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Paryžiaus konferencija ir
Marshallio planas

Nauja Jungtinių Valstybių - Europos santykiavimo forma

Jungtiniu Tautu 
dvimetės sukakties proga

Prieš dvejis metus, t. y. 1945 m. 
birželio 26 d., penkios didžiosios tau
tos — D. Britanija, JAValstybės, So
vietų Sąjunga, Prancūzija ir Kinija 
pasirašė Chartą, kuri ir pagimdė 
Jungtinių Tautų Organiza- 
c i j ą. ši organizacija per dvejis me- ! 
tus dar nesugebėjo išnarplioti svar
biausių pasaulinių problemų ir var
gu jai pasiseks tokioje sudėtyje sėk
mingai veikti toliau. Nors jos funk
cijos ir uždaviniai yra labai svarbūs, 
tačiau ji, neturėdama reikiamos jė
gos ir užsidėjusi veto apinasrį, ne
gali a ikti Chartoje numatytų funk
cijų. Ateitis parodys, ar ji ir toliau 
pasiliks pažabota ar ji nusiims varž
tus ir pradės veikti taip, kaip pri
dera.

Sukaktuvių proga JTautų didieji 
nariai pasakė atitinkamas kalbas. D. 
Britanijos vardu kalbėjo p. Attlee, 
jis pareiškė: „Mes pasižadėjome lai
kytis tarptautinio bendradarbiavimo 
principų pasaulio taikai ir saugumui 
palaikyti.. Mes tvirtai laikėmės tų 
pasižadėjimų, nes mes tikime, kad 
mes turime bendradarbiauti, jei no
rime būsimas generacijas apsaugoti 
nuo imsimu karų rykštės“.

Ners Charta nėra tobula, bet jei 
ji būtų teisingai naudojama, suteiktų 
tikras priemones pastoviai tarp tautų 
taikai sudaryti.

Pasaulis vis dar nepagyja iš per 
6 metus totalinio karo padarytų žaiz
dų. Bet jei žmonės -galėtų susijungti 
taikoje, kaip kad buvo vieningi kare, 
ir jeigu tikėtume JTautomis bei jų 
darbais, tai būtų galima viltis taikos 
ne tik sau, bet ir savo vaikams, o 
taip pat ir tikėtis visos žmonijos ge- 

, rovės.
Prezidentas taip pasa

kė: „AŠ esu laimingas JAV vyriausy
bės ir Tautos vardu sveikinti šią or
ganizaciją ir tarptautinio bendradar
biavimo idealus, kurie teikia jai gy
venimą.

JTautų veiksmingumas pareina 
nuo jos narių — valstybių įsiparei
gojimų. Šis įsipareigojimų užtikrini
mas pareina nuo tų valstybių narių 
tautų geros valios... JTautų nariai 
savo kasdienę užsienių reikalų poli
tiką turi vesti taip, kad ji atitiktų 
laisvės ir teisingumo principus, nu
brėžtus JT Chartoje. Be to, prezi
dentas pridūrė, kad Amerikos vy
riausybė ir jos tauta pasižada remti 
JTautas ir kad jie savo pareigą at
tiksią.

P. Gromyko pareiškė, kad dveji 
metai esąs per trumpas laikas įver
tinti JT darbams. Ji būsianti verti
nama istorijos būvyje. Toliau nu
rodė, kad JTautos būsiančios pakan
kamai stiprios nugalėti „trūkumus 
jų veikloje ir tapti efektyviu ginklu 
viso pasaulio įmonių saugumui ir 
taikai“.

Tąja proga kalbėjo dar p. Rama- 
dler, gen. Cengkaišekas ir Trygve 
Lie, išreikšdami savo tikėjimą JTau- 

svarba. y.
Mes, DP, pageidautume, kad 

JTautos greičiau ir efektingiau 
veiktų žmogaus teisių atstatymo sri
tyje, kad nereikėtų milijonams žmo
nių gyventi be tėvynių, nežmoniš
koje būklėje ir kad žmogus vėl taptų 
tikruoju žmogumi.

AMERIKOS PROTESTO NOTA
WASHINGTONAS. — JV vyriau- 

rumunų vyriausybei įteikė ne
kurtoje reiškia protestą „prieš 
tišką pilietinių laisvių slopini

mą“ Rumunijoje. Notoje primena
mas kelių šimtų rumunų politikų, 
nepartinių ir priklausančių įvairiom 
partijom, „sauvališkas suėmimas ir 
kalinimas žiauriose sąlygose, nepra
nešant suėmimo motyvų“. JV vy
riausybė atmetė rumunų vyriausy
bės pasiaiškinimą, kad tai buvo 
padaryta maistiniam gaivalui izo
liuoti, ir pareiškia, kad tai buvo 
veikiau įbauginimo ir priespaudos 
priemonė. JV vyriausybė pasisako 
<M viso to esanti labai susirūpinusi 
ir pareiškia, jog tai atsilieps ir JV 
— Rumunijos santykiam. -E-
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x . . ...džiųjų galybių konfe
rencija neįvyko taip staigiai, kaip ši 
Paryžiaus ekonominė ar slaptoji (ji 
vyksta prie uždarų durų) konferenci
ja. Marshallio lūpomis paskelbtasis 
JAValstybių pagalbos planas badau
jančiai, sugriuvusiai ir apdriskusiai

Jungtinės Valstybės - laisvės šalis - liepos 4 d. švenčia 
171-sias savo Nepriklausomybės sukaktuves

Jų idealus aiškiausiai formulavo jų didieji valstybės vyrai:
Amerika gyvena kiekvieno širdy, kur jis bebūtų, jeigu tik ieško jis 

krašto, kuriame galėtų savo likimą tvarkyti jis pats.
. Woodrow Wilson, 1917

Argi jau gyvenimas yra tiek brangus ir laisvė tokia saldi, kad jie 
retežių ir vergijos kaina teįperkami? Tesaugo Aukščiausiasis Dievas nuo 
to. Nežinau, kuri kelią pasirinks kiti, bet man pasirinkimas jau aiškus: 
Duokite man arba laisvę arba mirtį. Patrick Henry, 1775

Keturios laisvės... Žodžio laisvė, religijos laisvė, laisvė nuo skurdo, 
laisvė nuo baimės. Franklin D. Roosevelt, 1941

Europai buvo dideliu smūgiu į Vals
tybių vyrų smegenis. Tartum jie iki 
šiol nematė, kad Europa skursta ir 
badauja, kad Europa rieda žemyn ne 
tik ekonominiu, bet ir politiniu ve
žimu. Europai gresia visuotinis su
gniužimas, jei ir toliau bus leidžiama 
jai taip važiuoti.

Marshallio palaimos žodis, tartas 
Harvardo universitete, bus istorinis 
faktas. Jo pareiškimas vertintina* 
trims aspektais, būtent:

ekonominiu,
Rytų ir Vakarų kraštų santy
kiavimu ir
JAValstybių nauju politiniu 
kursu.

Ekonominis plano aspektas, turint 
galvoje Europos politinį susiskaldy
mą, nėra esminis. Jo vaidmuo, jei 

2.

3.

IRO Parengiam. Komisijos posėdžiai
Mūsų Kelio balandžio 10 d. lai

doje (Nr. 15/75) plačiau aprašėme 
IRO parengiamosios komisijos posė
džius, vykusius Ženevoje š. m. va
sario 11-21 d. Antroji šios sesijos 
dalis turėjo prasidėti balandžio 15 d. 
Tačiau dėl įvairių kliūčių ji tebuvo 
atidaryti Lausanne mieste ge"gužės 
m. 1 d. Posėdžiai truko tris savaites 
ir buvo baigti gegužės m. 21 d.

Gavę išsamius protokolus, mes 
norime supažindinti skaitytojus su 
konferencijos nuveiktaisiais darbais 
ir priimtaisiais nutarimais.

Kaip savo laiku buvome rašę, dar 
anksčiau buvo sudaryta vad. „paren
giamoji komisija“, kurios tikslas bu
vo atlikti parengiamuosius darbus 
Tarptautinei Pabėgėlių Organizacijai 
(IRO) įkurti. Tuo tikslu komisija po
sėdžiavo Ženevoje vasario mėn. Kai 
ji skirstėsi, dar nebuvo tikra, ar IRO 
iš viso galės būti įsteigta, nes iki to 
laiko konstitucijos nebuvo pasirašęs 
reikalingas valstybių skaičius. Todėl 
buvo nutarta skubiai per UNO kreip
tis į atskiras valstybes, kad jos ne
delsdamos prisidėtų prie IRO.

Gegužės m. 1 d. Lausanne susi- 
finkus naujai konferencijai (ji ofi- 
ciališkai vadinosi „pirmosios sesijos 
antroji dalis“), paaiškėjo, jog per tą 
laiką prie IRO prisidėjo dar šios 
valstybės: Naujoji Zelandija, Kini
ja ir Belgija, o posėdžiams tebevyk
stant dar pasirašė Islandija ir Au
stralija, tačiau vėl atsimetė Pilipinų 
Respublika. Tokiu būdu surinkta 15 
parašų, o prisidėjusios valstybės pa

kartu dalyvautų Sovietų Sąjunga su 
savo satelitais ir jeigu ji neatsisaky
tų iki šiol vestosios politikos, žiūrint 
grynai iš ekonominio pažiuro, nebū
tų lemiamas taikos ir saugumo sar
gyboje, tačiau laikinai padėtų atsi
tiesti Europai ūkiškai ir tuo būdu 

būtų sustiprinta demokratinių par
tijų pozicija. Ypač sveikai atsilieptų 
Prancūzijos ir Italijos dabartinėms 
vyriausybėms^kurios, kovodamos su 
ekonominiais krašto sunkumais, turi, 
be to, vesti griežtą kovą su komu
nizmu, griaunančiu valstybės pa
grindus.

Antrasis Marshailio plano aspek
tas — Rytų ir Vakarų kraštų san
tykiavimo patikrinimas — yra vienas 
svarbiausių. Paryžiaus konferencija 
kaip tik sudarys dar kartą gerą pro
gą išaiškinti, ar Vakarų demokrati
niai kraštai pajėgs bendradarbiauti 
su Sovietų Sąjunga atstatydami ’Eu
ropą. Kitaip tariant, ar Sovietų Są
junga atsisakys nuo savo iki šiol 
vestos agresyvinės komunistinės po
litikos ir ar ji prisidės prie bendro 
ūkinio plano Europai atstatyti, šis

(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje) 

tikrino 75,28% IRO sąmatos. Tų 
skaičių jau pakanka, kad Tarptau
tinė Pabėgėlių Organizacija galėtų 
oficialiai įsisteigti.

Tačiau lieka nugalėti dar vieną 
kliūtį. Būtent, ligi šiol tiktai penkios 
valstybės (Didžioji Britanija, Austra
lija, Naujoji Zelandija, Kinija ir Is
landija) IRO konstituciją pasirašė 
besąlygiškai, tuo tarpu kai kitų vy
riausybių nutarimą turi ratifikuoti 
parlamentai. Tokios būklės akivaiz
doje konferencijos dalyviai negalėjo 
turėti tikrumo, ar iki birželio 30 d. 
ateis reikalaujamas ratifikacijų skai
čius. Mat, kaip sykis nuo liepos m. 
1 d. IRO turėtų pradėti veikti, nes 
sulig ta diena likviduojasi tiek UN- 
RRA, tiek Tarpvyriausybinis Pabė
gėlių Reikalams Komitetas Londone. 
Ryšium su tuo netikrumu parengia
moji komisija nutarė pati laikinai 
pasiimti IRO pareigas, kol ši oficia- 
iiškai bus įsteigta. Tuo būdu bus iš
vengta, kad šimtai tūkstančių pabė
gėlių ir DP neatsidurs be jokios glo
bos. _

Šis nutarimas pareikalavo imtis 
visos eilės kitų organizacinių žygių. 
Nusistatyta, kad parengiamoji komi
sija nuo liepos 1 d. galės disponuoti 
trijų mėnesių IRO sąmata. Antra 
vertus, nutarta sudaryti lankstesnį ir 
mažesnio skaičiaus „konsultatyvinį 
komitetą“, kufls veiks parengiamo
sios komisijos vardu tuo metu, kai ši 
neposėdžiaus. Į komitetą įeina šių 
valstybių delegatai: Amerikos Jung
tinių Valstybių, Didžiosios Britani- 

klausimas yra esminis klausimas. 
Iki šiol prasiskverbusi pro uždaros 
konferencijos duris dvasia neteikia 
vilčių, kurių laukė Vakarai. Maskvos 
spaudos tonas nėra pasikeitęs ir ne
rodo kurso keitimo. Jei taip bus to
liau, konferencija, vakarinių kraštų 

spaudos vertinimu, bus nepasisekusi. 
Daily Mali žinomas bendradarbis 
nurodo, kad Maskva galinti nuošir
džiai bendradarbiauti ir galinti ben
dradarbiauti sabotavimo tikslu.

Šj aspektą gal dar ryškiau nuš
viečia New York Herald Tribune ve
damasis. Jame rašoma: „Kol Rusija 
tęs savo imperializmą, pažeisdama 
savo Jaltoje duotus pažadus ir at
mesdama tarptautini bendradarbia
vimą, — tol ji turi būti išjungta iš 
paskolos veikimo srities. Rusai ve
dą realistinę politiką ir todėl jie rea
lizmą respektuoja. Kodėl gi Ameri
ka negali būti realistinė? Mes savo 
paramą turime teikti tik savo drau
gams — toms tautoms, kurios, kaip 
prezidentas Trumanas pareiškė, pa
čios valdos! jų pačių būdu ir kurios 
gerbia kitų teises, kaip ir juos kiti".

jos, Kanados, Belgijos, Prancūzijos, 
Olandijos ir Kinijos. Jam pirminin
kauja prancūzas, ambasadorius Hen
ri Ponsot, kuris stovi ir parengiamo
sios komisijos priešakyje. Pagaliau, 
parengiamosios komisijos vykdoma
jam sekretoriui (amerikiečiui Arthur 

(Nukelta į 7 pusi.)

Intensyvi akcija tremtiniams įsileisti j JAV 
Kongreso nario Rooney ir senat. Lodge nuomonė

Birželio mėn. pabaigoje gavome pranešimą iš JAV, kad Kongrese eina 
Intensyvus pasirengimas tremtinių įsileidimo reikalu. Birželio 24 d. į 
Washingtoną buvo iškviestas LVS pirmininkas p. P. J. Žiūrys, kad išdėsty
tų motyvus, kodėl tremtinius į JAV reikia įsileisti. Vykdamas jis nuvežė 
tuo reikalu paruoštą gausią medžiagą. Taip pat, talkininkauti tremtinių 
gynime, į Washingtoną su LVS pirmininku drauge nuvyko ir pulkininkas 
Joseph Mull (Mųliolis), aktyvus šio karo dalyvis.

Kad šis taip mums svarbus Strattono įstatymo projektas (Bill Nr. 2910) 
rastų daug karštų pritarėjų, įvairios lietuvių organizacijos išsiuntinėjo 
eilę prašymų Amerikos Kongreso ir Senato atstovams. Mes čia paduodami 
dviejų žinomų Amerikos politikų — kongreso nario John J. Rooney ir 
senatoriaus Lodge pasisakymą. Kongreso narys John Rooney, N.Y., P.J. 
Ziūriui rašo: Tvirtinu gavęs Jūsų š. m. gegužės 31 d. laišką su priedais. 
Aš esu giliai įsitikinęs, kad šioji priemonė bus palankiai sutikta kiekvieno 
humaniško mūsų tautos piliečio ir Jūs galite būti tikras, kad aš bendra
darbiausiu visais galimais būdais, siekdamas pagreitinti šio vertingo įsta
tymo įsigalėjimą esamosios Kongreso sesijos metu.“

Senatorius Lodge, iš Mass., į P.J. Žiurio laišką taip atsakė: „Dėkoju 
Tamstai už pranešimą apie tremtinius (DP). Aš pats asmeniškai esu labai 
artimai susipažinęs su tremtinių problema, nes lankiaus daugelyje trem
tinių stovyklų Vokietijoje, ir aš remiu greitą tos problemos sprendimą 
efektyviomis ir humaniškomis priemonėmis. Jūsų pažiūros man yra nau
dingos ir aš jų mintis turėsiu galvoje, ypač jei būtų bet kokios pro»o» 
mano paramai pasireikšti.“ B. G.

Dillingen/D„ 1947 m. liepos 3 d.

Toliau sakema, jei Vakarų Euro
pos ekonominė unija negalima, tada 
palieka alternatyva pasirinkti svar
biausius kraštus, kuriuos mes nori
me turėti sąjungininkais. Laikraš
tis iš jų pamini pirmiausia Prancū
ziją, paskui Italiją ir toliau Graikiją 
su Turkija bei Olandiją, Belgiją ir 
Liuksemburgą.

Šie Amerikos spaudos išvedžio
jimai atitinka logišką ir apskritai 
pasaulio politinę konsteliaciją. Kito 
kelio nėra, jei norima Europą pagy
dyti ir išvesti iš dabartinio ekonomi
nio ir politinio chaoso.

Trečiuoju plano aspektu atvaiz
duojamas JAValstybių naujasis po
litinis kursas. Pagal p. Marshallio 
planą, kuriam pritaria prez. Truma
nas, išryškina, kad .Europa pati turi 
pasirūpinti savo saugumu, iš kur tas 
pavojus — ekonominis ar politinis 
— eitų. Kas pats nesirūpina, tas ne
gali tikėti paramos iš kitur. Tai tei
singa.

Žinomasis W. Lippmann sako, 
kad su p. Marshallio kalba prasi
dėję natūralūs ir normalūs JAV ir 
Europos santykiai ir kad Amerikos 
vaidmuo esąs tik paremti, padėti bei 
paskatinti, bet nesiimti vadovauti ar 
priversti Europą, kad ji Amerikos 
planą priimtų. Marshallio kalba nu
rodžiusi santykiavimo formą. Pir
miausia patys europiečiai tur susi
tarti ir tik paskui kreiptis į Ameri
ką pagalbos.

Šie p. Lippmanno žodžiai labai 
daug- nauja atidengia. Jis sako, jog 
Amerika nepasitrauksianti iš Euro
pos, bet ir toliau palaikysianti jėgų 
pusiausvyrą palei Stettino — Triesto 
ir Vid. Rytų liniją. Amerika nei
nanti į izoliacionizmą, bet ji pasi
traukianti tik iš artimo ir dažno ki
šimosi į Europos kontinento vidau* 
reikalus.

JAV negalinčios senojo pasaulio 
valdyti, administruoti ar jam diri
guoti. Jei Europai gręsia Sovietų im
perializmas, JAV negalinčios Išgel
bėti Europos pasipriešlndamos vie
nos Rusijai. Europa pati viena turi 
save gelbėti. JAValstybės galinčio* 
jai padėti tik tada,' kai Europa pati 
svarbiausia veiks toje gėlbėjimo ak
cijoje.

Šitaip vertindami Marshallio pla
ną ir Paryžiaus konferenciją, galė
sime nenusiminti, jei p. Molotovas 
nesutiks su Bevino pasiūlymu suda
ryti 4 metų Europos atstatymo pla
ną ir jeigu jis pasitrauks. Lygiai 
taip pat mus nestebins, jei jis daly
vaus, kaip Alek. Clifford sako, ab- 
strukcijos tikslu. A. Audronis

1
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Amerika žiūrini iš arti
Algirdas Gustaitis

Pirmieji žingsniai
Paskutiniai formalumai už nu

leidžiamos milžiniškos prieplaukos 
durų — sienos ir tampi naujuoju 
Jungtinių Amerikos Valstybių gy
ventoju. Už jūrių ir marių lieka sto
vyklos, lieka DP, skriningai ir dar
bo prievolės. Žengi į naują pasaulį, 
keistą, nuostabų, kur nėra UNRRA- 
os, nėra dovanai dalijamo maisto 
sandėlių, bet kur yra galimybė gy
venti, kur yra tikslas dirbti ir siekti 
gražesnio rytojaus, kur tavęs, kaip 
žmogaus, niekas nepersekios.

Garsintuvai šaukia pavardes, ku
rių pasitikti atvyko tėvai, broliai, 
dėdės. Sveikinimasis, bučiavimasis. 
Suūžia mašinos — jie laimingi išva
žinė ja. Amerikos piliečius išsiunčia 
pageidaujamon vieton. Organizacijų 
affidevitus turinčiuosius pasitinka jų 
atstovai ir juos globos, iki 
ras darbo.

Matai, kaip kiekvienas, 
savimi. Pažįstami, laikyti 
dingsta nė žodžio netarę.

jie susi-

rūpinasi 
draugai, 

O tu be 
kalbos, be dolerių bei užnugario 
— su s4nų daiktų lagaminais ir aša
rojančia šeima žengi į laime spin
dinčią šalį... Tik konsulato attachč 
p. A. Simutis, kaip tėvas, saugo ta
ve. Jis padeda išeiti į kelią tokiems 
kaip tu.

Tviskančios New Yorko gatvės. 
Į kelnes aptrini nubrūžytus batų ga
lus ir stipriai prikandi lūpą: džiaug
tis ar verkti? — Viskas spindi: it 
skruzdėlynai mašinų virtinės, puoš
niausios vitrinos, eilių eilėmis dangų 
remiantieji mūrai, linksmi, ištaigingi 
žmonės, su spektrais besilyginančios 
reklamų raklamos apelsinais, bana
nais, obuoliais, persikais lūžtantieji 
stalai, o batų, marškinių kojinių ra
dijo aparatų, pyragų, laikrodžių... — 
semte semk. Tu didžiausiame pa
saulio mieste, siekiančiame 10 mi
lijonų gyventojų. Visa žėri, vilioja 
ir tarsi juokiasi iš tavęs: jau pirmom 
minutėm išgirsti: doleris! Pietūs — 
doleris, mot. kojinėš — doleris, keli

Atsitinka ir taip
Gyvenu D. stovykloje. Prieš ke

lias dienas gavau iš gėrybių paskir
stymo komisijos sandėlio paltą, at
siųstą iš Amerikos. Nors jis nebe 
naujas ir apiplyšęs, bet ir tokius, ma
tyt, amerikietės siunčia, pagalvojau. 
Bevartydama užčiupau kišenėje kaž
kokį popiergalį. Tariau, kad čia tai 
jau duosniosios amerikietės aukoto
jos laiškelis ar, mažų mažiausia, 
bent adresas. Bet įsivaiduokite ma
no nusivylimą, kai vietoj svajoto 
adreso iš gauto palto kišenės ištrau
kiau ... sunaudotą bilietą į mūsų D. 
miestelio kiną. Dabar man vis neiš
eina iš galvos, kaip galėjo čia atsi
rasti tas nelemtas bilietas. Negi ma
no geradarė amerikietė buvo kada 
nors, ir tai neseniai, čia atvažiavusi?

Juokai juokais, bet ką gi veikia 
mūsų revizijos komisija? Gal gi tu
rėtų nors komitetas tuo susidomėti.

N.

būtini niekučiai — doleris, doleris, 
doleris...

Išgeri kavos puodelį — 10 centų. 
Ir dešimt centų tau skamba kaip do
leris. Sidabrinis, mūsų buvusį litą 
primenąs pinigas. Paprasčiausio gė
rimo taurelė sidabru apmokama. 
Pusė dolerio — ištisas sidabro gaba
las, didesnis už penklitį. Dar pagal
voji, kiek Vokietijoj mokama už do
lerį — ir vėl tave siaubas apima: 
kaip čia viskas brangu ir kaip esi 
praradęs tikro pinigo nuovoką.

Amerikoje darbo gauti 
nesunku, nors New Yorke ir apy
linkėse, sako, yra apie pusė milijono 
bedarbių. Tačiau amerikiečiai kiek 
kitaip žiūri į darbą: pvz., jeigu mū
rininkas negauna grynai pagal savo 
specialybę darbo, jis laikomas be
darbiu. Jie susiskirstę unijomis ir 
labai saugoja, kad būtų dirbamas 
vien tik priklausančiai unijai, dar
bas. Pvz., cemento maišytojai maišo 
vien cementą, žinodami kokį judesį 
galima daryti, kokį ne. Jeigu išsi
traukė pagalėlis ar lentelė nuo ce
mento maišymo įrankio, jis piršto 
nepajudins jam pataisyti, o šauksis 
kitai unijai — staliams priklausantį 
asmenį kuoleliui .į seną vietą 
įsmeigti. Galima priklausyti daugiau 
kaip vienai unijai, bet tai surišta su 
tam tikrais mokesčiais. Tačiau vos 
tik atvykusių į unijas sąjungos ne
priima ir reikalinga kitokiais būdais 
užsidirbti. Lietuviai dažniausiai eina 
dirbti į siuvyklas, fabrikus, farmas. 

«New Yorke ir kt. miestuose yra 
stambių lietuvių išlaikomų siuvyklų, 
turinčių iki kelių šimtų darbininkų. 
Mieste už darbo vai. mokama, ma
žiausia, 65 et. (savaitei arti 30 dol.) 
ir su tokiu atlyginimu ne vienas 
pradeda gyvenimą. Tačiau siuvy
kloje, dažniausia, darbas akordinis 
ir įgudęs asmuo jau jo kelių savai
čių užuot minimumo padaro žymiai 
daugiau (ir geriau), užsiūdamas 40— 
60 ar net daugiau dol. savaitei. Dir
bama elekrinėmis mašinomis. Vieni 
siuva rankoves, kiti rankovėms ran
kogalius, treti sagas ir t. t. Tačiau 
aukštenis kaip 40 dol. savaitei atly
ginimas laikomas geru ir tai ne taip 
lengvai atsiekiamas. Pavieniai asme
nys ar geri kurios srities specialistai, 
staliai, mūrininkai, siuvėjai ir pan., 
uždirba geriau už „baltadarbius“. 
Todėl sunkiausia tiems inteligen
tams, kurie vis, dar gyvendami pra
eities titulais ar buv. visuomeniška 
padėtimi, savo diplomais ar žilais 
plaukais, tikisi laimėti dolerių. Būna 
laimingų stutapimų, tačiau retai. Be
siruošiantiems į Ameriką (manau, 
tatai tiks ir kiekvienam kitam 
kraštui) patartina iš anksto pasi
ruošti.

Ką vežtis į Ameriką?
Visų pirma sveikatą. Tiksliau 

tariant, be sveikatos arba silpna- 
sveikačių nė joks kraštas nenori ir 
vargu ar įsileis. Tačiau šiaip taip 
pralindus pro daktarų kontrolę (kuri 
stipriausia konsulatuose) ir įvažia
vus, sakysim, į Ameriką, labai daug 
kas priklausys nuo sveikatos. Pajė-

gus būsi — atsilaikysi kietoje gy
venimo kovoje. O dirbti Amerikoje 
reikia daug. Kai kam pavyksta 
gauti darbą su 40 darbų valandų sa
vaitei, bet kitiems užgriūva beveik 
dvigubai. Ir kai su tavimi skaitosi 
vien tik kaip su darbo jėga, kai ver
tina vien tiktai: tu ar Džo šį darbą 
geriau ir pigiau atliks, tada gana 
savotiškas dolerio skonis pajunta
mas gerklėje ... Žmonėms, visą am
žių dirbusiems juodarbiais darbinin
kais, turėjusiems dirbtuvėles ir pan., 
— žymiai lengviau priprasti naujose 
sąlygose. Gal būt, jiems net pri- 

' prasti nereikia—suka ratą kaip iki šiol 
ir tiek. Gi inteligentams — pradžio
je sunkoka.

Neseniai gavau laišką iš lietuvio 
profesoriaus, pakviesto dėstyti į vie
ną amer. universitetą. Maniau, leng
vai iš algos pragyvena, gi jis man 
taip atrašė: Tur būt, juokies rašy
damas, kad aš „gyvenu, žinoma la
bai gerai“. Iš mano algos mudu su 
žmona negalime pragyventi ir ji 
eina dirbti; tačiau rudeniui turiu pa
žadėtą geresnę tarnybą. Tada gau
čiau tiek pat, kaip dabar uždirba 
Pupų Dėdės brolis, buvęs kaimo 
kriaučius.

Antras f Ameriką nusivežtinas 
dalykas — amatas. Sunku patarti 
koks. Be aukščiau suminėtų, nau
dinga kiekviena praktiška profesija 
ar mokslas. Mane, pvz., vienas lie
tuvis biznierius paklausė, ar moku 
rauginti agurkas. Kitur reikia kerami
kų, vaikų prižiūrėtojų (kaistas „ama
tas“), laikrodininkų ir t. t. ir t. t. 
Gydytojams, inžinieriams bus ilgo
kas kelias iki turėto lygmens. Pvz., 
viena lietuvė dipl. dantų gydytoja 
rūpinosi gauti praktikos teisę. Jai 
buvo pasakyta, kad pirmiausia turi 
tapti JAV piliete, o paskui laikyti 
atitinkamus egzaminus. JAV piliete 
(-čiu) galima tapti po 5 metų. Ta
čiau, kaip žinoma, JAV susideda iš 
daugelio valstijų, kurių toli gražu ne

(Nu’ ‘-‘a j 6 pusi.)

Gražioji Nemuno šalis
(36) MANKLAUKIŲ KAIMAS

Keliaudami pajūriais pamariais, 
per kaimus ir miestelius, mes neap
lenkdavome neaplankę ir karčiamų, 
kurios tame krašte yra labai būdin
gos, su sena praeitimi ir apipintos 
įvairių įvairiausiais pasakojimais, le
gendomis. Todėl ir jų aprašymui 
mes paskirsime porą trejetą straips
nelių.

Mes esame Šilutės apskrityje, 
Manklaukių kaime. Papasakosime ir 
apie šios vietovės istoriją, kurią gir
dėjome iš tos vietovės gyventojo E. 
P. Kaip matysime, ir čia viskas ri- 
šasi su karčiama.

Manklaukiai yra labai senas kai
mas. Gali būti, kad ir tūkstančio 
metų jam nepakaks. Tai sprendžia
ma iš vienos kriaušės, ■ kuri augo 
darže ir buvo tokia stora, kad vos 
trys vyrai įstengė ją rankomis ap
kabinti, o Įlipus į medžio viršūnę, 
buvo galima matyti Tilžės celulozės 
fabriko kaminas. Šita kriaušė buvo 
išrauta tik prieš kelis metus, nes jos 
šakos trukdė daržo vaisiams augti.

Pirmasis kaimo gyventojas buvo 
Mankus, kuris buvo labai turtingas 
ir gudrus. Jis turėjo didelį ūkį ir 
vėjo malūną, kuris buvo vienintelis 
visoje apylinkėje ir žmonės iš visų 
šalių atveždavo malti grūdus. Man
kus šią progą gudriai išnaudojo: 
įrengė krautuvę, ir žmonės, iš tolo 
atvažiavę, sušalę nuo šiauraus ru
dens vėjo ar žiemos šalčio, sueidavo 
į krautuvę pasišildyti. O kas jau už
klysdavo į šią krautuvę, to Mankus 
taip greitai nepaleisdavo. Kartais 
atsitikdavo, kad žmonės per ištisas 
dienas gerdavo, kol viską pro gerklę 
pravarydavo: pinigus, grūdus, o kar
tais net ir vežimą su arkliais. O kas 
pelno iš to turėdavo? Tik Mankus. 
Todėl ir jo turtai' greitai didėjo. Bet 
juk žmogaus norams nėra galo. Taip 
buvo ir su Mankum. Jis kasmet vis 
nusipirkdavo naujus žemės plotus. 
Kiti ūkininkai, tai matydami, Man
kui pavydėjo ir nutarė nė už pini
gus jam daugiau žemių nebepar- 
duoti. Tai išgirdęs Mankus, žinoma, 
buvo labai nepatenkintas. Todėl jis 
sugalvojo kitą būdą turtams Įsigyti.

Buvo Joninės. Mankus sukvietė 
pas savo kaimo ūkininkus, norėda
mas juos pavaišinti gėrimėliais. Kai
mynai, tai sužinoję ir norėdami už 
svetimo pinigus paūlioti, gausiai at-

silankė, kad Mankų nugėrus, kaip 
jie sakė. Bet iš jų nė vienas nežino
jo, ką ištiktųjų Mankus galvojo. Jis 
davė gerti, kiek kas įstengė. Taip 
beūliojant atėjo vidurnaktis. Visi 
buvo prisikaušę kaip veršiai ir šū
kavo, lyg pats piktasis juos vilktų 
į pražūtį.

Bet štai tamsi naktis pasikeitė, 
pasklido . šviesa. Visas dangus nuš
vito, tarsi begalo daug žvakučių bū
tų uždegta pasauliui nušviesti. Per- 
sigėrę ūkininkai rėkavo ir dūko ii 
džiaugsmo, pamatę tokį neregtą, ne
tikėtą reginį. Rėkavo, kol ryto sau
lutė pakeitė naktį. O koks gi vaiz
das tada pasirodė- akims? Kur dar 
vakar žmonių gražaus gyvenimo vie
tos keleivio akį džiugino, šiandien 
beriogsojo baisūs trobų griuvėsiai, 
šen ten dar kiek besvylą ir berūkstą, 
— o griuvėsių savininkai gulėjo vie
nas čia, kitas kur nors laukuose, kur 
juos alkoholio jėga buvo nuvariusi. 
Jiems sapnuose vaizdavosi kažkokios 
baisios šmėklos.

Mankaus tikslas buvo pasiektas. 
Kaimynų trobas jis buvo nupleški- 
nęs. Jie, neturėdami gyvenamų vie
tų, buvo priversti savo laukus par
duoti. Atėjo pas Mankų ir prašė, 
kad tik jų žemę nupirktų. Mankus 
pasirodė „geras“ Jis visus savo kai
mynus guodė, bet kartu pareiškė, 
kad jis negali šiuo metu jiems pa
dėti ir jų žemių nupirkti, nes neturi 
tiek daug pinigų. Bet kad ūkininkai 
perdaug neliūdėtų, Mankus nusimi
nusius kaimynus vėl pavaišino deg
tine. Vyrai atsigavo, palinksmėjo. 
Mankus, sulaukęs reikiamą momen
tą, pradėjo derėtis su žmonėmis apia 
laukų kainą. Dabar jam pavyko už 
pusę prašomos kainos nusipirkti iš 
kaimynų jų laukus.

Vėl buvo progos išgerti. Juk ba 
magaryčių joks pirkimas. O Mankui 
to tik ir tereikėjo. Daugelis ūkinin
kų taip prasigėrė, kad liko be cento.

Nuo to laiko visa apylinkė pri
klausė Mankui, nes tai buvo jo nu- 
pirkti laukai.

Todėl ir šiandien šis kaimas va
dinamas Manklaukiai, kur riogso se
na, garsi pasakomis karčiama.

Kur seniau Mankus gyveno, 
bar yra kaimo kapinės. Kaimo gy
ventojai yra iš kitur atsikėlę ir 
dėl tik senieji šią istoriją težinojo.

-vk-

da-

to-

Emigracija iš prancūzų zonos
FREIBURGAS. — Birželio 10 d. 

kino Kasino salėje įvyko jau trečias 
iš eilės informacinis visų tautybių DP 
susirinkimas, skirtas verbuoti dar
bams į Prancūziją. Jį trumpą pra
kalba atidarė nąujai paskirtas UNR- 
RA-os direktorius dipl.-inž. Bulvi- 
čius (buv. Neustadto UNRRA-os dir.).

Po jo kalbėjo prancūzų verbavimo 
komisijos atstovas, kuris- pranešė, 
kad šį kartą darbams į žemės ūkį 
Elsasse raginami vykti visi vyrai ir 
moterys DP iki 50 m., kurie vėliau 
galės atsigabenti šeimas. Sąlygos: 
maistas, butas ir 2.000 — 3.500 fr. 
mėn. atlyginimo, be to, už kiekvieną 
vaiką mokama 1.000 fr. priedo. Rū
bus reikia įsigyti savomis lėšomis. 
Veikia socialinis draudimas. Trak
tuojama lygiai su darbininkais pran
cūzais. Haslach (prie Freiburgo) yra 
verbavimo komisijos būstinė ir sto
vykla, tenai atliekama sveikatos ir 
politinis patikrinimas. Stovykloje 
šiuo metu yra iki 300 savanorių į 
anglių kasyklas ir žemės ūkį, kurie 
dėl vykstančio Prancūzijoj geležin
keliečių streiko kol kas negali iš
nykti. Įvairūs amatininkai: mūrinin- 
tai, staliai ir kiti, gali registruotis 
»rancūzų karinėj valdžioje per DP 
ikyriaus viršininką. Kitų profesijų 
jtstovai vykti Prancūzijon bus kvie- 
lomi snecialiais plakatais. Kadangi

pabaltijiečiai nori apsigyventi kom
paktine mase ir yra daugiausia lais
vųjų profesijų atstovai, tai jie bent 
kol kas nuo verbavimo Prancūzijon 
susilaiko.

— Vietos prancūzų gimnaziją (Ly
ceum Francaisė) kuripje mokosi 
prancūzų karių ir civil, tarnautojų 
vaikai, lanko apie 20 lietuvių, ku
riems dukart savaitėje doktorantas 
K. Barauskas skaito paskaitas iš 
liet, literatūros ir istorijos. Ravens- 
burgo liet, gimnazija yra per toli ir 
dėl dabartinių materialinių sunkumų 
ji ne visiems prieinama.

Nuo birželio 15 d. UNRRA įsteigti 
6 mėn. elektrotechnikos kursai su 
instaliatorių, radijotechnikų ir elek
tromonterių skyriais.

— Prieš kurį laiką Apatridų Ko
miteto tarpininkavimu iš čia išvyko 
keliolikos žmonių grupė darbams į 
Braziliją, jų tarpe keli estai ir lat
viai su šeimomis. Šiomis dienomis 
paruošta antra grupė iš 16 žmonių. 
Iš Tarpvalstybinio komiteto gautas 
pranešimas, kad greitu laiku ribotas 
žmonių kiekis galės vykti Venecue- 
lon (daugiausia į žemės ūkį).

Be to, Apatridų Komitetas žada 
išrūpinti vizas turintiems afidevitus 
į USA ir Kanadą, tūlus asmenis re
gistruoja. Dixl

, Antroji abiturientų laida
SPAKENBERGAS — Anglų zonos 

DP stovyklose gyvenama „vienos 
dienos gyvenimo“ nuotaikomis. Pa
vieniai žmonės išvyksta darbams 
Anglijon, laukiama kada bus perke
liami ten dirbantieji su šeimomis — 
žodžiu, įprastas, poros metų beveik 
normaliu virtęs stovyklinis gyveni
mas, keičiasi. To naujo pasikeitimo 
visi ištroškę, visi ilgisi darbo, žmo
gaus teisių pripažinimo, padoresnio 
pragyvenimo, tačiau viena kelia ne
rimą — būsima tautinės bendruome
nės santvarka, kultūrinis veikimas. 
Kas mums ten bus leista? Ar maty
sime spausdintą žodį, ar tie chorai, 
kurių jau čia bėra likę tik aidai, ten 
vėl suskambės? O mokyklos?

Šią valandą jos dirba kaip ir iki 
šiol, nesusvyravę. Spakenbergo gim
nazija dirba taip rūpestingai ir rim
tai, tarytum jos darbas nebus su- 
trugdytas ilgiau, negu 'reikės laiko 
persikėlimo kelionei. Per savo vei
kimo metą šios gimnazijos ir peda
gogai ir mokiniai sugebėjo sudaryti 
kažkokią pastovumo ir rimtumo, sa
kytume, tradicijų nuotaiką. Šitai 
ypač buvo jaučiama 27 balandžio, ka
da II-jai abiturientų laidai buvo įtei
kiama brandos atestatai.. Šitie šių 
metų 13, stebint juos kasdien ir iš 
šalies — yra puikus būrys, galįs būti 
bet kurios gimnazijos pasididžiavi
mas, vertinant net laisvo, normalaus 
gyvenimo mastu. O didžioji dalis yra 
našlaičiai, visiškai vieni ištremtyje, 
perėję per visas karo audras, tačiau 
išlaikę savyje lietuvišką patvarumą.

Tą gimnazijos ir visos stovyklos 
paminėtiną dieną, kaip visuomet pa
gal mūsų gražų paprotį, pradėję nuo 
bažnyčios, 3 vai. stovyklos skaity
kloje susirenka j iškilmingą aktą. 
Gimnazijos direktorius p. V. Kava
liauskas, pakvietęs į prezidiumo sto
vyklos vadovybės, gimnazijos, tėvų 
komiteto ir visuomenės atstovus, pra
dėjo aktą prabildamas į jaunuosius. 
Susikaupę klausėsi tie,-kuriems buvo 
kalbėta, tačiau ir vyresnieji grįžo at
gal atsiminimais į savo šitokią dieną, 
ir jautėsi tarytum šitie persunkti ši
lima, meilė ir išsiskyrimo melancho
lija žodžiais yra taikomi ir jiems, ta
rytum tas kuklus didžiavimosi, kad 
iš mokyklos rankų tautai atiduoda
ma nauji šviesūs žmonės — liečia ir 
juos. Ir pakili, ne tik lietuviška, bet 
Lietuvos nuotaika gaubė stebint, kaip

abiturientai susijaudinę ir rimti ėmė 
iš direktoriaus rankų su delno pa
spaudimu savo atestatus ir nežinomo 
gyvenimo pradžią. Klasės auklėtojas 
kunigas dekanas Ėabašinskas, skubė
jęs iš tolimos kelionės grįžti į iškil
mes, kalbėjo į savo auklėtinius, į jau
nuosius draugus giliu nuoširdžiu su
pratimu. Sveikinimo žodžius tarė 
mokyklų inspektorius p. Rūkas, Sto
vyklos švietimo pirmininkas p. Ras- 
topkevičius ir abiturientų vardu — 
Obcarskas. O tėvų komiteto narys 
p. Karia prie savo žodžių pridėjo ir 
regimą komiteto rūpestį tiems abitu
rientams, kurie 6ia gyvena-našlai-

čiais, po kelętą šimtų m .■ Tai 
socialinės globos ir pavienių akmenų 
aukos.

Vėliau gimnazijoje buvo kuklios 
ir jaukios vaišės

Šitaip jaunieji pradėjo savo kelią, 
gal būt į sunkų darbą, gal į tolesnį 
mokslą, bet visi pasiryžę prieiti ga
lutiną tikslą — laisvą Lietuvą. Jie 
išėjo, o pedagogai ištvermingai ir iš
tikimai lieka su kitais mokiniais, at
kakliai tikėdami po metų išleisti 
naują laidą. Į tai žiūrėdami, visokių 
tremties negerovių išvarginti — mes 
taipgi įgyjame daugiau ištvermės ir 
jėgos Mykolas Norgėla

Iš lietuvių skautų gyvenimo
VYKSTAME PRANCŪZIJON 
m. rugpiūčio 9-21 dienomis

MES
S.

įvyks 70 km nuo Paryžiaus, Moissono 
miške, prie Senos upės kranto, šeš
tasis tarptautinis skautų sąskrydis- 
jamboree. Su dideliu įtempimu mes, 
lietuviai skautai, laukėme, kaip bus 
išspręstas mūsų dalyvavimas minė
tame sąskrydy. Šio mėn. 17 d. Det- 
moldan buvo atvykęs Tarptautinio 
Biuro atstovas p. John Monnet, kuris 
posėdy, dalyvaujant baltų skautų 
vyr. ryšininkui p. Balsiui ir Brolijos 
atstovui „Skautų Aido" Redaktoriui, 
pranešė, kad 200 pabaltijiečių skautų 
galės dalyvauti viso pasaulio skautų 
sąskrydy. Pagal skautų nuošimtį lie
tuvių skautų galės dalyvauti apie 75 
iš visų trijų zonų. Sąlygos šios: vyk- 
stančiųjų amžius nuo 13 iki 17 metų, 
vienai draugovei 3 vyresnio amžiaus 
skautininkai, iki Prancūzijos sienos 
kelionę sumoka patys skautai, o ki
tas išlaidas (stovyklos mokestis, mi
tyba ir kt.) sumoka Tarptautinis Biu
ras. Tai labai gražus jo mostas. Šia 
žinią sutinkame labai džiugiai ir 
linkime mūsų skautams tinkamai pa
sirodyti 30.000 iš viso pasaulio 
skridusių skautų šeimoj.

PAŠVENTINTAS SKAUTŲ 
KRYŽIUS

Džiugo Vietininkijos skautai 
rengė gražią stovykloje aikštelę:
statė aukurą, kryžių ir vėliavai stie
bą. Sekmadieniais ir kitomis svar
besnėmis mums dienomis čia pake
liama ir nuleidžiama mūsų tautinė 
vėliava. Šiomis dienomis kleb. kun.

su-

pa-

Starkus pašventino skautų kryžių ir 
pasakė atitinkamą pamokslą, ragin
damas skautus būti pareigingais. Be 
to, kalbėjo pietinės anglų zonos ra
jono vadas rašytojas Giedrius ir Vie
tininkas.

GRAŽUS VARTAI VYSKUPUI
Augustdorfe skautai J. E. Vysku

pui sutikti pastatė 18 metrų aukščio 
gražius vartus ir papuošė juos vai
nikais. Dievo Kūno šventės proga 
nuo šių vartų iki bažnyčios išlygino 
kelią, nešė garbės sargybą prie lie
tuvių altoriaus su tautinėmis vėlia
vomis.

GILVELIO KURSAI
Tarptautinio Biurio atstovas, lan

kydamasis Detmolde ir patyręs, kad 
tarp pabaltijiečių skautų yra Gilve- 
lio kursus baigusių Anglijoje, pave
dė patiems tokius kursus suorgani
zuoti čia, Vokietijoj.

DŽIUGO VIETININKIJA
Augustdorfan atvežus iš kitų sto

vyklų daugiau lietuvių, persikėlė LS 
Brolijos Vadija. Atsiradus daugiau 
skautų, įstegta vietininkija, kuriai 
vadovauja v. s. A. Krausas.

SPAUDOS BADAS
Anglijon nuvykusieji mūsų skau

tai neturi ko skaityti. Todėl, Tunti- 
ninkai, pažįstami ir kiti bičiuliai, 
siųskime skautiškąją ir kitą spaudą 
savo- broliams. O išvykstantieji iš 
anksto užsiprenumeruokime laikraš
čių, kad netektų kęsti spaudos bado,

A. te.
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Lenkijos ūkiniai planai ir perspektyvos
Šių metų sausio 19 dieną Lenki

joj „išrinktas“ parlamentas krašto 
ūkio politikos raidoje atsidūrė prieš 
eilę įvykusių faktų, kurių reikšmė 
neabejotinai turės įtakos į būsimą 
krašto politinę ir ūkinę gyvenimo 
struktūrą. Lenkijos sienų klausimas 
tebėra diskusijų objektų tarptautinė
je politikoje, tačiau esminių pakeiti
mų naujoje geopolitinėje jos padėty
je vargu ar tenka laukti.

Šie samprotavinai ir įgalino da
bartinę Lenkijos vadovybę imtis ūkio 
reformų, kurios ' išplaukia iš naujo
sios geopolitinės ūkio padėties. Po
litiniai sumetimai ir čia lydi veiks
nius, turinčius įtakos tiek dabarti
niame krašto ūkio atstatymo darbe, 
tiek i-uošiant planus ateičiai.

Su pagalba žemės reformos, pa
naikinus tradicinę Lenkijos bajoriją, 
suvalstybinus bankus, pramonę ir 
užsienio prekybą, Lenkija staigiu 
kampu pasuko iš privataus ir kon
kurencinio ūkio struktūros į Saint- 
Simonizmo ūkio politikos kelią. Pla
ningas ūkis, išplaukiąs iš griežto 
valstybės autoriteto, — tai šiuo uto
pinio ir, idealistinio socializmo kryp
tis, kuri skiriasi nuo marksistinio 
socializmo tuo, kad iš ūkio struk
tūros neišjungiamas ir vidutinysis 
miesto gyventojų luomas, kai tuo 
tarpu marksistinis socializmas ba
zuojasi tik darbo klasės revoliuciniu 
ir tarptautiniu atspalviu.

Palikus smulkų privatinį žemės 
ūkį, palikus prekyboje, amatuose ir 
smulkioje pramonėje (iki 50 darbi
ninkų) laisvas rankas privačiai ini
ciatyvai, į naująją Lenkijos ūkio 
struktūrą neįnešama įiek ryškaus 
marksistinio atspalvio, kiek galima 
buvo laukti, atsižvelgiant į bendras 
Lenkijos vidaus politikos tendenci
jas

Taigi, naujas Lenkijos ūkio mo
delis susidaro iš trijų pagrindinių 
veiksnių: suvalstybintos ūkio šakos, 
kooperacijos ir privatinio ūkio. Bet 
kooperacija Lenkijoje įeina į valsty
binio ūkio sistemą, o privatus ūkis 
veik visiškai priklauso nuo bendros 
valstybinės ūkio politikos. Kainų 
.politika, rinkos priežiūra, investacijų 
nustatymas, kreditų ir mokesčių po- 
Įlitika, — visa tai priemonės, kurio
zais valstybė vairuoja privatinio ūkio 
gyvenimą, pagal bendrą tautos ūkio 
planą.

Krašto ūkio planai paskiroms ūkio 
Sritims buvo ruošiami nuo pat pir
mųjų pokarinių dienų, ir tik praeitų 
metų rudenį Krašto Tautinė Taryba 
(Krajowa Rada Narodowa) savo 11 
Sesijoje priėmė bendrą Centrinės 
Planavimo Įstaigos paruoštą 3 metų 
Lenkijos atstatymo planą. Anksty
vesnieji kvartaliniai ir savo apimti- 
nii riboti planai buvo lyg bandymas, 
Vėliau norėjęs į naują ir pastovų

Ūkio struktūra.—Pramonės laimėjimai ir žmogaus aprūpinimas.—Naujai prijungtų sričių vaidmuo. — Ar sugebės išsilaikyti gamyba tame pat lygyje?—Vieni gamina kiti naudojasi.
planingą valstybės ūkį. 1945 m. ba
landžio mėn. buvo priimtas pirmasis 
planas, apėmęs pagrindinę Lenkijos 
pramonęs sritį — anglies pramonę. 
Po to sekė uostų atstatymo planai, 
įkurdinimo ir pramonės atstatymo 
naujose srityse planai, pavasario sė
jos ir derliaus nuėmimo planai, to
liau pramonės gaminiams kaime pa
skirstyti planas, fondo žemės ūkio 
mašinoms pirkti planas ir 1.1. Pe
riodas nuo 1945 balandžio dienos iki 
trimečio plano pradžios buvo ban
dymų ir tyrimų laikotarpis. Patyri
nėję oficialius duomenis ir jų prak
tišką įgyvendinimą, rasime skaičius, 
kurie mums primena netolimos praei
ties ir dabarties patyrimą, keliantį 
nedviprasmiškų abejojimų. Skaičiai, 
bylojantieji apie anglies pramonėje 
įvykdytus planus, nuolat viršija 100 
%. Tačiau tie duomenys buvo su
kėlę abejonių ir kai kuriuose lenkų 
spaudos sluoksniuose. Buvo parei
kalauta pateikti konkretesnių ir dau
giau palyginamųjų duomenų, nes 
buvo prikišama, kad planuojama 
taip, jog rezultatai turėtų daugiau 
propagandinės, o ne realios reikš
mės. Tačiau oficialūs balsai tvirti
na, kad planai buvę pakankamai 
realūs, ką aiškiai įrodo Gdynės ir 
Dancigo uostų atstatymas.

Ruošiant bet kokį planą svarbu 
turėti išeities tašką, iš kurio mano
ma pradėti atstatymo darbus. Skai
tant Lenkijos karo nuostolius apy
tikre suma 100 milijardų prieškari
nių zlotų ir prileidžiant, kad viduti
niškai buvo skiriama tautos pajamų 
nuo 2 iki 2,5 milijardų zlotų per me
tus investicijoms, išeitų, kad karo 
nuostoliams padengti ir ūkiui atsta
tyti prie prieškarinio tempo ir sąly
gų reikėtų 40-50 metų laiko. Neat
sižvelgiant milžiniškų ūkio sunioko
jimų, oficialiais duomenimis jau 1946 
metais atsiekta gamybos: žemės ūkyje 
40%, pramonėje 70% ir bendrų tau
tos pajamų apie 50%, lyginant su 
1938 metais. Kadangi Lenkijos gy
ventojų skaičius yra sumažėjęs nuo 
33 iki 24 milijonų, minėti duomens 
tenka padidinti. Tuo būdu atsiek
toji gamyba skaičiuojama: žemės 
ūkyje 55%, pramonėje 100% ir ben
drųjų tautos pajamų 70%.

Suminėti skaitmeniniai laimėji
mai, pasiekti per vienerius metus 
pokarinio gyvenimo, siejami su lenkų 
tautos kūrybingumu ir darbo nuo-

Rašo J. Meškuitis

taika. Neneigiant šių . svarbių argu
mentų, tenka pasakyti, kad pramo
nės srityje daroma klaida, imant pa
lyginamuosius duomenis iš ■ prieška
rinės Lenkijos pramonės duomenų, 
kada Silezijos pramonė dar nepri
klausė Lenkijai. Šių sričių įtrauki
mas į lenkų pramonės orbitą teikia 
pakankamai sąlygų įvykdyti- 100% 
planą.

Svarbu ir materialinė padėtis to 
mechanizmo, nuo kurio pareina ūkio 
atstatymo pažahga _•— pats žmogus. 
Skaičiuojama, kad šiuo metu vienas 
žmogus per parą gauna 2.100 kalori
jų (prieš karą 3.700) arba 60%. 
Tekstilės gaminių tenka iki 64% 
žmogui, kietos odos iki 24%, minkš
tos arti 50%, lyginant su 1938 m. 
Patyrinėkime trimečio planą. Anot 
pramonės ministerio Minco, pagrin
dinė to plano idėja yra „gamybos 
aparato atstatymas ir žmogaus var
tojimo pakėlimas. Tai siekimas pa
kelti dirbančiųjų masių gyvenimo ly
gį aukščiau už prieškarinį“. Tuo 
tikslu trimečio planas numato 1949 
metais žemės ūkio produktų gaminti 
110%, lyginant su prieškariniais Len
kijos gamybos duomenimis, arba vi
dutiniškai 3.950 kalorijų per parą 
vienam žmogui. Pramonės prekių 
numatoma gaminti 120% galvai. Pa
skiromis šakomis tai atrodytų štai 
kaip: medvilnės prekių 103%, vilnos 
200%, odos 90%, rūkalų 257% ir 1.1.

Plane nepaneigiama toji ypatinga 
Lenkijos ūkio reikšmė, kurią teikia 
naujai prijungtos sritys. Pripažįsta
ma, jog be tų-sričių ne tik kad ne
būtų įmanoma pakelti gyventojų ger
būvis, bet jis turėtų likti žemesnis 
už prieškarinį. ,

Pagal trimečio planą naujai pri
jungtosios sritys duos iš bendros ga
mybos: anglies 34%, kokso 34%, me
talo'pramonės gaminių 28%, vagonų 
85, statybinių medžiagų 48%, teksti
lės gaminių 50%, dirbtinių trąšų 71 
%, anglies elektrodų 100%. Dėl že
mės reformos ir naujai prijungtų 
sričių dirbamosios žemės kiekis gal
vai pakyla nuo 0,95 ha iki 1.5 ha. 
Plane numatoma žemės ūkio mašnų 
ir trąšų gamybos žymus pakilimas 
bei bandomųjų stočių tinklo praplė
timas.

Turint galvoje skaičius sunku 
būtų nuneigti plane numatytųjų 
duomenų realumą. Tačiau toks pla
nas negali remtis vien tik sausais 

skaičiais. Jis privalo būti pagrįstas 
dar geopolitiniais, istoriniais ir psi
chologiniais argumentais, rodančiais, 
kad lenkų tauta turi tikrai visas są
lygas užsibrėžtam planui įgyvendinti. 
Čia negalima išleisti iš akių fakto, 
kad Lenkija dar prieš karą galėjo 
savo ekstensyvų žemės ūkį suinten
syvinti ir pramonės lygį pakelti, kaip 
tai dąrė kaimyninė Čekoslovakija. 
Tačiau žmonių perteklius kaimuose 
nebuvo išnaudotas nei žemės ūkio 
suintensyvinimui nei pramonės pa
kėlimui, nes nesugebėta suorgani
zuoti vidaus kapitalų ir nemokėta 
įgyti reikiamo pasitikėjimo užsienyje. 
Todėl nenuostabu, jei Lenkijos pra
monėje įsiviešpatavo svetimšalių ka
pitalistai, kurie puikiai mokėjo pasi
naudoti Lenkijos pramone savo rei
kalams, o ne bendram krašto ūkinio 
lygio pakėlimui. Kad Lenkijos pra
monė tarpkariniame laikotarpyje ne
padarė jokios pažangos, kaltinti ten
ka ne vien kapitalų stoką, kiek pa
čius lenkų pramonininkų 'sluoksnius 
dėl silpnos iniciatyvos ir menką dar
bininkijos socialinę padėtį.

Naujoji Lenkijos geopolitinė pa
dėtis ir ūkinė struktūra stato jos-ūkio 
vairuotojus jirieš dar didesnius ir 
sunkesnius uždavinius. Sienos pasi
stūmėjimas į vakarus pavertė žmo
nėmis perpildytą ekstensyvinio že
mės ūkio kraštą mišriu pramonės ir 
intensyvaus žemės ūkio kraštu. Tai 
radikalus krašto“ ūkinės struktūros 
pasikeitimas, statąs daug ir didelių 
reikalavimų visai tautai. Kyla klau
simas, ar iš rytų perkeliamieji len
kai sugebės tęsti ir išlaikyti intensy
vaus ir kultūringo žemės ūkio lygį, 
kurio reikalauja Silezijos, Pomerani
jos ir Rytprūsių ’ūkiai? Ar lenkai 
turės pakankamai savų specialistų 
toms plačioms ir naujoms pramonės 
sritims Silezijoje, iš kurių prityrę 
vokiečių specialistai baigiami išsių
sti Vokietijon? Tai didelės reikšmės 
plausimai, į kuriuos teisingo atsaky
mo sunku susilaukti. Tik ateitis ga
lės parodyti, kaip lenkai mokės ir 
sugebės naująją padėtį išnaudoti. 
Gamta teikia Lenkijai sąlygas virsti 
vienu turtingiausių Europos pramo
nės kraštų. Tačiau kaip tos gamtos 
teikiamos sąlygos bus išnaudojamos, 
priklausys nuo žmonių: jų sugebėji
mų, iniciatyvos ir darbštumo. Ir tai 
dar ne viskas. Daug priklausys nuo 
to, ar žmogus turės pilną pasitikėji

mą rytojumi, ar jis bus užkariautas 
tų idėjų, kuriomis siekiama rytojų 
užtikrinti, ar jis žinos, kad jo darbo 
vaisiais tikrai džiaugsis ir naudosis 
pirmoje eilėje jis pats, jo artimieji 
ir jo tauta.

Ūkiniam gyvenimui normaliai pul
suoti reikalingas tyras politinis oras. 
Ne šio rašinio uždavinys analizuoti, 
ar šiuo metu Lenkijoje pakanka vi
sų tų sąlygų, sėkmingai užsimotam 
trimečio planui įgyvendinti. Paga
liau, gal šis planas ir nesunku bus 
realizuoti, bet gal kitomis sąlygomis 
galima , būtų atsiekti ne 100, bet 
200%?

Gyvenimas teikia pakankamai 
ryškių pavyzdžių, kad perėjimas nuo 
privataus į valstybinį kapitalizmą ir 
tuo pačiu metu krašto pramonės for
savimas dar nereiškia žmogaus gy
venimo lygio pakilimo. Jei ir galima 
būtų, pvz., su'ikti, kad Lenkijos teks
tilės pramonės srityje yra atsiekta 
žymių laimėjimų, tačiau kai'du treč
daliai tų gaminių tenka pagal sutartį 
eksportuoti Sov. Rusijai, tai krašto 
gyventojams menka paguoda.

Pagaliau nestinga šiandien balsų, 
kad krašto ūkio šakų suvalstybini- 
mas ir laisvos iniciatyvos bei konku
rencijos momentų išjungimas, pačią 
gamybą daro menkavertę ir brangią. 
Tuo būdu Lenkijoje privačių smul
kiųjų prekybininkų sluoksniai iki 
šiol dar neturėję progos nusiskųsti 
valstybinių kooperatyvų konkuren
cija, nes išplėstas biurokratizmas ne
leidžia nei prekių kokybei nei kai
noms duoti lankstumo ir greitos kal
kuliacijos sąlygų, kurių turi priva
tinė iniciatyva.

Nesigilinant į principinius suvals
tybinto ūkio bruožus, jau dabar tiek 
Sovietų Sąjunga tiek jos įtakoje 
esančios valstybės teikia pakankamai 
pavyzdžių, kad gražūs planai ir juos 
lydintieji skambūs šūkiai yra per 
plonas ir trapus grindinys Europos 
gyventojų masei, nešančiai pokarinio 
gyvenimo sunkią naštą. Bandymai, 
kurie per 30 metų nepateisino savo 
egzistencijos, vargu ar gali rasti en
tuziazmo ir naujuose bandymų lau
kuose.

Anto amerikiečio ekonomisto Da
vid Cushman Coyle, planavimas yra 
jėgos įrankis, galįs turėti tiek nau
dingų, tiek ir pavojingų momentų. 
Planavimas esąs įrankis organizaci
jos, galinčios jį panaudoti geriems 
ar blogiems tikslams, pagaliau ir ge
rų tikslų siekiant, gali duoti blogų 
rezultatų, žiūrint kas yra tie žmonės, 
kurie šiuo įrankiu naudojasi.

• JAV numato įsteigti konsulato 
įstaigą Leningrade. Iki šiol konsu
latai tebuvo tik Maskvoje ir Vladi
vostoke. (UP)

Antanas Vaičiulaitis

NIDOS ŽVĖRYS
Vieną pavakarę tarp Nidos ir Preilos 

briedžių šeima atėjo gerti į kūdrą. Briedis 
buvo didelis, su ilga barzda pagurklyje ir 
aukštai kėlė savo šakotus ragus. Patelė 
saugojo jauniklį, kuris turėjo širmą plauką, 
balkšvą papilvę ir tokias pat kojas.

Pasiekęs valką, briedis nusiprunkštė, 
uostinėdamas vandenį, ir vėl ūmai pakėlė 
galvą. Jis išgirdo brūzguose šakas traškant. 
Jis išpūtė akis ir priešakine koja sudavė į 
žemę. Jauniklis prišoko prie motinos, kuri 
taip pat žiūrėjo ir klausėsi.

— Jau matau, — pasakė didysis briedis.
— Tai mūsų senis kaimynas eina.

— Vos neišgąsdino, — tarė patelė ir pastū
mėjo savo sūnų prie kūdros. — Eik ir atsi
gerk.

— Ar aš nenuskęsiu? — paklausė maželis.
Motina atsakė:
— Tavo tėvas visus briedžius numušė, o 

paskui per marias plaukė ir buvo kaiminės 
vadas, tu gi bijaisi baloje prigersiąs.

Briedjs pakėlė galvą ir tarė:
— Gerai šneki. Mane vėl ima noras 

bėgti per krūmus ir per girias, kad visi žvė
rys trauktųsi man iš tako.

Tai pasakęs, jis išdidžiai parietė galvą, 
užsidėjo išsikerojusius .ragus ant nugaros ir 
pasileido per brūzgus, kad net vėjas švilpė 
jam pro ausis.

— Koks gražus jisai! — tarė briedienė ir 
žiūrėjo į patiną, kol jis dingo tarp pušų.

— Ar ir aš gražus? — paklausė jauniklis.
— Kvar, kvar, kvar! suriko varna iš 

beržo. — Dailesnio kaip tu nė užsimušęs ne
rastum: kojos kaip basliai, o visas nosies 
galas kabo, lyg koks maišas.

— Varna, varna, nekirkink mano vaiko! 
subarė patelė.

—- Kas man neduos kirkinti! — atsi
kirto paukštė. — Be to gi, juk tai teisybė, 
gryna kaip ašara.

— Būk išmintingesnė, nesikabinėk prie 
mažų ir jų neerzink.

— Jeigu apie išmintį šnekėti, tai aš vi
sokio gudrumo kimšte prikimšta. Jau šim
tas metų čia gyvenu ir mačiau ištisas brie
džių ir žmonių kartas mirštant.

— Vis tiek tavo senatvė neišgelbes tavęs: 
jei savo sukempėjusio liežuvio nevaldysi, dar 
šį rudenį žvejai pagaus tave ir, galvą nasukę, 
žiemai druska užsūdys.

Varna supyko, plumpsėjo sparnais, plū
dosi ir keikėsi taip biauriai, kaip tik sena 
jos gerklė per šimtą metų buvo išmokusi. 
Galop sukranksėjo:

— Kol man sprandą nusuks, aš pirma dar 
tavo akis iškaposiu ir sulesiu, kai tu negyva 
tysosi, briediene!

— Jau ilgiau netversiu! — sušuko jau
niklis. — Bėgsiu ir išmušiu iš beržo aną 
tarškalynę.

— Nubausk ją, vaike, — tarė patelė. — 
'Tik nepaklysk besivaikydamas ir įsidėmėk 
kelią atgal prie kūdros, kur aš tavęs lauksiu.

Užvertė galvą briedukas, kaip matė savo 
tėvą darant, pasišokėjo ir nuliksėjo prie ber
žo. Varna, jo nelaukdama, sukvarsėjo ir pa
silėkėjus nutūpė ant mažo kopų gūbrelio, kur 
šiurkšti dykumų aviža viena sau gūdžiai šiu
reno;

Jauniklis vijosi varną nuo kopos prie ko
pos, o toji vis erzinosi, biauriai plūdosi ir 
kartojo:

— Tavo kojos kaip lazdos, o barzda nei 
tas ubago maišas.

Buvo tai labai negražūs žodžiai, betgi ži
note, kad varna jau nuo amžių tokia buvo!

Taip besivaikydamas; jauniklis briedis per
bėgo berželių ir eglaičių brūzgus, perbėgo ke
lią, kuriame ratai buvo įrėžę provėžas, pa
baidė kiškį iš pakrūmės, kur jis sau ramiai 
miegojo, ir atsidūrė galop gražiame slėnyje. 
Čia jis išvydo didelių gyvulių, beveik’ su jo 
tėvu briedžiu lygių, ir visi jie pešė žolę ir 
tarpais tyliai mūkė.

— Negalvok, kad karvės tau padės mane 
sugauti, ,— kvarksėjo varna. — Aš esu jų 
draugė ir dažnai joms ant nugaros nutupiu, 
inkštirų beieškodama.

Galvijai pakėlė galvas ir žiurėjo į jauniklį. 
Gražūs buvo tai gyvuliai, su didelėmis aki
mis, su nudribusiais pagurkliais ir taip pri
tvinkusiais tešmenimis, kad pienu visa lanka 
kvėpėte kvepėjo.

Briedukas vėl gainiojosi varną, vis labiau 
ir labiau pykdamas ir niršdamas. Jis per
bėgo Angių kalną, kur žiloj senovėj gyveno 
gyvačių karalius, pabaidė žuvėdrų pulką, 
užlipo ant labai aukštos kopos, kurios vir- 
šūnėjo buvo nutūpusi sena varna.

Ji prisileido jauniklį visai arti, o paskui 
sukvarksėjo:

— Dabar, sūneli, papūsk vėjui į rankovę.
Briedukas, išgirdęs šiuos žodžius, sumišo 

ir, kol susigriebė, ką daryti, varna suplasnojo, 
iškilo aukštai į dangų ir, apsukusi ratą bei 
kranksėdama, nuskrido toli anapus marių.

Supykęs briedukas mušė kojomis kopą ir 
bliovė.

ūmai jis nutilo ir įsiklausė. Jam rodėsi, 
lyg girdėtų balsą ir žodžius, bet nieko aplin
kui nematė: tik smėlio grūdeliai ritosi pro 
šalį, vėjo papučiami. Po valandėlės jisai su
prato, kad tie besiritą smėlio grūdeliai lyg 
kalbėtų ir dainuotų, ir sakyte sakytų:

— Mes esame keliaujanti kopa, per šim
tus metų užpustame kaimus, medžius ir se
nus žvejų kapus. Jaunasis briedi, nedun
denk taip garsiai kanopa į žemę, kad nepri
žadintum tų, kurie žvejų kaimelyje miegti 
užpustyti po šia kopa. Daug jau metų jie 
ten miegti, ir-kam gi tau drumsti jų ramybę!

Jaunasis briedis susigėdo ir tyliai nuėjo 
nuo kopos, po kuria miegojo amžių miegu 
ir žmonės, ir triobos, ir sodai, ir gėlių dar
želis. /

Jis ėjo ir ėjo, ir jam vis vaidenos, kad 
girdi ta smėlio švilpiniuojamą dainą, ir kad 
po savo kojomis, giliai žemės, mato šiaudais 
dengtas pirkeles, žmonių numindžiotus take
lius ir ant tvorų, sudžiaustytus tinklus.

Jisai nė nepajuto, kaip įlipo į tokią di
delę kopą, kad nuo jos toli į visas žemės 
puses buvo matyti. Jisai stovėjo pačioj vir
šūnėj ir klausėsi, kaip vėjas švilpia. Tenai 
slėnyje augo ir žaliavo girios, ir paukščiai 
čiulbėjo čiulbėjo. Vakarų pusėj liūliavo jūra, 
per kurios raibuliuojančias vilnis besilei
džianti , saulė buvo nutlesusi auksinį tiltą, 
kuris liūliavo sykiu su bangomis. Visas va
karų dangus buvo raudonas ir liūdnas, ir 
raudona saulė, galinga visos žemės, žmonių, 
žvėrių ir žolių motina, ramiai sėdo už tų 
ošiančių vandenų, kur tik žuvėdros klykė ir 
kur baltų gulbių pulkelis lėkė, skrisdamas į 
šiaurės ežeaus ir liūnus.

Štai jis išgirdo malonų balsą:
— Kiek jau bėgiojau ant didžiosios kopos, 

o briedžio niekados nesu regėjus.
Jauniklis atsisuko ir pamatė stirną.
— Kaip tu čia užkopei? — klausė jis. — 

Aš visai negirdėjau.
— Moku taip lakstyti, kad nei žolelė ne

sušiugžda, nei smėlio grūdelis man po kojų 
nesučeža, — tarė stirna.

Jos snukutis buvo juodas, pasmakrė balta 
ir ausys stačios, o jau kojos tokios la.bos, 
kad nė atsižiūrėti negalėjai! Ji turėjo dide 
les akis ir vietoj uodegos jai augo balta 
plaukų kuokštas, nei koks mažas pregalvėlis 
Nė sakyti nereikia, kad visose kopose mie- 
lesnfo ir eiklesnio padarėlio kaip stirna aie 
ku gyvu nebūtum radęs.

— Saulė grimsta jūroje, — tarė bried.l 
'— Kad tik ji neužgęstų nuo vkndens
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Prancūzijos vargo laiptai...
(Musų korespondento Prancūzijoje)

Nuo gegužės 6 dienos prasidėjęs 
Prancūzijoje naujas, įdomus, bet 
kartu ir pavojingas ... vidaus poli
tinių jėgų išbandymas rodo, kuria 
kryptimi gali pasisukti visas Pran
cūzijos gyvenimas. Nuo anos dienos 
komunistai, išmesti iš „vyriausybės 
balno“, užkūrė vyriausybei, o ypa
tingai socialistams, karštą pirtį, iš 
kurios vargiai ji galės išeiti susti
prėjusi ... Atsisakydami nuo visuo
tino streiko, komunistai pasirinko 
nuolatinio streiko kelią: visos ūkinės 
sritys iš eilės skelbia streikus, lyg 
kas iš anksto joms būtų sudaręs są
rašą ir nustatęs valandas, kada vieni 
turi baigti, o kiti pradėti. Jau strei
kavo duonkepiai, skalbėjai, sąšlavų 
valytojai, skystojo kuro darbininkai, 
studentai, įvairių atskirų geležies ir 
tekstilės fabrikų darbininkai ir... ir" 
eilė visų kitų sričių. Visi reikalauja 
pakelti algas, pagerinti darbo sąly
gas. Vyriausybė bėgioja nuo .vieno 
streiko prie kito; vieną užspaudžia 
— kitur kitas prasideda. Ir taip kiek
vieną dieną — ištisą šešiasdešimt 
dienų. — vyriausybė ir jos pirminin
kas, Ramadier nieku kitu negali už
siimti, kaip tik kalbomis, atsišauki
mais, ir prašymais .,. nestreikuoti.

POGRINDŽIO DIRIGENTAS ...
Tos visos streikų „simfonijos“ — 

tiksliau kakofonijos — dirigentas yra 
nematomas ... Darbininkų Profesinė 
Sąjunga, atrodo, nieko daugiau ne
prisideda prie streikų kaip tik užgy- 
rimu ir pateisinimu streikininkų rei
kalavimų. Komunistų Partija net

Ko galima laukti Austrijoje?
VIENA. — „Le Monde“ Vidurio 

Europos korespondentas, lankęsis 
Bavarijoje, Austrijoje ir Siaurės Ita
lijoje ir paskūtiniosiom dienom nu
vykęs į Vieną, iš ten praneša, jog 
visoje toje Vidurio Europos srityje 
jaučiama didelė viešosios opinijos 
depresija ir visiškas rytojaus neti
krumas. „Nuo Aschaffenburgo iki 
Klagenfurto ir nuo Passau iki Pa- 
dovos siaubingai bijoma, kad tiesio
ginės ar netiesioginės sovietų oku
pacinių organų įtakos dėka staigiai 
nepasikeistų padėtis Vienoje. Pri
pažįstama, kad Kremlius turi pa
kankamai diplomatinių, administra
cinių ir karinių priemonių, -jeigu 
norėtų brutaliai pakeisti tarpsąjun- 
ginę padėtį Vienoje“. Esą, Vienoje 
skaitomasi su tuo, kad sovietai gali 
užsimanyti 'nukirsti siauručius ka
nalus, kuriuos tebeturi su Vakarais 
JV, britų ir prancūzų diplomatiniai, 
administraciniai ir kariniai atstovai 
Vienoje, ir tada pastariesiems tektų 
trauktis — kartu su Austrijos vy
riausybe!... į naują Austrijos so
stinę Salzburge arba Innsbrucke.

Pontijaus Piloto rolėje norėtų kraš
tui prisistatyti. Bet jokios paslapties 
nėra, kad tą streikų orkestrą diri
guoja Komunistų Partija kartu su 
Profesine Darbininkų Sąjunga. Kol 
komunistai buvo valdžioje, tol nie
kas iš darbininkų net nebandė strei
kuoti, nors uždarbiai buvo tokie pat 
ir pragyvenimo kaštai niekuo nedi
desni. Tad teisingai visų įsitikini
mas kalba, kad streikų tikslas ne 'So- 
ciališkai ūkinis, o grynai .politinis. 
Tai komunistų partijos — nustumtos 
į opoziciją: tiksliau išėjusios į opo
ziciją — pats pagrindinis ir pats ga
lingiausias ginklas, mirtinai galįs su
žeisti IV-ją Prancūzijos Respubliką. 
Ir jei iki šiol komunistai vedė Pran
cūzijoje įsipozicinimo žaidimą, siek
dami kompromisais, nuolaidomis ir 
net priimdami antausius, įsistiprinti 
ir sulaukti tinkamo laiko, tai dabar 
jie yra perėję į antpuolį, užangažuo- 
dami didžiausias savo jėgas ir pa
grindinį kovos ginklą — streikus. 
„To be or not to be“ — beveik tokiu 
šūkiu ateina iš pogrindžio balsas ir 
sklinda po visas komunistų ląsteles 
visame krašte. Tas šūkis nėra nei 
specialiai Prancūzijos darbininkijos 
nei visos Prancūzijos interesų pa
diktuotas. Jis ateina iš Rytų ir yra 
susietas su bendru marksizmo liki- 
miniu klausimu. Ne vidaus, o tarp
tautinė padėtis spaudžia ir diktuoja 
politinių jėgų galutinus apsisprendi
mus. Laikas nelaukia, įvykiai artė
ja, ir iš visų pusių, galima sakyti, 
pereinama į naują taktiką, į naują

Birželio 18 d. vienas aukštas austrų 
vyriausybės asmuo vienam prancū
zui pareiškęs: „Figlio Austrijos 
kanclerio ir Fischerio (austrų komu
nistų lyderio) pasikalbėjimas net 
akliausiems atvėrė akis. Mes dabar 
žinom, kad naudojamės trumpu ati
dėjimu (Galgenfrist), tačiau netru
kus mūsų vyriausybė arba pasida
rys Kremliaus žaislelis, arba turės 
palikti Vieną ir vykti j Salzburgą 
Constabulary Forces apsaugom Mes 
galvotrūkčiais lekiam į sensacingus 
ir tragiškus įvykius. Atrodo, kad 
Paryžius ir Londonas tai daug ma
žiau supranta kaip Washingtonas. 
Jus manot, kad jeigu austrų režimas 
išsilaikė iki šiol, tai jis laikysis ir 
toliau. Austrijos globėjų vienybei 
regimai irstant ir Austrijos režimas 
eis velniop.“ — Ryšium su tuo lau
kiamu suirimu vėl kalbama, kad 
Vorarlbergas prašysis įjungiamas į 
šveicarų konfederaciją ir kad galį 
būti priimtas. Austrijos evoliuciją 
su baime, bet ir su dėmesiu seką ir 
bavarų sluoksniai Muenchene. -E- 

net fazę.... Kai taip į visą problemą 
pažiūri, tai nesunku surasti ryšio 
tarp Prancūzijos lyg ir vietinių rei
kalų su Italijos taip pat vietiniais... 
reikalais, o taip gi ir su Vengrijos 
„grynai vidaus“ klausimais... ir su 
daugeliu dar kitų klausimų, iškilu
sių anapus Atlanto ir Europoje. Bet 
analizė tų visų susikabinusių pro
blemų yra taip nesunki ir kartu taip 
komplikuota, kad verčiau protą te
gul pavaduoja įvykiai. Mes tik no
rime čia pabrėžti, kad „pogrindžio 
dirigentas“ Prancūzijos paskutinie
siems įvykiams sėdi komunistų par
tijoje, bet pats orkestras... yra su
darytas iš tokiųz instrumentų, kurie 
skamba tikrai ausį rėžiančiai.

NUODĖMIŲ KAINA
Jei teologija leidžia žmogui už jo 

nuodėmes atsilyginti pomirtiniame 
gyvenime, tai politika pareikalauja 
už klaidas ir nuodėmes... apmokėti 
čia pat šioje žemėje. Ir iš Prancūzi
jos politikų dabar reikalaujama ap
mokėti. Reikalaujama toji kaina iš 
atskirų asmenų, iš partijų ir iš insti
tucijų. Prancūzijos“ socialistai yra 
pirmieji, kuriems pateikta šiuo metu 
labai -didelė sąskaita už jų klaidas. 
Krikščionys demokratai ją, kad ir 
truputį mažesnę, gaus vėliau. O nau
josios institucijos gal net bus pri
verstos apmokėti savo gyvybe...

Tai buvo 1944 metais rugsėjo 10 
diena, kai Prancūzijos socialistų par
tijos išlikusieji ir nesusikompromi
tavę vadai susirinko pirmam poka
riniam kongresui... Leon Blum dar 
tebesėdėjo Dachau stovykloje ir dar 
nebuvo paskelbęs savo politinių ka- 
lėjiminių apmąstymų „Žmonijos laip
tais“, kur jis įspėja socialistus nuo 
draugystės su komunistais. Ir tame 
kongrese socialistai padarė pirmą 
klaidą: dauguma nutarė įkurti so- 
cialistų-komunistų draugystės ir ben
dradarbiavimo komitetą. Po šios 
nuodėmės sekė tuoj pat kita: tais 
pat metais lapkričio ’ 9-12 d. įvyko 
pirmasis Nacionalinis Kongresas vi
sos socialistų partijos. Dalyvavo at
stovai iš visų partijos federacijų. 
Kongrese priimta rezoliucija, kurioje 
sakoma: „Socialistų partija lojaliai 
ir su gera valia atnaujina pasiūlymą 
Komunistų partijai sudaryti uniją“. 
Po dviejų savaičių grįžo iš Maskvos 
komunistų vadas Thorez ir jau tre
čią dieną įvyko didleis komunistų 
mitingas Paryžiuje. Ten Thorez de
klaravo „amžiną ištikybę Sovietų 
Sąjungai“. Gruodžio 4 prasidėjo pa
sikalbėjimai tarp socialistų ir komu
nistų delegacijų vieningai veiklai 
nustatyti ir unijai sukurti. Iš socia
listų pusės delegacijoje dalyvavo ir 
dabartinis Prancūzijos prezidentas 
Vincent Auriol ir dabartiniai darbo 
ir susisiekimo ministerial — Daniel 
Meyer ir Jules Moch. Jau, rodos, 

galėtum žmogus pasakyti, kad reci- 
divizmas politikoje taip gi nemažiau 
stiprus, kaip ir kriminalistikoje: pra
sidėjo konkretus socialistų-komuni- 
stų bendradarbiavimas bendrai or
ganizuojamais mitingais, bendrais at
sišaukimais, bendromis deklaracijo
mis ir vienodų pažiūrų pareiškimais. 
Mums, kurie turėjome „laimės“ ma
tyti Lietuvos socialistų partijos ben
dradarbiavimą su komunistais, buvo 
aišku, į ką tas viskas gali nuvesti. 
Mūsų pasitikėjimą stiprino tik so
vietų įgulų nebuvimas Prancūzijoje. 
Tačiau gyventa baimėje... iki 1945 
metų rugpiūčio 12-15 dienos — iki 
37-to socialistų partijos kongreso. 
Prieš šį kongresą jau buvo grįžęs 
Blumas, o komunistų partija jau bu
vo paskelbusi projektą sudaryti kar
tu su socialistais „Prancūzų Darbi
ninkų Partiją“. Ir kongresas turėjo 
tik tą vieną pagrindinį uždavinį: iš
spręsti, ar socialistai susilieja su ko

Dr. s. s.
Muencheno konferencija ir

Vokieiijos ūkinės problemos
Šiandien jau neabejojama, kad 

praslinkus dvejiem metam nuo karo 
pabaigos nelauktai ir netikėtai tvar
kose sugriautos Europos reikalai: 
ūkiniai, socialiniai, politiniai ir kiti 
klausimai tarytum fatališkai įsmigę 
ir negali pažengti pirmyn. Kata
strofiška maitinimo ir gamybos būklė 
Vokietijoje, o taip pat visi kiti su 
tuo susiję klausimai, labai iš lėto 
vystosi arba eina dar blogyn. To
kios padėties akivaizdoje, Bavarijos 
Ministeris pirmininkas ėmėsi inicia
tyvos sušaukti visos Vokietijos Kraš
tų ministerių pirmininkų konferen
ciją ir aptarti kelius ir priemones 
Vokietijos ūkiui toliau tvarkyti. 
Konferencijai pritarė ir be sąlygų 
dalyvauti joje sutiko visi trijų va
karinių zonų ministerial pirminin
kai ir Berlyno miesto vyr. bur
mistras. Pati konferencija įvyko 
birželio 7—9 dd. Muencheno mieste. 
Į ją buvo atvykę ir penki, sovietų 
zonos ministerial pirmininkai. Jie 
ultimatyviai pareikalavo įrašyti į 
dienotvarkę politinį klausimą — 
Vieningos Vokietijos ir Centralinės 
Vyriausybės klausimą. Vakariečiams 
griežtai pasisakius tuo tarpu svars
tyti tik ūkinius klausimus, rytiečiai 
demonstratyviai apleido posėdžio 
salę ir išvyko namo. Konferencija 
tęsė savo darbus. Be 50 delegatų 
(kiekvienas ministeris pirmininkas 
turėjo po keletą patarėjų specia
listų), dalyvavo daug svečių — vi
suomenės ir bažnyčių, atstovų ir 
apie 150 vidaus ir užsienio žurna
listų. Konferencijai teikta didelės 
reikšmės. Atrodo, kad ji to nusi
pelnė.

Konferencijoje atskirų sričių spe
cialistai skaitė referatus, juose ke
liamas problemas diskutavo ir pa
galiau buvo priimami nutarimai. 

munistais. Jei ne Blumas ir jei ne 
jo įtaka, padaryta j daugelį partijos 
įtakingesnių asmenų, tai tikriausia! 
Prancūzijos socialistus būtų ištikus! 
tokia pat tragedija, kokia ištiko ii 
Lietuvos ir Baltijos kraštų socializ
mą. Po aštrių, ligų ir lemiančių dis
kusijų pagaliau stipria "cTauguma 
kongresas pasisakė už nesusijungimą 
tuo tarpu, bet pabrėžė savo valią įgy
vendinti darbininkijos vienybę. Nuo 
čia prasidėjo socialistų sąskaitos ly
ginimas: pirmiausia reikėjo skaitytis 
su partijoje esančiais elementais, ku
rie vis spaudė už susijungimą; toliau 
reikėjo atlaikyti ir iš komunistų pu
sės vykdomą socialistų skaldymo po
litiką: reikėjo pagaliau atlaikyti ii 
komunistų propagandinius smūgius 
už darbininkijos organizacinę vieny
bę ir prieš socialistų doktriną. Iš vi
sų tų mūšių socialistų partija išėjo 
subadyta, kaip rėtis.

(Pabaiga 7 pusi.)

Baigiant konferencijos darbus, buvo 
priimtas iškilmingas pareiškimas, 
kurios charakteringą dalį čia cituo
ju: „Vokiečių tauta dvejis metus 
veltui laukusi jos likimo sprendimo. 
Visi mėginimai tokį sprendimą su
rasti iki šios nepavyko. Nuo pasau
lio atskirta, sudraskyta į keturias 
zonas, savo politinės ateities neži
nanti, neturinti gyvybiškai svarbios 
užsienio prekybos, drauge neturinti 
savo pramonei būtinai reikalingų 
žaliavų, neturinti pramonei bazės, 
negalinti naudotis savo žemės ūkio 
sričių vaisiais, vokiečių tauta nyksta 
savo ūkiniame išsekime, kas mėnuo 
krisdama į vis didesnį skurdą ir 
vargą.

Susirinkę Muenchene ministerial 
pirmininkai siekia nustatyti, kuriuo! 
būdu galimą išvengti visiško su
gniužimo ir kaip kurti geresnę ateitį* 
Jei nusikalstamas pasaulinis Hitle
rio karas buvo priešingas tautų tei
sei, tai demokratinei Vokietijai tai
kos ir pakenčiamų gyvenimo sąlygų 
nedavimas taip pat priešinasi tautų 
teisės pagrindiniams dėsniams. Su
naikinta ir nuginkluota Vokietija 
nebegresia pasauliui, bet nukankin
ta Vokietija gali virsti užkrečiamų 
ligų židinių kaimyninėms tautoms 
ir gali kenkti Europos atstatymui.

Ministerial pirmininkai paruošė 
pasiūlymus, kuriuos jie perduoda 
Sąjungininkų Kontrolės Tarybai. 
Keturių Kraštų šefai yra deleguoti 
perduoti Tarybai smulkesnius ’pa
aiškinimus žodžiu.

Ministerial pirmininkai kreipiasi 
į vokiečių tautą, kad ji įtempusi vi
sas jėgas mėgintų sukti j gerąją 
pusę ir metusi į šalį visus priešin
gumus, dirbtų taikingos demokrati
nės Vokietijos atstatymui.

(Pabaiga 7 pusi.)

Ji tūkstančius metų gula pasilsėti į tą jūrą 
ir kas rytą pakyla skaisti, raudona ir didelė, 
— aiškino stirna.

Jauniklis atsigręžė į kitą pusę ir paklausė:
— Kam tos dėžės ten žemai sukrautos?
— Tai ne dėžės, bet žmonių namai. Ten 

žvejai gyvena, ir antai jų laivai grįžta nak
čiai į uostą, įšskėtę bures. Už tų vandenų, 
vakariniuose rūkuose, matyti žemė, kuri yra 
tokia plati, kad nei gėlo, nei krašto neturi. 
Lakštingala man pasakojo, kad ten žmonių 
tiek daug gyvena, jog visa amžių jų nesuskai
čiuotum, nors nieko daugiau neveiktum.

— Už tų marių aš regiu’didelį vandenų rėžį.
—■ Zvitras akis tūri. Tas platus vandens 

diržas tarp pievų ir girių — tai Nemunas, 
kuris liūliuoja į marias ir jis yra toks pla
tus ir gilus, kad visoje žemėje nėra didesnės 
upės. Lakštingala per naktis dainuoja apie 
jo pakriaušes ir gelmes, apie jo verpetus ir 
salas, ir apie tuos žmones, kurie ramūs ir 
geri ant jo krantų gyvena...

Čia ant didžiosios kopos užbėgo nusigan
dęs zuikis. •

— Vos kailį išnešiau, — dar neatsikvošė- 
jęs sušvokštė jisai.

- — Kas gi? — paklausė stirna.
— Lapė kėsinosi užmušti mane.
Iš tolo atsiliepė kitas balsas:
— Neklausykit to bailio ir melagio. Aš 

su juo tik pažaisti norėjau, o jisai, matai, 
įsigalvojo dievai žino ką...

Taip kalbėjo lapė ir artinosi, vizgindama 
Uodegą, labai lipšniai laižydamosi ir jau taip 
nekaltai žiūrėdama, jog, rodos, iš jos akių 
ašaros upeliais paplūstų, jeigu ji turėtų uodui 
sparną išrauti. Kur ji galėtų dantis zuikiui 
į sprandą suleisti, tokia švelni ir meili!

Stirna vistiek ją barė:
— Melage tu! Vėl zuikutį užpuolei! Aš 

pasakysiu briedžiui, kuris yra visų žvėrių 
galingiausias, kad tave subadytų, jei nesi
liausi žuvėdrų ir laukinių ančių kiaušinius 
linkusi, kiškelius novijusi, ką tik išperėtus 

paukštelius rijusi. Jei ne tu, čia niekas kraujo 
nelietų, net nė žmogus...

— O kas yra žmogus? — paklausė jau
niklis briedis. — Niekados aš jo nesu ma
tęs .-..

— Jeigu nūn tu pasižiūrėtum į slėnį, kurį mes 
Tylos Pakalne vadinam, prie pušies ten pa
matytum baltą gniutulėlį krutant. Tai žmo
gus eina, — kalbėjo stirna.

— Matau, — atsakė briedis.
Zuikelis atsitūpė ant pasturgalinių kojų ir, 

pastatęs akis, įsispitrijo į pakalnę: ir jis no
rėjo matyti žmogų. Lapė tik čekštelėjo savo 
iltimis, bet sėlint prie kiškelio nesėlino, nes 
jisai sėdėjo po pat briedžio pilvu.

/— Ten eina žmogus. Jis yra visų daiktų 
karalius, — kalbėjo stirna. — Jis ir žeme 
vaikšto, ir vandeniu plauko, ir lekioja. Jo 
yra visi kalnai, upės, girios ir slėniai. Jo 
klauso vėjai, vandenys, gyvuliai ir paukš
čiai.-Jis gali padaryti visa, kas tik žemėje 
yra.

— Girdžiu, kad jis dainuoja, kaip kopų 
vėjas, — tarė jaunasis briedis.

— Ne, jis ne dainuoja, o verkia, — pa
sakė stirna.

— Kodėl jisai eina Tylos Pakalne ir ver
kia, jeigu jis yra visų daiktų karalius? — 
klausė briedis.

— Už tai, kad .jis yra žmogus vaikas. 
Visi vaikai verkia, — aiškino lapė.

— Aš niekados neverkiau, nors esu dar 
vaikas, — tarė jauniklis.

— Mai gaila, kad žmogus vaikas verkia, 
— prabilo stirna. — Aš bėgsiu ir paklausiu, 
gal jam pilvuką skauda?

— Ir man jo labai gaila, net širdį spau
džia, — aimanavo šlapė. — Bėgsiu ir aš.

Visi jie nubėgo į pakalnę. Pirmutinė 
striuoksėjo stirna, o paskui ją ritosi zuikis, 
porą sykių kuliais apsiversdamas, nes į pa
kalnę buvo jam sunku leistis ant savo trum
pesnių pirmagalio kojų, Už jų papūtusi 
uodegą, kuduliavo lapė ir vis čeksėjo iltimis, 

pasižiūrėdama į kiškį ir į jo nusipenėjusį 
sprandą. Briedžiui gi bėgti visai nereikėjo: 
jis paslydo ir taip čiuožte nučiuožė žemyn.

— Vaike, vaike, ko tu verki? — iš tolo, 
kad ■ nenugąsdintų, klausė ir stirna, ir brie- 
dir, ir lapė, ir kiškis. x

— Aš verkiu, — atsakė vaikas, — kad 
nuo mamos dieną pabėgau ir dabar neži
nau, kur mano namai.

— Negerai, negerai nuo mamos pabėgti,
— mokė lapė.

—'Norėjau rasti gintarų, — kalbėjo vai
kas. — Aš rinkausi jų visą dieną ant marių 
krašto, bet vakare man galvutė apsisuko ir 
nežinau, kur mano mama gyvena, ir bijau, 
kad vilkas neišlįstų iš girios ar ruonis neiš- 
nertų iš marių. Abu jie mane prarytų.

— Nebijok, žmogau vaike, kuris verki ant 
marių krašto, — pasakė’ stirna. — Mes tave 
palydėsim.

Jie leido vaikui pirma eiti, o briedis ir 
stirna jį saugojo abiejų šonų, kad vilkas 
iš girios neišlįstų ir kad ruonis iš marių 
neišnertų. Jie keliavo nešnekėdami ir klau
sėsi, kaip vilnys ošia ir, atsmušdamos į 
krantus, sudūžta. Krūmuose jie girdėjo lakš
tingalą suokiant, ir jos giesmės buvo pilni 
medžiai, kopos ir slėniai.

— Aš jau toliau nebėgsiu, — ūmai sustojo 
lapė. — Užuodžiu dūmus ir girdžiu šunis ska
lijant. Aš šunų nemėgstu. Kartą jie man 
skrandute sudrąskė. Pasilikite sveikučiai.

Ir, papūtusi uodegą, ji nukūrė per kopas.
Po valandėlės atsiliepė ir stirna:
— Žmogau vaike, ar dar nepažįsti savo 

vietos? Jau ir mane šiurpuliai nukrėtė nuo 
to lojimo.

— O, stirna laibakojo, tu ilgaausi zuiki ir 
tu briedi, kurio snukis toks didelis ir dailus, 
kaip mano tėčio barzda, ačiū jums visiems: 
aš jau pažinau pušį, už kurios mūsų pirkelė 
stovi. Dabar jau aš vienas rasiu namo kelią,
— kalbėjo vaikas.

— Klausyk, stirna, ir tu, zuiki! — suriko 

džiaugsmingai jaunasis briedis. — Žmogus 
vaikas sakė, kad mano barzda...

Bet stirna ir zuikis 'tik paspyrė smiltį ir 
dingo už kopų: nuo žvejų kaimo jau pasi
rodė žmonės ir šunes.

Valandėlė briedis žiūrėjo, bet paskui pa
sidarė neramu širdy, ir jis nubėgo į krūmus. 
Stovėdamas tarp pušų, jis girdėjo, kaip jū
ros vilnys krantus daužo, kaip medžių vir
šūnės ošia ir siūbuoja ir kaip laikštingala 
lakštuoja beržynėlyje. Bet jauniklis klau
sėsi, ar' neišgirs kur savo motiną mūkiant 
ar savo tėvo kanopas dunksint. Vėl jam 
buvo neramu ir baisu, nes jisai buvo vienų 
vienas tarp medžių ir nežinojo kelio į kūdrą, 
kur motina jo laukė.

Ilgai jis bastėsi po girią, ėjo per kopas, 
kol visai nusiminė ir, užlipęs ant aukščiau
sio gūbrio, jis gailiai pradėjo bliauti. Jis 
šaukė savo tėvą ir motiną, prie kurios šono 
prisiglaudęs jis nakčia miegodavo.

Taip bebliaujant, sudundo žemė ir iš ana
pus kalnelio šmėštelėjo šešėlis. . Bėgo ten 
didelis ir galingas žvėris, aukštai, lyg iš pui
kumo, iškėlęs išsišakojusius ragus ir ištiesęs 
snukį. Jis lėkė taip greitai, kad smėlis lakstė 
į šonus ir krūmai traškėdami linko po jo 
kojų.

Pašoko nusigandęs jauniklis, bet tuoj pa
žino jį: parietęs galVą, priešais stovėjo tėvas, 
kuris tarė:

— Negražu jaunam briedžiui taip bliauti.
Susigėdęs jauniklis nusekė paskui tėvą į 

brūzgus, kur nerimdama jų laukė motina. Ji, 
lyg subardama savo vaiką, niukstelėjo jį snu
kių, bet paskui palaižė jo kaklą ir atsigulė.

Jaunasis briedis prisiglaudė prie jos šono, 
susirietė ir pasidėjo snukį tarp pirmutinių 
kojų.

Tuoj jisai užmigo, jausdamas šiltą moti
nos kvapą prie savo šnervių ir sapnuodamas, 
kaip žmogus vaikas giria jo pasipūtusią, nosį 
ir nukabusią barzdą.
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A- Merkelis Atsibus Lietuva
LAISVES POETO MAIRONIO 15 m. (1932. VI. 28 — 1947. VI. 28) MIRTIES SUKAKTI MININT.

O vienok Lietuva 
Juk atbus, tik kada, 
Nes kryžius gyvatą žadėjo; 
Kanklių balsą išgirs

' Miegas kraujas užvirs, 
Juk laukia tyla vien tik vėjo.

Maironis
Šiemet minime Maironio trigubą 

sukakti: 85 metų, kai jis gimė (1862 
m. spalių 21 d.), 40 metų, kai pa
rašė „Jaunosios Lietuvos“ poemą 
(1907 m. liepos 25 d.) ir 15 metų, kai 
mirė (1932. VI. 28 d.).

Jau praėjo 15 metų, kai Maironis 
iškeliavo amžinybėn. Tačiau jis sa
vo kūryba mūsų tarpe šiandien tiek 
pat gyvas, kaip ir tais rusų prie
spaudos laikais, kada mūsų tautą 
žadino iš tautinio apsnūdimo, šau
kė ją i laisvą gyvenimą, nes, anot 
Maironio,

Mainos rūbai margo svieto;
Silpnas kelias, tvirtas griūva;. 
Nebijokim vargo, kieto, 
Juk be jo galiūnai pūva!
Maironiui buvo lemta gyventi 

didingoje mūsų tautos kultūrinio 
renesanso ir nepriklausomos vals
tybės atstatymo epochoje. Savo kū
ryboje jis kėlė ir formulavo tos di
dingos herojiškos epochos idealus ir 
šūkius, nužymėjo gaires, vedančias 
tautą į kultūrini renesansą ir?laisvę.

Maironis i gyvenimą atėjo slo
giosios rusų priespaudos laikais. 
Tauta, ilgėdamos laisvės ir nepa- 
kęsdama priespaudos, sukilo prieš 
savo pavergėjus. Tai buvo 1863, me
tų sukilimas, kuriame dalyvavo ir 
bajorai ir valstiečiai. Sukilėliai 
rusų kariuomenės buvo žiauriai nu
malšinti. Maironis buvo per mažas, 
jog šį sukilimą atsimintų, tačiau 
auklės ir kitų pasakojimai apie su- 

, kilimą, be abejo, jam turėjo nema
žos įtakos.

Mūsų tautos sąmonėje ilgai buvo 
^gyvi šiurpus nepasisekusio sukilimo 
vaizdai. Juos yra įamžinęs Jonas 
Biliūnas savo „Liūdnoj pasakoj“, 
kurią parašė 1906 ip., paveiktas vėl 
nepasisekusio 1905 metų sukilimo.

Jono Biliūno „Liūdnoj Pasakoj“ 
sukauptas tragiškas mūsų laisvės iš
siilgusios ir tik laisvėj gyventi te- 
galinčios tautos likimas.. „Liūdnos 
Pasakos“ motyvas dažnai kartojas 
mūsų tautos istorijoj, ir šiandien jis 
garsiau ir liūdniau, negu bet kada, 
skamba tragiškame mūsų tautos gy
venime. Juk šiandien, gal būt, dar 
liūdniau mūsų tėvynėje, negu po 
1863 metų žiauriai numalšinto su-

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

31. Ar gali būti sakoma: Tuebin- 
geno lietuvių gimnazija?

Vienas lietuvių kalbos mokytojas 
rašo kalbos kampelio redakcijai, kad 
reikėtų skirti: Tuebingeno lietuvių 
gimnazija ir lietuvių gimnazija Tue- 
bingcne. Tai esą dviejų skirtingų 
reikšmių posakiai, bet kuo tas skir
tingumas pasireiškia, šis rašytojas 
daugiau nepasakė. O tai. yra gana 
įdomus dalykas: posakyje Nuertin- 
geno lietuvių gimnazija kilmininkas 
Nuertingeno pažymi ne tik tai, kad 
lietuviai yra iš Nuertingeno, bet ir 
tai, kad lietuvių gimnazija, yra 
Nuertingene. Pvz. Panevėžio žydų 
gimnazija buvo ne tik Panevėžyje 
gyvenančių žydų, arba Panevėžio 
žydams, bet ir visiems kitiems; svar
bu čia, kad ta gimnazija buvo žy
dams įkurta, kad tą gimnaziją dau
giausia lankė žydų vaikai ir t. t. 
Todėl tuomet visai nereikėjo sakyti: 
Žydų gimnazija Panevėžyje, žydų 
gimnazijos Panevėžyje drtektorius 
ir t. t. Taip pat ir dabar, atrodo, 
kaip termininiai pavadinimai gali 
būti drąsiai vartojami: Tuebingeno 
lietuvių komitetas (gali tie lietuviai 
visi ir ne Tuebingene gyventi, svar
bu tik, kad pats komitetas yra Tue
bingene), Detmoldo lietuvių opera, 
Amerikos. lietuvių Vienybė ir kt. 
Šitos rūšies posakiai yra dar tuo 
patogūs, kad juo*e nesipainioja sun
kiai suderinamas vietininkas ir to
dėl yra daug sklandesni.

Kiek sunkesnis dalykas yra to
ki* posakiai: Lietuvos pasiuntinybė 
Londone ir Londono lietuvių atsto
vybė. Savo reikšme šitie posakiai 
iš tikrųjų atrodo gana skirtingi. 

kilimo, kai Biliūno „Liūdnos Pasa
kos“ žodžiais „atėjo ruduo, liūdnas 
nelaimingas. Vyto žali medžių lapai, 
vyto su jais kartu ir gražios varg
dienių svajonės. Papūtė šiaurus žie
mys vėjas ir kartu su lapais išne
šiojo karščiausias žmonių viltis, — 
išnešiojo ir laisvės priešininkių ko
jomis purvyne sumynė. Išnyko 
paskutinis laimės šešėlis, išsisklaidė, 
kaip dūmas po orą. Ant viso krašto 
klaiki šmėkla savo sparnais šviesų 
dangų uždengė, žmonių krūtinėn 
aštrius nagus giliai įleisdama. De
gino sodžius, šaudė ir korė ir iš tė
vynės tolimon šiaurės šalin žmones 
gabeno. Nepasigailėjo nei žilų sene
lių, nei sergančių moterų, nei ne
kaltų mažų kūdikių. Visas kraštas 
kalėjimu virto. Niekas nebebuvo 
tikras rytdienos, nežinojo, gultų ei
damas, ar beatbus laisvas iš miego. 
Kilo verksmas ir skaudūs, dejavimai. 
Visi po budelio kirviu dėjo savo 
galvas. Tik maža saujelė maištinin
kų dar narsiai su prispaudėjais ko
vojo, laukdama galo...“

Jonas Biliūnas šią pasaką rašė 
džiovos pakirstas, nepavykusio 1905 
m. sukilimo įspūdžių veikiamas, toli 
nuo savo tėvynės. Maironis liūdną 
Lietuvos laisvės siekimo pasaką taip 
skaudžiai išgyveno, tik jis poetas, 
„šarvuotas mokslu atkakliu“, tos 
liūdnos pasakos epiloge matė mūsų 
tautą -laisvą.

Vargai, kančios ir nelaimės arba 
žmones sužlugdo arba juos dar la
biau užgrūdina, lyg toji ugnis plie
ną. Maironis tikėjo, kad vargai, 
kančios ir nelaimės, mūsų tautą už
grūdins ir jis 1885 m. pirmajame sa
vo „Aušroje“ išspausdintame eilė
raštyje pranašiškai skelbė:

Pagimdys vargai galiūnus 
Ugnimi uždegs krutinę.

Maironis matė ano meto sunkų 
Lietuvos likimą, jos žmonių prie-' 
spaudą, vargus ir kančias. Dar Kau
ne kunigų seminarijoje tebebūda
mas, 1888 metais „Lietuvos“ poemoje 
rašė:
Tavo nelaimes, kančias, tėvyne! 
Jaučiu lyg uolą an širdies kietą, 
Vienok neverkiu: skausmai užgynė 
Silpninti širdį, kraujais aplietą!

Jis Dievo prašo ne skausmus ma
žinti, bet viltį stiprinti:
Tu vienas, Dieve, pastiprink viltį ' 
Išvysti galą kančių sunkybės!
Iš skausmo marių kada pakilti 
Ir paplasnoti sparnais liuosybės!

Lietuvos pasiuntinybė Londone reiš
kia: Lietuvos pasiuntinybė turi savo 
rezidenciją Londone, o Londono lie
tuvių atstovybė rodo, kad tą atsto
vybė yra Londone gyvenančių Lie
tuvių arba apskritai lietuvių atsto
vybė yra'Londone. Bet ir čia tam 
tikrais atvejais prireikus, atrodo, 
galima rasti išeitį: specialiais atve
jais, kur keli susidūrę vietininkai 
pasidaro daugiareikšmiai ir sunkiai 
bėra susekama reikiamoji reikšmė, 
tada, žinoma, reikia vengti tų kil
mininkų susigrūdimo ir juos pakeisti 
kitais linksniais. Pvz. oficialiuose 
dokumentuose tėra vartojama tik 
Lietuvos pasiuntinybė. Norint pa
žymėti drauge ir jos rezidencijos 
vietą čia reikės palikti: Lietuvos pa
siuntinybė Londone. Bet šalia to jau 
sakysime: Lietuvos pasiuntinys 
Anglijai įteikė savo paskyrimo raš
tus Anglijos karaliui. Čia tenka da
ryti tą skirtumą dėl to, kad greti
mais susidūrę dviejų kraštų pavadi
nimai padaro sunkiai įmanomą rei
kiamą mintį; pvz. Anglijos Lietuvos 
pasiuntinys būtų jau visai nebesu
prantamas. Londono Lietuvos pa
siuntinybę dar galima analogiškai 
-įsivaizduoti, bet praktiškai daugeliui 
bus vis dėlto apysvetimė; be to, šios 
rūšies posakiai yra gana reti ir 
praktikoje mažiau vartojami. Kas 
kita yra tokie posakiai kaip Nuer
tingeno lietuvių gimnazija ir kt. 
Čia vietovė susiduria su tautybė, to
dėl reikšmės dviprasimiškumas re
čiau tegali iškilti, ir todėl tokie sa- 
kininiai pavadinimai yra teiktinesnl 
kaip lietuvių gimnazijos Nuertinge
ne direktorius ir kt.

Ir toli nuo Lietuvos būdamas, 
Maironis Lietuvos vargų ir nelaimių 
iš savo akių neišleido. Jis Lietuvos 
vargais ir skausmais susisielojęs. 
Prieš penkiasdešimtį metų (1897 m.) 
Maironis, Petrapilio Dvasinės Aka
demijos profesorius, „Šviesoje“ 
skundės:
Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, 
O priešas laukia jos . prapuolimo, 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė, 
Mes gi prislėgti nusiminimo.

Nusiminimas, neviltis tiek paski
rą žmogų, tiek ir visą tautą naikina. 
To nusiminimo ir nevilties mūsų 
tautoje apsčiai būta. Maironis tuos 
liūdnus reiškinius ne kartą savo 
poezijoje pažymi, bet pažymėjęs 
juos, kaip laikinį reiškinį, žadina 
viltį geresnių laikų:
Tačiau tėvynė dar nepražuvus; 
Nušvis jos vėliai garbė spindėjus; 
Nuslinks ta šmėkla, kaip ir nebuvus; 
Saulutė džiugins vėl patekėjus.
Tai ko gi mūsų dvasia beliūsta, 
Norint ne kartą širdį ir skausta; 
Sukilę, naktį varykim rūstą; 
Dienos šviesesnės ateitis rausta.

„Vien takais darybės?"
„Atžalyno“ išleistoji „Lietuva, ša

lis mano brangioji“, kaip leidyklos 
skelbiama, jau išplatinta. Bet ruo
šiama nauja laida. Pastabos pravers, 
jos kyla ne iš įkyrumo ar įkandumo, 
bet iš susirūpinimo bendru visų 
tremtinių tikslu — tobula propagan
da ir išsamia informacija apie Tė
vynę.

Pasklaistykime albumą. Prade
dama Vilniumi, kuris, Vaižganto žo
džiais, yra raktas visų etnpgrafinių 
Lietuvos dalių durims atrakinti. Vil
niuje Lietuvos istorijos židinys. Vil
niuje meno pilna kiekviename žings
nyje. Vilnius tačiau iš albumo pus
lapių nebylys. Vienų vienas pavy
kęs vaizdas randama 13 psl. Tai šv. 
Onos bažnyčia naktį. Ši nuotrauka 
jau svečiavosi beveik viso pasaulio 
žurnaluose, nes savo metu foto me
nininko B. Zdanowskio nusiųsta į 
tarptautinį konkursą Budapešte lai
mėjo vieną iš pirmųjų premijų. Ki
tos nuotraukos Vilniaus, deja, nepa
ryškina. O po viena nuotrauka skai
toma toks paaiškinimas: „Viena iš 
gražiųjų Vilniaus bažnyčių. Jų Vil
niuje yra virš 30“. Faktiškai tai Mi- 
sijonierių bažnyčia, Subačiaus gat
vėje. Bet ji nieku būdu ne gražioji. 
Vilnius grožybių nuotraukomis yra 
apsčiai paskleidę „Žiburiai“. Antrą
ją laidą beleidžiant, iš anksto reiktų 
užsukti į „Žiburių“ redakciją. Be to, 
Pabaltijo universitete yra atskirų 
„Naujosios Romuvos“ Nr., kuriuose 
galima rasti puikių sostinės ir pro
vincijos vaizdų.

Eikime toliau. M. Lietuva beveik 
visai neatstovaujama, tai didelis po
litinis riktas. Nuo 20 psl. iki 55 psl. 
matome Kauną. Svetimtautis, nesi- 
orientuodamas mūsų geografijoje, 
gali prieiti išvadą, kad Dubingių eže
ras yra Kauno miesto ribose. 60 psl. 
matome lietuviškus kryžius. Paaiš
kinime sakoma: „Jie puošia Lietuvos 
sodybas ir kryžkeles“. Negi Kultū
ros Muziejus yra sodyba ar kryž
kelė?

Yra ir su tiesa prasilenkimų Pvz., 
30 psl. paaiškinimas: „Muzėjaus bok
šte kybo Lietuvos Nepriklausomybės 
XX-čio sukakčiai paminėti Amerikos 
lietuvių padovanotas Laisvės Var
pas“. Arba y. Šalčiūno tekste: lie
tuviai versdavosi „medžiokle, žvejy
ba ir gintaro prekyba“ ir, žiu, tik 
Gediminas „ iš Vokietijos parsiga
beno ūkininkų“.

Albumas pritinka tremtinio ba
gažui, jis tremties kelionės nesun
kins, priešingai ją paįvairins, pra
skaidrins, ir tesidžiaugia kas suspėjo 
įsigyti. Leidėjai, ruošdami antrąją 
albumo laidą, turėtų pasisaugoti ir 
korektūros klaidų: juk net Himne 
skaitome: „Tegul tavo vaikai eina 
vien takais darybės“. o beto: liudy
tojas, muzėjus (nors kitoje vietoje 
— muziejus), popierio, tobuliai, to
bulesnio ir 1.1.

Ne vien „Atžalynui“, bet ir vi
siems kitiems šios rūšies spaudinių 
leidėjams nuoširdžiai tartina:

yra tremtyje mūsų foto meiste-

Maironio kūrybos pradžia su
tampa su „Aušros“ sušvitimu mūsų 
tautoje. Maironis aušrininkas. „Auš
ros“ pažadintai mūsų tautos šviesuo
menei suskydus srovėmis, Maironis 
visą gyvenimą liko ištikimas „Auš
ros“ idealams. Jis „Aušros“ iškel
tus idealus ir šūkius išryškino, pagi
lino, supopuliarino, įdiegė juos visai 
mūsų tautai. Maironio 'kūrybos 
idealai tapo mūsų tautos evangelija. 
Maironis jau pirmuoju savo eilėraš
čiu į mūsų tauta prabilo galingu ir 
įtikinančiu pranašo balsu. Nors gū
džią žiaurios vergijos naktį daug kam 
išsilgtoji laisvė atrodė nereali sva
jonė, tačiau Maironio pranašo balsas 
nuolat skardžiai bylojo apie artė
jantį laisvės rylą:
Aušra naujos gadynės teka: 
Nušvis ir saulės spinduliai; 
Juk nujautimas širdžiai šneka 
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai.

(Jaunimo giesme, 1895 m.)
Tautiškai ir kultūriškai atgyjanti 

lietuvių tauta, lyg pavasarį ledo 
varžtus sutraukusi ir patvinusi upė, 
vesžėsi prie laisvės. Maironis jautė 
atgyjančios tautos pulsą ir entu
ziastingai savo poezijoje skelbė:
Amžiais pavergta kelias tėvynė; 
Jos atgimimą jaučia dvasia.

Palaidos pastabos
riai: DP Naruševičius ir Augustinas, 
yra ir istorikai, — ir jiejie pasitelk- 
tina tobulai propagandai ir informa
cijai.

Neikime duobkasių pareigų... 
Mūsų Kelio Nr. 25 buvo įdėtas M. 
Stonio str. „Lietuvių kalba tremty
je“, kurio pabaigoje šaukte šaukia
ma: „Lietuvių kalbos reikalai blogi. 
Turėtume’ atsidėję juos pasvarstyti“.

Šiuo rimtu ir nedelsiamu reikalu 
teko rašyti Lietuvių Žodžio Nr. 19. 
Teigiau ir kartoju: „Kalba — šitai 
žmogaus dvasinių vertybių etiketė, 
tad būkime apdairūs. Kaip skaidrus 
vanduo reikalingas tėkmės, taip kal
ba nuolatinio puoselėjimo. Jei elge
ta saugo savo tarbą ir lazflą, tai ir 
tremtiniai privalo saugoti savo sąži
nės ir gimtosios kalbos grynumą. 
Kitų vertybių neišsinešėm, jei ir šias 
prarasime, būsime ne žmonės, bet 
sunešiotos mazgotės, bereikšmiai nu
meriai darbo ministerijos ar krimi
nalinės policijos paieškomųjų sąra
šuose.“

Ar ne paradoksas: mes ambicingi 
svetimų kalbų besimokydami, bet 
besarmačiai 'savo gimtosios palaiky
me ir tobulinime. Piktinamės įsi
brovėliais, bet savo kasdieniniu gy
venimu ir veiksmais nesąmoningai 
talkinėjame tautos duobkasiams.

Prancūzas Jean Mauclere rašė: 
„Visa didžiulė kalbinė sąranga, ku
rią mokslininkas matė glūdint indų, 
graikų ar gotų gramatikose, jam at
rodė šalti ir mirę griaučiai; bet tik 
trupučiuką paklaidžiojus Nemuno

Pora laiškų -
MUSŲ KELIO REDAKCIJAI
Vietoje atsakymo į p. Skardžiaus 

„Kalbos kampelį“, tilpusi Mūsų Ke
lio Nr. 22, prašau įdėti šią ištrauką:

Archivum Phjlologicum. Reda
guoja Pr. Skardžius V knyga 1935 
p. 107 [K. Jablonskis (parašas p. 110 
m)] — Apie Abromo Kulviečio ki
limą.

13-15 eilutė iš apačios: „Antro
joje XVI amžiaus pusėje dokumen
tuose visi tos giminės žmonės vadi
nami Kulviečiais (rus. sing. Kulvet’), 
todėl ir d-ro Abromo-pavardė yra ne 
Kulviškis, kaip versdamas, matyt, iš 
lotyniško Culvensis yra parašęs Vi
lentas, bet Kulvietis!!.

Taigi p. Skardžius du kartus Mū
sų Kelyj ir du kartus Tėviškės Gar
se po mano kauke puolė pats save. 
— Kiek susitaupytų rašalo, popie
riaus ir skaitytojų kantrybės, jei p. 
Skardžius būtų skaitęs tai, ką jisai 
pats „redagavo“.

Vaclovas Biržiška

DAR DĖL KULVlSKIO
Ir šitą citatą paskelbdamas, p. 

Vaclovas Biržiška nieko naujo nebe
pasako: K. Jablonskio nuomonė yra 
kartota ne tik Pėdsakuose, bet ir Lie
tuvių Žodyje, tad apie jos nežinoji
mą negali būti ir kalbos, jei net aš 
ir savo redaguoto Archivum Philo- 

Ginkim, ką mūsų proseniai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia!

' (Nebeužtvenkis upės... 1895 m)
Prie laisvės besiveržianti lietuvių 

tauta negali savo žemėj pakęsti jo
kių atėjūnų bei pavergėjų,' ir Mai
ronis „Mūsų vargų“ poemoje prana-- 
šingai skelbia:
Laikas ir tuosius karo galiūnus 
Kaip parėjunus nušluos!
Vien tik ištvėrę Lietuvos sūnūs 
Augs ir. tvirtės veikaluos.

Laisvė patikima tik tiems, kurie 
jos atkakliai siekia, kurie dėl jos 
drąsiai kovoja, kurie jai nesigaili jo
kių aukų. Kelias iš vergijos į laisvę, • 
iš tamsios gūdžios nakties į šviesų 
saulėtą rytą — erškėčiais klotas, 
skausmų lydimas. Tad ir Maironis, 
pranašiškai skelbdamas artėjantį 
laisvės saulės rytą, ragina tautą į 
kovą:
Kaip vyrai, be baimės mes stokim 

į kovą,
Kaip milžinas amžių baisus, 
O meilę tėvynės tebūnie vadovu 
Ir Dievas, kurs valdo visus! 
Darbuosmės ir eisme, kur šaukia 

tėvyne!
Mylėsme ir gerbsme, ką proseniai 

gynė!
Tėvynė iš miego pabus.

(Geresnių laikų viltis, 1892 m.) 
(Nukelta i 6 pusi.)

upyne, kalbų mokslas tampa papras
tas jo akyse, pasireikšdamas tikro
vėje: septyni linksniai, trys skaičiai, 
siekinys veiksmažodžio asmenavime, 
gretinąsis su gerundivu daiktavar
džių linksniavime, didingos dalyvių 
konstrukcijos — koks patrauklumas 
kalbininkui!“

Niekas neneigia svetimųjų kalbų 
mokymosi reikalo, tačiau viskam yra 
saikas ir laikas. Tebesame Lietuvos 
piliečiai, Nemuno upyno teisėtieji 
šeimininkai, sąlygų nublokšti į Va
karus. Nepamirškime savo pareigų 
valstybinei kalbai. Čia peršasi pa
kartojami į užeuropius nukilusio 
tremtinio prof. A. Salio žodžiai, ra
šyti 1937 m.:

„Kalba pati viena negyvena, nėra 
organizmas, bet tik jo funkcija. Va
dinasi, kalba glaudžiai susijusi su 
visuomene, yra tos visuomenės dva
sios dėmuo“.

„Kalbos yra tautiškos ne tuo ar 
kitu garsu ar žodžiu, gramatine ly
timi, bet tik visu savo vidujiniu mą
stomuoju turiniu. Ir jeigu mūsų kal
ba tautiška, o ne šaltas bedvasis 
įrankis, tai mes visi turime jai ir 
priedermių, lygiai taip pat, kaip ir 
visose tautinės kultūros srityse. 
Kiekvieno mūsų duoklė kalbai skir
tinga, nes kiekvienas skirtingą darbą 
dirbame, kitkuo verčiamės“.

Žymus prancūzų rašytojas Jo- 
hannet yra pasakęs: „Kalbos atgiji
mas yra pirmutinis tautos šaukimas 
prie ginklų“. Mūsų visų priedermė 
tą ginklą aštrinti ir šveisti, kad dei
mantu švitėtų“.

logicum nebūčiau skaitęs. Be to, aš 
neliesdamas K. Jablonskio nuomonės 
apie Kulviečių giminės pavadinimą 
apskritai, kaip anksčiau, taip ir da
bar teigiu, kad Kulviškis Mažvydo 
giesmyne galėjo būti tiesiogiai pava
dintas nuo Kulvos be jokio „lotyni- 
zuoto“ vertimo iš lot. Culvensis“: 
viena, jis buvo, kaip pats V. Biržiška 
Pėdsakuose mini, dažnai anais lai
kais vadinamas dar be jokios pavar
dės — tiesiog Abrahamus; antra, 
priesaga -iškis tuomet dar nebuvo 
pavardinę; trečia, tuose pačiuose 
Mažvydo raštuose vartojamas Valt- 
kūnas taip pat nėra buvusi pavardė, 
bet tik tėvavardinls pavadinimas, t. 
y. Vaitkaus sūnus, todėl vargiai kam 
galėtų ateiti į galvą Vaitkūną versti, 
sakysime, iš „slavizuoto“ VoitkevlČ 
ar pan.; ketvirta, Kulvietis savo kil
me ir reikšme anuometinės kalbos 
atžvilgiu yra visiškai tolygus Kul- 
viškiui, t. y. iš Kulvos arba nuo Kul
vos kilęs. Todėl p. V. Biržiška be 
jokios, kritikos pakartodamas taria
mą K. Jablonskio nuomonę apie Kul- 
viškio atsiradimą M. Mažvydo gies
myne ir nei vienu žodžiu neatrem- 
damas kalbinių argumentų, be rei
kalo savo straipsniuose dėlioja viso
kius „įmantrius“ prierašus: tam tai 
tikrai gaila rašalo ir skaitytojų kan
trybės. Tiek tuo tarpu.

Pr. SkaaditM
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(Atkelta iš 2 pusi.) 
visos vienaip tvarkosi, ne vienodus 
įstatymus leidžia. O visa JAV san
tvarka ne taip lengva greitai pažinti. 
Todėl ir čia sužymimi metmenys 
praktiškam gyvenime gali įvairuoti.

Trečias dalykas — darbo mei
lė. Amatininkas, darbininkas su il
gamete patirtimi ir Ilgomis darbo 
valandomis gali nukristi nuo „sosto“, 
jei prie darbo eis grubiomis ranko
mis, nenoromis. Jau dabar reikėtų 
nevengti taikomų darbo prievolių, 
nes atvykus į Ameriką daug sykių 
teks gailėtis, anksčiau nepažinus ir 
nepamilus juodo darbo.

. Ketvirtas su savimi į užjūrį nusi- 
vežtinas dalykas — to krašto kal
ta a. Bent valgyti paprašyti, kelią 
pasiklausti' reikia mokėti. Aišku, la
bai malonu kalbą gerai mokėti — 
tada greičiau apšyli svetimame 
krašte, bet negalint atsiekti (laiko, 
sąlygų stoka ir pan.), reikia nors mi
nimumo pramokti: ruošiantis į Ame
riką — angliškai, i Argentiną — 
ispaniškai ir t. t. Svetimame krašte 
naudinga kiekviena svetima kalba, 
nes JAV jūs rasite milijonus žmonių 

-kalbančių vokiškai, lenkiškai, itališ
kai, ispaniškai. Ir kur tik vyksit, 

ęvisur sutiksit lietuvių geriau ar blo
giau lietuviškai kalbančių, Kalifori- 
joj, Illinois, New York, New Jersey, 
Pensylvanijoj ir kt. JAV — nelygi
nant šių dienų Vokietija, kur lietu
vį kartais ir visiškai netikėtoj vietoj 
užeini. O Amerikos lietuviai šir
dingi, dažnai jaudinančiai pagelb- 
Stantieji. Visų naujai atvykstančių
jų tikroji viltis, ramstis, paguoda. Jie 
į mus (tremtinius) žiūri tarsi į savo 
vaikus (išskiriant komunistus ir at
skirus „šaltus“ egzempliorius). Ne
apvilkime jų!

Pagaliau — materialinės 
vertybės. Kiekvienas nusivežtas 
daiktas naudingas ir atstoja tam 
tikrą kiekį dolerių,' kuriuos nedrau
džiama (prie savęs) atsivežti. Ame
rikoje labai gerų kostiumų kaip ir 
pėr. Labai brangūs odiniai išdirbi- 
nai, tikrasis šilkas. Pvz., vienas lie
tuvis nuvyko su odiniu paltu. Visi 
t jį atkreipė dėmesį ir iš karto spėjo, 
jog tatai iš Europos, nes amerikie
čiai tokių brangių daiktų nenešio
ja... Gal, dėl tos pat priežasties pas 
juos tiek maža aulinių batų? Paltai 
(ypatingai vyriški) nešiojami trum
pesni nei Europoj. Švarkai taip pat. 
Moterų mados kur kas kuklesnės,

Vladislovas Račkevičius
Birželio 6 d. mirė lenkų egzilinis 

prezidentas Vladislovas Račkevičius. 
Prezidentu velionis buvo išrinktas 
1939 m rugsėjo 30 d. kai rusam ir 
vokiečiam okupavus Lenkiją, buvusi 
lenkų vyriausybė basitraukė į Ru
muniją ir ten buvo internuota.

V. Račkevičius, sūnus tremtinio 
dėl lenkų tautihės veiklos, gimė 
1885 m. sausio 29 d. Kaukaze. Vė
liau, lygiai kaip daugis mūsų prieš
karinių inteligentų, vejamas iš uni
versiteto į universitetą, iš arešto į 
areštą, baigia mokslus tartu univer
sitete ir vėl imasi tautinio ir visuo
meninio darbo. Atsikūrus lenkijai,

Iš kultūrinės stovyklų 
veiklos

Bayreuthas. Š. m. birželio 28 d. 
Bayreuthe, UNRRA Area Team 
1044 direkcijos patalpose (Wendel- 
hoefen, DP camp „Mack“) įvyko 
tarptautinės DP dailės ir rankdarbių 
parodos atidarymas. Šią parodą bus 
galima lankyti iki liepos 5 d. im
tinai.

Lietuvių dailės ir rankdarbių 
Skyrių bendromis jėgomis paruošė 
Bayreutho, Bambergo ir Wunsiede- 
lio lietuvių bendruomenės, padedant 
dail. A Rūkštelei.

Scheinfcldas. Lietuvių-Meno Ko
lektyvas, vadovaujamas muz. Bu- 
driūno, birželio mėnesį šventė savo 
gyvavimo dvejų metų sukaktį. Ta 
proga birželio 28 d. 20,30 vai. teatro 
salėje suruošė koncertą.

Dlilingcnas. Progimnazija, bai
gusi prieš vasaros atostogas darbą, 
birželio 28 d. suruošė vakarą, kurio 
programoje buvo mkt. Iz. Vasyliūno 
vadovaujamas mokinių, choras, mo
kinių deklamocijos ir mkt. D. Na
svytytės paruošta mergaičių plasti
ka. Žiūrovus, kurių buvo veik pilna 
didžioji salė, plastika maloniai nu
teikė. s -p-

Amerika žiūrini iš arti
nei žurnaluose nupiešiama. Sukne
lės, gali sakyti, tinka visokios. Ko
jinės dėvimos labai šviesios; rudas ar 
šiaip tamsesnes mėgsta nešioti 
negrės. Aplamai, europiečiui atrodo, 
kad madų atžvilgiu Amerika atšili- 
kusi. Šiaipgi, jei kas turės galimy
bės išvykti į JAV — lai ima visą 
leidžiamą svorį: 50 kg siunta ir 30 
kg į rankas kiekvienam vykstančia- 
jam.

Išlaidos
Valgant valgyklose maistas at

sieina apie du doleriai dienai. Valgį 
gaminant namie — žymiai pigiau, 
beveik per pus. Vienas pigiausių 
JAV dalykų — apelsinos, kurių už 
10 et. gauni 3, turguje net 5, kai tuo 
tarpu 10 et. kainupja stiklas pieno, 
kavos, arbatos. Ledų porcija — 20 
et. Sviesto svaras — apie 75—80 et. 
Pieno bonka (kvoteris — apie litras) 
— 20 et. Bulkutė 5 et., vyr. kojinės 
(mėgstama nešioti paspalvintas) —

v

Švedų įsiaiymai varžo balių santuokų
KAIP TATAI VERTINA 

ŠVEICARŲ SPAUDA
ZUERICHAS. — Draudimas Sov. 

S-gos piliečiam tuoktis su kitos 
valstybės piliečiais, Švedijoje taiko
mas ir baltam, sukėlęs didelio pasi
piktinimo švedų spaudoj, šveicarų 
laikraštyje „Die Tat“ rado tokį at
garsį: „Jeigu aš būčiau švedų pa
mokslininkas, tai artimiausio sekma
dienio pamokslui pasirinkčiau 1. Mo
zės, 47, 26. kur pasakyta: „Taigi Juo
zapas išleido jiem įstatymą“. Ir to
liau papasakočiau, kaip Juozapas 
Egipte, pasmerkęs Polifaro žmonos 
neištikimybę, atsidūrė koncentraci
jos lagery. Tačiau po sukilimo jis 
buvo išaukštintas ir galėjo diktuoti 
egiptiečiam įstatymus. Panašiai — 
sakyčiau toliau — atsitiko su Juo
zapu Džiugašviliu, kuris iš pradžių 
taip pat dėl savo priešingo nusista
tymo turėjo kentėti kalėjime, ligi po 
didžiosios revolucijos, pasivadinęs 
Stalinu, ėmė leisti rusams įstatymus. 
Bet Juozapo Stalino įstatymai veikia 
toli už jo valstybės ribų: net mes, 
Švedijos e dvasininkai, turime nutil
dyti savo sąžinės balsą ir Švedijos 
vyriausybei įsakius pasiduoti Juoza
po nurodyaąam.

Ir paskiau aš papasakočiau, kaip 
pas mane atsilanko emigrantai bal-

Račkevičius užima įvairias atsakin
gas vietas: vidaus reikalų ministe- 
rio, senato pirmininko, Užsienio len
kų S-gos pirmininko ir kt.

Su Račkevičiaus prezidentavimu 
yra susiejęs skaudžiausias Lenkijos 
istorijos, sunkių kovų ir rezisten
cijos laikotarpis. Išvyti iš savo tė
vynės daliniai narsiai kovoja Euro
poje ir Afrikoje, nuo Norvegijos 
krantų ligi Tobruko, ypač pasižymė
dami Cassino ir Bologna mūšiuose. 
Vėliau per Belgiją ir Olandiją jie 
pasiekia Vokietiją, kur juos lygiai 
kaip ir likusius Italijoje su gen. An- 
dersu priešaky ištinka nedėkingas 
likimas — buv. aliantų įsakymas 
padėti ginklus ir išsiskirstyti. Tas 
smūgis tuo skaudesnis, kad lenkai 
pirmieji turėjo aukotis kovai su to- 
talistinais režimais ir jų kėslais už
gniaužti tautų laisvę ir nepriklauso- 
mybę.-

Nemažesnių smūgių tenka Račke
vičiaus vyriausybei sutikti politinia
me lauke. Karo įvykių spaudžiamas 
jis turi perkeltis avo vyriausybę iš 
Paryžiaus į' Angers, iš ten į Bor
deaux ir pagaliau, 1940 m. j Brita
niją. Tais pat metais pasirašoma su 
čekais deklaracija dėl pokarinio 
bendradarbiavimo, bet čekai jos ne
silaiko, ir Benešąs, nieko nepranešęs, 
atsisako ją vykdyti, 1941 m. Si
korskis pasirašo Londone su sovie
tais sutartį dėl sienų, kaimyninių 
santykių ir bendradarbiavimo, tų 
pat metų gruodžio m. sudaroma sa
vitarpinės pagalbos sutartis tarp 
Lenkijos ir Sov. S-gos, 1942 m. pasi
rašoma dar Atlanto Charta. Bet jau 
1943 m. Sov. S-ga praneša laikanti 
Lenkijos rytinių sričių gyventojus 
savo piliečiais, o tų pat metų balan
džio 25 d. Molotovas apkaltina len
kus, ryšium su šių pastarųjų kreipi
musi į T. Raud. Kryžių dėl Katyno 
žudynių nelojalumu ir nutraukia 
diplomatinius santykius. Netrukus, 
žūva lėktuvo katastrofoj gen. Si
korskis, lenkų-sovietų susiartinimo 
autorius.

30-40 et., pižama — 4-6 dol., pana
šiai skrybėlė. Alpiniams rėmai (vi
dutiniai) apie 3 dol. Vyr. diržas — 
1-3 dol. Vyr. marškiniai — 3-4 dol. 
Vyr. kostiumas — 30-60 dol. Vyr. 
batai — 5-8 dol. Mot. šilkinės ko
jinės — 0,5-1,5 dol. paprasti ranki
niai laikrodžiai — apie 30 dol. Vyr. 
odinė piniginė — 6-12 dol. Mot. odi
nė piniginė — 15-30 dol. Sustumia- 
masis lietsargis — 18 dol. Atsivežti 
daiktai laikytini tik sau, ne parda
vimui.

Aš čia labai nedrąsiai rašau kai
nas, svarbiausia, dėl to, kad vieno 
išdirbinio, pvz., batai kainuos 6 dol., 
o gretimoje krautuvėje jiems pana
šūs stovės už 20 dol.

Kambarių klausimas JAV labai 
opus. Kažkas rašė tremtinių spau
doje, esą naujai atvykęs išsinuoma
vęs šaunų kelių kambarių butą did
miestyje. Juokaudami amerikiečiai 
prašo to laimingojo atvykėlio antra- 

—I——---—.

tai su savo širdžių rinktinėm, kad aš 
juos sutuokčiau. Bet aš turiu jiems 
atsakyti, nes Juozapas nusprendė, 
kad visi baltai — ar jie nori ar ne
nori — esą sovietų rusai; Ir kadan
gi Juozapas yra galingiausias visą 
pasaulį apimančio internacionalo 
idėjos atstovas, tai jis taip pat pasi
rūpino, kad rusai nesituoktų su už
sieniečiais. Taigi, jeigu baltas nori 
vesti užsienietę, tai toks noras yra 
nuodėmingas, kaip ir Polifaro žmo
nos, ypač kad Švedijos vyriausybė 
jaučiasi įpareigota tarptautinės Haa- 
gos konvencijos nuostatų.

Tik pamokslo gale aš paleisčiau 
iš sakyklos svarbiausią žuvį pa
skelbdamas, kad Juozapinis įstaty
mas, galiojęs ištisus mėnesius, iš po- 
nakties staiga 'nustojo veikęs, nes 
Švedijos vyriausybė išsiaiškino pa
galiau, kad tarptautinė Haagos kon
vencija, kurios dėliai Švedijos vy
riausybė jautėsi įpareigota klausyti 
Juozapo Stalino ukazo, nei Juozapo 
nei jo bet kurio pirmatako nėra pa
sirašyta. — Čia turėtų vargonai už
groti vestuvinį maršą garbei visų 
baltų, kuriem Juozapas daugiau ne
gali išleisti įstatymų“. -E-

Šiaurės vakarų
New York Times paskutiniame 

numeryje rašo apie tai, kad šiaurės 
vakarų Kanada, kurios dideli plotai 
neapgyvendinti, gana aktyviai vei
kia, kad būtų įsileista europiečių 
tremtinių (DP). Britų Kolumbija, 
užimanti 366.255 kv. mylių ir tetu
rinti vos 817.861 gyventojų (pagal 
The World Almanac), visai nesibi
janti DP įsileisti, kaip kitos Kana
dos provincijos. Kalbėtojas pareiš
kęs, jog dideliems plotams esą rei
kalinga gyventojų.

„The Associated Board of Trede 
of Central British Columbia" susi
rinkime prašė Dominijos vyriausybę 
įsileisti į Kanadą tuos žmonės, kurie 
turėję ryšį su Kanados kariais karo 
metu.

Dideli ir derlingi žemės plotai esą 
visai be baltaodžių žmonių. Todėl 
kiekvienas imigrantas būsiąs ne tik 
geras naujų gėrybių gamintojas, bet 
ir įvairiausių pramonės gaminių var
totojas. Užtat imigracija esanti gy
vybiškai reikalinga Britų Kolumbi
jai. Naujieji žemės plotai duotų ne 
tik javų ir pieno produktų, bet taip 
pat ir vaisių.

Darbo organizacijų vadai taip pat 
remia tą imigraciją, tik jie reikalau
ja, kad naujai atvykusieji būtų ap
gyvendinami žemės ųfcyje. „Mums 
reikalinga ūkininkų, bet ne pramo
nės darbininkų“, pareiškė geležinke-

1944 m. Sov. S-gai užėmus dalį 
Lenkijos, Liubline įsteigiama nauja 
komunistinė lenkų vyriausybė su 
Bieruta ir Ošobka-Morawskiu prie
šaky. Vėliau, pritraukus prie nau
josios sudėties Mikolaičiką, 1945 m. 
liepos 5 d. anglai ir amerikiečiai 
praneša, kad jie daugiau nebepri- 
pažįsta lenkų Londono vyriausybės, 
bet užmezga santykius su varšu
viške. Vienas Lenkijos dramos ak
tas, prasidėjęs su II pasauliniu karu, 
tuo buvo baigtas.

Su visom tom Lenkijos nelaimėm 
ir vargais, jos pasišventimu ir kru
vinom aukom, viltimi ir nusivylimu, 
o taip pat lenkų didvyriškom ko
vom dėl laisvės ir tautinės didybės 
yra artimai susieta Račkevičiaus 
veikla ir gyvenimas. Jo vardas liks 
todėl įrašytas lenkų istorijoje, kaip 
nepalaužiamos valios vyro, kuris, 
nepaisydamas, kokius Lenkijos že
mėlapius braižė lenkų draugai ar 
nedraugai, likosi ištikimas savo tau
tos interesam. Velionis nepasidavė, 
ko neatlaikė kiti jo tautiečiai, jokiom 
apgaulingom kaimynų pinklėm ir 
neprisidėjo prie jokio projekto, ku
ris būtų palietęs Lenkijos vardą, 
garbę ir jos ateiti. Račkevičius li
kosi su savo vyriausybe, nors ir 
apleistas, Anglijoje ir tęsė ligi pat 
savo mirties kovą dėl visiško Len
kijos išvadavimo ir atstatymo. (E)

Kanada nori DP
liečiu organizacijos pareigūnas.

Britų Kolumbijos spauda nusi
skundžia, jog dabar ten vyraujančios 
tendencijos palikti ūkius ir vykti į 
pramonės centrus. Paskutiniu metu 
didžiuosiuose centruose pagausėjo 
žmonių, o provincijos, priešingai, iš- 
retėjusios.

Yra nurodymų, kad daugelis ga
lėtų gauti darbo miškuose prie di
džiojo kelio statybos ir kt.

Tai tik kalbos, bet konkrečių pro
jektų dar nematome.

FRANKFURTAS. — EUCOM (JV 
karinė vadovybė Europoje) paskelbė, 
kad formuojama nauja vokiečių po
licija, į kurią bus atrenkami savano
riai iš buvusių Wehrmachto karių, 
nes jie geriau moką vartoti ginklą. 
Juos tuo tarpu apmoko amerikie
čiai pagal JV armijos statutus, jie 
bus aprengti amerikiečių karių uni
forma, tik juodai dažyta, ir gaus 
amerikiečių karių maistą. Jie pakeis 
žymią dalį lenkų ir kitų DP sargybų 
kuopų. Toji vokiečių policija gauna 
teisę suimti JV karius, sugautus da
rant nusikaltimus. '-E-

JIE APRAŠINĖJA TAI, KO PATYS 
„NEŽINO“

Grupė rusų laikraštininkų iš So
vietu zonos Vokietijoj buvo apsilan
kiusi karo kaltininkų teisme ir ste
bėjo, kaip amerikiečių vykdomas 
teismas. JAV vyriausias prokuroras, 
brig generolas S. Taylor, per spaudos 
konferenciją paklausė koresponden
tus, ar pas juos tokiu pat būdu vyk
domi teismai. Po trumpos tylos ir 
trumpo pasitarimo korespondentai 
pareiškė bendrai, jog jie neturį pa
kankamai statistinių duomenų tuo 
klausimu kalbėti, bet jie pasižadėjo 
painformuoti vakare vakarienės me
tu. (UP)

FULL SUTTON. — VI. 14 d. sto
vyklos lietuviai, estai ir latviai ben
droje salėje kukliai paminėjo iš
vežtuosius tautiečius į Sibirą. Minė
jimas buvo pradėtas gedulinga piano 
muzika, po kurios sekė kiekvienos 
tautybės atstovo žodis ir atitinkamas 
Tautos Himnas. Minėjimas baigtas 
Anglijos Himnu.

Sekmadienį anglų katalikų kuni
gas atlaikė gedulingas mišias už iš
vežtuosius.

Vakare Full Suttono anglikonų 
bažnyčioje taip pat buvo pamaldos 
už išvežtuosius pabaltijiečius. Per 
pamokslą kunigas nušvietė bolšvikų 
padarytas skriaudas Pabaltijo tau
toms ir konkrečiai nurodė išvežtųjų 
skaičius fš tu *-‘Jų valstybių. Į pa-

šo, idant pas jį galėtų nusinuomoti 
kambarėlį... Vieni sako, Amerika 
niekad neturėjusi tokios didelės sto
kos, kiti atsako, kad dar didesnis pa
talpų trūkumas buvęs Kolumbo lai
kais. Šiaipgi už kambarį savaitei 
reikia mokėti apie 5-10 dol. Kita 
tiek skaitytina kitokioms išlaidoms 
(skalbiniams, važinėjimas, korespon- 
davimas ir t. t.). Labai paviršutiniš
kai skaičiuojant, taupus žmogus, už
dirbdamas 40 dol. savaitei, apie 10 
dol. kas savaitę gali sutaupyti, jeigu 
nebus įvairiausių „jeigu“.

Ir...
Būtų galima labai' daug prirašyti 

prozaiškų ir sintimentalių dalyku, 
tačiau dar niekad taip trumpa ne
buvo su laiku, kaip dabar Ameri
koje. Čia darbas taip pririša, kad 
laisvalaikis lieka vien poilsiui, ,o ra
šymas net artimiesiems laiškų nu
traukia miegą. Gi rytojus tavęs lau
kia kietas ir raumenų reikalaujan
tis.

Dorothy, New Jersey, ,s
1947 m. birželio 1 d., sekmadienis.

Atsibus Lietuva
(Pradžia 5 pusi.

Maironio skelbiamoji kova — tai 
ne vien ginklo kova. Kardas ar ku
ris kitas žudąs ginklas, juk ne visuo
met atneša laimėjimą. Maironis net 
smerkia tokią kovą:
Kas .kardu kariauja, nuo kardo ir 

žūva;
Ar maž po milžinkapius kaulų jų 

pūva? (ten pat)
Maironiškai suprasta kova — tai 

ištikimybė savo tautos idealams, kū
rybinis' darbas savo tautos gerovei, 
nepakentimas vergijos, priešinimasis, 
bet kuriam smurtui. Maironis skel
bia, kad pasaulį valdo „ne kumštis, 
bet meilė, tikyba, šviesa“. Veržima
sis iš tamsios priespaudos į šviesą ir 
kūrybos žygiais nužymėtą ateitį ir 
yra tikrasis amžiais išbandytos ko
vos kelias į laisvę. Arklas, knyga 
ir lyra buvo tie ginklai, kuriais mū
sų tauta siekė laisvės, su kuriais ji 
grūmės prieš rusų smurtą. Ir tais 
ginklais kovojančios mūsų tautos 
nepajėgė sunaikinti didžioji rusų 
imperija.

Kai Motinai Tėvynei gresia mir
tinas pavojus, Maironis mūsų tautą 
šaukia ir prie ginklo kovos,

Gana lietuviškos kantrybės! 
Ginkluota kelkis, Lietuva!
Dienelė laukia nelengva, 
Bet gelbės dangiškos galybės,, 
Ir paskutinė bus kova! \ 
(Pavojuj Motina-Tėvynė, 1920 m.) 
Aukojamasi ir nesigailima savo 

gyvybės tam, ką mylime. Kas gi 
gali būti vertas didesnės meilės, ne
gu Motina Tėvynė? Maironio savo
sios tėvynės meilė riteriška. Jis myli 
ir kitus ragina mylėti Lietuvą Tėvy
nę dėl to, kad ji kenčia, kad ji vai
nikuota erškėčių vainiku:
... tu tik viena širdies raktą radai 
Skaisčia savo skausmo gilybe!

■Maironio pranašystė išsipildė, jo 
skelbtasis idealas buvo pasiektas — 
Lietuva atgavo laisvę ir tapo nepri
klausoma valstybe. Tik ne viskas 
laisvoje Lietuvoje buvo taip, kaip 
tai, vaizdavos jos laisvės pranašas 
ir poetas Maironis. Laisvės saulės 
nušviestoj Lietuvoj buvo ir šešėlių, 
kurie skaudino ne vien tik Maironio 
širdį. Ir laisvės pranašas ir poetas 
Maironis ne kartą vėl ėmė plunksną 
į savo rankas ir rūsčia bei kandžia 
satyra, lyg smaluotu botagu, pliekė 
savo tautos padykusius vaikus.

Maironis mirė keturioliktais Lie
tuvos'nepriklausomo gyvenimo me
tais. Jis mirė, kai jo pranašautoji 
laisvė ne tik buvo tapusi kūnu, bet 
ir gražių vaisių atnešusi. Laisvos 
Lietuvos kultūra klestėjo, Lietuvos 
menas jau buvo peržengęs savo tė
vynės sienas ir Lietuvos vardą gar
sino plačiajame pasaulyje.

Aštuoneriems metams praslinkus 
po Maironio mirties Lietuvos lais
vės saulė aptemo. Lietuvon atvežta 
kita „saulė“, nuo kurios Lietuvoj dar 
tamsiau pasidarė. Lietuva vėl pra
dėjo savo kančių Golgotos kelią. Jei 
Maironis laisvojoje Lietuvoje buvo 
lyg ir pamirštas, kitų moderniųjų 
poetų nustelbtas, tai, Lietuvai nete
kus laisvės, vėl jis mūsų tarpe savo 
kūryba atgijo.

Šiandien lietuvių tauta, sunkų 
vergijos jungą vilkdama, vėl Mairo
nio kūryboje ieško paguodos, vilties 
ir stiprybės. Ir Maironio kūryba jos 
duoda. Maironio kūryba šiandien 
lietuvių tautai yra didysis stiprybės 
šaltinis.

Mes tvirtai tikime, kad vėl sušvis 
Lietuvos laisvės saulė, „nes Kryžius 
gyvatą žadėjo“. Kaip caristinės Ru
sijos priespaudos laikais, taip ir šian
dien mūsų tauta per kovą ir kan
čias ryžtingai ir kupina šviesių vil
čių siekia laisvės ir be abejo, ją pa
sieks.

Pabaltijo ministerial lanko savo tautiečius
maldas buvo kviesti ir stovyklos gy
ventojai pabaltijiečiai. »
— VI. 16 d. stovyklą aplan
kė Pabaltijo valstybių įgalioti mini
sterial Anglijai ir turėjo pokalbius 
su savo tautiečiais. Mūsų įg. min. 
B. K. Balutis pasveikinęs jautriais 
žodžiais, palinkėjo visokeriopos sėk
mės naujame gyvenime. „Anksčiau 
aš buvau čia vienas Lietuvos atsto
vas“, — kalbėjo Ministeris, — „da
bar, jums atvykus, kiekvienas jūs 
esate atstovas ir mūsų tautinių rei
kalų gynėjas. Nuo mūsų pasiryžimo, 
energijos, bendro darbo ir geros elg
senos priklausys mūsų tėvynės lai
svės atgavimo greitumas“.

Po ministerio žodžio Ir įvairių 
klausimų buvo sugiedotas Tautos 
Himnas, -vsl-
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Muencheno konferencija ir Vokietijos 
ūkinės problemos

(Pradžia 4 pusi.)
Mums svarbu atkreipti dėmesį į 

tuos pagrindinius klausimus, kurie 
konferencijoje buvo svarstyti ir ku
rie bus pateikiami Kontrolės Tary
bai. Beveik visi tiek klausimai yra 
ūkinio pobūdžio, siekiant šalinti 
ūkinio skurdo priežastis ir ieškant 
kelių į geresnį rytojų Tiek pačių 
Sąjungininkų, tiek Europos tautų la
bui siūloma svarstyti, spręsti ir vyk
dyti klausimus šiuo būdu:

1) Įvykdyti ūkini visos Vokieti
jos sujungimą, nutartą 1945 m. lie
pos mėnesyje Potsdame.

2) Teikti kreditų įvežimui maisto 
produktų, žaliavų ir būtinai reika
lingų gamybos priemonių.

3) Maitinimo krizei pašalinti iš
naudoti visus nuosavos dirvos šal
tinius, importuoti duoninius javus ir 
riebalus, žuvininkystei suteikti tas

8) Sutvarkyti vieningu pricipu 
okupacinę teisę. Tat žymiai patar
nautų tiek okupacinėms pajėgoms, 
tiek vokiečių administracijai ir tau
tai, nes abipusiai santykiai būtų iš
ryškinti ir leistų nustatyti - gaires 
tolimesnei ateičiai.

9) Paskubinti baigti politinį tau
tos apšvarinimą nuo nacinės ir mi
litaristinės įtakos.

10) Prašyti nedelsiant paleisti 
vokiečių karo belaisvius. Dabar dar 
tebėra nelaisvėje du milijonai vyrų. 
Jų grįžimas namo pakeltų vokiečių 
nuotaikas ir juos įjungtų į normalų 
ūkį.

11) Prašyti mažinti uždedamas 
vokiečių tautai okupacines išlaidas, 
ypač mažinti medžiaginių gėrybių 
reikalavimus. Čia veikia senas nuo
statas, kad okupacines pajėgas turi 
išlaikyti okupuotojo krašto ūkis.

gų. Anglies suvartojimą racionali
zuoti. Jos eksportą tvarkyti atsižiū
rint vokiečių ūkio interesų.

Vokietijos ūkiui suvienyti ir jį 
atgaivinti reikia ilgesnio laiko. Tuo 
tarpu ūkis reikalauja skubių žygių. 
Konferencija paprašė Karinę Val
džią leisti kai kurias priemenes pa
naudoti nedelsiant ir tuojau. Bū
tent:

1) Tuojau peržiūrėti Vokietijos 
ūkio planą, prie jo kviečiant ūkio 
specialistus vokiečius iš visų zonų.

2) Kad visos Vokietijos vidaus 
prekyba būtų palengvinta ir pagy
vinta, visų keturių zonų tarpzoninę 
prekybą perduoti visiškai pačių vo
kiečių kontrolei ir atsakomybei.

3) Pašalinti visas kliūtis laisvam 
judBjimui iš zonos į zoną žmonėms, 
spaudai ir visų rūšių žinių perda
vimui.

ir sudaryti sąlygas užsienio preky
bai plėstis: leisti prekybos susižino
jimą ir laisvą pirklių keliavimą, už
sienin.

6) Periodiškai skelbti gamybos, 
atsargų ir suvartojimo statistinius 
duomenis bent svarbiausių ūkio sri
čių: žemės ūkio ir pramonės gamy
bos.

7) Įkurti centrinę statistikos įstai
gą visai Vokietijai, kuri paruoštų 
medžiagą vieningam Vokietijos 
ūkiui.

Kaip matome, visi pasiūlymai 
yra ne tik rimtai pagrįsti, bet ir bū
tini Vokietijos ūkio sanavimui. Tik 
gaila, kad krašto suskaldymas zo
nomis daug tų pasiūlymų įvykdymą 
nutęs. Visi pasiūlymai turi bendrą 
tendenciją — pačių vokiečių inicia
tyva, organizacija ir atsakomybė: 
Tai suprantama: ūkis gerai tvarko
mas, kai jo šeimininkas yra sava
rankiškas. Šis dėsnis mums gerai 
žinomas iš Lietuvos. Antra tenden
cija: reikia veikti skubiai, nes del
simas neša katastrofą. Trečia: nai
kinimas visų suvaržymų ir grąžini-

Prancūzijos vargo laiptai
(Ątkelta iŠ 4 psl.)

VALANDOS VIEŠPATS
Pokarinės socialinės sąlygos ir 

ypatingieji nauji socialiniai reikala
vimai pagimdė „valandos viešpa
čius". Pirmuoju tokiu buvo socia
lizmas ir... ir labai sumaišyti de
mokratijos šūkiai. Mada, mat, praei
na, o žnlogus pasilieka. Praėjo arba 
jau baigia praeiti ir pirmieji poka
riniai mados obalsiai, bet pasilieka 
gyvi žmogaus, tautų ir pasaulio in
teresai. Niekur tiek madų nesigau- 
doma, kaip Prancūzijoje. Ir taip išė
jo, kad politiniai naujieji obalsiai be
veik pirmieji suskambėjo Prancūzi
jos padangėje. Pats Blumas daug 
kartų rašė ir kalbėjo, kad reikia pa
silikti ištikimu socializmui, nes šis 
sudaro gyvenamo laiko pagrindinį 
nervą... Bet jei žmogus rėdosi pa
gal madą, tai tautos negali ir nepri
valo niekados valdytis pagal gyve
namą valandą..., kad ir kokiais iz- 
mais toji valanda besipuoštų.

pačias sąlygas, kokias kad turi visos 
kitos pasaulio tautos.

4) Leisti normalinėmis prekybos 
sąlygomis laisvai eiti į pasaulio rin
kas, suteikiant galimai didesnį sava
rankiškumą patiems vokiečiams.

5) Sutvarkyti Vokietijos valiutą.
Kaip žinome, Vokietijoje yra žymus 
pinigų perteklius apyvartoje. Tikro 
pinigų apyvartoje kiekio niekas ne
žino! Nesant jokios pinigų ir prekių 
pusiausvyros, vokiečių markė yra 
labai netvirta ir visiškai menkos 
vertės: ji tėra vidaus pinigas ir ne- 
ttfri jokio pariteto su kitomis valiu
tomis. Valiutos reforma labai pri- 
brandusi, bet dėl daugelio svarbių 
priežasčių ji nebuvo galima- įvykdyti 
Atrodo, kad ir artimoje ateityje tat 
negalės įvykti. <

6) Pertvarkyti mokesčius. Dabar
mokesčių tarifai dvigubai pakelti ir 
yra priemonė pinigų kiekiui apvy- 
vartoje siaurinti. Socialiniu požiūriu 
tokie aukšti mokesčiai neleistini, 
nes iš normalaus esamomis sąlygo
mis uždarbio gyvenanti visuomenė 
tų mokesčių negali pakelti ir yra 
yerčiama mestis į juodąją prekybą. 
Prekių gamyba taip pat trukdoma, 
nes aukšti mokesčiai pabrangina 
prekes ir ėda ne tik pelnus, bet ir 
pati kapitalą. x

7) Palikti normaliniam taikos me
tui reikalingą pramonę ir jos įrengi
mus, tuo būdu patikrinant vokiečių 
tautai reikalingą egzistencminimumą. 
Mat, karo gamybos įmonės yra -lik
viduojamos, kitos paimamos repara
cijų sąskaita, išmontuojamos ir iš
vežamos. Plieno ir geležies gamy
bai nustatytas labai mažas kontin
gentas.

12) Panaudoti visas galimas prie
mones iškasamos akmens anglies 
kiekiui padidinti: geriau aprūpinti 
angliakasius ir pritraukti naujų jė-

4) Padidinti transporto priemonių 
gamybą ir gerinti transporto tinklą 
krašte.

5) Didinti eksportą bei importą

mas laisvės ūkio srityje. Iš tikrųjų, 
konferencijoje nužymėtas vokiečių 
ūkio sanavimo kelias yra vienintelis 
kelias ir juo reikia eiti.

Į KUR BANGA NUNEŠ?
Tylių ir atvirų spėliojimų pilna 

prancūzų spauda. Keikiasi visi, pyk
sta ir kaitinasi, kad taip, o ne kitaip 
klojasi Prancūzijos “dienos. Ir vieni

IRO Pareng'am. Komisijos posėdžiai
(Pradžia 1 pusi.) , 

Altmeyer) pavesta eiti generalinio 
direktoriaus pareigas.

Be šių konstitucinių klausimų, 
Lausanne konferencija svarstė kitus 
svarbius klausimus. Ilgokai buvo 
diskutuojama dėl naujosios pabėgė
lių reikalams organizacijos personalo 
ir jo atlyginimo. Nusistatyta, kad 
IRO valdininkai turėtų būti pirmoje 
eilėje parenkami tarp dabartinių 
UNRRA, Londono Tarpvyriausybinio 
Komiteto, ir pareigūnų tų labdaros 
organizacijų, kurios ir anksčiau rū
pinosi pabėgėliais. Belgijos ir Olan
dijos delegatai reiškė nuomonę, kad 
■IRO neturėtų šiuo atžvilgiu surišti 
sau rankų, nes ji turinti veikti nau
jais pagrindais. Nutarta, kad svar
biausioms pareigoms (gen. direkto
riaus padėjėjo, skyrių vedėjų ir 1.1.) 
kandidatus siūlys valstybės, suda
rančios IRO. Kai dėl atlyginimo, tai 
priimtoje rezoliucijoje sakoma, jog 
IRO tarnybon turį būti patraukiami 
kvalifikuoti asmenys, todėl jiems rei
kią tinkamai atlyginti. Be to, parei
gūnus reikią skirti iš įvairių valsty
bių piliečių tarpo.

Konferencijos metu parengiamo
sios komisijos vykdomasis sekreto
rius pateikė kelis raportus apie pa
bėgėlių ir DP skaičių, jų gyvenimo 
sąlygas ir 1.1, iš pranešimo seka, kad

IRO nuo š. m. liepos m. 1 d. turė
sianti globoti 879.950 asmenų. Vie
noje rezoliucijoje sakoma, kad pabė
gėlių ir DP maisto normos neturin
čios būti menkesnės nekaip vietinių 
gyventojų. Jeigu vietinių žmonių 
maisto lygis nukristų, tai pabėgėliai 
turėtų gauti tokį maistą, kokio rei
kalauja sveikatingumo išlaikymas. 
Ypatingai turėtų būti globojami vai
kai, motinos ir dirbantieji. Pabėgė
liai turį būti aprūpinti tinkama ap
ranga, pastoge, kad nenukentėtų jų 
sveikatingumas. Jiems tenką suteik
ti progą dirbti, o taip pat įsigyti pro
fesiją bei tobulintis savo darbo sri
tyje. Jaunimas turįs būti įgalintas 
lankyti mokyklas, kad galėtų norma
liai išsilavinti, be to, jis turi turėti 
galimumų išmokti profesijos. Pabė
gėlius reikią aprūpinti religiniu pa
tarnavimu.

laikyti savo žinioje atitinkamų, susi
tarimų vykdymo priežiūrą.

Dar pažymėtini du nutarimai. Bū
tent, pasisakyta už įsteigimą tarptau
tinio paieškojimų biuro, kurio už
davinys būtų ieškoti karo metu din
gusių žmonių. Pagaliau, konferen
cija pareiškė pageidavimą, kad IRO 
būstinei būtų parinkta Ženeva.

Taip pabaigė savo darbus konfe
rencija, kurios nutarimų išdavų lau
kia šimtai tūkstančių žmonių, šio 
karo išdavoje netekusių tėvynės ir 
namų.

Berne Dr. A. Gerutis

• JAV yra paprašiusios Prancūzi
jos vyriausybę, kad ji baigtų konflik
tus Indo-Kinijoje. (UP)
• Milton Reynolds, kuris balandžio 
mčn apskrido pasaulį, š. m. rugpjū
čio mėn. planuoja skristi per abu

Viena ištisa rezoliucija pašvęsta ašigaliu ir kartu vežtis 10-12 moksli-

Mes ieškome savųjų
UKRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 

IŠTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

KUDIRKAS Jonas;
KUMETA Mykolas;
KUNČINAS Stasys;
KURAITIS Antanas;
KUTKAITIS Gustavas;
KUTKAITIENE Marija;
LIORENTAS Justinas;
LUKOŠEVICIUTE Elvira;”
'LUKOŠEVIČIUS Vytautas;
MACIOKAS Vincas;
MALIASKIENE Sofija;
MATULEVIČIUS Jurgis;
MATULEVIČIENE Petronė;
MIKELAITIS Jonas;
PETKEVIČIUS Vincas;
PETKEVIČIENE Albina;,
PETRAUSKIENE Zuzana;
POŠKUS Antanas;
PRANCKEVlCiUS Juozai-
PRANCKEVICIUS Vytai’

2716. Karui baigiantis priversti
niuose darbuose ties Nuembergu dir
bo Kriščiūnas Pranas iš Žemaitijos. 
Turintieji apie jį bet kurių žinių 
prašomi atsiliepti A. Steigvilui, (13a) 
Eichstatt, A 19.

2717. Grimas Jonas ([20] Nien- 
walde, Krš. Dannenberg/Elbe) — sa-

I musza Bronislaw Tržianka, Pow. 
Pila, ui. Pilska Nr. 2.

2721. Strazdo Juozo jaunesnioji 
duktė Marijona, dabar Ištekėjusi už 
White, kil. iš Suvalkijos, ieško bro
lio Strazdo Pijušo, ištekėjusios se
sers Andriuškienės Uršulės ir sesers 
dukterų — Valaitienės Onos, Pa- 
ludnevičienės Uršulės ir Kudžmų- 
Plečkaičių šeimų. Adresas: Mrs. 
Money White, R. Z. D. Nr. 2. Tho
maston, Conn., U.S.A.

2722. Žakienė Nastazija ieško sa
vų vyro Žakio Vinco ir Pauliukevi
čienė Ida — Pauliukevičiaus Juozo. 
Juos pačius arba žinančius ką nors 
apie juos prašoma atsiliepti šio 
kraščio Administracijai. x

2723. Gritėnas Juozas ([13b] 
lingen-D., Ludwigs-Kaserne) —( 
dzevičiūtės Adelės, 1944. XI. 15 d. 
buv. Mohrungen, Saalfeld, Ritter 
Sorbehnen. Jo likimą žinantieji pra
šomi atsiliepti.

2724. Amerikos Lietuvis TrelniS 
Juozas, gyv. JAV, ieško savo sesers 
Treinytės-Bendorienės Agotos ir 
brolių: Jurgio, Antano ir Jono, ki
lusių iš Suvalkijos. Paieškomieji, gi
minės ar ką nors apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: Jaku- 
bickas Steponas, [13b] Ingolstadt, 
Lithuanian Camp „C“.

lai-

Dil-
Ru-

klausimui, kurįo negalima kitaip iš
aiškinti, kaip naujo „screeningo“ 
rengimą. Ja įsakmiai reikalaujama, 
kad vyriausybės "ir suinteresuotos 
įstaigos „kaip galima greičiau“ pa
baigtų tų asmenų grupių „išsijojimą“, 
kurie kliudo repatrijaciją. „Išsijoti“ 
turį būti asmenys bei asmenų gru
pės, kurie „prievarta“ ar „kurstymu“ 
kliudo DP pareikšti norą sugrįžti į 
savo židinį arba sueiti į kontaktą su 
savo krašto tinkamai akredituotais 
vyriausybių atstovais. Keliais atve
jais buvo pareikšta, kad vienas vy
riausiųjų IRO uždavinių esąs skatinti 
ir paremti repatriaciją arba padėti 
įsikurti kitur.

Įkurdinimo reikalu nusistatyta, 
kad IRO pradėtų su atskiromis vals
tybėmis derybas. IRO perims 2 lai
vus, kuriuos Amerikos Jungtinių 
Valstybių karo departamentas yra 
išnuomojęs Tarpvyriausybiniam Ko
mitetui Londone. Lygiu būdu bus 
pradėtos derybos trečiam laivui iš
nuomoti.

Gana ilgai svarstyta klausimas, 
ar IRO turėtų teikti globą ir tiems 
asmenims, kurie jau yra sugrįžę į 
savo' kraštą. Prieita išvados, kad jų 
globa jau nebeįeinanti į IRO parei
gas (Būtų įdomu patirti, kaip kai 
kurie delegatai įsivaizduoja „globą“ 
tų asmenų, kurie, sakysime, sugrįžo 
į Sovietų Sąįungą... Ar kas gali 
rimtai galvoti apie tai, kad sovietų 
saugumo policija leistų tokiems re
patriantams susisiekti su IRO?).

Konferencija nutarė įgalioti pa
rengiamosios komisijos vykdomąjį 
sekretorių tartis su tomis vyriausy
bėmis, kurių okupacinėse zonose gy
vena pabėgėliai bei DP, kad reikalui 
esant šių globa būtų pavesta suin
teresuotoms okupacinėms įstaigoms. 
Tačiau tuo atveju IRO turėtų pasi-

ninkų. Jisai startuos Washingtone, 
'skris į Grenlandiją, per Šiaurės aši
galį, Jakutską, Sibirą, Naująja Ze
landiją, per Pietų polių, Argentiną ir 
iš ten pasieks Washingtoną. Kelionė 
sudarys 25.000 mylių ir užtruks 110 
valandų. (AP)
• Sąjungininkų vyr. būstinė paskel
bė, jog Sovietų Sąjunga laikanti pas 
save daugiau negu vieną milijoną 
japonų. (AP)
• Pravda kritikuoja savo krašto 
namų statybą. Esą trūksta medžia
gų, mašinų ir vyrų darbo jėgos. (AP)
• Henry Wallace savo redaguoja
mame „New Republic“ laikraštyje 
pasisako prieš visuotiną karinį pa
ruošimą, nes tas daroma manant, jog 
tretysis karas bū-’-s 5 r-'*- būvyje. 
(AP)

mano, kad iš dabartinės padėties te
gali būti tik vieną išeitis — grąžinti 
komunistus į valdžią. Kiti tiki, kad 
greitai ateiš de Gaule era, o kartu 
su tuo ir maža diktatūrijėlė. Ir pa
galiau tretieji mano, kad visas reika
las baigsis ekonominiu krachu, su 
juo ateis rvoliucinės nuotaikos, ateis 
nauji visuotini rinkimai ir naujas 
režimas... su nauja konstitucija. 
Galima būtų prie tų pranašavimų 
pridėti dar eilę kitų galimybių. Bet 
mums atrodo, kad visos galimybės 
labai tampriai susietos su galimomis 
tarptautinių įvykių evoliucijomis. 
Vien iš Prancūzijos vidaus veiksnių 
sprendžiant, galima būtų manyti, 
kad gali Prancūzija grįžti į tą padėtį, 
kokia buvo prieš gegužės 6 d. — prieš 
komunistus pašalinant iš valdžios. 
Jei tarptautiniai įvykiai pasiliks ty
lūs, tai galima laukti komunistų su
grįžimo. Bet sugrįžus jiems, jų kalba 
turėtų būti kitokia: bus griežtesnė ir 
gal net dominuojanti. Jei tarptauti
niai įvykiai rodys tendencijos grei
tėti į naują konfliktą, tai reikia 
laukti Prancūzijoje vakarietiškos de
mokratijos pasireiškimo. Ką tai reiš
kia, nesunku suprasti, pažiūrėjus, 
kas darosi JAValstybėse. Mums be
lieka tik žiūrėti ir laukti.

B. Drm.

• Vengrijos parlamento kalbėtojas 
Belą Vargas, katalikų kunigas, po il
gesnio tylėjimo atsiliepė. Šiuo meta 
jis yra Innsbrucke, Austrijoje. Jis 
pabėgo iš Vengrijos tuojau po to, kai 
atsistatydino min. pirm. Nagy, nes 
nenorėjo patekti į komunistų rankas. 
(AP)
• Irano komunikate sakoma, kad 
eina pasitarimai su Sovietais, kad 
jie pasitrauktų iš šiaurės Irano aero
dromų gerų ir draugiškų kaimyniškų 
santykių labui.

Jau rungiamės ir su anglais
FULL SUTTON. — Įvykęs stalo 

teniso turnyras išaiškino šešis ge
riausius stovyklos tenisininkus (pen
ki lietuviai), kurie VI. 9. d. turėjo 
progus susitikti su apylinkės anglais. 
Rungtynių pradžioje buvo pasikeista 
abišalėmis kalbomis, išreiškiančiomis 
tolimesnio bendradarbiavimo viltį. 
Kiekvienas žaidėjas turėjo žaisti po 
partiją su dviem kitos komandos žai
dėjais, tačiau dėl laiko stokos antrą
sias partijas sužaidė tik pirmieji trys. 
Kad ir gražiai žaidė anglai, ypačiai 
puikus jų atbulinis kirtimas, mūsiš
kiai vieneto žaidime laimėjo 8:1. 
Dvejete, parodę gražesnį šusižaidimą, 
laimėjo anglai 2:1.

Žavėtinai sukovojo stovyklos mei
steris Navickas, savo žemaitišku šal
tumu ir aukštos klasės gynimosi 
technika įveikęs apylinkės meisterį.

Anglai, patenkinti žaidimu, pak
vietė stovyklos komandą atsigriebi- 
mo rungtynių, pažadėdami 
mašinas.

— VI 14 d. stovyklos stalo tenisinin
kų komanda buvo išvykusi atsigrie- 
bimo rungtynėms su Beverley miesto 
to paties vardo klubu. Vieneto žai
dime mūsiškiai laimėjo 8:4, dvejeto
— pralaimėjo 0:3. Meisterių Navicko
ir Abrahamson susitikimas baigėsi 
pirmojo laimėjimu: 15:21, 21:15, 
21:14. Antrąją partiją prieš Watts 
Navickas taipgi laimėjo — 21:18 ir 
21:18. Po rungtynių anglai pavalgy
dino ne tik žaidėjus, bet ir draugo 
atvykusius žiūrovus — viso 35 žmo
nes. -vsl-

atsiųsti

Pranešimas
Užsakant „Šarūno“ išleistus krep

šininkams ir krepšinio mėgėjams 
ženkliukus ir siunčiant pinigus pašto 
perlaida, prašoma prijungti 2,— RM 
pašto išlaidoms padengti. Adresas: 
S. Mackevičius (13b) Kempten/Allg, 
P. o. Box 229 arba SchloBkaseme.

vo tėvo Grimo Aleksandro, kt. gi
minių ir pažįstamųjų. ■

2718. Atkočaitis Antanas ([24] Lū-
beck, Meesen-Kaserne, BĮ. 7, Litau- 
isches Lager) — savo pusprolio Lau- 
galio Vytauto.

2719. Mariana Blums ([24] Itze
hoe, Latvian Camp) — motinos Kost- 
kevičienės Julijanos ir brolių Kost- 
kevičių Boleslovo ir Franso, Caplin- 
sklenįg Aleksandros, Grabis Onos ir 
Kostkevičiaus Jono.

2720. Tumosa Bronius, kilęs iš Su
valkijos, ieško Kirvaičio Petro ir jo 
brolio Broniaus, Sirono Juozo ir jo 
broolio Vinco, kt. giminių ir pažįsta
mųjų. Rašyti: Poland-Polska, Da-

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstų 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 įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata 
nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypothe- 
ken- und Wechsel-Bank, Filiale Dillingen-Donau (13b). Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.

M
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Ei MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

BALF ragina skubiai remti tremtinius
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Sąmokslas prieš Prancūzijos vyriausybę *

Jei BALF paramos taip ypatingai 
nereikėjo pirmaisiais metais po karo 
pabaigos, tai dabar ta parama kai 
kuriose tremtinių stovyklose stačiai 
būtina. Iš eilės stovyklų, daugiausia 
iš anglų zonos, ateina tiesiog skau
džios žinios, kad nuo nuolatinio 

- pusbadžiavimo tremtiniai pradeda 
pavojingai nUsilpti.

Mes nežinome, kaip tremtiniai 
bus globojami po liepos 1 d., bet ne
turime jokių davinių, kad bus ge
riau, negu kad iki šiol yra. Todėl 
parama, kuri ateina iš JAV gyve
nančių brolių amerikiečių, galės bent 
iš dalies mūsų vargą sumažinti. O 
BALF paskutiniuoju laiku ėmėsi 
energingos akcijos tremtiniams pa
dėti. Štai, birželio 20 d. BALF val
dyba paskelbė- naują atsišaukimą i 
Amerikos lietuvius, kad visi lietuviai 
duosniau tremtinius paremtų. Taip 
pat siūloma, kad liepos 27 d., 25 me
tų sukakties proga nuo Amerikos 
pripažinimo Lietuvos nepriklauso
mybės, būtų ruošiama lietuvių šal
pos diena. ,

A. VAlClULAlClO KNYGA 
„KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA“ 
Mums gerai žinomas beletristas 

Antanas Vaičiulaitis, eilę metų gy
vendamas Amerikoje ir aktyviai įsi
jungęs į Amerikos lietuvių spaudos 

. darbą, šiomis dienomis išleido kny
gą „Kur bakūžė samanota“. Knyga 
susideda iš dviejų dalių: istorijų ir 
pasakų. Knyga gražiai išleista ir turi
288 puslapius.
tautinių Šokių festivalyje

DALYVAVO LIETUVIAI
Šiais metais JAV įvyko try

liktas iš eilės tautinių šokių festi
valis, suruoštas gegužės 21 ir 24 die
nomis St. Louis, Mo., mieste. Tame 
festivalyje, kaip ir eilėje anksty
vesnių metų, aktyviai dalyvavo ir 
lietuviai. Lietuvius šiais metals' at
stovavo dvi tautinių šokių šokėjų 
grupės. Festivalio proga gražiai iš
leistoje programoje' yra įdėta ir lie
tuvių šokėjų nuotrauka, vaizduo
janti lietuvius šokėjus, apsirengusius 
tautiniais rūbais.

SPECIALUS AUTOMOBILIAI 
KARO INVALIDAMS

JAV yra sukonstruota visa eilė 
automobilių modelių, kurie tinka va
žinėti invalidams, -netekusiems ran
kų ar kojų. Tokie specialūs automo
biliai žymiai brangiau kaštuoja, nes 
turi specialius vairavimo įtaisy
mus. JAV vyriausybė dabar tokiais 
automobiliais pirmoje eilėje nori 
aprūpinti antrojo pasaulinio karo ve
teranus. Kiekvienam veteranui vy
riausybe paskyrė po 1600 dolerių, 
kuriems tokie automobiliai reika
lingi. Iki šio laiko jau yra užsire
gistravę daugiau kaip 22.000 prašy
mų tokiems automobiliams gauti.

Jugoslavai remia Graikų partizanus
JTAUTŲ KOMISIJOS PRANEŠIMAS

JTautų komisija, tyrinėjus 9 sa
vaites sienų ginčus, kilusius tarp 
Graikijos ir jos kaimynų — Jugo
slavijos, Bulgarijos ir Albanijos — 
pareiškė, jog šios trys valstybės yra 
parėmusios partizanų veiklą, nu
kreiptą prieš Graikijos vyriausybę. 
Tik Sovietų ir Lenkijos atstovai pa
sisakė prieš tokį pareiškimą.

Didžioji komisijos dalis padarė 
tokias išvadas:

1) Jugoslavija, kiek mažiau Alba
nija ir Bulgarija, rėmė partizanų ko
vas.

2) Jugoslavija netoli Graikų sie
nos yra įsteigusi pabėgėlių stovyklą, 
kur buvo politiškai ir kariškai ap
mokami ir po to siunčiami į Grai
kiją kovoti.

3) Albanija graikų pabėgėlius ap
mokydavo Rubio stovykloje, netoli 
Tiranos. / /

4) Bulgarija suteikdavo Graikų 
bandoms paramą sieną pereinant, 
aprūpindavo ginklais ir kit.

5) Jugos’avija ir Bulgarija atvi
rai rėmė Makedonijos senaratistų

nąrelški-

GRASINA KONGRESO 
TYRINĖTOJAMS

Kaip jau iš spaudos pranešimų 
žinoma, JAV veikia Kongreso Ty
rinėjimo komisiją Amerikos gyve
nime komunistiniam pavojui nusta
tyti ir jam iš įvairių įstaigų paša
linti. Savaime suprantama, kad tos 
komisijos darbu labiausiai susirū
pino patys JAV komunistai. Ypa
tingai tatai pastebima paskutiniu lai
ku, kada ta Kongreso Tyrinėjimo 
komisija pradėjo čiupinėti net ir 
amerikietiškų filmų centrą — Holly- 
vvoodą. Kaip skelbia „Dirva“ Nr. 
25, Kongreso nariai Thomas ir Ran
kin, kurie vadovauja tyrinėjimams, 
pradėjo gauti grasinančius laiškus, 
kad jei nesiliaus savo darbą varę, jie 
būsią nužudyti. Atsimenant visus 
komunistų veikimo metodus, tie gra
sinimai gali būti visiškai realus.

AMERIKOS GYVENIMO 
ĮVAIRENYBĖS

— Iš JAV pranešama, kad išsi
liejus Missouri ir Mississippi upėms 
centralinėse valstijose siaučia dideli 
potvyniai. Tie potvyniai jau pareika
lavo ir žmonių aukų. Mississippi ir 
Misouri teka per dideles lygumas ir 
neturi aukštų krantų. Vietomis, kur 
krantai yra ypatingai žemi, jie dirb
tinėmis priemonėmis buvo paaukš
tinti. Dabar, sąryšyje su nauju pot
vyniu, reikalaujama, kad krantai 
vėl būtų aukštinami.

— Gegužės 21 d. suėjo lygiai 20 
metų, kaip žinomas lakūnas Charles

1=== Įvairios žinios J
o Argentinos prezidento žmona at
vyko į Italiją ir buvo priimta Po
piežiaus. — Kinijos vyriausybė pra
šo Amerikos suteikti naujų ginklų 
ir ekonomiškai paremti kovoje su 
komunistais. — Numatoma sudaryti 
rytinių Europos valstybių federaciją. 
— Sovietų Sąjunga siūlanti apmokyti 
Vengrijos kariuomenę. — Rumunija 
ir Jugoslavija pasirašė kultūrinio 
būdravimo sutartį.'— Austrijoje ru
sai praktikuoja DP vogimą; 3 len
kai ir 1 lietuvis pagrobti. — Austri
joje iš lėktuvo buvo išmėtyti anti- 
amerikietiški lapeliai. — S. m. rug- 
piūčio mėn. į Lenkiją grįžta genero
las Zeligowskis, kurį iki šiol 
Londone sulaikė jo liga.
• Kanados vyriausybė oficialiai 
skelbia, kad šiais metais į Kanadą 
bus įsileista 5.000 DP, kuriuos Euro
pos stovyklose parinks speciali Ka
nados vyriausybės komisija. Bus 
ieškoma sutinkančių dirbti miškų 
ūky, kasyklose, žemės ūky ir namų 
ruošoj. -E-
• Nors paskutiniuoju metu atsi
rado ženklų, kad Prancūzijos strei
kai gali būti baigti, tačiau darbas 
niekur dar nepradėtas. „Manchester 

mu, Graikai persekioję slavus Ir tuo 
būdu sudarę sąlygas tokiam judėji
mui.

6) Pranešime sakoma, kad abi pu
sės pažeidusios sieną.

KOMISIJA REKOMENDUOJA
1) Saugumo taryba turinti pasiū

lyti visiems 4 atsisakyti dabartinės 
veiklos, kuri iššaukia pasienio įtem
pimą. 1

2) Keturios vyriausybės turinčios 
pasirašyti taikos konvenciją.

3) S. Taryba turinti sudaryti ne
didelę komisiją ar paskirti atskirus 
komisarus, kurie ginčijamose — ne
ramumų srityse būtų ir pranešinėtų 
incidentus.

4) Visų 4 kraštų pabėgėliai turi 
būti surinkti į stovyklas ir neleisti 
nei karinio nei politinio veikimo. 
Stovyklos būtų tarpt, kontrolės prie
žiūroje.

5) S. Taryba turėtų paprašyti vy
riausybes, kad jos patikrintų mažu
mų savanorišką pasikeitimą.

Rusija ir Lenkija pasipriešino 
šiems siūlymams, nes tai pažeidžią 
„suverenumo teises“. (D. Mail)

A. Lindbergh, pirmutinis iš JAV, 
perskrido Atlantą ir nusileido Pary
žiuje. Po to savo žygio Lindbergh 
tada New Yorke susilaukė didžiau
sio priėmimo, kokio Amerika iki to 
laiko nebuvo mačiusi. Bet ir po 20 
metų nuo ano atmintino žygio, kada 
Atlanto perskridimas pasidarė nuo
latiniais lakūnų darbais, Amerikoje 
buvo atitinkamai paminėta C. A. 
Lindbergho skridimas.

— Meksika daug kuo pamėgdžio
ja Amerikos gyvenimą, Štai pasku
tiniu laiku pasirodė juokingai skam
bančių žinių, kad ir Meksikos elgetos 
pasekė amerikonišką originalumą. 
Rašoma, Meksikos elgetos susiorgani
zavo į savo uniją. Anot laikraščių,' 
Meksikos elgetos nutarė laikytis dar
nios vienybės ir griežtai reaguoti į 
visus tuos aukų davėjus, kurie duoda 
tik vieno centavo pinigą.
PER KETURIS MĖN. 1,5 MIL. TONŲ 

MAISTO VOKIETIJAI
Mes labai dažnai girdime, kad 

vokiečiai iš savo nugalėtojų gauna 
didelę paramą. O kad tą parama 
yra didelė, matyti ir iš pranešimo, 
tilpusio „Amerika“ Nr. 22. Ten ra
šoma: „Amerikos okupacinės ka
riuomenės vadovybė paskelbė, jog 
per pirmus keturis šių metų mėne
sius iš JAV ir Anglijos įvešta mais
to produktų ir įvairių sėklų Už 163 
milijonus dolerių. Tas maisto kiekis 
sudarė 100 tūkstančių vagonų kro
vinį ir jo pervežimas pareikalavo 
170 laivų.“ B. Beržas

Guardian“ rašo, jog dabartiniai Pran
cūzijos streikai turi pradinius pilie
tinio karo ženklus. Komunistų agre- 
singumas esąs aiškintinas tuo, kad 
jie nenori užleisti savo pozicijų pro
fesinėse sąjungose, į kurias taiko so
cialistai. Vyriausybės silpnumas ko
munistams veiksmingai talkina. — 
Streikai yra paraližavę apie ’/< visos 
prancūzų anglies pramonės.
• Albanijos vyriausybė pranešė 
Saugumo Tarybai, kad ji savojoj te
ritorijoj negalėsianti duoti visiškos 
judėjimo laisvės JTO komisijai, ku
riai pavesta sekti įvykius Graikijos 
šiauriniuose pasieniuose. Anksčiau 
panašius rezervus paskelbė bulgarų 
vyriausybė. -E-
0 Argentinos vyriausybė suėjo Į 
kontaktą su visom Lotynų Amerikos 
valstybėm dėl Italijos taikos sutar
ties revizijos klausimo iškėlimo JTO. 
-E-
• JV vyriausybė paskelbė jos ran- 
kosna patekusius dokumentus apie 
didžiojo Jeruzalės Mufčio veikimą 
karo metu' ir jo bendradarbiavimą 
su vokiečiais. -E-
• Britų ir amerikiečių okupacinės 
vadovybės praneša, kad britų ir JV 
zonų gyventojams užsieniuose už
pirkta apie 17.000 tonų riebalų. Tai 
maždaug mėnesinė riebalų suvar
tojimo norma tose zonose. Tai pir
mas kartas nuo okupacijos pradžios, 
kad vokiečiams būtų perkami rie
balai užsieniuose. -E-
• Padidėjo politinių pabėgėlių skai
čius iš Rumunijos į Turkiją. Tarp 
kitų atvyko ir Konstantinas Bra- 
tiana, žinomojo rumunų liberalo po
litiko sūnus. -E-
• JAValstybių kariuomenė pagal 
bendrą gynybos susitarimą su Ka
nada vykdo Kanadoje, apie 1000 my
lių nuo Hudsono įlankos, slaptųjų 
ginklų — aviacijos, tankų ir raketų 
bandymus. Į šiuos bandymus yra 
pakviestas ir D. Britanijos slaptųjų 
ginklų ekspertas, gen. maj. Festing. 
Bandymai daromi ypatingoje apsau
goje. (D. M. sp. koresp.)
• Britų kontrolės komisija sutiko 
leisti Belgijai pasirinkti iš Britų zo
nos 15.000 DP angliakasių, kurie vė
liau su šeimomis galės gyventi Bel
gijoje. (AP)
• Per išorinę Mongoliją Rusija pri
artėjo prie šiaurinės Indijos ir tatai 
kelią susirūpinimo. Staiga rusų am
basadorius esąs atšauktas iš Afgani
stano ir pakeistas kitu — Samuilov- 
skiu. Sis pakeitimas siejamas su 
agresyvine politika, kurią rusai pra
dėsią. (DM)

JAME NEDALYVAVO NEI GEN.
JAMAS

Paryžius, birželio 30 d. (Dena). — 
Kaip praneša prąncūzų žinių agen
tūra AFP, Bretanėje išaiškintas są
mokslas prieš Prancūzijos vyriau
sybę. Iškračius namą netoli Lam- 
balle, policija surado rankinių šau
namų ginklų ir šovinių, o taip pat 
slaptųjų dokumentų, iš kurių paaiš
kėjo, kad ateinančiais mėnesiais tu
rėjo būti puolimas, siekiant užimti 
Paryžių su jo svarbiaisiais strategi
niais taškais ir Fresnes kalėjimą, ku
riame uždaryti politiniai kaliniai.

Sąmokslan esą įtraukta didelis 

9 H.T.B. praneša, kad gen. Dwight 
D. Eisenhoweris, kariuomenės štabo 
viršininkas, sutikęs priimti kvietimą 
būti Kolumbijos universiteto prezi
dentu (rektoriumi). Šias pareigas jis 
pradėsiąs tik nuo 1948 metų, kada 
pasitrauksiąs iš dabartinių pareigų. 
Į jo vietą numatomas gen. Omer N. 
Bradley, 54 metų amžiaus, Jis laiko
mas geriausiu administratoriumi. 
(NYKT)
® Prancūzijos ambasados sekreto
rius George Geoffrey, 31 m. Hyde 
Parke buvo primuštas ir apkrausty- 
tas dviejų aviacijos uniformose vy
rų. (UP)
• Stalinas atsisakė kalbėti Jungti
nių Tautų dviejų metų sukakties 
proga. (AP)
o JAV gen. majoras Everett Hu
ghes, artilerijos šefas, pareiškė, kad 
Amerika esanti paruoštyje kitam ka
rui, kuris įvyksiąs greičiau, negu bet 
kas mano, ir kuris vyksiąs šioje ša
lyje.

Jo pranašavimu būsimame 'kare 
„kiekvienas vyras, moteris ir vaikas 
automatiškai tapsią kariais .ir vai
ruojamos raketos bei orinės bambos 
būsiančios dienos įsakymu".

Jis numato, kad puolimas prasi
dėsiąs nuo Amerikos. Bet ameri
kiečiai nebūsią strausai, kurie savo 
galvas kištų į žemę. Būsimame kare 
laikas būsiąs svarbiausias faktorius. 
Praeityje Amerika pasiruošusi per 
metus ar dvejis, bet ateityje ji tu
rinti būti kiekvienam momentui pa
siruošus. (UP) 
o Kinijos centr. vyriausybės 8 pa
reigūnai pareiškė, kad Kinijos pilie
tinis karas esąs gyvenimo ar mirties 
kova tarp komunistų ir nacionalistų 
ir kad 600.000 komunistų karių yra 
apginklavę rusai. UP pastebi, kad 
tai pirmasis kartas, kada vyriausybė 
formaliai apskundė Rusiją dėl atviro 
kišimosi į Kinijos pilietinį karą.

Kitas Kinijos gynybos ministeri
jos kalbėtojas pasakė, kad Rusija 
apmokanti ir aprūpinanti didelius 
komunistų dalinius Dairen ir Port 
Arthuro srityse.

Kuomintango vadas pareiškė, kad 
komunistų judėjimas esąs dalimi 
„organizuotos agresijos“ iš užsienių 
diriguojamas ir kad primetama lais
viems žmonėms raudonoji totalitari
nė diktatūra. Jis pageidavo, kad 
Trumano doktrina būtų išplėsta ir 
Kinijoje. (UP)
• Nelegalios komunistų organizaci
jos tris narius nuteisė Irake mirties

Eisenhoweris gina JAV ginklavimg
AMERIKOS PAJĖGUMAS, PALYGINTI SU RUSIJA, YRA ANTROJE 
VIETOJE. GENEROLAS PRAŠO SENATĄ ATSTATYTI SUMAŽINTĄ 

FONDĄ.
Gen. Dwight D. Eisenhoweris, ka

riuomenės štabo šefas, Senato komi
tete pareiškė, kad JAV kariuomenės 
planuotojai, nors ir nenumato karo 
galimumo, tačiau tokio eventualu
mo neišleidžia iš akių, nes jų pla
nai turi apimti visus kontingentus. 
JAV armijos pajėgumas, lyginant tai 
su Rusija, anot. gen. Eisenhowerio, 
yra antroje vietoje.
SCHACHTAS NAUJAME ŽAIDIME

Pranešama iš Frankfurto, kad Dr. 
H. Schachtas, kuris pačių vokiečių 
buvo nuteistas 8 metams koncentra
cijos stovykloje darbams, dabar ame
rikiečių vadovybės yra išimtas. Jis 
pats darąs žygių iš tos stovyklos iš
sivaduoti. Spėjama, jog jis siūląs sa
vo finansinį planą Vokietijos ūkiui 
atkurti.

UKRAINIEČIAI DAR VIS 
KRAUSTOMI

VARŠUVA. — Iš Lenkijai pri
klausančios Ukrainos vyksta ukrai
niečių deportacijos. Pirma sovietai 
deportavo į Rusiją, kurie išliko, tuos 
lenkai dabar deportuoja į Rytprū
sius prie Mozūrų ežerų. Ukrainiečiai 

DE GAULLE NEI JO VADOVAU- 
SĄJŪDIS

skaičius civilių ir kariškių. Sukili
mą vykdyti turėjo sukilusios divi
zijos, suverbuotos Rennes ir Vannes 
miestuose. Sąmokslo galutinis tik
slas buvo sudaryti vyriausybės di
rektoriją, kurios narių sąrašas -as- 
tas taip pat kartu su slaptaisiais do
kumentais.

Londonas, birželio 1 d. — BBC 
radijo pranešimu. Prancūzijos vi
daus reikalų ministeris pareiškė, jog 
išaiškinatame sąmoksle Prancūzijos 
vyriausybei nuversti neįmaišytas nei 
gen. De Gaulle nei jo sąjūdis.

bausmėmis. Aukšč. Teismo proku
roras pareiškė, kad ši organizacija 
jau nuo 1932 m. veikianti prieš vy
riausybę — ji padėjusi svetimiems 
kraštams, skrendama neteisėtas de
monstracijas rr darbininkų streikus 
(Reuteris)
• JAV kongresas 124 balsais prieš 
43 baisus priėmė įstatymą prisidėti 
prie IRO ir paskyrė 73.000.000 dol. 
(pradžioje buvo siūlyta 75.000.000 
dol.) 12 mėnesių laikui. (AP)
s Moterų klubai priešinasi DP įsi
leidimui į Ameriką. New Yorke Mo
terų klubų gen. Federacija 556 bal
sais prieš 341 balsą atmetė pasiūlytą 
rezoliucijų dėl 100.000 DP įsileidimo 
kasmet į Ameriką. Taigi, moterys 
yra priešingos DP priėmimui, nors 
Danijos atstovė labai gynė tą rezo
liuciją, nurodydama, kaip danai bu
vo priėmę daug tremtinių. (AP)
• Naujos raketos gali būti palei
džiamos nuo laivo į 234 mylių at
mosferą su 2,5 km greičių per se
kundę, pareiškė aviacijos asmuo. 
(AP)
o Atominės energijos kontrolės pla
nas atidėtas, nes Gromyko pareiškė, 
jog Rusija niekad, neatsisakys pa
naudoti veto teisę prasikaltymo at
veju. (AP) ~-
• Italijos parlamentas vėl išrinko 
tą patį prezidentą — Enrico de Ni
cola. (HTB)
• Sovietų Sąjunga iš naujo Kinijos 
vyriausybės „Baltoje knygoje“ skun
džiama nesilaikymu susitarimo dėl 
Dairen ir Port Arthuro uostų. (AP)
• Italijos komunistai, dominuodami 
Darbininkų Federacijoje, suorgani
zavo streiką, kuris tęsėsi pusę va
landos ir kuriame dalyvavo 6 mili
jonai darbininkų. (DM)
• Priverstinė rusų zonoje Vokieti
joje registracija iššaukė vokiečiuose 
baimės jausmą ir garinio amžiaus 
vokiečiai pradėjo masiškai bėgti į 
amerikiečių zoną. Hofo burmistras 
pareiškęs, jog jis negalįs bėgančių 
sulaikyti. Vyr. europ. saugumo va
dovybė patvirtino šį pareiškimą ir 
pareiškė, jog tik 10% pasisekę grą
žinti atgal per sieną į rusų zoną. Re
gistruojami esą priverstiniems dar
bams atlikti. (HTB)
0 Egiptas norėjo įsteigti Berlyne 
prie Kontrolės Komisijos karinę mi
siją, bet sovietai pasipriešino, nors 
kiti trys Didieji buvo sutikę. Rusai 
argumentuoja, kad Egiptas negali 
būti suinteresuotas Vokietijos liki
mu. (AP) 

deportacijom pasipriešino. Lenkų 
milicijai į pagalbą buvo sutraukti 
kariuomenės daliniai; pietų Len
kijoj susisiekimas civiliam -gyven
tojam sustabdytas. Daug ukrainiečių 
nužudyta, namų išplėšta ir sudegin
ta. Varšuvos vyriausybės kalbėto
jas pareiškė, kad į Rytprūsius ga
benami ukraniečiai nacionalistai, at
sisakę išsikelti į sovietinę Ukrainą. 
Į Rytprūsius turi būti atkelta apie 
16.000 ukrainiečių. -E-

JAPONAI NORĖJO KAPITU
LIUOTI PUSMEČIU ANKSČIAU

WASHINGTONAS. — Gen. Bon
ner Fellers, buvęs JV karo departa
mento psichologinės tarnybos šefas, 
„Foreign Service“ laikrašty rašo, jog 
Japonijos imperatorius Hirohito bu
vo nusistatęs kapituliuoti jau 1945 m. 
varasio mėn., tačiau sovietai jį nuo 
to atkalbėję žadėdami tarpininkauti. 
Princas Konoye jau buvęs įgaliotas 
derėtis dėl kapituliacijos ir taikos, 
tačiau sovietai jam sukliudė tiesio
giai susitikti su JV ir britų vadais. 
Gen. Bonner Fellers sakosi tas žinias 
gavęs iš paties Imperatoriaus Hiro
hito ir iaponų štabo karininkų. -E-
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