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Tėvynė 
mūsų...

Nauji keliai - tie patys
siekiniai

Vargu ar kuri tarptautinė kon
ferencija, pritilus paskutiniojo karo 
šūviams, apsiėjo nepalietusi opiau
sios temos — karo pabėgėlių ir trem
tinių problemos. Iš kitos pusės, var
gu kuri kita problema taip sunkiai 

- sprendžiasi kaip ši. Daug per tuos 
dvejeris metus priplanuota, prikal
bėta, daug pagaliau padaryta, grąži
nant milijonus darbo vergų į jų tė
vynes. Bet vis dėlto pasilieka arti 
milijono žmonių, kurie, kol pasaulis 
nepasiekia taikos ir nesusitvarko de
mokratijos ir žmogaus teisių pagrin
dais, kaip diskusijų objektas neiš
nyksta.

Šicindien jau atrodo, kad vis dau
giau pradedama įsitikinti, jog pilnas 
ir galutinis šios problemos išspren
dimas ligi šiolei išbandytais meto
dais nebeįmanomas. Jo neveiksmin
gumas, sąlygoms nesikeičiant, glūdi 
tame, kad dalis tremtinių į savo tė
vynes pagrįstai grįžti negali ir ne
grįžta. Jų palikimas sugriautoje ir 
suskaldytoje Vokietijoje, kuri pati 
ūkiškai galų su galais suvesti neį
stengia, juo tolyn, tuo darosi proble- 
matiškesnis. Vokiečiai, bent vakari
nėse zonose, įgauna vis daugiau savi
valdos teisių, o su jomis didėja ir 
pastangos tremtiniais nusikratyti. 
Jos jaučiasi net dabar, kada šie žmo
nės, belaukdami kitokio savo likimo 
Ir naudodamiesi tarptautine globa, 
dar neturi tiesioginio' intereso jungtis 
į Vokietijos ūkį, nebepajėgiantį pa
čių vokiečių aprūpinti darbu. Bet 
Svarbiausia priežastis gal yra ta, kad 
tie kraštai, kurie galėtų šiems žmo
nėms tapti antrąja, laikinąja tėvyne, 
bent iki šiolei per maža geros valios 
parodė praktiškai savo imigraciniams 
varžtams atleisti. Tik šių varžtų at
palaidavimas tegali tremtinių proble
mą, kokia ji dabar yra, galutinai iš
spręsti, jeigu nebūtų lemta atgyti 
laisvei ir demokratijai ten, kur j oš1 
šiandien nėra.

'žengus į trečiuosius metus, ima 
aiškėti tendencijos, kad pradedama 
atsisakyti nuo senųjų šios problemos 
sprend'mo metodų. Naujieji keliai 
pamažu krypsta į vis didėjančias 
emigracijos galimybes. Tiesa, jos kol 
kas ir ypač iš kai kurių Vokietijos 
tonų dar labai ribotos, bet juo to
liau, tuo daugiau svaresnių balsų 
pasigirsta už jų padidinimą. Pasku
tiniuoju metu ypatingas aktyvumas 
tuo atžvilgiu pasirodė Jungtinėse 
Amerikos Valstybės. Sis aktyvumas, 
esamoje politinėje konsteliacijoje su
tampąs su mūsų interesais, mums da
rosi tuo reikšmingesnis, kadangi bir
želio pirmosiomis dienomis ten ruo
šiamasi pradėti svarstyti atitinkamo 
(statymo projektą. Jungtinių Valsty
bių durų prasivėrimas tremtiniams, 
jeigu jis įvyktų, ko mes visa širdimi 
trokštame ir linkime, Amerikai at
neštų arti pusmilijonio kruopščių ir 
sumanių darbo rankų, pasiryžusių 
kad ir sunkiausiu darbu atsidėkoti 
už gimtųjų namų netekimo atveju 
Suteiktą pagalbą. Mums gi tatai bū
tų šiandien geriausia išeitis. Ji ne 
tik leistų mums įsijungti į didžiąją 
mūsų išeivių koloniją, bet ir apsau- 
Stų nuo sunykimo paskirai išsibars-

is po visą platųjį pasaulį. Užtat 
Su dideliu dėmesiu ir sekame tai,

Mrs. Roosevelt už DP įsileidimą į JAV
Šiuo metu daromi stropiausi pa- 

jiruošimai pravesti Kongrese pasiū
lytam Bill 2910, pagal kurį norima, 
kad per ketveris metus į JAV būtų 
įsileista 400.000 tremtinių iš Euro
pos. Tam pasiūlymui pritaria JAV 
prezidentas Trumanas ir yra paragi
nęs Kongresą greičiau tai padaryti. 
Visos patriotiškos organizacijos šiuo 
metu JAV tuo reikalu daro didžiau
sias pastangas. Iš ateinančių pasku
tinių laiškų galima tikėti, kad toks 
nutarimas Kongrese bus padarytas. 
Šioj vietoj mes norime pažymėti, kad 
Ir E. Roosevelt tremtinių įsileidimui 
į JAV pritaria, nors jos pažiūra į da
bartinį Lietuvos okupavimą, kaip

Viltys ir tikrovė
Pasaulio politiką lems Londono konferencija

Šiandien Europa pergyvena sun
kiausias dienas. Ji nejaučia tvirto 
pagrindo po savo kojomis. Karo me
tu, nors ir buvo sunku, kiekvienas 
dėjo viltis j greitą karo pabaigą ir 
teisingą taiką. Šiandien tos viltys 
vis labiau išblanksta. Europa tikė
josi — Maskvos konferencijos vai
siai nepasitvirtino. Europą slegia 
skurdas ir maisto nepriteklius. Ją 
kankina ir ateitis, nes kol kas ne
matyti šviesesnių prošvaisčių. Euro
poje siaučia politinė krizė, kurią pa
gilina ekonominė suirutė.

Ne vienam kyla klausimas, kas 
bus toliau? Iš politinių vadų aiškių 
perspektyvų nejaučiama. Jei ir pra
sitariama, tai per daug nedrąsiai, kad 
neužgautų kurio nors savo kolegos. 
Iš chaotiškos politinės ir ekonominės 
situacijos išeities nematyti. W. Chur- 
chillis ją mėgina ieškoti per Jung
tinės Europos valstybės, kurios vie
nam didžiųjų partneriui yra nepri
imtinos. Toji idėja nenauja ir at
rodo neefektyvi, tai ateities reikalas. 
Jei Rytų blokas nebus Įtrauktas, o 
tai jau matyti, tada bus sukurta dvi 
Europos — Rytų ir Vakarų. Todėl 
šiuo keliu išbristi iš esamo chaoso 
vargu bus galima.

P. Bevinas, D. Britanijos užsienių 
reikalų ministeris, deda daug vilčių 
j būsimą Londone užsienių reikalų 
ministerių tarybos konferenciją. Jis 
tikisi, kad tada pasiseksią sukurti 
taiką Londono konferencijoje. Tą 
konferenciją Bevinas laiko, kaip 
NYHT rašo, „gyvybingiausia pasau
lio istorijoje“. Kalbėdamas žemuose 
rūmuose, jis pareiškė, kad Maskvos 
konferencija parodžiusi tai, kad mes 
žinome, ką turime iškelti būsimoje 
užsienių reikalų ministerių tarybo
je ...“ Tad ir p. Bevinas nėra labai 
tikras, kad taika būtų pasiekta Lon
done.

Prancūzijos užsienių reikalų mi
nisteris p. G. Bidault, grįžęs iš Mas
kvos, prieš kelias dienas, pirmą kar
tą spaudos konferencijos pareiškė, 
kad kito karo klausimas nekyląs ir 
kalbos apie jį sukeliančios pasibjau
rėjimą. „Bet mes, sako jis, negalime 
ilgiau pasilikti dabartinėje būklėje, 
kurioje negalima sukurti taikos ...“ 
P. Bidault, nors ir nesitiki naujo ka
ro, nors ir biaurisi juo, bet ir esama 
padėtimi nereiškia pasitenkinimo.

p. Bevinas savo kalboje parla
mente dar pesimistiškiau išireiškė. 
Jis pasakė, kad „jei daugelis šių 
klausimų — Vokietijos, Austrijos ir 
priedų santykiai tarp Vakarų ir Ry
tų — Londono konferencijoje lap
kričio mėn. nebus išspręsta daugiau 
patenkinama forma, tai nė vienas 
negalės pranašauti, kokį kursą paims 
pasaulis“. Abejonių daug, o šviesios 
vilties ateičiai maža.

Ar ateitis praskaidrės ir kokiomis 
aplinkybėmis, niekas konkrečiai ne

kas šiuo reikalu darosi Jungtinėse 
Valstybėse.

Panašus dėmesys šiuo metu kryp
sta ir į antrąjį Vakarų demokratijos 
šulą — D. Britaniją. Jau nebe pir
ma savaitė, kaip mūsų tautiečiai bū
riais palieka Vokietiją ir keliasi į 

ankščiau esame skelbę, mums ir la
bai nemaloni. „Dirva“ apie E. Roo
sevelt atvirai skelbia, kad išvietinti 
Europos žmonės būtų įsileisti į šią 
šalį, kaip imigrantai, kad jie galėtų 
čia pradėti kurti savo sugriautą gy
venimą. Ji sako, nors bus įsteigta 
nauja tarptautinė organizacija išvie- 
tintiems žmonėms šelpti ir, nors Ame
rika sudės į ją savo dideles sumas 
pinigų, pabėgėlių naudai bus pada
ryta tik pusė darbo, jeigu jiems ne
bus leista įvažiuoti į JAV.“ Toliau 
laikraštis pažymi, kad dabartinė JAV 
kvota yra 150.000 žmonių. Tačiau tik 
apie penktadalis į JAV teįvažiuoja 
dėl laivų trūkumų ir kitų suvaržymų. 

nusako. Kiek aiškiau nušviečia prie
žastys to taikos darbo nesėkmingu
mo. Štai, gen. Clark, išvykdamas 
naujom pareigoms iš Austrijos New 
York Herald Tribune koresponden
tui pareiškė, kad „Sovietų kariuo
menė yra paėmusi visus laivynin- 
kystės įrengimus iš Vienos, įskaitant 
laivus, jų dirbtuves ir kt. ir kad lai- 
vyninkystė Dunojumi tikrai susto
jusi ...“

Henry Wallace blogybėms išveng
ti siūlo ekonominio atkūrimo progra
mą, finansuojant karo nukentėjusius 
kraštus. Nuo tos minties neatsisako 
ir JAV. Štai matome- teikiant pasko
las D. Britanijai, Prancūzijai, Čeko
slovakijai, Vengrijai, Italijai, Graiki
jai ir Turkijai. Paskutiniu metu no
rėta padaryti palengvinimų tarptau
tinėje prekyboje. Bet štai, susirinko 
Ženevoje tik 19 kraštų atstovai, o 
Sovietai pasiliko, kaip ir visada, nuo
šaly.

Gautomis žiniomis Ženevos tarp
tautinė prekybos konferencija pateko 
į mirties tašką. Tuo klausimu „Iz- 
vestija“ rašo, kad ši konferencija 
esanti kapitalistų ir kad iš jos iešką 
naudos JAV ir D. Britanija. „Visų 
ekonominių pasitarimų, kuriuos vyk
do kapitalistiniai kraštai, charakte

Nauji vėjai Prancūzijos užs. politikoj s
Gyvybiškas, anglies klaus

Lūžis Prancūzijos 'vidaus politi
koje, įtakingai komunistų pagijai 
netekus ministrų portfelių, davė ne 
maža pagrindo spėliojimams ir apie 
laukiamus posūkius užsienio politi
koje. Kad užbėgti už akiu sensa
cingiems spėliojimams, ministras 
pirmininkas Ramadier paskubėjo pa
daryti vyriausybės vardu pareiški
mą, kuriuo jis, bandydamas sušvel
ninti ir sumažinti (vykusių vidaus 
politikoje permainų rezonansą pa
saulio opinijoje, stengėsi nušviesti- 
Prancūzijos užsienio politikos gai
res, kurios pasiliekančios vietoje ir 
nesikeičiančios.

Neatsižvelgiant šio pareiškimo,, 
eilėje gal tikrai sensacingu priesko
niu atmieštuose spėliojimuose, iškyla 
visdėlto faktoriai, išplaukią iš neiš
vengiamų ūkinių ir politinių saitų, 
iš kurių išsinarplioti esamoje tarp- 
tautnių įvykių eigoje sunku ir Pran
cūzijai, ne kartą bandžiusiai reikš
tis nuosavu smuiku keturių didžiųjų 
kvartete.

Kaip paprastai tokiais atvejais, ir 
šį kartą, po oficialių ir autoritetingų 
pareiškimų seka pareiškimai „gerai 
informuotų politinių sluoksnių“, ku
rių padėtis paprastai nevaržo pasi
sakyti ir tais politiniais niuansais 

anapus kanalo. Ten jiems pažadėtos 
pačių šeimininkų turimos sąlygos — 
toks pat darbas ir tas pats uždarbis. 
Dar neturime žinių, kaip tos sąlygos 
iš tikrųjų atrodo su jomis susitiku
siesiems, tačiau aukštas ir plačiai ži
nomas britų kultūringumas duoda 
pagrindo tikėtis, kad tenai atsiradę 
mūsų tautiečiai bus traktuojami ne 
kaip darbo vergai, nors tatai prana
šauja mums niekad gera nelinkėję 
„draugai“ kontinente, bet kaip pana
šaus ar to pat lygio žmonės, su tais 
pačiais kultūringam žmogui leisti
nais ir būtinais siekimais bei idea
lais. Jau dabar girdime per Londono 
radiją pasikalbėjimus su ten nukelia
vusiais, girdime lietuviškas dainas 
dainuojant. Tai ženklas, kuris rodo, 
jog kultūringas kraštas vertina 
žmogų.

Tokias sąlygas suradę, mes jokiam 
laikinai mus priglaudusiam kraštui 
našta nebūsim, o aukščiausias ir 
švenčiausias mūsų siekimas buvo, 
yra ir bus — gyventi, dirbti ir kurti 
laisvam savo gimtinės krašte!

M. Zubrys

ringas bruožas, rašo Izvestija, yra 
tas, kad jaučiamas netikrumas ir 
aliarmas. Netikrumo pagrindinis fak
torius esą ekonominės krizės baimė, 
ypač JAValstybėse“. Toliau nurodo
ma, kad Sovietų Sąjunga nežinanti 
jokių krizių.

Kartu su Sovietų Sąjunga šioje 
konferencijoje nedalyvauja nei Len
kija, Jugoslavija, ir kai kurios pietų 
Amerikos valstybės.

Sunkiausią krizę pergyvena Itali
ja, nes čia vyksta rūgimas ir ūkinėje 
ir politinėje srityje. Dabartinės vy
riausybės krizė vargu pagerins rei
kalą. Štai Sumner Welles rašo, kad 
komunistų partija sparčiai auganti: 
„Kiekvienas departamentas turi savo 
komunistų kvotą. Užs. ministeris 
grafas Sforza, nors ir valdo užs. mi
nisteriją, bet visa administracija yra 
komunisto pasekretoriaus rankose..“ 
Toliau jis nurodo, l.ad komunistų 
partija labai kreditinga. Ji tu
rinti slaptus Musolinio depozitus, jai 
telkia jugoslavų komunistai lirų, jies 
jie jų yra daug paėmę Vokietijos 
okupacijos metu, nemaža gaunanti ir 
iš Maskvos, rašo NYHT.

Sumner Welles nurodo didelį pa
vojų Italijai tapti Sovietų satelitu,

minias. Trumą no ‘ doWJn'jg 
ir Bullitto vizitai.

kurie daugiausia ir lemia to, ar kito 
krašto vidaus ar užsienio r - itiką.

Tuo būdu, eilėje reikšmingų įvy
kių, nebejotinai įtaigojančių Pran
cūzijos užsienio politikos kelią arti
miausiomis dienomis išsikristalizuo
ja penki momentai, kurie, tiek pran
cūzų, tiek užsienio spaudoje komen
tuojami, kaip pagrindiniai veiksniai, 
kurių nuneigti ir jų įtakos išvengti 
negalima jokiais oficialiais pareiški
mais.

Pirmučiausia, Prancūzijos ūkiui 
gyvybiškas anglies klausimas, neat
siejamas nuo politinių klausimų 
komplekso, jau Maskvos konferen
cijos metu, ten pat vietoje sudarius 
„anglies sutartį“ su anglosaksais, iš
jungė pagrindinius kontroversus 
Prancūzijos ir D. Britanijos santy
kiuose. Prieš tai ta „anglies proble
ma“, tarnavusi antibritiškiems Pran
cūzijos sluoksniams parankiu ar
gumentu, virto bumerangu, atsimu
šusiu į besisvaidančių antibritiško- 
mis parolėmis galvas.

Anglosaksų žestas, parodžius šia
me klausime Prancūzijos gyvybinių 
ūkio reikalų įvertinimą, laikomas 
pirmoju žingsniu į ūkinį trijų vaka
rinių Vokietijos okupacinių zonų su
sijungimą. Kompetetingi sluoksniai

Trumanas remia 400.000 DP 
įsileidimo planą

VALSTYBES IR TEISINGUMO DEPARTAMENTAI PRINCIPE PRIĖMĖ 
ĮSTATYMO PROJEKTĄ

Washingtonas, gegužės 17 d. NY 
HT pranešimu, Be. lieji rūmai, vals
tybės ir teisingumo departamentai 
principe yra sutikę su Stratton įsta
tymo projektu, pagal kurį būtų įsi
leista į JAValstybes 400.000 europie
čių DP artimiausių 4 metų būvyje.

Apie tai buvę patirta tada, kai 
rūmų juridinis komitetas paskyręs 
minėtą įstatymo projektą svarstyti 
birželio 4 d.

Manoma, kad šis projektas praei
siąs per Kongresą ir kad rudenį bū
sią įtikinta JTautos dėl 100.000 žydų 
įsileidimo į Palestiną. Tuo būdu pu
sė problemos bus išspręsta. Kiti 
500.000 DP būtų pasiųsti į kitus kraš
tus.

Stratton projektas buvo įneštas 
jau balandžio 1 d. Pagal jį būtų pri

IRO darbą galės pradėti 
PENKIOLIKTUOJU NARIU PASI

RAŠĖ STATUTĄ ISLANDIJA 
New York, gegužės 15 d. (Denaf

NZ). — Jungtinių Tautų Islandijos 
delegacijos pirmininkas, T. Thors, š. 
m. gegužės 12 d. pasirašė Tarptauti
nės Pabėgėlių Organizacijos (IRO) 
statutą. Tuo būdu Islandija tapo 
penkioliktuoju šios organizacijos na
riu ir tuo pačiu susidarė darbui pra
dėti reikalingas signatarų minimu
mas. Organizacinis IRO komitetas 
gegužės 13 d. nutarė nuo liepos 1 d. 
perimti UNRRA-os darbą, kadangi 
birželio 30 d. pasibaigia šiosios vei
kla. Kreiptasi į Komiteto narius su 
prašymu nuo liepos 1 d. pradėti IRO 
nario įnašų mokėjimą, gi sumokėti 
avansai įforminus pačią organizaciją 
busią atskaityti iš metinių įnašų.

jeigu nebus imtasi skubių priemonių 
Italijai padėti ekonomiškai susitvar
kyti.

Tokiose aplinkybėse gyvena su
griautoji ir badaujanti Europa. Per
spektyvos geresniam gyvenimui kol 
kas yra neaiškios, priemonės nekon
krečios ir kol kas nerealios. Tarp
tautinė politika neįgauna tikrojo vei
do, ji klaidžioja pinklėse ir nuolat 
raizgoma, kol pagaliau turės pasl- 
purtyti ir nusikratyti voratinklių ar
ba ji pati turės suklupti:'

A. Audronis

šešėlyje; W. Churchiilio

esą vieningos nuomonės, kad jokia 
Prancūzijos vyriausybė, kokių poli
tinių šešėlių bebūtų įtaigojama, ne-1 
galėtų susilaikyti nuo tų zonų su
jungimo, jei tuo būtų užtikrinta 
Saaro krašto anglies gamyba Pran
cūzijai, neatsižvelgiant net Sov. Są
jungos opozicijos, pareikštos Molo
tovo dar Maskvos konferencijos metu.

Tiems dviems tampriai susiju- 
siems momentams įkandin seka 
Prancūzijos ir JAV suartėjimo klau
simas. Jau iš Maskvos sugrįžus, ten 
dalyvavę prancūzų daplomatai kon- 
stantavo ryškius nuomonių suartė
jimo faktus, kurie nepaliksią be įta
kos tolimesnei Prancūzijos užsieniu 
politikai. Ir kaip besistengtų oficia- ■' 
lūs politikos vairininkai nuneigti, 
kad ūkinė JAV parama įtaigojanti 
ir veikianti Prancūzijos užsienio po
litiką, įvykiai nesulaikomai suka po
litikos vairą ton pusėn, kur šiuo me
tu ūkinės jėgos ir samprotavimai 
kartu nusako ir politinį kelią. Tat, 
nagrinėdamas Prancūzijos ir JAV 
ūkinius santykius, Jean Piot lai
kraštyje „Aurore“ ir sako, jog nėra 
jokio pagrindo galvoti, kad JAV, — 
kur viešoji opinija vis daugiau ir 
daugiau įsitikina konflikto neišven-

(Pabaiga 6 pusi.) 

imta į JAV 400.000 DP nuolatiniais 
JAValstybių gyventojais. Įstatymą 
priėmus, kasmet būtų įsileidžiama 
po 100.000 DP.

Visi įsileidžiami DP nuolat ‘ gy
venti JAV būtų kvalifikuojami pagal 
visus JAV imigracijos statymus. Tas 
reiškia, kad jie turės atitikti cha
rakteriu, sveikata bei finansais ir 
kad jie netaptų krašto visuomenei 
našta. Jie turės sumokėti pagalvio 
8 dol. mokestį, ir 10 dol. už vizą, pri- 
skaitant dar mokestį už kelionę laivu.

Pirmumas įvažiuoti bus duodamas 
našlėms, tėvams, vaikams ir kitiems 
iki 4-to laipsnio Amerikos piliečių ar 
per pirmąjį ar antrąjį pasaulinį karą 
garbingai tarnavusių asmenų ginu, 
nėms. (NYHT)
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Dešimt dienų Amerikoje jus. Todėl samdiniai dažniausia ne 
rūko, o kramto tabaką. Išgerti taip 
pat mėgsta, nors tatai labai bran-

vių nemelžia, bet veršiai čiulpia, kol 
jiems galvas nukerta. Galėtų išau
ginti (tiek yra pašaro) 150—200 kiau-

Jul. Sakelė. — Kiekvienam, kurs 
gavęs Konsulato vizą pasikelia va
žiuoti i Ameriką, stojasi prieš akis 

du klausimai:
kaip nukeliausi Amerikon ir kaip 
ten pradėsi gyventi? Dėl nukeliavi- 
mo Amerikon ne vienam esti daug 
abejonių — mat, girdėti įvairių kal
bų ir įspūdžių. Ypačiai dėl kelio
nės per Atlantą. Atlikęs tą kelionę 
dabar galėčiau trumpai pasakyti: ke
lionė jokių didelių sunkumų ar var
go nesudaro. Žinoma, įspūdžių ga
lima pripasakoti daug ir įvairių. Bet 
faktas, kad ir nelabai sveiki ir

mačiau tik New Yorko muitinėje ir 
jokių sunkumų neturėjau. Įsidėmė
tina mediniai lagaminai kelionės 
neišlaiko. Sulūžta ir gaunasi tik ši
puliukai. Skardiniai taip pat aplūžta.

Kas daryti išlipus New Yorke?
šis klausimas pasidaro jaudinan

čiai .aktualus baigiant priplaukti prie 
krantinės. Bet ir dėl to nereikia 
jaudintis. Jau laive kiekvienam ant 
krūtinės prisega stambią etiketę, 
kuri ženklina, per kurią organiza
ciją važiuoji. Tik išlipus tos orga
nizacijos atstovai sutinka ir paima 
savo globon iki tavo galutinai nu-

dėl taip maža žmonių? Yra dvi pa
grindinės priežastys. Visų pirma, 
darbas labai mechanizuotas 7- trak
toriai, mašinos, elevatoriai. Tatai 
žinoma be galo sutaupo'darbo jėgą. 
Tačiau yra ir kitą priežastis: nėra 
laukų darbininkų. Jų gauti neįma
noma arba labai sunku. Visi ver
žiasi į miestus. Samdinys ūkyje 
gauna 75 dolerius per mėnesį, kam
barį ir gerą valgį (tris kart per die
ną karštą mėsą). Nerūkantis samdi
nys paprastai gauna 10 dolerių dau
giau — mat, mažesnis gaisro pavo-

gu. O pasigėrus miesto gatvėje svy
ruoti ar šiaip kiek balsiau „pasi
reikšti“ taip pat brangiai kaštuoja. 
Bematant su geru taksi nuveža (la
bai mandagiai) pernakvoti. Miegoti 
patogu, duoda gerai užvalgyti, bet 
visa tai su pabauda, su administra
cijos ir teismo išlaidomis atseina iki 
50—60 dolerių. Taigi „linksmintis“ 
ne pigu.

Dėl darbo stokos nebe vienas far- 
meris neišnaudoja visų savo ūkio 
galimumų. Pavyzdžiui, kai kur kar-

lių, o augina tik keliasdešimt.. Nėra 
kas dirba — neapsimoka. Partneriai 
darbininkų stoka labai nusiskun'džia 
ir mėgsta barti „baltkalnierius“, ku
rie gyvena mieste ir, jų nuomone, 
naudojasi farmerių darbo vaisiais. 
Mūsų kaimynai farmeriai daugiausia 
lenkų kilmės. Nors jau Amerikoje 
gimę, bet kalba neblogai lenkiškai. 
Jų nuomone, — ar tiesa, nežinau, — 
lietuviai greičiau užmirštą savo tėvų 
kalbą. Lenkai turi čia pat ir len
kiškas pamaldas.

(Nukelta į 6 pusi.)

amžiaus vyrai ir mote- 
nusiteikę išlipa New 
dėl kelionės sunkumų

80—90 metų 
rys gerai 
Yorke. Tad 
niekas neprivalo turėti rūpesčių ar 
jaudintis.

Dar dėl bagažo, pinigų, laiškų 
ir spausdihių

noriu trumpai dar papildomai (galu
tinai patyręs) šit ką pasakyti. Ba
gažus, kuriuos atiduodi iš pradinės 
stoties (pvz., Felebacho, Muencheno, 
Frankfurto) pamatai tik New Yorko 
muitinėje. Bet Bremene galima dar 
papildomai atiduoti. New Yorko 
muitinėje peržiūri visus ir bagažus 
ir rankinius daiktus. Vežti be muito 

" galima visa tai, kas yra skirta as
meniškam naudojimui. Žinoma „as
meniškam naudojimui“ sąvoka ne
labai aiški. Pavyzdžiui, muitininkas 
New Yorke pamatęs, kad vežu stal
tiesę, pasakė, jog tai namų apyvo
kos dalykas (ne asmeniškas) ir kad 
už tai turėčiau mokėti muito rinklia
vą.' Bet mokėti nereikėjo.

Mačiau, kad be kliūčių per mui
tinę praėjo žmonės foto aparatais 
apsikarstę ar su vadinamais „sto- 
periais“ ant rankų. Prie progos dėl 
tų garsių „stoperių“. Jį turi beveik 
kiekvienas emigrantas. Bet ar ten 
Europoje nėra su jais kokių „foku
sų“. Jie kelyje be jokios priežasties 
nustoja ėję arbe nei iš šio nei iš to 
nukrinta stiklo rėmeliai ir pan, Tai 
gi kaž „netvarkoje“. Ypačiai, kad 
jie be firmų. Kas vežasi dolerių, 
atrodo, praktiškai sunkumų neturi. 
Bent manes niekas apie tai neklausė. 
Laiškus kitiems asmenims vežti ga
lima, bet Bremene juos paima cen
zūra — peržiūri ir grąžina užlipin- 
tamfe voke. Įvairius spaudos daly
kus aš parodžiau cenzūrai Fellbache 
ir atidaviau į bagažą. Vėl juos pa-

IŠMESTA Į GATVĘ PABALTIJIE
ČIŲ SKAITYKLA

FREIBURGAS. — S. m. balandžio 
28 a. Dreizamo kavinės savininkas 
'vokietis, įėjęs per užpakalines du
ris, savavališkai užėmė UNRRA-os 
įsteigtos pabaltijiečių skaityklos pa
talpas. Toje kavinėje susirinkdavo 
pabaltijiečiai, būdavo 
paskaitos, susirinkimai, 
tykia ir buvo galima 
praleisti laiką, palošti
etc. Toks pasielgimas rodo, kad kai 
kurie vokiečiai nesiskaito su kitų 
tautų kultūriniais siekimais ir nieko 
nepasimokė iš praeities.

Reikia tikėtis, kad vietos pabal
tijiečiai reaguos į tokį neleistiną iš
sišokimą ir padarys kur reikalinga 
atitinkamų žygių buvusiai padėčiai 
atstatyti. x. I

laikomos 
veikė skai- 
kultūringal 
šachmatais

matytos vietos Amerikoje. Jeigu 
važiuoji be organizacijos — giminės 
viską apmoka, tai tave sutiks gimi
nės arba tam tikra kita organiza
cija kuriai giminės bus sumokėję (ar 
vėliau sumokės) už tave pinigus. 
Tokiais atvejais tau laive užkabina 
kitokią etiketę su raidėmis „A. T.“ 
(„Traveler Aid“, atseit, pagalba ke
liautojams).

■Kas iš New Yorko važiuoja į 
Chicago, ar jos link, gali tą pačią 
dieną išvykti, nes vakare 11,30 vai. 
iš „Grand centrai“ stoties išeina la
bai patogus traukinys, kuris kitą 
dieną 3 vai. 30 min. po piet ateina 
į Chicago La Salle Street stotį. No
riu du dalykus priminti dar. New 
Yorke reikia gerai sutvarkyti baga
žų reikalus, priešingai — jų ilgai 
negausi. Aš dar ir šiandien jų netu
riu. Bagažus reikia daryti didesnius, 
kad nebūtų perdaug atskirų gabalų. 
Beje, katalikų organizacijos adresas 
New Yorke toks: The Catholic Com
mittee for Refugees, 265 West 14th 
Street New York, N. Y. Bagažus gi 
atiduoda tokioje vietoje: Atlas Wa- 
rehause, 447 W 36 str., New York C. 
Taigi tie du adresai gali būti daug 
kam reikalingi.

Lietuviškas vienkiemis
Patekau į vieno biržiečio lietuvio 

farmą (vienkiemį): Leo Laudansky, 
Arlington — Illinois, Box 1. („Box" 
reiškia ne pašto dėžutę, bet kelią, 
prie kurio ta farma yra). Taigi čia 
va ir pragyvenome jau 10 dienų. 
Žinoma, Amerikoje yra daug farmų. 
Aš. g-liu parašyti įspūdžius tik apie 
Illinois valstybės (ten, kur yra Chi
cago, farmas). Žinoma, iš pirmos 
žvilgsnio yra nemaža

panašumo į Lietuvos ūkį.
Laukas lygus. Gyvuliai: karves, ki
aulės, vištos, arkliai, šunes ir katės 
— tokie pat kaip Lietuvoje. Bet 
sodnų ir medžių beveik nėra. Tro
bos medinės visos ir visur gražiai 
nudažytos, ne masyvinės. Statyba 
lengvo tipo. Tačiau yra didelis, taip 
sakyti, „vidujinis“ skirtumas nuo 
Lietuvos ūkio.
Labai mažai naudojama žmogaus 

darbo
. Va, ūkis iš 80 ha, o dirba tik vie

nas savininkas ir vienas samdinys. 
Tiesa, dirba daug, bet apsidirba. Ko-

„Tremtinio Keliais' liežuviai Italijoje
A. Merkelis-

?■

Praūžusiojo karo audra lietuvius 
išsvaidė po visą pasaulį. Keli šimtai 
jų buvo nublokšta ir į gražiąją Ita
liją. Ten gyveną lietuviai neseniai 
išleido knygelę apie savo gyvenimą 
„Tremtinio Keliai s“, Bologna 
MCMXLVII, 64 psi. Printed in Bo
logna-Italy, 1947, Edited by Inter
national Coy „LUX“ Nr. 4. All 
rights are reserved. Stampato nella 
Sezione Tipografica dell Instituto 
Tecnico Industriale Aldini-Vleriani 
di Bologna.

Šiuo metu Italijoje tremtinių 
stovyklose, kolonijose, kolegijose ir 
privačiai gyvena apie 500 lietuvių. 
Italija lietuviams nesvetimas kraš
tas: jų šiek tiek ten gyveno ir prieš 
karą, ypač Romoje. Ten buvo mūsų 
pasiuntinybių prie'Vatikano ir Kvi- 
rinalo tarnautojai, šiek tiek kunigų 
ir šiaip jau studentų, studijuojančių 
Romoje.

„Dažnai lietuvis svajodavo apie 
Italiją — turizmo kraštą, jos mė
lyną dangų ir žydriąsias jūras, bet 
niekad nesitikėjo, kad ta jo roman
tiška svajonė galėtų išsipildyti. Bent 
lietuvis, kuris buvo pripratęs pu
renti savo juodą žemelę ir gėrėtis 
savo skausmais ir džiaugsmais 
puošta šalele, nesitikėjo pamatyti to 
vynuogių ir persikų krašto, tuo la
biau jame apsigyventi ilgesnį laiką. 
Ta jojo svajonė, gal būt, niekad ir 
nebūtų tapusi realybe, jei ne žiau
rios aplinkybės, kurios atplėšė jį 
nuo šventos žemelės ir išbloškė pa
saulin, paversdama benamiu ir am
žinu klajūnu. Lietuvis, palikęs

UNRRA-os direktorius lietuvis
Sąryšy su reformomis UNRRA-os 

įstaigose Weilheim/Teck stovyklos 
komendantas Vincas Salčiūnas pas
kirtas UNRRA-os direktorium 
Nuertingeno apskrities stovykloms 
su būstine Oberlenningene.

Gegužės 10 d. vakare Weilheim- 
Teck stovyklos gyventojai savo ener
gingam pirminkui, per pusantrų 
metų išbuvusiam komendanto parei
gose, suruošė išleistuves. J. Sk.

savo Tėviškės laukus ir kryžkelių 
rūpintojėlius, pats tapęs panašiu J 
juos, pasiekė ir Italiją, bet jau ne
be gėrėtis jąją, o nešti sunkią 
tremtinio ir dvigubai belaisvio dalį“ 
— savo įžanginiame straipsnyje 
„Lietuvių beieškant“ rašo Dr. Ber
nardinas Grauslys OFM. Jis, kaip Ir 
kiti lietuviai vienuoliai kunigai Ita
lijoje, yra labai daug nusipelnęs, 
teikdamas visokeriopą pagalbą Ita
lijoje išblaškytiems 'ir vargstantiems 
lietuviams, ypač belaisviams. Beieš
kodamas lietuvių, jis yra skersai ir 
išsilgai išvažinėjęs visą Italiją, ir jo 
lietuviai belaisviai Italijoje niekuo
met nepamirš. Apie lietuvius Ita
lijoje jis rašo:

„Nelengva buvo surasti jų sto
vyklas, išmėtytas po visą Italiją, dar 
sunkiau buvo į jas įeiti, griežtai 
saugojamas karo laimėtojų. Tačiau 
nepalyginsi, vargo su džiaugsmu, 
kurį patirdavo belaisviai, sutikę sa
vo tautietį, atėjusį įnešti į jų skau
dų gyvenimą džiaugsmo valandėlę, 
kurioje atkardavome praeiti, svajo
davome apie ateitį, maldaudavome, 
visų apleisti, Dangaus globos. Kiek
vieną kartą, kai palikdavau ir pas- 
pausdavau jiems broliškai ranką, 
pamatydavau jų akyse Tėvynę ir 
maldaujantį žodį — Tėve, neuž
miršk mūsų, aplankyk.“ (4 psl.)

Karo metu vokiečiai į Italiją 
vo atsiuntę nemažai Lietuvoje 
gaudytų ir Vokietijoje prievarta
mundiruotų transporto, darbo (Org. 
Todt) vyrų ir įvairios paskirties ka
rių. Karui pasibaigus, Vakarų Są
jungininkai atgabeno apie 30 lietu
vių pabėgėlių iš Austrijos, be to, le
galiai iš Vokietijos atvažiavo į Ro
mą stadijų apie 40 kunigų ir klie
rikų retkarčiais atvykdavo vie
nas kitas lietuvis su grįžtančiais 
italų darbininkais ar tiesiog per „ža
liąją sieną“.

Dar tebevykstant mūšiams vidu
rinėje Italijoje, daug lietuvių karių, 
prievarta sugaudytų į vokiečių ka
riuomenę, pasitraukė pas Italų par
tizanus ir kovojo prieš vokiečius. 
Šie vyrai, karui pasibaigus, įstojo

į tremtinių stovyklas. Lietuviai ka
riai, patekę Vakarų Sąjungininkams 
į nelaisvę, buvo Anderso karininkų 
verbuojami į lenkų korpusą Italijoje 
ir ten įstojo apie 200 lietuvių. Jie 
kurį laiką gyveno pietinėje Itali
joje, o demobilizuojant šį korpusą, 
beveik visi buvo išvežti; Apie lie
tuvių karius, prievarta sugaudytus 
į vokiečių kariuomenę, Italijoje gy
veną lietuviai maža težinojo.

Dabar pateiksime kiek žinių apie 
didesniąsias lietuvių kolonijas Ita
lijoje. >

MILANAS-MONZA
Po karo per 20 lietuvių karių 

susirinko pas tėvą Petrą Baniūną 
OFM, prašydami pagalbos. Gera
širdžio tėvo pastangomis jie buvo 
pavalgydinti, aprengti ir apgyven
dinti neblogose patalpose. Netrukus 
jiems buvo surastas ir darbas anglų 
karių pereinamajame punkte. Čia 
ilgainiui gavo darbo apie 30 lietuvių. 
Likvidavus šį punktą, lietuviai bu
vo atleisti su geriausiomis darbo 
atestacijomis. Prieš išvykdamas į 
Jungtines Amerikos Valstybes, Tė
vas Petras savo globojamus lietu
vius įrašė į Genujos stovyklą, o iš 
čia vėliau jie buvo perkelti į cen
trinę Reggio Emilia stovyklą.

(Bus daugiau)
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Stovyklavo Freiburgo skautai
Vos karščiau sušildžius pavasario 

saulutei, šių metų balandžio 23 die
ną Freiburgo tunto skautai suruošė 
stovyklą. Stovykla Įsikūrė prie Bo- 
deno ežero, gražiame ir pavasario

Laiškas iš prancūzų zonos
• Dettingenas prie Uracho. Mažas 
bažnytkaimis, įsispraudęs tarp kalnų, 
skęsta žydinčiuose soduose Sriaunus 
kalnų upeliūkštis, šniokšdamas vin
giuojąs! kaip gyvatė. Kvapios aly
vos vakarais svaigina savo aromatu. 
Tolumoje ant kalno riogso Uracho pi
lies griuvėsiai, bylodami apie gar
sius praeities kunigaikščių žygius. 

' Tai buvusi Uracho kunigaikščių re
zidencija, kuri mums lietuviams at
mintina istoriniu požiūriu. Tuoj po 
didžiojo karo Uracho kunigaikštis, 
Vokietijos siūlymu, norėjo užsidėti 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo II-jo 
karūną. Bet ano meto demokrati
niai nusiteikimai nesutapo su mo
narchiniu pasiūlymu, ir Lietuvos Ta
ryba, atmetusi Vokietijos siūlomą 
pretendentą į Lietuvos sostą, Lietuvą 
paskelbė Nepriklausoma Respublika.

Aukščiau minėtame Dettingene 
prie Uracho yra įsikūrusi nedidelė 
lietuviška kolonija, kurią beveik 
išimtinai’’sudaro „Ciurlionies“ an
samblio dalyviai. Graži aplinka tei
kia malonų poilsį, kuris taip reika
lingas ansamblio dalyviams, išvar
gintiems nuolatinių gastrolių.

Prieš kurį laiką šią lietuvišką ko
loniją aplankė naujai paskirtas 
Reutlingeno UNRRA Team dir. su 
savo bendradarbių kadru. Tą progą 
ansamblis savo buveinėje surengė 
šeimyninį koncentą ir kuklų,pobūvį. 
UNRRA direktorius savo pirmo ap
silankymo proga pasakė kalbą, ku
rioje pažymėjo, kad jis lankosi pir
mą kartą tokio pobūdžio kolonijoje, 
kuri susideda beveik vien iš meni
ninkų, gražiai reprezentuojančių sa
vo tautinį meną. Baigdamas kalbą, 
direktorius palinkėjo ansambliui pa
rodyti lietuviško liaudies meno ža
vesį už Vokietijos ribų ir jo tėvy
nėje mažoje Olandijoje.
Vykdydami lietuvišką religinį papro
tį, čiurlioniečiai savo buveinėje pir
mąją gegužės mėn. dieną pradėjo ge
gužinėmis pamaldomis.

Į gegužinių pamaldų atidarymą, 
buvo pakviesti Apaštališkojo Sosto 
delegatas kan. F. Kapočius ir 
VLIK-o atstovai. Salėje, kur kasdien 
vyksta darbas, buvo parengtas alto
rius su Madonos statula. Altorius 
skendo gėlėse. Gegužinių pamaldų 
atidaromąjį pamokslą pasakė kan. 
F. Kapočius, Br. K.

žiedais pasipuošusiame miške. To
kia aplinka kaip: Bodeno ežeras, 
apylinkėse židintieji sodai, žaliuo
jančios pievos ir slėnyje išsidriekęs 
Konstanzos miestas, suteikė daug 
džiaugsmo ir gaivinančių jėgų. Sto
vyklavo 50 skautų, kurių dauguma 
Freiburgo Universiteto ir Meno 
Akademijos studentai. Per. 10 sto
vyklavimo dienų, be linksmų, su 
gražia programa vakarais ruošia
mų laužu, stovykloje buvo at
kreiptas dėmesys į tinkamą pasi
ruošimą vykti į skautų suvažiavimą, 
kuris bus šių metų rugpjūčio mėn. 
prie Paryžiaus.

Lietuviai skautai, ruošdamiesi 
tam, mokėsi rikiuotės, lietuviškų 
dainų bei tautinių šokių, kuriuos 
tikisi suvažiavime pademonstruoti 
įvairių tautų skautams. Be to, įvai
riais klausimais skaitė referatus pa
tys skautai studentai: Mąkulis — 
„Skautų ideologijos pagrindai“, V. 
Rutulionis — „Topografija ir jos pri
taikymas gyvenimui“, S. Krašauskas
— „Krepšinio įsikūrimo istorija ir jo 
žaidimo taisyklės“ ir Zg. Dautartas
— „Augmenijos ir miškų reikšmė 
žmogui“.

Visi pasiruošimai ir darbai vyko 
gerai ir drausmingai nusiteikus, nes 
kiekvienas suprato savo uždavinį. 
Stovykla turėjo vieną svečią, tai pa
tyrusį skautininką V. Petukauską, 
sėkmingai vadovavusį jūrų skau
tams, mokiusį tinkamai buriuo
ti. Taip stovyklai besidarbuo-

jant ir besilinksminant, pasiekė ją 
ir liūdnesnė žinia, tai Konstancos 
lietuvių kolonijos nario Albino Kati
liaus mirtis. Į laidotuves buvo pa
kviesti ir skautai. Skautai, žinodami 
savo uždavinį — padėti artimui, su 
dideliu noru nuvyko ,į laidotuves, 
kuriose, be prancūzų bei vokiečių, 
lietuvių buvo negausu, nes Konstan- 
zos lietuvių koloniją sudaro vos tik 
apie 20 šeimų. Velionį palaidojo vo
kiečių katalikų kapinėse. Prie kapo 
skautai sugiedojo lietuvišką „Marija, 
Marija“. Į stovyklos užbaigimo lau
žą atsilankė Konstanzos visuomenė 
ir skautus apdovanojo dovanėlėmis. 
Taip pat stovyklą aplankę ir pran
cūzai svečiai su kunigu Petraičiu, su 
kuriais buvo ir Konstanzos miesto 
komendantas.

Lietuviams skautams buvo džiu
gu, kai aukštieji svečiai mielai ir su 
didžiausiu džiaugsmu šoko lietuvišką 
suktinį ir klumpakojį, bei mokėsi lie
tuviškų dainų. Svečiai buvo labai 
patenkinti lietuvių skautų susitvar
kymu ir nuotaikingu draugiškumu. 
Išvažiuodami ir norėdami užakcen
tuoti savo pasitenkinimą, jie skau
tams įteikę bendrą dovaną.

Peržvelgus bent trumpai stovy
klos gyvenimo eigą ir laikant ją pa
sisekusia, tenka priminti, kad tos 
stovyklos ruošimui ir apskritai skau
tų įkūrimui Freiburge daug pasidar
bavo ir .dabar energingai dirba 
skautai V Mikalavičius ir S. Kra- 
šauskas.

tg. Dautartas

Solidarumo vardu
Muenchene suorganizuota katalikų 

studentų federacija ■ „Unitas“
DP gyvenimas tuo ypatingas, kad 

čia' praktiškiausiai, kad ir siauru 
mastu, gali pasireikšti tarptautinis 
solidarumas. Todėl visai pagrįstai ir 
tikslingai dar praeitų metų gale kilo 
mintis suorganizuoti specialią DP 
studentų federaciją Pax Romana pa
grindais. Atlikus paruošiamuosius 
darbus, š. m. gegužės 16 d. Muen
chene, istoriniuose Muencheno rotu
šės rūmuose, galėjo įvykti šios fede
racijos steigimas. Jame dalyvavo 
keliasdešimt įv. tautybių kat. stu
dentų, be to, buvo atsilankę būrelis 
bičiulių ir aukštųjų svečių. ’ Tokių 
ypač išskirtini iš New Yorko atvykęs 
Prof. Kirschner, Pax Romana II pir
mininkas (jis yra eilę metų buvęs 
šios organizacijos I pirmininku) ir iš 
Fribourgo — Dr. Rudi Salat, šios or
ganizacijos gen. sekretorius. Abu 
svečiai, dalyvaudami federacijų įstei
gimo akte, palinkėjo naujajam aka
deminiam sambūriui įgyvendinti 
praktiškai tuos tikslus, kurių plačiu 
tarptautiniu mastu yra užsibrėžusi

Iškilmingąjį steigiamąjį susirinki
mą pradėjo iniciatorių grupės atsto
vas lenkas Baksik, pristatydamas 
Unitas federacijos valdybą, kurią 
sudaro: pirmininkas Dr. Senyei Akos 
(vengras), gen. sekretorius — Sucho- 
verskyj Ihor (ukrainietis) ir nariai: 
sekretorius' — Pesiur (ukrainietis), 
administraciniams reikalams — Počs 
Vladislaws (Latvis), kultūros — Mg. 
Petrulis Algirdas (lietuvis), sociali
niams — V. Holoy (vengras), krikšč. 
pasaulėžvalgai — Žiūraitis Jonas 
(lietuvis), moterų — Zagorzycka 
(lenkė).

Kontrolės komisija: Barklay de 
Tolly (lenkė), Perejma (ukrainietis), 
Kiskeri Bocz (vengras), Mg. Ceveris 
Benedikta (latvis) ir Šorius Antanas 
(lietuvis).

Perėmęs susirinkimo vadovavimą 
sambūrio pirmininkas, perskaitė 
gausius sveikinimus raštu — ameri
kiečių Vysk. Munch, Kan. Kapočiaus, 
Vysk. Neumueller ir kt. Be jau mi
nėtųjų Vyr. Valdybos narių, žodžių 
sveikino Pater Mueller, vokiečių 
studentų katalikų dvasios vadas, ir 
kt.

Iškilmingasis posėdis baigtas ben
dra malda. (zb)
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JAV-SSSR ūkiškieji santykiai
Ilgą laiką su dideliu neprielan

ku ..u amerikiečių visuomenė sekė 
įvykius Sovietų Sųjungoje po spalių 
mėnesio revoliucijos. Kai sukako 
pirmasis sovietinio režimo dešimtme
tis, labai mažai buvo likę kraštų, 
kurie formaliai dar nebuvo pripa
žinę sovietinės vyriausybės. Nepri
pažinusių valstybių priešakyje sto
vėjo Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Buvo dvi priežastys, kurios kliudė 
JAV — SSSR suartėjimą: a) ameri
kiečių bendras nusistatymas prieš 
komunizmą ir b) skolų klausimas. 
Kaip amerikiečiai žiūrėjo į komu
nizmą anais laikais, taip tos pa
žiūros iš esmės nėra pasikeitusios ir 
iki pat šiol. Bet įsiskolinimai,- at
siskaitymai ir bendrieji ūkiškieji 
santykiai visą laiką kliudė rasti 
bendrą kalbą šiem abiem dideliem 
kraštams.

Monarchinė Rusija liko amerikie
čiams skolinga 86 milijonus dolerių, 
neskaitant palūkanų. Šiandien tai 
atrodo nedidelis pinigas, bet prieš 
30 metų dolerio perkamoji galia bu
vo žymiai didesnė negu dabar. Be 
to, amerikiečiai pasiskubino pasko
linti Kerenskio vyriausybei dar 325 
milijonus dolerių, tikėdamiesi išgel
bėti demokratinį režimą. Eet tas 
jiems nepavyko. 1917 m. lapkričio 
7 d. JAV pasiuntinys Maskvoje Fran
cis telegrafavo į Washingtoną: „Atro
do, kad bolševikai vistu: įsiviešpa
taus. Negalima susekti, kur yra mi
nisterial ...“ Todėl suprantama, kad 
sovietai tų skolų nepripažino ir tas 
klausimos iki pat šios dienos tebėra 
nesureguliuotas. ,

Amerikiečiai yra biznio žmonės. 
Jiems yra reikalingos rinkos. Sovietų 
S-ga su arti 200 mil. gyventojų yra 
stambi rinka, kurioje galėtų tilpti 
dideli kiekiai amerikiečių prekių. Ši 
rinka visą laiką juos vilioja. Tas 
klausimas pasidarė itin aktualus, kai 
1929—30 m. JAV prasidėjo ūkio de
presija. Amerikiečiai buvo užintere- 
suoti eksportu, nes tiktai eksportas 
galėjo savo palengvinti depresijos 
spaudimą. Tuo pat metu sovietai 
pradėjo varyti savo taip vadinamą 
„dumpingo“ politiką, t. y., pradėjo 
mesti į rinką prekes tokiomis kaino
mis, kurios neturėjo jokio ryšio su 
savikaina. Tas klausimas buvo iš
keltas kongrese ir JAV vyriausybė 
buvo paskatinta imtis priemonių už
drausti sovietų prekių įvežimą tuo 
motyvu, kad jos yra gaminamos 
suimtųjų darbo jėgomis, iš kitos pu
sės sovietai pradėjo siūlyti amerikie
čiams didelius užpirkimus. Jie ža
dėjo pirkti automobilių, sunkveži
mių ir traktorių už 30 milijonų do
lerių 4 metų laikotarpyje. Statyda
mi Dnieprostroj-užvanką sovietai iš

Biznio politika. — Roosevelto vaidmuo JAV-sovietų santykiuose. — JAV 
karinė parama. — Neišbrendamos skolos. — Trumanas ar Wallace?

tikrųjų pirko daug mašinų ir įren
gimų. Todėl amerikiečių firmos vie
na už kitos pradėjo siųsti savo at
stovus i Maskvą su įvairiais pasiūly
mais. 1932 m. buvo- atsiklausta 50 
stambiųjų amerikiečių firmų pa
reikšti savo nuomonę dėl ūkiškųjų san
tykių su sovietais reikalingumo. Beveik 
visos firmos pasisakė už tai, kad rei
kalinga atnaujinti diplomatinius san
tykius su SSSR ir sunormuoti preky
bą tarp abiejų kraštų. Tuomet 
valdžioje buvo respublikonai. Prezi
dentas Hooveris ilgai nesiėmė inicia
tyvos tam klausimui išjudinti. Padė
tis pasikeitė tiktai tuomet, kai pre
zidentu tapo F. D. Rooseveltas.

Pirmasis oficialus amerikiečių 
nusistatymų pasikeitimo ženklas 
buvo tas, kad 1933 m. gegužės mėn. 
prez. Rooseveltas, išiuntinėdamas 
visų valstybių galvoms raginimą nu
siginkluoti, pasiuntė savo raštą ir 
Kalininui. Porai mėnesių praėjus, 
valstybinė įstaiga „Reconstruction 
Finance Corporation“ patvirtino med
vilnės pardavimą Sovietų S-gąi už 3 
mil. dolerių. Tais pat metais spalių 
10 d. prez. Rooseveltas nutraukė 16 
metų užsitęsusią tradiciją Ir pak
vietė Sovietų vyriausybę užmegzti 
diplomatinius santykius ir pasikeisti 
pasiuntiniais.

Užmezgus diplomatinius santy
kius, JAV pasiuntinys Maskvoje W. 
C. Bullitt tuojau iškėlė skolų sure
guliavimo klausimą. Be to, jis pa
teikė sovietams privačių firmų ir 
asmenų pretenzijas sumoje 400 mil. 
dolerių nusavintus Rusijoje turtus. 
Bet sovietai tuojau iškėlė kontr-pre- 
tenzijas, reikalaudami atlyginti nuo
stolius, kuruos neva buvo padariusi 
amerikiečių karuomenė, kai ji buvo 
iškelta Archangelske revoliucijos 
metu. Be to, sovietai būtina sąlyga 
statė naujos jiems paskolos suteiki
mą. Derybos ilgai tęsėsi, bet jokių 
rezultatų nebuvo pasiekta.

1935 m. liepos m. Maskvoje buvo 
pasirašyta prekybinė sutartis. Ame
rikiečiai pasižadėjo sumažinti tarifus 
sovietų prekėms, o sovietai, įsipa
reigojo metų laikotarpyje pirkti ame
rikiečių prekių už 30 mil. dolerių. 
Bet vėliau paaiškėjo, jog sovietai no
rėtų prekes gauti kreditan. JAV 
prekybininkų sluogsniuose tas iššau
kė nusivylimą ir todėl prekybinių 
santykių užmezgimas nedavė lauk-

Rašo VI. Burbaitis x '
tųjų vaisių abiem kraštams. Prie to 
dar prisidėjo politinės intrigos ir 
žymesnė prekių apyvarta negalėjo 
būti išvystyta iki pat karo.

^Prasidėjus karui, amerikiečių t- 
sovietų santykiai dar labiau atšalo. 
1939 rugpiūčio 23 d. Maskvoje pa
sirašius vokiečių — sovietų nepuo- 
limo pakta', amerikiečiai visai 
pradėjo varžyti bet kokius išveži
mus į Sovietų S-gą, bijodami 
kad tas viskas aplinkinais ke
liais nepatektų vokiečiams. Be 
to, vokiečiai ir sovietai tuo pat 
metu buvo sudarę ir prekybinę kon
venciją, pagal kurią sovietai pasiža
dėjo tiekti vokiečiams tokias medžia
gas, kurios neobejotinai turėjo eiti 
reicho armijos aprūpinimo reika
lams. Dar labiau amerikiečių-sovie- 
tų santykiai pablogėjo, kai 1939 m. 
lapkričio mėnesyje užpuolė Suomiją. 
Apie normalų prekybinių santykių 
plėtojimąsi tada negalėjo būti nė 
kalbos.

Ši padėtis pasikeitė tiktai tada, 
kai 1941 m. birželio 22 d. Hitlerio ar
mijos įsiveržė į Sovietų S-gą. Po 
ilgų svyravimų JAV vyriausybė, su 
F. D. Rooseveltu priešakyje, apsis
prendė vėl suartėti su sovietais. Stal
gus Hitlerio puolimas iki Maskvos 
įvarė baimės ir amerikiečiams. Tuo
jau Rooseveltas viešai paskelbė, kad 
rems Sovietų S-gą kovoje prieš Hit
lerį. 1941 m. rugsėjo mėnesyje da
bartinis prekybos ministeris. W. 
Averell Harriman, nuvyko į Maskvą 
ištirti pagalbos teikimo galimybių. 
Buvo susitarta dėl ginklų ir muni- 
cijos tiekimo. Spalių mėnesyje Roo
seveltas parašė Stalinui notą, kurioje 
jis patvirtino tą susitarimą ir pasi
žadėjo tiekti karo reikmenis iki 1 
milijardo dolerių vertės. Už tuos tie
kimus, pagal taip vadinamą „sko
linimo — nuomavimo“ įstatymą, so
vietai turėjo atsiskaityti per de
šimtį metų, skaitgnt nuo karo pa
baigos. Šis įstatymas buvo atsiradęs 
ryšyje su reikalu teikti pagalbą 
Anglijai. Nors tame įstatyme 
buvo pasakyta, kad vyriausybei lei
džiama remti „Europos demokra
tijas“, bet Rooseveltas Ir Sovietų 
S-gą priskyrė prie demokratijų — 
1941 m. lapkričio 4 d. Stalinas pa
rašė notą Rooseveltul, kurioje iš
reiškė savo padėką už paramą.

Jungtinių Amerikos valstybių tie

kimai sovietams ėjo trimis keliais- 
per Murmanską, per Persų įlanką ir 
per Vladivostoką. Patogiausias kė
lias buvo per Murmanską. Bet šis 
kelias buvo pavojingas, nes jį stipriai 
saugojo vokiečių lėktuvai ir povan
deniniai laivai. Nemažai JAV laivų 
su kroviniais buvo paskandinta. 
Daug žuvo amerikiečių jūrininkų. 
Bet amerikiečių parama buvo efek
tyvi. Maistas, lėktuvai, tankai, ar
tilerija ir kitos karinės medžiagos 
sovietams buvo pristatoma tokiame 
kiekyje, kad jie sunkiai pajėgdavo 
su ja susitvarkyti. Jie viską ėmė, 
naudojo ir tylėjo. 1943 m. pradžioje 
JAV pasiuntinys Maskvoje admirolas 
Standley vienoje spaudos konferen
cijoje išreiškė nepasitenkinimą, kad 
sovietai amerikiečių paramą laiko 
paslaptyje. Netrukus po to sovietai 
paskelbė skaičius, kiek jie gavo tan
kų, lėktuvų, auto-niašinų ir t. t. Tuo 
pat metu sovietų pasiuntinys Wa
shingtone pareiškė: „Medžiagos, ku
rias mes gavome skolinimo-pašalpos 
keliu, mum neišpasakytai padėjo ir 
Sovietų masėse jos buvo su giliu dė
kingumu sutiktos, nes masės žino tų 
tiekimų maštabą“.

Dėl kažkokio klaidingo -),skolini- 
mo-nuomavimo“ įstatymo aiškinimo, 
kaip rašo „The New York Times O. 
N.“ š. m. vasario 23 d., ir karui pa
sibaigus tiekimai nebuvo sustabdyti. 
Tik praėjusiais metais iškilo tieki
mų sustabdymo ir atsiskaitymo klau
simas. Keliais atvejais amerikiečiai 
kreipėsi į Maskvą, ragindami sure
guliuoti skolas, bet sovietai iš pradžių 
pasiteisino neturį tiek diplomati
niam darbui tinkamų žmonių,* kad 
būtų galima ir šį klausimą įtraukti 
į derybų tvarkaraštį, o paskiau iš 
viso ilgai nieko neatsakė į ameri
kiečių užklausimus. Š. m. vasario 
mėn. JAV pasiuntinys Maskvoje, ge
nerolas leitenantas W. B. Smith, pa
darė demaršą ir gavo Molotovo už
tikrinimą, kad tas klausimas būsiąs 
„peržiūrėtas“.

Kalbama, tos derybos prasidės, 
kai grįš iš Maskvos į Washingtoną 
sovietų pasiuntinys N. W. Novikovas.' 
Bet jau dabar amerikiečiai ieško 
priemonių šiam reikalui paskubinti. 
Neseniai republikonų atstovas Fred 
Bradley pateikė atstovų rūmams 
įstatymo projektą, kuriame siūloma 
sustabdyti visų prekių išvežimą į 

Sovietų S-gą, kol nebus sureguliuo
tas šis įsiskolinimas, kuris pagal 
amerikiečių apskaičiavimus siekia 
11.290.000.000 dolerių. Ypač laivų 
amerikiečiai negali užmiršti. Jie ži
no, kad sovietai naudojasi jų pasko
lintais 95 prekybiniais, kuriuos, jei 
nenori atsiskaityti, galėtų lengvai 
grąžinti. Bet sovietai veda vilkini
mo politiką, kuri iki šiol jiems labai 
apsimokėjo. Jei amerikiečių prekių 
išvežimas į Sovietų S-gą bus už
draustas, tai tas labai sutrukdys so
vietų krašto atstatymą. Dabar so
vietai JAV yra padarę daug užsa
kymų. Pavyzdžiui, vien mašinų bei 
įrengimų naftos valymo reikalams 
yra užsakyta už 18 mil. dolerių. Ne
gana to, š. m. balandžio mėn prezi
dentas Trumanas pasiuntė kongresui 
kitą įstatymo projektą, kuriame siū
loma uždrausti ginklų ir karo reika
lams naudojamų medžiagų išvežimą 
į tokius kraštus, kurie yra nedrau
giškai nusiteikę preš Jungtinės Ame
rikos valstybes, nes, girdi, karo at
veju tie ginklai gali būti panaudoti 
prieš pačius amerikiečius.

Kaip šių dviejų galiūnų santykiai 
plėtosis toliau, priklausys nuo to, kaip 
šiuo atžvilgiu laikysis amerikiečiai. 
O amerikiečių tarpe iki šiol vis dar 
pasireiškia įtakingų balsų, kaip pvz. 
Henry Wallace, kurie visom ketu
riom stoja už amerikiečių — sovie
tų -draugystę. Galutinai tas klausi
mas paaiškės ateinančiais metais per 
JAV prezidento rinkimus. Nuo vie
nokių ar kitokių J AV prezidento nusi
statymų žymiai pareis ir busimojo 
pasaulio ateitis.

Ir čia užkliuvo...
Vienas belgų vyriausybėš atsto

vas Frankfurte pranešė, kad maž
daug prieš dvi savaites sovietų am
basadorius Briuselyje buvo pareiškęs 
protestą belgų vyriausybei prieš nu
tarimą apgyvendinti Belgijoje 20.000 
DP su šeimomis ir duoti jiems darbo 
kasyklose. Sovietų ambasadorius nu
rodęs, kad DP, kilę iš Ukrainos ir 
Pabaltijo Tcraštų, privalą būti pa
siųsti namo. Belgų užsienių reikalų 
ministeris Spaakas sovietų ambasa
doriui paaiškinęs, jog belgams imi
grantų tautybė nerūpi, jie jais rūpi
nasi tik kaip pabėgėliais, kuriems 
Belgija visada duodavusi pastogę.

Minimasis belgų pareigūnas toliau 
papasakojo, kad pagal planą 3.000 
DP iš zonos jau atvyko į Belgiją ir 
ten dirba — per sąvaitę turi atvykti 
dar 1.000. Manoma, kad bus susi
tarta ir su britų zonos vadovybe dėl 
15.000 DP atvykimo į Belgiją. -E-

Balys Gražulis

RYTO MIŠIOS
Jau švinta. Sudiev, mylimoji. Žiūrėk, koks 

ružavas dangaus kraštas rytuose. Dar valan
dėlė — ir paraus, kaip tavo skruostai. Tu 
netiki, kad tavo skruostai rausvesni už ryto 
žarą? Pažvelk į mano akis ir ten tu pamatysi 
savo veidelių žarą. Dabar sakyk: argi ne tu 
gražesnė? Ir kam akis nuleidai, save su auš
ra palyginus. Nejaugi gėda, kad esi už ją 
gražesnė. Tylėk! Taip brangus man tavo ku
klumas. Tylėk. Nestabdyk mano džiaugsmo. 
Leisk jam išaugti iki išdidumo ir garsu pra
trūkti: mano mergelė gražesnė už pavasario 
rytą!
• Dar neik, palauk, kol žara susilygins su 
tavo skruostais. Duok šen savo lūpų taurę, 
duok dar gurkšnį ugnies ir laimės.

Mylimoji, tavo skruostai dega labiau už 
ryto žarą. Niekad niekad neprilygs žara tavo 
skruostų ugniai. Ir patekėjusi saulė bus už 
tave blyškesnė. Tu esi šį rytą gražiausia! Gir
di sode paukštelį? Girdi jo neramią giesmę? 
Ir tu klausi, kodėl jis taip liūdnai gieda! Jis 
ilgisi saulės, kuri bijo užtekėti, bijo būti tavo 
nustelbta. Mylimoji, nė angelas negalėtų ge
resnis būti. Kad suteiktum paukšteliui 
džiaugsmą, tu nenori nustelbti saulės. Bet 
neik, palauk, aš nugersiu tavo skruostų ugnį, 
kad ji žaros nestelbtų, kad saulė nebijotų 
pasirodyti. Duok šen savo lūpų taurę, aš nu
gersiu tavo skruostų ružavumą.

Aš apsirikau, atleisk, mylimoji. Aš norė
jau nugerti, o tavo skruostai dar labiau su
liepsnojo. Girdi, kaip nusiminė paukštelis? 
Eik, leisk saulei patekėti, leisk sušildyti at
vėsusią žemę. Tu esi gražesnė už saulę, oet 
leisk jai šį rytą pirmąja gražuole būti. Eik 
Ir tepateka saulė gėlių ir paukštelių džiaug
smui. Ilsėkis, mylimoji, o aš esiu į sodą ant 
upės kranto paukštelių rytmetinių mišių pa
siklausyti, saulei „labas rytas“ pasakyti.

Sudiev, mylimoji. Tu esi gražesnė už sek
minių rytą?

Ji nuėjo ir rytai pradėjo žėruoti. Viens po 
kito sukilo paukšteliai. Ti-li-li-li, ti-li-li-li, 
skamba paupio krūmuose paukštelio šauk
smas. Kelkite, miegaliai! Keliate seni ir jau
ni! Išlįsk iš inkilo, varnėnai, nubusk, lakštin
gala! Skubėkit šen, mažieji giesmininkai! Ti- 
li-li-li, ti-li-li-li, naktis jau traukias, ateina 
saulė. Tūpkite ant šakyčių, ant ploniausių ir 
pasilinguodami garbinkit motiną saulę.

Tirštoje žolėje sugriežė sparnu žiogas. Nu- 
buskite, vabalėliai, nusipurtykit rasą vabzde- 
liai, išlįskite iš urvelių, tūpkit ant žiedelių nu
silenkti šviesos nešėjai, motinai saulei. Ir žo
lynai iš karto atgijo, sujudo, sukruto. Skubė
kite, skubėkite, jau saulė baigia praustis žarų 
liepsnoje. Skubėkite, skubėkite! Padėkit pra
siskleisti pumpurėliams, nuplaukite rasa žie
delių dulkes.

Mylimoji, teatveda Tave sapnas į ryto mi
šias sodo šventykloje, pažvelk, kiek džiaug
smo suteikė čia tavo gerumas. Tu pasitraukei, 
kad ateitų saulė, ir visa gamta dainuoja' tavo 
grožį. Gražiausioji iš visų kas gyva žemėje, 
mieliausioji sesuo ir įmylimoji. Ateik ir pa
žiūrėk, kokia sunki yra laimė, kai ją gieda 
ryto giesmininkai, kai man tavęs pavydi kiek
vienas lapelis. Laimingasis, laimingasis! 
šnabžda ir dūzgia iš kiekvienos žiedo taure
lės. Mylimasis, mylimasis! skamba iš kiek
vienos šakelės. Ir kas tokią laimę bepakeltų, 
kam nesulinktų keliai po laime apsvaigusio 
kūno našta.

Ateik, mylimoji, ant upės skardžio, atsi
sėsk šalia manęs po plačiašakiu gluosniu ir 
pamerk baltas kojas į krikštolinį vandenį. Jis 
atvėsins tavo skruostų ugnį, kaip atvėsino ma
no degančią galvą. Tyliau, tyliau, ateina saulė 
ir baigia vertis pumpurėliai. Žiūrėk, net ir 
žuvelės nustojo šokinėti. Nebejuda nė vienas 
lapas, nečirška nė vienas padrikas balselis. 
Girdi, kaip skamba paukštelių iški’> linga su
tartinė, kaip dūzgia, lyg vargonai, vabzdelių 

maldą. Girdi, kaip lakštingalos solo praplėšia 
net tirštai ant upės nugulusius rūkus, kaip jai 
tūravodamas švilpauja varnėnas. Pažiūrėk, 
kaip nuolankiai nusviro į rytus visų gėlių žie
deliai, kaip gluosnis lenkdamasis pamerkė .ša
kas į vandenį. Girdi! Net ir upelis pradėjo 
savo dainą: žilvičiai nulenkė savo rykštes ir 
vanduo varpeliu skamba užkliūdamas už jų.

Ar tu nesijauti esanti šventykloje, ar tu 
nenori prisidėti prie besimeldžiančios gamtos, 
sakyk, mylimoji? Ar bejautei kada krūtinėje 
didesnę rimtį, ar bebuvo kada daugiau tyro 
ir švento jausmo, tiek palaimos kaip šį rytą? 
Sakyk, ar rastųsi žemėje /širdis, kuri pajėgtų 
šią valandą atlikti piktą veiksmą, kada ryto 
liepsnose dega blogis ir viskas tik malda kvė
puoja? Pasižiūrėk į rytus ir ar neapims tavęs 
prisikėlimo mistika? Nyksta nakties tamsy
bės, ateina dienos šviesa ir gyvenimas. Girdi 
jo pulsą, kaip plaka kiekvienoje žolelėje?

Žiūrėk kaip palinko žolynų galvelės. Girdi, 
kaip iškilo garsai. Tu dar nematai, bet saulė 
jau teka, taip skamba ir dūzgia žolėje ir me
džiuose. Tikrai, antai ir jį — ugninė saulės

Liudas Dovydėnas

Skudurinė lėlė ir karalius**
Gyveno kartą karalius. Jis buvo labai tur

tingas, turėjo daug aukso ir raudoną barzdą. 
Ji vadino Raudonbarzdžiu. Be kitų gėrybių, 
karalius turėjo jaunutę, liekną dukterį, kuri 
mylėjo lėles. Auksinėse knygose karaliaus 
duktė buvo įrašyta Mirtos Lydijos vardais, 
betz dvariškiam ir krašto žmonėm tai buvo 
neparanku, todėl ją vadino Mirtos Lapeliu. 
Bet ir tai kartais pasirodydavo per ilgas var
das, ją stačiai vadino Lapeliu, nors tas vy
riškas vardas netiktų mergaitei.

Karalius dukterį labai mylėjo. Karalius, 
jo dvariškiai, ministerial ir juokdariai žinojo 
ne tik Mirtos Lapelio dienos troškimus, bet 

ostija. Ozana! Ozana! Patruko visais bal
sais. Žiūrėk, kaip pakėlė galvas gėlės, kaip 
juda žiedų taurelės, besistiepiančių saulės pa
sižiūrėti vabzdelių judinamos. Vėversys iš 
džiaugsmo net į orą pakilo: ozana! ozana! 
Vandenyje pliaukši uodegomis žuvelės ir mir
guliuoja, juokiasi akmenėliai saulėje. Pakelk 
galvą, apsižvalgyk, kaip raibuliuoja rasos la
šeliai, kaip sklinda kvapų kvapai aplinkui. 
Viskas saulė, viskas gyvybės motinai.

Mylimoji, saule mano, ar tai ne tau šitos 
giesmės, ne tau akinantis ryto margumas. Tau 
šypsos kiekvienas žiedelis, tau visi šaukia: 
gražiausioji!

Eime, brangioji, jau saulė prikėlė vėjelį, 
kad skristų žiedelių apdulkinti, jau kyla nuo 
upės rūkas, kaip smilkilų dūmai, sutriko su
tartinė į darbą skubančių giesmininkų, vėl 
juda žolynai ir medžių šakos, sparnelius išsi
džiovinę pakilo į orą drugeliai, kelkim, jau 
paukštelis pajudino gluosnio šaką ir rasa mus 
pakrapino. Antai ir vėversys į saulę pakilęs 
skelbia: ite misa ėst — eikite, mišios pabaig
tos.

atspėdavo ir rytdienos norus. Karalius, tar
nai, juokdariai buvo laimingi ir tikri, galėda
mi Mirtos Lapeliui duoti, ko ji tik nori.

Kartą vienas tarnas Mirtos Lapeliui pra
sitarė:

— Rytoj jūs norėsit geltonųjų vyšnių.
Tai buvo atspėta, nes Mirtos Lapelis ryto

jaus dieną paprašė geltonųjų vyšnių.
— Po dviejų dienų jūs pamatysit savo tė

vo karalystę, — pasakė ministeris.
Tikrai taip ir vyko, nes trečią dieną kara

laitė stovėjo ant aukšto kalno ir po jos ko-

•) Iš pasakų rinkinio „Gyveno kartą Ka
ralius“.
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BENAMIAI
400.000 DP į Jungtines Valstybes

New York Herald Tribune per du numerius Įsidėjo ve
damuosius tema „Benamiai", kuriuose apibūdina DP var
gus ir siūlo JAValstybėms prisidėti prie DP problemos 
sprendimo. Svarbiausias mintys čia mes atpasakosime. Red.

Prie J dvejis metus, rašo laikraš
tis, 8 milijonai išguitų europiečių ke
liavo per centrinę Europą, gyvenda
mi taip, kaip galėjo, nugalėto priešo 
žemėje, ir stebėjosi, kaip, kada ir, iš 
viso, ar galės sugrįžti j tą vietą, ku
rią kartą turėjo — į savo namus. 
Buvusias „vergų darbininkų“ eiles 
sudarė rusai, lenkai, pabaltijiečiai, 
prancūzai, italai, belgai, olandai, 
graikai, jugoslavai ir kiti, kurie buvo 
sumobilizuoti vokiečių fabrikų dar
bininkams ir ūkininkams pakeisti ir 
pasiųsti į nacių karo frontą. Kai ku
rie jų, veikiant įvairiems spaudi
mams, atvyko savanoriškai darbams 
į Vokietiją. Dauguma buvo jėga ir 
brutaliai išrauti ir su durtuvu įjungti 
į darbą.

KELIAS ATGAL
'Milijonai be tėvynės, priskirti į 

„displaced persons" grupę, pradėjo 
traukti į savo kilmės kraštas. Kelių 
mėnesių būvyje dauguma jų galėjo 
rasti savo namus ar tą vietą, kurioje 
kadaise stovėjo namai. Tačiau apie 
vieną milijoną pasiliko improvizuo
tose stovyklose Vokietijoje, Austri
joje ir Italijoje ne tik tai be namų, 
bet ir be tėvynių, į kurias sugrįžti 
nesijaučia saugūs. Didžiausią grupę 
sudaro lenkai, estaį lietuviai, latviai, 
jugoslavai ir rusai, kurie bijosi reli
ginio ar politinio persekiojimo, jei 
jie sugrįžtų į savo gimtuosius kraš
tus. Prie jų tenka pridėti ir ketvirtį 
milijono žydų, nedidelį likutį iš vo
kiečių koncentracijos stovyklų, plius 
didelį skaičių „infiltrantų“, svarbiau-

Blaivus šveicaru balsas
Šveicarų laikraštis „Basler Nach- 

richten“ ryšium su Palestinos bylos 
nagrinėjimu JT Visumoje rašo, kad 
JT turėtų būti iškeltas ir Lietuvos 
bei kitų Pabaltijo valstybių klausi
mas. Teisingai pavaizdavęs kelerių 
paskutinių metų įvykius, šveicarų 
laikraštis pastebi, kad Pabaltijo 
kraštų likimas neturėtų priklausyti 
nuo „keturių didžiųjų1 sprendimo, 
n s vienas iš tų keturių yra 
agresorius ir okupantas. „Tų kraštų 
likimas turi būti diskutuojamas ir 
sprendžiamas prieš tarptautinį JT 
forumą“, sako „B. N.“. „Jeigu JT 
nenori netekti savo autoriteto ir pa
saulio pasitikėjimo, • ji turi gerbti 
Atlante) Chartos nuostatą, kad ne
leistina jokia aneksija, kad suardyta 
tvarka turi būti atstatyta ir kad 
kiekviena tauta gali laisvai valdytis.“

šia iš Lenkijos, kurie pabijojo ne 
ogranizuoto valstybės persekiojimo, 
bet fanatiškų didelės visuomenės 
prietarų.

Nugalėję nacių tironiją, nugalėto
jai jau seniai yra daug ką naudinga 
ir efektyvaus nuveikę jų kentėji
mams užbaigti. JAValstybės yra tei
singai atsisakiusios jėga bet ką, iš
skyrus įrodytus karo kaltininkus, 
grąžinti ten, kur jie bijo vykti. Ta
čiau JAValstybės buvo apsileidusios, 
atsisakydamos padėti apsirūpinti ne
kaltiesiems naujomis tėvynėmis.

Toliau laikraštis nurodo, kad 
Amerika turėtų imtis vadovauti, ir 
parodyti gerą valią bei tokį pat ti
kėjimą.

Šis laikraštis norįs mesti seriją 
specialių pasiūlymų šiai nelaimingai 
situacijai likviduoti ir rasti nuolati
nes tėvynes tiems, — jų bus apie 
milijoną, — kurie negali ar nenori 
sugrįžti į savo senąsias tėvynes...

Pirmiausia mes siūlome, rašo 
laikraštis, kad Kongresas suteiktų 
pirmumą įstatymui, kuris jau beveik 
praėjo pro senatą, įgaliojančiam JA- 
Valstybes dalyvauti IRO, ir numa
tytų reikalingas lėšas.

Vėliau dabartiniam kongresui mes 
siūlome įstatymą, kuris įgaliotų per 
dvejeris metus įsileisti į šį kraštą 
neišnaudotų karo metu imigracijos 
kvotų sąskaiton, neatsižvelgiant tau
tybės, 400.000 displaced persons. 
Mes tikimės, kad įsileidimas mažiau
siai 100.000 DP žydų į Palestiną yra 
esminis praktiško sprendimo elemen
tas, bet tas negali būti realizuota, 
kol Amerika taip pat prie to nepri
sidės. Amerika, apsišarvavusi tokiu 
įstatymu, parodytų savo gerą tikėji
mą, o amerikiečių atstovai Jungti
nėse Tautose galėtų imtis vadovauti, 
darydami DP apgyvendimo pasiū
lymus’. *

Antrame vedamajame NYHT nu
rodo, kodėl ir kaip Amerika turi im
tis tokios akcijos, kad užbaigtų ne
baigtą karo darbą.

DP APGYVENDIMAS NAUJOSE 
TŽVYNESE

Šiuo metu, nurodo laikraštis, Eu
ropoje nerepatrijuotinų — „užkietė
jusių“ — skaičiuojama iki 850.000. 
Tokiam skaičiui esą ir reikalinga 
fasti naujos tėvynės. Paklaida ne
galinti būti didelė ir ji neatsiliep
sianti į laikraščio argumentų vertę. 
Mes esame sakę, kad mes remiame 
mažiausiai 100.000 žydų įsileidimą į 
Palestiną. Tuo būdu liktų apie 
750.000 asmenų, įskaitant apie 125.000 
žydų, kurie turi būti apgyvendinti 
kitur. - .

Jei JAV garantuotų, kaip specia
lią bėdos priemonę, 400.000 DP priė
mimą, tada, mes tikime, būsianti sti
pri pozicija pasiūlyti 350.000 paskir
styti kvotų pagrindu kitiems kraš
tams. Prieš galutiną kvotų nusta
tymą IRO turės padaryti DP stovy
klose apžvalgą, nustatant, kiek galu
tinai nenori grįžti į savo tėvynes ir 
į kurtus kraštus jie pageidautų pir
mumą emigruoti JTautos turėtų 
faktinius duomenis, pagal kuriuos 
galima būtų susitarti dėl kvotų.

Mes nesiūlome priedo ar pagrin
dinio imigracijos įstatymo pakeitimo,

Kaip sprendžiasi Palestinos klausimas
SUDARYTAS SPECIALUS JT PALESTINOS KOMITETAS

Jau beveik mėnesį laiko posė
džiauja Jungtinės Tautos, spręsdamos 
vieną painiausių tarptautinių pro
blemų — Palestinos klausimą. Po 
ilgų ir karštų ginčų, po atvirų pasi
sakymų iš žydų ir arabų pusės, pa
galiau gegužės 13 d. JT politinis ko
mitetas išrinko specialų komitetą, 
kuris turės išnagrinėti šios proble
mos visumą ir rugsėjo 1 d. praside
dančiam naujam Jungtinių Tautų 
plenumui pranešimo forma pateikti 
pasiūlymą, kaip turėtų būti išspręs
tas Palestinos' klausimas. Į šį Pale
stinos ekspertų komitetą įeina vie
nuolika valsybių, būtent: Olandija, 
Švedija, Jugoslavija, Čekoslovakija, 
Kanada, Australija, Indija, Peru, 
Uragvajus, Guatemala ir Persija.

Betęsiant posėdį, buvo atmesta 
pora pasiūlymų, kurių pirmasis — 
Sovietų Sąjungos ir Indijos pateik
tas, kad ekspertų komitetas „tuojau 
ištirtų nepriklausomos demokratinės 
Palestinos įsteigimo klausimą“, an
trasis — vienų Sovietų įneštas, kad 
ekspertų komitetą sudarytų „penkių 
didžiųjų" atstovai.

Jewish Agency politinio skyriaus 
vedėjas Moshe Shertok, atsakyda.- 
mas Lenkijos, Indijos ir Pietų Afri
kos delegatų paklausimus, pareiškė, 
kad Jewish Agency esanti maždaug 
dviejų milijonų sionistų, esančių vi
same pasaulyje, išrinkta ir veikianti 
kaip „įrankis palestiniečių tautai ir 
organizacijai, kuri remtų žydų imi
graciją i Palestiną, sudaryti“. Svar
biausias . politinis šios agentūros už
davinys esąs žydų teisių išlaikymas 
ir gynimas britų mandate. Žydų gy
ventojų skaičius Palestinoje šiuo 
metu siekiąs 630.000. Kaip britų ofi
cialūs sluoksniai šia proga nurodo; 
viso palestina dabar turinti 1.192.000 
gyv. Į šį skaičių įeina 145.000 reli
ginių ir sektų krikščionių, 67.000 kla
joklių beduinų, 15.000 drųzų ir 

bet tik padaryti išimtį šiuo atveju- 
Mes negalime tvirtinti, kad tas 
400.000 asmenų įsileidimas neatsiliep
tų į butų ar darbo reikalus. Netenka 
abejoti, kad giminės, draugai ir insti
tucijos išeis su reikalingomis garan
tijomis, kad šie žmonės nebūtų vi
suomenės našta. Be to, tenka pa
brėžti, kad nuo 1940 metų iki 1946 m. 
imigravo 914.000 mažiau, negu leido 
totalinė kvotų sistema. Šių kvotų 
negalima panaudoti be specialaus 
įstatymo. Taip pat nieko nepadės 
esamos kvotos, nes didžiausias neiš
pildytas kvotas turi Britanija, Vo
kietija, Airija, o DP, įskaitant žy
dus, yra svarbiausia iš Lenkijos ir 
Pabąltijo valstybių. Pavyzdžiui, Esti
jos kvota leidžia 116 asmenų, o tas 
užtruktų 275 metus, kad galėtų visus 
estus DP paimti į šį kraštą.

1.077.000 sėsliųjų muzulmonų. Pagal 
tai jau dabar žydai turi apie treč
dalį bendrojo gyventojų skaičiaus.

Moshe, Shertok toliau pareiškė, 
kad išvietintieji asmens žydai nega
lėsią Vokietijoje ilgiau pasilikti, ka
dangi tenai ir dabar tebeegzistuojąs 
antisemitizmas. Jie galį būti perkelti 
kaip tik į Palestiną, kuri, Jewish 
Agency nuomone, tesanti vienintelė 
galimybė Europos išvietintųjų asme
nų žydų problemai galutinai iš- 
pręsti. Žydų ir arabų sugyvęnimas 
Palestinoje esąs visiškai galimas. 
Žydai Palestinon vykstą ne su ara
bais kovoti. Jie taip pat nesą joks 
užsienio jėgų avangardas.

Iš arabų pusės Irako delegatas Ja- 
mali, pareiškė, kad žydų tautinių 
siekimų parėmimas esąs ne kas ki
tas, kaip karo paskelbimas. Ragini
mas žydus vykti Palestinon, kad jie 
ten sudarytų gyventojų daugumą, 
reiškiąs agresyvią priemonę, kuriai 
normaliais laikais tegalėtų būti at
sakoma tiktai karu. Jeigu žydai iš
sižadėtų savo agresyviosios politikos 
užmačių, tai arabai galėtų su jais 
taikiai sugyventi.

Vienas Reuterio korespondentas 
pastebėjo, kad per dvi konferenci
jos savaites išryškėję du keliai: arba 
padalinti Palestiną į dvi valstybes 
— žydų ir arabų, arba perduoti ją 
penkerius artimiausius metus val
dyti Jungtinėms Tautoms patikėtinio 
teisėmis.

UP praneša, politinio komiteto de
batuose jugoslavų atstovas iškėlęs 
klausimą sumažinti britų karines 
pajėgas Šventojoje Žemėje. Jisai 
siūlęs pavesti ekspertų komitetui 
patikrinti, ar nebūtų galima iš tenai 
atitraukti visas britų karines pajė
gas, paliekant tik kiek ten „būtinai 
reikalinga“.

Kaip informuoja Dena/INS, Si
rijos ministeris pirmininkas Da-

Pilietybės komitetas displaced 
persons reikalams yra pasiūlęs įsi
leisti 400.000 DP po 100.000 kasmet 
kasmet. Mes siūlome šį procesą pa
greitinti, nes šie žmonės jau dvejeri. 
metai yra be tėvynių ir mes nejau
čiame, kad pasaulis turėtų moralinę 
teisę prašyti juos palaukti. Dar gali 
būti nurodyta, kad IRO palaikan
čioms valstybėms atseis pigiau, jeigu 
darbas bus atliktas greičiau. Į šį 
kraštą atvykstančiųjų bendras skai
čius pasiliks tos pats. Mes skatiname 
kongresą priimti, reikalingą įstaty
mą, kuris leistų šiam kraštui pri
glausti po 200.000 tremtinių kasmet 
per ateinančius dvejeris metus. Tuo 
būdu jis prisidėtų prie kilnaus ir hu
maniško šios nelaimingos situacijos 
sutvarkymo, — baigia įsidėmėtinus 
„Benamių“ vedamuosius NYHT.

maske pareiškęs, kad būsianti su
šaukta arabų valstybių konferencija, 
jeigu Palestinos debatai Jungtinėse 
Tautose baigtųsi nepalankiai ara- . 
bams. Vienu ar kitu atveju, birželio 
ar liepos mėn. susirinksianti Arabų 
lyga prieš rugsėjo mėn. prasidedantį 
JT visumos susirinkimą apsvarstyti - < 
reikalingų priemonių.

Sovietų Sąjunga, „International 
News Service" Jeruzalės korespon
dento teigimu, imasi pati neoficialiai 
Palestinos klausimą studijuoti. So
vietų konsulas Beirute kalbėjęsis su 
vadovaujančiais žydų ir arabų ko
munistais.

UP praneša iš Jeruzasės, kad pen
kiasdešimt vadovaujančių žydų pog
rindžių „Irgun Zwai Leumi“ ir 
„Stemo grupės“ narių, kurie buvo 
patalpinti Jaruzalės kalėjime, britų 
valdinių sluoksniu nurodymu, gegu
žės 11 d. saugumo sumetimais lėktu
vais išgabenti į karališkąją Kenyos 
koloniją Rytų Afrikoje. Šių priemo
nių imtasi po to, kai gegužės 4 d., 
bombomis išsprogdinus Acre kalė
jimą ties Haifa, buvo išvaduota 250 
kalinių žydų. (Dena/Reuter/NZ.)

BRUENINGAS DAR NEGRĮŽTA
Iš autoretetingų amerikiečių 

sluosnių pranešama, kad žinią,' jog 
buvęs Vokietijos Reicho kancleris 
Brueningas turįs grįžti Vokietijon ir 
perimti sujungtų anglų — amerikie
čių zonų vadovavimą, reikia laikyti 
be pagrindo. Tie patys sluoksniai 
praneša, kad Brueningas prašė jam 
suteikti leidimą grįžti Vokietijon, bet 
sakytas leidimas jam nebuvo duotas. 
Taip pat esama nuomonės, kad ir 
Didžioji Britanija Brueningui Vo
kietijon įvažiavimo 1 eidimą duoti 
atisakiusi.

Buvęs reicho kancleris jau keli 
metai gyvena JAV ir yra Harvardo 
Universiteto profesoriumi.

jomis ilsėjosi sodybų kaminai, svyro šalies 
vaismedžių šakos, kariai dainavo savo dainas.

— Jums greit patiks balto balandžio pie
nas, — pasakė juokdarys.

Po kelių dienų buvo išpildytas Mirtos La
pelio noras: jai atnešė du puoduku balto ba
landžio pieno.

Bet viskas suranda savo pabaigą, sakoma 
karaliaus Raudonbarzdžio valstijoje. Patylo
mis dargi kai kas pasako: Ne viską ir kara
lius gali. Bet tai sakoma piktų liežuvių ir 
netikrų galvų. Kaip tarnai, patarėjai ir juok
dariai, taip ir karaliaus duktė Mirtos Lapelis 
žino ir tiki, jog karalius viską gali.

Vasaros popietėje kartą į karaliaus pilį 
atėjo siuvėjos, Mirtos Lapeliui naktinius bal
tinius pasiūti. Vienos siuvėjos dukrelė išdrįso 
nekviesta su motina ateiti į rūmus, atsineš- 
dama parankėje pasibrukusi skudurinę lėlę. 
Nestovėjo, nejudino akučių skudurinė lėlė, nes 
jos kojos buvo iš vienų maišo skudurų, o 
akutės buvo išpieštos ant storos baltos, drobės.

■ Pirmą kartą karaliaus duktė pamatė sku
durinę lėlę ir labai patiko jai. Mirtos Lapelis 
paprašė siuvėjos dukterį lėlę parduoti, bet 
mažoji siuvėjos dukrelė nenorėjo skirtis su 
savo skudurine lėle.

— Duok, Lucija, karaliaus dukrelei Lape
liui šitą seną „murziną lėlę,.— prašė motina, 
bet dukra, vardu Lucija, nesutiko ir iš rankų 
paleisti. Tada motina atėmė lėlę ir atidavė 
Mirtos Lapeliui, labai meiliai tardama:

■— Jūsų malonybė priimkit, tegu vėliau 
džiaugsis manoji dukra, kai ji supras kokia 
laimė jums ką nors dovanoti.

Siuvėjos dukra nesuprato motinos žodžių, 
— ji verkė maldavo atiduoti lėlę. Tai išgirdo 
pats karalius Raudonbarzdis. Jis paklausė, ko 
verkianti maža siuvėjos juodaplaukė dukrelė 
ir, sužinojęs atsitikimą, karalius tris kartus 
peržingsniavo kambarį, kasydamas savo di
delę raudoną barzdą.

— Dukra, grąžink lėlę mergaitei, — tarė 
pagaliau karalius. I

— Tėve, bet aš noriu! — atsakė Mirtos 
Lapelis.

— Aš nenoriu mažų vaikų verksmo, du
kra, — atsakė karalius.

- Tai tu padaryk, kad mergaitė neverktų, 
tu viską gali, — ramiai atsakė karaliaus duktė.

Vėl susimąstė karalius, į dvi dalis perskyrė 
savo degančiai raudoną barzdą ir tarė:

— Mergaite, Lucija, ko tu norėtum už šitą 
lėlę, aš. tau viską duosiu?

Mergaitė patempė lūputę, priėjusi prie 
skudurinės lėlės, gulinčios ant karalaitės ran
kų, paglostė lėlei plaukus ir atsakė:

— Aš noriu... aš noriu pati vakare pa
guldyti ir prikelti anksti rytą.

Buvo leista siuvėjos dukrai kas vakarą, 
rytą ateiti pas skudurinę lėlę,, prikelti ir pa
guldyti.

Vieną dieną karalaitė Mirtos Lapelis siu
vėjos dukrai prasitarė:

— Tu galingesnė už mano tėvą.
— Aš to nežinau, — atsakė siuvėjos dukra 

Lucija.
■— Aš tai žinau, — išsitiesdama pasakė La

pelis. ,
— Todėl tu esi karalaitė.
Toks siuvėjos dukros atsakymas karalaitei 

labai patiko.
Ir taip apsigyveno karaliaus rūmuose sku

durinė lėlė, tarp tūkstančių spindinčių, mink
štų ir kietų, sunkių ir kietų žaislų gyveno 
savo gyvenimą kreivom akutėm siuvėjos duk
ters lėlė.

Metai slinko. Paaugo Mirtos Lapelis. Siu
vėjos dukra nebesilankė rūpintis lėle. Sku
durinė lėlė užsimetė spintoje tarp tūkstančių 
žaislų, nebeguldoma ir neprikeliama.. Retkar
čiais, kai Lapelis plačiai atsidarydavo žaislų 
spintos žvilgančias duris, skudurinė lėlė ūmai 
pajudindavo galvutę ir savo žvairomis akutė
mis stebėdavo karališko vaiko kambario lan
gus, paveikslus.

Kartą temstant pro praviras spintos duris 
įlėkė pilka maža peteliškė. Gal tai buvo pa

prasta kandis, bet skudurinei mielai patiko 
apsukri, pilka peteliškė. Sutemus Raudon
barzdžio duktė uždarė spintą ir tamsoje sku
durinė lėlė nebematė peteliškės, tik girdėjo 
sparnų beldimą į guminio liūto galvą.

Po valandėlės peteliškė nutūpė ant sku
durinės lėlės peties ir pasakė: „Sveika gyva, 
skudurninke“.

Tai patiko lėlei ir ji atsakė:
— Sveika gyva, sparnuote.
Taip jos abi ir susipažino. Peteliškė prisi

glaudė po ranka ir taisėsi užsnūsti, bet sku
durinė lėlė užsimanė kai ko paklausti. Be 
kitų gerų reikalų, skudurinė lėlė klausė pete
liškę, kada valgo vakarienę paveikslo rėmuo
se išpieštas vilkas, ar dar nepaseno raudonoji 
kepuraitė, kada užaugs pupa ligi dangaus ir 
senukai vėl galės įkopti pas pražilusį dangaus 
karalių — Dievą.

— Tu geriau miegok, tai baisūs klausimai,
— atsakė peteliškė,

P® valandėlės skudurinė lėlė vėl užklausė:
— Pasakyk tu man,'kas ten yra už lango?
Peteliškė tylėjo. Gal būt, ji labai norėjo 

miego;
— Sparnuote, buk gera, pasakyk tu man, 

kodėl Mirtos Lapelis vieną dieną verkė?
— Ir aš nežinau, kodėl jKverkė, — trum

pai atsakė peteliškė. — Ak, tai sunku atsa
kyti. Aš daug mačiau verkiančių, daug juoku 
klegančių, ir, jeigu aš kiekvieno klausinė- 
čiau..

— Kodėl tu nepaklausi, sparnuote, kodėl?
— skubinosi blaškyti peteliškės miegą sku
durinė lėlė.

— Tai kada aš gyvenčiau, kada suspėčiau 
pasisupti ant smilgos. Mano dienos taip trum
pos.

— Ir aš norėčiau verkti, — tęsė pasikalbė
jimą skudurinė lėlė.

— Tu turi įsigyti širdį, tai ir tu galėsi 
verkti, — pasakė peteliškė.

— Kur aš ją gausių!

— Prašyk karalaitės, gerosios Mirtos La
pelio.

Po to jos abi užmigo, nes skudurinė lėlė 
nutarė rytoj prašyti karalaitę širdies.

— Tu man duok nors kokią širdį, — ry
tojaus dieną skudurinė lėlė paprašė karalaitę. -

— Aš tai negaliu, aš pati turiu tik vieną 
širdį, bet aš prašysiu savo tėvelį, jis visko 
turi, viską gali.

Mirtos Lapelis paprašė savo tėvą Raudon- 
barzdį duoti skudurinei lėlei širdį.

— Kur aš gausiu širdį, dukra? — nustebo 
karalius. Ir dargi mažutei skudurinei lėlei. 
Aš pats vieną teturiu.

— Bet tu surasi, tėve, aš pirmą kartą iš 
tavo lūpų išgirdau žodį neturiu, — dar labiau 
nustebo karaliaus duktė. — Aš laukiu širdies.

— Bet kurgi man ji gauti? — pasikasė 
spindinčią barzdą karalius. — Negi duosiu sa
vo širdį.

— Kartą, tėve, sakei, kad tvirtas valdovas 
savo širdį turi laikyti už bato aulo, tai, atrodo, 
širdis karaliui nereikalinga.

— Tu, vaike mano, ne viską žinai, todėl 
taip nekalbėk, — maloniai subarė karalius 
dukrą.

— Bet aš noriu žinoti, noriu viską su
prasti, tėve, — garsiu balsu kalbėjo duktė, — 
Tėve, duok širdį skudurinei lėlei! — parpuo
lusi ant kilimo verkė.

— Negaliu atiduoti širdies. Jeigu aš netu
rėčiau širdies, dabar privalau tave skaudžiai 
plakti, už tavo aikštingumą, bet aš turiu šir
dį... Dukra, aš turiu tėvo ir ve’dovo širdį, 
abi. vienoje širdyje, o būtų gerai turėti dvi 
širdis.

— Tu surask dvi širdis, — vaikiškai patarė 
karaliaus duktė — Jeigu tu nerasi skudurinei 
lėlei širdies, aš verksiu, verksiu.

Karalius susimąstė. Jis užmiršo ir baradą 
pasikasyti ir išskubėjo pas didžiausią Karti
ninką, kuris turėjo padaryti lė'ei širdų '

(Pabaiga kitame Nr.)
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ALIARMAS PRIES BLOGĄ KNYGĄ. KAIP IŠAUGINTI GERĄ 

SĖKLĄ? ŽODŽIAI IR DARBAI.

Vėl keliamas aliarmas prieš blogą 
knygą. „Mintis“ net dviem atvejais 
pasisakė prieš blogų knygų leidimą, 
o „Mūsų Kelyje“ Švietimo Valdy
bos Knygų Leidimo Komisija pa
skelbė atsišaukimą j rašytojus ir lei
dėjus, maldaudama blogų knygų ne
rašyti ir neleisti. Kitaip sakant, 
prieš blogą knygą organizuojama 
viešoji nuomonė ir oficialios įstaigos. 
Ir ar pirmą kartą?

Klausimas tikrai yra labai rim
tas ir aktualus. Lietuviškos knygos 
reikšmė ir svarba tremtyje pasidarė 
ypatinga. Daug didesnė, žinoma, kaip 
laisvoje tėvynėje. Iš knygos reika
laujama, kad ji būtų parašyta gera 
menine forma, kad jos turinys ati
tiktų tremties lietuvių dvasinius po
linkius, tautinius siekimus, kad ji 
auklėtų, žadintų lietuvišką dvasią, 
skatintų kovoti dėl tautos idealų, 
ramintų, guostų, išblaškytų. Tur būt, 
tokių didelių reikalavimų lietuviškai 
knygai dar niekados nebuvo stato
ma. „Aušros“ ir „Varpo“ gadynėje 
mūsų literatūra buvo pašaukta tar
nauti tautinei minčiai žadinti ir 
skleisti, nepriklausomybės laikais iš 
dailiosios literatūros propagandos 
niekas nebereikalvo: priešingai, jai 
statė grynus meno uždavinius, o 
šiandien iš jos laukiama ir propa
gandos ir meno problemų spren
dimo.

Todėl yra visai suprantamas susi
rūpinimas geros knygos pagamjnimu 
ir nervinimasis, jei tokių knygų ne
pasirodo arba pasirodo blogos ir 
ypač, jei blogos knygos pasirodo gerų 
knygų sąskaiton. „Susidaro įspūdis, 
kad šiandien leidžiama viskas, kas 
tik parašoma, visai nepaisant to, kad 
leidinys dar nėr prafrrendęs, nepa
kankamai paruoštas ir per daug ank
stybas viešumai“ — griaudžia Kny- 
g t Leidimu Komisija, aukščiau pa
minėtame savo atsišaukime i rašy
tojus ir leidėjus, pridurdama, kad 
„pradedantieji rašytojai-judriau pa
veikia spaustuves ir popierio san- 
dėliu^' ir veržiasi j viešumą su savo 
pirmaisiais bandymais, „kai tuo tar
pu vyresniųjų autorių vertingi kū
riniai dar turi ilgą laiką gulėti ran
kraščiuose“.

Gal taip, gal ir ne visai taip. Še
devrų, be abejo, mes visi laukte lau
kiame, bet jau toks meno kelias, kad 
be pelų nėra nė grūdų. Kai mes 
šiandien keliame balsą prieš blogą 
knygą, tai mes tik kartojame tą patį, 
ką kalbėjome per 20 metų būdami 
Lietuvoje. Tur būt, dar daug kas 
atsimena, kokia akcija savo laiku 
buvo varoma prieš dulitinius Rygos 
romanus. O rezultatas koks? Gal 
tik toks, kad mūsų suktesni leidėjai, 
pasigavę minti, patys ėmė panašias 
knygeliūkštes leisti Lietuvoje, bet 
kad būtų sumažėjęs tos literatūros 
skaitymas, labai abejotina. Bet tada 
dėl blogų knygų mes galėjome per

Literatūros naujienos
Italų rašytojas emigrantas Indro 

Montanelli išleido Šveicarijoj vieną 
iš savotiškiausių dabarties romanų, 
antrašte „Qui non si riposano“. Vei
kalo turini sudaro trijų bebėgant nu
šautų vyrų testamentai, trijų žmonių 
keisti likimai. Knygoje maišosi po
litika ir svajonės, entuziazmas ir biz- 
nieriškumas, melagingumas ir nuo
širdūs įsitikinimai, — niekas nebe
žino, kas yra laisvė ir kur ji yra. 
Knyga vaizduoja tragišką šių dienų 
žmogaus likimą.

Gegužės 10 d. sukako 14 metų nuo 
tos dienos, kai Berlyno Opemplatz’e 
nacių buvo sudeginti hitleriniam re
žimui nepageidaujamos knygos.

Po to gėdingo akto Anglijoj susi
kūrė „Sudegintųjų knygų draugų są
junga“, kurios pirmininku buvo H. 
G. Wellsas. Panašus komitetai susi
darė Prancūzijoj, Olandijoj, Belgijoj 
ir Amerikoj. 1943 m. .gegužės 10 d., 
pačiame karo {karšty, garsioji New 
Tor ko biblioteka Public Library ge
dulo ženklan nuleido vėliavas pusiau 
stiebo. Ta proga prisimintina, ką pa
sakė prezidentas Rooseveltas: „Mes 
visi žinom, kad knygos dega, tačiau 
mes dar geriau žinom, kad knygų 
negalima užmušti ugnimi. Žmonės 
miršta, bet knygos nemiršta niekuo
met ... Joks žmogus ir jokia galybė 
negali laisvos minties ant visados

daug Ir nesijaudinti, nes šalia blogų, 
turėjome pakankamai ir gerų, o, be 
to, kaip aukščiau pastebėjau, ir kny
gai nebuvo statomi toki dideli rei
kalavimai.

Be pelų nebus grūdų arba be 
grūdų nebus pelų, kaip norite. Tas 
dėsnis tinka kiekvienai meno sri
čiai. Pažiūrėkite 1 filmas: kiek yra 
gerų filmų ir kiek šlamšto? Geros 
filmos skaičiuojamos pirštais, o juk 
per metus tur būt, jų patenka l rin
ką ne vienas šimtas. Arba kiek iš
leistų knygų pergyvena rytojaus die
ną? O tačiau iš šimtų filmų, iš 
tūkstančių knygų viena kita pasi
taiko šedevras. Ir vienas geras vei
kalas išperka tūkstančius šlamšto.

1918 m. Vasario Šešioliktosios reikšmė
Rašo M. Biržiška

(Žiūr. 20 [80] Nr.)
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Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, o paskiau ir vėl ją praradus sve
timųjų pavergtai, kiek kur apie ją 
Vakaruose berašoma ar besakoma, 
dažniausiai gėrimasi jos nepriklau
somybės laikais pasiekta ūkine ir 
kultūrine pažanga, o mes paprastai 
tik svetimtaučiais pasekdami imame 
gilintis i Nepriklausomosios Lietu
vos gyvenimą ir jo savybes, patys 
nustebdami prieš akis pasistatę įvai
riose srityse jos pasiektus laimė
jimus.

Čia drąsi Lietuvos žemės refor
ma su pusės milijono hektarų par- 
celiacija, naujakurių ir sutvirtintu 
mažažemių ūkiu, įvairių žemės ūkio 
šakų išplėtimu, o kitų ir įkūrimu. 
Čia išgarsėjusi Lietuvos ūkio koope
racija su plačiai ir ne Lietuvoje ži
nomomis Centrinėmis „Lietūkio“, 
„Maisto“, „Pieno Centro“, „Lino“ or
ganizacijomis, dariusiomis trečdali 
visos prekybinės krašto apyvartos; 
čia ir „Lietuvps Cukraus“, „Sody
bos“ ir kitos bendrovės. Čia plati 
Lietuvos užsienio prekyba, prasimu
šusi pro vokiečių daromas kliūtis 
Anglijon, kurioje išpopuliarino mūsų 
bekonus, sviestą, kiaušinius, pasie
kusi Egiptą. Alžyrą, Palestiną. Čia 
kylanti ir išsišakojanti Lietuvos pra
monė. Gyva Lietuvos miestų, mie
stelių, kaimo statyba su „Palemono“ 
ir kitomis plytnyčiomis. Klaipėdos 
uosto iškylimas ir Šventosios paver
timas uostu. Lietuvos geležinkelių 
ir plentų statyba.

Čia dar platus Lietuvos mokyklų 
tinklas su universitetu, žemės ' ūkio' 
ir veterinarijos akademijomis ir ki
tomis aukštosiomis mokyklomis prie
kyje, Lietuvai net jau nepriklauso
mybės nustojus apvainikuotas Lie
tuvos Mokslų Akademijos įsteigimu.

uždaryti t koncentracijos stovyklą. 
Joks žmogus ir jokia galybė negali 
sunaikinti šioje žemėje knygų, ku
rios kalba apie amžiną žmonijos ko
vą prieš tironiją“.

Erich Maria Remarque, Vakarų 
fronte nieko naujo“ autorius, šiuo 
metu gyvena Jungtinėse Valstybėse. 
Jo paskutinis romanas „Triumfo ar
ka", kurio temą sudaro vokiečių emi
grantų (po 1933 metų) gyvenimas Pa
ryžiuje, sumušė visus Amerikos tira
žų rekordus. Remarque’as iki 1929 
metų, prieš išeinant pirmam jo ro
manui, gyveno viename Vokietijos 
provincijos mieste ir išbandė paeiliui 
mokytojo, antkapių pardavėjo, auto 
lenktyninko, biuro tarpautojo ir 
sporto korespondento profesijas. Jo 
knygos „Vakarų fronte“, kuri išėjusi 
turėjo didžiuli pasisekimą, leidėjai 
nenorėjo leisti, sakydami, kad karo 
romanais niekas nesidomįs ... Šiuo 
metu rašytojas pareiškia, jog vokie
čius reikią įtikinti, kad jų daugu
mas kalti dėl suruoštų tautų skerdy
nių ir okupacijos žiaurumų. Jis pa
sisakė nuo šiol gyvensiąs pakaitom 
Šveicarijoj ir Amerikoj. Gyvenimas 
Šveicarijoj, kur jis savo metu buvo 
emigravęs iš Vokietijos, duosiąs jam 
galimumą palaikyti kontaktą su Eu
ropa. Literatas

Toks yra meno kelias ir jokiomis 
priemonėmis jo nepakreipsi nei i 
vieną nei | kitą pusę.

Ir todėl kad ir nuoširdžiai, bet 
vis dėlto truputi naiviai skamba 
Knygų Leidimo Komisijos apeliavi
mas j rašytojus: ji „kolegiškai ape
liuoja j rašytojus, ypač pradedan
čiuosius, o taip pat ir j leidėjus, kad 
jie, eidami viešumon su nauju leidi
niu būtų ne tik rūpestingi, bet ir at
sakingi“. Ir Komisija siūlo leisti 
„tiktai vertingus kūrinius“.

Komisija, be abejo, turi gerų no
rų, bet tokiomis apeliacijomis blogai 
knygai kelio tikrai neužkirsi. Kita 
vertus, jaunas rašytojas juk turi tei
sės eiti i viešumą, bet kas jam nu
statys „rūpestingumo ir atsakingu
mo“ kriterijumą? Tik jis pats, per 
jokią komisiją jo veikalo nepraleis!.

Dar prieš 60 metų Lietuvių studentų 
išpranašauta Kauno opera, konser
vatorija, meno mokykla. Kauniškiai 
Karo ir Kultūros muziejai, Šiaulių 
„Aušros“ Muziejus ir kiti. Valsybinė, 
universitetinė ir kitos Lietuvos bib
liotekos. Gyvas meninis ir literatū
rinis sąjūdis, gausi išišakojusi pe
riodinė spauda. Plačios šaulių, pa
vasarininkų, jaunalieturių, ateiti
ninkų, skautų ir kitos visuomeninės 
organizacijos. Tautinė kultūringos 
kariuomenės įtaka‘Visuomenei.

Čia pagaliau, dar kietai tvirta 
Lietuvos laikysena pavojingų, did- 
kaimynių atžvilgiu: ginkluota kova 
dėl neprilausomybės, Vilniaus byla 
ir jos gyvenimas Tautų Sąjungoje 
ir kitur, daugiametis santykių ne
palaikymas su Lenkija, Klaipėdos 
byla, ekonominis ir kitokis atsispy
rimas Vokietijos agresingumui, griež
tas hitlerininkų sudraudimas, Lietu
vos laimėjimai tarptautiniame Haa- 
gos teisme — kur čia viską besumi
nėsime!

17.
Lyginamoji kraštų statistika ne 

tik nemažina Lietuvos laiipėjimų 
svorio palyginus su kitais panašaus

Kasselio „Laisvės" teatras
Neseniai didesniąsias lietuvių sto

vyklas pietinėje Vokietijoje — Dil- 
lingeną, Muencheną ir kt. su baleto 
spektakliais aplankė Kasselio lietu
vių „Laisvės“ teatras.

Šis teatras, dabar užimąs vieną 
iškiliausių vietų tremtinių lietuvių 
meniniuose sambūriuose, ėmė orga
nizuotis maždaug prieš porą metų. 
Kasselyje tuomet buvo per 10 tūk
stančių įvairiataučių užsieniečių, bet 
lietuviai tesudarė tik menką saujelę, 
vos apie 500 asmenų. Neimponuo
dami skaičiumi, jie stengėsi į viešu
mą prasimušti savo organizuotumu 
ir meniniu brandumu, o tam geriau
sią progą sudarė besiartinančios Tau
tos Šventės minėjimas. Tam besi
ruošiant buvo surastas ir atsikvies
tas dar tuomet kaime gyvenęs ar
tistas P. Maželis. Jis tuojau įsitraukė 
į darbą su Kasselyje jau susiorgani
zavusia tautinių šokių trupe, kuri ir 
sudarė paties teatro branduolj. Jeigu 
iš šio, palyginti, menko branduolio 
išaugo visas teatras, atkreipiąs tiek 
saviškių tiek svetimųjų dėmesį, ga
lima sakyti, yra visa širdimi jam at- 
sidavusio P. Maželio nuopelnas, ku
rio organizacinių gabumų ir atsidė
jimo negalima nevertinti. Taigi, in
tensyviai dirbant, be to, prisitraukus 
taip pat kaime gyvenusį baleto so
listą A. Liepinę kad ir greitosiomis, 
buvo pasiruošta, įsigytos dekoracijos 
— ir Tautos Šventės dieną koncertas 
praėjo dideliu pasisekimu. Jo pro
gramoje — pagal P. Maželio libretto 
„Vizija Rambyno kalne“, vaikų pla
stika, mišraus choro ir solo dainos, 
tautiniai šokiai. Susižavėję UNRRA 
pareigūnai pažadėjo savo paramą. 
Taip gimė teatras Mattenberge prie 
Kasselio.

Po geros pradžios darbas ne tik 
nenutrūko, bet vis labiau plėtėsi. 
Netrukus A. Liepinas apsigyveno 
stovyklojė. įsteigta baleto studija, 
kuri šiandien jau gali didžiuotis iš
leidusi keturis absolventus — licen- 
cijuotus baleto šokėjus, kurie Lietu-

O jei jam atrodo, kad jis parašė to
bulybę, tai kaip jis nesiverš savo kū
ryba nustebinti ir praturtinti mūsų 
kultūrą?...

Mano nuomone, mes statome 
klausimą ne iš to šono. Jei mes tik 
pyktinsimės, barsimės, griaudinsime, 
o nieko nedarysime konkrečiai, tai 
būsime panašūs i ūkininką, kuris 
keiksmais ir griaudinimais norėtų 
savo pūdymą išvalyti nuo usnių. Bet 
geras ūkininkas to nedaro, o stengiasi 
gerai išpurenti dirvą: tuomet nėra 
ir piktžolių.

Sėkmingiausia kova su bloga kny
ga yra gera knyga. Pasirūpinkime 
sudaryti geresnes sąlygas gerai kny
gai atsirasti, pasirūpinkime ją pado
riai išleisti, tuomet nebebus tokių 
palankių sąlygų blogai knygai tarpti, 
nors usnimis nenusikratysi jokiomis 
apeliacijomis, jokiais griaudenimais 
padėties nepataisysi. Jei lietuvių 
bendruomenės vyr. vadovybė, saky-

didumo arba net ir didesniais už ją 
kraštais, o ir su to pat nepriklau
somo gyvenimo amžiaus kultūros 
Pabaltijo valstybėmis Latvija ir 
Estija, kai kuo ir su daug stambes- 
nais kaimynais, bet ir užtikrina 
mums rimtas ir garbingas pozicijas 
tarptautiniuose, tarpvalstybinuose 
santykiuose;

Čia hamburgįnio — pinnebergi- 
nio Pabaltijo universiteto prof. Jur
gis Krikščiūnas visai neseniai pri
minė mūsų visuomeriei kelis tuo 
atžvilgiu labai reikšmingus duome
nis.*) Taip, mitybos atžvilgiu, drau
ge su kitom dviem Pabaltijo res
publikom, Lietuva pralenkė Vokie
tiją, Prancūziją, Čekoslovakiją, ne
kalbant jau apie Europos rytų (TS
RS!) ar pietų valstybes, Ir ėjo tuoj 
po Anglijos. Jokioje kitoje valsty
bėje kooperatinis ūkio sektorius ne
turėjo tokio didelio palyginamojo 
svorio kaip Lietuvoje. Palyginus su 
keliomis nedidelėmis, bet pažangio
mis ūkio šalimis (Latvija, Estija, Da-

*) str. Kokia buvo Nepriklausomos 
Lietuvos pažanga (Detmoldo „Lietu
vių Žodžio“ {946 m. nr. 1—10). 

voje toje srityje iš viso nebuvo dirbę. 
Įsteigtoje baleto studijoje A. Liepi
nas ėmė dėstyti klasikinį baletą, o 
P. Maželis (kaip D. Nasvytytės mo
kinys) — išraiškos šokį ir vesti vai
kų klasę. Po ilgėlesnio pasiruošimo 
Kasselyje tų pat metų pabaigoje,

naieto sol. A. Licpmas šokyje „Oriental"

Sime, paskelbtų konkursą geram ro
manui ar kurio kito žanro veikalui 
parašyti, paskirtų padorią premiją 
ir paskum laimėjusią knygą išleistų, 
tai būtų didelis smūgis blogai kny
gai ir didelis kultūrinis laimėjimas. 
Kad mūsų tremtinių literatūros neuž
plūstų usnys, reikia skatinti kviečių 
augimą. Tos premijos, kurios skiria
mos metų pabaigoje, yra menkos ir 
savo tikslo nepasiekia dėl tos pa
prastos priežasties, kad tų knygų 
tiek maža tepasirodo, jog nėra iš ko ir 
rinktis. Premijos turėtų būti didesnės 
ir dalinamos konkurso keliu, kaip 
tai yra numačiusi daryt} Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga.

Skelbti kovą blogai knygai šiuo 
metu, kada mūsų visuomenė ištroš
kusi spausdinto lietuviško žodžio, yra 
bergždžias dalykas. Reikia organi
zuoti lietuviško žodžio gamybą, rei
kia ravėti mūsų literatūros daržą 
ne žodžiais, bet darbais.

nija, Švedija, Olandija, Suomija, Ai
rija), Lietuvos derlius per 25 metus 
pakilo bemaž aukščiausiai, net 86%, 
tuo atžvilgiu tik Suomijos (93%) te
pralenktas. Pieno produktų eksportu 
Lietuva tenusileisdavo Danija ir 
Olandijai, beveik prilygdama Lat
vijai. Linų pluošto gamyboje Lie
tuva užėmė trečią vietą pasaulyje 
(po TSRS ir Lenkijos, čia daug 
ėmusios iš savo užimtos Lietuvos da
lies), eksporte antrą, nekažinkiek te*- 
pralenkiama milžiniškos TSRS. Pra
monės darbininkų skaičium ir gamy
ba Lietuva susilygino su seniau daug 
už ją pramoningesne Estija. Per 28 
metus Lietuvos aukštųjų .mokyklų 
studentų skaičius pakilo apie 12 kar
tų, kad ir neprilygdamas Latvijai ir 
Estijai, tuo atžvilgiu ypatingai 
aukštai pakitusiom (Lietuvoje 1 
aukštosios mokyklos studentas teko 
480 gyv., kai Estijoje 300 ir Latvi
joje 250 gyv.), bet vis dėlto tokio 
aukšto kaip Lietuva studentų 'skai
čiaus santykio su gyventojų skai
čium neturėjo Vokietija, Anglija, 
Švedija ir daug kitų kraštų.

(Bus daugiau)

spalių 25 d., galėjo įvykti jau antra
sis pasirodymas su nauja programa. 
Jame, be koncertinės dalies, bu v pa
teiktas simbolinis vaizdelis „Išsilais
vinimas“ (libretto taip pat P. Maže
lio). Pagal jį lapkričio pabaigoje, 

(Nukelta į 6 pusi.)
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Rimties ir susikaupimo dienoms artėjant
(Atkelta iš 2 pusi.)

Farmcrių gyvenimo patogumai 
čia, atrodo, gan dideli. Pvz., kore
spondenciją gauna ir čia pat iš ūkio 
gali išsiųsti kasdien. Mat, prie kiek-, 
vienos farmos vartų yra Box (dė
žutė). Čia pravažiuojanti pašto ma
šina imeta laiškus ir paima tuos, 
kuriuos nori išsiųsti. Iš čia gali siųs
ti laiškus ir oro paštu. Virtuvėse 
farmeriai turi ne tik elektrą, bet ir 
dujas virimui. Kiekvienas farmeris 
turi lengvąjį automobilį. Maži vai
kai važinėja miniatiūriniais moto
ciklais. Mums neįprastas vaizdas 
matyti kokių 8 metų „pipirą“, kurs 
ne tik pats dumia motociklu, bet dar 
priešais turi pasisodinęs kokių 3—4' 
metų „panelę“. Tai va kodėl ame
rikiečiai taip įgudę šoferiai.

Farmeriai valgo ir gerai ir sočiai. 
Daugiausia riebalus ir mėsą. Su 
pienu kai kur blogiau. Ten, kur yra 
specialūs pieno ūkiai karvės 
melžiamos mechanizuotai. Bet kur 
karvių mažiau ir tų prietaisų nėra, 
ten karves melžti „neapsimoka“ — 
mat, darbo jėga per brangi.

Čia pat pro langą ne taip toli ma
tyti
„mainos“, atseit, anglių kasyklos 

Jos sutraukia daug darbininkų, 
mat, ten gerai uždirba. Tiesa, dar
bas sunkus ir dažnai pavojingas. 
Per sprogimus, griuvimus ar gaisrus 
žūsta daug darbininkų, tačiau ap
skaičiuojama, kad „mainose“ daug 
mažiau žūva, negu per įvairias auto
katastrofas. Taigi to žmonės ir ne
sibijo. Yra jau specialistų ištirta, 
kad ir mūsų ūkio požemyje yra ir 
anglies klodai ir žibalo takai. Vadi
nasi, ir čia kada nors bus „mainos“. 
Mat, anglių kasimo bendrovės tik ir 
tada ima kasti, kai kitur pritrūksta 
ar kuriais nors sumetimais jau ne
beapsimoka.

Farmeriai turi ir savotiškų, mums 
nepažįstamų nelaimių, tai

baisios audros — taifūnai, 
kurios kitąsyk nemažiau žalos pa
daro, kaip karo bombos ir ugnis. Ir 
Laudansko ūkis tuojau po karo per
gyveno tokį taifūną. Neliko nei vie
no medžio, nei tvoros, nei ūkiško 
triobesio aplink. Liko tik apgriau
tas gyvenamasis namas. Pats' ūkio 
savininkas Laudanskas suspėjo 
smukti į rūsį pajutęs, kad jo gyve
namasis namas jau „skrenda“. Lai
mei. namas buvo tik „perkeltas“ i

giamumu — tiems turėtų skubėti į 
pagalbą, kurie veda joms priešingą 
politiką. Jų interesas yra sukurti at
mosferą, kur galėtų bujoti jų pa
saulėžiūra. Tai būtų savo rūšies 
„clearingas", pastatymas pirmon gre- 
ton praskaidrinimą ir išryškinimą 
sąskaitų tarp tų nacijų, kurių idea
las yra liberalizmas, nevaržomas pa
sikeitimas gėr; bėrais ir — politiniu 
atžvilgiu — demokratija. Jei mes 
sakome, kad reikia mūsų žvilgsniai 
nukreipti link Washingtono, tai dar 
nereiškia, kad mes privalome nusi
lenkti „sąlygoms“, kurias tenai ga
lėtų pastatyti. Tai reiškia tik tai, 
kad Vakarų alijantai — JAV prade
dant — bendrą interesą įžiūri rei
kale nušluoti tai, kas buvo ir kad 
skolų klausimas, kaip po pirmojo 
Pasaulinio karo, nebenuodytų santy
kių, nes didele dalimi ir tai prisidėjo 
prie antrojo Pasaulinio karo ruošos.

Kasselio „Laisvės" teatras
■ (Pradžia 5 pusi.

gastrolių Doerverdeno stovykloje 
metu, teatras pakrikštytas „Laisvės“ 
vardu. Krikštatėviai — Valst. Ope
ros solistė J. Augaitytė ir pulk. Kut- 
ka. Negana to, čia pat teatro kolek
tyvą 30 britų korpo vadovybė anga
žavo vieno mėnesio gastrolei britų 
kariams. Gi namuose grįžus, pasi
reiškė ir konkreti UNRRA-os para
ma, parūpinant reikalingiausių me
džiagų ir nustatant teatro etatus: P. 
Maželis — direkt., A. Liepinas — ba
letmeisteris ir kt.

Trečiasis naujas teatro pasirody
mas — Kasselyje 1946 m. vasario 16 
d., dalyvaujant UNRRA-os vyr. bū
stinės švietimo skyriaus viršininkui 
su svita ir kitiems aukštiesiems sve
čiams. Po šio spektaklio dalis lietu
vių gavo darbo Arolsene, UNRRA-os 
vyr. būstinėje.

Kiek vėlėliau, prancūzų-belgų 
tautinės šventės proga, reprezenta
cinėje Wilhelmo pilyje, Kasselyje, 
įvyko užsienio balteto garsenybių 
koncertas armijos štabo karininkams 
ir kitiems aukštiesiems svečiams. 
Programoje pakviestas dalyvavo ir 
A. Liepinas, turėjęs nepaprastą pasi
sekimą.

Bedirbant toliau visu įkarščiu, 
birželio pabaigoje prisijungė baleto 
solistė A. Šlepetytė, ir liepos mėn. 
— naujas pasirodymas vėl su nauja 
koncertine dalimi.

Didžiausias smūgis „Laisvės“-tea
trą ištiko paskutiniųjų Naujųjų Metų 
naktį, kada sudegė stovyklos teatro 
patalpos su visu scenos įrengimu ir 
dekoracijomis. Entuziastingasis P. 
Maželis ir po to nenuleido rankų: 
per pusantro mėnesio, didelėmis pa
stangomis, jam pavyko specialiame

Dr. Brunoną KALVAITĮ, 
jo Motinai mirus, nuoširdžiai 
užjaučia.

Mffšų Kelio Redakcinis 
Kolektyvas

Dešimt dienų Amerikoje
kitą vietą, nors be stogo, be langų 
ir šiaip sužalotas buvo „padėtas“ čia 
pat netoli. Gi kitų trobų ir gyvulių 
taip ir nebeteko jų savininkui dau
giau pamatyti. Savininko vienas 
išeiginis kostiumas buvo nuskridęs 
net 10 mylių. Geri žmonės atsiuntė 
paštu, nes rado mano seniau rašytą 
laišką jo kišenėje, atseit, ir adresą.

Bendrai, lietus, audros ir žaibai 
čia dažnas dalykas. Bet greit vėl 
giedra ir viskas greit išdžiūsta. Bul
ves jau pasodinome. Tai pirmasis 
mūsų „pasireiškimas“ naujame pa
saulyje. Frankis (Pranas — samdi
nys, lenkas) su savininku vagas da
ro, o mūsų „šaika“ bulves beria.

— Tai vis dėlto sunkiau, negu 
Nuertingeno kūno kultūros pamo
kos, — samprotauja Vita, atsivežusi 
iš ten 6 klasių diplomą.

— Bulvių per savo gyvenimą jau 
daug suvalgiau, bet sodinu jas tik 
pirmąjį kartą, — referuoja medicinos 
gydytoja.

— Well yes, vaikeliai, — aiškina 
mūsų geradaris Laudanskas: — 
Amerikoje ir prezidentu nebūsi, jei 
sunkaus darbo neparagausi. — Tie
sa, nė vienas iš mūsų nepretenduo
jame į prezidentus, bet matydami, 
kaip Amerikoje aukštai vertinamas 
darbas, nesusilaikome nekibę į jį,

Nauji vėjai Prancūzijos užs. politikoje
(Pradžia 1 pusi.) Taigi, Paryžius jau pradeda su- Churchillio vizitui suteikti net isto-

barake įrengti naują salę, sutalpi
nančią 600 žmonių. Vasario 16 d. rež. 
Ip. Tvirbuto surežisuotu „Tuščių pa
stangų“ spektakliu naujoji salė iš
kilmingai buvo atidaryta. ,

Garsas apie nuostabųjį lietuvį ba
letmeisterį A. Liepiną, juo toliau, tuo 
plačiau ėmė sklisti. Susidomėjo juo 
ir Kasselio Valstybinis Teatras. Prieš 
įstodamas balandžio mėn. į šį teatrą, 
jis turėjo vietinėje Karolio operoje 
duoti parodomąjį spektaklį, tačiau 
pakako pašokti vieną vienintelį šokį 
— Klasikinę variaciją, kad mišri ko
misija suteiktų jam baleto solisto li
cenciją.

Pradėjęs dirbti Valstybiniame 
Kasselio teatre, A. Liepinas pristatė 
ir savo baleto studijos mokinius: M. 
Bruneizreį, Zen. Baublį, Jaun. Puo
džiūną ir dabar išvykstantį Ameri
kon — Henry Lauks. Jie visi buvo 
licencijuoti baleto artistais. Kad ir 
trumpą laiką teteko A. Liepinui su 
savaisiais mokiniais pasirodyti Kas
selio Valstybės teatro scenoje, tačiau 
vietinė vokiečių spauda suspėjo apie 
juos visus gražiai atsiliepti pabrėž
dama, kad balandžio 17 d. Teatre 
suruoštame baleto vakare žiūrovui 
staigmena buvusi lietuvis šokėjas 
Alfonsas Liepinas, kuris su lietuvių 
šokėjų trupe Teatro baletą labai su
stiprinęs, o tatai jau seniai buvę rei
kalinga. „Jo preciziškumas ir drąsa, 
jo šuolių lengvumas rišasi su klasinio 
rusų baleto tradicijomis... Čia aiš
kiai pastebima griežtai apibrėžtas in
dividualumas, kurio šokio ekstazė 
betgi, plaukia iš puikiai valdomos 
technikos“.

Paskutinioji teatro premjera su 
dideliu pasisekimu praėjo š. m. ba
landžio 25 d. Kasselyje. Čia, be nau
jos koncertinės programos, buvo 
duotas lietuviškas 1 v. baletas „Su- 
batos vakarėlis“ Tai vertingas įna
šas ne tik mūsų tremtinių, bet ir iš 
viso lietuvių scenai,

Linkėtina kasseliškiams laisvinin- 
kams geriausios sėkmės, o ypač jo 
didiesiems ramsčiams — P. Maželiui 
ir A. Liepinui -zb- 

ypačiai kad čia jau neberūpi klausi
mai, kada ir iš kokios zonos tu pa
tekai į Unrrą, ar pėščias ar važiuo
tas buvai iš Lietuvos išguitas. Iš to
kių klausimų amerikiečiai negali 
atsistebėti.

Kaimynai farmeriai
iš toliau ir arčiau mus dažnai lanko. 
Nori pamatyti tuos išbadėjusius eu
ropiečius. Jie siūlo visokią pagalbą, 
o drabužius ir avalynę siūlo patiems 
iš jų spintų pasirinkti. Ir žinoma, 
kaip dovanas. Jie jų jau nebenešio
ja, nes šiemet jau kitokios mados. 
Daugelis iš jų taip pat laukia gimi
nių ar artimųjų iš Europos, bet vis 
dar nesulaukia.

— Sakyk, kaimyne, kaip tu net 
keturis žmones sugebėjai sau iš Eu
ropos gauti, — klausinėja jie Lau- 
danską.

— Well yes, penkiasdešimt laiš
kų parašiau, du kartu afidavitus 
siunčiau, o kiek dolerių išleidau, tai 
dar nesuskaičiavau — ir gavau aš 
juos čionai. Sure, negali taip būt, 
kad mes čia viskuo pertekę būtum, 
o jie ten, toje Europoje, badu mirtų, 
— pasakoja Laudanskas susimąsčiu- 
siems kaimynams.

Politika farmeriai neužsiima
Jie bijo, kad kai Amerika nugalės 

prasti, kad negalima visą laiką pa
laikyti draugiškus santykius, sakant 
„ne“...

Ilgesnį laiką Prancūzijos svyra
vimą nulėmė ir baiminimąsi, kad 
JAV savo kozyrių nepervertintų... 
Tačiau Trumano doktrinos praktiš
kas realizavimas, kurios vaisiai ne
trukus turės pasireikšti Turkijoje ir 
Graikijoje, ir Prancūzijoje jau spėjo 
padaryti įspūdžio, kad JAV tvirtai 
žengia „Marshallio periodo“ nusista
tytu politiniu kursu, nebeduodančiu 
pagrindo tikėtis, kad jis pasikeistų 
kitų alijantų atžvilgių, geresnių 
santykių su Sov. Sąjunga sąskaiton.

Po šio itin svaraus ketvirtojo mo
mento, praskaidrinančio prancūzų 
politikų dvejones, neabejojama, kad 
gen. de Gaulle pasirodymas politi
nėje arenoje ir staigus jo šalininkų 
telkimasis taip pat nepraeis be įta
kos užsienio politikos srityje. Nea
bejojama, kad gen. de Gaulle pasi
rodymas suteiks tam tikrą atsvarą 
dabartiniams Prancūzijos užsienio 
politikos vairuotojams prieš vienin
telę kritiką, plaukiančią iš kraštuti
nai kairiojo sparno, tačiau' apčiuo- 
piamesnių duomenų jo įtakai atžy
mėti dar per ankstyvas laikas.

Pagrįsto, susidomėjimo sukėlė pa
starosiomis dienomis įžymių anglo
saksų valstybės vyrų vizitai Pary
žiuje.

Winstonui Churchilliui ■ sukeltos 
milžiniškos ovacijos pergalės šven
tės parado metu, o taip pat jo ilgesni 
pasikalbėjimai su premjeru Rama- 
dier ir Bidault, Prancūzijos politi
niuose sluoksniuose laikomi labai sim- 
ptomingais ir Reuterio kor. Harald 
King savo pranešimuose vien jau iš 
to fakto daro aliuzijų į galimą pran
cūzų užsienio politikos pasikeitimą. 
Pasigirsta balsų, kurie norėtų tam

ŽMONĖS BE TĖVYNIŲ
New York Times rašo tokia an

trašte apie DP ir jų gyvenimą. Jis 
nurodo jog Vokietijoje ir Austrijoje, 
US zonoje, stovyklose, barakuose, 
ir Italijoje sąjungininkų komisijos 
stovyklose gyvenanti nauja DP rasė. 
Tai žmonės, kurie kadaise irgi tu
rėję savo tėvynes.

Skaičiumi jie nesą gausūs: pris- 
kaitoma iki 834.000, kuriuos sudaro 
Estijos, Lietuvos, Latvijos, Lenki
jos, Vengrijos, lenkiškos Ukrainos, 
Čekoslovakijos tautiečiai.

Jie atstovaują tą žmonių grupę, 
kuri tiki į pagrindines žmogaus tei
ses, į garbę ir žmogaus vertę, dėl 
kurių buvusios ir Jungtinės Tautos 
sukurtos.

Toliau laikraštis nurodo, kad, 
nors jie tikisi susilaukti padoraus 
gyvenimo IRO įkūrus, IRO nieko 
konkretaus jiems įkurdinti negalė
sianti padaryti, jeigu tie kraštai, į 
kuriuos norima įskraustyti, nepano
rės atidaryti savo darų. JAValsty- 
bėms, pasaulinei galybei, taip pat 
tenkanti nemaloni dėmė.

New York Times nurodo, jog 
trys įstatymų projektai esą gulį pa

Birželio penkioliktoji liks kaip 
skaudžiausia diena lietuvių tautos 
istorijoje. Ta diena liko nuženklintas 
ir kitų Baltijos tautų likimas. Ta 
diena prasidėjęs Golgatos kelias te- 
bešlakstomas geriausių tautos sūnų 
ir dukrų krauju ir ašaromis. 1941 
metų birželio 14—21 d. pradėtosios 
žiauriosios deportacijos yra tik 
pradžia dar ir dabar tebevykdomo 
Baltijos tautų fizinio naikinimo. Tai 
datos, į kurias privalome visu rim
tumu ir susikaupimu atkreipti ne tik 
savo, bet ir viso pasaulio dėmesį.

Toms skaudžioms valandoms tin
kamai pasiruošti ir atžymėti inicia
tyvos ėmėsi Baltijos Moterų Taryba,

„ruskį“, tai vėl ten bus kaip Vokie
tijoje, badas. Vėl uždės „taksas“ 
(mokesčius) ir vėl reikės rusus 
šelpti. Bet laikraščius — dienraš
čius visi skaito. Daugiausia čia ma
tome 32 puslapių Chicagos dien
rašti „Chicago Daily Tribūne“ (di
džiausias pasaulio dienraštis). Ten 
kiekvienos profesijos, kiekvieno am
žiaus žmogus randa kasdien sau 
įdomių pasiskaitymų. Kasdien yra 
daug politinių karikatūrų. Štai ko
kias jau teko matyti. Trumanas (asilo 
pavidale) eina apsikabinęs Staliną. 
Amerika (senio pavidale) sako: „Jis 

rinio aplombo. Taip, pvz., ameri
kiečių agentūra „Internews“ tą vi
zitą taip komentuoja: — Ant pla
čios Winstono Churchillio krūtinės 
šiandien prisegtas „Medaille Mili- 
taire“, kaip ryškus komunistinių ne
pasisekimų simbolis Vakarų Europai 
ideologiškai užkariauti. Šis karinis 
medalis yra aukščiausias narsumo 
atžymėjimas, kokį Prancūzija tik 
gali kam nors suteikti. Iš tikrųjų 
norėta karo meto premjerui ne tik 
išorinį pagarbos ženklą suteikti, nes 
jo asmenybė stovi šiandien kaip anti
komunistinių teorijų įkūnijimas, kaip 
įkūnijimas torijų reakcijos. Jei ti
kėti „Pravdai“ ir „Izvestijoms“, jis 
būtų net „trečiojo pasaulinio karo 
kurstytojas“. Suteikimas „Medaille 
Militaire“ Churchilliui rikiuojasi įvy
kių grandyje, kurie leidžia daryti iš
vadas, jog turi ateiti sprendimas, ar 
komunizmas ar demokratija bus pir
maujančiu elementu ateities taikoje.“

Tylomis nepraėjo ir buv. amba
sadoriaus William Bullito vizitas 
Paryžiuje. Jo pasikalbėjimai su gen. 
de Gaulle, Leonu Blumu, JAV am
basadorium ir kitomis politinėmis 
asmenybėmis, sukėlė nepaprastos 
r.eakcijos prancūzų komunistinėje 
spaudoje, pavadinant jį „profesiona
lu antidemokratu“ ir spėjant, jog jis 
atvykęs dirvos parengti Trumano 
doktrinos išplėtimui Prancūzijoje. 
Šio fakto negali užtemdyti' nei Tru
mano pareiškimas atstovams, jog 
Bullitas išvykęs be jokios oficialios 
misijos ir kad jis nieko nežinąs apie 
jo pasikalbėjimus prieš išvykstant 
su generalinio štabo šefu admirolu 
Leahy.

Visų tų įvykių pasėkoje ir pran
cūzų spauda nebesidrovi atviriau 
pasisakyti ta užsienio politikos link

DP vargais ir rūpesčiais
laidoti kongreso komitete. Vienas jų 
— Stratton projektas, pagal kurį 
būtų įsileidžiama į Ameriką 400.000 
DP ketvertų metų būvyje. Kiti du 
projektai — įves ir Javito projektai, 
kurie numato priimti karo DP naš
laičius iki 14 met. Jeigu JAValsty- 
bės pasiimtų savo dalį, tatai paveiktų 
kitus kraštus . ir jie ryžtųsi įsileisti 
naujus gyventojus.

200.000 DP Į D. BRITANIJĄ
Daily Mail sekmadienio laidoje 

rašo, kad nors profesinės darb. są
jungos priešinasi, britų ministerių 
kabinetas yra pakeitęs savo politiką 
iš užsienio darbo jėgos įvežimo at
žvilgiu.

P. Herbert Morrison pareiškęs, 
jog Britanija pasiūlysianti darbo su
tartis 200.000 DP, kurie gyveną Vo
kietijos ir Austrijos stovyklose.

Vienam trečdaliui teksią dirbti 
tekštilės pramonėje.

Šia savaitę kabinetas svarstąs at- 
-gabenimą bendruomenių su šeimo
mis, kurios yra kilusios iš rytinės 
Europos.

Nekvalifikuoti darbininkai gausią 
darbo stovyklose,

skelbdama birželio 15 Baltijos kraštų 
rimties ir susikaupimo diena.

Bendruomenės yra jau atitinka
mai painformuotos apie reikalingus 
pasirengimus pritaikintoms pamal
doms, paskaitoms ir pan. Baltijos 
Moterų Taryba yra paruošusi atitin
kamą atsišaukimą į pasaulio mote
ris, be to, dar ruošiama medžiaga, 
kad ne tik mūsų, bet ir viso pasaulio 
spauda primintų pasauliui apie tebe
daromą skriaudą ne tik nieku nenu
sikaltusioms mažoms Baltijos tau
toms, bet ir bendriems pasaulio 
žmoniškumo ir žmogaus pagrindi
nių teisių principams.

tave vistiek apgaus“. Arba Stalinas 
sėdi ant krūvos maišų su užrašais 
„Teheranas, Jalta, Potsdamas“ ir sa
ko: „Kam čia tos kalbos apie karą. 
’Aš be jo daug daugiau galiu lai
mėti“. Kita karikatūra vėl tokia: 
Stalinas lošia kortomis. Čia pat jam 
praloštos įvairios Roosevelto, Tru- 
mano, Byrnes ir Marshallio liekanos. 
Atseit, visus aplošia. Koks tų kari
katūrą tikslas — suprasti nesunku. 
Apskritai Trumano autoritetas Ame
rikoje auga. Manoma, kad jis išloš 
visa tai, ką kiti pralošė. O kad 
Rooseveltas „pralošė“ Pabaltijį ir 
kitas laisvas tautas — laikraščiai 
nė kiek nesidrovėdami parašo.

Marshallio figūra pasidarė cen
trinė Amerikos užsienių politikoje 
Tai

naujas žmogus „be rezultatų".
Mat, pirmiau Amerikos diplomatams 
buvo garbės ir savotiška prestižo 
dalykas susitarti su sovietais, suda
ryti kad ir ne visada naudingas su
tartis. Marshalis paėmė kitokią li
niją. Jis nebijo būti „be rezultatų“. 
Jis iš Kinijos po vienerių metų lai
ko išvažiavo be rezultatų. Jis, tik 
daug greičiau, ir iŠ Maskvos grįžo 
be rezultatų. xIr ten (Kinijoje) ir 
čia (Maskvoje) partneris buvo tas 
pats — raudonieji. Todėl daug kas 
ir tiki, kad iš tų „be rezultatų“ gali 
gautis ir Amerikai ir visam pasau
liui geriausi rezultatai.

me, kuria nesulaikomai rieda kraš 
tai, bent šiaip taip įstengę atsilaikyti i 
iš rytų plaukiančioms įtakoms. Kad 
ir „vidurio kelio“ terminais besigau
biant, iš tų tendencijų jau matyti, 
kurlink norima tas „vidurio kelias“ 
nutiesti. Pvz. Francois Mauriac lai
kraštyje „Le Figaro“ tą „vidurio ke
lią“ taip įsivaizduoja: — „Gal galima 
būtų kaip tik tokią politiką išban
dyti su kuria taip atkakliai komu
nistai kovojo ir kuriai buvo suteiktas 
neapdairus ir netinkamas „vakarų 
bloko“ vardas. Komunistai tame no
ri įžiūrėti vien tik prieš Sov. Sąjun
gą nukreiptą priemonę, kai tuo tar
pu iš tikrųjų reikalas sukasi aplink 
vienintelę galimybę, tarp dviejų mil
žiniškų slibinų siūbuojančiame sena
jame pasaulyje sukurti trečiai par
tijai, kuri jokiu būdu nenori stoti nu
galėtojų lenktynėse ir kuri taip pat 
be jų pagalbos negali nei gyventi nei 
nuo karo atsigauti: tai kristalizuota 
Europa aplink prancūziškai-anglišką 
branduolį.“ —

J. Meškuitis

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ 
KOLEGIJA

Jau nepriklausomybės metu bu
vo svajota apie lietuvių kunigų ko
legiją Romoje. Tačiau šiai svajonei 
realybe buvo lemta tapti sunkiuoju 
mūsų tautai metu. šv. Kazimiero 
lietuvių kolegija buvo įsteigta 1946 
metų vasaros pabaigoje. 1946 m. 
rugsėjo mėn. pradžioje Romoje vyk
stančiame Italijos lietuvių tarybol 
suvažiavime pirmasis kolegijos lek
torius kun. L. Tulaba pranešė, kad 
kolegiją jau įsteigta. Šiuo metu ko
legijoje gyvena ir studijuoja dau
giau kaip 40 lietuvių kunigų ir klie
rikų.

RUOŠIASI STEIGTI LIETUVIŠKĄ 
KUNIGŲ SEMINARIJĄ

Kaip praneša „Darbininkas“ Nr. 
27 iš JAV į Romą išvyko kun. A. 
Briška, Nekalto ęrasidėjimo parapi
jos klebonas. Jo išvykimo tikslas 
esąs — Amerikoje lietuviškos kuni
gų seminarijos steigimas. Jį į Romą 
iškvietė kardinolas Pizzardo, kuris 
kvietimo laiške rašo: „Tamsta būsi 
šios reikalingos lietuviams kunigams 
įstaigos įsteigėjas."

-
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Prancūzų imigracinė politika
Jei Prancūzija savo pokarinio 

ūkio atstatymo procese labiau, nei 
kiti kraštai jaučia darbo jėgos trū-
kurną, tai priežasčių tenka ieškoti ne 
vien žmonių nuostoliuose karo eigo
je, bet, gal daugiausia, toje aplinky
bėje, kad, kaip rodo statistika, 1939 
m. tai buvo kraštas su mažiausiu gi
mimų skaičium. Taigi, dar prieš ka
rą Prancūzija turėjo tik 76 gyven
tojus 1 kv. km, kai tuo tarpu Vokie
tija skaičiavo 138, o Belgija net 266.

Nieko nuostabaus, jei, anot gy
ventojų judėjimo klausimais specia
listo Louis Chevalierj Prancūzijoje 
šiandien užtiksi ne tik apleistus lau
kus, sodybas, apgriautas kasyklas, 
bet ir mirštančias sritis dvasiniame 
pasaulyje. Ši aplinkybė neabejotinai 
įtaigoja ir Prancūzijos imigracinę 
politiką, kuri privalo atsižvelgti ne 
tik j kiekybini darbo jėgos ugdymą, 
bet ir į kokybinę pusę.

Tat, - kaip rašo Renė Sudre „N. 
d. F.“, šiandien ir nesvarstomas klau
simas, kaip pritraukti daugiau ar 
mažiau pageidaujamą elementą Pran-

Sovietai vertina Maskvos konferenciją
Daugelis amerikiečių ir anglų lai

kraščių pateikia Izvestijos išvedžio
jimus apie Maskvos konferenciją. 
Izvestija — vyriausybės organas. 
Taigi šis laikraštis atstovauja jos 
pažiūras ir nusistatymą.

Taip Izvestija nurodo, kaip ta
tai perduoda NYHT, jog p. Marshal- 
lis savo kalboje sufalsikavęs faktus 
ir iškreipęs Sovietų Sąjungos pozi
ciją. Dėl Maskvos konferencijos ne
pasisekimo esančios kaltos JAVal- 
stybės, bet ne Sovietai, rašo Izvesti
ja. P. Marshallio pasiūlymas dėl po
karinės ūkinės ir politinės Vokie
tijos struktūros esąs amerikiečių no
ras Vokietiją suskaldyti ir jos pra
monę suvaržyti, kad ji negalėtų 
konkuruoti su „anglosaksų kraštų 
monopolistinėmis grupėmis“.

Tai esanti pirmoji oficiali reak
cija bei detalus viešas pareiškimas 
dėl p. Marshallio kalbos. Pažymė
tina tai, kad Sovietų spaudoje ne
buvę įdėta nei Marshallio kalbos 
nei jos santraukos. Išeina, kad So
vietai neduoda savo piliečiams ži
noti, ką kita pusė daro ir sako.

Izvestija, analizuodama p. Mar- 
Bhallio kalbą, įžanginiame rašo, kad 
ji neatitinka faktų ir kad Sovie
tų delegacijos pozicija interpretuo
jama „klaidingoje šviesoje“ bei „iš
kraipomi Sovietų pasiūlymai“.

Dėl Vokietijos ekonominio gyve
nimo Izvestija pastebi, jog ir čia 
„Marshallis taip pat savo kalboje 
nutolęs nuo tiesos“.

Toliau Izvestija rašo, kad „So
vietų delegacija tikrai remianti vie
nos demokratinės Vokietijos vyriau- 

• sybės sudarymą, kad ji išnaikintų 
esantį Vokietijoje fašizmą ir būtų 
pakankamai atsakinga jsipareigoji-

cūzijon po darbo jėgos priedanga, 
bet tenka pasiduoti asimiliacijos po
litikai, nors vietos antropologų ir
buvo suabejota, ar prancūzų tauta 
tebėra pakankamai atspari tolimes
nei kraujomaišai pakelti..

Nežinia, ar tais ar kitais sumeti
mais, darbo ministerijos buvo nusi
statyta prieš vyriausybės programą 
darbo jėgą verbuoti tremtinių esan
čių Vokietijos stovyklose.

šiuo metu visas dėmesys yra nu
kreiptas į italų gyvosios jėgos per
teklių ir tuo reikalu jau 1946 m. abie
jų vyriausybių buvo sudaryta sutar
tis.

šiuo metu Prancūzijos darbo jė
gos deficitas siekia 650.000. Tačiau 
siekiant šią spragą užpildyti, sten
giamasi ne tik pramonėje įlieti nau
jo kraujo, bet ir atgaivinti šviežiu 
elementu apleistąsias ir neapgyven
tas sritis žemės ūkyje. Pastarasis 
momentas jau įgyvendinamas italais, 
leidus jiems atsigabenti šeimas, tik
slu nuteikti juos ta mintim, Trad čia 
įsikūrę, galėtų jau nebegalvoti apie 

mams prieš Sąjungininkus, ypač re
paracijų atžvilgiu“.

Laikraštis pakartoja Molotovo 
argumentus, pasakytus per konferen
ciją, kad „politinės organizacijos, 
paremtos vienokia ar kitokia fede- 
realine forma, vestų prie Vokietijos 
suskaldymo ir atgimtų nacionalizmo 
judėjimas dėl Vokietijos suvieniji
mo ...“ šis judėjimas, rašo Izvestija, 
„neišvengiamai patektų į milita- 
ristų rankas ir sudarytų pavojų nau
jam Bismarckui ar Hitleriui atsi
rasti“.

Apskritai paėmus, Izvestijos visą 
Maskvos konferencijos nepasiseki
mą suverčia p. Marshalliui ir p. 
Dulles.

MOKSLINIAI VARDAI MENO 
DARBUOTOJAMS

Kaip praneša „Tiesa“ š. m. ba
landžio mėn. 15 d. Nr. 89, TSRS 
Aukštojo Mokslo Ministerijos vy
riausioji atestacinė komisija sutei
kusi mokslinius vardus ir grupei Ta
rybų Lietuvos meno veikėjų.

Muzikos teorijos bei kompozicijos 
katedros profesoriaus vardas suteik
tas Kauno valstybinės konservatori
jos dėstytojui, nusipelniusiam Lietu
vos TSR meno veikėjui J. Gruodžiui, 
šiomis dienomis apdovanotam Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordinu.

Kompozicijos klasės profesoriaus 
vardas suteiktas taip pat Vilniaus 
valst. konservatorijos dėstytojui, nu
sipelniusiam Lietuvos T9R meno vei
kėjui K. Galkauskui. Jis parašęs 
daug simfonijų, romansų, dainų.

Profesoriaus titulais apdovanoti

grįžimą. Šios Imigracinės politikos 
šalininkų nuomone, Prancūzija savo 
maloniu klimatu ir papročiais yra
kraštas ne menkas, tačiau menkai 
išnaudojamais, žemės turtais. Tai 
turėtų svetimšalius patraukti įsikur- 
dinimui, jei jų kraštai nebegali su
teikti pageidaujamų gyvenimo sąly
gų. Tam tikslui būtų kai kurie imi
grantai ypatingai pageidautini, kaip, 
pavyzdžiui, .olandų ar danų ūkinin
kai. Jau senesniais laikais tokie įkur
dinimai, ypatingai protestantiškose 
apylinkėse, davę gerų rezultatų. 
Šiandien, esą, Prancūzijos vyriausy
bė galėtų sveikinti tokio bendradar
biavimo reiškinius, kurie belgų, pa- 
reinio ir katalonų gyventojais kartu 
su itališkuoju įnašu, galėtų įgyven
dinti tautinę transfūziją, taip reika
lingą didelio, civilizuoto krašto ger
būviui ...

Taip atvirai propaguojama Pran
cūzijos imigracinė politika, tampriai 
susieta su tautinės asimiliacijos pro
blemomis, neabejotinai nulėmė ir 
baltų tremtinių vadovaujančiųjų 
veiksnių neigiamą nusistatymą emi
gracijos Prancūzijon atžvilgiu. Da
bar jau kiekvienam aišku, kad mūsų 
pažiūros ir siekimai tolimesniam, lai
ko aplinkybių nusakytam, tremties 
keliui tokios sąlygos niekuomet ne
buvo ir nebus priimtinos. -jm-

MIŠKO PAUKŠTIS I MIŠKĄ 
ŽIŪRI...

AP iš New Yorko praneša, kad 
JAValstybių komunistų partijos pir
mininkas, W. L. Forster, komunistų 
susirinkime neseniai pareiškė, jog 
svarbiausias pavojus — Europos de
mokratijai kiląs iš JAValstybių im
perializmo.

Grįžęs iš kelionės, kurios metu lan
kėsi Britanijoj, Prancūzijoj, Len
kijoj ir rytnėse Europos valstybėse 
p. Forster pasakė, kad rytinės Eu
ropos koalicinės vyriausybės esan
čios „nuolatiniame judėjime socia- 

Iš „Tiesos" puslapių
taip pat meno instituto katedros ve
dėjai S. Višinskis ir L. Strolla.

Vilniaus dailės instituto skulptū
ros katedros vedėjas P. Aleksandra
vičius taip pat susilaukė profesoriaus 
titulo. —
TARYBINIŲ ŪKIŲ NEGALAVIMAI

Tris dienas užtrukusiame Lietu
vos TSR Tarybinių ūkių ministerijos 
ūkių bei trestų direktorių pasitarime 
paaiškėjo dideli tų ūkių negalavimai. 
Tarybinių ūkių ministeris Augusti
naitis, pasak „Tiesą“, pats „griežtai 
kritikavo tarybinių ūkių darbo tru
kumus“. Daugelis tarybinių ūkių, 
anot jo, dar nerentabilingi, silpnai 
tekovoja dėl derlingumo pakėlimo, 
dėl visapusiško visų ūkio šakų iš
vystymo. Nepatenkinamai tarybi
niuose ūkiuose išnaudojami trakto
riai bei žemės ūkio mašinos. „Tary-

SPORTO ŽINIOS
Šachmatų rungtynės

Dillingenas — Kemptenas
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Gegužės 7-8 d. Dillingene įvyku
sios šachmatų rungtynės baigėsi ne 
aukšta, bet užtikrinta dillingiečių 
pergale 9%:6%. Individualios pasek
mės:
Tautvaišas — Kazakevičius 
Arlauskas — Guobys 
Martusevičius — Sirutis 
Girtautas — Šileikas 
Rakštelė — Adomaitis 
Pipiras — Saudorgas 
Baltėnas — Šerėnas 
Švipas — Kaukorius

Iš kempteniečių geriausiai patiko 
Kazakevičius ir Guobys, kie'tai gin
damiesi išplėšę po pustaškį abiem 
Dillingeno meisteriams. Iš dillingie
čių švariausiai savo partnerius su
tvarkė Matusevičius ir Girtautas. 
Ypač užtikrintas buvo Matusevičius, 
kuris pirmąją lošimo dieną pademon
stravo ir gražiausią šių rungtynių pa
radą, aukodamas iš eilės žirgą, val
dovę ir forsuodamas matą 4-liais ėji
mais. Pikta nesėkmė persekiojo Pi
pirą, kurs nelauktai pralošė dvi pui
kiai pastatytas partijas.

Po rungtynių įvyko Tautvaišo si
multanas , prieš 19 Dillingeno ir 
Kęmpteno šachmatininkų. Po įtemp
tos 4*/s vai. kovos Tautvaišas turėjo 
pasitenkinti gan kuklia pasekme, lai
mėjęs 14 partijų, baigęs lygiomis 2 ir 
pralaimėjęs 3. Gražiausią pergalę 
prieš simultanistą pasiekė dillingie- 
tis Stanevičius.
EUROPOS FUTBOLO RINKTINE

Po didžiųjų futbolo rungtynių Di
džiojo Britanija — likusioji Europa 
(6-1), britai neginčijamai sutvirtino 

lizmo kūrybos link tuose kraštuose". 
Jis pridūrė, kad šis judėjimas įtrau
kiąs 170 milijonų žmonių.

„Prezidentas Triimanas nėra, ži
noma, fašistas. Bet jo užsienių ir 
vidaus politika einanti taja linkme.“ 
(NYKT)

blnių ūkių vadovai nesiima pakan
kamų priemonių kadrams pritvir
tinti.“

Kokia dabartinė tų ūkių padėtis, 
matyti iš Augustinaičio kalbos vie
tos, kurioje jis dėsto apie šių metų 
uždavinius tų ūkių darbuose. „Tenka 
išplėsti pasėlių plotus 3.000 ha, pa
kelti grūdų kultūrų derlingumą du 
kartus, palyginti su praėjusiais me
tais. Arklių skaičius turi būti padi
dintas 2O°/o, stambių raguočių — 20%, 
kiaulių — 40%.

Tame pasitarime, be kitų kalbė
jusiųjų eilę kritiškų pastabų minis
terijos atžvilgiu padaręs Baltosios 
Vokės tarybinio ūkio direktorius Gri- 
šinas. Tarp kita ko, jis apkaltino mi
nisteriją kadrų nepastovumu — vien 
pernai tarybiniame ūkyje pasikeitę 
keli direktoriai ir daug skyrių ve
dėjų. 

savą pirmavimą ir išblaškė kai ku
riuos pokarinius šešėlius. Dabar už- 
sieno futbolo specialistai svarsto, ko
kia būtų galima sudaryti šiuo metu 
pajėgiausia visos Europos futbolo 
rinktinė. Iš viso, sudarant tokia 
rinktinę, prasikiša tam tikros ten
dencijos. Jei tokią rinktinę sustatytų 
toks specialistas, kaip italas Pozzo, 
į ją prakištų šiek tiek daugiau italų, 
jei ji butų patikėta dabar Šveicari
joj besidarbuojančiam Rappanui, jo
je figūruotų keli šveicarai, jei, pa
vyzdžiui, būtų pakviestas ponas Fre- 
dericksen, rinktinėj matyfumėm dau
giau skandinavų, o jei toji pareiga 
atitektų anglui, rinktinėj nebūtų nė 
vieno kontinento žaidiko. Neseniai 
šią problemą pasišovė kiek galima 
objektyviau išspręsti prancūzų spor
to žurnalistas Lucien Gamblin, pa
skutiniaisiais metais matęs visus di
džiuosius žaidimus ir gerai pažįstąs 
visus Europos iškiliuosius futbolinin
kus. Rinktinė, jo nuomone, turėtų 
atrodyti taip: Swift (Anglija); Hard
wick arba Scott (abu Anglija), Hu- 
gues (Valija); Wrigt (Anglija), Parola 
(Italija), Lowe (Anglija); Matthews 
(Anglija), Mannion arba Carter (Ang
lija), Lawton (Anglija), Steele (Ško
tija), Liddell (Anglija). Tuo būdu, 
dešimt žaidikų būtų iš Didž. Britani
jos ir tik vienas, Parola, būtų iš kon
tinento. Toliau dar figūruotų: Da 
Rui, (Prancūzija), Green (Švedija), 
Prest (Danija), Petersen (Danija) ir kt.

Ck.

LATVIŲ KREPŠININKAI VIEŠI 
PRANCŪZIJOJ

Mūsų sporto sluoksniuose jau ne 
pirmieji metai kalbama apie lietuvių 
krepšininkų išvykas į užsienį. Deja, 
iki šiol tai nebuvo realizuota ir ka
žin, jei sporto vadovybė ir toliau dar
buosis įprastiniu stiliumi, mūsų krep
šininkams ar bus prakirstas langas į 
didesnio masto pasireiškimus. Tuo 
tarpu latviai šia prasme yra gerokai 
toliau pažengę ir dar vieną kartą mū
siškius pralenkė. Štai, gegužės mėn. 
latvių krepšininkai buvo išvykę į 
Prancūziją. Jei neklystame, išvyku- 
sios komandos pagrindą sodarė Lue- 
becke latviai, tie patys, prieš kuriuos 
praeitais metais taip gražiai buvo su- 
žaidęs Kempteno Šarūnas. Latviai 
Prancūzijoj žaidė All Stars Riga var
du. Prancūzų' sporto spaudoje apie 
šią viešnagę gražiai atsiliepiama. Ra
šoma apie latvių virtuoziškumą ir jų 
puikų kondicinį • pasirengimą. Ali 
Stars Riga nugalėjo La Vendenne 
63-33 ir ESC Rochelais 39-26. Ne
reikalinga nė užsiminti apie tokios 
išvykos įvairiaspalvę reikšmę. Mums 
lieka tik pagalvoti — kodėl mūsų 
žaidikams, kurie savo klase prieš lat
vius neginčijamai pirmauja, nesuda
romos sąlygos panašioms išvykoms. 
Ir ne tik pagalvoti ar prie alaus sti
klo pakalbėti (ta darome jau antri 
metai), bet ir energingai bei raciona
liai veikti. Argi būtinai mes vis tu
rime vilktis iš paskos? Nemanome, 
kad mūsų ir latvių sąlygos tremties 
gyvenime būtų taip skirtingos, kad 
mes taip ir turėtumėm likti stebėto
jais. Ck.

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
. ieško šių asmenų:

XXIII 
GALINAITIENE Marijona; 
GURVIC Luise, 18 metų, gyv. Kau

nas;
LATVYTE Aldona, 19 metų, gyv. 

Lugental;
LATVIENE Marcelė, 40 metų, gyv. 

Lugental;
LAURACKAS Juozas, 34 metų, gyv. 

Graudenz;
SCIUKA Albinas, 23 metų, gyv. Ma

rijampolė;
SCIUKA Antonis, 28 metų, gyv. 

Rummelsburg;
SENKUS Natas, 44 metų, gyv. Vil

kaviškis;
ŠEPUTAITE Danutė, 9 metų;
SEPUTIENE Joana, 39 metų;
SIDARAVIČIUS Anastazija, 52 metų, 

gyv. Kaunas;
SIDARAVIČIUS 

gyv. Kaunas;
SIDARAVIČIUS Česlovas, 25 metų, 

gyv. Kaunas;
SIDARAVIČIUS

gyv. Kaunas;
ŠIUGŽDA Jonas, 26 metų;
^JUŠKIENE Petronėlė, 33 metų; 
SIVCOV Georges, 54 metų, gyv. Pa

ris;
SKAISGYRYTE Magdalena, 36 metų, 

gyv. Vilnius;
SKAISKORYS Vincas, 44 metų, gyv. 

Kaunas;
SKPANDŽUVIENE Marija, 23 metų, 

gyv. Vilkaviškis.

Leonas, 26 metų,

Vaclovas, 52 metų,

2675. Bartkus Feliksas, Jono s., 
dabar gyv. Amerikoje (USA), ieško 

savo brolių Bartkų Domininko ir 
Stanislovo. Ką nors apie juos žinan
tieji prašomi atsiliepti Marcijonienei- 
Bartkaitei, (13b) Dillingen/D., Litaui- 
sches Lager.

2676. Keselys Antanas (Dillingen/ 
D., Litauisches Lager) — Kęselio 
Juozo, Kęselio Prano, Mackevičienės 
Antaninos, Dailidės Antano, Gylio 
Juozo, kt. giminių ir pažįstamųjų. 
Turintieji žinių apie juos prašomi 
atsiliepti.

2677. Mikštas Petras (Watehstedt 
ūb. Braunschweig, Wohnheim 2/3, 
Baltic Camp) — pusseserės Mikštai
tės Vlados.

2678. Dauksytė Saliomėja ([13b] 
Kempten/Allg., Lithuanian DP Camp) 
— pusbrolio Ankudavičiaus Albino 
ir jo žmonos Janinos.

2679. Petravičienė Veronika (214 
FEDERAL St. Phila, Pa., USA), ieš
ko Varkalienės Uršulės ir Jankevi
čiaus Jono.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10% nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui su pašto ir ekspedicijos išlaidomis 6,- RM. Pre
numerata (mokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata 
nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayeriscbe Hypothe- 
ken- nnd VVechsei-Bank, Filiale Dillingen-Donau (13b). " Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.

Išeina kartą savaitėje, ketvirtadieni

Dillingen a. d. D„ Lietuvių Stovykl'
Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 

ir Redaktorius AL Laikūnas.
Authorized by Military Government of Ba
varia — ICD, Press Branch. Licensee: Dorna* 

PENIKAS, licensed editor and publisher.
Printed by Firma MANZ. Dillingen-Donau.

SPORTO KLUBŲ DĖMESIUI!
Prašome visus Muencheno apy

gardoje esančius sporto klubus iki 
š. m. birželio 1 d. įregistruoti visų 
šakų komandas (neišskiriant ir leng- 
vatlečius) Muencheno sporto apygar
doje šiais adresais:

1) Futbolo — A. Tėvelis, Augsburg- 
Haunstetten, Rechenstr. 50

2) Krepšinio ir tinklinio — St. Mac
kevičius, Kempten/Allg. P. o. 
Box 229, Schlitskaseme

3) Bokso, sunkumų kilnojimo, dvi
račių sporto ir šachmatų — Vil- 
pišauskas, Augsburg - Haunstet- 
ten, Starstr. 10

4) Lengvosios atletikos — A. Biel- 
skus, Rosenheim, Max-Josef-Pl. 
4/II

5) Vandons sporto — R. Sakalas, 
Dillingen/D., Ludwig-Kaserne

6) Stalo ir lauko teniso — V. Ge
rulaitis, Augsburg-Hochfeld, Li
tauisches Lager 27-6.

Komandų sąrašai privalo būti 
vardiniai ir kiekvienai sporto šakai 
atskirai. Be to, reikia nurodyti ir 
sportininko gimimo datą. Siunčiant 
lengvatlečių, boksininkų ir plaukikų 

sąrašus žymėti, kurias šakas sporti
ninkas kultivuoja (boksininkams nu
rodyti svorį, plaukikams distancijas 
ir 1.1.).

Mažesnės stovyklos, kurios nega
lėtų sudaryti savo komandų, jungiasi 
prie kaimyninių lagerių. Registruo
jami tik lietuvių tautybės asmenys.

Visais kitais sporto reikalais 
Muencheno apygardai priklausą vie
netai kreipiasi tiesiog į apygardos 
reikalų vedėją šiuo adresu: VI. Si
mutis, Augsburg-Hochfeld, Litaui- 
sches Lager 9/32.

Muencheno sporto apygarda

„ATŽALYNO“ PRANEŠIMAS
Netrukus išeina iš spaudos Alf. 

šešplaukio paruošti „Vokiečių kalbos 
skaitymai”. Knyga didelio formato, 
232 puslapių. Egz. kaina 8 RM. Pa
vieniui užsakant pridėti 0,50 RM 
pašto ir įpakavimo išlaidoms pa
dengti. Užsakant daugiau kaip 10 
egz. duodama 10% nuolaidos. Užsa
kymus siųsti: „ATŽALYNAS“, 14a 
W e i 1 h e i m-Teck, Postf ach Nr. 1.

Didžiai Gerb. Tremtinių Ben
druomenės Muencheno Apygar
dos Pirmininkui Antanui KAL
VAIČIUI ir Lietuvos Teisinin
kų Tremtinių Draugijos Pirmi
ninkui Dr. Brunonui KALVAI
ČIUI.

Jūsų motinai mirus, reiškia
me visų Lietuvos Teisininkų 
Tremtinių vardu gilią užuo
jautą.

L.T.T. D-jos Centro 
Valdyba

Stud. mišk. Juozui ZNO- 
TINUI mirus, kartu su jo bro
liu giliam liūdesy lieka 

Baltijos Universiteto 
Žemės ūkio 

Fakulteto lietuviai studentai 
Mūsų Kelio bendradarbį
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Prez. Trumanas ir 1948 m. rinkimai
Amerikos lietuvių spaudos puslapiuose

Amerikos laikraščiai nemažai vie
tos paskiria būsimų prezidento rin
kimų proga. Mes taip pat jau žino
me visą eilę tariamų kandidatų. Štai 
neseniai Europoje lankėsi Stassen, 
tariamas respublikonų kandidatas i 
prezidentus, bet Amerikoje iš rim
tesnių politikų niekas netiki, kad 
Stassen bus respublikonų įstatytas. 
Ten tikima, kad respublikonų sąra
šuose eis senatorius Vandenbergas ar 
Taft. Demokratai, neabejojama, j 
prezidentus statysią dabartinį prezi
dentą Trumaną. Štai ką apie Tru- 
nąano laikymąsi rašo dienraštis 

' „Draugas“: „Niekas neabejoja, kad 
Trumanas sutiks būti demokratų 
partijos kandidatu 1948 m. preziden
tiniuose rinkimuose. Niekas neabe
joja ir apie tai, kad jis vienu balsu 
partijos bus išstatytas, nes paskuti
niuoju laiku jo vardas ir prestižas 
žymiai pakilo. Bet p. Trumanas šiuo 
metu atsisako kalbėti apie savo kan
didatūrą. Jis nenori, kad ir kiti kal
bėtų. Anot jo, šiuo metu yra, daug 
rimtų ir didelių darbų, kuriuos būti
nai reikia atlikti. Apie kandidatūrą, 
esą, pakalbėsime kitų metų pava
sarį.“

LIETUVIAI KANDIDATAI 
RESPUBLIKONŲ SĄRAŠE

Pranešime iš Baltimorės sakoma, 
kad tėn įvykstančiuose rinkimuose į 
miesto valdybą respublikonai savo 
sąrašuose įtraukė ir žinomuosius lie
tuvių veikėjus. Miesto valdybon siū
lomų kandidatų tarpe yra žinomas 
lietuvis adv. William F. Laukaitis, 
SLA pirmininkas, gi šeštajame di- 
Strikte J miesto taryba kandidatuoja 
žinomas lietuvis veikėjas A. J. Mi- 
ceika, Baltimorės Lietuvių Draugijų 
Tarybos pirmininkas.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 
ARGENTINOJE

Argentinoje priskaitoma kelios 
dešimtys tūkstančių lietuvių. Dau
giausia jų Argentinon nukeliavo jau 
Nepriklausomos Lietuvos sąlygose. 
Atrodo, kad iš tų lietuvių mes turė
tume laukti didesnio tautinio susi
pratimo, negu iš tų lietuvių, kurie 
Biekad nėra Lietuvos matę, o ją pa
žįsta tik iš gerų ir blogų pasakojimų. 
Bet visi gerai žinome, kad iškelia
vusieji į Argentiną Nepriklausomos 
Lietuvos laikais ten greit pakliuvo į 
svetimų įtakų ugnį, kad iškeliavu
sieji buvo kilę daugiausia iš prole
tarinių sluogsnių, kad jiem tereikėjo 
mažos žiežirbos, kad nuslystų Sveti
mais keliais. Iš pranešimų, kuriuos 
jūsų korespondentui teko skaityti, 
matyti, kad Argentinoje ilgą laiką 
buvo ir dabar iš dalies tebėra lietu
viai susiskirstę į du sparnus. Vieni 
lietuviai, susibūrę į katališkas ir tau
tiškas organizacijas, visomis išgalė
mis kovoja prieš Lietuvos pavergi
mą, stengiasi surinkti aukų tremti
nių pagalbai, visi jie aktyviai dirba 
sudarytame Lietuvai Išlaisvinti Cen
tre. Kairiųjų pažiūrų lietuviai tam 
darbui nepritaria. Vieni iš jų tiesiai 
garbina Maskvą, gi kiti laikosi nuo
šaliau ir dar vis dairosi, lyg nežino

Pasitraukė Dean Acheson
Washingtonas, gegužės 15 d. (UP/ 

NZ) — Prezid. Harry S. Truanas ge
gužės 12 d. patenkino užsienių rei
kalų ministerio pav. Dean Acheson 
atsistatydinimo pareiškimą, o jo vie
ton paskyrė buv. karo ministerio pa
vaduotoją Robert A. Lovett. Acheson, 
įvesdamas savo įpėdinį į darbą, savo 
pareigose pasiliks ligi š. m. birželio 
80 d. Achesono pasitraukimą ir ga
limą Lovetto paskyrimą jau kuris 
laikas įvairiai diskutavo JAV spau
da. Taigi šis pasikeitimas nieko ben
dra neturi su paskutiniąja Achesono 
kalba. Pasitraukęs min. pavad. ke
tina atsiduoti savo privačiam gyve
nimui ir verstis advokato praktika.

Achesonas yra gimęs 1983 m. ba
landžio 11 d. Prieš patekdamas 1941 
m. J užsienio reikalų ministeriją, jis 
18 metų buvę žinomas kaip vienas 
geriausių Amerikos advokatų. Karo 
metu, ypačiai vadovaudamas ameri
kiečių UNRRA-os delegacijai, Ache- 
sonąs įsigijo prityrusio ir pajėgaus 
administratoriaus vardą.

Robert A. Lovett pasitraukęs iš 
karo ministerijos, kur jis dirbo avia

dami, kur atsidūrė jų tėvynė. Bet 
paskutinės ateinančios žinios kiek 
šviesesnės. Štai „Dirva“ Nr. 12 rašo: 
„Argentinos darbininkų padėtis žy
miai ekonomiškai pagerėjo, tat ir vi
suomeniškas veikimas keičiasi, Lie
tuvių kolonija vis krypsta. į lietuviš
ką pusę. Buvę suklydę komunistai, 
gavę laškus.iš Lietuvos, eina į lietu
višką pusę“. Taip pat pažymima, kad 
šiais metais buvo iškilmingiau at
švęsta Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė, kad Lietuvos reikalais lietu
viai yra įteikę prezidentui Peronui 
atitinkamas peticijas.

ORGANIZUOJASI LIETUVIAI 
STUDENTAI MICHIGANO 

UNIVERSITETE
Michigano universitete, kaip pra

neša Amerikos lietuvių laikraščiai,

Įvairios žinios ..
• Iš Buckinghanio rūmų ateina ži
nios, jog šio mėnesio pabaigoje prin
cese Elizabeth, kuriai neseniai suėjo 
21 m., susižieduos su buvusiu Grai
kijos princu leitenantu Philip Mount- 
batten.
• Pranešama iš Maskvos, kad So
vietai yra pasiryžę pastatyti Maskvo
je 8 „dangoraižius“, kurie turėtų nuo 
16 ir 32 aukštų. Vyriausybės laikraš
tis pažymi, kad jų architektūra ne
būsianti panaši į užsienio modelius, 
bet nauja, originali architektūra.
• Varšuvos vyrjausybė norinti iš
leisti „dolerių pažymėjimus“, kurie 
būtų duodami gyventojams, prista- 
čiusiems savo turimus dolerius. Vy
riausybė mananti, jog žmonės turį 
daug dolerių ir jie, labai tikėdami 
dolerio vertingumu, moką po 1000 
zlotų už dolerį, kai oficialus jo kur
sas yra 100 zlotų.
® Per tris mėnesius DP pagamino 
daugiau negu 30.000 vaikiškų dra
bužėlių. Tam darbui esą įtrauktos 
9 stovyklos, kurių viena gaminanti 
stovyklų administracijai uniformas. 
Dar dvi stovyklos įtraukiamos į tą 
darbą. Ateityje per savaitę būsią ga
lima pasiūti iki 5.000 vienetų, šio 
sumanymo autorium buvo McNarney, 
o dabar jo vykdymui vadovauja po
nia M. Dunkleberger, Unrros darbo 
skyriaus pareigūnė. (S & S)
• Per ketvirtadienio spaudos konfe
renciją prez. Trumanas pareiškė, jog 
jis esąs nepatenkintas dėl dabarti
nės Europos tremtinių įsileidimo 
tvarkos į šį krašta neišnaudotų imi
gracijos kvotų sąskaiton ir kad įsta
tymas eventualiai būtų naudingas. 
(NYHT)
• Graikijos karo atašė Belgrade, 
pulk. Įeit. G. Diamantopoulus yra 
atšaukiamas, nes Jugoslavijos vy
riausybė paprašė jį atsiimti, kaip 
„pavojingą krašto saugumui“. (AP)
• Aukštieji diplomatiniai šaltiniai 
praneša, kad JAV esančios sutikusios 
suteikti Irano vyriausybei 20-30 mil. 
dolerių kreditą pirktis karo perte
kliaus reikmenų.

cijos srity, paskutiniuoju metu ėjo 
atsakingas pareigas viename New 
Yorko banke.

Kaip „New York Times“ Sąryšy 
su šiuo pasikeitimu pastebi, esą ga
lima, kad per du ateinančius mėne
sius iš savo pareigų pasitrauksianti 
visa eilė kitų įžymių politinių vei
kėjų.

JAV PLANAS TREMTINIAMS 
PADĖTI

Washingtonas, gegužės 5 d., AP. 
— John Hilldring, Valstybės sekre
toriaus pavaduotojas, pareiškė, kad 
artimiausiomis dienomis bus įteik
tas Prezidentui Trumanui įstatymo 
projektas, kūrimo siūloma numaty
tą europiečių tremtinių skaičių įsi
leisti į JAValstybės.

Kongreso užsienių reikalams ko
mitete, kuris svarsto įstatymo pro
jektą dėl JAValstybių dalyvavimo 
IRO.p.Hilldring pasakė, jog pasiūlyta 
IRO išlaidų dalis metams, pradedant 
liepos 1 d., sudarys 73.500.000 do
lerių, arba daugiau negu 40% visų 
IRO išlaidų. (NYHT) 

studijuoja būrelis lietuvių. Paskuti
niu metu šie lietuviai studentai pra
dėjo organizuotis į atskirą klubą. Jie 
savo susirinkimuose nori pastudi
juoti lietuvių kalbą, istoriją, letuviš- 
kas dainas ir literatūrą. Energin- 
giausiąja iš lietuvių studentų minima 
Carolyn Rovas Ta pačia proga no
rėtųsi priminti mūsų studentams, kad 
Su michiganiečiais studentais lietu
viais reikėtų užmegzti ryšius ir jiems 
lietuviškuose reikaluose padėti.

NUO 1937 METŲ MIRĖ 
16.700 LIETUVIŲ

• „Dirvos“ laikraštis nuo 1937 m. 
vasario mėn. savo skiltyse pradėjo 
skelbti mirusius JAV lietuvius. Iki 
šio laiko jau atžymėta 16.700 lietu
vių mirimai. B. Beržas

• UP korespondento pranešimu iš 
Londono, Turkijos prezidentos gen. 
Ismet Inonu, pareiškė, kad JAVal- 
stybių paskola būsianti išimtinai 
naudojama kariniams tikslams.
• Albanija ir Jugoslavija yra pa- 
žeidusios JTautų Chartą, atsisaky- 
damos JTautų sienos komisijai lais
vai peržengti sieną, pareiškė Belgi
jos delegatas Saugumo Taryboje. 
(AP)
® AP iš Helsinkio praneša, kad 
Helsinkyje buvo įmesta bomba į So
vietų pasiuntinybę ir susprogusl gre
ta Sovietų ministerio kambary. Ru
sai laiką rimtu incidentu ir Suo
mijai duota 3 dienos terminas rei
kalui išaiškinti. Bomba mesta per 
langą į antrą aukštą. Gaisras pa
siuntinybės tarnautojų buvęs užge
sintas. (NYHT)
• Keturių Sąjungininkų kontrolės 
taryboje Berlyne Sovietai užblokavo 
pasiūlymą išleisti naujus vokiečių 
pinigus. Šį planą remia trys vakarų 
kraštai. Rusai reikalauja, kad 50% 
naujų pinigų butų spausdinama Leip- 
zige, rusų zonoje. Trys vakarų Są
jungininkai tam pasipriešino, nuro
dydami, kad pinigai būtų spausdi
nami vienoje vietoje dėl geresnės 
kontrolės. Dabar, nesant centrinės 
kontrolės, negalima kontroliuoti kiek 
išleista okupacinių pinigų. Rusija 
niekad nepaskelbė, kiek ji yra išlei
dusi banknotų, bet spėjama, kad ji 
išleidusi apie, % visu išleistųjų. 
(S&S)
o H. Wallace Minnesotas univer
siteto studentams pareiškė, kad JAV 
taptų „modernia misioniere“, jei jos 
per 10 metų išskolintų 50 miiiardų 
dolerių Europai ir Azijai atstatyti ir 
tuo būdu nukreipti prieš komuniz
mą. Jis pasakė, kad plačiai išplitęs 
komunizmas yra plačiai paplitusio 
skurdo peseka, kurį JAValstybės ga
linčios sulaikyti.

Tarėsi LTB Apyg. Pirmininkai ir Švietimo Vadovai
LTB Vyr. Komitetas š. m. gegu

žės 15—16 d. konferavo su Apygar
dų Pirmininkais ir Ap. Švietimo va
dovais. Tame pasitarime aktyviai 
dalyvavo minimi visų trijų zonų pa
reigūnai ir vienas Vykdomosos Ta
rybos narys.

Vyk. T. atstovas padarė išsamų 
pranešimą kultūriniais ir socialiniais 
klausimais. Esą stengiamasi siste
matizuoti tremtinių švietimą, iš
spręsti vadovėlių ir mokslo priemo
nių reikalą, skatinti tremtinius uo
liau mokytis svetimųjų kalbų. Veik
los programoj numatyta užimti li
niją, pagal kurią mokyklose neliktų 
vietos grupiniam fanatizmui bujoti.

LTB Vyr. K-to pirmininkas savo 
pranešime apžvelgė Vyr. Komiteto 
veiklą ir dabartinę tremties gyveni
mo situaciją. Čia buvo paaiškinta 
apie Vyr. Komiteto kadenciją, C. 
Kartotekos tvarkymą bei jos svarbą, 
darbo kuopas, skryningus, ypatingo 
rūpesčio keliančius studentų ir mo
kytojų reikalais. Studentų padėtis 
esanti labai bloga, nes UNRRA at
sakiusi jiems globą, o mokytojams 
kai kur sustabdytas algų mokėjimas.

LTB zoninio komiteto pirmininkas 
padarė platų ir išsamų pranešimą 
apie anglų zonos lietuvių reikalus.

Nė vienas DP nepaliks Vokietijoje
IŠVIETINTŲJŲ ASMENŲ PROBLEMOS ISSPRENDIMAS PER 

PUSANTRŲ — DVEJUS METUS
Tokia antrašte įsidėjo š. m. ge

gužės 10 d. 35 Nr.'straipsnį Esslin- 
gene/N. leidžiamas latvių laikraštis 
„Latviešu Žinąs“. Britų zonos UN- 
RRA-os vyr. būstinė, kaip informuo
ja toliau laikraštis, buvo suruošus! 
Neustadte trejus DP stovyklų ko
mendantams kursus. Kursai tęsėsi 
po savaitę ir juose dalyvavo po 40- 
50 asm. Juose buvo aptarti visi ak
tualūs klausimai, liečią tiek dabar
tinę tremtinių būklę, tiek jų ateitį.

Kursus aplankė taip pat IRO or
ganizacinio komiteto atstovė, Olan
dijos atstovybės narė, neseniai atvy
kusi Europon susipažinti su DP 
būkle. Ji pareiškė, kad nuo ■ liepos 
1 d., perėmusi tęsti UNRRA-os dar
bą, IRO turėsianti tris pagrindinius 
uždavinius: tai DP repatriacija, emi
gracija ir paruošimas emigracijai tų 
žmonių, kurie nepasiruošę ar nepa
jėgūs emigruoti. Čia turima galvoje 
asmenys, kurių specialybės emigra
ciniuose kraštuose nenaudingos, o jie 
patys dėl nepakankamo pajėgumo fi
ziniam darbui netinką. IRO esanti 
numačiusi Europoje nepalikti nė vie
no DP. Kaip atstovė išsireiškė, išei
nant iš esamų sąlygų, galutinis DP 
problemos sprendimas galįs užtrukti 
nuo pusantrų ligi dvejerių metų. IRO 
aprūpinimą gausią tik tie DP, kurie 
į savo tėvynes negalį grįžti politi
niais motyvais ir kurie tatai galėsią 
pagrįsti. Naujų skryningų nebebū
sią, bet iš UNRRA surinktų duomenų 

® AP iš Bukarešto praneša, kad 
Rumunijos užsienių reikalų minis
terija paneigianti „nepagrįstus" pra
nešimus, apie pasiuntimą 400 vago
nų su kvietiniais miltais, gautų iš 
Amerikos, į Rusiją.
® Life Magazine ir New York Ti
mes gavo teisę spausdinti Churchil- 
lio atsiminimų 5 tomus ir už tai su
mokės daugiau negu milijoną dole
rių honoraro. Pradės spausdinti sau
sio mėn.
• 20.000.000 dolerių išleidžia kasmet 
JAValstybių moterys nagų la- 
kavimui, praneša prekybos departa
mentas. Pastebima, kad su nagų la- 
kavimu grįžtama į prieš Kristaus lai
kus, kada egiptietės vartojo nagų 
dažymą. (UP)
9 Sovietų Sąjungos ambasadorius 
Jacob Zarovich Suritz, uždarius ko
munistų Partiją, išvyko iš Brazilijos 
atostogų į Maskvą (UP).
o JAV Valstybės Departamentas 
paskelbė, jog Amerika atmetė Jugos
lavijos protestą dėl draudimo ameri
kiečiams vykti į Jugoslaviją. Depar
tamentas" pareiškė, jog jis neduos 
vizų į Jugoslaviją, išskyrus retus at
vejus, todėl, kad ten nesą sudarytų 
sąlygų laisvai keliauti ir įstatymu jie 
neapsaugomi. Ta padėtis tęsiasi nuo 
praėjusios vasaros, kada 2 Amerikos 
lėktuvai buvo pašauti.
• AP praneša iš Washingtono, kad 
užsienių reikalų ministeris Marshal- 
lis sutikęs pradėti gegužės 20 d. at
naujintus pasitarimus dėl provizo
rinės Korėjos vyriausybės sudarymo. 
Sic pasitarimai dėl Sovietų laikyse
nos buvo nutrukę nuo 1946 m. ge
gužės mėn. ir Korėja buvo padalyta 
į dvi sritis. 

Pranešėjas davė pilną anglų zonoje 
lietuvių stovyklų kūrimosi vaizdą, 
jų perkilnojimą, maitinimą ir admi
nistraciją. Anglų zonoje maitinimas 
niekada nebuvo geras, todėl ne
nuostabu, jog pervežimas darbams 
į Angliją turįs nemažą pasisekimą.

Tikimasi, kad tautiniai kultūri
niai perkeldintųjų į Angliją reikalai 
nebūsią ignorojami: būsią galima tu
rėti tautines mokyklas su sustiprin
tu anglų kalbos mokymu, tautines 
organizacijas ir savus laikraščius.

Kitas pranešėjas nušvietė angių 
zonos lietuvių švietimo reikalus. 
Šiuo metu stovyklas perkilnojant ir 
daliai mokomojo personalo išvažia
vus Anglijon, mokyklos yra kiek 
pakrikusios, ypač gimnazijos ir pro
gimnazijos. Pabaltijo universiteto 
darbas dirbamas su atsidėjimu ir 
pasišventimu kaip iš profesūros taip 
ir iš studentų pusės, nors pragyve
nimas ir labai sunkus. Stengiamasi, 
kad universitetas kaip vienetas in 
corpare su profesūra ir studentais 
būtų perkeltas į Angliją. Nuš
viesta ir Buxtehudeje esančios jūri
ninkų mokyklos darbo sąlygos. 
Šioje mokykloje mokosi 120 lietuvių, 
60 latvių ir 11 estų. Yra sunkumų su 
plaukiojimo praktika. Tikimasi at

būsią nustatyta, kurie asmens tinką 
IRO globai ir kurie ne. IRO nesanti 
numačiusi savo tarnautojais priimti 
DP. Jie galėsią ir toliau, kaip ir lig- 
šiol, stovyklas administruoti.

Kursų vedėjas Dr. Steindler vie
name savo referate pareiškė, jog 
daugumas DP laukią emigracijos ir 
ji ateisianti, gal būt, greičiau negu 
apie tai galvojamą. Laiko belikę ne
daug ir tas pats turįs būti kaip ga
lint geriau išnaudotas, prisitaikant 
naujiems ateities reikalavimams.

Toliau laikraštis, prisiminęs kur
suose skaitytus referatus, pastebi, 
kad britų zonos UNRRA-os vyr. 
būstinės atstovas Lindsejs (kaip jis 
laikraštyje vadinamas) išreiškęs savo 
nuomonę, jog visi tie DP, kuriems 
negręsiąs tiesioginis pavojus, turėtų 
verčiau grįžti į tėvynes. Jo ntfomo- 
ne, senyvi ir nekvalifikuoti žmonės 
be jokios baimės galį grįžti, o tenai 
jų ūkinis gyvenimas nebūsiąs sun
kesnis kaip emigrantiniuose kraštuo
se. Siam kontingentui atkritus esą 
palengvėtų visų kitų, kurie tikrai po
litiniais sumetimais negalį grįžti, 
įkurdinimas naujosiose tėvynėse. 
Kalbant apie emigraciją, nereikią 
pamiršti, kad čia nulemsią praktiški 
ūkiniai apskaičiavimai. Nustatyda
mos emigracines kvotas, valstybės 
daugiau atsižvelgsiančios į tai, kiek 
naudinga bus imigracija jų ūkiniam 
gyvenimui, ir tiktai antroje vietoje 
eisią humanistiniai motyvai.

• Į JAV kas mėnesį nelegaliai iš 
Meksikos įeina apie 15.000 meksikie
čių. Per paskutinius 6 mėnesius bu
vę 85.000 vėl grąžinti į Meksiką.
• Mandžūrijoje komunistai pradėjo 
slinkti prie Changchun, Mandžūri- 
jos sostinės, kurios ginti išvyksta 
amerikiečių apmokyta ir apginkluota 
nauja Pirmoji Armija. (AP)
• Sovietai, lenkai ir čekoslovakal 
pasirašė susitarimą bendradarbiauti 
kovojant su ukrainiečių partizanais 
pietų-rytų Lenkijos srityse. -E-
• Molotovui pareiškus, jog Rusijo
je vokiečių belaisvių esą tik 980.532, 
socialdemokratų partijos vyr. būsti
nė Hannoveryje paskelbė atsišauki
mą {vokiečius pasisakyti dėl savo vyrų 
ar sūnų, kurie buvo Rusijoje. Da
bar, praneša Telegraf, per mėnesį 
gauta iš visų trijų zonų apie 1.500.000 
laiškų. Iš rusų zonos tegauta tik 30 
laiškų. Tuo būdu norima surinkti 
duomenis, kiek galėtų būti Rusijoje 
belaisvių.
o Italijos „bato viršūnėje“ žemės 
drebėjimas padaręs nemaža nuosto
lių. 4.000 žmonių likę be pastogių. 
Ista Sull’ Jonio miestas su 4.000 gy
ventojų buvęs taip suardytas, jog % 
jo teksią nugriauti. Nuostoliai siekią 
iki vieno milijono dolerių. Esą už
muštą ir sužeistų, nors aukų skaičius 
nedidelis.

Mirė Petras Cvirka
Sovietų žinių agentūros TASS 

pranešimu, mirė tarybinių Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirmininkas Pe
tras Cvirka. Tos agentūros many
mu, Cvirka buvęs „ne tik talentin
gas rašytojas“, bet ir „žinomas kaip 
politinis vadas ir valstybės vyras." 

gauti Lietuvos laivas „Venta“, kuris 
plaukiotų po anglų vėliava ir kuriuo 
galėtų pasinaudoti praktikai minė
tos jūrininkų mokyklos mokiniai.

Bendruosius visų trijų zonų švie
timo reikalus referavo LTB Vyr. ko
miteto narys švietimo reikalams. 
Čia buvo apibūdinta mokyklų prog
ramos, mokslo priemonių bei vado
vėlių parūpinimo reikalai ir kiti 
kultūriniai klausimai.

Šis suvažiavimas vyko darbin
goje ir darnioje nuotaikoje. Išdisku
tuota daug svarbių kultūrinių klau
simų ir priimta pageidavimų iš su
važiavimo dalyvių pušes.

Suvažiavimas organizuotas gerai. 
Čia didelis nuopelnas tenka ir vie
tiniam LTB Apyl. Komitetui.

Baigiant negalima tylomis praeiti 
ir pro Ingolstadto Lietuvių Dramos 
Mėgėjų Kolektyvo gražias suvažia
vimo dalyviams parodytas pastangas, 
suvaidinant gegužės 15 d. vakare V. 
Mykolaičio — Putino lyrine 6 vaizdų 
dramą „Valdovo sūnus“. Veika’ns 
režisuotas Z. Arlauskaitės — Mik
šienės ir St Skorulio. Skoningos de
koracijos ir eskizai St Zidonio. 
golstadto lietuviui gali didžiuotis, t - 
rėdami tokį darbštų ir sugebanti 
dramos mėgėjų kolektyvą. (dl»)
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