 
ir 1.1. — visa tai • turėjo įtakos į 
šiandieninę tarptautinę politiką ir 
jos eigą. Nenuostabu, jog šiandien 
siūloma gana stiprių vaistų receptas, 
kad, sergantį ligonį galėtų išgydyti.

Ne vienam kyla klausimai, kodėl 
Sovietų Sąjunga taip yra užkietėjusi 
savo politinėje doktrinoje ir kiek il
gai taip laikysis?

■ Jei tikėti generalissimo Stalino 
pareiškimams, tai ateinančioje Di
džiųjų konferencijoje, kurį numatyta 
Londone, Sovietų politika pasisuks 
kompromisiniu keliu, lik esą reikia 
turėti kantrybės. Kad ir po tokio 
Stalino patikinimo, Vakarų Sąjungi
ninkai analizuoja padėtį ir daro prie
laidų, jog dabartinė SSSR laikysena 
išeinanti iš jų įsitikinimų, kad kapi
talistinis ūkis JAValstybėse einąs 
prie krizės ir kad jis paralyžuosiąs 
Amerikos veiklą Europoje. Rusija 
tikinti, kad jos pačios karinis pasi
ruošimas turįs būti suderintas Su 
karo grėsme, kad Sovietų „demokra

Sovietų pažiūra į tremtinių emigracijų
Vokiečių kalba Berlyne leidžia

mas sovietų karinėj valdžios orga
nas „Tagliche Rundschau“, gausiai 
„informuojamas“ apie padėtį vaka
rinėse Vokietijos zonose, balandžio 
27 d. Nr. 98 (599) pasišovė „ginti“ 
ir tremtiniui, kurių padėtį laikraštis 
stengiasi atvaizduoti tragiškesnę, nei 
buvo Hitlerio laikais.

Laikraštis tremtinių masėje radęs 
daugumą Soy. Sąjungos piliečių, meta 
atvirą kaltinimą Vakarų Sąjungi
ninkų karinėms vadovybėms, kad 
jos, „nusižengdamos žmoniškumo 
dėsniams ir norams šimtams tūk
stančių žmonių, kurie hitlerininkų 
buvo ištremti iš savo krašto, sąmo
ningai deda kliūtis jų kelyje į tė
vynę.“

Nekreipdamas dėmesio ir nemi
nėdamas visų galimybių, kurias turi 
vakarinėse zonose Sov. Sąjungos re- 
patrijacinės misijos, laikraštis toliau 
nusiskundžia jau girdėtu ne kartą 
mums būdu apie tremtinių sąlygas 
stovyklose, kur „Sov. Sąjungai'prie
šingas elementas teroru ir gąsdini
mais veikia į norinčius grįžti „ir“ 
veda stovyklose viešai ir „unge- 
straft“ antisovietinę /propagandą“. 
Esą, sovietų karininkams atimtos ga
limybės vykdyti Sov. Sąjungos pilie-

rijos, ekonomijos ir sociologijos mo
kytojai aukštesnėse mokyklose, ko
legijose ir universitetuose.

Praeitą (kovo) mėnesį sąjungos 
sekretorius Kenneth Colegrove pra
nešė Dr. Petrui Daužvardžiui, kad 
Sąjungos prezidentas Arthur W. 
Macmahon ir profesorius Frederic 
A. Ogg nominavo jį sąjungos nariu. 
Konsulas Daužvardis pakvietimą 
priėmė, padavė aplikaciją, kuri bu
vo tuojau priimta, ir jis tapo nariu.

Amerikos Politinių Mokslų Są
junga kartą kas du mėnesiu leidžia 
žurnalą — American Political Scien
ce Reviern. („Naujienos“, 1947 m. 
balandžio 8 d.)

Didžiųjų bendradarbiavimo forma
tija“ užimsiant! gerą poziciją pasau
ly ir istorinių pajėgų naujoji konste- 
Jiacija Ultimatyviai priversianti Va
karus „bendradarbiauti“ taip, kaip 
bus reikalinga, rašo New York He
rald Tribune.

Tai yra veiksmas, kuris iššaukia 
ir ataveiksmį. Mes galime jau tą 
ataveiksmį registruoti ir Prancūzi
joje, ir Graikijoje, ir~Turkijoje, ir 
Vakarinėje Vokietijos srityje. Sis 
ataveiksmis jaučiamas ir užjūryje, 
būtent, Brazilija suspendavo komu
nistų partiją ir tas organizacijas," ku
rios turėjo ryšio su nelegaliu .veiki
mu. Graikijoje taip pat yra įneštas 
parlamentui pasiūlymas komunistų 
partiją paskelbti už įstatymų ribų.' 
Nežinia, ką svarsto Italijos ministe- 
ris pirmininkas de Gasperi su prezi
dentu Enrico de Nicola? Manoma, 
jog esąs galimas daiktas, kad kalba
masi dėl komunistų partijos išstū
mimo iš vyriausybės. Pietro Neni, 
prokomunistinis socialistas, priekaiš
tauja „kapitalistų sąmokslo prieš li
rą ir demokratiją“ rengimu. Kaip 
ten be-būtų, bet apskritai jaučiamas 
veiksmas prieš Sovietų „demokrati-...^, ----- ------_ ________ ,____
nes“ jėgas, kurios knisasi po žmonių1 Todėl 5 milijardai galėsią būti skirti 
laisvės pamatais. (Paskutiniomis ži
niomis de Gasperi atsistatydino iš 
nilnisterio pirmininko pareigų).

Prancūzijai 250 mil. dot paskolos 
suteikimas siejamas su Prezidento 
Trumano doktrina, nors toji paskola 
yra gauta iš tarptautinio banko.

Sovietų tikėjimas į savo karinę 
galybę bei jo. '^^*kratljOS‘

čių tarpe koks „aiškinamasis 
bas“. Atrodo, lyg laikraštis i 
nežino apie sovietų karininkų „aiš
kinamąjį darbą“ vakarinėse zonose, 
apie Paleckio, Kirchensteino ir kt. 
atsišaukimus (rusų kalba!) į lietu
vius, latvius ir kt. tautybių tremti
nius grįžti namo, skelbiamus spaus
dintais atsišaukimais ir per vokiečių 
radijo stotis., Laikraščiui neįdomu 
taip pat pakartotini UNRRA-os pa
reigūnų bei aukštų karinės vadovy
bės atstovų atsišaukimai, raginan
tieji grįžti.

Toliau „Tiigl. Rundschau", pa
liesdamas tremtjpių savanorišką 
įsijungimą darbtur Belgijoje, laiko, 
kad tai jau yra „sulaužymas įsta
tymų, šaukiąs dangaus!“ „Sov. Są
junga niekuomet nepripažins tos (su 
Belgija sudarytos) sutarties, ka
dangi tai be jos sutikimo nulemia 
tremtinių likim:'., kurių dauguma 
yra Sov. Sąjungos piliečiai.“

. Apie tremtinių verbavimą dar
bams į Angliją laikraštis tmp pasi
sako: „Paskutinioinis dienomis anglų 
zonoje vyksta įtartinai karštligišku 
skubotumu tremtinių pertransporta- 
vimas į Angliją. Čia tas tremtinių 
eksportas daugiausia Sov. Sąjungos 
piliečių, taip forsuojamas, lyg kad 
būtų baiminamasi, kad tos darbo jė
gos kaina galėtų pakilti. „Visoje zo
noje veikiančios verbavimo komi
sijos ir po įvarių patikrinimų „žmo
nės suvaromi (gelrieben) į specialias 
stovyklas, kur su jais elgiamasi ne- 
siskirlant nuo elgesio su kolonij ali
nėmis tautomis.“ *

„Visa verbavimo kampanija anglų 
vykdoma su nepažabota propaganda 
prieš rępatrijaciją ir prieš Sov. Są
jungą. Anglų karinės įstaigos visiš
kai izoliavo sovietų repatrijacijos 
karininkus nuo Sov. Sąjungos pilie
čių, kurie randasi tose stovyklose.“

Baigdamas laikraštis „autoritetin
gai“ pabrėžia, jog „verbavimu Sov. 
Sąjungos piliečių kitoms valstybėms 
nusižengiama susitarimui dėl bendro 
repatrijavimo karo pasėkose iš
tremtų asmenų. Šie asmens būtinai 
privalo būti grąžinti į jų tėvynę.“

Atrodo, kad JT pilnaties 1946 m. 
vasario 12 d. priimta rezoliucija apie 
sąlygas, kuriomis tremtiniai nebus 

timą Europoje,. į kapitalistinio pa
saulio ūkinę krizę, iššaukė stiprią 
reakciją, kuri ir pradeda reikštis to
se pačiose srityse. ,

Jau G. Marshallis, grįžęs iš Mas
kvos pareiškė, jog Europos atstaty
mas negali laukti „kompromisų iš
sieikvodamas“ ir kad Amerika tu
rinti imtis kiekvienos galimos vei
klos, net nelaukdama pilno keturių 
Didžiųjų susitarimo. Europos ūkio 
koordinavimo atsiekimas esąs pa
grindinis Amerikos užsienio politikos 
objektas.

P. Dean Acheson, užsienių reika
lų ministerio pavaduotojas, kuris jau 
atsistadino iš eitųjų pareigų, pasku- 
tinioje labai svarbioje kalboje 
brėžė, kad „JAValstybės, nors ir 
pasisekė Maskvos konferencija, 
rys Europos atstatymo darbą, 
laukdama keturių Didžiųjų susitari
mo“. Šie pareiškimai ir konkretūs 
žygiai rodo, jog Maskva bus apsiskai
čiavusi, belaukdama Amerikos ir Eu
ropos ūkio krizės ir sugniužimo. D. 
Acheson pasakė, jog Amerika 1947 m. 
eksportuosianti už 16 milijardų dole
rių, o įvešianti tik už 8 milijardus.

pa- 
ne- 
va- 
ne-

kitiems kraštams -finansuoti. Vadi
nasi, Europos ir pietryčių kraštų at
statymui lėšų pakaks.

Atsverti Sovietų karinei galybei, 
JAValstybės taip pat padarys savo 
įnašą. Prezidentas Trumanas savo 
63 metų sukakties proga pareiškė 
spaudos konferencijoje, jog nęrs jis 
tikrai tikisi pastovios uukoš

dar- I verčiami grįžti į savo kraštus („joks 
nieko | tremtinys, kurs, pilnai susipažinęs su 

'* savo krašto vyriausybės pateiktomis 
informacijomis ir padėtimi, laisvai 
ir galutinai pareiškia pakankamus 
motyvus negrįžti į savo kraštą... 
nebus verčiamas grįžti į savo kilmės 
kraštą, Sitų tremtinių ateitis pri
klausys tarpt, organizacijai ir t. t.“) 
nei kiti tremtinių reikalų padaryti 
ir daromi sprendimai, kai kam joks 
argumentas, tuo labiau, jei tuos 
sprendimus darant, sprendžiamose 
institucijose buvo balsuojama 
„prieš“ ... „Demokratišku“ galvoji
mu, tai taip balsavusių, joks daugu
mos sprendimas neįpareigoja. Tokių 
precedentų jau buvo ne vienas. Be 
to, ir pilietybės klausimu tremtinių 
masės linkusios priimti Vakarų de
mokratijų nusistatymą, o ne „Tagl. 
Rundschau“ savinimąsi ir preten
zijas į „daugumą“ tremtinių Sov. 
Sąjungos piliečių. Si pabalti ječių 
niekas nelaiko sovietų Sąjungos pi
liečiais ir todėl Sovietų Sąjungos 
globa jiems visai nereikalinga.

—jm—

Anglija - badaujantis kraštas?
Unitęd Press pateikia savotiškai 

įdomų žymaus Londono gydytojo 
Dr. F. Bicknell pranešimą, kuris nu
rodo, jog Anglijos vyriausybės mai
sto normavimas kraštą prilyginęs 
prie badaujančių kraštų lr britai žū- 
sią, jeigu nebūsią imtasi skubių prie
monių.

Dr. Bichnell rašo mediciniškoje 
spaudoje, kad kiekvienas ahglas 
Anglijoje kenčiąs nuo nuolatinio ne
pakankamo maitinimosi. Vienintėlis 
esąs sprendimas — pasigaminti pa
čioje Anglijoje daugiau maisto ir 
užsienio valiutą sunaudoti maistui 
pirkti. Jis nurodo, kad geriau būtų, 
jei 44.000 tarnautojų, kurie rūpinasi 
maisto normavimu, inspekcijomis ir 
kontrolė, paliktų baltas apykakles ir 
eitų dirbti į lauką. Jei nebūsią mai
sto padidinta, tai iš 40.000.000 liksią 
5 mil. gyventojų, nes kiti arba iše
migruosią arba išmirsią badu.

Jis nurodo, jog 1600 kalorijų pa- 

mu, tačiau jis mėginsiąs paveikti 
kongresą, kad dar šią sesija, kuri 
baigsis liepos 31 d., būtų patvirtintas 
visuotinės r karinės prievolės įvedi- - 
mas.

Dabartiniai reiškiniai rodo, kad 
prezidento Trumano doktrina yra 
teigiamai paveikusi Vakarų Europą, 
ir kad jos atgarsiai turės įtakos l 
tolimesnę tarptautinę politinę raidą.

New York Herald Tribune savo 
vedamąjį baigia tokiomis mintimis: 
„Kol Vakarai negalės pasirodyti po
litiškai, ekonomiškai ir morališkai 
pakankamai stiprūs Kremliui sukrė
sti iš jo dogmatinio pasitenkinimo ir 
pakankamai neįtikinus jo, kad ben
dradarbiavimas reikalauja konstruk
tyvaus įnašo taip' pat ir iš jo pusės, 
tol maža bus vilties stabiliam ir lai- 
mingesniam pasauliui sukurti“.

Taigi, išvedžiojimai yra minori
niai. Ateitis neaiški. Tolimesnis koo- 
peravimas Austrijoje, kuris prasidėjo 
gegužės 12 d., Palestinos klausimu zir 
Pasaulinės policijos organizavimu, 
parodys, kur pasaulys suka.

AM.

Meksikos prezidentas 
JAValstybėse

Meksikos prezidentas Miguel He- 
man, revizituodamas prez. Trumaną, 
yra pirmasis pietų Amerikos prezi
dentas, kuris kalbėjo bendrame JAV 

kongreso narių' Susirinkime.
Jis gana teisingai pareiškė, jog „de
mokratija, jei ji neremiama jėgos, - 
žadina diktorių apetitus. Demokra
tijai išlaikyti didžiausia jėga slypi 
ne tankuose bei artilerijoje, bet žmo
nių įsitikinimuose.“ Anot jo, civili
zacija kenčia, kada valstybė susiau
rina individų laisvę... arba primeta 
savo valią ar politinę partiją savo 
piliečiams. Nė viena tironijos valdo
ma tauta nesanti patikima, o kitos 
greta gyvenančios tautos negalinčios 
dėl to saugiai gyventi. JAValstybių 
šiuo taikos metu pasaulyje misija 
esanti „užtikrinti demokratijai lais
vės ir teisingumo ateitį“.

BRAZILIJOJE UŽDRAUSTOS 
NELEGALIOS ORGANIZACIJOS

UP iš Rio de Janeiro praneša, kad 
prezidentas Enrico G. Dutra pasirašė 
dekretą kuriuo uždaromos „visos or
ganizacijos, kurios veikė nelegaliai, 
kaip Brazilijos darbininkų konfede
racija ir darbininkų unijos“.

Pusiau oficialus šaltiniai papildo
mai pareiškė, jog šis dekretas turi 
būti ypatingai vertinamas, nes tai 
svarbu saugumui ir gamybai.

Paliestosios darbininkų organiza
cijos, manoma, daugiausia buvo Bra- 
žili jos komunistų partijos įtakoje, 
kuri jau prieš mėnesį prezidento Du
tra yra uždaryta. (NYHT) 

kanka 162 . cm aukščio vyrui, jeigu 
jis per visą dieną gulėtų šiltoje lo
voje, o 183 cm. aukščio vyrui, gu
linčiam lovoje, reikia jau 2000 ka
lorijų, norint palaikyti sveikatą.

Nenormuotos daržovės, bulvės ir 
žuvys, valgant namie, sudarančios 
per dieną dar 450 kalorijų priedą 
Jis pastebi, jeigu vyras nevalgo re
storane, tai jo niaisto kalorijos esan
čios toli nuo 3.000, kurios reikalingos 
normaliam ir dirbančiam žmogui.

Kiekviena normali žmona,. kui I 
valgo pietus namie, gaunanti 400 ka 
lorijų, mažiau negu reikalinga.

Dr. Bicknell pareiškė, jog mini
malus kalorijų skaičius esąs apskai
čiuotos Medicinos draugijos ir 
JAValstybių Tyrimo Tarybos.

Jo išvados padarytos tuo pagrin
du, kad praktiškai daugiau britų 
valgo namie, nes jie neturi pakan
kamai lėšų valgyti restoranuos s. 
(NYKT)
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Atlanto bangos mus teis vaduos...
Musų Kelio specialaus korespondento ir atstovo Siaurės Amerikoje pranešimas iš kelionės Atlantu

Gražioji Nemuno šalis
(31) KOPGALIS — SMILTYNE

EMIGRANTŲ NUOTAIKOS
Greičiau iš Vokietijos ir Europos. 

Nuo skurdo, nuo neaiškaus rytojaus 
Atlanto bangos mus teišvaduos — 
pagrindinis motyvas visų emigrantų. 
Ar jis teisingas ir pagrįstas — paro
dys ateitis. Viena reikia atsiminti: 
Amerikoje nei DP stovyklų nei UN- 
RRA-os. Kiekvieną centą reikia sa
vo rankomis uždirbti. Tačiau kas 
pasiryžo važiuoti, tas „dreba“ iki pa
čio lipimo į laivą, kad tik neatsirastų 
kliūčių, kad tik nepaliktų „sekan
čiam“ transportui, nes tada ir se
kantis transportas gali nebepaimti. 
Taip esti, nors ir nedažnai.

NUO BREMERHAVĖNO 
KRANTINES Į LAIVĄ

Nuo Bremeno iki Bremerhaveno 
traukinys važiavo 2 valandas. Ba
landžio 12 d. (šeštadienį) 5 vai. po 
piet laivas „Marine Perch“ visai 
punktualiai išplaukė. Vyrai, moterys 
atskirai. Bet laive matytis ir nuolat 

. susitikti niekas nekliudo. Oras pui
kus, šviečia pavasario saulutė. Jokio 
supimo. Net ir didžiausieji pesimistai 
gerai nusitaikę.

KAS VAŽIUOJA?
Daugiausia laive ir denyje girdi

ma kalba — lenkų. Mat kuone visi 
žydai (jų daugiausia) tarp savęs kal
ba gražiai lenkiškai. Antra nuolat 
girdima (bet daug tyliau) — vokiečių 
kalba. Rečiau, bet už tat garsiausiai 
pasigirsta latvių kalba. Jie mėgsta 
labai iš toli vienas kitą šaukti. Lie
tuvių yra kuklus būrelis — laikosi 
tykiai. Štai lietuvių tarpe Amerikos 
pilietis — Biržų pramoninkas. Ten 
vėl Klaipėdos krašto ūkininkų lietu
vių šeima. Va čia buvęs lietuvis 
kapitonas (biržietis) — aiškina jūros 
prajovus. Yra medicinos gydytoja, 
gailestingoji sesuo mūsų tarpe (abi 
biržietės). Didžiausio susidomėjimo 
susilaUkė viena lietuviška šeima, vos 
prieš 10 dienų iš Lietuvos išvykusi. 
Visi jie Amerikos piliečiai. Sovietai 
juos iš Maskvos iki Berlyno lėktuvu 
atskraidino. Ta šeima pažįsta ir tą 
ūkininką, kurio atvykimą į Ameriką 
p. Budginas gausiai aprašinėja. Ta
čiau tos šeimos nariai labai kuklūs 
ir nepaprastai santūrūs. Jų nuor.u- 
ne, per daug didelis pasakojimas ten
kina tik smalsumą, bet dažnai yra 
didžiai kenksmingas Lietuvoje liku
siems. Pataria nuo bereikalingų kal
bų susilaikyti. Ir patys tos taisyklės 
laikosi'’Iš viso šiuo laivu plaukia 25 
lietuviai. Jų tarpe šeimos iš Stutt- 
garto — Luisenstr., iš Nuertingeno 
ir Kirchheimo. Ne kartą teko būti 
užkalbintam Lietuvos žydų — jie 
kalbėjo gražia lietuvių kalba ir be 
jokio priekaišto akcentui. Labai 
rektiškai ir paslaugūs. Jų čia 
apie 8-10 žmonių.

KIEK KAŠTUOJA?
Laivokartės kaštuoja nevienodai. 

Tai pareina nuo vietos, kuri yra pa
skirta laive. Pasirinkti negalima — 
laivo kontora paskiria pati, atsižiū
rėdama lyties, amžiaus ir sveikatos. 
Mano vieta laive vidutinė, gana arti 
laivo priešakio. Supimo „galimumai“ 
labai dideli. Kaina tokia:

1) Ocean Fare (kelion-
pinigiai) 134,00 dol.

2) Head tax (mokestis 
nuo galvos)

3) Transportation Tax 
collected in USA

8,00 „

(Valstybės mokesčiai 20,10 „
Bendra suma 162,10 dol.

Moteris moka brangiau. Žmona 
duktė t— kiekviena turėjo sumo-

per maža oro. Visi veržiasi į denį. 
Pirmąsias dvi dienas jūra buvo rami. 
Niekam ir į galvą neatėjo sirgti. Bet 
į trečiąją dieną prasidėjo normalus 
siūbavimas (ne audra) ir staiga 95% 
visų keleivių „krito“ su visomis ne
patogiomis pasėkomis. Po dviejų pa
rų pradeda „atgyti“ ir valgyti. Bet 
kokia 30% yra „užkietėjusių“ ligonių
— iš lovos nesijudina. Taigi sirgi
mas beveik neišvengiamas. Laive yra 
dušai — kas pastovi ant kojų,. gali 
praustis iki valios. Apskritai gi paė
mus, keleivių elegancija labai žemai 
krenta. Visokie patarnautojai, tiek 
valgant tiek kajutėse, beveik išimti
nai spalvoti žmonės. Dauguma juodi
— negrai. Jie labai paslaugūs ir sim
patiški. Yra kiniečių, ispanų. Vieną 
įgulos narį sutikau latvį (ugniage
sys) ir vieną lietuvę (gail. sesuo). Ne
paisant visų patogumų, visų didžiau
sias troškintas — išlipti New-Yorke 
ir tai kiek galima greičiau.

Beje, vakar pirmą kartą gyveni
me mačiau savotišką vaizdelį. Apie 
kokį -šimtą ryklių apspito laivą ir 
tūlą laiką lydėjo. Tai, sako, buvo 
maždaug okeano vidurys. Žinoma, 
tie rykliai mums nepavojingi. Ne
matėme, -iš kur jie atsirado — ne
pastebėjome, kaip jie bangose iš
nyko.
MUSŲ KELIAS LAIVE PLAUKIA
. Laive jokių naujų laikraščių. Tai

gi laikinai izoliuoti nuo pasaulio ir 
žinių. Spauda čia gaivinantis daly
kas. Aš manjau, kad tik aš vienas 
turiu velykinį Mūsų Kelią. Paaiš
kėjo, kad ir kiti lietuviai keleiviai 
vežasi po kelis velykinius Mūsų Ke
lio numerius. Būtų labai gera, kad 
Mūsų Kelias Bremene organizuotų 
savo agentūrą Emigrantų stovykloje. 
Emigrantai tikrai būtų labai dėkingi,

ir 
keti po 234 dolerius (kelionpinigiai 
200 dol., mokesč. 34 dol.).

Už tuos pačius pinigus laive duo
damas maistas 3 kartus per dieną. 
Maistas puikus. Toki valgį Lietu
voje teturėdavo tik dideli direktoriai 
per Velykas ar Kalėdas. Vaisių įvai
rių tiek, kiek nori — atskirai už juos 
mokėti nereikia. Tačiau laive yra dvi 
krautuvės, kur galima pirkti rūkalus 
(jų veltui negaunama),- saldainius, 
kosmetikos, galanterijos ir avalynės 
reikmenas (batus ir kt.). Cigaretės 
15 et. pokelis. Perkant iš karto 10 
pokelių — 12% cento pokelis (20 štu- 
kų). Ledų — 10 centų, limonadas 
(„coca-cola“) — 10 centų. Vadinasi, 
doleris čia nedidelis „ponas“ — greit 
ir nematomai išplaukia. Patartina 
turėti daugiau — išleisti kliūčių nėra.

IŠ KUR LAIVE DOLERIAI?
Besirengdamas važiuoti girdėjau 

daug nuomonių apie galimumus iš
keisti vokiečių markes į dolerius. 
Dabar paaiškėjo. Niekas nekeičia. 
Tik kai kurios organizacijos duoda 
savo globojamiesiems po 3-5 dolerius. 
Bet dalykas taip pat netikras, žo
džiu, tuo reikalu daug optimizmo tu
rėti nereikia. Aš, pavyzdžiui, iš savo 
organizacijos nieko negavau. Jeigu 
gi kas šiaip sau iš kur nors turi do
lerių — tai gerai. Niekas nesiteirau- 
ja, iš kur jų gavai ar iš kur jie at
sirado. Iš laivo galima duoti radijo- 
telegramas savo giminėms Ameriko-*'o, be to, greitu būdu jį (M. Kelią) nu- 
je, bet reikia mokėti doleriais — ma
žiausia kaštuoja du doleriai.

Mes esame pačiame Neringos 
smailume, kuris yra prie Klaipėdos 
miesto ir vadinamas Kopgaliu. Sis 
smailumas baigiasi akmeniniu molu, 
kuris saugoja Klaipėdos uosto žiotis 
nuo pietvakarių vėjo ir jūrų smėlio. 
Čia mes susitikome seną balta
plauki žveją,' švyturio sargo tėvą, 
kuris mums papasakojo apie Užma
rių valdovę Neringą. Si milžinė 
gyvenusi Kintuose, savo pilyje. Jai 
taip buvo jsipykę žmonės, kad ji 
nutarė nuo jų atsiskirti ir kitur apsi
gyventi. Taip tarusi pradėjo jūroje 
pilti smėli, kurį nešdavo susikrovusi 
savo žiuršte, ir supylė siaurą smėlio 
juostą, kurią žmonės pavadino Ne
ringa. Čia mėgo gyventi nuo žmo
nių pasislėpusi milžinė valdovė, kur 
ji leido vienatvės dienas.

Kopgalyje aplankėme senas kapi
nes, kur palaidotas ■ buvęs Klaipėdos 
gubernatorius Jonas Žilius ir uosto 
kapitonas Stulpinas. Antroj Kopgalio 
pusėje, miškelyje, yra sena, aštuo
nioliktame amžiuje statyta, bet nuo 
1897 metų apleista tvirtovė, kurią 
supa gilus griovys. Ji uosto admini
stracija sujungė su marėmis ir 
įrengė patogią uosto darbams prie
plauką. Ant tvirtovės pylimo pasta
tytas didysis jūrų semaforas, rodąs 
laivams atmosferos sąlygas Baltijos 
jūroje.

Molo gale yra žalios šviesos švy
turys, o kitoj žiočių pusėje, šiaurinio 
molo gale, — raudonos šviesos žy- 
burys. Pagal šiuos švyturius laivai 
nakties metu lengvai pataiko įplaukti 
j uostą. Ant šiaurinio molo pastatyta 
automatinė sirena, kuri miglotomis

naktimis siunčia toli i jūros erdvei 
garsinius signalus paklydusioms lai
vams.

Paėjėję i pietus nuo Kopgalio, pa
siekiame gražiausiąją Klaipėdos 
miesto vasarvietę Smiltynę. Netoli 
jos, dešinėje pusėje, ant aukšto kal
nelio stovi senoji Smiltynė, žinoma 
jau nuo 1616 metų. Čia kadaise buvo 
pašto sustojimo vieta, nes nuo Smil
tynės ligi Karaliaučiaus kopomis 
ėjo pašto susisiekimas iki 1833 metų. 
Už kelių kilometrų į pietus, tarp kelio 
į Juodkrantę ir jūros, žavingame miš
kelyje, yra aikštė, kur kas vasarą 
stovyklaudavo jaunimas.

Apylinkės kopos apželdintos įvai
riausio amžiaus pušynėliais ir kalnų 
pušaitėmis, o sausesnėse vietose 
užaugę lapuotų medžių gojeliai. Ar
čiau Klaipėdos miškeliai paversti 
gražiu sodu.

Kas vasarą į Smiltynę atsikrausto 
vasaroti vienas kitas viengungis el
nias, ir nėra tos dienos, kad jis ne
ateitų iš tankumyno pasimaudyti ir 
atsigaivinti jūron kaip tik toje vietoje, 
kur susirenka daugiausia žmonių.

Smiltynės maudyklės labai pato
gios, nes vanduo seklus, smėlis smul
kus ir švarus. Malonų poilsį teikia 
ir Smiltynės pušynas, kuris yra la
bai gražiai tvarkomas. Čia yra ir 
svetainės,' viešbučiai, o ant gana 
aukštoko kalnelio, nuo kurio atsive
ria gražūs vaizdai, stovi seniausioji 
Smiltynės užeiga „Smėlio karčia- 
ma".

Mes keliaujame toliau marių pa
kraščiu į Juodkrantę. —vk—

PATOGUMAI IR NEPATOGUMAI
Laive-yra daug patogumų. Visur 

geras oras — puikios ventiliacijos. 
Bet kiekvienam keleiviui vis atrodo

gabentų Amerikon.
BALANDŽIO 18 DIENĄ — 

PENKTADIENIS
Jau perplaukėme didžiąją - pusę 

okeano. Jau kalbama, kad bal. 21 ar 
22 išlipsime į krantą.

Daug telegramų jau išsiųsta ir 
daug atsakymų - — telegramų jau 
gauta. Apskritai, laive nuolat reikia 
klausytis garsiakalbio. Per jį duoda
mi keleiviams įvairūs svarbūs ir ma
žiau svarbūs patvarkymai, kuriuos 
reikia viešiems žinoti. Iš tokių paT 
tvarkymų suminėtini šie:

Bandomasis pavojaus aliarmas
Laivas septynis kartus sukaukia, 

ir visi keleiviai, o taip pat laivo įgu
los nariai turi užsidėti guminius gel-

Pakeliui į Angliją
Lygiai po dvejerių, metų, kapitu

liavus „nenugalimajai“ Reicho ar
mijai, prasideda, kaip išsireiškė p. J. 
Cicėnas, „invazija į Angliją“. Be pa
trankų ir šautuvų, tik 70 kg bagažu 
ginkluoti (o daugelis žymiai mažiau 
sveriančiu DP turteliu) vyrai iš ang
lų zonos, pačių britų laivais „forsuo
ja“ „griovį“, už kurio tikisi rasti ge
resnes gyvenimo sąlygas ir laisvę 
pilniausia prasme.

SUPAKUOK SAVO PROFESIJĄ, 
IKI...

Patekęs į ėmimo komisijos kam
barį, būni labai maloniai paklausia
mas, kokios profesijos žmogus esi. 
Gali būti baigęs aukštuosius mokslus, 
gali turėti bet kurią kitą „baltąją“ 
profesiją, tokiu pat maloniu balsu 
komisijos narys paklaus: „Ką moki 
dirbti?“ Atseit, ar moki verpti, austi, 
geležį lankstyti, arklius kinkyti? 
Nepadės jokie diplomai, jei šių darbų 
nemoki. Net inžinierius „turės darbe 
įrodyti savo sugebėjimus“ ir tik po 
to bus šnekama apie jo diplomo pri
pažinimą. „Unlearned", konstatuoja 
komisija, ir DP, artimųjų ratelyje 
iki šiol vadintas ponu referentu, po
nu kapitonu ar kitaip, turi supakuoti 
savo profesiją į prisiminimų skarą 
ir, sunkiai dirbdamas, laukti tos lai
mingos dienos, kada bus galima grįž
ti į laisvą tėvynę.

ĮPRATIMAS, AR JAU PRIGI
MIMAS?

Nesame šventieji, po stikliuką 
retkarčiais neatsisakome. Po stikliu
ką niekas ir negina. Bet kai prade
dama po litruką, reikalai yra liūd
nesni. Wentorfo perein. stovykloje 
du vyrukai už girtavimą buvo pra
šalinti ir dar nežinia, ar jiems' pasi
seks grįžti j „kilimo“ stovyklas. Vadi
nasi, vaizdas visai priešingas tam, 
kas vyko Lietuvoje vokiškųjų mobi
lizacijų metu, kada viešai buvo skel
biama, kad „savanoriškai atvykę 
gaus pakankamai rūkalų ir degtinės“. 
Tiesa, rūkalų ir čia duoda, bet vietoj 
degtinės — duoda šokoladą. Tačiau 
mūsų DP pasidarė tokie išradingi, 
jog pasigeria ir nuo šokolado ... Ne
žinomais keliais velnio lašeliai ve
jasi bėgantį DP ir nenorom kyla 

____________  klausimas, kas tai: įpratimas ar jau 
vo spalvotą nejudomą filmą — Lie- | prigimimas? O juk laikas, labai lai- 
tuvos vaizdus.________________(s) kas tausoti savo jėgas.

ko- 
yra

Nuertingeno naujienos
— Nuertingeno lietuvių gimnazi

ja gegužės 1 d. išleido antrąją abitu
rientų laidą. Dešimt abiturientų gavo 
atestus, du gaus vėliau, kai išlaikys 
kai kurių dalykų pataisas.

— Operos solistė Vincė Jonuš- 
kaitė gegužės 1 d. koncertavo Nuer
tingeno lietuvių kolonijoje. Žymioji 
dainininkė išpildė lietuvių ir pasauli
nių kompozitorių kūrinius. Tai buvo 
antrasis dainininkės koncertas šioje 
kolonijoje.

— Nuo gegužės 15 d. pradės savo 
darbą naujai sudarytoji lietuviškoji 
UNRRA. Direktoriumi paskirtas V. 
Salčiūnas (buv. Weilheimo liet, sto- 
vyklos'komendantas), I dir. pav. — J. 
Baltaragis, II dir. pav.— A. Gargasas.“ 
Kiti karininkai ir skyrių vedėjai pas
kirti taip pat iš lietuvių tarpo.

— Motinos Dienos minėjimas mo 
terų komiteto iniciatyva pravestas 
gegužės 4 d. Prof. D. Maceina skaitė 
paskaitą, mažieji deklamavo ir pa
gerbė savo motinas. Ta proga įvyko 
ir Aldonos Valeišaitės išraiškos šokio 
koncertas.

— Prof. Kolupaila gegužės 3 d. 
kolonijos visuomenei ir gimnazijų 
sporto šventės dalyviams demonstra-

ATSARGA GEDOS NEDARO...
Kai raudonajam terorui artėjant 

prie mūsų tėvynės mūsų akys pra
dėjo ieškoti takelio, vedančio demo
kratijų armijų ir jų nešamo išlaisvi
nimo link, nė vienas Iš mūsų negal
vojome, kad po tam tikro laiko mes 
turėsime įrodinėti išvietinimo prie
vartą, nesgi mums savaime buvo per
daug aišku, kad raudonasis draugas 
yra pati didžiausia prievarta. Todėl 
ir dabar pasigirsta balsų (su jumoro 
gaidele), kad savanoriškai į Angliją 
nesą ko važiuoti, nes po tam tikro 
laiko vėl galį tekti įrodinėti, kad iš 
Europos kontinento buvai prievarta 
„iškontinentintas“... Sį kartą, deja, 
šitoji atsargumo teorija pasekėjų be
veik neturi... Tai ryšku iš to, kad 
prie britų darbo' ministerijos komi
sijos durų vyksta ne tik didžiausios 
grumtynės dėl pirmumo, o kartu ir. 
savotiška jėgos ir vikrumo selekcija; 
atseit, kas stipresnis, tas per kitų 
galvas pirmiau patenka į komisijos 
kambarį. Tas grūdimasis kartu yra 
puikus atsakymas visiems tiems, ku
rie ant DP galvų su kitais kaltini
mais buvo užkrovę ir tinginio vardą.

AR ATLAIKYSIME?...
Ak, vykstam į kraštą, kurio ne

pažįstam, kuris ir mūsų nepažįsta. 
Kokiais pasirodysime, tokiais ir bū
sime laikomi. Bet gi ateina žinių, 
kurios porina, kad mes ten esame 
laukiami. Nesišypsokite: anglų mo
terys laukia baltų! Tai yra tiesa. 
Tiesa, visumoje anglės nepasižymi 
grožiu, vargu ar mūsų vyrus sužavės 
riebiai dažytas veidas ir ugnimi tvis- 
ką nagai, bet... Pateksime į naujas 
sąlygas ir dabar mes net negalime 
spėlioti, kokias galimybes tos naujos 
sąlygos pąsiūlys. Jei ne moterys, tai 
tos galimybės gali sugundyti mūsų 
vyrus, (eventualiai ir mergaites) ir 
nubirs procentas gerų sūnų nuo ir 
taip- nykstančios tautos. Todėl prieš 
išlipdami į Anglijos krantą, o kurie 
jau išlipę, skaitydami šiuos žodžius 
pasišaukime nuoširdžiai pakartoti

VAIŽGANTO ŽODŽIUS:
„Esu Lietuvos pilietis ir jai, Lie

tuvai, o ne kam kitam tenoriu lai
mės ir gėrybės

„Aš mylėjau (ir myliu) Lietuvą, 
nes tai mano tėvynė, mano gyvybė, 
mano džiaugsmas ir pasidžiavimas“.

„Aš gerbiau (ir gerbiu) jos vardą, 
kurį smaugėjai braukia iš žemėlapių, 
iš šnekamosios kalbos, iš valstybinių 
dokumentų". —

Pakartoję pasižadėkime nenukly
sti šunkeliais, nesuklupti duobėse, o 
iškelta galva žygiuoti tol, kol mūsų 
tėvynė, atsikračiusi pavergėjų, to pa
ties Vaižganto žodžiais: „... žioptels 
gimtojo kvapo ir sušuks:

— Tebesu gyva!
O tą jos šauksmą mes turime su

tikti ir tyromis širdimis ir netuščio
mis ran komis!

Kitą kartą jau iš Anglijos.
Jonas Biržys

bėjimosi maišelius ir atsidurti pria 
jiems skirtų gelbėjimosi valčių. Tų 
valčių yra daugiau, ir kiekvienas ke
leivis asmeniškai gauna tos valties 
numerį, į kurią jis, reikalui esant, 
turėtų leistis. Įspūdis savotiškas — 
neįprastas. Gerai, kad tai buvo tik 
bandymas.

Antras svarbus dalykas tai
„deklaracija“ laive.

Be jos negalima New-Yorim iš
lipti. Šita vadinama „deklaracija“ 
daugiaūsia liečia turimą bagažą. Ją 
tūri kiekvienas pasirašyti, kad ne
veža uždraustų daiktų. Daiktai savo 
asmeniškam naudojimui prie už
draustųjų nepriklauso. Deklaraciją 
pasirašęs gauna kvitą — pažymėji
mą, kuri reikia pateikti New-Yorko 
muitinėje.

Pasirodo, kad laiškus ir kitus as
menis liečiančius dokumentus vežti 
galima. Tik juos reikia atiduoti Bre
mene cenzūrai, o laive jie gaunami 
užlipintame voke atgal. Ta voką ga
lima atplėšti tik jau Amerikoje.

Trečias įsidėmėtinas dalykas tai 
vėl

-skiepijimasis laive.
Kas turi iš savo stovyklos skiepi

jimo pažymėjimus, tam skiepytis ne
reikia. Visus kitus skiepija. Taigi 
skiepais ir jų pažymėjimais reikia 
pagrindinai apsirūpinti. Jie kelionė
je nuolat reikalingi.

(Pabaiga 7 pusi.)

Trumpa Spakenbergo kronika
— Pradėtas darbininkų, norinčių 

vykti į Angliją, darbo sutarčių pasi- 
rašinėjimas. Gegužės 1 d. britų dar
bo ministerijos atstovai atsakinėjo į 
gyventojų paklausimus. Iš atsaky
mų paaiškėjo: Anglijoje teks gyventi ■ mus. 
stovyklose, tautinėmis grupėmis. Sto
vyklos personalą sudarys tos pačios 
tautybės asmenys; iškyriant direkto
rių pavaduotoją ir iždininką, kurie 
bus anglai. Nenorintieji gyventi sto
vyklose, susiradę kitus butus, galės 
juose apsigyventi. Gyvenantieji sto
vyklose turės valgyti iš vieno katilo 
ir už maistą bei butą ar aptarnavi
mą mokėti po 30 šilingų kas savaitę. 
Atstovai dar pažymėjo, kad stovy
klose gyvenimas esąs patogus ir kad 
Anglijoje tai jau seniai yra prakti
kuojama. Dviems asmenims bus duo
damas vienas kambarėlis, bet šeimos 
(gausesnės) gausiančios daugiau 
kambarių. Stovyklose turėsią gyven
ti net ir žemės ūkyje dirbantieji. 
Kultūrinis gyvenimas ne tik nebū
siąs trukdomas,, bet dar skatinamas. 
Nuvykę po metų galėsią gauti Ang
lijos pilietybę (? BCT Detmolde pra
neša, kad tik po 5 metų). Po metų 
visi galėsią laisvi pasirinkti darbą. 
Į užsienius išvykti iš Anglijos būsią 
net lengviau, kaip iš Vokietijos. Dar
bo sutartis išvykimo nesutrukdy- 
siantl. Ar galės išvykusieji atsiimti

artimuosius iš kitų zonų, tuo tarpu 
nežinoma. „Mes esame įsitikinę kad 
Anglija jums labai patiks!“, opti
mistiškai pareiškė vienas iš atstovų 
baigdamas atsakinėjimus į paklausi-

— Balandžio 24 d. Spakenbergo • 
stov. salėje įvyko. lietuvių — latvių 
vienybės skyriaus koncertas, praėjęs 
labai jaukioje nuotaikoje, dalyvau
jant lietuvių ir latvių chorams, tau
tinių šokių šokėjų grupėms ir latvių 
dūdų orkestrui. Liet, chorui diriga
vo muz. V. Banaitis. Jo globon pa
tekęs stovyklos choras darosi vis . 
spalvingesnis.

— Gegužės mėn. 1 d. stovykloje 
koncertavo operos solistai Ip. Nau- 
ragis, Juzė Augaitytė ir baleto soli
stė O. Nauragienė. Koncerto metu 
solistams akompanavo pianistas p. 
Dvarionas. Koncertas praėjo dideliu 
pasisekimu, o po Nauragio ir Augai- 
tytės dueto iš operos „Don Juan“, 
prasidėjusi plojimų audra ilgai run
gėsi su solistų užsispyrimu, o gal ir 
nuovargiu, kol pralaimėjusi nutilo.

. — Gegužės 3 d. išvyko pirmoji 
viengungių vyrų partija į Angliją.

— Po ilgų svyravimų ir išaiškė
jus, kad anglų zonoje tik Spaken
bergo lietuvių stovykla neturi komi
teto, žadama jį rinkti. Ar ne per 
vėlai? Bržfc
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Pasaulio žvilgsniai nukreipti į Prancūziją
Paskutiniuoju metu Prancūzija 

savo vidaus politikos audromis jau 
ne kartą spėjo į save atkreipti visos 
Europos, gal net ir viso pasaulio dė
mesį.

Visos šio karo paliestos valstybės, 
viena daugiau, kita mažiau, išgyve
no ir tebeišgyvena krizės laikotar
pius, susidarančius tai dėl ekonomi
nių, tai dėl politinių priežasčių, o 
dažnai tos priežastys tampriai sie
jasi viena su kita, kartais tų krizės 
priežasčių siūlo galas nuveda už ati
tinkamos valstybės ribų; kartais kri
zės „nuodėmės obuolio“ tenka ieš
koti ir toliau nuo „obels“, žiūrint, ar 
pūtė rytų ąr vakarų vėjas ...

Daug kam ir šiandien Prancūzijos 
įvykiai gali atrodyti paprastu poka
riniu ekonominių ir ■ politinių svy
ravimų slogučiu, liečiančiu tik pa
čius prancūzus. Bet gi jau ir iš ana
pus vandenyno pasi girsta balsų, jog 
visas pasaulis, kuriam Prancūzijos 
likimas taip arti prie širdies, jos sie
kimą, įveikti pačiai sunkius bandy
mus, seka su įtemptu susidomėjimu. 
(NYHT)

Prancūzų tautai priėmus naująją 
konstituciją, atrodė, kad politinis 
krašto gyvenimas sugrįš į normalią 
vagą. Tačiau jau balsavimo metu 
gen. de Gaulle ir jo šalininkų kri
tiškas nusistatymas naujosios kon
stitucijos atžvilgiu akyliems stebė
tojams buvo ženklu, kad pagrindi
nė kliūtis J tautos konsolidaciją lieka 
nenugalėta. Komunistų laimėjimas 
parlamento rinkimuose, neatsižvel
giant Thorezo labai patriotiška gaida 
Skambėjusių deklaracijų, sukėlė su
sirūpinimo visų, kurie buvo ir yra 
neabejingi Prancūzijos, o kartu ir 
Vakarų Europos likimui.

Pagaliau, gen. de Gaulle grįžimas 
| viešąją politinę areną su Strasbur- 
ge pasakytąja deklaracine kalba ir 
pradėjus jam organizuoti degaullistų 
sąjūdį, Prancūzijos politiniuose van
denyse atsirado verpetų, kurių 
reikšmę ir tolesnes pasėkas sunku 
dar šiandien numatyti. Ką reiškia 
gen. de Gaulle sąjūdžio pasirody
mas, žiūrint į ji ne iš paprasto vi
daus politikos taško, geriausia gal 
pasako komunistų laikraštis (,Hu- 
manitč“ Marcei Cachin žodžiais: 
„Trumano ofensyva vystosi: esame 
liudininkais augančio bendro spau
dimo i Sov. Sąjungą. Jau džiūgauja 
antikomunistinė spauda Prancūzi
joje ir JAV. Strasburge pareiškia 
gen. de Gaulle esąs pasirengęs sykiu 
Bu Trumanu patraukti „prieš tiro
nus“. Po pagalbos teikimo skraiste 
6ov. Sąjungos grąsinimų įbaugin
toms „demokratijoms“, militariškai 
ir finansiškai remiama „Hitlerio ka
ralius“. Atėnuose, vokiečiams drau
giška Turkija, feodalinis Iranas, re-

Naujosios konstitucijos pavėsyje. — Gen. de Gaulle sąjūdis auga. — Vy
riausybės krizė. — Unijos išlaikymo problema. — Ministerių kabinetas be 

komunistų partijos atstovų.

akcionieriškas kuomintangas sy 
Tshiang Kai Sheku, kai tuo tarpu 
įtariamai per dideliu pažangumu Če
koslovakijai atsisakoma teikti kre
ditų; norėtų Vokietijai grąžinti Si
leziją, priekaištaujama Švedijai, kad 
ji išdrįso su Maskva sudaryti preky
bos sutarti, bandoma protarpiais ne
pagrįstai kištis į laisvų Balkanų val
stybių vidaus reikalus, ruošia bazes 
Kinijoje, Grenlandijoje, Islandijoje 
ir šiaurės Ledynuotajame Vande
nyne.

Antikomunistinis kryžiaus žygis 
visuotinai įžiebtas. —

Aišku, kad kokia kita Prancūzijos 
partija, pritarianti ar nepritarianti 
de Gaulle žygiui, negali savo išve
džiojimais siekti tokių plačių erdvių, 
kaip komunistai, Gal šiuo atveju 
komunistai patys ir pasakė tai, ką de 
Gaulle galvojo. v

Tuo tarpu, nesibaigiant balsams 
už ir prieš, de Gaulle įkurta „Ras- 
semblement du Peuple francais“ na
rio liudijimo numeris artėja pirmam 
milijonui.

Jei pats de Gaulle pasirodymas 
politiniame gyvenime ir sukėlė ne- 
paparastą sujudimą, jo sąjūdžio 
konkrečių pasirodymo zvaisių dar 
tenka palaukti, nors netiesiogiai jie 
jau yra paveikę kai kurių Prancū
zijos partijų liderių nervus. Tačiau 
bendroje išvadoje sutinkama su 
faktu, kad, anot „Aurore“, gen. de 
Gaulle, nuopelnai Prancūzijai už
sitarnauja, kad jis būtų išklausytas“. 
Ir europejiškai galvoja Jeari Vigier 
laikraštyje „Epoąue" rašydamas, kad 
„pirmą kartą ilgesnio laiko tebūnie 
leista tikėtis, jog prancūzai, suvok
dami būtinybę savo tęstinumo ir di
dybės, susiburs ne pasikeitimui svy
ruojančių nuomonių, o vaisingiems 
veiksmams, ne pasidavimui jaus
mams, kuriais mūsų partijos naudo
jasi ir sau pasitarnauja, kad Pran
cūziją suskaldytų, gi norais ją išlai
kyti jos tik dedasi.“ — • "

Dar viena problema, kuri slegia 
Prancūzijos kūną; tai jos Unijos iš
laikymo problema. Vietnamiečių ka
ras, Madagaskaro sukilimas, tai ne 
lokalinio pobūdžio įvykiai. Tų įvy
kių zvienoks ar kitoks nukrypimas 
nuo pagrindinių Prancūzijos Unijos 
siekimų gali suduoti neatitaisomą 
smūgį ne tik pačiai Prancūzijai. Ko
lonijų problema, iš viso, šiuo metu 
yra jautresnis skaudulys pasaulio

Rašo J. Meškuitis

[ taikos kūrimo darbe, negu kad rei- 
[ kiamai į tą klausimą neįsigilinus 
atrodo. Tačiau tai jau kita tema. 
Nebent tik tiek, kad Prancūzijos at
veju-komunistų partijos vaidmuo 
šioje problemoje pravėrė akis tiems, 
kurie iki šiol buvo linkę tikėti, jog 
Prancūzijos komunistai galvoja 
prancūziškai...

Visos skaudžiosios Prancūzijos 
problemos ryškiai iškilo į dienos 
šviesą pastarosiomis dienomis ko
munistams pasinešus iššaukti Rama- 
dier .vyriausybės krizę. Sis jųjų žy
gis davė progos ne tik Prancūzijos 
valstybės vyrams, bet ir kitų kraš
tų stebėtojams atvirai pasisakyti tais 
pagrindiniais klausimais, kurie ši
andien kartojasi visur Ir visada, kur 
tik komunistų partijos siekia savo 
hegemonijos ir rodo savo tikrąjį 
veidą.

MRP lideris Schumanas savo po
sakiu, kad „nebūtų RPF (degaulli
stų sąjūdžio), jei nebūtų komunistų 
problemos“, pabandė prancūzams 
įrodyti, kad 2X2 lygu 41 Tokiai pa
dėčiai susidarius ir „Epoąue“ neliko 
nieko kito, kaip konstantuoti, jog 
„mes esame ne parlamentariniame 
režime, mes stovime partinėje siste
moje ..., ir, pagaliau, vyriausybės 
likimas lieka priklausomu nuo men
ko skaičiaus besiginčyjančių, kurie 
menkai nusivokia apie tikrąją pa
dėtį ir jos reikalavimus ir kuriems 
lokaliniai sunkumai arčiau prie šir
dies, kaip valstybės ateitis.“ —

Komunistų partijos iššūkis ne
paliko be atgarsio ir užjūryje. „New 
York Times“ ta proga rašo: „Pasis
kubinus sudaryti ministerių kabi
neto krizę, prancūzų komunistų par
tija numatė, be abejo, ne tik Pran
cūzijoje, bet ir visoje Vakarų Euro
poje parodyti komunizmo jėgą" To
liau laikraštis kreipia demesį į su
sidariusios padėties rimtumą, nes 
išėjusi iš koalicinės vyriausybės ko
munistų partija galinti nesidrovė
dama eiti prie generalinių streikų 
kuriais verstų bet’ kurią Vyriau
sybę.

Ir anglų „Times“ visu rimtumu 
rašo: „Kaip besibaigtų ta krizė, pra
sideda naujas laikotarpis Prancūzi
joje, nes reikalas eina ne apie eilinį 
konfliktą, ir ta krizė turėtų turėti 
lemiamos įtakos tolimesnei to kraštė 
ateičiai,“ nes „viena yra aišku: jei 
nebus sugebama parlamentarinėmis 

priemonėmis rasti kelių iš tos krizės 
išeiti, gen. de Gaulle priklausys prie 
laimėtojų."

Paskutiniosis kabineto krizės me
tu, tiek kabineto, šefas' Ramadier, 
tiek pati socialistų partijos daugu
ma, komunistų pinklėse nepasimetė 
ir socialistams pakeitus savo anksty
vesnį nutarimą, kuriuo jie be ko
munistų nesutiko įeiti į koalicinę 
vyriausybę, buvo rasta išeitis, pasi
naudojant konstitucija, komunistams 
nelauktu ir netikėto būdu.

krizės metu komunistų laikysena 
buvo daugiau negu dviprasmiška. 
Komunistų ministerial, balsavę prieš 
vyriausybę, pareiškė patys iš vyriau
sybės nepasitrauksią, nes jie iki šiol 
vieni tik respektavę pagrindinius 
vyriausybės politikos postulatus. Tuo 
būdu buvo susidariusi neįprasta'' ir 
dar nebuvusi parlamentarinėje isto
rijoje padėtis: kabineto nariai bal
si jja prieš vyriausybę pasitikėjimo

Sovietai Turkiją „paverčia“ JAV baze
Herald Tribune biuro pranešimu 

iš Maskvos, Sovietų laikraštis Iz- 
vestija nurodo, jog Turkija su Ame
rikos ir Britanijos parama pavirstan
ti antisovietine „Cordon Sanitaire“, 
kuri tęsiantis nuo Irano, per Turkiją 
ir Balkanus iki C. Europos. Pagal 
Izvestijoje atspausdintą pranešimą iš 
Ankaros, Amerikos ir Britanijos ka
riuomenės karininkai ir agentai sa
ką, jog skubos būdu Turkija paver
čiama karine baze. Ankaroje, Izmite 
ir Istambule, pranešifiie sakoma, 
kiekvienas galįs matyti britų ir ame
rikiečių kariškomis uniformomis in
struktorių, agentų bei civiliai apsi
rengusių asmenų, kurie Turkijoje 
funkcionoja kaip keliaujantieji pir
kliai ar prekybininkai.

Taip pat vykdomas aerodromų 
įrengimas. Karo kietu britams va
dovaujant buvę įrengta daugiau kaip 
100 aerodromų ir strateginių asfal
tuotų kelių.

Taip pat perstatomi Aleksandre- 
tės, Versiono ir Izmido uostai. Sta
tomos naujos galingos radijo stotys 
Ankaroje, Istambule ir Izmmire.

Amerikos Westinghouse firma pa
dariusi sutartį 5 dideliems aerodro
mams Turkijai įrengti. Si firma da

votumą iškėlus, gi patys nori toliau- 
likti vyriausybėje. Daugeliui atrodė, 
kad vyriausybė atsistatydins ir kad 
bus imamasi priemonių naujai vy
riausybei sudaryti be komunistų. 
Tačiau Ramadier pasielgė kitaip. 
Pasiremdamas konstitucijos 45 ir 
46 § jis, gavęs parlamento pasitikė
jimą, vietoj komunistų pasikvietė 
kitus užimti jų kėdes, — konsekven- 
cija 1946 metų spalių 27 d. Konsti
tucijos, kurios retas tesitikėjo.’

Nors kai kieno lauktoji krizė, iš
viršiniai žiūrint, ir buvo nugalėta, 
tačiau faktas, kad Ramadier likti 
prie vyriausybės, kurioje nėra ko
munistų, reikėjo už parlamento ribų 
stovinčio partijos organo sprendimo, 
iškovoto menka balsų dauguma ir 
gal daugiau žinomojo socialistų lide- 
rio Leone Blumo autoritetu, pran
cūzų opinijoje paliko žymių neri
masties pėdsakų.

Laukiant tolimesnės įvykių raidos, 
vieną tik džiugų faktą skelbia „Epo
ąue“, būtent, kad „tuo pagaliau at
puola gėda, matyti nacionalinę ap
saugą (krašto apsaugos ministeriją) 
komunistinėse rankose, kaip tai buvo 
ištisus 3 mėnesius. Partijos rado 
išeitį natūrialioje Strasburgo kalbos 
pasėkoje. Paskutinieji parlamentari
nės sistemos laimėjimo šansai dabar 
yra pono Ramadier apsisprendime.“ 

vusi Turkijai 4.500.000 dol* kreditą 
aerodromų statybai.

„Civilines“ oro linijas Turkijoje 
naudoja amerikiečių ir britų karinis 
personalas. Be to, esą specialių aero
dromų ir radijo stočių, kurie išimti
nai'naudojami tik britų ir amerikie
čių. Turkai iš tikrųjų negali prie jų 
prieiti.

„Sąsiaurių pakraščiai esą aprū
pinti radaro įrengimais, kuriuos tvar
ko britų karininkai“.

Tas pats Izvestijos koresponden-.. 
tas pamini sunkų Turkijos ūkinį gy
venimą, kurį veikianti vieno mili
jono kariuomenė, kaip nereali našta 
krašto ūkiui.

RAUDONŲJŲ ĮTAKA DIDĖJA
Federalinio kvotų biuro direkto

rius, kaip AP praneša iš Washing- 
tono, pareiškė, kad „komunistai šia
me krašte yra jau įsiskverbę į kiek
vieną veiklos sritį“. Jis toliau pri
dūrė, kad kiekvienam nariui iš 74.000 1
komunistų tenka „10 kitų asmenų, 
kurie yra pasiruošę dirbti partijos 
darbą“. Jų įsiskverbimas per pasku
tinius metus žymiai padidėjęs, tačiau 
Amerika dar nežygiuojanti į artimą 
revoliuciją.

O. Henry

Kelias, kurį mes pasirenkam
O. Henry, miręs dar prieš pirmąjį 

pasaulinį karą, yra žymiausias Ame
rikos short story (trumpų apsakymų) 
rašytojas. Jo novelės pasižymi nepa
prastu glaustumu, jumoru ir — daž
niausiai — netikėta užbaiga.

Sunset-ekspresas sustojo už dvidešimties 
mylių į vakarus nuo Tucsono, šalia rezer
vuaro, norėdamas pasiimti vandens. Šito gar
saus greitojo traukinio garvežys, išskyrus šla
pią važtą, pasikrovė dar kitokius daiktus, ku
rie jam neišėjo į sveikatą.

Kūrikui bemaunant siurbiamąją žarną, ant 
mašinos užlipo Bobas Tidballis, „sukčius“ 
Dodsonas ir maišyto kraujo creek padermės 
Indėnas, vardu Džonas Didysis Šuo, ir parodė 
mašinistui tris angas sunkiosios artilerijos, 
kurią jie buvo pasiėmę su savimi. Šitos an
gos savo galimumų dėka padarė mašinistui 
tokį stiprų įspūdį, kad jis pakėlė abi rankas 
tokiu gestu, koks paprastai lydi šūksnį:' „Ką 
tu dabar sakai!“ Mašifiistas, paklausęs ’suk
čiaus Dodsono griežto įsakymo, išlipo ir at
kabino garvežį ir tenderį.

Po to sukčius Dodsonas ir Bobas Tidballis 
tuojau pat nužingsniavo prie turtingos sku
baus pašto vagono gyslos. Jie rado jo paly
dovą kupiną nerūpestingo tikėjimo, kad Sun
set-ekspresas imasi su savim tokį nepavojingą 
Ir nejaudinantį dalyką, kaip aqua pura.‘) Tuo 
tarpu kai Bobas šešių šūvių revolverio ran
kena stengėsi išmušti tą nuomonę jam iš gal
vos, sukčius Dodsonas vaišino dinamitu nede
gamąją spintą.

Spinta sprogo, skambant 30.000 dolerių — 
auksu ir banknotais. Šen bei ten vienas kitas 
keleivis kyštelėjo galvą pro langą, norėdamas 
pažvelgti į audros debesį. Konduktorius pa
traukė skambučio virvę, kuri nukrito palaida, 

- -
») Lotyniškai: grynas vanduo. Vert, • 

be jokio pasipriešinimo. Sukčius Dodsonas ir 
Bobas Tidballis su savo grobiu stipriame dro
bės maiše klupdami iššoko iš pašto vagono ir 
nubėgo prie mašinos.

Mašinistas, kupinas slepiamo pykčio, ta
čiau protingas bei apdairus, įsakytas dideliu 
greičiu nuvarė garvežį nuo bejėgio traukinio. 
Tačiau, dar prieš tam įvykus, pašto valdinin
kas atsigavo nuo Bobo Tidballio įspėjimo lai
kytis neutraliai, iššoko su Winchesterio šau
tuvu iš vagono ir įsikišo į žaidimą. Džonas 
Didysis Šuo, kuris sėdėjo ant anglių tenderio, 
pasielgė ne per gudriausiai, sumanęs imituoti 
taikinį, ir pašto valdininkas pamokė jį išmin
ties. Su kulka pačiame tarpumenty nuotykių 
ieškotojas indėnas nusirideno žemėn ir tuo 
būdu kiekvienam jo draugų tenkanti grobio 
dalis padidėjo viena šeštąja.

Už dviejų mylių nuo' rezervuaro mašinistas 
gavo įsakymą sustoti. Plėšikai, pamoję, įžū
liai atsisveikino su juo ir nuo stataus pylimo 
nėrė į tankius miškus, augusius šalia bėgių. 
Kokias penkias minutes nuolat klupdami, jie 
bėgo per tankumyną, kol pasiekė skynimą, 
kur prie žemai nusvirusių šakų buvo pririšti 
trys arkliai. Vienas iš jų laukė Džono Didžio
jo Šuns, kuriam jau nebebuvo lemta joti — 
nei dienos nei nakties metu. Tam gyvuliui 
plėšikai nuėmė balną ir pavadį ir jį paleido. 
Po to jie užsėdo ant kitų dviejų arklių, pri
tvirtino maišą prie balno ir greit ir atsargiai 
nujojo per mišką į nuošalų tarpeklį. Čia 
gyvulys, kuris nešė Bobą Tidballį, paslydo 
ant samanotos uolos ir nulūžo priešakinę ko
ją. Jie tuojau pat peršovė jam galvą ir vėl 
susėdo pasitarti apie bėgimą. Kadangi jie šiuo 
metu vingiuotų takų dėka, kuriais jie buvo 
keliavę, jautėsi esą saugūs, laiko klausimas 
jiems mažiau berūpėjo. Daug mylių ir va
landų skyrė juos nuo pačių greičiausių per

sekiotojų, kurie galėtų juos vytis. Sukčiaus 
Dodsono arklys, vilkdamas pavadį žeme, sun
kiai kvėpavo ir graužė žolę prie upės, tekan
čios per tarpeklį.

— Iš kur mes, Bobai, gausim tau arklį?
— tarė sukčius Dodsonas. — Mes negalim čia 
ilgai laukti. Prieš rytą jie ims mus vytis.

— O, man rodos, tavo kuinas kurį laiką 
pakels dvigubą naštą, — atsakė sangvinikas 
Bobas. — Mes pasiimsim pirmą galviją, kuris 
mums pasipainios po kojom. Po galais, žve
jonė buvo neblogiausia, ką? Sprendžiant pa
galėtai, kas čia užrašyta, bus trisdešimt tūk
stančių dolerių po penkiolika tūkstančių kiek
vienam.

— Mažiau, negu aš tikėjaus, — pasakė 
sukčius Dodsonas ir bato galu lengvai pas
pyrė ryšuliukas. Paskui jis susirūpinęs paž
velgė į šlapius savo pavargusio arklio šonus. 
Senis Bolivaras beveik gatavas, — tęsė jis 
lėtai. — Aš bevelyčiau, kad tavo kumėlpalai- 
kei nieko nebūtų atsitikę.

— Aš irgi, — tarė Bobas nuoširdžiai, — 
bet jau nieko nebepakeisi. Po velniais, suk- 
čiuk, aš vis galvoju, kaip tai juokinga, kad 
toks žmogus, kaip tu, atvyksta iš rytų ir 
mums, vakariečiams, duoda į rankas kortas ir 
kozirius pasiutusiam lošimui. Iš kurios gi sri
ties pagaliau tu esi kilęs?

— New Yorko valstybė, — atšovė Dodso
nas ir, atsisėdęs ant uolos, ėmė graužti šakelę.
— Aš esu gimęs vienoj farmoj Ulster County. 
Septyniolikos metų pabėgau iš namų. Į va
karus aš pakliuvau visai atsitiktinai. Aš žy
giavau sau keliu, nešdamasis ryšuly drabu
žius, ir norėjau pakliūti į.New Yorką. Buvau 
sumanęs ten nuvykti ir užsidirbti krūvą pi
nigų. Vieną vakarą priėjau vietą, kur kelias 
šakojasi, ir nežinojau, kurią šaką pasirinkti. 
Kokį pusvalandį visaip svarsčiau ir pagaliau 
pasukau į kairę. Dar tą pačią naktį aš priė
jau stovyklą laukinių vakarų cirko, kuris ke
liavo per miestelius, ir nužygiavau su juo į 
vakarus. Aš dažnai save klausinėjau, ar iš 
manęs nebūtų išėję visai kas kita, jei būčiau 
pasirinkęs kitą kelią.

— O, aš manau, butų išėję maždaug tas 
pats, — linksmai ir filosofiškai tarė Bobas 
Tidballis.

— Svarbu ne kelias, kuriuo mes pąsukam; 
svarbu tai, kas yra mumyse.

— Man būtų daug maloniau,- jei tavo kui
nui nebūtų nieko atsitikę, — tarė Dodsonas 
vėl, kuone patetiškai.

— Man irgi, — pritarė Bobas. — Bet Boli
varas mus puikiausiai išneš. Manau, mums 
geriau būtų pajudėjus, ar ne, sukčiuk?

Bobas Tidballis vėl sudėjo grobį į maišą ir 
jį stipriai suveržė virve. Kai jis pakėlė žvilg
snį, jam iš visų daiktų labiausiai krito į akis 
sukčiaus Dodsono šešių šūvių revolverio anga, 
kuri be mažiausio svyravimo taikė į jį.

— Liaukis juokavęs, — tarė Bobas, prasi
šiepęs. Mes turim pasinaudot vėjeliu.

— Tylėk, — tarė Dodsonas. — Tau nebe
teks pasinaudot vėjeliu. Man tai nemalonu, 
bet tik vienas iš mudviejų beturi šansų. Bp- 
livaras smarkiai nusivaręs ir nepakels dvigu
bos naštos..

■ — Mudu su tavim, Dodsonai,. — pasakė 
Bobas ramiai, mūsų buvome trejus metus geri 
draugai. Mes dažnai, labai dažnai kartu rizi
kavome gyvybe. Aš buvau girdėjęs porą kei
stų istorijų, kad tu vieną kitą žmogų savo
tišku būdu nupylei, bet aš niekuomet tuo ne
tikėjau.

Sukčiaus Dodsono veidas įgavo be galo 
susirūpinusią išraišką.

— Tu negali įsivaizduot, Bobai, kaip man 
nesmagu, — atsiduso jis, — kad tavo kuinas 
nusilaužė koją.

Dodsono veido išraiška pasikeitė šaltu 
žiaurumu, kuris buvo sumišęs su nepermal
daujamu godumu. Valandėlei to žmogaus sie
la pasirodė, kaip piktadario veidas garbinga 
namo lange.

Be abejo, Bobi Tidballiui nebebuvo lemta 
„pasinaudoti vėjeliu“. Žudikiškas klastingo 
drauge revolveris čekštelėjo ir nripildė tar
peklį kriokimo, kurį tarpeklis pasipiktinusiu 
aidu metė atgal.' O Bolivaras, nieko nežinąs
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Lietuviai iš Klaipėdos ir Vilniaus
Visi gerai žinome, kokias kančias 

lietuvių tautai teko pakelti sveti
mųjų priespaudoje. Ir dabar visi te- 
besinešiojame žaizdas, kurias mums 
padarė paskutiniojo karo (vykiai. 
Jos didelės ir negyjančios.

Visos nuoskaudos, kurias mes pa
tiriame iš svetimųjų ateinančios sau
valės, mums suprantamos — jos ke
lia kovos ryžtą. Bet nuoskaudos, ku
rias patiriame iš savo tautiečių, „tie
siog peiliu taiko j mūsų dvasią ir 
labai skaudžiai sužeidžia“, kaip rašo 
vienas bičiulis. Ypatingai, kada tos 
nuoskaudos daromos lietuvybės są
skaita.

Šiandien' labai dažnai girdime 
skirstant lietuvius į didžialietuvius, 
klaipėdiečius ir vilniečius. Jei tokiu 
skirstymu norima pažymėti, kad di- 
džialietuviai reiškia gerus lietuvius, 
tai klaipėdiečiai ir vilniečiai turi la
bai didelių nuodėmių. Ypač pirmieji. 
Tuoj atsimenama viena ar kita pa
vardė, kada kovojant su okupantais 
buvo einama ne tuo keliu, kuriuo 
kiekvienas padorus lietuvis privalė
jo eiti. Prie tokio skirstymo dažnais 
atvejais dar prijungiama ir religija. 
Evangelikais jau kai kuriais atvejais 
tą patį reiškia, kaip ir vokietį ar 
mažiausia pusę vokiečio. Tai plaukia 
Iš mūsų nesveiko religinio auklėjimo, 
kurį kaimo aplinkumoj atliko tamsi

„Pavojaus“ prezidentas
United Press iš Washingtono pra

neša, kad grupė mokslininkų reika
laujanti, jog JAValstybės paruoštų 
planą, gagai kurį būtų numatytas 
„pavojaus“ prezidentas, kuris perim
tų vyriausybės funkcijas, jei įvyktų 
atominis karas. Tokio karo atveju 
būtų užpultas Washingtonas ir galė
tų būti užmuštas ne tik krašto prezi
dentas, bet ir visi legalūs jo įpė
diniai.

Šie mokslininkai išleistoje knygo
je „Vulnerabilety to Atomic Bombs“ 
nurodo, jog kraštą gali ištikti faktas, 
tiek kiti pavojai ir kad tas klausi
mas- turi būti dabar iš anksto ap
svarstytas.

Knygoje įspėjama, kad gali būtjž 
Ištobulinti žymiai baisęsni ginklai 
negu atominė bomba. Tarp mirtį ne
sančių ginklų yra minėtini — radijo- 
aktyvinjai nuodai, ligų bombos, ku
rios išplatintų ligų užkrėtėjus. Jid 
nurodo, kad tautos sostinė galinti 
būti sunaikinta vienu žygiu. Tuo me
tu prezidentas ir visi jo pasekėjai 
bei aukštieji tautos kariniai vadai 
galėtų būtr užmušti ir tuo būdu kraš
tas pasiliktų be legalaus vado.

Mokslininkai rekomenduoja įsta- 
tymdavystei kai kuriuos pareigūnus, 
kurie paprastai negyvena Washing
tone, įtraukti į įpėdinių eilę:

. (NYHT) 

bendrininkas, greitai nusinešė paskutinį iš tų 
kurie buvo apiplėšę Sunset-ekspresą.

Tačiau sukčiui Dodsonui bejojant šuoliais, 
miškai ėmė nykti jo akyse; revolveris jo de
šinėj virto lenkta raudonmedžio krėslo atra
ma; jo balnas — keista — buvo minkštai iš
kimštas, ir, atmerkęs akis, jis pamatė, kad jo 
kojos buvo įkištos ne į balno kilpas, bet ra
miausiai gulėjo ant keturių dalių ąžuolinio 
rašomojo stalo briaunos.

Aš papasakojau, kad DOdsonas, firmos 
Dodsonas ir Deckeris, Wall street’o makleriai, 
savininkas, atmerkė akis. Prokuristas Pea
body stovėjo šalia krėslo ir delsė neprabil
damas.

— Hm, Peabody, — tarė Dodsonas mirk
čiodamas. — Matyt, aš buvau užmigęs. Sap
navau be galo keistą sapną. Kas girdėt, Pea
body?

— Už durų laukia Mr. Williams iš firmos 
Tracy ir Williams. Jis nori sutvarkyti savo 
reikalą su X. Y. Rinka jį, sir, jei jūs prisi
menat, smarkiai prispaudė.

— Taip, aš prisimenu. Koks šiandie X. Y. 
kursas, Peabody?

— Vienas aštuoniasdešimt penki, sir.
— Dovanokit, kad aš apie tai kalbu, — 

tarė gan nervingai Peabody, — bet aš esu 
kalbėjęs su Williamsu. Jis yra jūsų senas 
draugas, Mr. Dodsonai, ir jūs turit de facto 
X. Y. daugumą savo rankose. Aš maniau, 
kad jūs prisi... Tai yra aš maniau, kad jūs 
neprisimenat, kad jis jums pardavė'' akcijas 
po devyniasdešimt aštuonis. Jei jis nupirks 
biržos kursu, tai jam kaštuos kiekvieną centą, 
kuris dar jam yra likęs, ir, be to, dar jo na
mus.

Dodsono veido išraiška pasikeitė šaltu žiau
rumu, kuris buvo sumišęs su nepermaldau
jamu godumu. Valandėlei to žmogaus siela 
pasirodė, kaip piktadario veidas garbingo na
mo lange.

— Jis užmokės vieną aštuoniasdešimt pen
kis, — tarė Dodsonas. — Bolivaras nepakels 
dvigubos naštos. Vertė S. Daraitis

davatkėlė. Jai visi, kurie nėra ka
talikų tikybos, yra vokiečiai ir rusai. 
Ir jai neišaiškinsi, kad taip nėra, kad 
religija'nieko bendro neturi su tau
tybe. Tautybės’ reikalas eina savo 
keliu, o religijos reikalas eina vėl sa
vo keliu. Ir viena kitai niekur ne
privalo trukdyti.

Iš klaipėdiečių ateina nusiskundi
mai, kad jų atžvilgiu didžialietuviai 
dažnais atvejais užima keistą laiky
seną. Ji vedanti prie to, kad klai
pėdiečiai iš lietuvių bendruomenės 
lyg išskiriami, lyg pastatomi į antra
eilių lietuvių padėtį. Tuo . reikalu ir 
norisi su skaitytojais keliais saki
niais pasidalinti.

Man teko gyventi Klaipėdos kraš
te ir dirbti su lietuviškomis organi
zacijomis. Sutikau šimtus tokių lie
tuvių, kokių reikia dar paieškoti Did. 
Lietuvoje. Didelė dalis iš jų nuėjo 
4 KZ, dalis gyvenimą baigė kartu
vėse ir krematoriume. Jie užmokėjo 
už lietuvybę pačią didžiausią kainą. 
Štai tik keletas pavardžių: Simaitis, 
Reisgys, Purvinas, Puodžius, Bunti- 
nas, Vaičiulis, Lenartas, Kopūstas, 
Gailius, Trumpa, Pauža, Pričmonas, 
Toleikis. O kiek iš jų buvo kanki
nama, tremiama ir kalinama net po 
šešeris metus, kol karo veiksmų pa
sėdoje teišsilaisvino.

Pačių klaipėdiečių pareiga paro
dyti, kad proporcingai, klaipėdiečiai 
atidavė didesnes aukas, kovodami 
prieš vokiškąjį imperializmą. Nerei
kia ginčyti, kad buvo ir priešingų 
pavyzdžių. Man pačiam Gestapo ka
lėjime Kaune teko susidurti su porą 
tokių klaipėdiečių, kurie nesigailėjo 
suimtuosius mušti ir kankinti. Bet 
gi kiekvieno ūkininko darže yra 
piktžolių. Teisybės vardan pasaky
kime, ar iš, didžialietuvių nebuvo to
kių, kurie lietuvius skundė ir suimi
nėjo? Ir tai dar buvo tokie, kurie 
visą7laiką iš lietuviškų įstaigų duo
ną valgė. Piktžolių buvo klaipėdie- 
čių ir didžialietuvių darže. Ir tos 
piktžolės mums neturi atsistoti sker
sai kelio. O jų dabar ar nėra? Tik 
prisiminkime pavardes, kurios dabar 
kryžiuoja lįaįuvių tautą. Ar jos di- 
džialietuviams ir toms organizaci
joms, iš.kurių jie atėjo, daro garbę? 
Ar tai dar nebaisesnės piktžolės?

Šiandieninė lietuvių tautos trage
dija kiekvienam iš mūsų duoda di
delį įpareigojimą prieš ateitį. Mes 
visi galvojame ir tikime, kad Lietu
va kelsis su Vilniumi ir su Maž. Lie
tuva. Šiandien visi bendrai kentė
dami ir po tuo pačiu tremtininkišku. 
stogu gyvendami turime ne skirtu- 
'mų ieškoti, bet ieškoti tų saitų, kurie 
mus Sujungtų vieningai Lietuvos 
ateičiai. Lietuvis nuo Švenčionių, 
nuo Kauno, nuo Pagėgių ir nuo ,Įs- 
rutės, man šiandien lygiai taip pat 
mielas, kaip ir mano brolis. Su di
deliu jautrumu prisimenu praleistas

Faustas Kirša

Matau: į Lietuvą, pavasaris atėjo.
Jau paskutinės sniego lėkštės tirpsta. 

Miške medžius kalena kėkštas. 
Katytes supa blindų virpstai.

Prieš saulę atsilošęs kaista miško šonas.
Dievų ranka palazdinėlius sėja 

Su seno ledo skudurėliais 
Žiema į šiaurę žablinėja.

Per girią kaip ant žirgo lekia jaunas vėjas 
Ir purto drebančius lapus pernykščius.

Kalnai apnuoginti kaip kapas, 
Tik gervės iš trikampių krykščia.

Papurtusios stiklais ir sienom žaidžia grįčios.
Pirmoji peteliškė saulėj skrenda.

Upeliai sidabru čiurlena, 
Žiema į prarajas paskenda.

Matau: aš pats einu, krivūlė mano žydi 
Ir kvepia oras medumi ir duona, 

Ir plakas bokštuos vėliavėlės — 
Geltona, žalia ar raudona.

(Iš spausdinamo eilėraščių rinkinio 
TOLUMOS“)

dienas Klaipėdoje pas prof. V. Gai
galaitį, gražiojoj Neringoj pas žvejus, 
pas laukininkus prie Dovilų, Prie
kulės ir Kintų. Tikiu, kad jei dvi
dešimtmetį mes galėtume be sveti
mųjų terorizuojančių įtakų tvarky
tis, niekad ateityje vieni kitiems ne
priekaištautume. Kiek daug ten ge
rų lietuvių buvo. Jie visi gailėjosi, 
kad tiek daug šimtmečių mus skyrė 
svetima ir pikta jėga, kad ji taip 
stropiai į mūsų širdis bėrė nuodų 
saujas. Jie kalbėjo kiek kitokia kal
ba, negu mane išmokė mano tėvai 
ir mokykla, bet jie lygiai taip pat 
jautriai šluostė ašaras Kaune karo 
muziejaus sodelyje, kai jie atvažiuo
davo nusilenkti visų lietuvių šven
tovei. Lygiai tokiu pat jautrumu aš 
menu veidus, kuriuos sutikau ke
liaudamas pro Varėną, Šalčininkė
lius ir Eišiškes, ir jiems trūko lietu
viškų žodžių, bet ir jie buvo okupa
cijų nutautinimo aukos. Ir jie kal
bėjo, kad vienas dešimtmetis naujo 
gyvenimo padarys savo. Deja, to de
šimtmečio mums reikia laukti. Bet 
tilcėkime, kad jis ateis ir jam reikia 
stropiai ruoštis. Tik vieni kitus ge
riau pažinkime, tik supraskime šimt
mečių padarytas nuoskaudas ir ti
krai pasijusime to paties kamieno 
vaikai. Galvokime ir tikėkime, kad 
ateityje, jei mes norime būti stiprūs 
ir prie Eišiškių ir prie pajūrio, tai 
reikia ir darbios visų lietuvių vieny
bės. Kitaip, mus vėl laužys sveti
mųjų užmačios, o liklminėse valan
dose neišvengiamai turėsime trupėti.

B. Galdžiūnas

Dr. A. Maceinos veikalas „Socia
linis teisingumas" išverstas j italų 
kalbą. (E)

Įdomios nuotrupos iš Uragvajaus
„Naujienos“ kovo 20 d. numeryj 

atsispausdino įdomų savo korespon
dento J. Lazdausko-Toliušio laišką 
iš Uragvajaus, paliečiantį kai ku
riuos uragvajiečių lietuvių komunistų 
nepasisekimus, besistengiant sabo
tuoti lietuvių patriotų pastangas ko
voje dėl Lietuvos laisvės.

Uragvajaus lietuviai komunistai 
vasario 24 d. kreipėsi su peticija į 
Uragvajaus prezidentą dr. Juan Jose 
Abezaga, prašydami nutraukti diplo
matinius santykius, su nepriklauso
ma Lietuva, panaikinti dabar Urag- 
vajuj ’tebeveikiančią Lietuvos atsto
vybę, pripažinti Lietuvos inkorpo
ravimą į Sovietų Sąjungą ir su ja 
užmegzti diplomatinius santykius. 
Peticiją pasirašė 1.500 asmenų. Tarp 
pasirašiusių daug kitataučių, šia pro
ga pasivadinusių lietuviais. Sten
giantis surinkti impozantišką skaičių 
parašų buvo surinkti parašai iš ma-

Paskutinieji technikos laimėjimai
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS PRAEMONĖS PARODOJE

New York Herald Tribune Euro
poje išleido specialų priedą, kuriame 
pavaizduojami D. Britanijos pramo
nės laimėjimai — nauji išradimai. 
Mes, turėdami maža vietos, vis dėlto 
norime nors ir trumpai supažindinti 
savo skaitytojus su tais pokariniais 
pramonės laimėjimais, kad galėtume 
susiorientuoti, į kur dabartinė pra
monė kreipia savo dėmesį.

Plastiškosios medžiagose Iš paro
doje išstatytų pavyzdžių svarbiausią 
vietą užima taip vadinamos plastiš
kosios. Šioje pramonės srityje, kaip 
laikraštis nurodo, atsispindi 7 metų 
karo išdavos ir pamokos. Atseit, ka
ro metu plastiškųjų medžiagų srityje 
yra padaryta milžiniškų išradimų bei 
patobulinimų. Net ir dabar kasmet 
išleidžiama 4 milijonai dolerių vien 
tik tyrinėjimams. Šiuo metu plastiš
kųjų medžiagų pramonė esanti žy
dėjimo periode.
1 Parodoje dalyvauja daugiau negu 
80 pramoninkų. Jie yra išstatę įvai
riausių gaminių iš plastinių medžia
gų — baldų, radijo, mašinų dalių, 
siūlų, užuolaidų, mazgojimuisi ba
seinų, virtuvės indų, žaislų, durų 
langams rėmų, palapinių, batų, san- 
dalių ir kt. Ir visa tai esą gaminama 
masiškai.

Chemijos srityje. Chemijos pra
monė taip pat esanti gausi. Pirmiau
sia ji didžiuojantis penicilino išradi
mu, kuris ne vienam grąžino sveika
tą ir išlaikė gyvybę. Jis gaminamas 
įvairiose formose. Čia parodyti in
sekticidai, medžio konservavimo 
priemonės ir kt. Kaip ši pramonė 
Išplėsta, rodo eksporto duomenys. 
Štai 1946 m. kas mėnesį buvo ekspor
tuota vaistų ir preparatų už 4 mili

žamečių vaikų. Dr. J. J. Abezaga 
delegaciją priėmė kaip tik savo ka
dencijos paskutinėmis dienomis. De
legacijai jis pareiškė, jog peticijoje 
išreikšti norai jam visiškai supranta
mi, bet jis, deja, nieko nęgalįs pa
daryti, kadangi už kelių dienų jis 
išeinąs iš valdžios. Jo nuomone, ge
riausia, jei delegacija su ta pačia pe
ticija kreiptųsi į naująjį Uragvajaus 
respublikos prezidentą čia pat paste
bėdamas kad „prosovietinė uragva
jiečių lietuvių srovė Uragvajuje turi 
didelę opoziciją, kuri prašo visai ko 
kito, negu jūs“.

„— O ne, pone prezidente, — 
pasiaiškino delegacija, — anie — tai 
fašistai ir naciai. Tikri demokratai 
— tai mes.

— Taip, taip, jūs demokratai, 
tikrieji demokratai... Žinau, kad 
Sovietų Rusija sudemokratino Lie
tuvą. Argi dabar Lietuvos žmonės 
gyvena geriau negu ankščiau? — tei
ravosi dr. J. J. Abezaga.

— Daug geriau, pone prezidente, 
tūkstantį kartų geriau. Anksčiau 
Lietuvą valdė naciai, o tie, kurie 
kovoja prieš Sovietinę Lietuvą Urag
vajuje, yra taip pat naciai.

— Naciai? Uragvajuje nacių vei
kimas nelegalus. Jei jūs esate tikri ir 
turite įrodymų; jog jūsų opozicija 
susideda iš nacių, tai kodėl apie tai 
nepranešate policijai?

— Matote, pone prezidente, mūsų 
opozicija susideda ne iš tarptautinių 
nacių o iš lietuviškųjų...

— A, tai, jūs kalbate apie lietu
vius patriotus, bet demokratus, kurie 
reikalauja Sovietų Rusijos, kaip sve
timos valstybės, karo jėgų atitrauki
mo iš Lietuvos teritorijos, paliekant 
tą kraštą tvarkytis patiems gyven
tojams. Tai teisingas reikalavimas. 
Tų lietuvių vietoj aš ir kitaip neda
ryčiau, o tada jūs ir mane gal va- 
dintut naciu?

— Ne, ne, prezidente nevadintu
me naciu, jeigu tik jus Lietuvą 
valdytumėte — sako, mūsiškiai.

— Na, tai gerai' (susimąsto) .... 
Kaip čia padaryti, kad iš Lietuvos 
išeitų sovietų kariuomenė, o į Lie
tuvą įeitų Uragvajaus. Ak, tos jūros, 
jūros... O proga auksinė...

— Pone prezidente, mes atvyko
me prašyti, kad valdžios perdavimo 
akte nebūtų leidžiama Lietuvą atsto
vauti buv. jos ministeriui dr. Grau
žiniu!.

— Kodėl?
— Dr. Graužinis nei Lietuvos nei 

jos valdžios jau seniai neatstovauja. 
Jis tėra atstovas Pabaltijo dvarinin
kijos, kuri, Lietuvos visuomenei įsto
jus į naują socialistinį gyvenimą, 
pasmerkta žlugti.

— Čia tai jūs jau ir prieš mane. 
Aš kaip ir esu dvarininko sūnus ir

jonus dolerių, kai 1938 m. — tik už 
apie 1 mil. dolerių.

Specialus plienas. Specialus plie
nas, iš kurio gamina ne tiktai vielas, 
kurios tropikų kraštuose nerūdija, 
bet taip pat muzikos instrumentams ’ 
stygas. Karo metu buvę sunkumų- 
tropikuose, kur daug drėgmės, nes 1 
anoje srityje viskas rūdija. Sunku
mai nugalėti. Dabar gamina žaiz
doms siūti siūlai ir stygos. Naujas 
stygų gamybos metodas leidžiąs ■_ 
įterpti šilką tarp žarnos sienelių ir, 
be to, apvyti aliuminiumi ar sidabru. 
Šilkas duodąs stygai tamprumą, ku
ris pasireiškia aukštų harmoningu
mu, sako smuikininkai.

Muzikos instrumentų srityje esą 
ir kitų naujų išradimų.

Motorų — mašinų srityje, kaip 
žinome, jau prieš karą Britanija pir
mavo. Dabar toji sritis dar labiau 
išplėsta, patobulinta. Čia randama 
nuo mažiausio iki milžiniško motoro.

Žaislų sritis taip pat toli pažen
gusi. Čia randama, vaikams „džypų“ 
16 kg svorio, čia yra arkliukų, kurie , 
ir bėga ir zovada šoka.

Mokslo instrumentų sritis taip pat 
gausi ir įdomi. Miniafiūrinis piani
nas yra 3 pėdų ir 4 colių, bet savo 
kokybe atstoja normalaus dydžio in
strumentą.

Parodai skirta trys didžiuliai pa
statai. Vienas pastatas įrengtas 1937 
m. ir turi tris restoranus' su 4.000 sė
dimų vietų.

Dvi parodos halės užima 520.000 
kv. pėdų plotą, kur susitalpina 2.153 
pramonininkai.

Paroda susidomėjimas yra labai 
didelis. Trūksta patalpų. Todėl Šve
dų parodos lankytojai apsistojo savo 
laive. l ' ■

pats esu dvarininkas. Reiškia, jei 
sovietai ateitų į Uragvajų, jūs su- 
žlugdytute ir mane ir mano tėvą? 
Gerai, o kiėk Lietuvos dvarininkai 
turėjo žemes?

— Po 80 ha, po 100 ha, po 120 
ha...

— Bet juk tai ne dvarininkai, tai 
tik daržininkai. Aš turiu 4.000 ha - 
dvarą. Na, bet mano laimei, sovietai ? 
kovoja tik prieš daržininkus...“

J. Lazdauskas—Toliušis primena, 
kad šitą įdomų pasikalbėjimą sekė 
laikraščių kbrespondęntai ir foto re- , 
porteriai, ir dabar iš jo leipsta juo
kais visas Uragvajus. >

Uragvajiečių lietuvių komunistų ■ 
nepasisekimai su šia audencija nėra 
paskutiniai. Tame pačiame laiške 
rašoma apie jų pastangas padėti vai
niką prie gen. Artigas paminklo. Vai- 
nikas buvo gražus, o kaspine šūkis: ?
„Šalin dr. Graužinį, fašistinės Lietu- , ■ 
tos atstovą!“ iaip pat pakankamai 
iškalbus... Visa bėda, kad lietuviai 
komunistai manė, jog vainikui pa
dėti prie paminklo yra visai pa
prastas reikalas. Laikraštis pažodžiui 
rašo: „... ateina jie, nešini vainiku 
ir jau deda, bet štai ir policija. Ji 
pareikalauja vainikui padėti leidimo 
ir paklausia, kur garbės sargyba, rei
kalinga vainikui padėti. O mūsiškiai 
neturi nei vieno nei antro. Bėga lei
dimo ieškoti į policijos štabą, o vai
nikas guli gatvėje. Žmonės, -eidami 
pro šalį, skaito, žiūrinėja ir juokiasi. 
Sugrįžta iš policijos štabo be leidi
mo. Kas daryti? — klausia vienas 
kitą. Bet sveikiausią išeiti pasiūlė 
viena tavorška iš Dzūkijos: „Vyru
čiai, imkim už vainiko ir dziekim į ( 
kojas, bo čia velnias bus!“...

Toliau J. Lazdauskas—Toliušis 
rašo: Kovo 1 d. įvyko iškilmingos 
valdžios perdavimo ceremonijos, ku
riose dalyvavo ir dr. Graužinis kaip 
nepriklausomos Lietuvos atstovas. 
Kovo 2 d. naujoji vyriausybė vaiši
no svetimų valstybių diplomatus. I 
priešpiečius buvo pakviestas ir Lie
tuvos ministeris dr. Graužinis. „Ir 
čia, nors pasikark iš piktumo, jei esi 
komunistas: Lietuvos ministeris pui
kiame aute važiuoja į balių pirmas, 
o paskui jį važiuoja Sovietų Rusijos 
atstovas su savo palydovais...“

Kitą dieną naujasis Uragvajaus 
prezidentas Tomas Berreta priėmė 
privačiam pasikalbėjimui 'Lietuvos 
ministerį dr. Graužinį, kuriam pa
žadėjo remti lietuvių nepriklausomy
bės kovą, nors tai kai kam ir labai 
nepatiktų. Paskui dr. Graužinis dar 
buvo priimtas naujai išrinkto vice
prezidento. kurs dr. Graužiniu! taip 
pat užtikrino Uragvajaus simpatijas 
lietuvių patriotų kovose dėl Lietuvos 
laisvės. • V. Dav.

£
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Per kūrybą į laimėjimą
„Tėviškės Garso“ Nr. 61 buvo 

įdėtos įsidėmėtinos pastabos „Lite
ratūros premijas įteikus“. Deja, jau 
pora mėnesių-praėjo ir tylu, ramu, 
lyg užuovėjoje giriose. Tyla gera 
byla, bet ne visuomet, čia turėtų at
siliepti visi rašto žmonės, pasitarti ir 
vienu balsu nutarti.

Dr. B. R, rašo: .....  mums savo
kultūrinėmis vertybėmis ir kultūri
niais laimėjimais prasimušti i sve
timą publiką yra pirmaeilės reikš
mės dalykas. Mūsų literatūra, mū
sų poezija Vakaruose tėra žinoma 
tik progomis ir labai šykščiai. Nesi
jausime pigesni už Vakarų žvaigž
des, nf s tokie nesame“.

Žinomas mūsų intelektualas K. 
Binkis jau prieš dvidešimt porą me
tų teigė, kad duokime pasauliui lie
tuviško šieno pauostyti (aišku, per
kelta prasme, atseit — parodykime
pasauliui Lietuvos peizažą, kurio 

, fone mūsų žmogus gyvena, jaučia 
kūrybos pulsą ir kuria savo protu 
ir motyvais). J. A. Herbačiauskas 
tada įterpė: Tik, susimildami, ant 
Kūčių stalo neneškime šieno, kuris 
kelioms kartoms migiu buvo. Šie 
Herbačiausko žodžiai išsprūdo ne 
kaip sarkazmas ir ne kaip ironija, 
bet kaip giliai rūpestingas prita
rimas.

Nepažeistos Nepriklausomybės 
laikais kultūrinėmis vertybėmis pa
saulio opinijai pasipiršimo srityje 
galėjome būti „izoliacionistai“. Buka 
tai politika, bet, atvirai prisipažin
kime, buvo įgijusj pilietybės teises 
ir gyveno tarpu mųsų iki antrojo 
pasaulinio karo pradžios. Šiandie 
purkštautis — „Tu Dėdė Samas, o 
aš neutralių vandenų šamas“ -r jau 
nebegalima, nes tuo darome žalą 
savo kultūriniam ir valstybiniam 
Lietuvos suverenumui ir integralu
mui. 1939 m. spalių pradžioje atsi
peikėjome iš . „izolacion.zmo". M'-s 
tada sušukom (ir turėjom pagrindą), 
kad „bazių“ durtuvas yra smeigia
mas ne į bekonų tvartą, bet į gyvą, 
galvojančią, kūrusią ir kuriančią 
tautą, kuri gerbė ir gerbia liaunai 
padangėje prabėgantį debesėlį, lino 
žiedą, darbo įrankius, namų židinį iv 
visų pirma — raštą.

Gera, kai mūsų tautietis Vinča 
(vienas iš tūkstančių DP) čiabuviams 
ar prašaleiviams užvožia pasmakrėn 
(bet pranašiau už kitus ir legaliai, 
visiems — ir teisėjams — matant, 
kitaip tariant — ringe), geriau, kad 
mūsų vyrai krepšinį žeidžia (bet ne 
su krepšiu po šunbiržę lando) ir 
stalo teniso giriebiasi (bet ne po 
stalu guli, anot to posakio, lietuviai, 
būdavo, pabus, prablaivės ir vėl ... 
užgeria), tačiau visa šita yra žalt
vykslės, akimirkos politika, o tautai 
reikalinga, ir tolimų gairių politika. 
Pastaroji sukuriama ant dvasinės 
kultūros pamūrio. Tad, broliai kul
tūroje, apsvarstykime reikalą, ir tam 
darbui pajėgieji teeina apleistų dir
vonų plėšti!

Dr. B. R. pastebi: „Man teko skai
tyti (Tuebingeno UNRRA-os) DP 
oficioze Brazdžionio poros eilėraščių 
vertimą į vokiečių kalbą. Išvertė vie
nas lietuvis inžinierius svetima sti
listine pagalba“.

Kaip ten išversta, neteko skaityti. 
Bet iš viso, man dedas, vertimo 
technika turėtų būti kitoniška (Die- 
velink, nekvestijonuoju inžinieriaus 
darbo, jis — klasiškas pavyzdys, ku
riuo keliu turėtų paėjėti ir patys mū
sų kūrėjai). Lietuvis mūsų kūry
bos į svetimą kalbą tobulai neišvers, 
šį darbą tegali nuveikti kitataučiai — 
aišku, su lietuvių pagalba. Maža to, 
ypač poezijos, vertimo darbą tegali 
atlikti tas asmuo, kuris pats yra kū
rėjas. Kalbos pažinimas ar poezijos 
taisyklių supratimas dar ne viskas, 
kas reikalinga vertybai. Vertimas — 
irgi menas.

Žvilgterkime į mūsų vertiminę 
praktiką. Vertimų tūkstančiai, bet to
bulų — vos dešimtys. Iš patirties ži
nome, kad ne kiekvienas vertėjas 
yra Raliu gimęs. Ralys iš tikrųjų 
buvo talentingas, metai bėgte bėga, 
bet jo Homero „Odisėjos“ vertimas 
dar nepasenęs. Pvz., Mickevičiaus

(Žiūr. 18 [78] Nr.)
13.

Nepriklausomybei paskelbti ir jai 
įgyvendinti Vilniaus Konferencijos 
išrinktosios Lietuvos Tarybos 20-ties 
narių tarpe 7 buvo aukštaičiai (Ka
zys Bizauskas, Steponas Kairys, kun. 
Vladas Mironas, kun. Alfonsas Pe
trulis, Antanas Smetona, Jokūbas 
Sernas ir Jonas Vileišis), 6 sūduviai 
(Saliamonas Banaitis, Jonas Basana
vičius, Pranas Dovydaitis, Petras 
Klimas, kun. Justinas Staugaitis, Jo
nas Vailokaitis), 6 žemaičiai (Myko
las Biržiška, Stanislovas Narutavi
čius, Jonas Smilgevičius, Aleksan
dras Stulginskis ir 2 Šauliu — Jur
gis ir kun. Kazimieras) ir 1 trakėnas 
(Donatas Malinauskas). 12 jųjų tuo 
metu gyveno Vilniuje (Basanavičius, 
Biržiška, Kairys, Klimas, Malinaus
kas, kun. Mironas, Smetona, Stul
ginskis, Jurgis Šaulys, Sernas, Vailo
kaitis ir Vileišis), 3 Kaune (Banaitis, 
Dovydaitis, kun. Šaulys), 5 kituose 
Lietuvos; miestuose ir parapijose (Bi
zauskas Panevėžyje, Narutavičius ir 
Smilgevičius Žemaitijoje, kun. Stau
gaitis Kauno Panemunėje, kun. Pe
trulis Vilniaus krašte). Pats vyriau
siasis buvo Basanavičius — 66 metų 
amžiaus, kuriuo paskui sekė besiar
tinąs į 60 m. Narutavičius ir 50 m. 
peržengę Banaitis ir kun. Staugai
tis, šeši per 40 m. (Malinauskas, 
Smilgevičius, kun. Šaulys, Vileišis, 
kun. Petrulis, Smetona), septyni per 
30 metų (Kairys, J. Šaulys, kun. Mi
ronas, Biržiška. Stulginskis, Dovy
daitis, Vailokaitis), trys 25-30 m (Šer
nas, Klimas, Bizauskas).

Šie tatai 20 Lietuvos Tarybos na
rių yra pasirašę 1918. II. 16 aktą, su 
kuriuo ne tik visi drauge įėjo 
bendron Lietuvos istorijon, bet ir 
bemaž kiekvienas labiau ar mažiau 
pasireiškė savo nepriklausomos Tė
vynės tautiniame ir valstybiniame 
gyvenime. Basanavičius tebeliko kaip 
ir buvęs jokiuose įstatymuose nenu
matytas, tik ir be kokių'raštų savo 
tautos dar karščiau — šilčiau laiko
mas prie širdies kaip tautinio atgi
mimo tėvas, nelyginant nevainikuo
tas tautos karalius, po devynerių 
metų, 1927 m. savo mirtim vasario 
16 d. dar kartą savo vardą su Lietu
vos nepriklausomybe susijęs ir būsi
miems jos paminėjimams dar įspū
dingiau įsirašydinęs. Smetona ir 
Stulginskis virto Lietuvos preziden
tais, o Stanislovo Narutavičiaus bro
lis — Lenkijos prezidentu. 11 Tary
bos narių buvo Lietuvos ministerial. 
Kun. Staugaitis pakilo vyskupu.

Ne visiems jiems teko laimės išgy
venti visą ligšiolinį nepriklausomybi- 
nį savo tautos gyvenimą. Nemažiau 
kaip pusė yra jau mirusių: Banaitis, 
Basanavičius, Naturavičius, Petrulis, 
Smetona, Smilgevičius, Staugaitis, 
Šernas, Vailokaitis, Vileišis. Trečia 
dalis yra Sibiran arba Psraulėn iš
vežtų (Bizauskas, Dovidaitis, Klimas, 
Malinauskis, Stulginskis, gal ir Mi
ronas), kurių kiti spaudoje skelbia-

Ponui Prof. Baliui padėka
Už Tamstos, Pone Profesoriau, straipsnį (Mūsų Kelias Nr. 17) „Lie

tuvių vestuvių papročių karikatūros“, liečiantį p. A. Dargio „Lietuvių 
vestuvių papročiai“, ir rūpinimąsi tinkama lietuviška reprezentacija 
nuoširdžiai dėkojame.

Bonnos Universiteto Lietuviai Studentai

J. Cicėnas

„Poną Tadą“ ištisai yra išvertę K. 
Šakenis ir A. Valaitis. Kun. Zajanč
kauskas, prisimenu, bedėstydamas li
teratūrą, sykj pareiškė: „K. Sakenio 
išverstas „Ponas Tadas“ yra Micke
vičiaus, bet A. Valaičio verstasis — 
jau A. Valaičio „Ponas Tadas“. No
belio laureato Reymonto „Chlopi“ 
F. Neveravičiaus vertime išėjo pui
kūs, bet kiek mūsų vertėjų ir kita
taučius autorius apvogė, ir mums, kaip 
skaitytojams, pridirbo žalos, nes ne
davė pilno vaizdo. Dar vienas pa
vyzdys: lietuviškosios poezijos lenkų 
kalba bandė parūpinti (kalbu apie 
atskirus specialius leidinius): W. 
Abramowicz ir Wichert — Kairiūkš- 
tienė. Iš visų pastangų, deja, teišėjo 
bereikalinga pozicija bibliografijoje; 
maža to, mūsų tautai iš to ne nau
da, bet žala, nes lenkas, anuos .leidi

nius besklaidydamas, galėjo prieiti 
išvadą, kad mūsų poezija savo for
mos atžvilgiu yra ant vieno kurpa
lio siuvama, o siužetų ir minties — 
lyg tame pasakojime vaikams — „nuo 
varčios vėl> atgalios“.

Tuo tarpu „Przegląd Wilenski", 
„W16częga“, „Žagary' ir kt. skiltyse 
kartas nuo karto pasirodydavo mū
sų poezijos pavydžių, prieš kuriuos 
žmogus nusiimk kepurę ir laižykis 
kaip katinas prieš lašinius. Saky
sim, Czeslaw Milosz K. Borutos „Ar
tojų maištą“, „Pušj ant Baltijos 
kranto“ ir kt. eilėraščius meistriškai 
ir formos ir turinio ^žvilgiu išvertė, 
bet jis — pats poetas. 1939 m. va
sarą Vilniuje pasirodė keliolika eilė
raščių gudų kalbon verstų,. puikūs 
vertimai, bet tai atliko šiuo metu ge
riausias gudų poetas Maksim Tank.

Grožinė literatūra yra pati, geroji 
propagandos priemonė. Rodos, per
nai jvyko „Pax Romana“ konferen
cija. Daug tautų reiškėsi ir prisi
statinėjo viešajai opinijai, tačiau la
biausia j akj ir i atminti įkrito lie
tuviai,- kurie, užuot sakę ilgą ir ba
nalių formų įžangą, paskaitė į pran
cūzų kalbą verstą B. Bradžionio eilė
raštį. Tokį subtylų užsirekomenda- 
vimą pastebėjo Prancūzijos spauda, 
o Londono „Dziennik Polski i Dzien- 
nik Zolnierza“ ta proga įsidėjo to 
eilėraščio lenkiškąjį vertimą, A. Bo- 
guslawski eilėraštį vertė ne iš lie
tuvių, bet iš prancūzų kalbos, ir, ži
note, Brazdžionis išliko Brazdžionis. 
Tai sąžiningas ir vertėjo — poeto 
darbas.

Savaitraštis „Le Phare' ‘iš vieno 
Belgrado laikraščio išsivertė eilė
raštį apie marš. Tito. Tą totalitari
nių poetams būdingą eileraštį iš 
„Le Phare“ išsivertė „Orzel Bialy“. 
Tai taip prieinamai parašytas, kad

(Nukelta į 6 pusi.)

Vasario Šešioliktosios reikšmė
Rašo M. Biržiška

mi jau esą nukankinti: duok Dieve, 
kad tie gandai nepasitvirtintų, ir jie 
dar susilauktų naujo Tėvynės prisi
kėlimo! Keturi yra Vakaruose: abu
du Šauliu, Kairys ir Biržiška.

14.
Ne Tarybos narių likimas rūpi 

mums čia sekti, žymėtis jų visuo
meninis kilimas, tarnybinė karjera 
arba paprasta jų gyvenimiškoji sėk
mė ar nesėkmė. Palikime nuošalyje 
jų asmenybes ir žvilgterėkime į jų 
vasario 16 d. akto išdavas Lietuvai 
ir lietuvių tautai, tik iš dalies te
parėjusias nuo paskirų Tarybos na
rių darbo, sumanumo ar pajėgumo. 
Šios gi išdavos — Nepriklausomos 
Lietuvos valstybinė ir tautinė, ūkinė 
ir kultūrinė, taip skaisčiai ir efek
tingai pakilusi buitis — daugiašakis 
nepriklausomos tautos gyvybės’ me
dalis.

15.
Kaip mūsų didieji mažieji kai

mynai, kaip kiekviena tauta, turime 
mes visokių ydų, kurių vieną di
delę ir net labai didelę tautinę ydą 
čia ypačiai svarbu mums prisiminti, 
tik, deja, kad ir nesunku ją suprasti 
ir išaiškinti, bet nelengva jos nusi
kratyti. Toji yda — per menkas sa
vo vertės įsisąmoninimas, savęs ir 
savo tautos nedavertinimas.

Ne tik sueidami su svetimtaučiais 
ne kartą esame perdaug kuklūs, 
nedrąsūs ir nuolaidūs lyg tolimo už-

kampio sodiečiai suėję su besijaučian
čiais ir besilaikančiais pranašesni
ais už juos miesčionimis, tik ir iš 
viso ir visų pirma pastebime ir net 
išpučiame visa, kas pas mus — mūsų 
krašte — mūsų tautoje — mums 
atrodo silpna, menka, negera, netin
kama, dėl ko dažnai nematome kas 
pas mus tikrai sveika ir gražu. Šios 
mūsų kritikomanijos, liguistos savis-į 
merkos nelaikome kažkokia įgimta 
lietuvių būdo savybe, tik supranta
me kaip ilgaamžės baudžiavos išdavą 
— kitų laikomi kažkuo žemesniu, 
esame įpratę save niekinti, nueidami 
čia dar linkų („eudze chwalicie — 
swego neznacie, saminiewiece co po- 
siadace“) ir net iš maskolių („samo- 
opliovyvanije“) pavyzdžiu.

Kai kiti, pašaliečiai, ką teigiama 
mumyse suranda arba nustato, kai 
jie susidomi ar net susižavi kuria 
mūsų kultūros, politikos ar ekono
mikos reiškiniu, -tuomet ir mes jau 
susiprantame ką turime, rimčiau tai 
įvertiname ir branginame. Tai vo
kiečių mokslininkai atkreipė mūsų 
dėmesį į žavingą mūsų kalbos seno
vę ir grožį, į gražių gražiausias mū
sų dainas, į Vilniaus meno turtus, 
o tuomet ir mes išdrįfeome visu tuo 
gėrėtis ir girtis. Lenkų literatai ir 
publicistai anksčiau už mus ėmė gar
sinti didingą Lietuvos praeitį, tiesiog 
netelpančius savo amžiaus ribose di
džiuosius Lietuvos valdovus, įpoetino 
senovęs lietuvių tikybą, gėrėjosi lie-

Pasaulio literatūros naujienos
Viena prancūzų leidykla leidžia 

mūsų tautiečio, rašiusio prancūzų 
kalba — Milašiaus raštus, kurių iki 
šiol iš viso pasirodė keturi tomai. 
Ketvirtuoju tomu išėjo lietuviškos 
pasakos („Contes et fabliaux de la 
vieille Lithuanie“). Toji pati lei
dykla leidžia šiuo metu ir žymių 
prancūzų rašytojų Guy de Pourta- 
leso, Francis de Miomandre’o, o taip 
pat lenkų' romanisto Nobelio premi
jos laureato Reymonto knygas. Visi 
tie leidiniai spausdinami Šveicari
joj, kas garantuoja, kad jų popierius 
bei spauda bus aukštos kokybės. Mi
lašiaus „Pasakų“ kaina 200 frankų. 
Pažymėtina, kad prancūzų knyga, 
palyginti su prieškariniais laikais, 
pabrango maždaug dešimtį kartų.

Netrukus pasirodys trys naujos 
knygos prancūzų katalikų poeto Paul 
Claudelio, kuris neseniai tapo aka
demiku: „Įvadas į Apokalipsės ko
mentarą“, „Rožė ir -rąžančius“ (pro
za ir poezija) ir eilėraščių rinkinys 
„Spindulingieji veidai“.

Po Paul Claudelio ir romanisto 
Jules Romains’o (autoriaus neseniai 
užbaigto didžiulio romano „Gerosios 
valios žmonės“, turinčio netoli 30 to
mų) Prancūzų Akademijos nariu iš
rinktas dramaturgas Marcei Pagnolis, 
kurio pjesės (ar viena pjesė?) savo 
metu ėjo mūsų Valst. Teatre. Pran
cūzų laikraščiai praneša, kad, Pagno- 
liui sakant savo priėmimo kalbą, au
ditorija (t. y., moteriškoji jos dalis) 
buvo labiau išsikvėpinusi ir išsipuo- 
šiusi gėlėm, negu paprastai, ir klau
sia, ar tai tik ne kinas Pagnolio as
meny įžengė į Akademiją. Mat, Pag
nolis yra rašęs namažai kino /sce
narijų, o Akademija, būdama labai 

konservatyvi, vargu ar sutiktų kine
matografiją pripažinti menu ...

Prancūzijoj neseniai išėjo Pierre - 
Henri Simono knyga apie Georges 
Duhamelį, kurio, „Salavino dieno
raštį“ turėjome išverstą į« lietuvių 
kalbą. Nors monografijos autorius 
yra didelis Duhamelio gerbėjas, ta
čiau jis, vieno recenzento žodžiais, 
nėra aklas jo garbintojas. Knygoje 
iškeliama „rašytojo išmintis, jo raštų 
poetiškumas, jo švelnus jumoras, jo 
žavinga fantazija“. Duhamelis esąs 
sveikiausias ir labiausiai išlaikąs pu
siausvyrą prancūzų 1-omanistas.

Liuksusiniu leidiniu išeina Jean 
Girandoux dramatiniai veikalai, ku
rie iš viso sudarys penkiolika tomų. 
Šio prieš trejus metus mirusio nepa
prastai sąmojingo ir rafinuoto pran
cūzų' rašytojo scenos veikalas „Tro
jos karo nebus“, kupinas sąmoningų 
anachronizmų ir stebinančių istori
nių paralelių, su didžiausiu pasiseki
mu eina visos Europos teatruose. 
Valery apie Giraudoux rašė: „Jis su
kūrė specifiškai literatūrinio teatro 
tipą, t. y., tokio teatro, kuris neatsi
sako nuo žodžio puošmenos ir kuris 
išilaiko per elegancijos ir subtilumo 
stebuklą“.

Maurice Maeterlinckas, „Mėlyno
jo paukščio“ autorius, užklaustas 
vieno Amerikos žurnalisto, kodėl jis 
neparašęs „Žmonių gyvenimo“, atsa
kė: „Bičių ir termitų gyvenimą aš 
galėjau gana tiksliai aprašyti. Ta
čiau žmonių gyvenimas yra toks be 
sąryšio ir pilnas prieštaravimų, kad 
jo tiesios neįmanoma aprašyti.“

Prancūzų režisierius Marcei Can- 
nė buvo sumanęs Romoje sukti filmą 
pagal Voltaire’o „Kandiją“ (kuris lie-

Faustas Kirša

Bfozditifyas nwckis
Kalnyne tarp uolos randų 
Negyvą blezdingą radau.
Brangus paukšteli Lietuvos, 
Ir tu pasprudai nuo šalnos, 
Kaip aš nuo paruoštos mirties, 
Nuo žemės sulčių, nuo nakties. 
Kur tėvas ir tėvai gyveno, 

' Nuo priešu gindamies iš sena.

Kalnuos nukritus iš dausų, — 
Šiaulių, Dūstu ar Zarasų 
Tu atnešei nors oro bent, 
Tremtinio širdžiai pagyvent...

»
Ir mano kelias — nežinia: 
Gal kur atšalsiu krūtine.

, Kaip tu mirei pietų neradus, 
Ne amžinas ir mano žadas.

Į šiaurę aš taisau sparnus, 
Kur miršta Lietuvos sūnus 
Už laisvę amžiną kovoj. 
Daug kraujo liejas Lietuvoj..'. 
Aš gyvas Lietuvos garsu, 
Dvasia tėvynėje esu.
Ir nedraugai tėvynės mano 
Ne amžius išdidžiai gyvena.

tuviškuoju būdu, susižavėjo Lietu-, 
vos kaimo daile, o mes čia pradėjo
me ne tik jų žodžio, bet kartais 
net jausmo vertinimu. Ciurlionies 
ansamblis jau mūsų tremties dieno
mis sukėlė prancūzų pasigėrėjimą, 
kuriuo ir. mes pasekėme, o patį Čiur
lionį — jo genijų kurio nesuskubo 
pasisavinti lenkai *) — iškėlė rusai, 
mums jakštiškai išdidžiai prieš tai jį 
pamokant. Net 1939—40 m. Krem
liaus Maskoliai Maskvon iššauktiems 
pasimokyt}, pasiinstruktuoti lietu
viams komisarams neslėpė savo susi
žavėjimo ekonominėmis Lietuvos or
ganizacijomis ir gerbūviu. Tatai, 
žinoma, nekliudė primesti Lietuvai 
svetimą santvarką, suparalyžavusią 
ir suardžiusią ligšiolinį jos ūkinį ir 
tautinį klestėjimą, kaip vokiečių ir 
lenkų susižavėjimai tik stiprino šių
jų politikų pastangas lietuvių tautą 
pavergti ir nutautinti.

(Bus daugiau)

») Jųjų gutenberginėje enciklope
dijoje berods jis jau keliamas lenkų 
menininku.

tuvių kalba buvo susilaukęs kelių 
laidų). Prieš tą planą užprotestavo . 
Vatikanas, nes .„Kandijąs“ yra 
įtrauktas į indeksą.

Iki šiol Šekspyro „Hamletas“ Pa
ryžiuje neturėjo didesnio pasiseki
mo, nors jį buvo vertę visa eilė ra
šytojų. Dabar, „Hamletą“ išvertus 
Gide’ui (New Yorko „Time“ jo verti
mą vadina šedevru), veikalas praėjo 
prieš rinktinę Paryžiaus publiką su 
didžiausiu pasisekimu.

Londone išėjo Hesketh Pearsono 
knyga „Oscar Wilde, jo gyvenimas ir 
dvasia“. Ta proga prisimenama, kad 
monografijos autorius užmiršo pa
cituoti Wilde'o istorijos apibrėžimą, 
kurį „Doriano Grayaus“ autorius yra 
davęs prieš 60 metų: „Istorija yra 
pranešimas apie įvykius, kurie nie
kuomet neprivalėjo atsitikti“.

Garsus arųprikiečių romanistas 
John dos Passos, kuris praleido kelis 
mėnesius Nuemberge kaip laikraščių 
korespondentas, ruošia knygą apie 
Nuernbergo procesą.

New Yorke, sulaukusi -70 metų 
amžiaus, mirė žinoma beletriste Wil- 
la Cather, autorė romanų „Mano An
tonija“ ir „Dingusi dama“.

Leidykla „The British Publishers 
Guild" leidžia seriją knygų tokių iš
garsėjusių autorių, kaip Koestler, 
Strachey, Hemingway. Naujai iš
leista istorinė Strachey studija „Elž
bieta ir Essexas". Knyga pasakoja 
apie karalienės Elžbietos ir grafo 
Essexo santykių tragediją. Knyga, 
išėjusi pirmą kartą, turėio nepa
prastą pasisekimą ir pagal ją buvo 
pagamintas filmas.

Literatas
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(Pradžia 5 pusi, 
net aš drįstu ji iš lenkų lietuvių 
kalbon versti: „Tito yra mums tuo, 
kuo akys akliesiems. Tito yra mums 
lyg perlų karoliai. Tito yra mums 
lyg auksinis obuolėlis. Tito yra mums 
galybė ir jėga. Drauge Tito, tu esi 
mums meilė. Drauge Tito, pražystan
čioj! ir kvepiančioji gėle, tauta tave 
myli ir dievina“.

Tokia poezija teišpažįstama ana
pus, kur šviečia... „saulė“ Nr. 1 ir 
mažytės, satelitinės „s'aulutės“. Ti
krosios Vakarų prasme poezijos kū
rinys yra ne taip jau lengvai para
šomas ir ne taip lengvai išverčia
mas.

Reikalas yra aiškus: Privalome 
Vakarų visuomenei parūpinti jos 
kalba mūsų poezijos ir prozos pa
vyzdžių. Ir iniciatyva ir darbas 
turi kilti iš mūsų kūrėjų. Zygis ver
tas pastangų: 1. pasaulio akivaiz
doje ir jam suprantamom priemo
nėm pagerbtumėm savo Rašto jubi
liejų ir 2. Lietuvos' bylai laimėtu- 
mėm bičiulių ir talkininkų. Juk mes, 
tremtiniai, esame Vakaruos, turi
me . atsakingų tautos pareigų ir 
savo misiją tęsiame savarankiš
kai, nepaisydami kuo nepalankiau
sių kūrybai aplinkybių. Lietuvių 
Rašytojų Tremtinių Draugija šitą 
mūsų kūrybos svetima kalba rei
kalą turėtų įtraukti metinio su
važiavimo darbotvarkėn. Čia nėr ko 
laukt atidėt — reikalas yra gyvy
binės svarbos. Šit P. Cvirka „Tiesos" 
Nr. 53 įdėjo sieksnini str. „Kristi
jono Donelaičio ,Metų‘ pirmasis ru
siškas vertimas“. Patiriame, kad 
Gosizdat 1946 m. data neseniai iš
leido šlovingojo Kristijono „Vreme- 
na Goda“. Vertė poetas D. Brodskis. 
Vertimo technika buvo tokia (cituo
jama iš „Tiesos“): „Pagal O. Juode-

20 milijardų vidaus 
paskola Sovietuse

UP iš Maskvos praneša, kad fi
nansų ministeris A. G. Zverev pa
reiškė, jog išleidžiama 20 milijardų 
rublių paskola, kuri bus išmokama 
per 20 metų. Lėšbs numatomos „sta
liniam 5 metų planui įvykdyti“. Už 
paskolos bonus bus mokama 4% me
tinių palūkanų, bet pagal Sovietų 
Sistemą šios palūkanos nebus išmo
kamos. Vietoje jos bonų laikytojai 
galės dalyvauti valstybinėje loterijoje, 
kuri vyksta po 4 kartus per metus.

Loterija yra taip sutvarkyta, jog 
per 20 metų */> bonų laikytojų iš
lošia.

Paskolos kompanijos šūkis esąs: 
trijų - keturių savaičių atlygini
mas — valstybei paskola! (NYHT).

Dar apie vokiečių išradimus
Labai svarbius , išradimus vokie

čiai yra padarę pieno ir, apskritai, 
įvairaus maisto užkonservavimo sri
tyje. Todėl vokiečių povandeniniai 
laivai galėjo nuplaukti iki Ramiojo 
Vandenyno, ten operuoti du mėnesius 
Ir grįžti atgal, niekur nepaimdami 
šviežio maisto.

Medicinos srityje vokiečių pada
ryti išradimai esą stačiai neįtikėtini. 
Tai revoliuęija medicinos moksle. 
Ypačiai suminimas sušaldytų žmonių 
atgaivinimas ir sintetinės kraujo 
plazmos gaminimas. Jų pritaikymas 
kasdieniniame gyvenime išgelbės gy
vybes masėms žmonių (Naciai turėjo 
progos savo išradimus išbandyti ant 
gyvų žmonių koncentracijos stovy
klose).

Amerikos oro pajėgų specialistai 
pareiškia, kad vokiečiai savo išradi
mais raketų ir vairuojamų sviedinių 
trityje amerikiečius* taip pat bent
dešimčia metų buvo pralenkę (vo
kiečiai iš seno ruošėsi tokiam karui). 
Karo pabaigoje vokiečiai turėję net 
138 tipus įvairiausių raketinių, svie
dinių, kuriuos iš tolo galima buvo į 
nustatytą vietą vairuoti ir taip pat 
Iš tolo nustatytu laiku išsprogdinti. 
Vokiečių raketinis sviedinys, pažy
mėtas A-4, svėrė 24.000 svarų ir ga
lėjo nulėkti 230 mylių. Jo greitis — 
8725 mylios per valandą. Į viršų pa
kildavo 60 mylių. Jos skridimas vi
sai nebuvo girdimas. Raketinis svie
dinys A-9 svėrė jau 29.000 svarų ir 
galėjo nulėkti 3000 mylių. Greitis 
per valandą 5870 mylių.

N.Y.H.T. taip praneša, kad šiuo 
laiku Amerjkoje yra apie 600 vokie
čių mokslininkų specialistų, kurie 
pačių laikais Vokietijoje dirbo labai

Per kūrybą į laimėjimą
lienės pažo'dinį vertimą, kiekvieną 
hegzametro eilutę poetas Brodskis su 
meile atkūrė rusiškai. Poeto Brod- 
skio nuopelnas yra tai, kad i Done
laičio vertimą jis nepažiūrėjo, kaip i 
eilini literatūrinį užsakymą, o pa
sistengė įsiskverbti į Donelaičio poe
tikos, jo kalbos, jo epochos-esmę ir. 
kad toji šilima, kurią vertėjas jautė 
lietuvių literatūros pradininkui, ro
dos, bus perteikta ir išsaugota tos 
poemos rusiškam skaitytojui“. s

Iš ten pat sužinom, kad „Marša- 
kas, Tichonovas, Zenkevičius, Sel- 
vinskis su meile ir didžiu rūpestingu
mu išvertė ir tebeverčia į rusų kalbą 
Maironį, Baranauską ir mūsų tary
binio laikotarpio -lietuvių poetus“.

Mes tremtiniai nė kiek neabejo
jame, kad Brodskis, Maršakas, Sel- 
vinskis ir kt. „su meile ir didžiu rū
pestingumu“ verčia mūsų poeziją 
(darbas yra malonus, nes bent verti
mo metu nereikia garbint} partija ir 
vyriausybė). Tačiau Gosizdato ir 
VKP (b) CK tikslai spekuliatyviniai, 
nes pats P. Cvirka pabrėžė: „Tokia 
meilė ir dėmesys mažos tąutos kul- 

Sukaktuvininkas Tėvas J.Bružikas S. J.
Tėvas Jonas Bružikas S. J., žy

miausias mūsų misijonierius Lietu
voje ir tremtyje, š. m. gegužės 20 d. 
mini 50 m. amžiaus ir rugsėjo 17 d. 
švenčia 25 m. kunigystės sukaktį.

Šiomis dienomis jūsų bendradar
bis turėjo progos pasikalbėti su Gerb. 
Sukaktuvininku, kuris jam papasa
kojo vieną kitą savo gyvenimo nuo
trupą:

— Gimiau gražiame Tvarkiškių 
kaime, Garliavos valsč. 1897 m. ge-
gūžės 20 d. Mokslus baigiau mokyto
jų seminarijoj, kuri tuo metu buvo 
iškelta į Poltavos guberniją. Baigęs 
mokytojų seminariją, įstojau į Lucko 
kunigų seminariją. Po vienerių 
mokslo metų, 1918 m. su tremtiniais 
grįžau į Lietuvą ir pradėtąjį mokslą 
tęsiau Seinuose, o iš čia lenkams iš
varius, toliau mokiaus Gižuose. 1922 
m. rugsėjo 17 d. įšventintas į kuni
gus. Po to, baigęs Vyt. D. Universi
tete tris semestrus, įstojau į Jėzuitų 
ordeną 1923 m. spalių 12 d. Olandi
joje, kur s’Heerensberge atlikau no- 
vicijatą. Baigęs Olandijoje filosofi
jos mokslus, 1925 m. grįžau į Kauną. 
Čia penkeris metus buvau Jėzuitų 
gimnazijos direktorius ir „Žvaigž
dės“ redaktorius. 1931 m. išvykau J 
Jungtines Amerikos Valstybes, kur 
šešerius metus vedžiau misijas lie
tuvių kolonijose. 1937 m. išvykau 
Austrijon į Innsbrucko universitetą 
papildyti aukštųjų teologijos mokslų. 
Kaip svetimtautis, buvau tuometinio 
režimo išvytas, grįžau 4 Lietuvą ir 
čia dirbau misijų darbą. 1940 m.

atsakingą darbą karo ir civilinės pra
monės išradimų srityje. Tie vėkie- 
čiai dirba dabar karo ministerijos ži
nioje ir visiškoje jos priežiūroje. Jų 
darbas slaptas..

Yra žinių, kad Sovietai yra taip 
pat daug vokiečių išradimų pasisa
vinę. Sovietuose dirba dabar dar 
daugiau vokiečių karo specialistų, 
negu Amerikoje. Gi grupė vokiečių 
generolų ir maršalų (Stalingrado 
šturmuotuoju) dėvi Sovietuose vo
kiškas kariškas uniformas, gyvena 
vilose ir perauklėja milijonus vo
kiečių — kareivių belaisvių Sovie
tuose — apie tai praneša ta pati New 
York H. T.

Taigi, vokiečiai turėjo „gražių“ 
kariškų žaislelių, tik — kaip žinovai 
tvirtina — nebesuspėjo paleisti juos 
į apyvartą. Įdomu, kas ir prieš ką 
tuos vokiečių išradimus dabar pa
vartos.

Beje, Lippmannas nagrinėja, ko
dėl vokiečiai per pirmąjį karą nau
dojo mirtines dujas, o per antrąjį, 
turėdami dar „geresnių“ — jų nebe
naudojo. Atsako jis paprastai: bijo
jo, nes ir kiti jas turėjo. Todėl Lipp
mannas klausia: o atominė bomba ar 
gali būti pavartota? Jis pats atsako: 
ji gali būti pavartota iki to laiko, 
kol ją tęturi tik vienas kraštas (Ame
rika). Jeigu ir kiti kraštai turės tą 
bombą, tai greičiausia ji nebebus var
tojama, nes visi bijos. Todėl, esą, 
Sovietai ir siekia iš karto trijų tik
slų: padaryti taip, kad Amerika pati 
panaikintų savo atomines bombas, 
kad jie išduotų jiems jos paslaptį ir 
kad patys galėtų kuogreičiausia ato- 
minę^bombą pasigamintu Tada tai 
ir bus O. K. 

tūrai tėra galimas tik Tarybų Sąjun
goje“. Toliau dar labiau lenda yla iš 
maišo: „Kai tik Lietuva buvo iš
laisvinta iš vokiškųjų okupantų, gre
ta gimtąja kalba išleisto vadovėlio 
mūsų vaikams, Lietuvos skaitytojas 
gavo į gimtąją kalbą išverstas Puš
kino, Lermontovo, Čechovo, Gorkio, 
Tolstojaus Fadiejevo, Grosmano, 

. Ostrovskio knygas“.
Kominterno diversiją yra grubiais 

siūlais siūta. „Vremeno Goda“ į eili
nio ruso,, uzbeko, ukrainiečio, kir
gizo ar kito TSRS gyventojo rankas 
nepateks, ji tepuoš Povilo Ratomskio, 
Gromyko ir kt. stalus laukiamuo
siuose kambariuose, ji pasirodys 
„TSRS tautų kultūrai pažinti“ paro
dose. Lietuvių poetų ir rašytojų, 
tremtinių uždavinys—šitą kominterno 
diversiją demaskuoti ir tautos kū
rybos pavyzdžius pateikti Vakarams 
nesužalotus, ypač atkreipiant dėmesį 
į mūsų kūrėjų aukojimąsi (ir no
stalgiją) gimtajai žemei, valstybinio 
tęstinumo tradicijoms ir demokratijos 
idealams.

okupavus I<ietuvą, po 16 misijų sa
vaičių patekau kalėjimam čia išbu
vau 9 mėnesius. Vokiečių okupaci
jos metu pravedžiau dar apie 100 mi
sijų. Artinantis vėl sovietams, pasi
traukiau į vakarus ir tremtyje iki šiol 
pravedžiau 105 misijas, lankydamas 
lietuvių stovyklas. Liko lankyti dar 
12 stovyklų. Baigęs jas lankyti, jeigu 
tik sveikata leis, kai kur stengsiuos 
atnaujinti. Iš viso esu Jau pravedęs

Tito uždarė našlaičių prieglaudą
Įžymus istorikas ir vadovaująs 

britų autoritetas Balkanų reikalais 
prof. R. W. Seton-Watson, kuris 
maršalą Tito karo metu išpopulia
rino Britanijoje, pasitraukė iš britų- 
jugoslavų draugijos Britanijoje pir
mininko vietos. Iki šiol jis buvo vie
nas tikriausių Tito remėų. Kodėl jis 
pasitraukė iš tų pareigų, pasisako 
jis pats:

„Aš pasitraukiau todėl, kad Ju
goslavijos vyriausybė suvaržė anglų 
— serbų vaikų namus Nišoje, Ser
bijoje, kurių fondas sudarė vieną 
milijoną svarų. Maršalas Tito laiko 
britų žmones netinkamais Jugosla
vijos vaikams auklėti.“

Profesorius Seton-Watson pa
reiškė, jog Nišoje našlaičių namai 
niekad nebuvę XJugoslavijos politi
kos dalimi. Jie buvę įrengti pir
mojo pasaulinio karo metu, kada 
britai paskyrę 800.000 svarų Serbi
jos pagalbos fondan, kurio 15.000 
svarų buvo sudėta mokyklų moki
nių. Po karo jis Serbijos vaikams 
tapo dovanų fondo branduoliu ir 
jugoslavų — britų tautų draugystės 
simboliu.

Įsteigus Tito režimą prasidėję sun
kumai su šia prieglauda. 1945m. lap
kričio mėn. buvo paskirtas Jugoslavi
jos „direktorius“, kuris valdė jau ten 
nuo 1920 metų esančią vyriausią 
Miss Frolence Maw. Paskirtasis di
rektorius turėjo mokyti vaikus nau
jojo režimo dvasioje ir jis iš tikrųjų 
uždrautė tan panelei, ėjusiai pareigas, 
palaikyti ryšius su vaikais.

„Paskui visi našlaičiai buvo iš
siųsti ir pakeisti abiejų lyčių jauni
mu. Dabar prieglauda naudojama 
bendrabučiu tiems, kurie pajėgia 
užsimokėti. Visa tai buvę padaryta 
net nepranešus mums, kaip patikėti
niams',‘ pareiškė profesorius.

Į pasiųstus protestus Jugoslavi
jos vyriausybė nieko neatsakiusi, bet 
likvidavusi prieglaudą. Patikėtiniui 
nieko nelikę daryti, kaip kapitu

Keliama mintis atspausdinti St. Šimkaus „Pagirėniį“ operą
Kaip prisimename, viena žymiau

sių originalių operų, kurias sukūrė 
mūsų kompozitoriai, buvo Stasio 
Šimkaus „Pagirėnai“. Ją š. m. ba
landžio 18 d. „Amerikos“ savai
traštyje prisimena muzikas K. S. 
Strumskis, keldamas mintį šią operą 
sutelktinėmis amerikiečių lietuvių 
pastangomis atspausdinti, pridedant 
jai prancūzišką ar itališką tekstą.

Kompozitoriui Šimkui mirus, o jo 
vaikams iš Lietuvos pasitraukus, 
partitūra ir orkestro partijos likosi 
Kaune. Vieną vienintėlį klaviro 
egzempliorių, paties Šimkaus ranką 
rašytą ir susidedantį iš 4 knygų, sū

638 misijas. Nors svarbiausias mano 
troškimas buvo dirbti Afrikoje tarp 
juodukų, tačiau visą laiką teko dirb-
ti savo tautiečių tarpe.

Užklaustas apie tremtinių lietu
vių dvasinį gyvenimą ir pasireiškian
čias nuotaikas, Gerb. Sukaktuvinin
kas pastebėjo:

— Visur jaučiamas šalinimasis 
nuo materializmo, nes jis privedė 
žmoniją prie didžiausių nesąmonių. 
Aukščiausiame laipsnyje materializ
mo sistemą įvykdė bolševikai. Žmo
nės pamatė pagaliau, kad materializ
mas neturi jokio pagrindo ir vertės 
padaryti, žmogų laimingu. Už tat vi
sur jaučiamas grįžimas prie Dievo. 
Žmonių pasipiktinimas nuogu apgau
lingu materializmu ir grįžimas prie 
pastovių, niekada nepraeinančių da
lykų, prie visatos Kūrėjo V. Dievo, 
yra labai įdomus ir šiam laikui cha
rakteringas klausimas. Šį dalyką tu
riu plačiau surašęs savo relacijoj, 
kur šiuo klausimu, progai pasitai-- 
kius, galima plačiau susipažinti.

— Būtų įdomu išgirsti Jūsų dar
bus spaudos srityje.

— Redagavau „Žvaigždę“, išlei
dau knygutes: „Jėzaus Širdis ir Šei
myna“ 13Q.OOO egz., „Pasiaukojimas 
iki mirties“ ir kt.

— Kas tremtyje daroma spaudos 
srityje?

— Čia labai sunku ką nors pa
daryti. „Žvaigždei“ "leisti nepavyko 
gauti leidimo; dabar tik leidžiama 
mano laiškai.

— Kaip dėl mūsų ateities?
— Yisą laiką gyvenu viltim, kad 

netrukus galėsime grįžti namo ir ten 
toliau galėsiu vesti misijas. Kur 
nors dabar emigruoti nenoriu, nes, 
viena, noriu gyventi su tremtiniais, 
antra, piktinuos svetur esama ma
terialistiška dvasia, kurią teko jau 
per keletą metų patirti. B-us 

liuotu protestuojant ir reikalaujant 
kompensacijos už namus ir turtą.

„Mes vis dar nenorime manyti, 
kad Jugoslavijos vyriausybė norėtų 
nutraukti karito — geros valios ir 
seniai sudarytą draugiškumo linkmę 
tarp abiejų tautų.“ (Reuter)

• Gen. de Gaulle partijos narių 
skaičius jau pasiekęs 800.000 ir vis 
nauji prašymai pateikiami įstoti Į 
šį sąjūdį.
• Pranešama, kad paskutiniu metu 
padidėjęs DP grįžimas namo. Nuo 
balandžio 15 d. iš amerikiečių zonos 
grįžę į namus 4173 lenkai, 44 rusai 
51 baltas, 227 čekai, 276 italai ir 16 
jugoslavų. Kiti laukią savo eilės.
• Gegužės 12 dieną prasidėjo Sche- 
veningene, Olandijoje, žemės ūkio 
organizacijos atstovų suvažiavimas. 
Tikraisiais nariais yra' 12 kraštų, o 
kiti 5 — Švedija, Vengrija, Kinija, 
Suomija ir Palestina — atsiunčia tik 
narius stebėtojus. Čia bus svarsto
mi šie klausimai: santykiai IFAP su 
Pasauline Maisto Žemės Ūkio Orga
nizacija, Pasauline Maisto Taryba 
ir' kitais tarptautiniais organais, pa
saulinių kainų stabilizavimas ir kt.
• Bulgarijos liaudies teismas nu
teisė ūkininką pakarti už tai, kad jis 
du vietinės grūdų rinkimo komisi
jos nariu nušovė ir norėjęs visą ko
misiją nužudyti. Jis įsibrovę į ko
misiją posėdžio metu ir norėjęs vi
sus nušauti, bet pasisekę tik du nu
dėti. (Reutcris)
• Rumunija esanti viena labiausiai
badaujančių Europoje kraštų, sako 
Švedijos R.Kr. prezidentas grafas 
Folke Bernadotte, kuris aplankė 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją ir Au
striją. (UP) _
• Rytų Vokietijoje netrukus numa
tyta įsteigti sovietinę respubliką, 
praneša Paryžiaus laikraštis „La Fi
garo“. (AP)

nus Algis atsigabenęs į Ameriką. Iki 
jis netspausdintas, yra pavojus jam, 
jeigu ne visai žūti, tai bent iš dalies 
išsibarstyti. Tatai gi būtų nepa
prastas kultūrinis nuostolis, kurio 
būtų galima išvengti, kartu pasta
tant kompoz. Stasiui Šimkui amži
ną paminklą — tai išleisti „Pagirė- 
nų“ operos klavirą. Išleidimas kaš
tuotų, str. autoriaus nuomone, apie 
4.000 dolerių. Si suma, suorganiza
vus specialų komitetą, būtų Įmano
ma Amerikoje surinkti. Jos dalis 
pasidengtų i? prenumeratos, gi kitą 
dalį galėtų surinkti savo parengi

Likimo kelio
(Pradžia 1 pusi.) 

nomiškai tvarkytis. Kas mus priima, 
tas pasirenka, kas jam reikalinga. 
Juo mūsų reikalavimai bus didesni, 
juo mūsų šansai patekti į geras šalis 
mažės. .

Vadovaujančiųjų veiksnių^ suge
stijos buvo ir tebėra tos pačios — 
kas turi "galimybę išvykti ir nori 
vykti, tevykstie. Mes ir žinome, kad 
galimybių išvykti iki šiol buvo labai 
maža. Tik pastaruoju laiku padėtis 
pradeda kiek gerėti, kada anglai 
paskelbė, jog jiems reikalinga ne
maža darbo jėgos ir jie ryžosi paimti 
tremtinių įvairiems darbams.

Tuoj pasigu-do kritika, kad britai 
pradėjo „pirktis vergus“ ir pan. To
kia pažiūrą yra iš pagrindų klaidin
ga ir kenkia mums patiems. Visiems 
yra žinoma, kad britai veža į darbus 
tik savanorius, žinoma, stato ir tam 
tikras sąlygas, nes nori apsisaugoti 
nuo dykių ir ‘nesocialaus elemento. 
Juk JAV taip pat stato didelius rei
kalavimus tiek garantijų, tiek svei
katos atžvilgiais. Britai, tokių kietų 
reikalavimų nestato, o taip pat su
teikia atvykusiems tas pačias sąly
gas, kaip ir savo piliečiams. Ar ang
lai yra vergai? Jei anglai, valdomi 
darbiečių vyriausybės, yra paten
kinti, tad ir mums nereiktų iš anksto 
baugštytis ir šiauštis. Reikia pamą- 
nyti, kad lietuvių tautai priešiški 
elementai sū aiškiais tikslais sklei
džia nuomonę, kad nereikia vykti i 
britų „vergiją“, tikėdamies nors dali 
tremtinių suvaryti pagaliau į Vy- 
šinskio glėbį.

Panaši agitacija pasireiškė vieto
mis' ir prieš Belgiją. Dar nežinia, 
kaip ten bus, bet pirmi įspūdžiai ne
rodo, kad tremtiniai ten bus vergai. 
Tik atvykusius į Belgija tremtinius 
gyventojai apmėflė ne akmenimis, bet 
vaisiais, cigaretėmis, saldainiais. Tai 
pirmasis žingsnis į tariamąją vergi
ją. /ei gyventojai taip laikosi prieš 
tremtinius, atrodo, kad jie nemano 
būti vergų ponais, bet žmonės, kurie 
užjaučia ir kitą, ypač nuskriaustą.

Aišku, kad reikės dirbti, gal ir 
sunkiau padirbėti, jei norėsime ge
riau gyventi. Atminkime, kad esame 
tremtiniai, žmonės be tėvynės, ir kol 
esame tokie, žiūrėkime į tuos, kurie 
mus priima, leidžia savo name gy
venti — ir tikimės ramiai gyventi — 
kaip į mūsų draugus, norinčius mums 
padėti. Jie taip pat žino, kad mes 
einame likimo padiktuotu keliu. Ne
sijausime vergais, tad jais ir nebū
sime. Pasaulis šiandien žino, kur ver
gija ir kad mes iš jos išbėgome. Mū
sų nelaimė nesuteikia mums teisės 
būti amžinais svečiais. Mes turime 
blaiviai žiūrėti į faktus ir rūpintis 
vėl atsistoti ant savų kojų, rūpintis 
už save ir savus. Mes ir tikime, kad 
mūsų klajoklių gyvenimas pasibaigs 
ir kelias į tėvynę vėl bus atviras. 
Tikėjimas, kad vėliau ar anksčiau 
vėl išvysime laisvą tėvynę ir joje la
mingai gyvensime, neleis mums pasi
daryti vergais. Kas save laiko vergu, 
tas juo ir yra, kas laiko save laisvu 
ir nori laisvas likti, tas ir bus laisvas, 
gyvendamas tarp ląisvu žmonių.

J. Grigolaitis

— Tarptautinės rašytojų sąjungos 
— PEN Klubo vokiečių grupė pra
neša, kad - jos garbės pirmininkas 
Thomas Mann yra pasiryžęs š. m. 
liepos mėn. atvykti Europon ir daly
vauti Zueriche įvyksiančiame to klu
bo kongrese.

— Gerhart Hauptmanno vardo 
draugija steigiama Ebenhausene, ne
toli Muėncheno. Draugijos steigėjais 
yra rašytojai Becher ir Pohl, Hans 
v. Huelsen, leidėjas Suhrkamp, prof. 
Milch-Marburg ir rašytojo sūnūs, 
Gerhart Hauptmanno palikime nese
niai surastas iki šiolei slėptas ir ne
žinotas veikalas, kuriame rašytojas 
griežtai pasisako prieš žydų perse
kiojimą.

mais Amerikos lietuvių chorai, kurie 
paprastai mėgsta dainuoti St. Sim» 
kaus komponuotas dainas.

Kad ir graži bei melodinga, „Pa- 
girėnų“ opera esanti labai moderni 
ir tuo pačiu sunkiai pastatoma, o 
mėgėjų chorams visiškai neprieina
ma. Jeigu gi atsirastų operų kom
panijų, kurios norėtų ją Amerikoje 
pastyti, trūkstamas orkestrų par
tijas prisieitų naujai atkurti, o tatai 
atlikti esą geriausiai galėtų p. Ka
činskas, kuris matęs jos pastatymą 
Kaune ir girdėjęs muzikos stilių or« 
kestracijoje.
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Atlanto bangos mus teišvaduos.,.
(Atkelta iš 2 pusi.)

BALANDŽIO — 20 D. — 
SEKMADJENIS

Artėjame prie kranto. Atlantas 
vis labiau nurimsta. Vėl saulė švie
čia. Visą dieną gulime ant denio — 
visi nudegti saulės. Sergančiųjų 
skaičius nuolat mažėja. Prie valgio 
vėl spūstis. Telegramos iš giminių 
Amerikoje gausėja. Drabužiai pro- 
sijami. Vėl prasidėjo ponių pasipuo
šimai. Laivo kinas vakarais vėl pil
nas. Pagaliau balandžio 21 dieną po 
piet paskelbia: „jei oras nekliudys, 
tai balandžio 22 d. po piet būsime 
New-Yorke“. Dar vienas bandomasis 
aliarmas keleiviams ir įgulos na
riams — ir išduoda visiems kelei
viams į rankas vizas ir laikinius pa-
sus. Čia pat grąžinami kai kurie do
kumentai, įteikti konsulatuose. Ke
leivių nuotaika kyla iki susijaudini
mo. Ryt New-Yorke.

NEW-YORKAS — CHICAGO
Balandžio 22 dieną 19 vai. lipame 

Iš laivo. Prieš tai laive dar kartą 
visus keleivius patikrina ir palieka 
tik vieną vienintelį dokumentą 
„Certificate of identity in lieu of 
parsport“, kuris buvo išrašytas jau 
Amerikos konsulate Stuttgarte ir 
plaukė drauge su mumis.

Išlipus iš laivo sutiko mus p. Si
mutis ir p. Valaitienė. Jie labai nuo
širdžiai mus pagldbojo ir davė visus 
reikalingus nurodymus bei pagalbą. 
Beje, muitinėje daiktų peržiūrėjimas

„neapvalina" ir jie gauna viską, kas 
jiems skirta. Kad stovyklos vadovy
bei iš laikinai išvykusių ar vieną die
ną vėliau nurašomų išvykstančių su
sidaro galimybė vieną kitą asmenį

gana nuodugnus, bet gi be prieka
bių. Žmoniškai ir mandagiai. Man 
pasitaikė labai geros nuotaikos mui
tininkas. Jis kalbėjo p. Valaitienei, 
kad jis nekaltas, jeigu aš pats visus 
savo lagaminus atrišau. Jis, girdi, to 
nereikalavęs ir už tai nesąs kaltas, 
jeigu aš pats turėsiu vėl labai daug 
darbo jiems surišti.

— Take it aesy (neimk į galvą) 
— nuolat kartojo tas muitininkas, 
žiūrėdamas, kaip aš plušu apie savo 
lagaminus.

Tą pačią dieną, t. y., balandžio

22 d. 11 vai. 30 min. vakare, iš New- 
Yorko Grand Central stoties išva
žiavau j Chicagą.

Balandžio 23 d. po piet 3 vai. 30 
minučių jau išlipome Chicagos La 
Salle Street stotyje. Kelionė vienam 
žmogui nuo New-Yorko iki Chicago 
kaštavo 25 doleriai 14 centų.

Tad visa kelionė (iš Stuttgarto) 
tęsėsi: nuo kovo 19 d. iki balandžio
23 dienos (Chicago).

Pranas Eduardas Girius 
C h i c a g o7 balandžio 25 d. ”

Laišįas Redakcijai

krikštynų, vestuvių, kelionių ir kito
mis smulkiomis progomis maistu su
šelpti, tai pasitaiko; taip pat pasi
taikė atsitikimų, kad ir tarnautojas, 
dirbęs ištisas dienas bendruomenės 
labui ir negalėdamas dėl darbo nie
kur iš šalies prisidurti, buvo sušelp
tas. Bet tai reti atsitikimai ir tokios 
smulkmenos, kurios nevertos laikraš
čiuose linksniuoti.

5) Stovyklos vadovybė tų gėrybių 
šiais laikais tiek maža gauna ir jas 
padalinant stengiasi išlaikyti objek
tyvumą, taktą ir atidumą. Supranta
ma, kada yra trūkumas, kada negali
ma pilnai patenkinti, atsiranda ir 
tam tikras nervingumas, bet negali
ma tai versti pykčiu ir šmeižtu tiems 
asmenims, kurie dirba bei vadovau
ja. Vadovybė stengiasi prie dalijimų 
pritraukti UNRRA-os skirtus gerbū-

Lietuviškos dainos arba giesmės 
konkursas

A. L. R-K. Vargonininkų Sąjunga 
skelbia lietuviškos dainos arba gies
mės chorui konkursą. Konkursui 
taisykles galima gauti apačioje pa
duota adresu. Kviečiami dalyvauti 
ne tik lietuviai kompozitoriai vyrai 
ir moterys iš šiaurės ir Pietų Ameri
kos, bet ir tremtiniai kitose šalyse 
gyveną lietuviai. .

Konkurso terminas nustatytas iki 
1947 m. rugpiūčio 1 d.

Norintieji konkurse dalyvauti 
prašomi rašyti: ALRK Vorgoninin- 
kų Sąjungos Konkurso Komisija, 
3252 South Halsted St., Chicago 8, 
Ill. USA.

Aukštai Gerbiamas Pone Redaktoriau,
S. m. balandžio 24 d. „Mūsų Ke

lio“ 17 Nr. atspausdinta p. J. Biržs. 
korespondencijėlė „Spakenbergo rū
pesčiais“, kurioje neteisingai ir su 
tam tikra pagieža paliesti kai kurie 
mūsų stovyklos gyvenimo reiškiniai. 
Iš to gali susidaryti įspūdis, kad mū
sų stovykloje nėra tvarkos, vadovy
bė nesugebanti ir vadovaujasi bloga 
valia ir neteisybėmis.

Kad nebūtų klaidinami Tamstos 
gerbiamo laikraščio skaitytojai, pra
šau atspausdinti šį atitaisymą:

1) Niekas ir niekad neskelbė, kad 
stovykloje negalima' daryti informa
cinių susirinkimų, tik kad UNRRA-os 
direktoriaus buvo uždrausta išsirink
ti komitetą ir revizijos komisiją.

2) š. m. kovo 30 d. įvykęs infor-

macinis susirinkimas buvo su visų 
skyrių bėgamųjų reikalų informaci
jomis ir su atsakymais į paklausi
mus. x

3) Paskutinis susirinkimas buvo 
tik informacinis ir pilna metinė apy
skaita jame nebuvo padaryta. Tad 
ūkio skyriaus viršininko pranešime 
minėti surinkti 3000.- RM. už maisto 
korteles nėra metinės, o tik šiais 1947 
metais gautos pajamos būtiniems pa
čių gyventojų bėdos reikalams.

4) Gyventojus nuo maisto niekas j

vio atstovus, seniūnus ir net anks
čiau, kol etatai leido, rinktus seniū
nijų kontrolierius. Vadovybė sten
giasi taip p,at, kad būtų demokratiš
kai išrinkti komitetas ir revizijos ko
misija ir, jeigu jai iš UNRRA-os pu
sės esamas kliūtis pasiseks pašalinti, 
tai ji tik džiaugsis. Štai kuo „pasku
tiniais mėnesiais Spakenbergo lietu
vių stovykla savotiškai pagarsėjo".

Priimkite, Pone Redaktoriau, ma
no aukštos pagarbos pereiškimą.

Spakenberg, 1947. 5. 5 d.
Spakenbergo lietuvių stovyklos 

Komendantas

• Iš Varšuvos praneša, kad lenkai 
radę Žemut. Silezijoje, ties Breslau, 
3 tonas aukso, pinigų, kailių ir bran
gakmenių. Manoma, kad tos bran
genybės būsiančios vokiečių paslėp
tos. —
• Vengrijoje prasidėjo nekomunistų 
areštai. Pirmiausia dingo informa
cijos ministerijos sektorius, kalbąs 
angliškai. Taip pat dingo diplom. 
patarėjos Istvandaszlo ir visa eilė 
kitų įžymesnių asmenų. (AP).

Redakcijos prierašas: Leidę pa
sisakyti ir antrajai pusei — paliesto
sios stovyklos komendantui, tuo šio 
reikalo svarstymą laikraščio skiltyse 
laikome baigtu.

Pabaltijo Universitete

Laikraščiai radijo bangomis
Kiek toli yra pažengusi modernioji 

technika, rodo pavyzdys; kalbąs apie 
tai, kad netrukus JAV bus plačiu 
mastu paleisti apyvarton radijo pri
imtuvai, kuriais bus galima ne tik 
muzikos paklausyti ir išgirsti įvairių 
pranešimų bei naujienų, ar gyvus 
paveikslus žiūrėti, bet ir... laikraš
čius skaityti. Jau dabar veikia tokie 
aparatai, kur pakanka tik paspausti 
mygtuką, kad iš jo spinduliuotų tik 
ką pasirodžiusio laikraščio naujienos. 
Amerikietiškų „radijo , laikrašgijį 
siųstuvų“ kiekis žada sparčiai augti 
ir radijo skaitytojai, geriau sakant, 
radijo laikraščio klausytojai, galės 
savo įprastą dienraštį, jumoro žur
nalą ar iliustruotą magaziną radijo 
bangomis, taigi,-nepriklausomai nuo 
pašto ar šiaip jąu platintojų malonės, 
savu radijo priimtuvu arba FAX’u 
(kaip jau priimta JAV tai vadinti) 
skaityti.

Techniškas FAX’o veikimas pana
šus į’ paveikslų telegrafijos įrengi
mus: elektrinė akis (siųstuvo) optiškai 
priima laikraščio tekstą, tuo būdu 
gautieji tamsūs ir šviesūs ženklai 
paverčiami elektriniais impulsais, 
kuriuos siųstuvas ir „išspinduliuoja“. 
FAX’as priimdamas tuos impulsus 
paverčia vėl brūkšniais,, žodžiais, 
paveikslais, ir t. t. Perdavimas vyksta 
ant specialaus priimtuvo popieriaus, 
kuris yra įsuktas ant špūlės priim
tuve.

2odžiu, brangios ir piilžiniškos 
rotacinės mašinos laukia savo galo 
ir liks tik prisiminimu, kartu su 
komplikuota ekspedicijos aparatūra. 
Didmieščių laikraščių pardavėjai ir 
išnešiotojai, kurie kaip bitės iki šiol 
zujo ir šūkavo gatvėse, išnyks, žy
miai pakeisdami dabartinį did
miesčių gatvės romantikos ir ame
rikietiškos karjeros pradmenis.

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMU 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

Xxi
GERDVILAS Leonas;

JCIUKYTE Marija, 19 metu, gyv. Vil
nius;

MICKEVIČIUS Pranas, 35 metų, 
gyv. Kaunas;

MICKIENE Jadvyga, 25 meti), gyv. 
Telšiai;

MILĄ Jonas, 74 metų, gyv. Dauk- 
niškiai;

MILA Voldemars, 24 metų, gyv.
Tloitlrni čir i ni •

MILLIENE Elžbieta, 58 metų, gyv. 
Biržai;

MIŠKINIENE Adele, 39 metų, iš 
Gera/Thūr.; '

PAUKŠTYS Alfonsas, 34 metų, iš 
Marijampolė;

PODERIENE Janina, 36 metų, iš 
Bamberg; .

POLESKYTE Antanina, 27 metų, 
gyv. Kaunas;

POLESKYTE Elena, 32 metų, gyv. 
Vilnius;

POLINAUSKAITE Regina, 23 metų, 
- iš Gotenh'afen;
PULKIENE Elžbieta, 38 metų, gyv. 

Tauragė;
PUODŽIŪNIENE Leokadija, 38 me

tų, iš Bamberg;
PUODŽIŪNAS Kazys, 38 metų, iš

Kaunas;
PUODŽIŪNAS Klemensas, 50 metų, 

gyv. Anykščiai; .
PŪRAS Leopoldas, 35 metų, gyv.

Linz; ■
STANKEVIČIUS Pranas;
TURKŠNYS Antanas, 36 metų, gyv.

Rokiškis.
XXII

ALIŠAUSKAS Kazys, 19 metų, gyv. 
Vilkaviškis;

ALBERTINAS Jonas, 41 metų, iš Si- 
tienlanken;

ANDRIUŠIS Juozas, 40 metų, gyv. 
Vilkaviškis;

ANDRIEKUS Pranas, 66 metų, gyv. 
Pauyra;

ARMINAS Juozas, 61 metų, gyv.
Vilkaviškis;

STUDENTAI SKAUTAI VEIKIA
Daug kas mums tremtyje yra už

drausta ir neleidžiama. Net studen
tams ir tiems uždrausta burtis į 
korporacijas, nors jos visais laikais

Pasipuošę juostomis krūtines, studen
tai visiškai panešėjo į Laisvosios Lie
tuvos akademinį jaunimą ir tuo la
bai žavėjo pašaliečius.

Vakare studentai skautai kartu su

jimu. Taigi, latviams atsigrieblmo 
rungtynės nepavyko.

— Prasidėjo lietuvių šachmati
ninkai — ir profesūra, ir studentija. 
Varžybos pravedamas taškų sistema.

— Gegužės 3 d. iš Universiteto

DAINAUSKAS Jonas, 42 metų, gyv. 
Posen;

DAMBRAUSKAS Kazys, iš Roden- 
heim/Mainz;

DAMBRAUSKAS Izidorius, 38 metų;
DAMBRAUSKAS Juozas, 37 metų, iš 

Schering;
DAMBRAUSKAS Juozas, 32 metų; ' 
DAMBRAUSKAS Vincas, 59 metų; 
DAMBRAUSKIS Kazys, iš Boden- 

heim;
DEMERACKAS Leopas, 17 metų;
DOMEIKA Jonas, .25 metų, iš Prus

sia; _ »- x
DOVYDAITIS Pranas, 31 metų, iš 

East Prussia;
DRAKŠIENE Domicėlė, 55 metų, iš 

Lauben;
DRAZYS Matas, 52 metų, gyv. Vil

kaviškis;
DRECERIENE Marijona, 44 metų, 

gyv. Somorotiai;
GIEDRAITIS Simanas, 68 metų, gyv. 

Jundylai;
KYMANTAS Ipolitas, 45 metų, gyv. 

Kybartai.

2672. Breimerienė Irmgarda, (20b) 
Wolfenbuttel, Campestr. 46, — Jan
kauskaitės Juzės, pask. žin. gyv. vie
ta Vienoje.

2673. Siemaškienė-Dambrauskaitė 
Elena, (20b) Wolfenbuttel, Campestr. 
46 — giminių ir pažįstamųjų.

2674. Varnas Alfonsas, (13b) Mem-
mingen, Bessererstr. 8 
Antano.

Vabolio

ir visur savaime plaukdavo iš stu
dentiško gyvenimo. DP rado ir čia 
išeitį. Taip prieš kurį laiką būrelis 
iniciatorių ryžosi atgaivinti dar Ne
priklausomojoje Lietuvoje veikusią 
studentų skautų korp! „Vytis“. Te
ko pasivadinti sambūriu „Vytis“.

Neseniai, po didelių pastangų, stu
dentų skautų S! „Vytis“ įsigijo vė
liavą. Jos pašventinimas buvo su
jungtas su senjorų įžodžio davimu ir 

, juostų-spalvų įteikimu. Šis retas 
Sambūrio istorijoje įvykis buvo ati
tinkamai atšvęstas..

Vėliavą pašventino kun. R. Kra
sauskas, o krikštatėviais buvo visos 
skautų Brolijos vadas prof. V. Če
pas ir O. Krikščiūnienė (mir. prof. 
J. Krikščiūno našlė). Pc| vėliavos pa
šventinimo įvyko iškilminga sueiga. 
Jos metu seniorai vyrai gavo spal
vas: mėlyna, geltona ir violetinė, o 
moterys — mėlyna, violetinė ir balta.

savo svečiais skautiškoje nuotaikoje 
pasilinksmino ir skautiškais pokštais 
bei papročiais gerokai pradžiugino 
susirinkusiuosius.

Dienos proga buvo gauta daug 
sveikinimų'ir linkėjimų iš kitų uni
versitetų skautų ir ideologinių orga
nizacijų. Buvo nutarta telegramo
mis pasvenkinti Vyr. Skautų Biurą 
Anglijoje ir Amerikos lietuvį P. Jur-. 
gėlą, vieną iš pirmųjų Lietuvos 
Skautų.

Pobūvis buvo baigtas šokiais, ir 
žaidimais. Studentų skautų S! „Vy
tis“ nuoširdžiai linkėtina gautą vė
liavą greitai pakeisti į korporacijos 
„Vytis“ vėliavą Nepriklausomoje Tė
vynėje. AL

LAISVALAIKIU SPORTAS
— Įvykusios futbolo rungtynės 

tarp universiteto latvių ir lietuvių 
rinktinių baigėsi 4:0 lietuvių laimė-

Anglijon išvyko šie žymešni lietu
viai sportininkai: St. Navickas, Br. 
Bartašius, ptr. Adomavičius, Ant. 
Klimas, Mrj. Sajauskas, A. Kasiu- 
laitis ir kt.

— Po eilės laimėjimų, universite
to lietuvių futbolo rinktinę ištiko 
skaudus pralaimėjimas. Kaip žinome, 
balandžio mėn. viduryje vietos vo
kiečių futbolo komanda iškvietė lie
tuvius studentus į rungtynes ir patys 
gavo į „kaulą“ 4:0. Tačiau vokiečiai 
to pralaimėjimo neišsigando ir dabar 
atsigriebimo rungtynėse mūsiškiams 
atskaitė 5:2.

Aišku, pirmas ir netikėtas pralai
mėjimas lietuvių studentų iš vėžių 
neišmetė, ir jie netolimoje ateityje 
dar žada „parodyti“... Laukiame!

— Tarprūminiame studentų tin
klinio turnyre lietuviai sukovojo ne
lauktai puikiai. Ir vos neišsimušė į 
pirmąją vietą. Turnyre dalyvavo šie 
rūmai: Vilnius, Talinas,'Tartu, Ryga, 
Jelgava ir Administracijos blokas.

Lietuviams tinklininkams vado
vauja vilnietis Tunkis.

LSB Oro Skautų Skyrius š. m. 
birželio 6-8 d. d. Schwaebisch Hall 
(prie Stuttgarto) rengiai .Pabaltijo 
tautų sklandytuvų modelįų varžybas. 
Modeliai turi atitikti FAI taisykles. 
Registruotis ir informacijų reikalu 
kreiptis pas J. STANIONĮ (14a) 
Oberlenningen, Krs. Nuertin
gen, Haufstr. 6.

VELIUONIŠKI!) ŽINIAI
Vienas tautietis iš Amerikos pra

šo atsiliepti veluoniškiUs, t.,y., lietu
vius tremtinius iš Veliuonos krašto. 
Veliuoniškiai atsiliepkite šiuo adre
su: (13b) Dillingen/D., Litaui- 
sches Lager, Ot? Šaulienė.

L. T. Žemės Ūkio Darbuotojų' S-gos’ 
suvažiavimas i •

Šiemet birželio mėn. 10 d. 9 vai. 
Hanau Lietuvių stovykloje šaukia
mas Lietuvių Tremtinių Žemės Ūkio 
Darbuotojų Sąjungos skyrių atstovų 
metinis suvažiavimas. Darbotvarkė
je, be įvairių aktualių pranešimų, 
numatyta įstatų keitimas, valdomų
jų organų (S-gos Valdybos ir Revi
zijos komisijos) rinkimas bei kiti or
ganizaciniai reikalai.

Pagal įstatų 30 § į suvažiavimą 
skyriai deleguoja po vieną atstovą 
nuo kiekvienos pilnos ir nepilnos de
šimties narių. Atstovai renkami Į 
suvažiavimą skyriaus susirinkime 
slaptu balsavimu. Atstovai siunčia
mi į suvažiavimą su atitinkamu sky-

tinį narių mokestį už 1946 ir 1947 
metus po 6,- RM metams ir 50% su
rinktos sumos atsiusti per išrinktus 
atstovus Centro Valdybai, nes nesu
mokėjusieji mokesčių skyriaus atsto
vai neturės balsavimo teisės. Taip 
pat susirinkime prašome pasvarstyti 
svarbesniuosius Žemės Ūkio Darbuo
tojų Sąjungos ateinančių metų dar
bus, kad atvykę atstovai apie tai ga
lėtų suvažiavimą painformuoti. Pa
geidaujama, kad skyrių valdybos pa
ruoštų skyrių metines darbų ir pini
gines apyskaitas ir sąmatas ir, jas 
patvirtinus skyriaus revizijos k-joms, 
ne vėliau kaip š. m. birželio 1 dieną 
atsiųstų Centro Valdybai. Iš tų pra
nešimų ir apyskaitų bus padarytas 
suvažiavimui atitinkamas praneši
mas. Tokias apyskaitas reikia įduoti 
ir skyrių atstovams, važiuojantiems 
į suvažiavimą.

Atvykdami į suvažiavimą atstovai 
prašomi atsivežti maisto, o nakvynės 
bus parūpintos. Atvykę atstovai re
gistruojami Hanau stovyklos polici
joje C rajone (Lamboystr. 84).

Žemės Ūkio Darbuotojų 
Centro V-ba

Coli. Joną TAMOŠIŪNĄ ir p. Bi
rutę MAKSVYTYTĘ, sukūrusius lie
tuvišką šeimos židinį, širdingai svei
kina

Lietuvių Studentų Valdyba
Dillingen a. d. D.

riaus Valdybos raštu.
Susirinkime prašome surinkti me-

Mirus brangiam idėjos drau
gui stud. /

JUOZUI ZNOTINUI 
Reiškiame gilią užuojautą jo - 
liūdinčiam broliui ir giminėms.

Baltijos Universiteto 
Studentai Ateitininkai

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.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu silpsti ir tekstą originalinėje 
kalboje, e Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. » Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po i,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10% nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 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 Wechsel-Bank, Filiale DiUingen-Donau (13b). Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.

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

Vyr., Redaktorius D. Pen ik a s 
ir Redaktorius Al. Laikūnas.

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

PENIKAS, licensed editor and publisher.
Printed by Firma MANZ, Dillingen-Donau.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

Maskvos konferencijos išdavose

SLA gyvina Emigrantų Fondo veiklą
Amerikos lietuvių spaudos puslapiuose Z

Maskvos konferencijoje nepasise
kus susitarti principiniais klausimais 
dėl Vokietijos ir nesudarius taikos 
sutarties Austrijai, prasidėjo nagri
nėjimas tų priežasčių, dėl kurių ne
susitarė, ir ieškojimas būdų, kaip 
prieiti pagaliau prie laukiamos tai
kos ir ūkinio gyvenimo stabilizacijos.

JAV užsienių reikalų ministeris 
George C. Marshallis savo kalboje

nori, ir jiems esą tai pasisekę ne tik 
savo, bet ir prancūzų zonoje; be to, 
jie skverbiasi ir j britų amerikiečių 
zonas.-

Laikraštis klausia, jeigu esą tai 
tiesa, tai JAValstybių padėtis ypa
čiai tampa rimta ne tiktai Europoje, 
bet iš viso diplomatijoje. Ir jeigu, 
sako NYHT, Rusiija mananti, kad 
besitęsiąs chaosas Vakarų Europoje

Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje yra viena iš seniausių Ameri
kos lietuvių organizacijų. Ji turi 
sudariusi didelius fondus ir iš jų re- 

, mia savo narius, patekusius į vargą; 
atsitikus nelaimei, mirčiai. SLA 
leidžia savo laikraštį „Tėvynė“. Vie
nas iš paskutiniųjų numerių prane
ša, kad SLA sudarė Emigrantų 
Fondo Komisiją. Pranešime, kuris 
pasirašytas visų SLA vadų sakoma: 
„Demokratinės valstybės visokerio
pai padėjo tremtiniams ir šiandien 
svarsto, kur ir kaip juos apgyven
dinti. Ir mes, drauge su didžiąja 
tautos nelaime, atsistojame prieš 

» naujus gyvenimo reikalavimus. 
Šiandien mes pirmieji turime ieš
koti kelio, kaip pagelbėti mūsų tau
tos broliams, atsidūrusiems emigra
cijos kelionėje. Todėl SLA Pildomoji 
Taryba, suprasdama laiko svarbu- 

/mą, skubų pagalbos reikalingumą 
emigracijos klausime ir matydama 
šioje srityje stoką organizuoto darbo, 

' nutarė pagyvinti SLA Emigrantų 
Fondo veiklą, sudarydama Emigran
tų Fondo Komisiją, į kurią išrinkti: 
prezidentas adv. W. F. Laukaitis, se
kretorius dr. M. J. Vinikas ir vice
prezidentas P. Dangis. Šios komi
sijos tikslas bus sukelti aukų ir 
gelbėti emigrantams.“

K. CIBIRAS-VERAX „DARBI
NINKO“ REDAKCIJOS NARYS

K. 'Čibiras, eilę metų redagavęs 
Lietuvoje „Šaltinį“ ir paskutiniu 
metu gyvenęs Argčntinoje, persikėlė 
į JAV. Gyvendamas Argentinoje pa
rašė eilę knygų- apie Lietuvą. Taip 
pat aktyviai (bendradarbiavo Argen
tinos katalikiškuose laikraščiuose, 
gindamas Lietuvos ir lietuvių trem
tinių reikalus. Persikėlęs gyventi į 
JAV tuoj pradėjo dirbti Amerikos 
-lietuvių R. K. Šv. Juozapo darbinin
kų sąjungos organe „Darbininkas“. 
Laikraštis yra savaitinis , ir eina jau 
trisdešimt antruosius metus. Vy
riausiu redaktorium yra lietuvis vei
kėjas kun. dr. K. Urbonavičius.

KIEK LIETUVOJE KAŠTUOJA 
s LAIKRAŠČIAI

Savaitraštis „Amerika“, persi
spausdindamas iš Tiesos Nr. 279, 
praneša, kad Lietuvoje laikraščiai 
kaštuoja: Tiesa, eina 25 kartus per 
mėnesį ir kaštuoja 60 rbl., Komjau
nimo Tiesa, eina 13 kartų per mė
nesį ir kaštuoja metams 31,20 rbl., 
Valstiečių Laikraštis eina 9 kartus 
per mėn. iv kaštuoja 21,60 rbl. Lie
tuvos Pionierius eina 5 kartus per 
mėn. ir kaštuoja 10,50 rbl., Literatū
ra ir Menas eina keturis kartus per 
mėn. ir kaštuoja 48 bl., Komunistas 
eina vieną-kartą per mėn. ir kaštuo
ja 24 rbl., Agitatoriaus bloknotas 
eina du kartus per mėn. ir kaštuoja 
7,20 rbl., Tarybinė Mokikla eina vie
ną kartą per mėn. ir kaštuoja 30 
rbl., Jaunimo Gretos eina 1 kartų 
per mėn. ir kaštuoja 30 rbl. Taip 
pat eina eilė rusų kalba leidžiamų 
laikraščių.

AMERKOS ARMIJON DAUG 
STOJA SAVANORIŲ

Amerikos lietuvių laikraščiai pra
neša, kad Amerikos armijon sava-.

noriais kas savaitė įstoja po 5000 
vyrų. Toks didelis savanoriais stoji
mas paaškinamas tuo, kad savano
riu tarnaujančiojo šeima yra aprūpi
nama gana geru išlaikymu.

JAKONIJOS IMPERATORIAUS 
TURTAI

Kdangi dabar Japonija yra ame
rikiečių kontroliuojama, tai ir ame
rikiečių laikraščiuose apie Japoniją 
paduodama labai daug įvairių 
smulkmenų. Dalį jų persispausdina 
ir Amerikos Lietuvių laikraščiai. 
Štai Tėvynė rašo, kad Japonijos Im
peratoriaus turtai siekia 3.710.716.336 
jenas. Imperatoriaus paskelbė, kad 
jis valdžiai atiduos 90"/o savo turto. 
Jis pasiliksiąs rūmus keturiuose 
miestuose ir tris vilas.

X
IR AMERIKOS LAIKRAŠČIAMS 

TRŪKSTA POPIERIAUS
Ne tik mūsų DP laikraščiams ir 

aplamai Europos laikraščiams, bet 
taip, pat ir Amerikos laikraščiams

šiuo metu trūksta popieriaus. „Dir
vos“ Nr. 9 apie Amerikos laikraš
tinio popieraus trūkumą ir jo prie
žastis taip rašoma:

laikraštinio popieriaus gavimas 
vėl pasunkėjo.“

Didieji Amerikos laikraščiai kai 
kuriuose miestuose priversti visai 
sumažėti ir negali priimti skelbimų, 
teturi gana popieriaus išleisti kelis 
lakštus žinių. Kai pasibaigs turi
mas dabar popieriaus kiekis, ir lietu
viški laikraščiai gali kai kur , būti 
priversti sumažėti, nors ir laikinai.

Laikraštini^ popierius daugiausia 
gaunamas iš Kanados. Dabartiniu 
laiku Kanados vyriausybė preki
nius vagonus paėmė perveržimui 
grūdų šelpimo reikalams į Europą, 
ir pritrūko vagonų popieriaus perve
žimui.

Tuo gi tarpu Kanados dirbtuvių 
sandėliai perpildyti laikraštiniu po
pieriumi, dirbtuvės nori net sulaikyti 
darbus, nes neturi kur popierių su
talpinti. B. Beržas.

netiesiogiai nurodė, jog Sovietų poli
tika remiasi siekimu Vokietijoje ūki
nio chaoso, kuris leistų tarpti komu
nizmui; ji, be"to siekianti centrali
zuotos vokiečių vyriausybės, kuri 
lengviau būtų paimta komunistinės 
diktatūros ir tuo būdu Sovietų siste
ma išplėsta Vokietijoje ir Austri
joje.

Gi p. Dulles tiesiogiai pasisako. 
Jis pareiškė, kad Sovietų užsienių 
politikai mažai priklausanti, kaip 
rašo NYHT, nuo diplomatinių pasi
tarimų; ji daugiau pareinanti nuo 
įsiskverbimo į tų kraštų politines 
partijas ir darbininkų organizaci
jas. Ir, kaip NYHT toliau nurodo, 
Sovietai vartoja šiuos metodus, no
rėdami gauti Vokietijoje tai, lko jie

įbruks Vokietiją į jų rankas, tada jie, 
aišku, neturės jokio intereso siekti 
tarptautinio susitarimo, kuris paša
lintų tą suskaldymą.

Po tokių pastabų laikraštis pasi
sako, jog nuo dabar turinti prasidėti 
kova, ne militarinė kova, kaip | p. 
Dulles rūpestingai nurodo: clabar tas 
klausimas čia nekeliamas, bet kova 
prieš komunizmo įsiskverbimą į va
karinių pajėgų atstatymą. Šį kova 
nesanti nei lengva nei pigi ir esanti 
ne be rizikos. „Bet jeigu Sovietų 
Sąjunga nepaliekanti mums alterna
tyvos sutikti, jog ši kovos rūšis siūlo 
vienintelę galimą susitarimo fazę, 
tada ir išlaidos ir rizika turi būti 
priimti“, baigia,- vedamąjį NYHT, 
perspaušdintą iš New Yorko laidos.

Įvairios žinios
• „Deutsches Theater“ Berlyne da
bar stato sovietų dramaturgo Simo- 
novo dramą „Rusijos klausima^”. Ja
me vaizduojamas amerikiečių žurna
listas, kuris, pasiųstas į Sov. Sąjungą, 
savo laikraščiui iš ten siunčia pa
lankius („teisingus“) pranešimus ir 
už tai kapitalistinių bei reakcinių 
leidėjų atleidžiamas. JAV okupacinės 
valdžios informacijos kontrolės sky
riaus šefas gen. Mc. Clure prieš tai 
buvo pareiškęs protestą, bet sovietai 
jo nepaisydami veikalą vistiek leido 
statyti. Dramos premjera buvo trans
liuojama per sovietinio Berlyno sek
toriaus radiją ir būsianti statoma vi
suose sovietų zonos teatruose. So- 
vietahbuvo tokie malonūs, kad buvo 
pasiuntę 100 bilietų gen. McClure iš
dalinti amerikiečių okupacinės val
džios pareigūnams, tačiau gen. Mc
Clure bilietus grąžino, pareikšdamas 
nenorįs apie tą dramą oficialiai ži
noti. (E)
• „Monde“ praneša, jog prancūzai 
savojoj Vokietijos zonoj verbuoja 
50.000 DP. Kompetentingo pareigūno 
pareiškimu, Prancūzija karštai trok
štanti, kad tie asmens asimjliuotųsi. 
Jeigu per pirmąsias 90 darbo dienų 
jie gerai pasirodys, jie galės atsiga
benti savo šeimas. (E)
• Sovietai dementavo anglų žinią,
kad gen. Paulus, Stalingrado belais
viui, pavesta ruošti pareigūnus ir ka
rininkus Vokietijos zonai. „Sovietinė 
Vokietija? vadovaujama Stalingrado 
generolų ir SĖD su W. Piecku? A- 
vantiūristinis triukas! Betgi nieko nė
ra negalimo paradoksų pilnais mūsų 
laikais“, pastebi * švencarų „National 
Zeitung“. (E)
0 Vykstantieji į Angliją gali pasiin- 
ti užsieninę valiutą. ' Išlipdami. iš 
laivo ją turės deponuoti Anglijos 
banke. Įsikūrus deponuotos sumos 
bus išmokėtos anglų valiutą. Prie 
užsieninės valiutos priskaitomi taip 
pat litas, latas ir krona. (E)

• Paskutinis traukinys su četnlkals, 
kurie 1945 m. pabėgo nuo Tito reži
mo į Italiją, išvyko į Vokietiją, anglų 
zoną. Prieš išvykdami jie buvo gerai 
išskryninguoti.

Maršalas Tito buvo įteikęs sąrašą 
su 900 pavardžių, kurie esą išskirtini 
kaip karo kaltininkai. Sąjungininkų 
įstaigos iš jų 700 asmenų nelaiko to
kiais nusikaltėliais. (AP)
• 12 britų vyrų, kurie karo metu 
būdami Rusijoje vedė ruses, gegužės 
pirmąją pasiuntę telegramą Stalinui, 
prašydami išleisti jų žmonas. (AP) >
• Sausumos kariuomenė ir laivynas 
paprašė kongresą pasilikti 77 svar
biausius pramonės fabrikus, kad jie 
būtų pasiruošę greitai mobilizacijai 
karo metu. Įmonių spaičiuje yra che
minio karo priemonės. Prašyme pa
žymima,* kad JAValstybės neturėsi
ančios daugiau kaip vienerius metus 
laiko prieš būsimą karą. (AP)
o Iš Jenos Sovietai išvežė Zeiso foto 
reikmenų fabriką ir įrengė jį prie 
Maskvos, praneša vokiečių darbinin
kai, kurie yra ten nugabenti.
• Gen. Mc. Norton, vienas iš Ka
nados atomininkų, pareiškė, kad ato
minio ginklo gamybos srityje Kanada 
stovi tuoj po JAV. Kanada turinti di
delius uraniumo rezervus, tačiau jai 
trūksta atominių specialistų. (E)

• Balandžio 28 d. įvyko tarptauti
nės moterų s-gos valdybos suvažia
vimas. Pabaitijictės negali būti na
riais. Tačiau mūsų atstovei pasisekė 
išsikalbėti su delegatėm ir painfor
muoti apie baltų moterų padėtį. „Aš 
jums pažadu padėti ir paremti; lai
kai greit gali pasikeisti, tuomet ga
lėsim ir daugiau apčiuopiamos pa
galbos jums suteikti“ — pareiškė vie
na atstovė. (E)
• Šiomis dienomis Stockholme įvy
ko Švedijos, Norvegijos ir Danijos 
užsienių reikalų ministerių pasitari
mas dėl jų dalyvavimo tarptautinės 
prekybos organizacijoje. (AP)
0 Austrijos pasienyje, prie upės 
Mur, kuri skiria Austriją nuo Jugo
slavijos, jugoslavai, kaip praneša 
Daily Mail, šaukia, jog „Radversbur- 
gas (Austrijos pusėje tuojau bus 
mūsų."
• Žydų* sionistų organizacijai lei
sta pareikšti savo nuomonę JTautų 
politiniame,komitete., Lenkų pasių- 
lytas ir rusų paremtas klausimas, 
kad žydų agentūrai būtų duotas bal
sas plenume Palestinos debatuose, 
JT plenumo buvo atmestas.
• Britanijos vyriausybė sutiko Len
kijai grąžinti užšalusį 20 milijonų 
dolerių aukso fondą Londone. Dalis 
aukso bus panaudota užpirkimams D. 
Britanijai daryti. Šiuo žygiu D. Bri
tanija pripažįsta dabartinę Lenkijos 
vyriausybę, nors ji ir nedemokratiniu 
būdu sudaryta.
• 12 lenkų DP studentų lankėsi 
Lenkijoje ir sugrįžę patarė savo tau
tiečiams studentams grįžti namo. Vie
nas jų, Skrzyckis, be kita ko, pa
reiškė, kad tik 6—7*/o lenkų studentų 
tedirbą politikoj, būtent, vyriausybės 
partijose. Per .90 proc. politika nesi- 
domį. (E)

O Įžymus Vengrijos politikas pa
reiškęs, kad Rusija reikalauja iš 
Vengrijos 200 milijonų dolerių per
duoti Rusijai, nes Vengrija esanti nu
savinusi iš Vokietijos karo pabaigoje. 
Jis pabrėžęs, jog Vengrijos ūkiui bū
sią labai sunkų, jei, be šių, dar reikės 
mokėti numatytas 300 mil. dol. repa
racijas. (AP) _
• Šveicarijos radijo pranešimu, So
vietų armija pradėjusi manevrus prie 
Beringo sąsiaurio šiaurės rytų Sibire, 
prieš amerikiečių Aliaską. Manev
ruoja 250.000 sovietų karių, prie jų 
prisijungsią Ramiojo Vandenyno lai
vynas ir Mongolijos piliečių respubli
kos dalihiai. (UP)
• JAV atstovų rūmai pasisakė prieš 
teikimą pagalbos tiems kraštams, ku
rių vyriausybės rusų kontrolėje, ne
bent būtų leista griežta JAV skirsty
mo priežiūra. (AP)
• Šveicarijoj, Oberentfeldene, vie
nas lenkas gavo per šveicarų policiją 
Lenkijos pasiuntinybės pranešimą, 
kad jis turįs balandžio 23 d. važiuoti 
į Lenkiją. Jam liko pasirinkti arba 
važiuoti arba būti pašalintam iš sto
vyklos be darbo ir pragyvenįmo. Jis 
pasirinko trečią kelią — pasikorė.
• JAV buvo pasklidusi žinia, kad 
būsią išduoti sovietams Berlyno ame
rikiečių sektoriuje gyveną baltai. 
ALT pasiuntė Valst. Departamentui 
telegramą, prašydama jų neišduoti. 
Departamentas užtikrino, kad JAV 
neišduosiančios nei tų, kurie naudo
jasi UNRRA globa, nei tų, kurie ja 
nesinaudoja. (E)
• Mussolinio sūnus Vittorio, 31 me
tų, kaip jis pats pareiškė Associeted 
Press, gyvenąs Argentinoje. Į Ar
gentiną jis atvyko prieš mėnesį slap
tai ir tikisi gauti leidimą apsigyventi 
ne tik sau, bet ir savo šeimai.

Publicistas Stewart Alsop nagri
nėja Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
siekimus ir santykiavimą kitoje vie
toje — Vidur. Rytuose. Jis nurodo, 
Vakarų priešpastatymas Vidur. Ry
tuose esąs pavojingas. O jis pavo
jingas esąs todėl, kad ten vyriau
sybės ’ nesančios tinkamos, turint 
galvoje nuolatinę Sovietų propagan
dą ir spaudimą.

Sovietų politika šiose srityse 
yra aiški — kontroliuoti visą sritį. 
Amerikos pozicija taip pat aiški —

Ko siekiama Vidur. Rytuose ?
— apsaugoti tą sritį nuo Sovietų Są
jungos — ar tai būtų siekiama kari
ne ekspansija ar'per coup d’etat. A- 
merika yra sutikdsi, jog Sovietų pa
sisekimas reikštų pasaulio jėgų ba
lanso išardymą, kuris pragaištingai 
atilieptų ir JAValstybėms/ Amerika 
yra įsitikinusi, kad tolimesnei .Ru
sijos ambicijos ekspanijai turi būti 
pareikšta šach-mat. Dėl šito esą ki
lusi pas H. Wallace ir Kremliaus 
„New Times“ laikraštyje „imperia
listinė Amerika“.

komunizmui dirva yra didelė ir sėk
minga. Prieš komunizmą pirmiausia 
turi būti pravesta pagrindinė' socia
linė reforma ir tik poto — politinė. 
Jis nurodo, jog vienais doleriais tai
kos nupirkti negalima.

Rungtynės vykstančios tarp So
vietų Sąjungos ir Vakarų idėjų vi
same pasaulyje. Esą lengva būtų pa
miršti, kad Vakarų idėjos — poli
tinė laisvė, daugumos vyriausybė, in
divido respektas ir aukštas gyveni
mo Standartas visiems — esančios

Pagerbiami Flossenburg© KZ kankiniai
Be eilės kitų KZ, kur nacių siau

tėjimo laikais > nukankinta ir nužu
dyta dešimtys tūkstančių nekaltų ka
linių, praėjusiais . metais spaudoje 
buvo atskleista paslaptingumo skrai
stė nuo Flossenburgo KZ. Siame la
geryje, esanč' me netoli Čekoslova
kijos sienos (prie Weideno lietuvių 
Stovyklos), kaip prisimename, žuvo 
52.000 įvairių tautybių kaliniai, jų 
tarpe ir 2.480 lietuvių.

Dabar Sekminėse, š. m. gegužės 
25 d., būv. Flossenburgo KZ rengia
mos ypatingos iškilmės, kurių metų 
numatyta tenai žuvusiesiems pagerb
ti paminklinės koplyčios atidarymas. 
Į atidarymo iškilmes, laukiama, su
plauks minių minios įvairių Vak. Vo
kietijoje esančių tautybių. Iškilmėse 
numatyta ir kardinolo von Faulha
ber dalyvavimas.

Pačios iškilmės vyks šia progra
ma:

9.30 vai. — lagerio administraci
jos patalpose susirinkimas, kuriame 
dalyvaus amerikiečių karinių įstaigų 
reprezentantai, užsienio valstybių, 
karinių misijų, Bavarijos vyriausy
bės, UNRRA ir įvairių delegacijų at
stovai bei spaudos darbuotojai..

9.45 vai. — eisena su vainikais 
prie žuvusiesiems paminklo, vainikų 
sudėjimas.

10.30 vai. — iškilmingos mišios 
paminklinėje „Jėzaus kalėjime“ ko
plyčioje, pačios koplyčios pašventini
mas. Po šių mišių trumpos visų ti
kybų dvasiškių maldos „Mirties klo
nyje“. Po to, amerikiečių, užsienių 
atstovų, Bavarijos vyriausybės ir iš
kilmių komiteto narių kalbos.

Tada atskiros tautybės sudės vai
nikus ties specialiais savo tautiniais 
paminklais, jų tarpe pabaltijiečiai — 
ties Pabaltijo paminklu, papuoštu 
trimis Pabaltijo valstybių vėliavomis.

Atskirai prisimintinas vad. „Mir
ties klonis“. Paviršutiniškai žiūrint 
dabar tatai atrodo graži pieva, tačiau 
ji dengia metriniais sluoksniais su
piltų sudegintųjų Flossenburgo KZ 
aukų kaulus. Si pieva skersai — išil
gai iškasiota plačiais grioviais, kurių 
šonai iškloti stiklais, kad žmonės ga
lėtų stebėti supiltus pelenų, sluok
snius. Ten pat tebestovi kartuvės, 
giljotina, žmonių šaudymo įrengimai 
ir kiti kankinimo bei žudymo įran
kiai.

Toji įvairių tautų krauju aplai
styta Vokietijos vietovė š. m. gegu
žės 25 d. įgyja tarptautinės neliečia
mybės teises Istoriniam žmonių žiau
rumui prisiminti. Jei tenka ypatin
gas mūsų dėmesys, nes tenai paau
kota pustrečio tūkstančio lietuvių — 
palyginti, negausios mūsų tautos na
rių. J. B-kus

Laikraštis pastebi, kad laikinai 
rusų siekimai esą užšachuoti. Tačiau 
nesą jokio pagrindo manyti, kad jau 
rungtynės pasibaigė ir kad rusų am-
bicijos yra nurimusios. Rusija savo 
ambicijas galinti remti dviem būdais. 
Pirmasis paprasčiausias — karinė 
ekspansija, su vyrais ir patrankomis 
peržengiant Irano, Turkijos ar Grai
kijos sienas. Tai idėjai rimti stebė
tojai nepritaria, nors Amerikos pa
rama Graikijai ir Turkijai ir labai 
giliai paliečianti Sovetų interesus. 
Prieš Sovietų jėgas automatiškai būtų 
išstatytos Amerikos pajėgos. Patys 
rusai karo nenorį.

Antrasis Sovietų ginklas esąs po
litinis. Jeigu Sovietams pasisektų 
suvesti valdžią į komunistų rankas, 
tai tas būtų lygu Sovietų okupacijai, 
kaip tatai buvo Irane.

Alsopas pastebi, kad kovoti poli
tinėje srityje esą sunku visur ten. 
kur gyvulys daugiau vertinamas 
negu žmogus. Ir todėl yytų kraštuose, 
kur nėra politinių tradicijų, kur de
mokratija iš viso nežinoma, — ten

Savo esmeje daugiau revoliucinės 
šiose srityse, negu tai sovietai siūlo.

Iš šių kelių pastabų aiškėja, jog 
tradicinė diplomatija gal. būti nu-
stumta į šalį ir jos vietą užims po
litiniai bei jėgos ginklai, kurie gali, 
geriausiu atveju, privesti prie tai
kos. (NYHT)

D. BRITANIJOS KARIUOMENĖS 
VADŲ KONFERENCIJA.

UP iš Londono praneša, kad Bri
tanijos aukščiau'si sausumos, laivyno 
ir aviacijos karinai vadai iš visos 
imperijos renkasi į Camberg štab6 
koledžą konferencijai, kurioje bus 
svarstoma busimojo karo atominės 
bombos ir kitų naujų ginklų vaid
muo.

Feldmaršalas Viscout Montgome
ry, imperijos kariuomenės štabo vir
šininkas, atidarė 6 dienų konferen
ciją, kurioje dalyvauja 180 karininkų.

Konferencijos būstinė būsianti la
bai stipriai saugoma, kad į ją nepa
tektų neįgalioti asmenys.
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