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UNRRA-os 
globai pasibaigus

• Prieš daugiau kaip dvejis metus, 
po Vokietijos kapituliacijos, išsiva
davę iš priverstinių priespaudos re
plių, patekome UNRRA-os (United 
Nations Relief and Rehabilitation 
Administration) globon. Ji mus iš
badėjusius pasotino, apdriskusius pri
dengė, davė šiokią tokią bėdos pasto
gę galvai priglausti. Jos globos pra
džioje, ypač amerikiečių zonoje, jau
tėme duosnią ranką, todėl ne veltui 
buvome praminę „gerąja močiute“. 
Juo toliau tuo labiau UNRRA-os 
duosnumas mažėjo, o štai | pabaigą 
iš jos davinio vos nuo bado tebuvo 
apsiginti. Ir todėl nenuostabu, jog 
UNRRA-ai -baigus savo veiklos die
nas, tremtiniai nejaučia sus'iūpini- 
mo, nustoję jos globos. Atvirkščiai, 
perėjus kitos organizacijos globon kai 
kas įžiūri net geresnių perspektyų.

Pagal lotynišką priežodį — „de 
mortuis'aut bene aut nihil“. Todėl 
ir mes UNRRA-os materialinę globą 
visada geru žodžiu minėsime. Rėdė 
ir maitino tiek, kiek leido jos resur
sai. Apskritai paėmus, UNRRA-os 
pagalba nualintiems antrojo pasau
linio karo kraštams, o kartu ir mums 
tremtiniams, išguitiems iš savo gim
tųjų pastogių, buvo didelė ir svari.

UNRRA, kaip nuo karo audros nu- 
-kentėjusiųjų šalpos organizacija, įs- 

sisteigė 1943 m. lapkričio mėn„ o sa
vo oficialią veiklą užbaigė 1947 m. 
birželio 30 d. Taigi savo karitatyvinj 
darbą efektyviai vykdė nepilnus ket- 
veris metus. Statistiniai daviniai ro
do, jog UNRRA per savo paskuti
niuosius 27 veiklos mėnesius 17-kai 
įvairių kraštų patiekė gėrybių už tris 
milijardus dolerių. Per tą patį laiką 
ji patiekė daugiau kaip 28 milijonus 
tonų vien maisto produktų, kurių 
80% atiteko Europos kraštams. Jei 
šio karo žiauriai nualintuose kraš
tuose, tiek Europoje, tiek ir ki
tur, kur UNRRA galėjo laisvai 
vykdyti savo šalpos darbą, nepa
sireiškė aiškaus bado šmėkla, tai 
yra didelis ir šios plačios organi
zacijos nuopelnas. Todėl ir mes, 
tremtiniai, prie UNRRA-os karsto 
neveidmainingai nulenktume galvas, 
jei ne tie politiniai skersvėjai, bai
giantis UNRRA-os kadencijai, įsisu
kę jos vadovybės viršūnėse. Tų po
litinių skersvėjų pasėkoje UNRRA 
nutolo nuo savo tiesioginio globos 
tikslo ir ėmėsi be jokio pagrindo, pe
rėjusi įtartinon tarnybon, jieškoti 
„nusikaltėlių“ nekaltų tremtinių ma
sėje. Tik efektingas amerikiečių ka
riuomenės vadovybės įsikišimas iš
gelbėjo tremtinius nuo negirtinų 
UNRRA-os vadovybės užmačių. Toks 
šios k inių tikslų organizacijos išsi
šokimas tremtinių širdyse paliko labai 
gaižių nuosėdų, dėl kurių tremtiniai 
nebegali savyje -sukelti nuoširdaus 
gailesio, pasitraukiant jai iš veikian
čiųjų tremtinių šalpos organizacijų 
tarpo. Vis dėlto žinodami, jog iš to 
kilnaus šalpos kelio UNRRA buvo 
Išklydusi tik dėl pašalinių įtakų, mes 

_ privalome jai reikšti ir, savaime aiš
ku, visada reikšime savo dėkingumą 
až tą mums suteiktą materialinę globą, 
be kurios po praūžusio karo sugriau
to) vakarų Europoj mes būtume at
sidūrę tikrai neviltingoj padėtyj.

UNRRAi savo šalpos darbą bai
gus, tremtiniai automatiškai pereina 

— IRO globon. ši organizacija ir yra 
specialiai tremtiniais rūpintis įsteig
ta. Šios organizacijos įsteigimas dėl 
įvairių priežasčių kiek užtruko, bet 
paskutinės žinios duoda vilties, jog 
greitai ji iš organizacinės stadijos pe
reis į konkretų veikimą. Kol kas ka- • 
rlnės valdžios žinioje tebetęsia savo 
darbą UNRRA-os pareigūnai, kurių 
dalis, galimas dalykas, pasiliks IRO 
tarnyboje.

Tremtiniams IRO organizacija tei
kia daug gerų vilčių, nes jos-statute 
(rašyta rūpinimasis surasti naujas iš- 
Vletintiesiems tėvynes. Bet antra 
vertus, svarbiu punktu eina ir ragi
nimas išvietintuosius repatrijuoti į 
savo kilmės kraštus. Ar savo repu
tacijos tremtinių akyse IRO, vykdy
dama šį punktą, nesugadins, parodys 
ateitis ir pasirinkti metodai, kuriuos

Kas bus su Marshallio planu?
Paskutinis Europos tautų solidarumo patikrinimas *

Dvejų metų ginkluotosios taikos 
praktika parodė pasauliui, kad tikro
sios taikos negalima bus sukurti esa
ma tautų santykiavimo forma, nes 
trūksta pagrindinių taikos elementų 
— negerbiama žmogaus teisės, nesi
skaitoma su daugumos valia, nesilai
koma tarptautinių susitarimų ir pa
neigiamos visos kultūringo žmogaus 
laisvės.

Šiems elementams atstatyti buvo 
sušaukta visa eilė konferencijų, bet 
nė viena jų nepajėgė palenkti žmo
nijos bendrajam labui. Prieš savaitę 
buvo ekstra sušaukta trijų Didžiųjų 
konferencija Paryžiuje, bet ir ji ne
davė lauktų rezultatų, tik dar aiškiau 
parodė, kad Europa yra nevieninga. 
New York Herald Tribune vedama
jame rašo: „Europa galutinai suskal
dyta į Rytus ir Vakarus. Apie tai 
daugiau negali būti jokios abejonės.“ 
Paskutinioji Paryžiaus konferencija 
noręjo Europa, sulipdyti, bet Moloto
vas galutinai šią skaldymo misiją už
baigė.

Po tokio Sovietų Sąjungos žygio, 
nieko kito nebeliko daryti, kaip su
šaukti visas Europos valstybes į ga
lutinį patikrinimą, kuris nustatys, 
kas nori prisidėti prie Europos atsta
tymo ir jos sujungimo. Į šią liepos 12 
d. konferenciją, kuri įvyks Paryžiuje, 
pakviesti 22 Europos kraštai, įskai
tant ir Sovietų sferos satelitus. 
Maskvos radijas pranešė, kad Len
kija, Rumunija ir Jugoslavija šioje 
konferencijoje nedalyvausiančios. Če
koslovakija iš pradžių labai aiškiai 
pasisakė už dalyvavimą, bet kada jos 
premjerą Gotvaldą, komunistą, ir 
užs. reik, ministerį Masaryką pak
vietė į Maskvą, tai kyla klausimas, ar 
galės dalyvauti.- Suomija esanti su
pančiota taikos sutartimi, kuri So
vietų Sąjungos dar nėra ratifikuota 
ir todėl savo tikrojo balso negali pa
sakyti. Koks likimas bus kitų sateli
tinių valstybių vėliau paaiškės. Skan
dinavų kraštai, jausdami stiprų kai
myną ir žinodami jo nusistatymą, 
aiškinasi parlamentuose,-kad žinotų, 
ko tauta nori.

Dabartinė konferencija atliks 
paskutinį patikrinimą, ar Rytai nori

Paryžiaus konferencijos ąigarsiai
Nutrūkusi Trijų Didžiųjų konfe

rencija iššaukė ne tik spaudos, bet 
ir politikų susidomėjimą ir komen
tarus. Pirmiausia reagavo p. Mar- 
shallis. Tiesa, jo pasakyta kalba Mo
terų Spaudos klube buvo daugiau 
nukreipta prieš melagingą propa
gandą, kuri varoma prieš Ameriką, 
negu turėjo ryšio su Paryžiaus kon
ferencijos nutrūkimu. Nors jis toje 
kalboje tiesiog neminėjo Sovietų 
Sąjungos, tačiau kiekvienam buvo 
aišku, apie buvo kalbėta. JAVals- 
tybės užsienių reikalų ministeris 
George C. Marshallis, be kita ko, 
taip buvo pasakęs:

JAValstybės nuo karo pabaigos 
yra pasiuntusios į Europą 72 mil. 
tonų prekių už 9 milijardus dolerių 
vertės. Amerika didžiausią karinę 
pajBgą demobilizavo, nereikalauda
ma jokių sąlygų pasitraukti. JI ne
paliko Europoje, jokios partijos nei 
jokių agentų, kurie tarnautų jos 
naudai ar mėgintų valdžios vairą 
paglemžti bei padaryti įtakos į tų 

taikys, skatindama repatriaciją. Ne
prievartinis skatinimas repatrijuoti, 
ką ši organizacija yra jau ir akcen
tavusi, yra galimas, suprantamas ir 
humaniškas, nes tuoxatveju kiekvie
nas pats savo ateities perspektyvas 
galės laisvai nuspręsti: repatrijuoti 
ar emigruoti.

Linkėdami šiai naujai mus savo 
globon perimančiai organizacijai kuo 
greičiau išeiti su savo kilniais tikslais 
pilnon veikimo plotmėn, turime geros 
vilties, jog joje nebus vietos politi
niams skersvėjams. P. Dovainis

bendradarbiauti ar ne, nors Sovietų 
Sąjunga Europos skaldymo kaltę su
verčia vakarams. NYHTribune ve
damajame pastebi, kad Europos skal
dymą atlieka Rusija pasitraukdama 
iš Vakarų, bet ne Vakarai atstumia 
Rusiją. Jei, sakoma toliau, Rusijos

JAV užsienių ręikąjų minisieris G. C. Mnrshąllis, Europos atkūrimo
.... plano autorius ' ■ i. ■

pasienyje valstybės negalėsiančios 
dalyvauti Europos problemų spren
dime, jei jos būsiančios priverstos at
sisakyti to dalyvavimo didžiausiame 
bei naudingame plane, tai tas bus tik 
dėl Rusijos laikysenos.

Kremlius, priimdamas šį kursą, 
padarysiąs vieną rimčiausią klaidą 
nuo karo pabaigos. Į>. Molotovas nu
rodęs Europai, įskaitant ir Rusijos 
satelitus, kad Rusija nieko negalinti 

kraštų politiką. JAValstybės nestei
gia amerikiečių europiečių bendro
vių... kaip rusai, pasak NYHT, yra 
.pedarę rytinėje Europoj® ir Irane.

Toks p. Marshallio pareiškimas 
yra nepaprastai reikšmingas, nes ja
me nesimato tos nuolaidų ar patai
kavimų politikos.

New York Herald Tribune veda
majame primena, kad jeigu p. Mo
lotovo vizitas Paryžiuje buvęs pa
prastas p. Marshallio pasiūlymo sa- 
botavimas, tai Lenkijos, Čekoslova
kijos, Pabaltijo ir Balkanų valstybių 
tautos žinosiančios, ką reikia kal
tinti.

Šia proga reikia pasidžiaugti, kad 
didžioji Amerikos spauda Pabaltijo 
valstybių nėra išbraukusi iš savo 
leksikono ir reikiamu momentu pri
mena pasauliui, jog Pabaltijo vals
tybės taip pat seka Amerikos užsie
nio politiką ir siūlomą Europai eko
nominę pagalbą. Už tai Pabaltijys 
niekada šių teisingų pastabų neuž
mirš.

Paryžiaus konferencijos nesėk
mingumą suverčia Sovietams ir JAV 
senatorius Styles Bridkes pareikš
damas, jog Europos atsatymą užblo
kavusi Rusija. Rusijos ^fkspansijos 
kursas, jei ir toliau jis eis, „bus 
kenksmingas ne tik visų kitų žmonių 
saugumui, bet ir mums patiems, „sa
ko minėtasis senatorius. Jei norima 
išvengti neribotos Rusijos komuniz
mo ekspansijos ir grėsmės pasekmių 
pačių amerikiečių saugumui, esą 
svarbu sudaryti, jei galima, sujungtą, 
nepriklausomą ir stiprią Europą.

D. Britanijos užs. reik, ministeris

pasiūlyti pasauliui, išskyrus sterilę 
baimę ir sausą, šiurkštų ir nudėvėtą 
nacionalizmą! Aišku, Rusija nepajė
gianti imtis kurios nors akcijos už 
savo ribų, kur diktuoja nekomunisti
nis pasaulis. Ji teikia pirmumą stag
nacijai, senai tarptautinei anarchi- 

jafS. Tai esą laikymasis, kuris ne
bus niekam naudingas ir net pačiai 
Rusijai.

Laikraštis strapsnį taip baigia: 
„Jei Kremliuje tas bus suprasti, Ru
sija gali dar mėginti peržiūrėti savo 
veiklą Paryžiuje. Jei ne, ji bus izo
liuota jos pačios baime“.

Laukdami šios konferencijos, tu
rime gana šaltai vertinti politinę 
būklę, kuri vis dėl to neina gerėjimo 
keliu. Am.

p. E. Bevinas liepos 4 d. kalboje 
perspėjo Rusiją, kad ji neprovokuo
tų, nes galįs ateiti laikas, kada taiką 
mylintieji žmonės pasakys: „Mums 
jau gana“.

D. Britanijos ekonomikos šefas 
Herbert Morrisonas dar pesimištiš- 
kiau pasisakė. Jis netiesiogiai įspėjo, 

(Pabaiga 7 pusi.)

Įgaliojo tremtinių įsileidimą ginti
15 mil. narių vardu

Tremtinių įsileidimo į JAV klau
simas vis tebenagrinėjamas Atstovų 
Rūmų Judiciary Committee. Čia su
renkami visi duomenys, kurie kalba 
už ir prieš tremtinių įsileidimą į 
JAV. Paskutiniuoju metu buvo ap
klausinėjama visa eilė organizacijų 
atstovų, ginančių tremtinių įsileidimo 
klausimą. Inž. P. J. Ziūrys gavo įga
liojimą iš Church Peace Union and 
the World Alliance ginti tremtinių 
įsileidimo klausimą. Tos organizaci
jos jungia 15 milijonų narių ir pilnai 
remia tremtinių įsileidimą į JAV, 
kaip jis nusakytas Stratton įstatymo 
projekte. Inž. P. J. Žiūrys, drauge su 
pulk. Mull, birželio 20 d. lankės Ju
diciary Committee posėdžiuose ir pa
darė šį pareiškimą:

„Strattono projektas yra pirmasis 
realus ir suprantamas žingsnis Euro
pos tremtinių problemai išspręsti. 
Mes rūpinamės tremtiniais, išleisda
mi dideles pinigų sumas, tačiau tuo 
pat metu mes juos demoralizuojame, 
leisdami jiems būti be užsiėmimo, 
gyventi nežinioje ir nepatikrindami

Pagrindiniai taikos 
principai

PREZ. TRUMANO KALBOS 
SANTRAUKA

Prezidentas Trumanas JAV ne
priklausomybės sukakties dieną, lie
pos 4-ja, nurodė, kad Rusijos atsisa
kymas Paryžiuje nuo bendradarbia
vimo Europai atstatytUesąs klaidin
gas. Esą tiesiog neprotinga, jei tau
ta siekia ypatingo nacionazilmo, ku
ris neleidžia bendradarbiauti su ki
tomis tautomis.

Taikai palaikyti prez. Trumanas 
nurodė keturis reikalavimus:

Pirmas — vyriausybės laikosi 
bendro principo, kad jos savo jėgas 
semia iš valdančiųjų. Tai esanti 
tikroji pastanga principam paversti 
tikrove.

Antras — bendras pagrindinių 
žmogaus teisių respektas. Visuose 
kraštuose, įskaitant ir JAV, esą daug 
kas taisytina. -

Trečias — laisvas ir. pilnas 
mokslo, idėjų ir informacijų pasikei
timas tarp tautų bei maksimalė tarp
tautinio judėjimo ir-susiekimo laisvė;

Ketvirtas — tautos turi ne užsi
daryti tautiniame ūkyje, bet savo 
ekonominę ir finansinę politiką nuk
reipti pasaulio ūkiui paremti.

Prez. Trumanas suminėjo, jog esą 
tokių tautų, kurios moko ir per ra
diją skleidžia nepasitikėjimą tarp 
kaimynų. Tokia organizuota nepasi
tikėjimo veikla vedanti tautas ne 
prie taikos, bet prie skaldymosi. 
„Mūsų galutinis tikslas turi būti ne 
laikine taika, bet taika visiems am
žiams“.

Palietęs tautų bendradarbiavimo 
svarbumą ir tautos vaidmenį taikos 
sargyboje, p. Trumanas pasakė: „Juo 
stipresnis tautos balsas formuluojant 
tautinę politiką, juo mažesnis yra 
agresijos pavojus. Kada visos vy
riausybės savo teisingą jėgą sems iš 
valdančiųjų sutikimo, tada bus pasto
vi taika”. .

„Mes per 15 metų esame daug ko 
išmokę iš Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos apie diktatūrinius santykius, 
agresiją ir žmogaus teisių praradimą. 
Taikos palaikymas pareina nuo JTau- 
tų ir pačiose tautose padaryto pro
greso, kuris apsaugo žmogaus teises.1' 

• Prezid. Trumanas pasirašė įsta
tymą, kuriuo JAV tampa IRO nariu. 
Prez. pareiškė, jog jis esąs laimingas, 
jeigu Amerika tampa jos nariu.

jiems pagrindinių laisvių. Argumen
tai, kuriais kalbama prieš Strattono 
projektą, prieš 100.000 tremtinių kas
metinį įsileidimą per ketveris metus, 
yra juokingi. Amerikoje jiems esama 
darbo. Dėl priekaišto, kad krašte 
esama perdaug svetimšalių, tai reikia 
pasakyti, kad 1920 metais svetimša
liai JAV sudarė 13% visų JAV gy
ventojų, o 1940 metais tik 8,8%, at
seit net 7.000.000 gyventojų mažiau., 
400.000 tremtinių atvykimas per ket- 
viris metus nesudarys jokios socia
linės ir ekonominės problemos.“

Darydamas šį pareiškimą P. J. 
Žiūrys priminė faktą, kad vakaruose, 
kur vykdomi dideli nusausinimo ir 
užtvankos statymo darbai, nuo vie
no ligi aštuonių procentų visų gyven
tojų karo metu išsikėlę ir dabar ten 
esama daug vietos gyventi. Tremti
niai, ūkininkaudami tose nusausin
tose srityse, galėtų išmaitinti 
50.000.000 žmonių ir sukurti naujų 
gerybių. „Mes lengvai galėtume ab
sorbuoti 30.000.000 žmonių mūsų pa
čių labui“ — baigė pareiškimą, -dž-

1
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Kaip įsikurti nuvažiavus Amerikon ?
Mūsų specialaus korespondento Siaurės Amerikoje pranešimas

PASITEISINIMAS
Jul. Sakelė. — Gavau nemažai 

laiškų iš Mūsų Kelio skaitytojų su 
įvairiais prašymais. Vieni bata ma
ne, kodėl neberašau. Kiti vėl prašo 
parašyti jiems asmeniškai „teisybę“
— girdi, tu, tur būt, Mūsų Kelyje 
gal ne viską parašai. Taigi visiems 
dėkoju už laiškus. Atsakau ir ki
tiems dar. atsakysiu vėliau. Bet vie
na sąlyga. Ne tik manęs klauskite, 
bet ir man parašykite naujienų iš 
tremtinių gyvenimo — aš čia turiu 
progos jas tinkamai sunaudoti.

SAKELE LABAI UŽIMTAS
Pasodinęs pas Laudanskį (Arling- 

tone) bulves,, kukurūzus (20 ha), su
kapoję malkas (oi, sunkus darbas) iš 
sidanginome su visa šeima j Cicero 
(tai faktiškai Chicagos miesto dalis, 
tik savarankiškai tvarkosi ir turi 
atskirą vardą). Dabar dirbu fabrike
— uždirbu 35 dolerius per savaitę. 
Duktė (17 metų) dirba taip pat 
fąbrike — uždirba 25 dolerius per 
Savaitę. Keltis turiu 5 va), ryto ir 
iš darbo grjžtu apie 4 vai. po piet. 
Dirbu 8 valandas, kita laiką atima 
ėjimas ir va^pvimas iš darbo ir i 
darbą. Iš darbo grįžtų su patinusiais 
pirštais ir skaudančiu nugarkauliu
— taigi rašyti galiu tik sekmadie- 
nais, kai pasilsiu. Tai yra, atvirai 
teisybę sakant, priežastis, kodėl aš 
mažai berašau.

KO NEREIKIA KALBĖTI?
Europon ateina iš Amerikos įvai

rūs laiškai •— ir labai optimistiški ir 
labai pesimistiški. Kai ką ir laikraš
čiuose atspausdina. Amerikos lietu
vių laikraščiai vėl persispaudina ir 
Iš neteisingų žinių pasijuokia, o kai 
kurie net piktai išbara melagius. Gal 
ir mane kas pavadins melagiu, bet 
aš rašau tai, ką žinau ir ką pats pa
tyriau čia, kur gyvenu (Gal kitur ki
taip).

— O aš per dvi dienas gavau 7 
kambarių butą, gyvenu karališkai, — 
vienas kitas Amerikos ateivis para
šo į Europą. Gal viens ar kitas ga
vo, bet apskritai yra pasiutusiai sun
ku gauti kambarį ar butą. Ir tai ne 
vien Chicagoje, bet visur. Bent man 
taip rašo kitų miestų mano bičiuliai. 
Taigi to reikalo nėr ko girti. Bėdos 
nemaža. Aš jau gyvenu mėnuo ir 
buto negaliu surasti. Prisiglaudžiau 
pas vieną lietuvį (30 metų Ameri
koje). Bet per gerus žmones, per 
pažįstamus ar gimines, vis. dėlto 
pastogę galima surasti. Pavyzdžiui, 
Dr. Domui Giedraičiui (jis dar neat
vyko) jo sesuo pastatė net atskirą 
priestatą prie savo namo — kitos 
Išeities nebuvo.

AR LENGVA GAUTI DARBO?
Darbas čia patvoriais nesimėto. 

Jt reikia gerokai pajieškoti. Bet

Naudingas apdairumas
VETERINARIJOS gydytojai tobulinasi savo specialybėje

Vis labiau aktualėjant emigra
cijos klausimui, o britų zonoj pra
dėjus Lietuvių Bendruomenei smar
kiai tirpti, ir šiemetinis Liet. Vet- 
Gyd. Tremtinių Draugijos suvažiavi
mas buvo skirtas daugiausia sveti
mose šalyse įsikūrimo klausimams 
apsvarstyti. Suvažiavimas vyko bir
želio 20—21 dienomis Hannovery, 
pasinaudojant vietos Aukštosios Vet. 
Gyd. Mokyklos ir lietuvių studentų 
bendrabučio patalpomis. Paaiškėjo, 
kad nors ir stiprokai stengiasi visos 
mums prieinamos užsienio įstaigos, 
Lietuvos Pasiuntinybės ir paskiri 
asmens, bet darbo gavimas savo 
profesijoj gana sunkus. Iš privačių 
ir oficialių susirašinėjimų su Šveica
rija, Švedija, JAV, Kanada, Danija 
ir kitęis kraštais susidarė vaizdas, 
kad bent pačioj pradžioj nuvykus, 
jei ir įmanoma gauti darbo savo 
profesijoj, tai tik labai apibrėžtu 
mastu. Kol kas dar negauta atsa
kymo iš komisijos veterinarijos rei
kalams prie Jungt. Tautų O-jos. Šių 
visų mėginimų ateičiai išsiaiškinti 
pozityvus rezultatas yra tiktai tas, 
kad tiek vet. gydytojams, tiek ki
toms specialioms profesijoms reikia 
rinktis emigraciją, kaip vieną blo
giausių galimybių ir ruoštis visiems 
su ja surištiems sunkumams. Be 
abejo, individualios išimtys ir trem
tyje išnaudotas laikas, pvz., pra
moksiant svetimos kalbos, įsigyjant 
mokslinį laipsnį ir pan., visada duos 
pirmumo.

Ta prasme buvo kreipta ir suva
žiavimo metu vykusių pasitobulini
mą kursų programa. Pvz., gana įdo- 

gauti galima. Svarbu nors truput; 
susikalbėti angliškai. Daug įmonių 
atleidžia darbininkus iš darbo, bet 
daug ir priima. Dideli uždarbiai, 
bent Iš pradžių, yra pasigyrimas ar 
fantazija. Dažniausia iš pradžių 
gaunamas atlyginimas 25—35 dole
riai per savaitę. Uždirba ir 50 do
lerių. Yra gražių išimčių — po 100 
ir 120 dolerių per savaitę — ir tai 
lietuvė siuvėja. Bet dirba be kvapo.

KIEK KAINUOJA 
PRAGYVENIMAS?

Jei kam .atrodo uždarbiai milži
niški, tai štai svarbiausios kainos. 
Duonos (viskas svarais, atseit, ma
žiau kaip pusė kg) 14—16 centų, 
sviesto 70—75 centai, mėsos kiaulie
nos 80 et., mėsos jutienos nuo 60 
iki 1 dolerio, kavos 55 et., pienas 18 
et, cigaretės (20 cig.) 20 et., pietūs 
valgykloje nuo 70 et. iki 3 dolerių, 
alaus visai maža stiklinė 10 et, pras
tos degtinės litras 8 doleriai, dakta
ro pakvietimas i namus 3—5 dole
riai, plaukų kirpimas 1 doleris, apel
sinas 5 centai. Butas per mėnesį 
30-40-50 dolerių. Taigi dabar kiek
vienas gali apskaičiuoti, kaip čionai 
derinasi pajamos su išlaidomis.

O KAIP SU „AFIDAVITŲ" 
SIUNTIMU?

— O aš galiu sau nusipirkti „afi- 
davitą“ už porą šimtų markių, — 
taip man aiškino išvažiuojant iš Vo
kietijos viena- ponia Nuertingene. 
Tai jau perdaug geras galvojimas. 
Gal pirmiau taip ir buvo, bet dabar 
labai sunku. Visi lietuviai- užpilti 
„afldavitų“ prašymais.

— Kur dabar Vytautas Matulai
tis? — klausė mane vienas atsitikti
nai autobuse sutiktas lietuvis iš 
Marijampolės. Aš maždaug žinau, 
kur jis yra, bet paklausiau tą klau
sėją:

— O gal jam draugas afidavitą 
pasiųstum?

—■ O no, aš tik taip klausiu. Jis 
labai „nice“ vyras, drauge Lietuvoje 
išgerdavome.

— Gal tu pažįsti Bronių Giedraitį 
nuo Raseinių. O puikus draugas 
buvo, kariuomenėje drauge tarna
vome, — klausia manes vienas vy
rukas, sutiktas kirpykloje.

— O gal draugas- jam taip afi- 
davituką prie progos? ...

— Šur, būt .gerai. Alia iš jai^iš- 
siunčiau ir laukiu 4 asmenų šeimos 
— daugiau negaliu.

— Va, jau antras mėnuo bėgioju 
nuo vieno prie kito, prašydama afl- 
davito inž. M. (Stuttgarte) — bet 
taip sunku, taip sunku, — guodžiasi 
man Višniauskienė (Zigmo Kaulakio 
sesuo — Stuttgarte), kuri visą savo 
laiką pašvenčia tremtinių reikalams. 
Tą pati daro jos vyras, tikras že- 

mios ir naudingos paskaitos: tropi
nės .gyvulių ligos, mėsos priežiūra 
įvairiose šalyse ir pan.

Smulkiai aptarus, kuriuo būdu 
išlaikyti kolegišką ryšį, jei Tremti
nių Bendruomenė būtų išskirstyta 
po įvairias šalis, šis naudingas su
važiavimas baigtas Tautos Himnu.

G.

JURININKAI TAIP PAT 
NEATSILIEKA

Yra įsteigta Lietuvių Jūrininkų 
Sąjunga Užsienyj. Jos tikslas remti 
įr skatinti laivininkystės specialistų 
paruošimą, populiarinti lietuvišką 
lavininkyštę bei žvejybą, ieškoti ga
limybių jau dabar rasti nariams 
darbo savoj specialybėj ir turėti 
įstaigą, kuri jungtų visus šiuos sri
ties darbuotojus bei įgalintų tarpu
savi susižinojimą per visą tremties 
laiką.

Kviečiame įsiregistruoti Sąjungos 
visus turėjusius reikalo su laivinin
kyste ar žvejyba pranešant pavardę, 
vardą, gimimo datą ir vietą adresą, 
jūrines kvalifikacijas, kur, kokiose 
pareigose ir kiek laiko laivinin
kystės srityje dirbės. Taip pat 
kviečiame registruotis nariais rėmė
jais tuos, kurie Jūrininkų Sąjungą 
numato paremti materialiai arba 
prisidėti prie laivininkystės populia
rinimo.
"jūrų stautų vadovai yra prašomi 

prisiųsti davinius apie vadovybėj tu
rimų jūrų skautų skaičių ir laip
snius bei prisiųsti programas, ku
riomis naudojasi jūreiviškam — 
skautiškam apmokymui, prie jo pa- 

maitis. Daug jie gero padaro, bet jei 
jau jiems nebesiseka, tai, vadinasi, 
sunku. Beje, ji skundžiasi, kad jau 
labai seniai nuo Zigmo laiškų ne
gauna (jos adresas: O Višniauskienė, 
4027 S. Maplewood, Chicago 32, III).
AFIDAVITAI ATGAL Į EUROPĄ

Afldavitų išrupinimą labai pa
sunkina kalbos ir rašymai spaudoje 
apie lengvumą juos gauti ir apie pa
sakiškai lengvą gyvenimą Ameri
koje.

— Jei taip lengva, tai gauk, — 
sako.

— Ponaičių Amerika „nelaikina“ 
(nemėgsta), — atsako lietuviai už
girdą kalbas apie lengvapėdišką gy
venimą. Mat, jau buvo atsitikimų, 
kad ateiviai tremtiniai nenori imtis 
fizinio darbo, gerokai ir dažnai „iš
mauna“ ir ieško pinigų pasiskolinti. 
O reikia žinoti, kad Amerikoje sko
lintis pinigus iš pažįstamų ar drau
gų — ne mada. Tam yra bankas, 
kuris, žinoma, nieko neturinčiam 
tik išėjimo duris parodys.

Amerikos lietuviai žino, o trem
tiniams lietuviams taip pat pravartu 
žinoti, kad tas, kas davė afidavitą 
atvažiuoti Amerikon, gali nupirkti 
šipkartę ir grįžti atgal į Europą. 
Tai jo teisė. Girdėjau (tikrai neži
nau), kad tokį kandidatą „atgal“ gali 
ir prievarta pastatyti prie sunkių 
darbų tol, kol jis pats sau uždirbs 
afadavitą“ atgal į Europą.

KUO KALTINAMI 
ČIA ATVAŽIAVĘ LIETUVIAI?
— Geri žmonės grįžta į Lietuvą, 

o čia važiuoja tik fašistai, — taip 
čia šneka komunistai lietuviai.

Angliakasio išgyvenimai Belgijoje
(Laiškas iš Belgijos anglių kasyklų) 

susideda iš apie 200 mūrinių (naujų 
gražių) namų. Gal būt, teko matyti 
laikraštyje (rodos Mūsų Kelyje ar 
Žiburiuose buvo nuotraukos). Na
mai yra kasyklos nuosavybė. Juose 
gyvena belgai ir1 dalis italų. Yra ir 
bažnyčia. Mes jau susipažinome su 
klebonu. Labai simpatiškas kunigas, 
dar nesenas.

Dar apie kasyklą. Joje dir
ba iš viso, rodos, apie 5.000 žm. 
Yra visokių tautybių: belgai, olan
dai, italai, prancūzai, lenkai, čekai, 
ukrainiečiai, rusai ir mes, du lietu
viai.

Juodos žmogystos ir žibintai
Atvykę penktadienį, pirmadieniui 

jau turėjome ruoštis į darbą. Atli
kom formalumus (užplldėm anke
tas), gavom kiekvienas numerį. Iš
davė' odinės skrybėles; kas norėjo, 
ėmė darbo rūbus, pusbačius ir kt. 
reikmenis. Taigi, pirmadienį Į po
žemį. Visiems rūpi, kaip, kur ir t. t.

Mudu lietuviai pakliuvome į 
antrą pamainą (nuo 14 iki 22 vai.), 
tad papietavę kantinoje pirmą va
landą jau drožėme i kasyklą. Čia 
kiekvienas prie Langelio paėmėm sa
vo (po du metalinius) numerius. Ma
no, pvz. nr. 2201. Toliau prie spinte
lių (geležinės) persirengėm darbo 
drabužiais ir užgirdom skambutį 
(skamba apie 15 mln.), tai jau laikas 
eiti į kitą skyrių. Einame ir prie 
langelių paduodame po vieną nume-

riuką, pagal jį tuoj gauni špyžinę 
batarėjinę lempą, kurį sveria 3 kg. 
Drožiam toliau, kelto link. Praei
nant, prie durų vienas pareigūnas 
patikrina, ar lempa tvarkoje. Pa
suka dugną, lempa užsidega ir jau 
šaunam prie kelto. Čia jau randa
me daugybę murzinų žmogystų. Mat, 
kol persirengia, žmogus jau nusimur- 
zina nuo juodų drabužių. Keltas vis 
važiuoja aukštyn ir žemyn. Tuo pa
čiu laiku vienus leidžia, kitus kelia 
iš apačios (baigusią darbą pamainą). 
Ir išlindo juodi kaip velniai su švie
čiančiais žibintais ir tuoj dumia visi 
į prausyklą po dušu. Atėjo ir mūsų 
eilė. Susėdom į kelto narvus po 12 
žmonių, suskambėjo skambalai ir — 
žaibo greičiu lekiame žemyn į 800 m 
gilumą. Savijauta nekokia. Užima 
ausis ir lyg apmiršta širdelė. Už mi
nutės jau mes vietoje. Išlipę atsidu
riam tunelyje, apšviestas blankia 
elektros šviesa. Tai centrinis tune
lis, apie 5 m aukščio ir 6—7 m plo
čio. Eina dvi poros bėgių, ant kurių 
matosi vagonetės. Tunelis, išklotas 
(lubos ir sienos) akmenimis. Palu
biais eina pakabinti geležiniai vamz
džiai, tai oro vamzdžiai. Nuolat pu
čia smarkokas vėjelis, net skrybėlę 
reikia laikyti, kad nenuneštų nuo 
galvos. Čia radome dar apie 200 lau-> 
kiančių, kad juos iškeltu po darbo. 
Visur juodos žmogystos ir žibintai.

(Bus daugiau)

Freiburgo skautai atšventė metines

Pirmasis įspūdis
Jau visas mėnuo kaip esu -Bel

gijoje. Užsirašiau ir su transportu 
išvykau gegužės 6 d. Nuo V. 12. 
dirbu anglių kasykloje Houthalene. 
Kasykla yra 20 km nuo Olandijos 
sienos, Belgijos šiaurės-vakaruose. 
Artimiausias miestas Hasselt nuo 
mūsų 7 km.

Įvažiavę į Belgiją atsidūrėme lyg 
naujam pasaulyje. Griuvėsių nesi
matė; gal būt, šį sritis mažai nuken
tėjo nuo karo arba, tikriau pasakius, 
visiškai ne. Man iškart pasidarė 
įspūdis toks, kad Belgija tik vakar 
pastatyta. Pastatai nauji, gražūs. 
Net fabrikai ir tie daug.gražiau atro
do negu Vokietijoj. Belgai nepa
prastai gražiai moka derinti spalvas. 
Paprastų raudonų plytų namas, bet 
spalvotas langų rėmų ir durų nuda- 
žymas jau padaro namą gražiu. Pri
sideda prie to ir gražios užuolaidos. 
Visi važiuodami gėrėjomės ir sakė
me „kaip pasakoje“. Net garvežiai, 
vagonai, autobusai, troleibusai ir 
automobiliai bei tramvajai gražiai 
dažyti ir viskas atrodo nauja.

Ūkininkai gyvena vienkiemiais. 
Namukai plytų ir tos pačios spalvų 
kombinacijos bei užuolaidos. Lūšnų 
nemačiau. Jaučiais ariant nemačiau. 
Visur belgiški (sunkaus tipo) arkliai, 
trumpom uodegom. Karvės -— olan
diškos (juodmargės) dideliais tešme
nimis. „Rūtų darželių“ (mėšlų duo
bės) kaip pas vokiečius „bauerus“ 
nesimato, visur švara ir tvarka. Dau
gybė vaismedžių ir t. t. Bendra iš
vada tokia: koks yra skirtimas tarp 
Lietuvos ir Vokietijos, toks beveik 
tarp Vokietijos ir Belgijos, su ma
žom išimtim. Gal būt, man taip 
atrodo — nežinau.

Mūsų kasykla yra šalia „Houtha- 
len“ bažnytkaimio iš vienos pusės ir 
angliakasių miesčiuko iš kitos pusės. 
Kasykla moderniška (1938 m. staty
ta), kaip sakoma čia, neva tai viena 
iš geriausių. Angliakasių miesčiukas

pildymo ir išplėtimo Jūrininkų Są
junga mielai prisidėtų medžiaga ir 
patarimais.

Numatome rasti galimybių ke
liuose laivuose sudaryti lietuviškas 
įgulas todėl jūrininkai iš visų zonų, 
kurie vėl norėtų plaukioti, prašome 
pranešti nurodant išplaukiotą laiką^ 
ir eitas pareigas laive. Kas turi 
radiotelegraflsto specialybę ir norėtų 
plaukioti, prašomas pranešti ir tuo 
atveju, jei iki šios praktikos jūroj 
ir neturėtų. Anglų kalbos,žinojimas 
šiam darbui laive būtinas.

Adresas: Jūrininkų Sąjunga, (24) 
Flensburg, Munketoft 1, Seefahrt- 
schule (Lithuanian Section).

Freiburge skautai, prancūzų val
džios leidimu, įsisteigė 1946, VI. 2 d. 
Šių metų birželio 22 d. jie atšventė 
savo metines.

Pradžioje, kelių skautų iniciatyva 
susibūrė „Dr. V. Kudirkos“ draugo
vė. Ilgainiui greta jos atsirado ir 
skaučių „Birutės“ draugovė. Minė
toms draugovėms vadovauja ben
droji įsisteigusio „Perkūno“ tunto 
vadovybė.

Tunto skautai suruošė keturias 
stovyklas ir buriavimo kursus. Kaip 
organizuota grupė, jie dalyvavo 1946 
m. vasarą Pracūzijoje — skautų su
važiavime ir tinkamai reprezentavo 
lietuvius skautus.

Šios šventės proga 18 skautų da
vė vyčio įžodį, pasižadėdami ištiki
mai tarnauti „Dievui, Tėvynei ir 
padėti artimui“. Tarp davusių skau
tų vyčių įžodį du skautai buvo sve
čiai iš Tuebingeno.

Šventė praėjo pakilioje nuotai
koje, nes, be metinės sukakties at- 
žymėjimo buvo ir vėliavos Dr. V. 
Kudirkos“ draugovai įteikimas.

— Suprantam, J Sovietų nagus 
lįsti, šur, nėra gerai. Bet kad jie čia 
atvažiavę nesideda į lietuvišką dar
bą, — kaltina lietuviai, čionykščiai 
veikėjai, atvykusius lietuvius.

— Kad jie atvažiuoja, tai gerai, 
bet kad jie nenori sunkaus darbo 
dirbti — ieško baltarankiško darbo, 
tai negerai. Tokių žmonių čia ne
reikia, — dažnai girdimas priekaiš
tas. Taigi visko tenka išgirsti. To
dėl geriausias dalykas — pirmiausia 
susirasti darbą, o paskui jau leistis 
į „diskusijas“. Be darbo ir be už
darbio žmogus čia neturi jokio „au
toriteto“. Jį visi-tik moko, o jo nuo
monės niekas neklauso. Beje, tame 
fabrike, kur dirba mano duktė, dar
buojasi du buvę nepriklausomos Lie
tuvos departamentų direktoriai. Taip 
pat fizinį darbą.

pradek iš pradžių
Todėl, bent man taip atrodė, čia 

atvažiavus geriausia ' pradėti nuo 
rankų darbo. Tada tik suprasi, kas 
yra Amerika. Padirbėjęs, prisižiūrė
jęs susirasi tinkamą kelią. Didesnieji 
visuomenės veikėjai (ne visi, žino
ma) yra kiek išdidūs. Senų pažįsta
mų „nebeatsimena“ arba į laiškus 
neatsako. Už tai nereikia nei pikti 
nei nusiminti. „Vidutinių“ lietuvių 
tarpe surasi tiek daug nuostabiai ge
rų ir noriai padedančių, kad stačiai 
stebėtis reikia. Ir tai lietuviai 40 
pietų Lietuvos nematę. Jie daug gali 
padėti ir daug padeda. Štai ir aš 
užtikau žmogų, kuris, pasirodo, per 
30 metų nežinotas ir negirdėtas, man 
pasidarė gimine. Aš niekada ir ne
žinojau, kad toks yrą ant svieto.

— šur, kur tu dėsiesi — važiuok 
pas mane. Darbą aš tau surasiu. 
Taip ir buvo.. Ir duoda gyventi ir 
darbo surado.

(Nukelta į IT) pusi.)
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Nauji veter. daktarai
Vis žinome, kaip sunku yra susi

koncentruoti pozityviam darbui tarp 
ateities nežinios ir pusbadžių gyve
nimo sąlygų. To nežiūrint, yra mū
sų tarpe žmonių, kurie, lyg švie
čiantys žiburiai, nepasidavė tūpčio- 
jimo ir aimanavimo nuotaikai, bet 
kietu darbu ir nepalaužta dvasia 
įrodė, kad ir ištrėmimo sąlygose ga
lima daug pasiekti. Tais mums vi
siems mokslo ir tobulėjimo pavyz
džiais yra šie mūsų tautiečiai: Dr. 
Zulonas Jonas, Dr. Leparskas Bro
nius, Dr. Švarcas Povilas ir Dr... 
(jo pageidavimu, pavardės bent šiuo 
tarpu neskelbiame).

Jie visi praėjusiais ir šiais metais 
Hannoverio Aukštojoje Veterenarijos 
Mokykloje paruošė ir, sėkmingai 
apgynę dizertacijas, įsigijo veterina
rinės medicinos daktaro laipsnį.

-G.-

EICHSTAETT. — Š. m.. birželio 
28 d. Eichstaetto filosofljos-teolo- 
gijos aukštosios mokyklos lietuvių 
studentų iniciatyva Rebdorfo sto
vyklos salėje buvo surengtas viešas 
vakaras.

Pirmoje dalyje savos~kūrybos no
velę „Žmonės be vietos“ paskaitė 
stud. J. Končius ir Maironio baladę 
„Čičinską“ padeklamavo stud. E. 
Strimaitė. Antroje dalyje buvo su
vaidinta J. Pusdešrio 2 v. scenos 
vaizdelis „Aušros laikų paukščiai“. 
Programa buvo šiltai publikos su
tikta.

Jau nebe pirmą kartą studentai 
pasirodo viešai stovyklos visuomenei 
ir įvairiomis progomis su noru jun
giasi į kultūrinį stovyklos gyvenimą, 

žiburėlis

Po oficlalialiosios šventės dalies 
22 vai. buvo suruoštas laužas, ku
riame dalyvavo daug vietos kolo
nijos gyventojų, prancūzai, latviai ir 
ukrainiečiai skautai. Lietuviai skau
tai atliko programą, kurioje labai 
puikia pasirodė tautinių šokių gru
pė, vadovaujama skauto Kalguvos.

Šventė ir laužas paliko malonių 
prisiminimų skautams ir svečiams.

Zg. Dautartas

FULDA. — Karinės Valdžios pot
varkiu, Fuldos lietuvių stovyklos di
džiuma perkelta į Kaselį-Mattenber- 
gą. Likutis apie 80 žm. prisiglaudė 
latvių Konstantin Kaserne. Išrinktas 
naujas Komitetas energingai griebėsi 
kurtis iš naujo. Jau veikia nr. mo
kykla, paštas, šoferių kursai, šach
matininkų sekcija. Surengtas birže
lio 15 d. minėjimas. Pamaldas laikė, 
pasakė pamokslą ir kalbėjo susirin
kime kun. kap. Jankus.

Su estais ir latviais santykiai geri,
J. V.
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Šio amžiaus išvakarėse aštrieji 
protai pranašavo Epropai nelemti. 
XIX a. ritmiškumas, technikos pa
žanga ir pražydusi civilizacija kala 
grandis žmogui. Asmuo tampa ma
sėj nereiškiančiu vienetu. Nužmogi
nimas vyksta 'vis sparčiau. Ameri
koje išauga civilizuotas „gatvėžmo- 
gis“, rusuose mistika gyvenantis, bet 
jos visuotinai pavergiamas. Ten įve
dama neregėta, istorijoje nebuvusi 
vergija. Europa atsiduria pirmą kar
tą dviejii civilizacijų sankryžoje. 
Praeities kūrybinis ritmiškumas tam
pa ritmišku griovimu. Du kontinen
tiniai karai, pasaulinė krizė, Europą 
įjungė į pasaulinę raidą. Deja, juos 
apvaldyti siekia ne europiečiai, bet 
kiti žemynai. Vakarietiškos demo
kratijos ir rytietiškos priespaudos 
rungtynėse europiečiai tampa tarpi
ninkais Europai atkurti ar jai palai
doti.

Praeitos racionalizmo atskalos — 
Feuerbachas, Marx, Nietzsche ir eilė 
sekėjų — atplėšė žmogų nuo krikš
čionybės. Masės, bažnyčios vietoje, 
pasirinko „panem et circenses“, da
barties žodžiais: badmires maisto 
korteles, kiną ir policijos inkviziciją. 
Demokratija su laisvės- ir lygybių 
pradais nebeaprepia išspręsti sudė
tingų problemų. Gimsta diktatūros, 
kurios paspartina nužmoginimą. Duo
nos išalkusi ir žaidimų išsiilgusi mi
nia gyvena tik žmogiška buitimi. Do
rovę ir vidinius pradus pakeičia poli
cijos smūgis. Politika tampa aistra, 
fanatizmu, kuris primeha anuomet 
buvusį religinėje srityje. '

Toji aistra ypač erzli, kai Euro
poje siaučia revoliucijos, neramumai 
ir tarpusavė neapykanta. Ji būtų 
lengviau pažabojama, jei ne sveti
mųjų įsikišimas. Kai priespauda 
siaučia rytinėje Europoje ir siekia 
įsiviešpatauti vakarinėje, pasirinki
mas aiškus. Rytai nekenčia europi
nio žmogaus: revoliucinio, apaštalau
jančio, išradingo, polemizuojančio 
humanisto ir kario. Tas žmogus ieško 
kelių, tačiau nenori būti visai išnie
kintas. Jis kuria įvairias filosofijas, 
nuvedančias kartais ligi absurdizmo, 
bet .jam nepriimtina ortodoksiškai — 
nihilistinė, štampuota filosofiją, kuri 
fra pavergusi ketvirtį milijardo. Eu
ropietis ieško kelių, nes jis pajėgus 
kurti. Jis žino, esąs pasaulio sme
genų centru, nors pastarasis iš dalies 
paraližuotas. Europos socialinis, ūkiš
kas atkutimas reikalaują paramos iš 
palies. Ją gali suteikti tik vakarai, 
bet ne rytai. Štai kodėl gen. G. Mar
shall planas išjudino sukurti „nau
jausią Europą“, kuri taip pat teore
tiškai neaiški, kaip kadaise vokiškoji 
„naujoji Europa“. Ties tuo klausimu 
Sustota sutelkus, nes Europai, nepa
dėjus išeiti iš nūdienio tragizmo, 
neatgaivinus jos kūrybingumo ir

Tragiškoji Europa
Politika tampa aistra. — Europos sąjungos. — Naujausia Europa. — Nelai
mingos Paryžiaus konferencijos. — Pavojinga padėtis. Paskutinis žaidimas.

Rašo Ged. Galvanauskas

veržlumo, sunku įsivaizduoti kitų 
kontinentų apvaldymą.

Europos sąjungos
Viduržemio jūros kultūra ir ro

mėniškoji civilizacija, kurias sugriovė 
anuometinio žmogaus vidinė krizė, 
daug kam buvo švyturiu Europos są
jungos teorijoms kurti. Deja, jos 
viešpatauja idėjų, bet ne tikrovės 
pasaulyje. Jų gausū. Viduramžiuose 
viena konstrukcija seka kitą. Dante 
taipgi buvo vienas kūrėjų. Tačiau 
pradėsime Abbė de St. Pierre 1713 m. 
paskelbtais „Memuarais Europoje 
amžinai taikai įgyvendinti“. Jis siū
lo sudaryti valstybių sąjungą, ku
rioje dalyvautų ir mažesnės valsty
bės, sudariusios federacijas. Tuo at
veju karai būtų išvengiami, nes vyk
domoji galia išspręstų kylančius gin
čus. Vykdomoji galia? Jos iki šios 
dienos neturime.

Immanuel Kant 1795 m. pasiro
džiusiame rašte „Amžinoji taika“ 
siūlo sukurti tautų Sąjungą. „Ji turi 
siekti ne kurios galybės įsivyravimo, 
bet visų laimės, nepanaudojus prie
vartos“. Mes gerai žinome, kur toji 
laimė nuvedė Tautų Sąjungą, netu
rėjusią vykdomosios galios — sank
cijos.

Napoleono I ir Hitlerio bandymai 
įsivyrauti Europoje ir jai vadovauti 
nepavyko. Kitos galybės palaidojo 
didžiuosius polėkius, kurie buvo 
prancūziški ar vokiški, bet ne euro
piniai.

Austro — japono, grafo R. N. Con- 
denhove-Kalergi „Paneuropos“ pro
jektas — išgelbėti jėgas nuo nuolati
nio skaldymosi ir sutelkti jas — pa
laidotas vokiečių-rusų politikos ir 
pasmerktas užmiršti.

Gausūs projektai Europai suvie
nyti ir kai kurie bandymai jai pa
jungti nuėjo vėjais. Dabartiniu metu 
Europos sąjunga be pasaulinės inte
gracijos, jėgų sutelkimo, negali būti 
įgyvendinta. Po šio karo sukurtoji 
UNO yra telkinys -dviejų jėgų, kurios 
negali sutarti. Pasaulyje' įsivyrauja 
pilnutinė suirutė.. Vyksta rungtynia
vimas Europos kontinene, Vidurže
mio jūros sektoriuje, Afrikoje, Arti
muosiuose, Viduriniuosiuose ir Toll- 
musiuose Rytuose verda neatiaidi ko
va. Indonezija maištauja. Sąmyšiai 
vienas kitą palydi vis naujais šūkiais 
— „kova prieš fašizmą, reakcionieriš- 
kumą“ ar dėl „tautinės laisvės“. Tuo 
metu bergždžia kalbėti apie pasaulinę 
santarvę ar Europos sąjungą. Visi 

šie bandymai yra pasiruošimas toli
mesniems žygiams. Tik po jų paties 
pavojingiausio žaismo, gali įvykti to
limesnis sprendimas, kurį padiktuos 
nauja tikrovė. Mes esame išvakarėse 
to, nepaprasto žaidimo. Visiems aiš
ku, kad jis neišvengiamas. Pasiruo
šimas vyksta nepaprastu tempu. 
Bombos knatas jau-padegtas. Mums 
betenka tik spėlioti, kurio ilgio jis 
yra ir kaip greitai pasieks sprogimas. 
Jei JAV karo ministeria anksčiau nei
gė pasaulinę katastrofą ateinančiuose 
metuose, tai dabar gen. Eisenhoweris 
mano, kad „ir ši galimybė neišskir
tina metų bėgyje įvykti pasauliniam 
karui“.

„Naujausia Europa“
Kai padalyta Europa išgyvena 

pilnutinį politinį tragiškumą, daug, 
kur siaučia nerimas, o Prancūzijoje 
ir Italijoje organizuojamos „tarptau
tinės sovietinės divizijos“, kurioms 
parašiutais nuleisdinami kariai, gin
klai ir pinigai, — atsiranda „United 
Europe Committee“. Jis gimė 1947. 
I. 16. Londone. Jam priklauso dar- 
biečiai, liberalai ir konservatoriai. 
Formaliais jo organizatoriais yra fi
losofas Bertr. Russell, šv. Povilo ka
tedros dek. W. R. Mattews ir žino
masis, sovietams nedraugingas kny
gų leidėjas Vikt. Gollancz. Pirmi
ninku išrinktas ne kas kitas, o Wins
ton Churchill. Jame nedalyvauja ofi
cialūs politikai, nes brituose jie yra 
tik vykdytojai. Šis Jungtinės Euro
pos komitetas turi tikslą paruošti 
planus, ruošti paskaitas, talkinin
kauti kitiems kraštams. Išleistame 
rašte „Jungtinė Europa“ skelbia: „Jei 
Europa nori išlikti — turi susivienyti. 
Šiuo metu vyriausybėms tenka sunki 
pareiga — imtis iniciatyvos, o pilie
čiams — ’atsakomybė“. „Izvestija“ 
tuojau reagavo: „Jungtinė Europa 
yra naujas bandymas sukurti vaka
rinei sąjungai prieš Sovietus“. Taip, 
jos uždavinys sovietus pažaboti iš vi
daus, o vakarinėje Europoje išgel
bėti, kas yra likę nuo „Tarptautinių 
divizijų“, kurių Prancūzijoje yra 5, 
o Italijoje 7.

Šis komitetas siekia išlaisvinti 
žmogų iš masių jungo, tautas iš prie
spaudos. Tikslas milžiniškas, tačiau 
ne jo pajėgomis įgyvendinamas. - To
kių komitetų „pabiro“ JAV. Visi 
šaukia: gelbėkime žūstančią Europą, 
nes ji yra slenkstis, artinąs pavojų ir 
kitiems kontinentams.

W. Churchill, naujasis Machia

velli, nuvykęs į Šveicariją „atosto
gauti“, prabyla: „Europą turi susi
jungti. Prancūzai ir vokiečiai turi 
sutarti“. Vokiečiai ir prancūzai? Vo
kiečiai, kuriuos prieš pusantrų metų 
siuntė į pragarą, turi būti ne „nau
jos“, o jau „naujausios“ Europos kū
rėjai? Prancūzams tat buvo naujas 
lašas pilnoje taurėje. -

Šį paruošiamąjį darbą atlikus, 
žodį taria gen. Marshall. JAV apsi
sprendė veikti, nors tat paskubintų 
ir nelemties vyksmą. Jų ūkiškas gy
venimas pasižymi krizės reiškiniais. 
Prez. Trumano žodžiais, „Sovietai 
laukia naujos pasaulinės krizės, kuri 
mus palaužtų“. JAV yra kraštas 
ūkiškai galvojantis ir veikiantis. Jų 
credo: 1) pasaulis patekęs skurdan 
atsidurs komunistų rankose; 2) Tik 
JAV gali jį iš skurdo išgelbėti; 3) Jos 
gali padėti tik laisviems kraštams. 
Visa tai daug kuo primena Ligue of 
Manchester, 1860 m. D. Britanijoje.

JAV, paskolinusios Kinijai 3,9 
mrd. dol., D.Britanijai 3,8 mrd., Pran
cūzijai — 2,2 mrd., Graikijai Tur
kijai 0,4 mrd. ir 1.1., negali išeiti iš 
užburto rato. Tos paskolos yra skir
tos apsigynimui. Kraštams atstatyti 
mažai belieka. Skurdas nemažėja. 
JAV nori turėti rinkas ir eilę žalia
vų. Valstybė ir kai kurie ūkiški ma
mutai — „General Electric“, „Stan
dard Oil", „General Motors“ — sve
tur įdėjo daug kapitalo, tačiau jis 
politiškai nesaugus. Du trečdaliai iš
vežimo eina kreditan. Toje padėtyje 
jos negalės ilgai tverti. Optimizmo 
krašte prasideda išgąstavimas. Ke
liolika milijardų, išmestų kovoti su 
skurdu, nedavė lauktų išdavų, Ūkiš
koji sanacija be politinės yra nepa
jėgi. Šiose sąlygose ir atsirado „nau
jausios“ Europos kūrimas pagal W. 
Churchill scenarijų, kuris esmėje taip 
pat neaiškus, kaip, ir vokiečių, kurie 
siekė ją pavergti'.
Nelaimingos Paryžiaus" konf-rencijos

Daugelis politinių konferencijų,- 
įvykusių šiame mieste, lydimos di
džiausios nesėkmės. Negeresnio galo 
susilaukė ir trijų užsienio reikalų ml- 
nisterių konferencija. Jai kelio pa
ruošti skubiai į Paryžių atvyko E. 
Bevinas. G. Bldault, dvi valandas 
prieš pasimatymą su E. Bevinu, 
Prancūzijos ministerių kabinete siūlė 
Sovietus įtraukti į Europos są
jungą. E. Bevinas jo nutarimo 
buvo nustebintas. Jis nenorėjo so
vietų išjungti, tačiau nenorėjo, kad 

planas būtų jų, palaidotas. Jis prie
kaištavo Prancūzijos vyriausybei dėl' 
šio nutarimo ir dėl santykių palai
kymo su sovietų ambasadoriumi, 
prieš tai su Londonu nesusitarus. Bi- 
dault aiškinosi, jog, jo nuomone, į 
Europos s-gą turi įeiti visos valsty
bės, iškyrus Ispaniją ir Vokietiją, t. 
y., du esminius prancūzų kaimynus. 
Bevinas nurodo, kad Marshall krei
pėsi į visą Europą, neišskyrus Vokie
tijos. Dėl Ispanijos jis pasirodė esąs 
dar griežtesnis. Jeigu jai primesti 
diktatūrą, kuo geresnė yra Tito val
doma Jugoslavija? Bidault tat-sakė, 
kad esąs toks jo vyriausybės nusista
tymas. Baigiant valandos ir 15 mi
nučių konferencija, Bevin įspėjo 
Prancūziją dėl jos ateities kelio. Jai 
liko pasirinkti: toliau bergždžiai, bet 
pavojingai žaisti su sovietais ar nau
dotis JAV pagalba. Vėlesnė eiga ro
do, kad prancūzai pasirinko antrąją 
galimybę.

Po .šio pasitarimo, įvykusio birže
lio 17-19 dienomis, abi valstybės su
tarė drauge pakviesti V. Molotovą 
pasitarti. Jis kvietimą priėmė. Krem
lius dar kartą bandė laimėti laiką, 
bet šito atveju daug ko atsiekti ne
gali, 'Jis atsiduria tarp Scilos ir Cha
ribdės. Jis siunčia Molotovą su 90 
patarėjų, kurie daug darbo neturėjo, 
nes konferencija baigėsi visiška ne
sėkme per 6 dienas.

Pavojinga padėtis
Dar prieš konferencijai įvyksiant, 

buvęs JAV ambasadorius Maskvoje 
ir Paryžiuje taria: „Stalino asmenyje 
yra susitelkęs Hitlerio ir japonų mi- 
litaristų vaidmuo“. John Foster Dul
les, gen. Marshall patarėjas, nurodo: 
„Sovietai yra policinė valstybė. Jei 
ji nesiliaus kurstyti pasaulį, nuves jį 
į karą“. Cl. Attlee, britų ministeris 
pirmininkas, skelbia.. Žemuosiuose 
Rūmuose: „Demokratijos parodija 
nūnai vyrauja daugelyje rytinės Eu
ropos kraštų“. Foreign Office grasi
nančiai priduria: „Mačiau daugelį 
diktatūrų, siekusių užgniaužti laisvę, 
tačiau visi diktatoriai žlugo“.

JAV atvirai kalba apie naująjį 
Pearl Harbour. Amerikiečius jaudina 
ne tiek kominterninė akcija, šnipi
nėjimas Kanadoje, sovietų agitacija 
prieš amerikiečius, bet.yfiač streikai, 
kuriuose jie spėja maskviškius pirš
tus prikišus. Šie nuolatiniai neramu
mai ir amerikietiško masto krizė juos 
labiausiai gąsdina.. Tos nuotaikos ir 
veiksniai ir paskubino užbaigti trijų 
užsienio reikalų ministerių konferen
ciją.

V. Molotovui teliko viena — pasi
rinkti konferencijos vietovę ir joje 
dalyvauti. Vos prasidėjus konferen
cijai, iškilo procedūros klausimai. 
Britai siūlo visus klausimus svarstyti 
atvirai. Molotovas senu įpročiu šį 
siūlymą atmeta, o* atskiriems atve- 

(Nukelta į t pusi.)

Liudas Dovydėnas

Juodųjų angelų bokštas
Liepos mėnesio popietėje stovyklos kiemas 

buvo tuščias. Po vieninteliu kiemo medžiu — 
liepa du vaikai retkarčiais skambino misingi
ne patrankos gilze. Saulė/ kaitroje nurimu
siam, dulkėtam kieme rėksmingai sklido gil
zės skambėjimas. Bet ir tai nutilo, — vidurin 

; —kiemo įžengė aukštas, vienmarškinis, be ke
purės, stambiom juodom garbanom tiesus vy
ras. Ant- pečių nešė didelį būgną, klarnetą, 
parankėje ryšulį, o ant krūtinės kabėjo gitara 
ir balalaika.

Viduryje saulės nutvieksto kiemo jis pasi
dėjo būgną prie kojų, apsidairė ir, tris kart 
sudavęs į būgną, klarnetu ėmė pūsti „O, sole 
mio“. .

Trijų aukštų raudonos kareivinės languose 
pasirodė veidai. Vidurdienio kaitros tyloje 
maldingai liūdnai aidėjo dūdos balsas, pra
kaituotų lūpų pučiamas.

Rinkosi vaikai. Vienas senukas, baltas kaip 
obelis, iš lėto atvilko dulkes keliančias klum
pes ir sustojo skylėtam liepos šešėlyje. Vien
marškinis vyras paėmė gitarą, kelis kartus, 
kaip dulkes nukrėsdamas, perbėgo ilgais plo
nais pirštais stygas ir gracinga ranka pradėjo 
„Senųjų draugų“ maršą.

. Po valandėlės vyras dingo jį apsupusiam
rate vyrų; moterų, vaikų. Sėdint jam ant būg
no, matėsi tik juodos dulkinos garbanos, o 
gitara skambino jau ketvirtą dalyką, valsą iš 
operos „Faustas“. _

Atsikvėpęs, paprašęs smalsuolius kiek pa- 
sitraukti, atsistojęs pakelta krūtine ir gitara 
akom sonuodamas uždainavo „Valentino mal
dą“ iš „Fausto“. Sultingas baritonas ryškiai 
giedojo „Aš turiu apleisti jau savo mylimus 
namus“. Ariją įpusėjus, blondinė moteris vog
čia nusišluostė ašarą.

Kiemas tylėjo baigus ariją, tarsi nežinoda
mas: prašyti ar palaukti?

Tada vyras tarė:
— Aš esu laisvas menininkas. Pasiučiau

sia šių žodžių prasme. Be stogo, be duonos, 
be draugų. Aš daug stovyklų prakeliavau, 
daug brolių maldavau, kad mane ir mano me
ną sutalpintų stovykloje. Veltui. Ir štai, aš 
dainuoju jums, bet kai kreipsiuosi į jūsų ko
mitetą, man bus atsakyta: „Labai gaila, bet 
mūsų stovykloje vietos nėra... Faktas mano 
gerbiami klausytojai. Aš galiu vesti orkestrą, 
chorą, bet stovyklose mieliau randa vietos vi
sokį- prekybos ponai, žmonės praktiški.

Klausytojai kiek nustebo — šitoks vyras 
neranda stovykloje kampo?! — Ir baltagalvis 
senukas patarė tuojau užsukti į komitetą. Jis 
pats pasisiūlė palydėti į už kareivinių esantį 
medinį baraką — stovyklos komiteto raštinę.

Komitetas — penki vyrai — posėdžiavo. 
Nežymiai nustebo, pamatę juodaplaukį muzi
ką, pasistačiusi būgną prie dulkinų batų. Pir
mininkas kiek supyko, už neprašytą įsiverži
mą, drąsią kalbą:

— Esu Vytautas Barkauskas, solistas, mu
zikas. Galiu vesti chorą, orkestrą, baleto stu
diją. Groju penkiais instrumentais.

Muzikas Barkauskas ir senukas susižvalgė 
viens į kitą, pirmininkas, pailgo veido niūrūs 
vyras, automatiškai atsakė:

— Labai gaila, bet mūsų stovykloje jau 
nebėra vietos.

— Bet vienam vyrui. Man nors kampą, 
pone pirmininke.

— Tuščia kalba, nes UNRRA-os direkto
rius uždraudė priimti. Labai griežtai uždrau
dė, Patalpų nebeturim, o kai priimi naujus 
gyventojus, senieji reik spausti — skandalas. 
— Atsisėdo pirmininkas ir ėmėsi bylos.

— Tai kas man daryti?
— Eikit į kitą stovyklą, gal kur dar yra 

vietos.
— Visur taip sako. Vienam, kokį kampą.
— Visi taip sako. Priimsi vieną vyrą, vien

gungį, o po savaitės atsiranda žmona, vėliau 
— uošvė, uošvės dėdė ir taip be galo.

Būgną užsikabinęs, dulkėtas, garbanotus 
plaukus aukštai iškėlęs išėjo pirma žilojo se
nuko.

Būgnas ir gitara iki vėlyvo vakaro vaikš
čiojo po rajoną, grojo. Suradęs pažįstamą, pa
valgė vakarienę, sudainavo iš „Kornevilio var
pų“ ariją.

Saulei leidžiantis vėl stovėjo po vieniša 
liepa ir, tur būt, svarstė, kur teks nakčiai gal
vą priglausti. Daug stovyklos gyventojų gyrė 
jo dainavimą, muziką, bet baigdavo „Matote, 
turime kunigą, kuris veda chorą, yra toks 
kontrolasistentas — veda orkestrą. O jie vie
tos neužleis ...“ Toks kalbėtojas žinojo, jog 
stovykloje nėra laisvų kombarių, išskyrus ko
miteto sekretoriaus kambarį, kuris laukė ge
ros sekretoriaus pažįstamos šeimos. O jeigu 
prasitartum stovyklos viršininkui — tuojaus 
atsakytų: „Jeigu tamsta priimi į savo kambarį 
kaip gerą vyrą, labai prašau.

O geri vyrai tuo ir geri, kad jiems nereikia 
duoti duonos kąsnio ar kampo.

Saulei ’nusileidus Barkauskas jau rengėsi 
kur nors eiti, kai prie jo atvilko medines 
klumpes baltasis senukas.

— Tai nėra vietos?
— Vietos yra, bet mūsų brolių širdies tai 

tikrai nebėra, — su kartėlių atsakė muzikan
tas. Jis, matyt, nebesut^lpino krūtinėje nusi
vylimo, o gal norėjo išsipasakoti?

— Aš suprantu, žinau, kodėl mane iš dvie
jų stovyklų išvarė. Nu, nepasakysiu, išvarė, 
bet išprašė. Ne, tiesiai neišprašė, bet sudarė 
tokias sąlygas. Taip sąlygas. Vadinasi, man 
uždraudė groti, uždraudė iš ryto dainavimo 
pamokas, uždraudė jaunimą mokyti dainuo
ti... Kas man belieka daryti? Uždrausk, tam

sta lakštingalai giedoti ant vieno medžio, ji 
skris ant kito. Aš negaliu valgyti, gulėti ir 
vėl valgyti. Aš noriu kurti, veikti.

Senukas palingavo savo pagarbią galvą.
— Argi aš nerasiu stovyklos, geros stovy

klos. Tada parsigabensiu žmoną ir sūnų. Aš 
esu vedęs, bet žmona gyvena Ansbache, ji 
negali sekti mano kelionės, kol aš pastoviai 
neįsikursiu.

— Ak tai ir jus šitaipomos, — lyg apgai
lestavo senukas. — Tai nieko nešeis.

— Kas neišeis? — beveik piktai paklausė 
Barkauskas. _

— Yra čia toks tuščias bokštas. Matai, 
raudonas, — žvilgsniu parodė gale triaukščio 
bloko apskritą bokštą.

* Muzikantas, rodos, klausė: ar tai gali būti?
— Negyvena ten nieks. Sako vaidenasi 

bet aš manau ten jaunimas poromis...
Išsiaiškino. Nutarė nors naktį praleisti.

. Iš kareivinės apytamsio* koridoriaus vedė 
mediniai sukti laiptai vietomis be dviejų, trijų 
skersinių. Senukas pūkšdamas vos -užkopė. 
Bokštas — apskritas kambarys, išmuštais 
siaurais langais. Ant grindų šiukšlės, šiaudai, 
du pancerfaustai, dviejose vietose prašautas 
šalmas. Prie vieno lango juodas sumintas SS 
mundieras. Ant trijų kulbių padėtos durys, 
matyt, tai turi būti lova. Pro septynis aukš
tus, žmogaus galvos pločšp langelius traukė 
lengvas vakaro vėjelis.

— Pasitaisius, apšvarinus ... Kaip, svei
kutis, manai? — paklausė senukas, akimis 
permetęs patalpą.

— Jeigu tik būtų galima, aš bandyčiau įsi
kurti.

Senukas nesiryžo ką nors pasakyti. Po va
landėlės, atsisėdęs ant spintos durų:

— Bandyk. — Išsiėmė pypkę, tabako.
Abu užsirūkė žalios spalvos naminio ta

bako.
— Sitam bokšte dar nieks nepaskirtas?
— Buvo čia toki du vyrukai apsistoję, bet
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Karas - didžiausias išradimų akstinas• Ar važiuosi atominiu automobiliu?
Daugelis žmogaus svajonių išsi

pildė. Fantazijos tapo tikrovė. Ato
mo skaldymas jau irgi įžengė į rea
lybių pasaulį. Žmogus išmoko pasi
gaminti energijos „iš nieko". Ją pa
sigamino ir išmėgino... ant žmogaus 
kailio. Kad karas greičiau pasibaigtų. 
Karas — didžiausias išradimų aksti
nas. Pirma karui, o paskui taikai 
bevelk visada pritaikomas kiekvie
nas žmonijos laimėjimas. Ir atomo 
energija jau daug sugriovė, bet dar 
nieko „nesukūrė“.

Tačiau žmogaus protas mėgina šį 
naują jėgų ir galimybių šaltinį pa
jungti savo egoizmo tarnybai. Be
veik mažiausia visatos dalelytė — 
atomas — turi padaryti žmogų erd
vės ir laiko viešpačiu. Neveltui tei
giama, kad jis šiandieną jau netoli 
to egoistinio tikslo. Išminties ro
dyklė pastūmėta į tolį, kurį fiksuoja 
nuostabi formulė. Formulė, kuri ne 
tik keis elementus ir kurs vertybes, 
toli prašokančias aukso vertę, bet ir
įgalins žmogų įžvelgti į slaptingiau- 
sius buities proceso įvykius.

Kur tiesa, o kur propaganda?
Dar tiek prieš kelias savaites 

prancūžai paskelbė žiną atomo pas
laptį, bet ją naudosią tik taikos 
tikslams. Girdėjome panašių pareiš
kimų ir iš kitų kraštų. O vienas jų 
jau ne kartą su patosu pasauliui 
skelbė apie atominius kolchozų trak
torius ir lėktuvus. Kai kas juos jau 
vaizduojasi Sovietų aerodromuose ir 
angaruose. Bet lygiagrečiai pro už
tvaras prasiskverbia žinios, kad tūli 
mokslininkai iš atomo laboratorijų 
iškeliavo į rytus ar į šiaurę kito dar
bo, ne ką su atomo skaldymu bendra 

^turinčio, dirbti.
Kur gi baigiasi atominiai laimė

simai ir kur prasdeda „atominė pro- 
’paganda?“ Ypatingai dėl atomo ener
gijos įkinkymo į taikos darbą. Žiup
sni šviesos į šį miglotą klausimą 
svlėdžia Williamas L. Laurence, 
,.New York Times“ gamtos mokslų 
bendradarbis, kurį JAV karo mini
sterija 1945 m. pavasarį įgaliojo 
paskelbti pasauliui pirmąsias žinias 
apie atominės bombos išradimą ir 
panaudojimo.

Fantastinės piliulės
W. L. Laurence, Filadelfijos lai

kraštyje „The Saturday Evening 
Post“ svarstydamas atomo ir atei
ties problemą, pateikia įdomių duo
menų apie kliūtis artimoje ateityje 
panaudoti atomo energiją kaip Jėgos 
šaltinį ir paneigia fantastinius dile
tantų samprotavimus. Jis nurodo, 
kod viešojoje opinijoje yra paskleista 
fantastinių istorijų apie „žirrfio di
dumo atomines piliules“, kurios ga
lėsiančios neribotą laiką aprūpinti 
energija automobilius ir lėktuvus,

namus ir fabrikus šildyti ir apšviesti, 
radiją ir žemės ūkio mašinas aptar
nauti ir sukurti energijos šaltinius 
fabrikams, geležinkeliams ir lai
vams. Anglys būsiančios vartojamos 
tik chemikalams, reikalingiems kve
palų, moteriškų kojinių, aspirino ir 
kt. gamybai. Taip pat ir naftos pra
monei būsiančios pavestos atitinka
mos žemesnės funkcijos. Nafta ir 
anglys, kaip šviesos, šilimos ir jėgos 
šaltiniai, būsią nemodernūs. '

Bet gi visij mokslininkai, kurie 
nuvokia savo atsakomybę, vieningai 
sutaria, kad šios rūšies fantazijos re
miasi elementarinių dalykų nežino
jimu.

Atomo energijos piliulių negali 
būti iš viso, nes atomo energijai ga
minti yra būtinas minimalus ura- 
niumo arba plutoniumo kiekis. Sis 
minimalus kiekis vadinamas „kritiš
kuoju kiekiu“. Kiekiai, mažesni nei 
kritiškasis, netiekia atomo energijos.

Kaip didelis yra šis kritiškasis
kiekis? Atominei bombai jis yra tarp 
1 ir 100 kg. Tai reiškia, jog su ma
žesniu kaip 1 kg uraniumo — 235 
arba plutoniumo kiekiu negali būti 
pasiekta jokio veikimo. Bet kritiš
kasis kiekis gali siekti ir 100 kg. Pačiu 
palankiausiu atveju, jei jis siektų tik 
1 kg, būtų jau ne piliulė, o kažkas 
kita.

Kontroliuojamai reakcijai, kuri 
galėtų tikti normaliai energijos ga
mybai, naudotini tik lėtieji neutronai. 
Neutronų judėjimui lėtinti reikalin
gas „moderatorius”, neutronų stab
dis, kurio svoris turėtų kelis kartus 
prašokti uraniumo arba plutoniumo 
svorį. Tai „piliulę“ gerokai pasun
kintų. Bet tai dar ne viskas. Tuo 
metu, kai atomo energija atsipalai
duoja, vyksta radioaktyvus spindu
liavimas, savo intesyvumu prilygstąs 
daugelio tonų radiumo spinduliavi
mui. Kiekvienam, kas rizikuotų būti 
arti, tai reikštų staigią mirtį. Nuo 
mirties spindulių apsaugoti gali 
metro storumo plieninis šarvas. Ce
mentinis turėtų būti jau kelių metrų. 
Neutronų stabdis ir šarvai agregato 
svorį pakeltų tiek, kad jo panaudoti 
nebūtų įmanoma nei automobiliui 
nei lėktuvui.

109 PS — 50 tonų
Tų pačių išvadų priėjo ir Wa- 

'shingtono universiteto St. Louise 
rektorius Arturas H. Compton, pri
žiūrįs plutoniumo gamybą Chicagos 
universitete. Jis apskaičiavo, kad 
atominės energijos įrengimai, galį 
tiekti 100 PS, svertų mažiausia 50 
tonų.

Gal būtų galima atomo energiją 
pritaikinti didiesiems laivams varyti. 
17 000 tonų laivo kuro išlaidos su
daro maždaug 12% visų išlaidų. Tad 
jeigu atominiai varikliai techniškai 

ir būtų galimi, tai jie ekonominiu 
požiūriu būtų neracionalūs ir neapsi
mokėtų.

„Atomo pokštuose“ („atomic pi
les"), kuriuose gaminamas plutoniu- 
mas, milžiniški šilimos kiekiai pa
leidžiami vėjais, bet šiandieną žino
vai dar nerado būdo tai šilimai įra
šyti į aktyvą. Gen. Įeit. L. R. Gro
ves, žymaus šios srities specialisto, 
nuomone, praeis dar dešimtmečiai, 
iki bus įmanoma pastatyti reikiamus 
įrengimus atomo teikiamai energijai 
apvaldyti.

Iš kitos pusės, tvirtinama’ kad, 
dabarties žiniomis disponuojant, ato
mo energiją nemilitariniams tikslams 
panaudoti neturėtų pareikalauti dau
giau laiko, negu kad tai truko ją 
karui pajungti, — bet su sąlyga, 
kad tiek pat bus padėta pastangų,

Indijos kaimas sudaro atskirą pa
saulį. Jis sunkiai prieinamas ir dar 
sunkiau suprantamas. Kai saulė pir
mais spinduliais nužengia tarp džun- 
glių medžių ir vijoklių, kai karštai 
drėgnas oras po nakties slėgimo pa
siekia kaimą, iš menkų ir vargingų 
trobelių į gatvių šiukšles išlenda 
žmonės, kurių vardas yra apkeliavęs 
visą pasaulį, sukėlęs jame mišrių 
jausmų ir net pasibaisėjimą. Tie žmo
nės, tai parijai, žemiausia hindų ti
kybos kasta.

Parijai, dar ir šudra vadinami, 
dirba sunkiausius ir juodžiausius dar
bus. Gatvių purve, aštriose kelių 
dulkėse, ten kur sudegintų lavonų 
kvapas teršia orą ar kur pagaliau 
baltas ratas gatvėje pasako keleiviui, 
kad šitame name guli miręs maru,— 
ten Visur rasime pariją. Jis dirba, o 
praeinantis bramanas saugosi, kad 
šudros šešėlis nenukristų ant jo ir 
nesuteptu kilmingojo kūno.

Nežiūrint to, šitie išstumtieji ir 
nešvarieji parijai irgi yra hindai. 
Nesuprantamais ryšiais* sujungti su 
hindų tikyba, jie negali dalyvauti jų 
religinėse apeigose, šimtmečiai slen
ka Gango- šalimi, bet parijas lieka 
pariju, jis dirba, gyvena, duoda gy
vybę naujiems parijams 'ir miršta. 
Niekas nesikeičia jo tamsiame gy
venime. Jis beteisis, o turtingas 
aukščiausios kastos atstovas žino: tai 
nuo amžių taip sutvarkyta ir dieviš
kos valios aprobuota. Sukasi ratas ir 
neatrodo, kad laikas jį greit sustab
dytų.

Europietis ar amerikietis išgirdęs 
apie parijus — pasibaisi! Kaip tai, 
kaip galima dvidešimtame kultūros ir 
civilizacijos amžiuje leisti žmogui 

kiek jų buvo padėta atominei bom 
bau

Atomo ekonomika
Ekonomistai atkreipia dėmesį į 

šiuos dalykus. Kapitalo investuoto
jai turi iš anksto žinoti, kad šio 
brangaus eksperimento rezultatas 
duos žymių santaupų, palyginus su 
šiandieninėmis išlaidomis šviesai ir 
jėgai. Bet ligi šiol turimi apskai
čiavimai to nepatvirtina.

Mokslininkų grupės, dirbusios 
atominę bombą gaminant, dalyvis 
Dr. L. Katzin nurodo, kad svaras 
uraniumo-235 teikia tiek pat ener
gijos, kiek 1500 tonų anglies, 250.000 
galionų benzino, 80 mil. kūb. pėdų 
gazo ir kt. Jo apskaičiavimu, svaras 
uraniumo-235, kad jis galėtų kon
kuruoti su rudąja anglimi, turėtų 
kaštuoti ne daugiau kaip 7.500 do
lerių. O kiek gi jis kaštuoja? Deja, 
to tiksliai negalima nurodyti. Co- 
lumbijos u-to prof. J. R. Running 
svarą uraniumo vertina 10.000 — 
50.000 dol. Bet jei uraniumas ir nie

NORS KLAIKUS ŠAUKSMAS, BET JIS, DEJA, IŠREIŠKIA TIKROVĘ

taip žemtd kristi? Kodėl pasaulis į 
tai nereaguoja?

Tikrai kodėl?...
Sentimento pagautas, sėdėdamas 

tolimoje Europoje ar Amerikoje, 
žmogus pasikarščiuoja ir... pamirš
ta. Pamiršta tą vergiją, kurią kenčia 
milijonai tokių pat žmonių kaip ir 
jis. Pamiršta, nes tai toli ir laikas 
neleidžia per ilgai galvoti apie daly
kus neatnešančius naudos.

Ir vėl ta pati saulutė nusišypso po 
nakties. Tik šį kartą ne ties džunglė- 
mis, bet jau Europoje. Tarp Vokieti
jos miesto griuvėsių praslysta pirmas 
šviesos spindulys, skuba tuščiomis 
mirusio miesto gatvėmis ir pasiekęs 
pakraštį sustoja. Tarp kylančių rūkų 
išlenda mediniai barakai, mūriniai 
blokai. Dar miega DP stovykla, dar 
dūsta jos gyventojai sukimšti po 
10-12 žmonių į mažus, troškius kam
barėlius, bet greit jie kels ir pasipils 
į visas puses po sunkios nakties.

Displaced Persons! Du žodžiai ap
keliavę visą pasaulį. Kiek iškilmin
gų priesaikų ir deklaracijų guodė ne
laimingus DP! Kiek paguodos žodžių 
girdėjome mes, DP! Praėjo idealisti
niai impulsai, užgeso, kaip ir viskas 
šiame pasaulyje. Mus paliko nevilty 
ir tamsoje.

Mes tikėjome esą taip pat žmonės, 
turintieji teisę gyventi, judėti, gal
voti ir šnekėti, kiekvienas pagal savo 
įsitikinimus ir išgales. Mes- šventai 
tikėjome į keturias pagrindines žmo
gaus laisves. Mes tikėjome ir vylė
mės, o mus sugrūdo į stovyklas. Su
grūdo taip, kad pirmą kartą gyveni
me supratome ir pradėjome atjausti 
— parijus. Tie, kurie sukėlė gaisrą, 
gyvena dar ir dabar plačiai, bet mes, 

ko nekaštuot’i, santaupos, gautos ji 
vaitojant energijos gamyklose vie
toje įprasto kuro, tesudarytų tik 
3—17%. Jei tūla elektros bendrovė 
nuo šios dienos už anglis visiškai 
nieko nemokėtų, tai namų ūkiui tei
kiamą srovę ji tegalėtų atpiginti tik 
3%, nes kiti 97% bendrų išlaidų ten
ka kitiems reikalams. Tad čia niekas 
nesikeičia, ar kurą durpėmis, angli
mis ar uraniumu pavadinsi.

Tas pats Dr. Katzin apskaičiavo, 
kad visa JAV per metus suvartojama 
energija atitinka maždaug 300 tonų 
uraniumo-235. z

O kas po 68 metų?
Prieš karą uraniumo buvo dau

giausia gaunama JAV-se, Kanadoje, 
Belgų Konge ir Čekoslovakijoje. 
Prieškario apskaičiavimais visame 
pasaulyje galima sumobilizuoti apie 
20.000 tonų uraniumo; pusę to kiekio 
JAVastybėse ir Kanadoje. Kiekvie
na tona turi apie 14 svarų koncen
trato — uraniumo-235, kuris tuoj 
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šio karo aukos, kenčiame vegetuoda
mi, suspausti mažuose kambarėliuo
se. Anie laisvai juda visose okupa
cinėse zonose, mes nė, nes mes DP.

Mes fašistai“, mes nenorime 
grįžti namo, kur mūsų laukia fizinis 
sunaikinimas, mes „spekuliantai“, o 
Dieve, mes juk parijai. Reikia stebė
tis, kad kai kurie žmonės neprimetė 
mums karo kaltės. Tiek jau apie 
mūs primeluota, kad nenustebins 
vieną rytą išgirsta žinia: DP kalti, 
jie pradėjo karą, jie įnešė chaosą į 
Europą ir dabar neleidžia šio konti
nento tautoms taikingi sugyventi!

Kokie bjaurūs tie DP. Ar ne?... 
Dėl Dievo meilės, kurioje vietoje šlu
buoja pasaulio nuovoka? Kodėl dau
guma žmonių tiki, kad vieni būtinai 
nusikaltėliai, o kiti šventieji? Ne
jaugi taip sunku suprasti, kad kur 
šviesa, ten ir šešėliai?

Modernusis parijas priprato prie 
screeningų, plūdimo, šmeižtų ir bado. 
Mes tik stebimės ir kenčiame. Ste
bimės žmonių naivumu? Kenčiame, 
nes — žūstame. Kas mūsų laukia?

Su karčia šypsena- mes sekame 
pasaulio pastangas mums padėti, gin
čus dėl algų didumo IRO tarnauto
jams ir siūlymus dar sumažinti'mūsų 
bado normą. Ten ginčijamasi, o mū
sų tarpe pasibaisėtinu greitumu plin
ta džiova ir kitos žudančios ligos. 
Mūsų vaikų mirtingumo kreivė ke
liauja į kulminaciją.

Mes šaukiamės pagalbos, nes ne
bėra jau jėgų matyti mirštant savo 
vaikus, tėvus, seseris ir brolius! Mes 
žinome: kiek geresnėse sąlygose jie 
dar ilgai gyventų su mumis.

Mes prašome, bet tik duslus ir 
ironingas demono juokas atsako 
mums. G. B. Mintautaa

•... — Senukas abejingai mostelėjo ranka, lyg 
bardamas: „Ar suprasi jaunas galvas?...“

Ligi išrūkė senukas antrą pypkę, abu ap
tarė, kaip kas tektų tvarkyti. Langų rėmai 
Sveiki, pora, trejetas tektų užkišti, nes gi nėra 
reikalo aplink ties langais spoksoti. Ir pečių 
galima pasistatyti. Elektrai įvesti senukas ža
dėjo prašyti kažkokį Nikodemą.

— Mano svajonės pildosi, — tarė muzikas. 
— Juk čia busiu vienas. Chorui, orkestrui 
vietos ligi čia, — pirštu pertraukė pakaklėje.

— Pasakoja, kad čia naktimis viršum mie
gančio veido lyg tai žmogus alsuoja, — lėtai 
ramiai pasakojo. — Čia kadaise, dar kaizerio 
laikais, vienas pulkininkas pasikoręs. Taip 
kalba, bet ar supaisysi. Šiaip jau vieta rami. 
Taigi, va šitas SS-ininko mundieras. Tai, sa
ko, kai amerikonų armija artėjo, tai vienąs 
esesininkas bokšte užsidarė ir nieko neprisi
leido. Bet nieks prie jo ir nėjo. Tai pats nu
sišovė. Rado jį jau apšvinkusį. Dar neseniai 
čia buvo vienas batas su visa koja. Mundieras 
tai ir dabar kraujuotas. Išmesk, o gal sku
duru prasivers. Šiaip jau vieta rami. Tai la
bos nakties^ pailsėk.

Muzikas Barkauskas ištiesė ranką, bet jam 
būtų buvę ramiau kartu su senuku praleisti 
labą naktį. Rytoj ateisiu. Labanaktis.

Senuko medinės klumpės aidėjo visam 
bokšte.

Komiteto raštfnėn įėjo du vyrai. Abu, tur 
būt, 20-25 metų. Suvargę, apiplyšę. Tai vei
dai ir kvapas iš belaisvių stovyklų, KZ Lage
rių. Ir abu panašūs kaip degėsių plytos.

— Mes iš prancūzų zonos, belaisviai, — 
pasakė vienas. — Buvom prie aerodromų sta
tybos, bet uniformuoti, todėl ir mus uždarė 
kartu su vokiečiais.

Apsakė ilgą istoriją, kaip juos sugavo miš
ke malkas kertant, išvežė į Vokietiją, neleng-’ 
vai dirbo.

— Per vėlai, mūsų stovykloje nebėra vie-, 
tos, — sako stovyklos komendantas. — Gal 
kitoje stovykloje. Pabandykit*.

— Daug vietų jau bandėm.
Lauke smarkiai lijo. Mažoj komiteto raš

tinėje tuojau prišvinko prakaito, senų drabu
žių ir žmogaus prakaito smarvės. Tai ypa
tinga smarvė, kurios mūsų senoj Europoje, 
kaip vargo ir karų katile, kupinai prisipildė. 
Ta smarvė primena apkasus, priešlėktuvines 
rūsis, koncentracijos stovyklas. Ir kas liūd
noka, visi nemėgsta to kvapo.

Komiteto mūrinėje patalpoje buvo tvanku, 
keli ten buvę žvalgėsi į-du vyrukus, kurie su 
savo kvapu kukliai stovėjo apytamsiam 
kampe.

Savotiško rūpesčio komitetas turėjo su to
kiais vyrais. UNRRA-os teamo direktoriui, 
vietos kariniam komendantui reikėjo daug 
aiškinti, kas, iš kur, kaip į vokiečių tinklą 
pakliuvo toki vyrai, bet vistiek UNRRA-os po
nai ir karinė valdžia maloniau juos vadino 
koloborantais fašistais — lengvai nusikrato- 
mais. Ir stovyklai geriausia tokių vyrų ne
turėti.

Muzikas Barkauskas juos pamatė po sky
stom liepos šakom. Tos pačios šakos jį dengė 
nuo saulės spindulių. Lietui lyjant jis priėjo 
prie vyrų. Prašnekino. Vyrai nedrąsiai at
sakė:

— Atrodo vietos ir čia mažoka.
— Širdies mažai! Virvės metrą kiekvie

nam, kuris taip sako, — karštai aiškino Bar
kauskas. — Palauk... — jis kažin ką svarstė. 
— Taip ir su manim buvo, bet per vieną se
nuką įlindau į tokį bokštą. Jau trys savaitės. 
Ir priregistravo.

Abu vyrai atgyjančia viltim susižvalgė. Po 
valandėlės girgždantys bokšto laiptai aidėjo 
nuo šešių vyriškų Rojų.

— Būkit pažįstami, kambario bičiulis Bar- 
kala. Pianistas, — pristatė Barkauskas liesą, 
ilgą blondiną, iš po tankių antakių žalsvom 
akim aštriai klausiančiu žvilgsniu.

Kol aptarė kur, kaip susiguls, bliondinas 
siūbuojančiu žingsniu dingo laiptuose.

— Nelaimingas. Savotiškai nelaimingas — 

kalbėjo Barkauskas — Dresdene jis dirbo šo
vinių fabrike. Bombų buvo užverstas griu
vėsiais. Išliko nesužeitas, bet dūšią švak. 
Naktį pašoksta iš lovos ir ima šaukti: „Kada 
jūs baigsit mėtyti bombas?!“ Kartais šaukia: 
„Širdis sulaužys šonkaulius!“ Bevelk visuose 
kambariuose gyvena po keletą — nieks ne
priima. Prisiglaudė pas mane. Porą trejetą 
kartų per naktį suklykia, o šiaip — ramybė 
viena, aukso žmogus.

Vienas vyrų atsisėdo ant lovos — spintos 
durų, kitas greta juodo esesininko mundiero.

— Vis neprisirengiu išplauti, — nykščia į 
šoną parodė Barkauskas esesininko mundierą.
— Toks kvailai užsispyręs esesininkas nusi
šovė čia. Kruvinas. Reikės skuduram sunau
doti.

Abu vyrai abejingai susižvalgė. Po regėji
mų, pergyvenimų kas gi galėtų stebinti juos, 
lagerių slėptuvių įnamius.

— Visokių būna. Mums būnant belaisvių 
stovykloje prie, Bonnos vienas vokietis uždu
sino savo bičiulį, — pasakojo vienas iš dviejų.
— Nelengva buvo, taip sakyt. Pasakysiu iš 
pradžios. Buvau aš Stendalio aerodrome. Tai 
miestas netoli Berlyno. Artėjant amerikie
čiams aš pabėgau iš aerodromo. Pas vieną 
ūkininką gavau civilio kelnes ir sustojau. 
Atėję amerikonai įsakė visiems, registruotis. 
Visiems, kurie buvo kariuomenėje. Nuėjau ir 
aš, nes ūkininkas įtikino, kad man, kaip prie
varta atvežtam, bus tik geriau.

— Kvailystė iš abiejų galų, — pertraukė 
Barkauskas. •

— Kur dėtis? Nuėjau. Kiek pajėgiau lau
žyta vokiečių kalba aiškinau Amerikos leite
nantui, bet jis neturėjo laiko. Patekau- arti 
Bonnos laukuose į 36 tūkstančius, visokių ka
reivių lauką. Gryną lauką vielomis aptvertą. 
Saulė ir lietus. O pavasaris, pabaiga balan
džio, bet šalta. O mes dažnai tik kaip stovim, 
gera kas turėjo kokią milinę, dekį, bet tokių 
buvo nedaug. Tai ėmėmis į žemę kastis. Tokį 
urvą išsikas!, visas įlendi — šilčiau.

Barkauskas, kaip šeimininkas, vaikščiojo 
bokšte ir staiga sustojo:

— Reumatizmą gali gauti.
— Neteko pagalvoti. Jeigu dviese įlendi į 

tokį; rankomis iškastą urvą, tai visai gerai. 
Apie ligas negalvoji, bet gyvent tai norisi, 
karas baigtas, po tiek vargų... Taigi man 
buvo tris dienas nejauku, kai aš pamatydavau 
tą vokietį, liesą, žemą mėlynakį, kuris tyčia 
atsisėdo ant urve gulinčio bičiulio ir. uždusino. 
Aš, kasdamas urvą, pastebėjau vakaro sute
moje, kad urve kojos suspurdėjo, bet tas mė
lynakis ramiai sėdėjo, kelius rankomis apka
binęs. Tik rytojaus dieną supratau, kai jis 
mirusio draugo dekiu apsisiautė. — Patylėjęs, 
kaip su miegu kovodamas, pridūrė: — Bū
davo daug negyvų rytą urvuose randa, mat, 
užgriūva žemė, šalčio gainiojami draugai už- 
myga urve. Giliai kastis vėl negali, nes tada 
storas sluoksnis žemės užgula. Pasakiau, kad 
gal nevertėjo už tokią kainą pirkti dekį, bet 
mėlynakis atsikirto: „Vistiek jis buvo jau silp
nas — baigtas... .Negi lauksi, kol kiti su
griebs.“ Teisybė, vaginėjimas nuo viens kito 
buvo baisus.

Atėjo miego metas. Barkauskas dar su
grojo gitara pora maršų, tyliai atėjo pianistas 
ir išsitiesė ant šieniko.

Sugulus visiems, šeimininkas užgesino švie
są, po to papasakojo keista jutimą naktimis. 
Bet naujieji gyventojai buvo tris naktis pras
tai miegoję, todėl jie mažai ką girdėjo šeimi
ninko kalbos.

... — Kaip tik rengiesi užmigti, tuoj pa
junti žmogaus alsavimą prie veido ... Rodos, 
kažin kas paslaptingai atžengė it juodas an
gelas ir prisilenkė prie tavęs.

— Visaip būna, aa, — atsakė vienas iš 
dviejų. Ir geidė baigti visas šnekas, nes lipt# 
lipo akių vokai.

Rytą šeimininkas prisipažino nejutęs sulai
kytų alsavimų, užsigulusios nematomos nak
ties esybės.

(Pabaiga ateinančiame NrJ
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Turkija ir Anglosaksai
Ne pasikeitė globėjai, bet jų pagausėjo. — Vyrauja žemės ūkis, nors ir 

stepėse. — Kyla nauja pramonė. — Klaidinga pažiūra. — Neužmiršta šalis 
savo sunkiausiose valandoje. — Idealai, dėl kurių kovojama.

Rašo Dr. S. T.
Pasaulio opinija vis labiau iške- 
( Turkijos reikšmę. Visi jaučia, 

Turkija rošiasi dideliems įvy- 
ns, kad tiems pasiruošimams di- 
> pagalbą duoda anglosaksai ir 

jie ten tvirtai savo koją įkėlę. 
uge eina gandai, kad visais lai- 
; Turkiją globojusi Anglija nuo 
globos ir pagalbos jai atsisakiusi 
cad tą funkciją perėmusios JA- 

Valstybės. Kad tie gandai yra ne
teisingi, mes toliau pamatysime, 
pastarųjų kelerjų metų istorija ro
to, kad joks kitas kraštas Turkijai 
Iiėra tiek padėjęs, kaip Didžioji Bri- 
anija. Tiesa, kilus pastarajam ka- 

fui, taikai ir saugumui Viduriniuose 
Rytuose išlaikyti į Turkijos reikalus 
Įsijungė ir Amerika, bet tik po to, 
kai ji tapo kariaujanti valstybė. Bet 
Juo tarpu

susipažinkime su pačia Turkija.
Turkija apima Mažosios Azijos 

pusiasalį ir nemažą plotą Europoje 
į- Rytų Trakiją su Adrianopolio 
įniestu. Europinės dalies plotas yra 
fl.975 kv.km, kuriame gyvena 
260.000 gyventojų arba 53 gyven

tojai viename kv.km. Azijos plotas 
įlekia 738.760 kv.km su daugiau kaip 
16.000.000 gyventojų arba 20 gyven
tojų viename kv.km. Europinę dalį 
jkiria nuo Mažosios Azijos Datda- 
Įielių ir Bosforo sąsiauriai. Prie 
Bosforo yra Istambulo miestas su 
(40.000 gyventojų. Jis stovi europi
nėje dalyje, seniau vad. Konstanti
nopoliu, Vidurinių amžių žydinčios 
Bizantijos centras, dabar provincijos 
piestas ir drauge vartai iš Juodo- 
lios jūros Į Marmaro ir Viduržemio 
jūras. Krašto sostinė po pirmojo 
pasaulinio karo buvo perkelta į ša
lies centre esantį nedidelį miestą 

—- A n k ar a, seniau vad. Angora, su 
123.000 gyventojų.

Turkija dar šio amžiaus pradžioje 
įurėjo didėlę Balkanų pusiausalio 
kalį, didelius plotus Azijoje ir Tri- 
politaniją Afrikoje, iš viso 2.800.000 
tv.km. Bet Tripolitanijos kare 1911- 
12 m: neteko Afrikos ir Balkanų sri
čių, o pirmojo pasaulinio karo metu, 
kariaudama Austrijos ir Vokietijos 
pusėje, neteko Azijos plotų. Dabar
tinę Turkiją sudaro plikas stepių 
plotas Europoje ir kalnuotos aukštu
mos'Mažojoje ,Azijoje. 1939 m. su
tartimi su Prancūzija ir Sirija Tur
kija gavo Sandžiak Aleksandretę, 
apie 5.000 kv.km plotą su 177.000 gy
ventojų ir dabar turi 768.736 kv.km 
lu 18.143.000 gyventojų. Turkiją at
gaivino ir sumodernino tautos ne
mirštantis sūnus Mustafa Kemal 
Ataturk, miręs 1937 m. Valstybės 
forma yra autoritetinė respublika:

■ prezidentas, ministerių— kabinetas, 
valstybės Taryba ir Tautinis parla
mentas. Nuo 1923 m. tebuvo krašte

vienintelė Liaudies partija. Dabar 
jau leistos ir kitos partijos.

Pagrindinis krašto gyventojų 
verslas yra žemės ūkis, 

tik apie 6“/o žemės paviršiaus 
dirbama žemė, kurioje dirba 
visų gyventojų. Pramonėje ir

nors 
tėra 
81% 
kasyklose dirba 8% prekyboje ir 
transporte 5%, likusieji 6% užsiima 
kitais 
daug, 
šiauš, 
mieji
žiai, rugiai, kukurūzai, avižos, bul
vės, cukriniai runkeliai, ryžiai, ta
bakas, medvilnė ir vynas. Iš gyvulių 
daugiausia auginama ožkų ir avių, 
vietoje arklių, dažnai sutinkama mu
lai ir asilai. Kasama: akmens ang
lis, geležies ruda, vario ruda ir 
chromo rūda. Si pastaroji sudaro 
beveik pusę pasaulinės chromo ga
mybos. Iškasama ir kitų spalvotųjų 
metalų. Pramonė seniau buvo men
ka, bet pastaruoju laiku Turkija 
šioje srityje labai toli pažengė pir
myn. Čia naujai sukurta chemijos 
pramonė, patenkinanti krašto pa
klausus. Ypač išvystoma, tekstilės, 
cukraus, cemento, stiklo ir metalų 
pramonė. Geležinkelių krašte ne
daug, keliai blogi, susisiekimo prie
monės silpnai išvystytos.• Krašto 
kultūra neaukšta. Prieš pat karą te
buvo tik apie 20.000 radijo klausy
tojų. Turkų tauta yra gana karin
ga. Ji nuolat kariaudavo su savo 
kaimynais, o seniau tai darydavo 
imperialistiniais tikslais. Iš isto
rijos Žinome, kad rusai ir turkai bu
vo nuolatiniai priešai, jokiais karais 
negalėję suvesti savo sąskaitų.

Ta proga tenka pastebėti, kad 
lietuvių tarpe iki pastarųjų laikų 
vyraro rusų įskiepyta

verslais. Miškų krašte ne
tik apie*>ll,5% krašto pavir-

Svarbiausi krašte gamina- 
produktai yra: kviečiai, mie-

labai klaidinga pažiūra f Turkiją.
Jei turkai rusams yra dideli prie

šai, tai nereiškia, kad jie yra prie
šai ir lietuviams. Tiesa, Didieji Lie
tuvos Kunigaikščiai praeityje turėję 
susidūrimų'ir su turkais, bet atsi
minimai apie santykius yra geri. 
Šiandien lietuviai ir turkai turi daug 
bendrų interesų ir neturi jokių tar- 
pusavių problemų, todėl tas dvi tau
tas tegali jungti širdingi jausmai.

Anglų amerikiečių interesai 
Turkijoje

yra grynai militariniai. Sovietai 
nori gauti Dardarieliuose, kitaip sa
kant, svarbiausiuose strateginiuose 
punktuose Turkijos teritorijoje, ka
rines bazes. Ką tai reiškia, mes ne 
tik žinome, bet esame patys tat per
gyvenę. Jei Turkija taptų Sovietų 
satelitas arba tiesiai būtų paversta 
sovietine respublika, tai Vidurinieji 
rytai, Viduržemio jūra ir net Afri
kos šiaurinė dalis pereitų į sovietų 
įtakos sferą. Anglosaksai prie to ne
gali prileisti jokia kaina. Supran
tamas jų domėjimasis Turkija ir 
Graikija. Tuo tarpu ant šių vals
tybių sienų jie pasiryžę sulaikyti 
Sovietų ekspanštją.

Anglosaksai yra toliregiai. Anglai 
šiy kryptį jau senai numatė. Dar 
1939 m. buvo pasirašyta anglų — 
Turkų sąjungos sutartis, pagal kurią 
Vakarų Valstybės pasižadėjo Tur
kiją aprūpinti ginklais ir visa karui 
reikalinga medžiaga. Prancūzijai 
žlugus, Didžioji Britanija viena šią 
pareigą pildė, neapleisdama Tur
kijos net sunkiausiomis savo isto
rijos valandomis. Turkija gavo: lėk
tuvų, šarvuočių, karo laivų, mašinų, 
įrengimų, garvežių, vagonų, autove- 
žimių, plieno, žibalo tankų, įrankių,

rūbų ir vigų rūšių karinių reikme
nų. 1944 m. Turkijos ministeris pir
mininkas tat patvirtino parlamente. 
Anglija tiekė Turkijai daugiau, negu 
buvo susitarta. Kai 1942 m. Turkijai 
grasino badas, Anglija jai pristatė 
pakankamą kiekį kviečių, nors su
tarty maisto produktų tiekimas ne
numatytas. Be to, tiekimai buvo to
kie dideli, kad buvusieji uostai ne
pajėgė prekių priimti, ir teko juos 
plėsti. Tuos darbus vykdė taip pat 
anglų specialistai. Ypač buvo iš
plėsti pietinėj^ Turkijos dalyje esą 
uostai: Mersine ir Aleksadre- 
te. Pagerintas Turkijos prekybos 
laivynas. Jų dokuose vadovavo bri
tų inžinieriai.

JAValstybių pagalba Turkijai ėjo 
per ' Didžiąją Britaniją. Amerikai 
pradėjus kariauti, ji pritaikė ‘Turki
jos tiekimams Skolinimo ir Nuo- 
mojimo įstatymą. 1943 m. sausio 
mėnesyje W. Churchillis, atskridęs 
iš Casablankos į Adaną, susitiko su 
Turkijos prezidentu ir jam pareiškė 
savo ir prezidento Roosevelto vie
ningą nuomonę, kad Turkijos sau
gumas nuo bet kurios agresijos yra 
vienodai svarbus JAValstybėms ir 
Didžiajai Britanijai. Karui pasibai
gus šių dviejų valstybių pažiūra į 
Turkiją nepakitėjo. 1945 m. lapkričio 
mėnesyje abi anglosaksų valstybės 
pareiškė tą pačią nuomonę Dardane- 
lių rėžimo klausimu: jo negalinčios 
išspręsti Juodosios jūros valstybės, 
kaip siūlė Sovietai, bet jos sutiko, 
kad būtų modifikuota Montreux su
tartis dalyvaujant abiem anglosaksų 
valstybėm. Suprantama, kad Tur
kijos interesai sutampa tik su Va
karų valstybių interesais.

Po karo Turkija gavo iš Didžio
sios Britanijos žymų skaičių įvairių 
karo laivų su visais jų įrengimais ir 
reikmenimis, O'taip pat 400 lėktuvų 
ir daug kitokios madžiagos. Didžioji 
Britanija, kaip ir Amerika, siekia 
išvengti pasaulio padalinimo į du 
priešingu bloku. Abi.valstybės ka
riavo ir kūrė JTO su tikslu išlaikyti 
vienybę ir pasaulio nedalomumą.

Paryžiaus temomis
Paryžių kaip sensacija sukrėtė 

pranešimas, kad atleistas iš pareigų 
prancūzų koloninių pajėgų generali
nis inspektorius gen. Larminat. Karo 
metu jis buvo vienas iš artimiausių 
gen. de Gaulle karinių bendradarbių 
ir „Laisvosios Prancūzijos“ karinių 
pajėgų štabo viršininkas. Šveicarų 
radijas iš Paryžiaus praneša, jog te
nai kalbama, kad gen. Larminat at
leistas ryšium su vad. „juodųjų ma
quis“ sąmokslu Paryžiuje esą kal
bama, kad į tą sąmokslą, be mini
mojo generolo, įvelta ir daugiau 
prancūzų armijos karininkų, kurią 
buvę pasirengę talkinti sąmokslinin
kų „Žygiui į Paryžių“. Tasai žygis 
buvęs numatytas liepos 6 d. Iš kitos 
pusės esą aiškinama, kad „juodieji 
maquis“ nesirengę, kaip plačiai skel
biama, nuversti IV*ją respubliką ir 
pastatyti vyriausybę „a la Vichy", bet 
organizavęs! pasipriešinti komunistų 
rengiamam perversmui.

Prancūzų parlamento posėdy kilo 
didelis triukšmas, kai Ramadier už
siminė, kad dešinieji atstovai turi ry
šį su „juodųjų maquis" sąmokslu.

Ir kili turės atominę bombą
SOVIETU PAŽIŪROS Į ATOMINES ENERGIJOS KONTROLĘ

MRP laikrašty „L’Aube“ partijos 
pirmininkas Maurice Schumanas ir 
socialistų „Populaire“ Lėon Blumas 
sakosi negalį tikėti ir įsivaizduoti, 
kad Molotovas imtu ir galutinai at
mestų britų-prancūzų pasiūlyma. - 
Blumas rašo, jog atmetimo rezultatas 
būtų per tragiškas, kad jis, tikėtų 
Molotovą galėsiant taip šaltai .su
griauti ūkinio Europos atstatymo vil
tį. Schumanas laukia, kad Molotovas 
žodžiais ir veiksmais paneigs TASS 
pranešimą. Dešiniųjų krypties „Epo- 
que“ mano, kad Molotovas savo pas
kutinį žodį jau pasakęs, ir rašo, jog 
skilimui įvykus reikią laukti beato- 
dairio sovietų spaudimo Vidurio ir 
Pietų-Rytų Europoje. — Britų „Daily 
Telegraph" ir „Manchester Guar
dian“ rašo, jog Molotovo pažiūra ne
priimtina nei Vakarų Europai, nei 
JV. Anot „D. T. 33, pagal sovietų siū
lymą Europos valstybės atrodytų 
kaip virtinė elgetų, atkišusių ranką 
išmaldai, tuo tarpu kai pagal britų- 
prancūzų planą Europa būtų lyg di
džiulis kooperatyvas, kurio nariai 
talkos būdu triūsia savo gerovei pa
kelti. (E)

New York Herald Tribune kiek 
anksčiau aprašė Sovietų pažiūrą į 
atominės energijos kontrolę. P. Gro
myko pareiškė, jog JAV atominės 
energijos monopolis esąs „iliuzija“ ir 
pranašavo, jog it kitos tautos ilgai
niui pasieksiančios dominavimo ma
sinio naikinio ginklų gamyboje. To
dėl jis siūlė tuojau įstatymu uždrau
sti atominių ginklų vartojimą. Tai 
esąs pirmas žingsnis tarptautinės 
kontrolės inspekcijoje.

Sovietų nusistatymas atominių 
ginklų atžvilgiu yra toks:

1) Uždrausti atominių ginklų var
tojimą.

2) Įvesti tarptautinę kontrolę, ku
rią vykdytų paruošti inspektoriai.

3) Jokia inspekcijos sistemą ne
galinti pažeisti Sovietų Sąjungos vi
daus ūkio; inspekcijos įgaliojimai tu
ri būti riboti ir neliesti „atominės 
energijos panaudojimo taikiems rei
kalams“.

4) Atominės energijos gamybos 
vadovimas ir nuosavybės palengvini
mas negalįs būti tarptautinių įstaigų 
apsupti.

P. Gromyko išreiškė Sovietų Są
jungos nepasitikėjimą tarptautine 
priežiūra, pasakydamas, kad Sovietų 
Sąjunga negalinti sutikti, kad jos 
tautinis ūkis būtų priklausomas kon
trolės organo, nors ir nuo daugumos 
valios, žinant, kad tokia dauguma 
darytų vienašališkus sprendimus So
vietų Sąjunga negalinti būtį likimo

objektu ekonominiame . gyvenime, 
priklausant nuo daugumos valios to
kiame tarptautiniame organe, nes ji 
supranta, kad sprendimai galį būti 
padiktuoti ne vien teisingumo in
teresais. Galimas dalykas, kad tokios 
pozicijos laikantis ne viena Sovietų 
Sąjunga.

RUSIJA BLOKUOJA NUSIGIN
KLAVIMO PLANĄ

Daily Mail spec, korespondentas 
iš Sake Success praneša, kad JT 5 
Didžiųjų komiteto pastangos „kon- 
vencionaliam nusiginklavimui“, į- 
traukiant į programą progresyvų vi
suotinį nusiginklavimą nuėjo nie
kais, nes rusai reikalavo- įtraukti 
kartų ir atominę bombą.

Britanija, Prancūzija, JAValsty- 
bės ir Kinija — visos buvo sutiku
sios su projektu, tik viena Sovietų 
Sąjunga laikėsi savo. Ir dėl tos prie
žasties po 6 mėnesių dėtų pastangų 
karinė komisija nieko negalinti pa
daryti, net sudaryti 
mos.

Be to, rusų planu 
traukti kariuomenes 
kraštų. Jų atstovas 
reiškė, kad karinių, laivyno ir oro 
bazių tinklas, išplėstas svetimuose 
kraštuose, turi būti komisijos prižiū
rimas, kad iš ten būtų pasitraukta.

JAValstybės ir Britanija mano, 
kad tai nieko bendra neturi su gin
klavimosi mažinimu.

darbų progra-

numatyta ati- 
iš svetimųjų 

Gromyko pa-

Ji visi vadino valkata, nors ir jis, kaip ir 
kiti, turėjo namus ir kartais darbą. Jis buvo, 
palyginti, dar gana jaunas ir net, pasakytum, 
gražus, sakė kažkas, kad net mokėsi truputį. 
O vis dėlto jis buvo valkata. Ir jis nesugebėjo 
nieko sugalvoti, kad nusikratytų šiuo vardų. 
O mąstyti jis mėgdavo. Jis atsisėsdavo prie 
į žemės {lindusios trobelės, kurią miesto val
dyba jau 10 kartų norėjo nugriauti, stebėdavo 
netoli esančią rinką, matydavo, kaip žmonės 
ginčijasi dėl keletas centų, kurie jam atrodė 
baisiai nereikalingi, ir mąstydavo, ar tik todėl 
jis valkata, kad jam nereikia pinigų. Ir nie
kaip jis negalėjo suprasti, kodėl jis būtinai 
turi gerai rengtis ir turėti pinigų, kad nebūtų 
valkata. O buvo girdėjęs, kadrkažkoks išmin
čius. daug knygų prirašęs statinėje sėdėdamas.

, Jis pažiūrėdavo į savo klumpes, į autus, 
bekyšančius iš ^klumpių, į baisiai blizgančias 
kelnes, į trumpą pakulinį švarką ir galvodavo, 
ar rūbai pakeičia širdį. Juk jis nebuvo nuo
gas, o būti blogiau apsirengusiam — jokia 
blogybė. Kartais jis išeidavo į lauką, atsigul
davo žolėje ir žiūrėdavo, kaip vabalas į aukštą 
smilgą kopia arba kielė ilgomis kojomis šoka 
kažko ieškodama. Saulė įkaitindavo jo nu
garą, ir jis tingėdavo apsiversti.

— Tai, sakai, šildaisi, Jonai? — paklaus
davo kas nors iš .pažįstamų.

— Šildausi, o juk ko nesišildytš, jei saulės 
Ir laiko daug.

— Tinginys, jei laiko daug. Reikia cįirbtl.
— Galiu dirbti — galiu ne, nes juk aš nie

kam nenusikalstu nedirbdamas.
— O užsidirbtum pinigų, apskeqgHwn ir 

būtum į žmogų panašus.

- . Aloyzas Baronas

VALKATA
— Sakai, į žmogų? Man, rodos, kad aš ir 

dabar į žmogų panašus, o jei aš būsiu apsi
rengęs, paukščiai gražiau negiedos ir saulė 
šviesiau nešvies. O šiaip juk gyventi gera.

— Bet juk tu nuplyšęs ir dažnai alkanas.
— Todėl aš laisvas. Man nereikalingas lai

krodis, man nereikia bartis tarnyboje ir steng
tis rinkoje apgauti draugą. O čia sau stebi, 
kaip gėlės žydi, klausai, kaip paukščiai gieda, 
šildaisi saulėje ir mąstai ką nors, pavyzdžiui: 
kodėl dangus mėlynas? Ir niekaip negaliu su
galvoti kodėl.

— Gieda jis vis sau, — pasakydavo nuei
nantis ir dėkodavo Dievui, kad jis protingas 
ir apsirengęs, užima gyvenime šiokią tokią 
vietą ir džiaugiasi, kad žemėje ne paskutinis,, 
nes vistiek paskutinis valkata.

— Visi vis tą patį, — sakydavo valkata, 
žiūrėdamas į nueinantį. — Jie turi daug pini
gų ir daug rūpesčių. Jie nori gyventi vienas 
už kitą geriau, jie galvoja apie ateitį, o apie 
praeitį nė vienas. Praeitis gi šiandien visų 
mūsų vienoda. Ar vaikiojosi pinigą ir varžėsi 
dėl 4°, ar jie buvo darbininkai, ar mokslinin
kai, karaliai, ar ūkininkai, — vistiek bėra tai 
-tik praeitis, ir šiandien nė kiek negeriau dėl 
to, kad kažkada prieš 10 metų nešiojai • ge
resnę eilutę, gyvenai puikiuose rūmuose ar į 
žemes sulindusioje lūšnoje.

Jis stebėdavo saulę ir rūką, klausydavosi 
varpų skambėjimo ir nesuprasdavo, kodėl jį, 
norintį būti laisvą nuo pinigo, vadino valkata. 
„Valkata" — šaukdavo vaikai, bėgdami iš mo
kyklos pro jį ir iš karto jį imdavo juokas, vė
liau pyktis, kad ir maži mokomi gyvenimą su
varžyti nereikšmingomis vertybėmis.

Vėliau viskas pasisuko labai blogom pusėn. 
Atėjo svetimi kareiviai, sakė kalbas, kabinėjo 
vėliavas, nufotografavo jo žemėn sulindusią 
trobą, vėliau ją sugriovė, naujos nepastaty- 
dami, ir pasakojo apie didelę laisvę ir nepa
prastą gyvenimą.

— Dabar tu galėsi būti komisaru, — pasa
kojo jam kaimynai.

— O kam man komisaru, juk nuo to saulė 
labiau nešvies, ir paukščiai gražiau negiedos, 
ir vasara nebus šiltesnė, ir metai geresni. Juk, 
argi negera gyventi be laikrodžio, tarnybos ir' 
pinigų?

Paskui atėjo su triukšmu kiti kareiviai ir, 
kas buvo nesunaikinta pirmųjų — naikino 
antrieji. Ne visada begalėjo valkata kada no
rėjo šildytis prieš saulę, ar bristi dideliais me
diniais baltą sniegą, nei prie pirmųjų, nei prie 
antrųjų. Bet vieną kartą jam kažkas pasakė:

— Bepigu tau,. Jonai, kad tu esi valkata. 
Tu nieko neturi ir nieko negali nustoti.

— Aš turiu daugiau, negu jūs visi kartu 
— nes aš esu laisvas nuo turto, — sakydavo 
jis, o sau, džiaugdamasis, pridurdavo: „Ir vis 
dėlto jie vieną kartą man pavydi. Jie seniai 
turėjo man pavydėti, nes aš suprantu gyveni
mą kitokį, negu jie. Aš galiu nuo visko, kas 
slegia pečius ir širdį, ir drasko kišenius. Tu
rėjau kažkada namus, dabar ir jų nebeturiu. 
Ir gerai, nes man tada priklausė tik namai, 
o dabar priklauso pasaulis. Ir gyveni sau be 
noro būti kažkuo nepaprastu. Ir niekados aš 
nebūsiu pirmas, ir niekados nekrisiu, nes aš 
nelipu aukštai, niekados nesigrumsiu dėl vie
tos ir pinigo, nors todėl neišvengsiu valkatos 
vardo.“ O vieną kartą kažkas valkata pava
dino ji tada, kada, rodos, turėjo būti visiems 
aišku, kad visi pasidarysim valkatomis.

— Ir valkata turi širdi, o daugelis ne val
katų vietoj širdies — pinigus, — supyko jis ir 
tuo pačiu metu to pasigailėjo. — Atleiskite,

kad aš pykstu, juk visas pasaulis negali taip 
gyventi, kaip gyvenu aš. Gal būt aš tikrai 
valkata.

Paskui pradėjo antruosius kareivius stumti 
pirmieji. Antrieji gynėsi ir vertė visus gintis. 
Vieną priešpietį valkata, gulėdamas aviečių 
krūme, pamatė, kaip pilkais rūbais ir veidais 
kareiviai sodino vieną jo kaimyną į mašiną, 
kurioje, buvo daug įvairaus amžiaus, įvairiai 
apsirengusių ir tylinčių, kaip mirtis, vyrų. 
Kaimyno žmona stvėrė už rankų kareiviui ir ' 
vyrui.

— Ne, man reikia darbininkų. Duokit kitą 
savo vieton, aš paleisiu, — kalbėjo neaiškia 
kalba kareivis, bet valkata jį suprato.

— Aš viėtoj jo, — išlindo jis iš krūmo.
— Vaikį. <■! — šūktelėjo kaimyno žmona.

— Jonai, — pasitaisė skubiai, — tai tu! Dė
kinga tau būsiu visą gyvenimą.

— Gali paimti maišą su baltiniais ir mais
tų, — pastebėjo kareivis.

— Aš nieko neturiu, — atsakė valkata, 
keldamas sunkiomis klumpėmis apautas kojas 
į sunkvežimį.

— Reikėtų jam bent batus įduoti, — pa
sakė skubiai atsitolindamas nuo sunkvežimio 
vyras žmonai.

— A, tai patiems dar reiks, nežinia, kaip 
teks gyventi, gal dar patiems teks bėgti, — 
atsigavo, kaip iš karsto grįžusi žmona.

Ir gerai, kad pasigailėjo jie, kai ko valka
tai, nes jam buvo labiau kaip visada niekas 
nereikalinga. Važiuojant į darbą, užpuolė lėk- , 
tuvai mašinų koloną ir sunaikino žmones ir 
sunkvežimius. Vėliau kažkas, pasakojęs, kad 
matęs valkatą, gulintį aukštielninką palei 
plento griovį, besišypsantį prieš saulę ir at- 
metusį abi rankas į šonus, lyg norintį pasa
kyti: „Kaip gera gyventi ir mirti, kai tuščio# 
rankos“.
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Pusė milijono Kultūros Fondui!
Didelės pastangos, dar didesnės 

kliūtys. Šie metai mums daug kuo 
reikšmingi. Pirmiausia jie yra skirti 
garbingajai knygos sukakčiai pami
nėti, o tuo tarpu lietuviškoji-knyga, 
kurios sukaktį švenčiame, tėvynėje 
merdi. Tremties sąlygos taip pat ne
palankios gerai knygai, o rytoj jos 
gal bus dar sunkesnės. Kitos kultū
rinio gyvenimo sritys taip pat negali 
džiaugtis sąlygų palankumu: kas 
dirbama, tai tik laužiantis pro kliū
tis ir nepriteklius, iš niekų darant 
stebuklus, nesigailint sveikatos ir 
milžiniškos kultūros darbą dirban
čiųjų žmonių energijos. O energijos 
ir sveikatos ilgam negalės Ištekti, jei 
kliūtys nebus stengiamasi mažinti. 
Tam reikalingos mūsų visų sudėtinės 
pastangos, mūsų visų parama.

O kultūros vis tiek neuždarysi-į 
dėžutę. Šie metai reikšmingi ir tuo, 
kad jau matyti pirmieji ženklai lie
tuviškajai tremtinių bendruomenei 
išsiskirstyti. Ta bendruomenė jau 
skirstosi į visas šalis, o ar susirinks 
vėl į krūvą? Gal didžioji dalis su
grįš namo, pareis kurti ir dirbti, bet 
šiuo metu, kai iššiskirstome, mes 
negalime galvoti, kad ir mūsų kul
tūrinis gyvenimas turis būti deda
mas į dėžę ir laikomas geriems lai
kams. Kultūrinis gyvenimas nepri
valo sustoti. Kai kuriose srityse jis 
turėtų ,net pagyvėti ar bent išlikti 
esamame lygyje.

Jai reikia rūpintojų. O kas tuo 
rūpinsis, kas judins, kas rems, kas 
tvarkys?

Ba abejo, šitam reikalui turi būti 
Institucija, mūsų pačių sudaryta. Ji 
rūpinsis, liet ji privalo iš kur nors 
gauti lėšų. Instituciją gal daug 
lengviau sudaryti,- negu ^suorgani-

Tiek kultūrinio gyvenimo ligšio
linis pusiau partizaniškas tvarkymas, 
tiek numatymas, kad mūsų tautinė 
bendruomenė turės pamažu išsi
skirstyti, verčia mus turėti institu
ciją, kuri visą laiką rūpintųsi kultū
riniu gyvenimu ir tvardytų J į. O to
kia institucija kaip tik būtų Kultū
ros Fondas, dėl kurio reikalingumo 
mūsų spauda jau yra pasisakiusi (L. 
Dovydėnas, J. Cicėnas). Kultūros 
Fondo susiorganizavimu šiems me
tams mes dar suteiktume vieną di
džiai reikšmingą bruožą.

Tiesa, ligi šiol nėra jokių ženklų, 
kurie rodytų kad būtų jau kas nors 
konkrečiai, padaryta Kultūros Fondo 
idėjai įgyvendinti. Nuskambėjo 
spaudos balsai, lyg šauksmas ty
ruose, ir vėl tylu, nors tokio Fondo, 
tokios institucijos reikalingumas dėl 
to nė kiek nesumažėjo.

Rūpintojais laikas būtų pasirū
pinti. Mėginkime dar kartą kalbėti, 
bet jau visiškai konkrečiai. Nežinau, 
kokių šaltinių vėliau būtų galima su
rasti, kur yra lėšų, bet iš pradžių 
mėginkime patys padaryti gražią 
pradžią, užuomazgą, o toliau gal 
lengviau viskas pradės vykti.

Mano siūlymas būtų šitoks (kur 
klysiu, ten tegu mane pataiso susi
rinkę daugiau galvų). Tegu Švieti
mo Valdyba imasi iniciatyvos su
šaukti tarybą, kuri tvarkytų busimąjį 
Kultūros Fondą ar bent suorgani
zuotų jį. Mano išmanymu, turėtų 
būti pakviesti rašytojų, žurnalistų, 
mokslininkų, scenos meno žmonių, 
dailininkų, muzikų ir t. t. atstovai. 
Kad vėliau nebūtų nereikalingų gin
čų, šališkumo ar įtarinėjimų šalįš- 
kumu, galėtų dalyvauti ir mūsų bu

vusių žymiųjų srovių (partijų) atsto
vai. Kviesdama tokį pasitarimą ar, 
tarybą, Švietimo Valdyba galėtų jau 
iš anksto paruošti tos busimosios in
stitucijos (Kultūros Fondo) statuto 
projektą. Besvarstant paaiškėtų ir 
būtų nuspręsta, kas būtų vyriausią
sias Fondo lėšų valdytojas, kas, kam 
ir kaip turėtų skirstyti jas ir 1.1. Tai 
Būtų institucijos organizavimo ir jos 
įteisinimo darbas.

Pinigų pradžiai galėtume šumesti. 
Kitas darbas, kuris jau galėtų būti 
pradėtas vykdyti taip pat nieko ne
laukiant, tai lėšų surinkimas busi
majam Fondui, nors pradžiai.

Nenoriu tvirtinti,kad mes galėtume 
surinkti milijoną markių, bet pus- 
milijonį tikrai galėtume. Šitokiai su
mai mūsų tarpe suorganizuoti, mano 
galva, gal nereikėtų nė labai didelių 
pastangų. Savo tarpe turimfe nemaža 
vargšų, kurie patys reikalingi pagal
bos, bet turime ir tokių, kurie su 
marke visiškai nesiskaito ir nemato 
reikalo skaitytis. Prie kortų stalelio 
prakišami šimtai vien tik tam, kad 
jaukiau praeitų diena ar vakaras ar 
būtų padirginti nervai. Kai kam ne 
vieną šimtą praryja buteliukas. Kai 
kas šiaip neturi kur išleisti pinigo ir 
išmėto jį niekniekiams. Pagaliau da
bar, kol mes veltui gauname duoną, 
dirbantieji galėtų atsisakyti dalies 
savo uždarbio, jei juos kas nors pa
ragintų'tą dalį skirti geram tikslui. 
O ir smulkus pinigėlis būtų bran
gus, duodamas iš geros širdies.

Kas įmokės pirmąjį tūkstantį? 
Trūksta tik vieno dalyko: pradėti. 
Todėl visuomeninkams ir kultūrinin
kams siūlau pradėti šiam tikslui sa
vanoriškas rinkliavas stovyklose, su

darius komitetėlius. Tikiuos, kad j 
šią talką įsijungs visi mūsų laikraš
čiai, skelbdami, kaip rinkliava vyksta,
klek kur surinkta, stambesniųjų 
aukotojų ir kultūros mecenatų pa
vardes. Stovykloms siūlau varžybas, 
kuri daugiau" surinks, siūlau neapsi
leisti viena kitai, nes juo daugiau 
kuri surinks, juo gražiau ji įrodys, 
kad joje gyvenantieji lietuviai yra 
neabejingi savo tautinės kultūros 
reikalams, kad jie mėgsta geras kny
gas, gerus laikraščius, myli savo an- 
sambius, operą, teatrus, didžiuojasi 
savo mokslininkų, rašytojų, poetų, 
muzikų, dailininkų darbais, nes tos 
jų surinktosios markės bus skiriamos 
visiem mūsų kultūros darbams pa
remti, kur tik ta parama bus labiau
siai reikalinga.

Surinktieji pinigai, kol oficialiai 
bus kas paskelbta, gurėtų būti per
siunčiami Švietimo Valdybai, ar jos 
įgaliotiniams.

Kas įmokės pirmąjį tūkstantį ar 
šimtą? Kuri stovykla pasirodys rū
pestingiausia mūsų kultūros rytdie
nai? Kas pasirodys nuoširdžiausi 
mūsų kultūros mecenatai?

Tad nuo šios dienos jau prade
dame, broliai ir seserys, pasiturin
tieji ir neturtingieji! Vardan tos 
Lietuvos! K. Barėnas

Mūsų Kelio Redakcija, dėdama šį 
straipsnį ir nuoširdžiai pritardama 
iškeltai minčiai — tuojau steigti Kul
tūros Fondą, pasižada tą pirmąjį 
tūkstantį įmokėti iš savo kuklių pa
jamų, kai tik bus žinoma, kur tos 
lėšos pradedamos telkti. Redakcija 
taip pat tiki, jog kiti laikraščiai ir 
knygų leidyklos lygiagrečiai šią kil
nią mintį irgi parems. Laukiame tik 
susiorganizuojant instituciją, kuri au
toritetingai galėtų sukelti visuotinį 
lėšų telkimą. Redakcija

zuoti įvairiems kultūros reikalams 
lėšų, ypač tada, kai tremtyje būda
mi neturime žemės po kojų — savo 
valstybės. Naujas scenos meno kolektyvas
Prie straipsnio

„1918 m. Vasario 
Šešioliktosios reikšmė“

Mūsų Kelio nr. 15, 18, 20—22 iš
spausdintame savo straipsnyje esu 
pastebėjęs kai kurias taisytinas 

-spaudos klaidas, kaip štai:
Nr. 15 — 1 skyrelyje: viet. „iš 

jos praeities rašytų“ turi būti „iš 
los praeities rašytų lapų“; 5 sky
relyje viet. „savanoriškos.... pozi
cijos“ turi būti „savarankiškos .,. 
pozicijos“; .6 skyrelyje viet. „Poderį 
— Paderevskį ir Rusinu“.

Nr. 20 — 13 skyrelyje viet. „Pa- 
raulėn“ turi būti „Pauralėn“; 15 sky
relyje viet. „didieji mažieji kaimy
nai“ turi būti „didieji ir mažieji kai
mynai“; toliau viet. „pradėjome ne 
tik jų žodžio... įvertinimu“ turi 
būti „pradėjome stiprinties ne tik jų 
žodžio... įvertinimų, iki drįsome 
nueiti savu keliu“.

Nr. 21 — 16 skyrelyje viet. „jos 
fyvenimas Tautų Sąjungoje“ turi 
būti „jos gynimas Tautų Sąjungoje“.

Nr. 22 — 20 skyrelyje viet. „ne- 
libaigiančios ir nesibaigiančios bui
ties“ turi būti „nesibaigiančios ir ne- 
libaigsiančios buities“.

Nereikšmingų rikteliu neminėsiu: 
kiekvienas pats jas suras ir pano
rėjęs ištaisys. M. Biržiška

Kultūriniai sambūriai, kokie jie 
bebūtų, kiekviena-kultūringą lietuvį 
džiugina, nes tik per tokius sambū
rius mes galime parodyti svetimie
siems savosios tautos išprusimą, jos 
aukštą kultūrinį lygį. Todėl yra 
džiaugsiAngai sveikintinas iniciato
rių sumanymas suburti visus trem
tyje esančius (Lietuvos scenoje sėk
mingai dirbusius ir tremtyje naujai 
pasireiškusius) lietuvius baletininkus 
į vieną scenos kolektyvą, tuo būdu 
įsteigiant „Lietuvių Tremtinių Ba
leto Teatrą“.

Lietuvių Tremtinių Baleto Tea
tras, remiant Augsburgo lietuviams 
kultūrininkams, baletmeisterio E. 
Bandzevičiaus vadovybėje įsisteigė 
gegužės menėsį. Dirigentu yra muz. 
A. Kučiūnas, o dekoratorium pakvie
stas dail. L. Vilimas.

Sis naujasis scenos meno kolek
tyvas, j kurį su visais baletininkais 
įeina daugiau 30 žmonių, atsidėjęs ir 
ryžtingai, veik nė kieno nepastebi
mas, o gal net mažokai tremtinių va
dovybės ir teremiamas, sunkiose sąly
gose baigia ruošti pirmąją 3-jų veik
smų baleto „Čoppelia“ premjerą. 
Kadangi dauguma baleto kolektyvo 
narių yra suvažiavę iš kitų stovyklų, 
kai kurie net ir iš kitų zonų, tai ga
lima ir įsivaizduoti, jog gyvenimo, 
o tuo pačiu ir darbo, sąlygos negali 
būti žavėtinos, ypač, kai tik keli vi- 
suomeninkai baletininkų užsimotą

darbą aktyviai teremia. Po sunkaus 
įtempto dienos darbo jie neturi net 
patųgaus poilsiui kampo, ką jau be
kalbėti apie geresnį kąsnį. Tai tik iš 
pasišventimo jie nepuolė neviltin, ir 
štai jau liepos 28 d. Augsburge, „Lud- 
wigsbau“ salėje stato pirmąją baleto 
premjerą „Čoppelia“.

Šioje .baleto premjeroje, be aukš
čiau minėtų Baleto Teatro viršūnių, 
dalyvauja sekantieji baletininkai: Ir. 
Adomavičiūtė, V. Adomavičiūtė, T. 
Babuškinaitė, J. Drazdauskaitė, R. 
Drazdauskaitė, T. Doberkaitė, G. če- 
glovaitė, N. Kaliskienė, E. Kepalaitė, 
T. Pagodinaitė, Z. Smolskaitė, J. Šad- 
zevičiūtė, A. Slepetytė, J. Ambrazas, 
E. Bandzevičius, A. Butkus, M. Bru- 
neizeris, Z. Baublys, B. Cunovas, A. 
Liepinas, S. Modzeliauskas, P. Maže
lis, J. Puodžiūnas, S. Velbasis, J. Va
siliauskas ir Zygas. Tai šis gausus 
būrys pasiryžo imtis atsakingo darbo, 
reprezentuojančio lietuvių tautą ba
leto menu. Jų užsibrėžtas tikslas 
yra kilnus, todėl iš lietuviškosios 
visuomenės pusės j'ie turi pajusti vi

suotiną tiek moralinę, tiek ir mate
rialinę paramą. Ir tai, kad jų už
simotasis darbas suprantamas ir 
įvertinamas, turi būti parodyta tuo
jau pat, nelaukiant to momento, ka
da jau pats kolektyvas savaime taps 
savo užsimojimų laimėtoju. Visuo
meninė šiluma ir parama kaip tik 
jiems dabar yra reikalingiausia. Tu
rėtą būti skubiai atkreiptas rimtas 
organizacijų vadovybių dėmesys, ku
rio, kaip informuoja šį baleto kolek
tyvą globojantieji visuomeninkai, dar 
vis ligi šiol efektyviai nejuntama.

Kaip patirtis rodo, visada savo 
šiltą dėmesį atkreipia į tremtinių lie
tuvių kultūrinius pasireiškimus mū
sų broliai Amerikoje. Tokio malo
naus dėmesio jau, kaip girdėti, susi
laukė mūsų detmoldiškė opera: anot 
amerikiečių lietuvių, ji, įsikūrusi Či
kagoje ar kitame Amerikos mieste, 
turėtų geriausią pasisekimą. Galime 
būti iš anksto įsitikinę, jog toks pat 
šiltas amerikiečių lietuvių dėmesys 
bus atkreiptas ir į augsburgiškį Lie
tuvių Tremtinių Baleto Teatrą.

D. P.

Naujos knygos

Kalbos kampelis
(Redagūoja Pr. Skardžius) ’>

32. Vienas lš Mūsų Kelio skaity
tojų mums rašo, Had parkeriui pa
vadinti galėtų tikti rašyklė; plg. ra- 
Sy-klė: rašy-ti, vėty-kle: vėty-ti 
mėty-klė: mėty-ti ir t. t. Kalbos at
žvilgiu rašyklė tai yra visai galimas 
žodis, ir tat savo laiku buvo minėta 
šiame laikraštyje. Visas sunkumas 
yra tik tai, kad rašyklė yra gana 
bendras dalykas, ir todėl ji specia
liai kotelio rūšiai vieno kito supra
timu nelabai tinkanti. Bet antra ver
tus, ir kotelis yra taip pat visai 
bendro pobūdžio, tačiau mes jį da
bar vartojame ne bet kuriam kote
liui vadinti, o tik rašomajam. Mat, 
naujadarų vartojimas priklauso nuo 
įvairių įvairiausių aplinkybių: nuo 
įpročio, nuo mados, nuo vartotojų 
supratimo ir kt. Savo laiku J. Jab
lonskio pasiūlė kotelį, daugeliui jis 
patiko, ir dabar mes jį visi varto
jame. Bet anksčiau, dar Aušros lai

kais, pradėtas vartoti paišelis, riet ir 
lig šios negali būti galutinai' pakei
čiamas pieštuku, nors šis pastarasis 
yra daug taisyklingesnis, įmano- 
mesnis ir todėl tinkamesnis. Dėl šios 
priežasties mūsų supratimu su par
keriu toliau šiaip reikėtų daryti: ša
lia kotelio „Federhalter“ reikėtų 
pirmoj vietoj vartoti rašyklė „Fūll- 
federhalter“, bet šalia to žodynuose 
dėl visa ko galima būtų pridėti ir 
siurbtukas (taip vienas mūsų skaity
tojas ir siūlo daryti) arba siurbia
masis kotelis. Juk mes šalia kotelio 
dažnai pasakome ir rašomasis kote
lis. Toliau greta pieštuko, trintuko 
yra teiktinas ir mūsų savo laiku 
svarstytasis suktukas „Dreibleistift“. 
Piltukas parkerio pavadinimu vien 
dėl asociacijos nėra teiktinas ir, be 
to, vien bandymui Kalbos kampelyje 
iškeltas aikštėn, jis nėra radęs pla
tesnio atgarsio. |

TREMTIES METAI. Lietuvių 
Rašytojų Metraštis 1547 — 
19 4 7. Lietuvių knygos keturių šim
tų metų sukakčiai paminėti. Reda
gavo Bern. Brazdžionis. Išleido „Pa- 
tria“ Tuebingene, Vokietijoje, 1947 m. 
Tiražas 5.000 egz. Rinko Maschinen- 
satz-Fertigung G.m.b.H., Ludwigs- 
burge. Spaudė R. Kallenberg spau
stuvė Ludwigsburge. Įrišo K. Gaupp 
Rommelshausene. Kietais viršeliais. 
Viršelio aplankas — V. K. Jonyno, 
tekste vinjetės — A. Vaičaičio. Su 
turiniu 612 psl., kaina 25,— RM.

Metraštyje su poezija, beletristika, 
dramos dalykais bei straipsniais da
lyvauja septyniadešimt autorių. Tai 
gausus būrys. Savo darbų reproduk
cijomis dalyvauja penkiolika daili
ninkų.

Tokio savo apimtimi didelio dai
liosios literatūros kolektyvinio leidi
nio neturėjome ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Tai Viena didžiausių trem
tyje pasirodžiusių knygų. Ji gimė, 
kaip buvo ne kartą jau mūsų perio
dikoje rašyta, Lietuvių Tremtinių 
Rašytojų Sąjungos Valdybos pasiim
tosios iniciatyvos dėka. Sis girtinas 
Rašytojų Sąjungos sunkiose tremties 
sąlygose užsimojimo įvykdymas ras 
šiltą atgarsį mūsų visuomenėje,, kuri' 
geros knygos laukia su nenumaldomu

išsiilgimu. Plačiau žvelgiant, ne reta 
proga TREMTIES METAI bus vaiz
džių įrodymu svetimiesiems, koks di
delis skaičius mūsų tautos eliįo (čia 
tik dar maža jo dalis) dėl pairusios 
Europoje tvarkos turi nešti karčią 
tremtinio dalią.

Apie šį didelį kolektyvinį rašy
tojų darbą Skaitytojai šiuose pusla
piuose kiek vėliau turės progos ir 
plačiau pasiskaityti, nes trumpu pa
minėjimu pro šitokį laimėjimą nega
lima praeiti. "

Alė Rūta — Nakaitė, BE TAVĘS 
Poezija. 1946 m. Iliustravo Albertas 
Veščiūnas. Išleido Antanas Urbonas. 
Spaudė Eichhorn-Kallenberg spaus
tuvė Ludwigsburge. 132 psl., kaina 
6,- RM.
„Neverk, po viesulų staugimo

švis padangė, — 
jauni sparnai atgal pamos — 
Bučiuosim kaip relikviją atradę

brangią, 
įpūsim židinius namuos.“

Tokiu motto patiekia mums Alė 
Rūta — Nakaitė savo pirmąjį poezi
jos rinkinį BE TAVĘS, talpinantį sa
vyje 110 eilėraščių ir suskirstytą j 
tris atskiras dalis: I. Gėlės Veidro
dyje, II. Nuo Kalno ir III. Be Tavęs 
Pirmoji dalis apima kūrinius, dvel- 
kiančius jaunystės dienų prisimini-

Literatūros ir meno 
naujienos

Tarptautinis romano konkursas. 
Jungtinių Amerikos Valstybių žur
nalas “The Atlantic Monthly Press“, 
išeinąs Bostone, paskelbė romano 
konkursą. Rankraščius, parašytus 
mašinėle (bet kuria kalba), turinčius 
nemažiau kaip 50.000 žodžių, siųsti 
adresu: “Atlantic Novel Contest for 
1947“, 8; Arlington street, Boston, 
Mass. USA. Pirmąją premiją sudaro 
10.000 dolerių.

„Didžiosios Vakarų knygos“. Prof. 
Robert Maynard Hutchins, Britų ifn- 
ciklopedijos redakcinės komisijos 
pirmininkas, pasiėmė metus atosto
gų, kad galėtų atsidėti „Didžiųjų Va
karų pasaulio knygų“ leidimui. Toj 
serijoj numatoma leisti pasaulinių 
klasikų raštai. Iš, viso išeis septy
niasdešimt vieno autoriaus 437 vei
kalai ir biblija. Be to, bus išleisti 
devyni tomai antologijų (lyrikos, 
dramos ir 1.1.).

Italijos meno kūriniams gelbėti 
komitetas įsisteigė Jungt. Amerikos 
Valstybėse. Si institucija rūpinsis 
meno kūriniais (greičiausiai, archi
tektūriniais), nukentėjusiais nuo ka
ro veiksmų. Siam reikalui jau pa-' 
skirta pirmoji pašalpa — 50.000 doL

Stokowskis Europoj. Garsus Ame
rikos dirigentas Leopoldas Stokow
skis šią vasarą diriguos koncertus 
amerikinėje Vokietijos zonoj.

Corintljo paroda New Yorke. Ži
nomo vokiečių tapytojo Loviso Co- 
rintho (1858 — 1925) paroda neseniai 
atidaryta New Yorke. Corinthas yra 
vienas žymiausių vokiečių tapytojų 
impresionistų, stiprus ir grafikos sri
tyje. Jo stiliuje žymu perėjimas nuo 
impresionistinės prie ekspresionisti
nės tapybos.

Naujojo meno muziejus Paryžiuje 
Po impresionizmo muziejaus Pary
žiuje atidarytas naujojo meno muzie
jus, kurio direktorium yra rašytojau 
ir meno kritikas Jean Cassou. Šio 
muziejaus reikšmę bus galima įver
tinti tik tada, jei atsiminsime, kad 
prancūzų tapyba jau daugiau kaip 
šimtą metų užima pirmą vietą pa
saulyje. Jame reprezentuojamos vi
sos šių dienųj?rancūzijos meno sro
vės. Greta neseniai mirusio skulp
toriaus Despiau 'muziejuje išstatyti 
Signaco, Deraino, Bonardo, Vuillard 
do,-Matisse’o ir daugelio kitų tapy
tojų darbai.

Mirė tapytojas Marquet. Po ilgos 
ir sunkios ligos Paryžiuje mirė žino
mas tapytojas Albertas Marquet, gi
męs 1875 metais. Jo paveikslas ma
tėme reprezentacinėj prancūzų meno 
parodoj, įvykusioj beveik prieš de
šimt metų Kaune. Jaunystėj tapyto
jas buvo neturtingas ir turėjo sun
kiai grumtis su gyvenimu dėl kas
dieninės duonos kąsnio. Garsėti jis 
pradėjo dar prieš I-ąjį pasaulinį ka
rą. Marquet — stiprus koloristas, 
linkęs į formų suprastinimą ir api
bendrinimą, vienas iš talentingiau
sių ir sveikiausių šių dienų prancūzų 
meno atstovų.

Prancūzų nuotykių romano pre
mija. Šiemet paskirta Armandui Zi- 
wesui ir Erikui J. Certonui, už jų 
romaną, „Vidunakčio gauja“. Ši pre
mija buvo skiriama jau dvyliktą kar
tą. Jury komisiją sudarė tokios pran
cūzų literatūros garsenybės, kaip 
Goncourtų Akademijos narys Fran
cis Garco, Pierre Orlan, Joseph Kes
sel ir kt. Literatas

mais, svajonėmis, lengva malonia 
kančia, netekus jo. Aš ir tu, jis ir ji 
su savo gyvais ir vaizdžiais pergyve
nimais patraukia skaitytoją. Antrą 
dalį skaitant, prieš skis atsiveria tau 
realus gyvenimas, kur pasiryžimas ir 
neviltis, gėris ir nuodėmė tarp savęs 
rugąrtKih Tuo motyvu poetė yra įdo- ' 
mi ir pavergia skaitytoją, nes jis pats 
save čia suranda. Gal kai kur tru
putį proza dvelkia, bet tai visiškai 
nebanalu ir to veik nesijaučia. Tre
čioji dalis — tai varganų tremties 
dienų sielvartas, tai gražūs praeities 
prisiminimai, .vaizdingai plaukią iš 
klajūnės benamės poetės sielos. „Di
džiuoju sopuliu pavirto mano ilge
sys“, sako poetė, atspėdama ir skai
tytojo jausmus.

Kad ir paprastai, neieškodamas 
įmantrių formų, poetas, išliedamas 
savo pergyvenimus popieriuje, atspė
ja ir skaitytojo kančias bei sielvartą, 
jis yra jau daug laimėjęs. Alė Rūta 
— Nakaitė savo pirmuoju poezijos 
rinkiniu to tikrai pasiekė.

Stp.'Pl-nas
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Lietuviškoji knyga paskutiniųjų 
okupacijų metais

Lietuviškojo spausdinto žodžio ke
lias per visus 400 metų ne rožėmis 
klotas. Įvairiausios okupacijos, spau
dos draudimo laikmetis, pagaliau vie
ni šviesiausių mūsų knygos metų — 
Nepriklausomybės laikotarpis,' — po 
to vėl okupacija po okupacijos, pa
galiau šiandien lietuviškoji knyga 
gimtojoje mūsų žemėje merdi, o 
tremtyje spausdintasis žodis stengiasi 
palaikyti gyvybės daigus nors ir sun
kiausiose sąlygose.

Taip jau gyvenime yra, kad, nete
kus materialinių vertybių, pradedama 
daugiau vertinti dvasiniai turtai Oku
pavus mūsų kraštą atėjūnams, lie
tuviškoji knyga virto tiesiog bran
genybe, kurią pradėjo visi graibstyti. 
Pačiomis pirmosiomis okupacijos die
nomis knygynus užplūdo minios žmo
nių ir eilės stoviniavo prie lietuviš
kosios knygos. Okupantai veržėsi j 
manufaktūros bei galanterijos pre
kybas, į batų bei dviračių ir kito
kių gėrybių krautuves, o lietuviai — 
l knygynus ir knygų leidyklas. Ke
liolikos savaičių laikotarpyje ištuš
tėjo knygynai centre ir provincijoje, 
ir be jokių lietuviškosios knygos at
piginimo mėnesių buvo išpirkta de
šimtys tūkstančių tomų {vairiausių 
knygų. Tada buvo perkama viskas: 
dailioji proza ir poezija, vertimai, 
mokslo veikalai, žurnalų komplektai 
ir 1.1. Pirko taip pat'visi: ir tie, ku
rie prieš tai gal ištisų metų laiko
tarpyje neperžengdavo knygyno 
slenksčio, o dar labiau tie, kurių 
lentynas ir taip jau slėgė sunkūs 
gausių leidinių tomai.

Nepriklausorfiojo gyvenimo lai
kais susikūrusios ir išaugusios di
džiosios knygų leidyklos, netikėtai 
greitai ištuštėjus jų sandėliams, 
pradėjo rūpintis ir okupacijos sąly
gose skaitytojui duoti naujos lietu
viškos lektūros. Tačiau, pagal iš 
anksto numatytą planą, bolševikai 
nacionalizavo ir visas leidyklas, 
Įkurdami vieną Valstybinę leidyklą. 
Šitoji buvo įpareigota leisti įvairias 
brošiūras, vertimus iš rusų kalbos, 
kur būtų aiškinamas naujasis bol
ševikinis mokslas, suniekinama Lie
tuvos praeitis, žmonėms įrodinėja
mas naujosios diktatūrinės totalisti- 
nės santvarkos' pirmumas, jos geru
mas. Lietuvis skaitytojas šitokią 
naująją progagandinę lektūrą ma
siškai ėmė boikotuoti, o tuo pačiu 
su dar didesniu įniršimu ieškoti 
Nepriklausomybės metais išleistų 
knygų, kurias okupantai pradėjo 
masiškai naikinti, deginti ir siųsti 
į popieriaus fabrikus kaip makula
tūrą. Ir kokia buvo literatūros 
šventė, kai pirmojo bolševikmečio 
pradžioje knygynų vitrinose pasi
rodė dar prieš okupaciją pradėti 
spausdinti mūsų klasiko K. Duone
laičio prabangiai išleisti „Metai“. 
Keliolikos dienų laikotarpyje buvo 
išpirkta visa, palyginti, gausi „Me-r 
tų“ laida. Prasidėjo protekcijų ieš
kojimas Valstybinėje leidykloje, pas 
spaudos žmones, knygynuose ir jų 
sandėliuose, norint gauti šią ar ktią 
kurią lietuvišką knygą. Iš antikva
riatų, kuriuose per Nepriklausomy
bės laikus už niekus buvo sunešta 
daugybė vertingų ir mažiau vertės 
turinčių knygų, jos bematant taip 
pat pradėjo nykti.

Šitoks lietuviškosios knygos 
grobstymas tęsėsi visą pirmąjį bol
ševikmetį. Pagaliau sulaukėme an
trosios — vokiečių — okupacijos. 
Per bolševikmetį jau gerokai buvo 
Ištuštinti visi materialinių gėrybių 
sandėliai, o naujasis okupantas me
tėsi graibstyti užsilikusią pupelių 
kavą ... Lietuvis tuo tarpu vėl nu
kreipė savo akis į knygynus, į dva
sinius turtus. Beveik ištsus metus 
nepasirodė jokia nauja lietuviška 
knyga. Išdygo tik kelios propagan
dinės brošiūrėlės, bet ir jų šios oku
pacijos metu nebuvo tiek gausu, kaip 
bolševikmečiu.

Pagaliau po 'keliolikos mėnesių 
šalia iš bolševikmečio užsilikusios, 
naujai perorganizuotos, Valstybinės 
leidyklos atsikūrė prieš karą'buvusi 
viena didžiausių Lietuvoje knygų 
leidykla „Sakalas“ ir dar viena kita 
mažesnė privati leidykla. Jos pra
dėjo bandyti naujus vargo kelius 
nugalėti ir skaitytojui pateikti naujų 
leidinių. Šis okupantas pajautė lie
tuvių prisirišimą prie savo knygos, 
numatė, kokią reikšmę lietuviška
jam gyvenimui palaikyti turi dvasi
nės vertybės, taigi ir spausdintasis 
lietuviškas žodis, tad visokiomis 
priemonėmis stengėsi knygų lei
dyklų darbą trukdyti. Ne tik cen

zūra ištisus metus išlaikydavo jai 
pateiktus rankraščius, bet ir atitin
kamos vokiečių ūkinės įstaigos ven-. 
gė atleisti leidykloms reikiamą po
pieriaus kiekį, kad tuo būdu sutruk
dytų knygų leidimą ar bent suma
žintų jų tiražą. Vis dėlto antraisiais 
ir trečiaisiais vokiečių okupacijos 
metais ir Valstybinė leidykla ir pri
vačios leidyklos išleido vieną kitą 
mirusiųjų lietuvių klasikų veikalą 
(Vaižganto „Pragiedrulius“, V. Ku
dirkos „Satyras“ ir kt.), o taip pat 
ir šių dienų lietuvių rašytojų naujų 
kūrinių. Bet visa tai buvo tik lašas 
jūroje! Keista, tačiau lietuviška kny
ga virto spekuliacijos objektu. Už 
knygą buvo mokama keleriopa kai
na, net dešimteriopai brangesnė už 
normalią. Laimingas jautėsi skaity
tojas, kuris turėjo pažinčių Valsty
binėje leidykloje. „Sakale“, kitose 
leidyklose ar knygynuose.

Tokių įvairiausių pažinčių ir pro
tekcijų dėka centro gyventojai kau
niečiai, kurie uoliau rūpindavosi, 
nutverdavo vieną kitą leidinį. O 
provincijos skaitytojui naujas leidi
nys buvo nebepasiekiamas. Ten ir 
per protekcijas ir per pažintis nebe
buvo Įmanoma gauti naujai pasiro
džiusių knygų. Susirado tokių kny
gos mėgėjų, kurie įveikdavo sun

Alfonsas Gricius

Dabar nebežinau, kur man kariais yra matytas, 
Anas niūrūs paveikslas apie pajūrio žvejus; — 
Kada, įsiklausydami į vandens kaukimą nykų, 
Jie žvelgia ten, tikėdami kažką baisaus pajust.

Arba kai visą žemę jau yra palaužęs miegas,
Ir ilsisi nuo valčių'atkabinti jų irklai,
Jie lyg granito statulos namuos palinkę sėdi, \
Ligi gilaus naktividžio neprakalbėdami visai.

O, vandenų giesmė, pabundanti naujom melt.
Tai tu drebėdama žudai juos jūrų prietemų vėsoj' 
Kad nepasotinamą troškulį paveldėję jų kartos,

Lyg paukščiai paleisti rudens bekraštėje vasnot
Ateitų į tave ir šauktu tavo vardą, 
Parpuolę amžinosios tavo ritmikos tamsoj!...

Iš knygos „Žemė ir žmogus“.

kiausias susisiekimo sąlygas, iš to
limiausių Lietuvos Užkampių, įsi- 
dįję lašinių bryzelį į kuprinę, vyk
davo Kaunan, kad čia įsigytų naują 
knygą. Seni leidiniai visi iki vieno 
buvo išgraibstyti tiek iš leidyklų 
sandėlių, tiek iš knygynų ir anti
kvariatų centre ir provincijoje.

„Lietuviškoji Enciklopedija“, ku
ri, gal dėl brangumo, prieškariniais 
metais buvo kaltinama per agentus, 
vokiečių okupacijos metais buvo iš
pirkta iki paskutinio egzemplioriaus. 
Mėgstantieji pasipelnyti už „Lietu
viškosios Enciklopedijos“ pirmuo
sius 8 tomus galėjo kiekvienu me
tu paimti gražaus pinigo — 3-4 
tūkstančius markių ir net daugiau! 
„Lietuvių Kalbos Žodyno“ pirmasis 
tomas, kuris Nepriklausomybės me
tais dėl savo specialios paskirties 

Lietuvių Tautinis Aiį....bl is vaidina „Atsisveikinimą“
Naujoji šio kolektyvo premjera „Žmonės prie vieškelio“ duodama š. m. liepos 18 d. Seligenstadt®

būtų buvęs platintas keleris metus, 
vokiečių okupacijos metais buvo iš
parduotas per keliolika dienų! Ir 
taip kiekviena knyga — romanas, 
poezija, mokslinis veikalas, novelių 
rinkinys, atsiminimai ir t. t., išsky
rus pigias propagandines brošiūras, 
— vokiečių okupacijos metais skai
tytojo buvo nuostabiai greitai išper
kama, nors knygų tiražai buvo kele
riopai, dažnai dešimteriopai, didesni, 
negu, prieškariniais laikais. Tais 
metais dirbusieji knyglį leidyklose ar 
su jomis turėję artimų ryšių puikiai 
prisimena, kiek jie turėjo draugų, 
bičiulių, kurie prieš tai mažai buvo 
pažįstami, o dažnai dar tolimesni 
draugai, bet lietuviškosios knygos 
sunkmečiu pasidarė nuoširdžiausi 
draugai, kad per tai galėtų įsigyti 
naujai pasirodžiusius lietuviškus lei
dinius.

Norėdamos patenkinti plačių ma
sių knygos alkį, leidyklos ėmėsi kny
gų pardavimą normuoti, skirstyti 
tam tikrą dalį naujų leidinių apskri
timis, rajonais ir t. t, o savo tar
nautojams* parduodavo tik labai ri
botą naujų leidinių kiekį. Lietuviš
kosios knygos trūkumo problemos, 
žinoma, tai neišsprendė,-bet, griebu- 
sis šitokie? priemonių, paskutiniu 
metu vienas kitas naujas leidinys

jau patekdavo iš centrų ir toli- 
mesnėn provincijon.

Kalbant apie lietuvišką knygą 
okupacijų metais, prabėgomis užsi- 
mintina ir periodinė spauda. Jei 
knygos galėdavo išeiti ir ne propa
gandinio turinio, tai spauda okupa
cijų metais buvo priversta tenkinti 
ir okupantų pageidavimus. Bolše
vikmečiu tiek knyga, tiek ir lai
kraštis tarnavo vien tik okupantams 
— buvo priversta per laikraštį skie
pyti bolševikines idėjas. Tada net 
grožinis kūrinys — novelė ar eilė
raštis — turėjo liaupsinti okupantą, 
jo idėjas, o nepriklausomą gyveni
mą, praeitį ir laisvę bjauroti. Per 
ištisus metus jokiame bolševikinių 
laikų laikraštyje nebuvo įmanoma 
rasti eilėraštį, apysaką ar kitą kokį 
kūrini, kuris tetarnautų tik ki’n’e-

Š. m. vasario mėn. Augsburge 
įsteigta DP Laikraštininkų Sąjunga, 
atlikusi eilę organizacinių darbų, 
prieš kurį laiką užsibrėžė išleisti vi
soms tautybėms bendrą periodinį lei
dinį — dvisavaitinį laikraštį. Nuga
lėjus technikines kliūtis, pirmasis to
kio laikraščio Nr. jau pasirodė š. m. 
liepos 1 d., pavadintas „Im Ausland“. 
Iki bus gauta šiam laikraščiui leisti 
speciali licencija, jis tuo tarpu eina 
kaip priedas prie Muenchene leidžia
mo laikraščio „DP Express“. Reda
guoja Redakcinė kolegija, sudaryta

siems žmogaus jausmams žadinti, 
kuriame nebūtų bolšvikinės' dema
gogijos.

Vokiečių okupacijos metais pe
riodinės spaudos padėtis buvo tru
putį kitokia. Tiesa, spauda buvo 
griežtose cenzūros replėse, stropiai, 
okupantų prižiūrima, ir turėjo pagal 
pareikalavimą spausdinti propagan
dinę medžiagą, tačiau, šalia to, iki 
pat paskutiniųjų vokiečių okupacijos 
dienų lietuviškoje perodinėje spau
doje dar buvo galima apsčiai užtikti 
straipsnių grynai lietuviškai kultū
riniais klausimais, mūsų rašytojų 
naujųjų beletristikos kūrinių, neu
tralių ar net neslepiamai lietuviškos 
tendencijos reportažų ir t. t. Net ir 
eilinis skaitytojas puikiai sugebėjo 
atskirti pelus nuo grūdų: jis gerai 
suprato, kur okupanto peršamos ar 
primetamos idėjos ir kur grynai lie
tuviškas reikalas. Tad spaudos tira
žas tada pakilo dešimteriopai ir ke
letas tuomčt leistų lietuviškų lai
kraščių nepajėgė dėl popieriaus su
varžymų visų prenufneratorių pa
tenkinti. Ypačiai skaitytojai buvo 
pamėgę kai kuriuos provincijos lai
kraščių?, kurie, išeidami toliau nuo 
okupantų centrų, galėjo truputį 
lengviau apeiti griežtą vokišką cen- 
žūrą ir tuo pačiu išlaikyti lietuviš
kai patriotiškesnį veidą. Laikraščių 
redakcijose ir administracijose taip 
pat dažnai skaitytojas ieškodavo pa- 
žinfių ir draugų, kad galėtų užsipre
numeruoti kurį nors savaitraštį ar 
dieraštį, nes, palyginti, ir žymiai di
desnis jų tiražas, negu prieškariniais 
laikais, nepatenkino visų spaudos 
mėgėjų.

Pagaliau, dar visa eilė pogrindžio 
periodinių bei neperiodinių leidinių, 
kure buvo skiriami pakelti rezisten- 
cinėms tautos nuotaikoms, taip pat 
buvo plačiai pasklidę. Tiesa, 'jų 
tikslas buvo grynai politinis, tačiau 
bendrojo spausdinto lietuviško žo
džio istorijoje taip pat užima savo 
vietą. Kalbėti apie šią spaudą, jos 
tikslus ir reikšmę — jau atskira 
tema. '*

Be abejo, šiandien, septintaisiais 
mūsų tautos ir valstybės okupacijos 
metais, lietuviška knyga okupuotoje 
tėvynėje yra dar didesnėje pagarboje. 
Netenka abejoti, kad šiandien Lietu
voje nebeišleidžiama ne viena gro
žinės literatūros knyga, kuri būtų 
skirta estetiniams skaitytojo jaus
mams, kelti. Šiandien lietuviui skai
tytojui vėl brukama propaganda, 
kuri pirmosios okupacijos metais 
visos tautos solidariai buvo boiko
tuojama.

Mūsų tautos dalis, atsidūrusi 
tremtyje Vakaruose, liko nuošir
džiausia' lietuviškosios knygos bi-

Paryžiaus konferencijos 
atgarsiai

(Pradžia 1 pusi.) 
kad p. Marshallio pasiūlymo Europai 
atstatyti nepasisekimas pasireikštų 
pasaulio ekonominiu sutrikimu ir, 
istoriškai vertinant, gal būt, ir karu.

Stockholmo spauda Rusijos; atsi
sakymą Marshallio plane dalyvauti 
sieja su Švedijos neutralimo išlai
kymo sunkumais ir todėl yra pesi
mistinė.

Belgijos premjeras ir užs. reik, 
min. Spaakas pareiškė, jog „būtų 
kriminalinis nusikaltimas, jei neiš
naudotume tokios progos pasauliui 
išgelbėti“.

Šveicarija negalinti atsisakyti 
savo neutralumo ir prisidėti prie 
vieno ar antro bloko, pareiškė kal
bėtojas.

Italijos komunistai labai nepa
tenkinti konferencijos nesėkmingu
mu, o vyriausybė mielai prisideda 
prie Marshallio plano.

Vatikanas pesimistinis.
Čekoslovakija iš pradžių reiškė 

palankumą bet po nesėkmės — kalba 
priešingai.

Pravda pasakė, kad planas „tar
navęs pretekstu britų ir prancūzų 
vyriausybėms Europos kraštuose do
minuoti ir kištis į jų vidaus reika
lus“.

Tai šitaip vertinama buvusi 
trumpiausia Paryžiaus konferencija, 
kurios pasekmės dar nėra visai iš- 
ryškėjusios. nors nebepaslaptis, kad 
Europą sulipdyti vargu pasiseks, jei 
Rytai atsisakys bendradarbiauti.

čiulė. Ir čia sunkiausiose sąlygose, 
susikūrė naujos knygų leidyklos, pa
lyginti, gausoka periodinė spauda. 
Spausdintas lietuviškas žodis čia taip 
pat graibstyte išgraibstomas, kokios 
rūšies jis bebūtų. Tiek klasikų lei
diniai, tiek pradedančiųjų ar sene
sniųjų kūriniai, periodinė spauda ir 
įvairiausi rotatoriniai leidiniai ne- 
jieško skaitytojo, o priešingai — vi
sokiausių profesijų, amžiaus ir išsi
lavinimo skaitytojas pats rūpinasi 
įsigyti naujai pasirodžiusią knygą.

Visa tai rodo, kad sunkiuoju tau
tai metu lietuvis dar labiau prisirišo 
prie kultūrinių vertybių ir jomis 
stengiasi gaivinti savo dvasią tiek 
okupacijoje, tiek tremtyje. Meilė lie
tuviškam žodžiui, be abejo, liks to
kia pat stipri ir naujojo prisikėlimo 
sulaukus, į kurį visa tauta šventai 
tiki ir šituo tikėjimu stiprinasi ko
voje dėl laimingos ateities.

A.V.

Iš DP Laikraštininkų Sąjungos veik’ os
PRADĖTA LEISTI DVISAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

VOKIEČIŲ KALBA

po vieną asmenį iš kiekvienos tauty
bės.

Laikraščio tikslas — ugdyti ben
dradarbiavimą tarp paskirų tautybių 
tremtinių ir iš dalies atremti neuž
tarnautus priekaištus, kuriuos trem
tiniams taiko vokiečių spauda. Bet 
koks reagavimas į šiuos priekaištus 
vokiečių spaudoje tremtiniams, pa
sirodo, neprieinamas, nes iki šiolei 
ne vienas toks tendencingas straips
nis vokiečių spaudoje buvo pasiro
dęs, kaip patyrėme, kiekvieną kartą 
buvo net po keletą straipsnių atitin
kamų vokiškųjų laikraščių redakci
joms pasiųsta, tačiau šie straipsniai 
pateko nekitur, kaip į tų redakcijų 
krepšį. Turint dabar bendrą savo or
ganą, leidžiamą vokiečių kalba, Są
jungai bus prieinama į vokiečių vi
suomenę tarti objektyvų žodį apie 
šio karo aukas — tremtinius.

Kaip iš paties laikraščio tikslo 
matyti, laikraštis bus lyg dviejų da
lių: vienoje tilps bendrojo pobūdžio 
straipsniai, liečiantieji visas tauty
bes, antroji dalis atvaizduos specifi
nes kiekvienos tautybės aktualijas. 
Taip jau pirmajame jo Nr., greta 
bendrųjų straipsnių („Pasitikėjimas 
iššaukiamas pasitikėjimu“, „Dirban
tieji DP“ ir p.), gana daug vietos 
skirta paskiroms tautybėms, pirmoje 
eilėje baltams, kurie kaip tik akty
viausiai prisidėjo prie šio laikraščio 
leidimo minties realizavimo. Be gau
sos lietuviškosios informacijos, pažy
mėtinas išsamus A. Merkelio str. 
„400 metų lietuviškajai knygai“, Stp. 
Zobarsko novelė „Monsinjoro suoliu
kas“ ir kt.

Laikraštis pasirodys tuo tarpu kas 
dvi savaitės, Mūsų Kelio .formato, 
8 psl. dydžio. Antrasis Nr. turi išeiti 
šio mėn. 15 d. Spausdinamas Dillift- 
gene.

7



Dr. A. Kybartas

Pan-Ainerika - tvirtovė prieš komunizmą

jam

Tragiškoji Europa

Karas - išradimų akstinas

yra labai ri-

(Atkelta iš 4 psl.) 
branginamas, kaip uraniumas.

• pusi. Nr. 28 (88) Masti Kelias 1947. VII. 10.

Laisvas ar. planingas ūkininkavimas 
ateities pasaulyje?

Gal niekad taip žiauriai tarptau
tinėje politikoje nebuvo užakcentuo
tas realizmo pradas kaip šiandien. 
Tatai yra dėl to, kad kai kurie šių 
dienų politikos partneriai, vadovau
damiesi savo atstovaujama materia
listine pasaulėžiūra, visur remiasi 
nuogu realizmu ir tuo principu, kad 
šių dienų politikoje, kaip vienoje sa
vo paskiausių kalbų yra pasakęs 
prez. Trumanas, užsienių ir ekono
minė politika yra vienas su kitu 
ankštai susiję veiksniai. Tuo būdu 
politikos forume pasireiškiantys be
veik neperžengiami prieštaravimai 
didele dalimi yra išdava ir tų ko- 

jvų, kurios vyksta tarp paskirų pa
saulėžiūrų, siekiant ekonominių ir 
socialinių klausimų išsprendimo. Sie
kiant įgyvendinti aukščiausią žmoni
jos gerbūvio laipsnį, iš vienos pusės 
siūloma vadovautis laisvojo ūkinin
kavimo principais, iš kitos pusės rei
kalaujama ūkinį gyvenimą tvarkyti 
iš viršaus, apvaržant individo ūki
ninkavimo laisvę. Laisvasis ūkinin
kavimas ar planingas? Štai klausi
mas, kuris nulems ateities pasaulio 
ūkinį, o taip pat ir politinį veidą. 
Ar laisvasis ūkis baigia savo dienas?

Didieji pasaulio sukrėtimai pa
prastai dar labiau išryškina gyvena
mojo laikotarpio ydas. Todėl visai 
suprantama, kad jau pirmojo pasau
linio karo ekonomistai, besižvalgy- 
dami po karo audrų sunaikintą ūkį, 
dar su didesne energija atnaujino 
Seną ginčą dėl ūkininkavimo būdų. 
Jau tąsyk daug kam atrodė, kad li
beralinis ūkis, 19 amžiuje nešęs su 
savimi baudžiavos, panaikinimą, 
verslų ir judėjimo laisvę, darbo su
tarčių laisvę, neaprėžtą privatinę 
nuosavybę, koalicijų laisvę ir rė
męs savo veikimą dviem pagrindi
niais pažymiais — pelno siekimo ir 
laisvąja konkurencija, — yra jau at
gyvenęs, nes jis nepajėgia įgyven
dinti ūkiniame gyvenime harmonijos. 
Laisvojo' ūkio priešininkai nurodo, 
kad laisvajam ūkyje pusiausvyros 
tarp pasiūlų ir paklausos nebuvo at
siekta, įvyko ūkinių krizių, perpro- 
dukcijų ir t. t. Pilno veikimo ūkinin
kavime taip nebuvo atsiekta — vis 
atsiranda bedarbių, ypač po pirmojo 
pasaulinio karo (JAV-se 10 milijonij). 
Dėl teisingumo pajamų paskirstyme 
taip pat daug karčių žodžių laisvojo 
ūkio adresu pasakoma. Todėl ne
nuostabu, kad imta ieškoti naujų 
ūkiniam gyvenimui tvarkyti būdų. 
Bandymų ir ieškojimų pasėkoje at
sirado intervencionalizmas ir po jo, 
ypačiai po pasaulinės krizės 1929— 
1932 metais, gana plačiai proteguo
jama ūkininkavimo forma, visiškai 
priešinga liberalinio ūkio principams, 

' planingas ūkis.
Prasidėjusi kova tarp liberalinio 

ir planingo ūkio šalininkų antrojo 
pasaulinio karo, nešusio pasauliui 
daug žiauresnį nualimą kaip pirma
sis, vyksta dar didesniu ataklumū. 
Dabar šalia ūkiniais klausimais dis
kusijų vis dažniau susiduriama ir 
su pasaulėžiūros ginčais — kapita
listinė santvarka išlaikys savo pozi
cijas ar perims nauja socialistinė 
kryptis? Vadinasi, laisvasis ūkis, 
kur yra laisvoji konkurencija ir pel
no siekimu paremtas ūkininkavimas, 
ar planingas ūkis, kur iš anksto val
stybėj nustatomas veikimas, kur in
dividualybei primetama valstybės 
patvarkymai, valstybės planas, t. y. 
ar individualus laisvas ūkinis plana- 
vims ar ūkinis gyvenimas, tvarko
mas valstybes planavimais ir spren
dimais?

Ateities ūkis — planingas ūkis?
Daugelio Europos valstybių eko

nominio gyvenimo atstovai šį klausi
mą sprendžia planingajam ūkiui pa
lankia prasme. Jie nurodo, kad su
grįžimas į laisvąjį ūkį, bent' arti- 

-miausioje ateityje, yra neįmanomas, 
nes didžiausios" galybės vis dar stovi 
■ginklavimosi ženkle, o tatai juk rei
kalauja, kaip ir karo metu, planingo 
ūkio. Toliau sakoma, kol yra bendras 
gyvybiškai svarbių reikmenų trūku
mas ir kol rinkoje nebus pasiekta 
pusiausvyra, sugrįžimas i laisvąjį ūkį 
būtų neatsakingas. Socialiniu atžvil
giu tai būtų toks neteisingas trūk
stamų reikmenų padalijimas, kad jo 
pasėkoje galėtu kilti tik revolucija. 
Kraštai, kurie yra nuo karo nenuken
tėję, kaip: Šveicarija, Švedija, Danija 
ir pan., turėtų vesti autonominę ūkio 
politiką. Esą laisvasis ūkis pasaulyje 
nega’i p;’!vx būti įgyvendintas tol, 
kol Sov. E ja'ga tvarkysis pagal to

taliai planuojamą ųkį. Šis faktas juo 
daugiau turės reikšmės, juo daugiau 
kaimyninių kraštų, esančių apie Sov. 
Sąjungą, pateks i šio krašto ūkinin
kavimo sistemą. Pagaliau, net jei ir 
prekių trūkumas bus pašalintas, esą 
į laisvąjį ūkininkavimą nebus gali
ma grįžti dėl šių priežasčių: kon
junktūrinių ūkio svyravimų stebė
jimai nuo 1921 m. JAV-se ir nuo 
1931 m. Vokietijoje ir kitur esą pa
rodę, kad ūkinių- svyravimų stabili
zavimas nėra galimas vien tik mone
tarinėmis priemonėmis (pinigų poli
tika). Šitoksai intervencionizmas ne
bus efektyvus dėl ūkio atskirų veiks
nių tarpusavio priklausomumo (in- 
terpendentiškumo). Tuo būdu mone
tarinė politika turi būti papildoma 
kainų politika, atlyginimo politika ir 
kt., o tatai su laisvojo ūkio princi
pais nėra suderinama. Ir kaip pas
kutinis argumentas, dėl ko į laisvą 
ūki negalima grįžti, nurodomas pats 
žmogus. Žmogus esą jau nebenorįs į 
laisvąjį ūkininkavimą grįžti, nes jis 
yra kitokiu pavirtęs, jo ūkinis ir 
socialinis galvojimas yra iš pagrindų 
pasikeitęs. Socialinio judėjimo evo
liucija neįmanoma sustabdyti. Pa
vienio žmogaus sąlygų į visumą su
pratimas yra iš pagrindų pasikeitęs 
ir todėl privatinės nuosavybės sąvoką 
taip pat gerokai skirtinga nuo anks
čiau buvusios.

Didysis JAV bandymas!
Nors daugelis Europos valstybių 

pasisako už planingą ūkį, JAV šis 
klausimas yra sprendžiamas visiškai 
priešingai. JAV šiuo metu visu 
stropumu ieškoma kelių kuo sku
biausiai šalinti Roosevelto New-Deal 
ir karo metu padiktuotus laisvajam 
ūkiui varžtus ir tuo būdu malžiniš- 
kais šuoliais grįžtama į laisvąjį ūkį. 
Čia vyksta ūkinis bandymas, kuris 
pasauliui turės leminančios reikšmės, 
JAV laikraštis „Time“ savo metinėje 
apžvalgoje JAV ūkines pastangas ly
gina su surištu pas liliputus Gulli- 
veru, kuris „murmėdamas, stumdy
damas ir kovodamas“ stengiasi išsi
laisvinti. Išsilaisvindamas milžiniško 
pajėgumo JAV ūkiSsruošia pasauliui 
didžiausios reikšmės sprendimą. Kad 
ir viena Amerika žengia į laisvąjį 
ūkį, jos žygius mes turime sekti su 
ypatingu susidomėjimu, nes tai yra 
vienintelis kraštas, kuris gali ekspor
tuoti nepaprastai dideliais kiekiais.

JAV 1946 metais, eksportuodamos 
prekių už 10 miliardų dol., turėjo du 
trečdaliu pasaulinio eksporto; 1936

metais turėjo pusę to meto pasaulio 
eksporto. Tuo būdu JAV. ūkinė si
stema ir jos padariniai turi svarbios 
įtakos daugeliui didelių ir mažų val
stybių.

Didysis posūkis Amerikoje įvyko 
su rinkiminiais respublikonų laimėji
mais, kai prez. Trumanas, norėda
mas, kaip sakoma, išleisti vandenį iš 

■po respublikonų vandens malūno ra
tų, atšaukė pradžioje iš dalies, o vė
liau ir galutinai kainų kontrolę, gi 
netrukus po to, paskelbus pasauliui 
„karo užbaigimą“, buvo atšaukta vi
sa eilė kontrolės ir intervencijos tei
sių vyriausybei. Nors kainų kontro
lės panaikinimas sukėlė tam tikrų 
sunkumų, tačiau iš kitos pusės jis 
patenkinamai išsprendė prekių rin
kos problemą. Rezultatai pasirodė 
reikšmingi. 1946 metų pabaigoje pre
kių, kurių anksčiau buvo jaučiamas 
trūkumas (pvz., mėsos), buvo gauna
ma rinkoje pakankami kiekiai. Ga
myba daugelyje7 šakų pasiekė taikos 
meto lygio.

Kad ir gerų pasiekta rezultatų, 
yra tačiau visa eilė stambių pramo
nės šakų, kurių gamybos prekių jau
čiamas trūkumas. Auta pramonė 
vietoj lauktų 6 milijonų lengvųjų 
mašinų ir sunkvežimių pagamino tik 
3 mil., statybos programa taip pat 
atsilikusi. Kainų pakilimas sukėlė 
aštrią problemą ir streikus, kurių 
pasėkoje' atsirado milžiniški garny
ruos nuostoliai. Pvz., anglių netekta 
100 mil. tonų, plieno 16 mil. t. Taip 
pat susirūpinimą sukelia ir patsai 
JAV pramonės gamybos procesas: 
dirbančiųjų skaičius 1946 m. rugsėjo 
mėn. apėmė 58.000.000 asmenų, vir
šydamas taikos meto rekordus, tačiau 
pagamintų gėrybių kiekis yra už tai
kos meto gamybą mažesnis, — vadi
nasi, nors ir padidėjus darbininkų 
skaičiui, pagamintųgėrybių kiekis yra 
nukritęs. Be to, tam tikrą mįslingumą 
dėl JAV ūkio ateities sukelia ir vi
sa eilė kitų ūkinių problemų, kaip 
■Sntai: ar pareikalavimas Ilgalaikio 
vartojimo gėrbybių (tauto, šaldytuvų, 
geležinkelių riedmenų ir kt.), kad ir 
kylant kainoms, didės ar mažės; ar 
respublikonų kongrese valstybės iš
laidų mažinimas, atsieit, defliacinė 
politika, bus pakankamai efektyvi 
kainų kilimui sustabdyti?

Taip pat svarbios reikšmės toli
mesniam JAV ūkio-vystymuisi turės 
ta pozicija, kurią užims vyriausybė 
užsienių prekybos atžvilgiu. Dešim
ties milijardų dolerių vertės prekių 
eksportas per metus sudaro ne tik

aiškų kitų kraštų priklausomumą 
JAV-ėms, bet taip pat sukelia ne
lengvą ir šių kraštų finansavimo 
problemą. Paskolų suteikimas visai 
eilei valstybių šios problemos neiš
sprendžia, nes reikia skaičiuoti, kad 
paskolų grąžinimas susidurs su sun
kumais, kadangi palūkanos ir mokė
jimų ratos negalės būti padengtos 
prekėmis bei patarnavimais. Paga
liau, jei prekėmis ir patarnavimais 
mokėjimai galėtų būti vykdomi, tai 
iš kalno turėtų būti įvykdytos dvi 
sąlygos: viena — importas į JAV 
turi būti iš pagrindų palengvintas ir 
antra — skolininkių kraštų ūkis tiek 
pakeltas, kad jis galėtų eksportuoti. 
Tačiau kiek pirmoji sąlyga sumaži
nant įvežamuosius JAV muitus yra 
rizikinga, nes turėtų sunkiai įžvel
giamų pasėkų vidaus ūkiui, tiek an
troji, kuri daugiausiai liečia Europos 
valstybes, yra tikrai problematiška.

Sumner Welles neseniai parašė 
straipsnį New York Tribune, ku
riame prisimena tai, ką vienas toli 
pramatąs valstybės vyras jam buvo 
pareiškęs. Šis valstybės vyras yra 
numatęs tris alternatyvas būsimame 
pasaulio reikalų tvarkyme.

Pirmiausia galimybė esanti ta, 
kad, didėjant įtempimui tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos, galį pasireikšti 
incidentai, kurie galėtų iššaukti karą. 
Po to pasaulyje dominuosianti viena 
didžioji galybė. Tačiau manoma, 
kad tai esąs negalimas atsitiktinu
mas. Esą jaučiama, kad Sovietų vy
riausybė nei nori karo nei esanti jam 
pasiruošusi. Taip pat karo nenori nei 
amerikiečiai nei rusai.

Antroji galimybė būtų ta, kad 
Sovietų Sąjunga ir JAV per relaty- 
vi'ai trumpą laiką galėsiančios išly
ginti savo esamus skirtumus, rasian- 
čios kompromisinį susitarimą, kuris 
būtų priimtinas abien pusėm dėl Vo
kietijos Ir Austrijos taikos sutarties; 
prieisiančios prie galutino abišalio 
susipratimo Tolimųjų Rytų reika
luose ir pagaliau susijungsiančios 
paktais, kurie turės esminių bruožų 
tarptautinės atominėj energijos kon
trolei ir progresyviam nusiginklavi
mui.

Pasisekus tokiam abišaliam di
džiųjų galybių susitarimui, galėtų 
pradėti efektyviai funkcionuoti JT. 
Kiti kraštai galėtų sekti juos ir pa
laipsniui įsivyrautų pasaulyje tvarka, 
paremta ne didžiųjų jėgų, bet tarp
tautine kontrole, kuri palaikytų tai
ką, kurtų ekonominę gerovę ir ska
tintų socialinį progresą. Tačiau tam 
galimybės, pareiškė jis apgailestau
damas, atrodančios dar labai tolimos.

Mirties taškas
Trečioji alternatyva, kuri

Pakelti Europos valstybių ūkio lyg
menį tiek, kad jis galėtų be apkar
pymų iš vidaus vartojo eksportuoti, 
bent artimiausioj ateityj, atrodo, yra 
beviltis dalykas.

Nuo pastarųjų ir anksčiau minėtų 
problemų išsprendimo pareis JAV 
ūkio ateitis, o tuo pačiu ir sprendi
mas, ar pasaulis grįš į išbandytą 
laisvojo ūkio kelią ar pasirinks nau
jomis.ir viltimis pagrįstą, bet užtat 
dar nepakankamai išbandytą planin
gąjį ūkį. Jei pavykas dabar JAV da
romas eksperimentas, t. y., ūkinės 
kontrolės panaikinimo neseks didelė 
ūkinė krizė, su nedarbu ir sociali
niais sekrėtimais, tai išdavoje planin
gojo ūkio dienos ir daugelyje Euro
pos valstybių būtų suskaitytos. To
dėl visiškai suprantamas ir tas dide
lis susidomėjimas, kuris iškyla ste
bint laisvojo ir planingojo ūkio šali
ninkų grumtynes.

atrodanti daugiausia galima, būtų 
ta, jog dabartinis mirties taškas 
tarp Rusijos ir JAV tęstųsi eilę me
tų. Jis numato greitą dviejų sferų 
įtakų iškilimą. Jo įsitikinimu, tarp
tautiniai karai nesą įtraukti į ko
munistų programą, bet jis taip pat 
esąs įsitikinęs, kad komunizmas nie
kad noriai neatsižadėsiąs skatinti 
savo svarbiausiąjį objektą — klasių 
kovas. Dabartiniai Sovietų Sąjungos 
valdovai esą įsitikinę, kad Amerikos 
kapitalistinė forma negalėsianti il
gesnį laiką išlikti šiame nepasto
viame pasaulyje, kuriame gyvenimo 
standartas mažėja ir kuriama 
bendra ekonominė gerovė negalės 
būti atstatyta. Jie yra įsitikinę, ma
no jis, kad privačios iniciatyvos ir 
privačios įmonių sistema galinti žy
dėti tik pasitikėjimo atmosferoje, 
bet tokio pasitikėjimo ilgai negalės 
būti, nes dabar besitęsianti padėtis 
neturi išeities. Jie taip pat yra įsiti
kinę, kad amerikiečiai norį per rela- 
tyviai trumpą laiką išplėsti kreditą 
kitiems kraštams, kurie pirktų iš 
amerikiečių gėrybes ir kurie mėgin
tų atstatyti savo, ekonominį ūkį, bet 
tokia programa turėsianti anksčiau 
ar vėliau sustoti. O dėl to įvyktų 
bendras sugniužimas ir nauja pasau
linė depresija.

Toliau Sumner Welles nurodo, 
kad, esant tokiai padėčiai, JAV tu
rinčios siekti Amerikos pusrutulyje 
politinio solidarumo ir ekonominių 
pagrindų. Komunizmas, sako jis, iš- 
paudojąs visas mūsų klaidas ir turtė- 
jąs mūsų sąskaiton. Jis nurodė, kad 
amerikiečiams turį būti aišku, kad 
svarbiausias Sovietų užsienių poli
tikos siejimų esą sutrukdyti Pan- 
Amerikos solidarumą.

■f
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(Pradžia 3 pusi.)
jams numato komisijas, kurios suge
bėtų laiką užtęsti, neva, ketverių me
tų planui sudaryti. Europos para
mos komisija turi nustatyti, kam ta 
parama teiktina. Aštri kritika ir 
įvairūs sovietų siūlymai greitai už
baigė konferenciją. Londonas toliau 
nesileido į kalbas. Bidault dėstė „sa
vo“ nuomonę, kuri nesiskyrė nuo 
Bevino,
. Komisija ir trys pakomisės: mai
tinimo, kuro, atstatymo, Molotovo 
kuriniais palaidotos. Nuėjo vėjais ir 
jo siūlymas: patirti, kam reikalinga 
pagalba; nustatyti kas kariaujančių 
daugiausia nukentėjo karo metu; iš
aiškinti, kokia gali būti JAV para
ma. Užsienio politikos dialektika pa
laidota. Sovietai įspėti, kad toji pa
rama bus skiriama ne sovietams, bet 
Europai, kuri turės mobilizuoti ir 
pati savus išteklius. Visai galimas 
dalykas, kad buvo užkliūta ir Už 
praeityje ginčytinų klausimų, kurie, 
neišspręsti metų bėgyje, negalėjo 
išaiškėti per kelias dienas.

Amerikietiškai pagalbai teikti ne
reikalingas sovietinis koštuvas ir 
nuolatiniai trukdymai. Ir be jų euro
piečiams yra daug kliūčių, kurios 
trukdo ūkiškai bendradarbiauti, o jų 
svarbiausia — europinis nacionaliz
mas.

Paskutinis žaidimas .
Bevin — Bidault — Molotov, grei

čiausia, buvo paskutinis žaidimas tai
kingomis kortomis. Marshall pasku
tinį kartą bandė pereiti į ofenzyvą 
socialinei ministerijai išaiškinti. Ki
tais žodžiais, Kremlius verčiamas pa
sirinkti taiką ar karą. Amerikiečiai 
savo planų neslepia. JTO užkuli
siuose plačiai kalba jie, kad pirmiau
sia si- "sis pasinaudoti šios organi
zacijos pilnatimi, kurioje dalyvautu

Ispanija ir Vokietija. Ten turės būti 
. nutarta kontroliuoti tarptautinę pra-
• tnonę. O tos kontrolės sovietai visą
• laiką kratėsi.
i Galimas dalykas, kad ir šiuo at-
■ veju Kremlius atsisakys įsileisti JTO
• atstovus jų pramonės kontroliuoti, 
i Tuo atveju jie būtų visai išjungti iš
■ tarptautinio politinio gyvenimo. Jie
> atsidurtų panašioje padėtyje, kaip 

A Hitleris pasitraukęs iš Tautų S- 
gos. Toji padėtis būtų dar blogesnė

> ir aiškesnė. Tuo atveju, kaip rašo
■ „Samedi-Soir“, pasaulis atsidurtų 
i nuolatinėje karo grėsmėje.

Kai konferencija vyko Paryžiuje, 
200 karo specialistų amerikiečių bai
gė pranešimą apie busimąjį karą. 
Rašoma, kad ten siūloma JAV ne
naudoti atominės bombos. 'O kam ji 

; gaminama? Kuriuo tikslu Čikagos 
universiteto rektorius Rob. Hutchins 
skelbia laikraštyje „Commun Cau- 

; sės“, kad JAV turi atominių bombų 
visiems pasaulio kraštams išnaikinti? 
Jis mini amerikiečių išradimus pa
saulio gyventojams išmarinti badu ir 
epidemijoms. Tat baisu. Bet ar nuo
latinė rytų siaubo baimė yra ma
žesnė?

Pranešime dėstoma, kad sovieti
nis linkimas Europoje gali būti su
laikytas tik vidiniais sukrėtimais. 
Vakarinėje Europoje amerikiečiai 
■žengs tvirta pėda. Jie įsitvirtins po
zicijose ir sieks pasaulyje įsivyrauti. 
Tame žaidime sovietams žodis pri
klauso dabar. Ar jie gali pasitraukti 
iš užimtų pozicijų? Vargu. Tam at
vejui ir deda grafas della Torre „Os- 
servatore Romano“ straipsnį, kuria
me šaukiama taikos. „Tie, kurie ste
bi Dievo sąrangą, gali matyti, kad 
didžiausioms žmonių nesutarimams 
yra taikingas sprendimas". Jis rašo, 
kad komunizmas ir karu’ nebus su-

naikintas, o agresija yra absurdiška. 
Visa tai yra žinoma daugiau, kaip 
2.000 metų. Tačiau, tokios pekliškos 
jėgos tame laikotarpyj nėra buvę. Ar 
krikščioniškoji kultūra nūnai yra pa
sirengusi žūti avinėlio mirtimi, kad, 
gal ir neteisingų pranašų žodžiais, 
vieton žuvies eros ateitų kruvino 
vandens laikotarpis? Vieton gyvybės 
— siaubas. Mes, laisvi europiečiai, 
esame pratę aukotis ir brangiai mo
kėti Džengis chanams už truputį lais
vės. Ar grafas Torre, nieko aiškaus 
nesiūlantis, yra kitos nuomonės? Jis 
turėtų žinoti, kad ir krikščionybė 
reikalinga laisvės, kaip žuvis van
dens.

Siūlomos trys priemonės
Esant tokiai padėčiai, kol nevėlu, 

reikią imtis šių trijų priemonių:
1) Nustatyti skirtumus tarp Ame

rikos ir Argentinos.
2) Parengti ilgai atidėliotą šio 

pusrutulio gynybos sutartį ir
3) Grąžinti JAV buvusį finansini 

ir ekonomini bendradarbiavimą su 
kitomis Amerikos respublikomis.

Čia pat Sumner Welles paminėjo 
infliacinį pavojų o inflacija, sako jis 
esąs komunizmo sąjungininkas, ji di
dinanti viešąją nelaimę.

Str. pabaigoje prisimenama, kad 
JAV turinčios išplėsti kreditų siste
mą kitoms tautoms, kad būtų iš
vengta politinės ir ekonominės sui
rutės ir pacfeta jų vyriaus;' 
gyvenimo standartą.

taip
Prieš karą svaras uraniumo kaštavo 
tik 7 dol., šiandieną jis yra bran
gesnis už auksą, deimantus, platiną 
ir netgi radiumą. ' - z

Atominės bombos anonsuotojas 
W. L. Laurence nurodo tris prie
žastis, kurios neleidžia mums tikėtis, 
kad atomo energija artimoje atei
tyje' galėtų būti naudojama plačiu’ 
mastu. Pirmiausia, praeis 5 metai, 
o gal ir ištisi dešimtmečiai, iki tech
niškai bus įmanoma sukonstruoti ato
mo energijai gaminti įrengimus, ati
tinkančius temperatūros reikalavi
mus. Antra, ūkiškai žiūrint, nėra jo
kio pagrindo, skatinančio investuoti 
milžiniškas sumas tokiems i rengi
mams statyti. Trečia, pasaulyje esa
mi uraniumo ištekliai 
boti.

Lėkščių šampanu
Žinovai teigia, kad

neplauna 
anglys, nafta

ir vandens jėga dar ilgus metuus bus 
svarbiausi mū^ų energijos šaltiniai. 
Bet tai nereiškia, kad atomo ener
gija nesulauks energijos šaltinio' ti
tulo. Jai neabejotinai bus skirta 
daug svarbių funkcijų, kurių dauge
lis šiandieną dar tūno gamtos slėpi
nių prieglobstyje.

Ryšium su laikiniu žmogaus im- 
potentiškumu pažaboti atomą, siūlo
ma: šiuo metu visiškai pakankamus 
energijos šaltinius tik papildyti, o 
ne juos visiškai pakeisti. Jeigu gi 
kas norėtų brangųjį uraniumą pa
naudoti tiems patiems tikslams, kurie 
lygiai gerai gali būti tenkinami di
deliais anglies, naftos ir vandens 
energijos rezervais, — jisai prilygtų 
žmogui, kuris nešvarias lėkštės plau
na šampanu.

Bet ar išradimams yra galas? Gal 
dar ir mūsų kartai teks atsisėsti į 
atominį automobilį.

Paruošė J. Lūžm
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Lietuviai tremtiniai išvyksta 
iš Vokietijos

Jau treti metai eina, kai lietuviai 
tremtiniai velka sunkiai pakeliamą 
DP gyvenimo naštą. Toji našta jau 
visiems yra įgrisusi iki gyvo kaulo. 
Kiekvienas norėtų ištrūkti iš sunkaus 
ir nenormalaus DP gyvenimo ir pra
dėti žmoniškai gyventi, kaip gyvena 
kultūringai žmonės.

Bet kaip ir kur?
Ištrukti iš DP gyvenimo yra trys 

galimumai: repatrijuoti j savo oku
puotą tėvynę, asimiliuotis Vokieti
joje, įsijungiant į jos ūkio gyvenimu, 
ir emigruoti. Tuos galimumus siūlo 
tie, kurių tankuose šiandieną yra DP 
likimas.

Lietuviams . tremtiniams, norin
tiems grįžti į savo laisvą tėvynę, visi 
aukščiau minėti galimumai yra ne
priimtini. Tačiau DP likimas yra ne 
jų pačių,rankose, ir šiandieną, atro
do, jau yra atėjęs laikas apsispręsti 
dėl savo tolimesnio likimo. Darant 
sprendimą, vadovaujamasi dėsniu, 
kad, paprastai, iš trijų blogybių ren
kamasi mažiausia.

Nors pastaruoju metu DP stovy
klose Sovietų Sąjungos ir buvo pra
vesta stipri repatrįjacinė propagan
da, tačiau iš lietuvių, rizikavusių 
grįžti į savo tėvynę teatsirado vos 
keletas. Kodėl nenorima grįžti į da
bartinę Lietuvą, rodos, visiems turė
tų būti aišku ir be komentarų. Tad 
mes tų priežasčių čia ir neaiškinsim. 
Jei kai kam dar nebuvo aišku prieš 
porą metų, tai šiandien jau bus pa
aiškėję.

Pasilikti Vokietijoje ir įsijungti į 
vokiečių ūkį taip pat beveik niekas 
iš lietuvių nenori. Vokietija sugriau
ta, jos ūkis sunaikintas, ir Vokieti
joje pasilikusių lietuvių ateitis būtų 
tamsi; Be to, vokiečiai DP nekenčia, 
ir net aukšti vokiečių valdžios pa
reigūnai dažnai prieš DP pasisako 
neigiamai Jau iš dabartinių vokie-
čių nuotaikų atrodo, kad jei vokie
čiams būtų leista, jie bematant DP 
iš Vokietijos išgrūstų arba jiems su
darytų tokias nepakenčiamas gyve
nimo sąlygas, jog jie patys iš Vokie
tijos turėtų pasitraukti, ieškodami 
kur kitur globos.

Tik emigruodami į aukštos kul
tūros kraštus, lietuviai tremtiniai ga
lėtų rasti žmonišką gyvenimą. Ypač 
tada, jeigu toji emigracija būtų kom
paktine mase. Kompaktiškai emi
gruodami, lietuviai galėtų išlaikyti ir 
toliau ugdyti savo tautinę kultūrą, 
kurios kuone visas instituc.ijas jie 
Vokietijoje jau turi sudarę. Tačiau 
atrodo, kad kompaktinė emigracija 
vargiai kada bus įmanoma.

Tad kur lietuviams tremtiniams 
emigruoti?

Beveik visi lietuviai tremtiniai 
norėtų emigruoti į Jungtines Ameri
kos Valstybes, kur gyvena daug lie
tuvių ir kur lietuvių, ieškančių lai
mės ir laisvės, akys jau nuo seno 
krypsta. Tačiau pagal dabartinę kvo
tą į Jungtines Amerikos Valstybes ir 
Affidavit of support turinčių tik la
bai maža dalelė tegali patekti. Iš
važiuoti į Ameriką laikoma didele 
laime, kuri tik retai kam iš lietuvių 
tremtinių tenusišypso.

Jeigu būtų priimtas Mr. Stratton 
Billius (Emergency Temporary Dis
placed Persons Admission Act), tuo
met gal vargšams lietuviams tremti
niams plačiau atsivertų vartai į 
Jungtines Amerikos Valstybes, į tą

Aktyvus žmogus gali gyventi iki 140 metu
INS iš Kairo praneša apie vieną 

Prancūzų mokslininką fiziką ir ilgo 
gyvenimo tyrinėjimų specialistą, ku
ris yra pareiškęs, jog žmogus galįs 
gyventi iki 140 metų.

Savo išvadas daro jo paties pa
rašytoje! knygoje — žmogaus dienos, 
kuri tik pasirodė. Dr. Julien Besan- 
con pareiškė, kad „Tikro ilgo gyve
nimo paslaptis yra „gyventi“, t. y., 
„būti gyvam“ pilna žodžio prasme. 
“Tinginys žmogus nenori gyventi, ir 
pasenti“.

Besancon dabar turįs 90 metų ir 
jis patyrė, kad Turkijoje esą daugiau 
negu 7.000 turkų vyrų ir moterų, ku
rių amžius siekiąs 100 ar daugiau 
metų. Jis nurodo ilgaamžių žmonių 
Ukrainoje, Bolivijoje, Azijoje. To
liau pažymi Hunų karalių Atilą, ku
ris ilgiausiai gyvenęs. Jis vedęs 180 
metų turėdamas, nors po vestuvių tą 
naktį miręs. Taip pat jis nurodo il
gaamžių žmonių Napoleono ir rusų 
caro karių tarpe.

Dr. Besancon per ilgus tyrinėji
mus susidaręs išvadą, kad asketiz

svajojamąjį laisvės ir laimės kraštą.
Bet ar šis humaniškasis įstatymas 

bus priimtas ir kada? Tai klausimas, 
kuris šiandien daugiausia domina be
namius lietuvius ir apie kutį šiandien 
labiausiai ir karščiausiai kalbama.

Be Jungtinių Amerikos Valstybių, 
kiti kraštai, kur benamiai lietuviai 
mielai emigruotų — tai Didžioji Bri
tanija ir Kanada. Tuose kraštuose 
jie tikisi rasti panašias gyvenimo są-' 
lygas, kaip kad jas turėjo, gyven
dami nepriklausomoje Lietuvoje.

Spaudoje jau ne kartą buvo ra
šyta ir apie kitus kraštus, kurie DP 
sutiktų įsileisti. Stovyklose jau ne
kartą buvo registruojami tremtiniai, 
nori emigruoti. Tačiau tos registra
cijos kol kas registracijomis ir liko, 
jomis emigracijos reikalas į priekį 
nepastūmėtas.

Tik dvi valstybės — Belgija ir 
Anglija — ėmės konkrečių žygių DP 
emigracijai į savo kraštus. Iš ameri
kiečių zonos DP verbuojami darbams 
j Belgijos kasyklas.- Gyvenimo ir 
darbo sąlygos geros, atlyginimas taip 
pat neblogas. Po dviejų metų norį 
galės gauti ir Belgijos pilietybę. Ta
čiau į Belgiją tegalėjo važiuoti stiprūs 
iki keturiasdešimties metų vyrai, pa
jėgią dirbti sunkų fizinį darbą. Iš 
lietuvių į Belgijos anglių kasyklas, 
palyginti, nedaug teišvažiavo. Su 
pirmuoju transportu išvažiavusių į 
Belgiją darbininkų netrukus ir šei
mos bus ten vežamos. (Po trijų mė
nesių darbo kasyklose.)

Anglai iš savo valdomos Vokieti
jos zonos pabaltijiečius DP plačiu

i Atspirties beieškant -
Sudarė B. Brazas

Kodėl tokia antraštė — gal būt, 
kas nors paklaus. O kokios gi norite, 
Gerbiamieji, šiais graudžiai linksmais 
pokario ir naujų išvakarių laikais. 
Galima buvo, tiesa, įvardinti: „Įėji
mas tik didiesiems“. Bet tada jauni
mas, galvų netekęs, veršis skaityti ir 
stebėsis, kad tarp suaugusiųjų vyk
sta nesutarimai ir kiti keisti (politi
niai, ir polytiniai) reiškiniai. Rodos, 
užrašytum: „Rimties valandai“, bet, 
mat, ilgesio, sudužusių vilčių ir neri
mo tiek daug žmonių širdyse, kad 
koktu toks terminas ir vartoti. Da
bartinė antraštė yra neutrali, ne an- 
tirepatriacinė, apolitinė ir kartu di
džiai aktuali, ypač naujiesiems ko- 
lumbams, atseit, išvietintiesiems, ku
rie po dviejų metų priverstinų ato
stogų žvalgosi, kada akiratyje išnirs 
šeštasis ar kitas kelintas žemynas, 
kuris už darbą duos ne išmeldžiamą, 
bet uždirbamą duoną ir bent ketvir
tąją RooseVelto proklamuotą laisvę.

Ieškoti mums, DP, įprasta: vieni 
ieško vaikų, žmonų, meilužių ar gi
minių, kiti — vakarykščių patogumų 
ir titulų, treti — sveikatos, kaip an
tai: kadaise buvusių plaučių, akių, 
kojų, inkstų ir 1.1., — visi , nori savo 
ieškojime ant ko nors atsispirti, nors 
tai pagaliau ir iliuzijos būtų. Tad 
pradedame „perlų“ gaudymą:

1. Įgarsėję Kristaus kančių vaidi
nimai Oberammergaue prasidės 1950 
m. Licenciją gavo vietos lentpiūvės 
savininkas, kuris seniau atlikinėjo 
Piloto rolę. Iš 800 senųjų vaidintojų 

mas, susivaldymas, griežtumas, absti
nencija nuo alkoholio maža teturėję 
įtakos normaliai žmogaus sveikatai.

Jis taip pat visai paneigia tvirti
nimus, kad normalus vartojimas ka
vos, arbatos, tabako ir vyno turėtų 
tendencijos gyvenimui trumpintu

Higienos taisyklės, kaip tokios, 
nesančios pakankamos gyvenimui 
pailginti; kategoriškai pareiškė Be
sancon, kad atletika ir sportas trum
pina gyvenimą (red. pabr.). Atletai 
ir uolūs sportininkai negyvena, kad 
taptų seniais, sako jis; jis rado, kad 
daugumas sportininkų turi padidė
jusias širdis ir todėl „maža šansų 
būti seniems“.

Pagal prancūzų fiziką proto ir i 
biznio žmonės sutrumpina savo am
žių pasitraukdami iš gyvenimo ir tuo 
būdu netenka intereso gyventi“.

Nebūtinai kiekvienas turįs būti 
inteligentu, kad ilgai gyventų, bet’ 
turi būti pilnai išnaudojama Dievo ir 
gamtos .duota dvasia ir talentas, sa
ko jis. (S & S)

mastu gabena į Angliją ir iki rudens, 
galimas daiktas, visi darbingi pabal
tijiečiai DP bus anglų zonos išgabenti 
į Angliją. Ten jie gaus darbo žemės 
ūkyje ir tekstilės pramonėje. Pabal
tijiečiai į Angliją darbams verbuojami 
savanoriškai ir jie mielai ten’vyksta. 
Kai kuriose anglų zonos stovyklose 
lietuvių net iki 100% visų stovyklos 
gyventojų užsirašo darbams į Ang
liją.

Pirmieji transportai lietuvių dar
bininkų jau yra prieš kelius mėne
sius nuvykę į Angliją. Iš anglų zo
nos į Angliją lietuvių emigracija 
vyksta tolydžio (be pertraukos). Nu- 
vykusieji gyvenimu ir darbu yra pa
tenkinti.

Vienas rašytojas kunigas neper
seniai nuvykęs į Angliją 1947 m. bir
želio 13 d. laiške man rašo:

Mielas Tautieti,
Kaip žadėjau, atsiliepiu iš Ang

lijos. Po dviejų pėrein. stovyklų 
(Kuilyje ir Market Harborough), 
pagaliau, su 66 lietuviais, žemės 
ūkio darbininkais, įsikūriau Ewer- 
by viešbutyje. Iš tos sumos su 
devyniais dirbu administracijoje 
(Stovyklos) ir einu welfare officer 
pareigas.

Gyventi galima. Žinoma, sun
koka tiems, kurie fizinio darbo 
nedirbo. Jie greitai pajunta rau
menų skausmą ir jų nuotaika pra
džioje krinta. Šiaip visi yra pa
valgę, sotūs, nors gyvena kaip DP 
stovyklose: po aštuonis ir daugiau 
viename kambaryje.

Blogiausia su informacija. Mū
sų kaime nėra elektros, ir radijo 
aparatai guli be naudos. Angliškų

125 negali dalyvauti, nes Hitlerio lai
kais buvo aktyvūs NSDAP nariai, jų 
tarpe ir „Marija“. „Kristus“ iki šiol 
yra Sovietų nelaisvėje.

2. Kaip iš dokumentų, rastų Rei
cho teisingumo ministerijoje, aiškė
ja, 1943-1944 m. Vokietijoje 10.071 
nuteistajam mirti sprendimas įvyk
dyta nukertant galvą. Dresdeno apy
gardoje 1942 m. kandidatų į budelius 
susirado 821 „gryno kraujo“ vokie
tis, iš jų 328 buvo seni NSDAP na
riai, kiti — nepartiniai, bet, vietos 
Gestapo liudijimu, „nesuteptos šlo
vės asmens“. Galvos nukirtimas tru
ko nuo 8 iki 20 sekundžių, karo metu 
šioje srityje pasiekta patobulinimai.

3. Viršutiniai marškiniai, New 
York Times pranešimu, Amerikoje 
atseina 3 darbo valandas, Tarybų Są
jungoje — 320 valandų.

4. „Figaro“ rašo: „Ar žinai tą šalį,
kur doleriai žydi?“ Šit pati populia
rioji šio meto dama, kuri skamba pa
saulyje Italijos mandolinoms ir Ispa
nijos gitaroms pritariant, kai tuo tar
pu anapus geležinės uždangos tyliai 
inkščia balalaika. Iš pokario chaoso 
išnyra doleris, šimtai milijonų alka
nų žmonių tiesia rankas. Joks pini
gas, kaip sakoma, nedvokia, bet do
leris nuniokotai Europai atneša rimtį 
ir... jokiais pinigais neįvertinamą 
laisvę. ' z

5. Iki šiol tik Uja Ehrenburg di
džiavosi, kad jo „plati šalis gimtoji“ 
išlošė karą, išgelbėjo_civilizaciją. Da
bar atsiranda konkurentų. Šit Britų 
Guiana, „Carriba“ pranešimu, pa
reiškė: „Be mūsų bauksito karas dar 
ir šiandie tebevyktų“.

Iškart mes linkę nusišypsoti: juk 
Guianoj tėra 376.000 gyventojų (jų 
tarpe apie 30.000 baltųjų) ir visi nei 
minutei nebuvo atitrūkę nuo darbo. 
Tačiau juokiasi tas, kas paskutinis 
juokiasi. Ar žinot, kas tas bauksitas? 
Nagi, aliuminijus. Viena pati Guiana 
D. Britanijos lėktuvų fabrikams karo 
metu pristatė 6.500.000 tonų bauksito, 
atseit, to kiekio ištenka 210.000 ke- 
turmotorių lėktuvų pagaminti. .

6. Ispanijos monarchistai nieku 
būdu negali susitarti dėl kandidato į 
sostą. Paskutiniu metu iškilo net 40 
kandidatų. Visų originaliuoju kandi
datu yra mauras iš Afrikos. Jis tei
gia, kad jo pirmtakai kadaise jau 
valdė Iberų pusiasalį, o be to, .kara
lius arabas Didžiosios Izabelės soste 
būtų Ispanijai tikriausia priemonė 
Šiaurės Afrikos tautų simpatijoms 
laimėti“.

7. Churchill yra dailininko polin
kių, kiti politikai negaluoja vėl kuria 
nors žmogiška silpnybe, ę Japonijos 
imperatorius paskutiniu metu metėsi 
į poeziją. Neseniai savo rūmuose su
ruošė poezijos konkursą, kuriame da-

laikraščių neįkandame, savų iš 
Vokietijos — vis dar nesulaukia
me (kai kam rašiau prieš mėnesį, 
bet atsako vis negaunu).

Kultūrinis darbas sunkiai įma
nomas: visi turi apsčiai darbo ir 
laisvalaikiu nori ką nors paskai
tyti ar pasilsėti. Aš pats galėčiau 
daugiau padaryti, bet kol kas pats 
neprisimušu prie informacijų. 
Ateityje tikimės gauti baterinį 
radiją.

Rašau Tamstai, kad bent apy- 
graibomis orientuomėtės mūsų 
padėtyje. Iš antros pusės — no
rėčiau laikas nuo laiko gauti ko-, 
kios nors spaudos. Pirmoje eilėje 
man rūpi Rašytojų Metraštis. Ja
me, berods, dalyvauju ir aš, ta
čiau p. Brazdžionis rašė, jog reik- 

. tų pačiam užsisakyti. Padėkite. 
Kaip nors ieškosiu būdų atsiteisti.

Šiaip nuotaikos stengiamės ne
prarasti. Be abejo, ir ištversime. 
Vieno gaila, kad turėjome sustab
dyti vęšliai suaugusį mūsų kul
tūrinį gyvenimą.

Laukiu atsako ir naujienų!
Emigracija lietuvių tremtinių gy

venime atverčia naują lapą, kuris 
jau' pačioje pradžioje paženklintas 
naujais rūpesčiais ir vargais. Paski
ras emigrantas daugiausia susisielo
jęs, kaip jis įsikurs naujajame kraš
te, kokie jo ten laukia darbai, rū
pesčiai ir vargai.

Kultūrininkai daugiausia sielo
jasi kultūriniais reikalais: ar bebus 
įmanomas bet koks lietuviškos kul
tūros darbas emigracijoje? To darbo 
perspektyvos iš tikrųjų juk nėra 
šviesios.

Nemaža rūpesčio kęlia ir tie lie
tuviai tremtiniai, kurie dėl senatvės, 
ligos ar kurių kitų priežasčių negalės 
emigruoti.

Tačiau lietuvis pratęs vargti, tad 
ir čia jis nenusimena, rankų nenu
leidžia. . A. Merkelis

lyvavo beveik 3.800 poetų. Impera
torius paskaitė savo poemą apie To
kio atstatymo darbus.

8. IR žiniomis, 32 Minnesotp uni
versiteto studentai mokslinių bandy
mų tikslu per 6 mėnesius maitinosi 
europiečio racijonu. Ir kas gi? Nagi, 
/lieko, teprarado 24% savo pirmykš
čio gyvojo svorio. O vienas JAV lab
daros organizacijos atstovas, kuris 
tris savaites pagyveno Vokietijoje ir 
maitinosi atostogaujančiųjų (Urlau- 
ber) maisto korčiukėmis, neteko 24 
svarų savo amerikietiško svorio.

Luebecko senate ilgai ir be nuta
rimo ginčytasi dėl pasiūlymo, kuris 
reikalavo, kad valdininkai paskirti 
kovai su spekuliacija būtų atleisti iš 
tarnybos, jei pasirodys, kad jų gyva
sis svoris, pareigas beeinant, paaugo.

Iš Hamburgo į Londono zoologijos 
sodą išvežta 45 egzotiški gyvūnai, ku
rie D. Britanijoje prabus 3 metus ir, 
Vokietijos maitinimosi būklei page
rėjus, sugrįš. Jei 3 metiĮ būvyje pa
sitaikytų prieauglio, jis pagal gimimo 
vietą „aklimatizuosis“ D. Britanijoje.

9. Žinomo vengrų katalikų rašy
tojo vysk. Tihamero Totho veikalas 
„Visagalintis Viešpats Dievas“ nese
niai susilaukė vertimo į rusų kalbą. 
Vertimas išleistas Vengrijoje. IP ste
bisi: Kas gali būti tos knygos skaity
tojai, negi... įgulos kariai?!

10. Karo metu Varšuvoje buvo 
sužalotas Poniatovskio tiltas. Vy
riausybė su didžiausiu garsu ėmėsi 
tilto atstatymo. Dirbta soclenktynė- 
mis. Dirbo darbininkai,’ dirbo ir ko- 
munisĮų poezijos brigada, pryšaky su 
persimetėliu W. Broniewskiu, kurs 
ta proga nutarė paskelbti specialią 
poemą. Tilto atidarymo dieną ta poe
ma ir buvo pr kaityta. Viena senukė 
darbininkė, išgirdusi poeto žodžius: 
„Šis tiltas -veda į socializmą", atsi-

(Pabaiga 11 pusi.) '

Mušti vaikus mokyklose ar ne?
Tėvų atsiklausimas dėl fizinės bausmės mokyklose

Prieš kurį laiką Bavarijoje, kaip 
informuoja vokiečių laikraščiai, vyko 
įdomus balsavimas: atsiklausiama 
tėvai tėl fizinės bausmės grąžinimo į 
Bavarijos mokyklas. Balsavime vidu
tiniškai dalyvauja 50-70% tėvų, kurie 
didesniuosiuose miestuose su nedi
dele persvara pasisako prieš tokią 
bausmę tuo tarpu provincijos apskri
tyse kiek daugiau balsų pasirodo už 
ją. Bavarijos mokytojų sąjunga 
principe mušimo bausmę pasmerkė. 
Mokyklų tarėjai įvairiose apskrityse 
įvairiais sumetimais pasisako iš viso 
prieš tokį apklausimą. Daugelis mo
kyklų tarėjų pabrėžia politinę tokio

Amerikoje 
mirė agr. P. Kregždė
Taip mūsų tremtinių skaičius nė

ra didelis, o Vokietijos kapinės daž
nai pasipildo mūsiškiais. Mus pasie
kia liūdnos žinios, kad ir išeivijon — 
Amerikon išvykę, ne vienas amžinai 
atsisveikino. Gauta žinia, kad Ame
rikoje, East Hamptone, balandžio 
22 d. mirė žinomas ekonomistas, 
agronomas — ilgametis Lietuvos Že
mės Banko direktorius Petras 
Kregždė, tepagyvenęs Ameri
koje tik dvi savaites. Jo mirtis yra 
skaudus smūgis mūsų tremtinių šei
mai ir kartu Lietuvai, tik laisvajai, 
kurią velionis taip labai mylėjo ir 
atsisvenkindamas su draugais pasa
kė: „Turėkite vilties, mes grįšim at
gal į tėviškę“. Bet jis to nesulaukė.

Petras Kregždė yra Siaurės Lie
tuvos sūnus, biržietis, gimęs 1894. m. 
sausio 2 d. Lyglaukiuose, turtingų 
ūkininkų šeimoje. Iš mažens suau
gęs su ūkiu, nesitenkįno tik pradine 
mokykla ir gimnazija, o siekė likti 
pavyzdingu sau ir tautai ūkininku, 
agronomu. Baigęs Kauno aukštąją 
agronomijos mokyklą, dar išvyko 
studijų į Maskvos žemės ūkio Aka
demiją, kurią baigė pirmuoju. Stu
dijos jam nebuvo viskas, o nuo jų 
atitrūkęs daug dirbo ir anuometi
niam tautiniam darbe ir pasižymėjo 
kaip geras veikėjas ir organizatorius. 
1918 metais su dauguma savo draugų 
grįžo į Lietuvą ir tuoj kibo į ūkinį 
darbą; paskiriamas Žemės Ūkio 
Ministerijoj referentu, namų ūkio 
skyriaus viršininku, vėliau ir vice
direktorium. Pradžioj darbas sun
kus, nes viskas kūrimose stadijoj, bet 
visur velionis pasirodė gabiu organi
zatoriumi. 1923 metais matėme jį 
dirbant ir kooperatiniam darbe, net 
dalyvaujant Lietūkio steigime ir 
buvo vienas daugiamečių direktorių. 
1927 m. perėjo į Lietuvos Žemės 
Banką ir visą laiką buvo jo vyr. Si
rektorius. Be to, 1927 m. dalyvavo 
Lietuvos Žemės Ūkio Rūmų steigime, 
kur išrinktas Rūmų vicepirmininku. 
Bendradarbiavo ir spaudoje, dau
giausia ekonominiais ir ūkiniais 
klausimais. i

Tenka paminėti, kad velionis bu
vo aktyvus Lietuvos Evangelikų Re
formatų Bažnyčios narys, kuratorius 
ir net trijų sinodų direktorius.

Velionis mėgo darbą ir laiko poil
siui nežinojo, o tatai pakenkė ir jo 
sveikatai. Be to, daug paveikė ir 
pirmoji bolševikinė okupacija. Pa
starosios nelaukė ir kartu su šeima 
1944 m. mažu žveju laiveliu iš Šven
tosios per Baltiją pasiekė Švediją, 
kur gero ir nematė, nes atidavimas 
lietuvių karių bolševikams skaudžiai 
atsiliepė į velionį ir visus lietuvius. 
Gyvenimo sąlygos sunkios, o ypač, su 
šeima ir mažais vaikais, tad teko 
dirbti daug ir gana sunkų fizinį 
darbą. Organizavo ir tenykščius lie
tuvius tremtinius. Žmona Amerikos 
pilietė, todėl, Amerikos lietuviams 
padedant;— šiais metais balandžio 
mėn. pradžioj visa šeima pasiekė 
Ameriką. Sąlygos staigiai gerėjo, bet 
tas įsisenėjęs širdies priepuolis am
žinai išskyrė iš gyvųjų tarpo, pali
kęs žmoną Mariją Barzdžiutę ir vai
kus: Ritą ir Rimą. Velionis neliks 
pamirštas tenykščių. Jau pačiose lai
dotuvėse gražiai išreikšta paskutinė 
pagarba ir iškelti jo darbai Lietuvai.

Velionis buvo tylus, bet gilus, 
nuoširdus, kupinas nepalaužiamos 
energijos ir meilės darbui ir savo 
kraštui. Jis liko mums' neužmiršta
mas, o jo darbai tepuošia Lietuvos 
ekonominį gyvenimą.

J. Z»n—•ykas

apklausimo pusę. Ir tikrai, bendruo
menėse, kur vyrauja SPD, KPD ar 
FDP, pasisakoma prieš fizinę baus
mę, gi CSU ir kt. partijų šalininkai 
stovi aiškiai mušimo pusėje. Cha
rakteringa, kad dėl šio balsavimo 
nepasiliko' abejingi dvasininkai. Į šią 
kampaniją, jie įsitraukė tiek pa
mokslais iš sakyklos, tiek lankydami 
tėvų namus ir dažniausiai motyvuo
dami, jog „mušimas ir mums pa
tiems nieko bloga nepadarė“.
• Gen. Clark pareiškė, kad Austri
joje Sovietai turį perdaug kariuome
nės. Jų esą, apie 70.000, o amerie- 
čių — 10.000. (AP)
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Ne juokai būti 
diktatoriumi

(Santrauka iš Baltic Review, 
Stockholm)

Danijos karalius Krisftjonas turi 
paprotį kasdien jodinėti arkliu sosti
nės gatvėmis. Jo nieks nelydi. Vo
kiečių okupacijos metu vienas vok. 
karininkas, pamatęs bejojant vieną 
karalių, praeinantį daną užklausė: 
„Bet kur gi yra, karaliaus asmens 
sargyba?“ Jan atsakė: Kam jam rei
kalinga apsauga? Kuo jis tada lai
kytų mus visus danus?“

Teisėtas monarchas demokrati
niame krašte niekad nesibijo dėl sa
vo gyvybės ir juo labiau nėra bai
mės vyriausybės nariams, kurie yra 
laisvai išrinkti tautai atstovauti.

Priešingai yra su diktatoriais. 
Paskutinių diktatorių — Hitlerio ir 
Mussolinio — apsaugos priemonės 
jau nebėra paslaptis, bet apie tai, ko
kios priemonės naudojamos Krem
liaus valdovui^ apsaugoti, sukurta 
fantastiniai pasakojimai. - ’

Pasakojama, kad Stalinas, išvyk
damas iš savo rezidencijos, keliaująs 
viename iš kelių sunkiai ginkluotų ir 
apsaugotų automobilių Kiekviename 
jų sėdi po vieną asmenį, kurie yra 
vienodai aprengti ir atrodo kaip ir 
pats diktatorius, su tamsiais plaukais 
ir ūsais, kad niekas negalėtų pasa
kyti, kurioje mašinoje sėdi pats Sta
linas.

Kada. Sąjungininkų Kontrolės 
Komisijos pirmininkas gen. Ždanovas 
kovo mėn. atvyko į Helsinkį, susisie
kimas kai kuriose to miesto gatvėse 
buvo' keletą valandų uždarytas, visi 
normalūs keleiviniai traukiniai buvo 
sustabdyti stotyse už miesto ir kelei
viai vyko, kaip kas geriausiai galėjo.

„Neodemokratiniame“ krašte ankš
tajam valdininkui nebuvo išreikštas 
piliečių pasitikėjimas. Tikrame de
mokratiniame krašte dideli karių ir 
policijos daliniai, kurie atrodo reika
lingi jo apsaugai, būtų ne tik be
prasmiški, bet tiesiog absurdiški.

Pagal Suomijos spaudą, Suomijos 
vidaus reikalų ministerio p. Leino, 
komunisto, rezidencija dieną ir naktį 
stipriai sagoma policijos. Kur jis be
keliautų, jį lydi gausi policija.

Suomijos laikraštis„Turnumaa“pra- 
neša apie oficialią šio ministerio ke

lionę, kurią jis atliko į šiaurinę Suo
miją, aplankydamas Kuopio, Kajaani 
ir Sotkamo miestus. Kelionė vyko 
8 automobiliais, o ministeris sėdėjo 
ketvirtame. Septyni kiti automobi
liai buvo prikimšti asmeninės sargy
bos — politinių policininkų, -apgin
kluotų iki dantų.

Naktį į 17 kovo 1870 m. kapitonas 
Harvey vairavo laivą „Normandie“ iš 
Southampton į Guernsey. Jūrą den
gė didelis rūkas. Kapitonas stovėjo 
komandavimo tiltelyje ir dėl tamsos 
ir blogo oro vedė laivą su nepaprastu 
atsargumu. Keleiviai miegojo savo
kajutėse.

„Normahdie“ buvo puikus šešių 
šimtų tonų pašto laivas. Jis turėjo 
du šimtu dvidešimt angliškų pėdų 
ilgio ir dvidešimt penkias pėdas plo
čio. Anot jūrininkų, jis buvo visai 
jaunas, net nesukakęs septynerių 
metų, pastatytas 1863 metais.

Perplaukus Southampton srovę 
ir įplaukus į atvirą jūrą, rūkas pa
sidarė dar tirštesnis. Dėl to laivas 
plaukė labai iš lėto. Rūkas jūroje 
tiek sutirštėjo, kad vos galima/buvo 
įžiūrėti laivo stiebų viršūnes. Staiga 
iš rūko iškilo kažkas nepaprasta. 
Jūros pabaisa ar ledo kalnas, skros- 
damas rūką ir vandenis, atsidūrė ties 
pat laivu. Tai milžiniškas sraigtinis 
garlaivis „Mary“, su penkiasdešimt 
tonų javų krūviu iš Odesos, nepa
prastu greičiu ir dideliu svoriu tiesiai 
plaukė „Normandie“ kryptimi. Plau
kiant laivui pabaisai tokiu greičiu, 
susidūrimo išvengti jau nebebuvo 
galima. Visos pastangos pakeisti lai
vo kryptį buvo bergždžios.

Pilnu garu plaukęs „Mary“ susi
dūrė su „Normandie“ ir jį sužalojo. 
Pats gi dėl susidūrimo apgadintas 
tuoj sustojo. Sukrėtimas buvo toks 
baisus, kad buvę denyje/visi sukrito. 
„Normandie“ turėjo 28 vyrus įgulos, 
1 patarnautoją moterį ir 31 keleivį. 
Iš kurių 12 buvo moterų. Vyrai, mo
terys ir vaikai griuvo pasnuogiai pa
nikoje vienas anU kito, rėkė ir despe
ratiškai verkė. Vanduo gaivalingai 
veržėsi Į laivo vidų. Mašinų skyrius 
buvo patvinęs. Laive kilo gaisras.

POLICIJA — VISOKIOS IŠMINTIES 
VERSMĖ

Mažam Švabijos miestely prašau 
spaustuvininką atspausti vakaro pro
gramas. Švabas patenkintas atlygini
mu ir šypsosi rūkydamas gautą ci
garą. Perspektyvos tokios, kad ro
dosi, jog netrukus parsinešiu gatavus 
spaudinius.

Staiga švabas meta žvilgsnį į pro
gramos tekstą ir, rodos, sustingsta. 
Matau kad akys iššoko, žandai išsi
pūtė ir smulkiai dreba žandikauliai. 
Manau persirūkė, nabagas. O tai ir 
gerai, tegu nebūna toks godus ant 
svetimo gero. Deja, tai atsitiko ne 
nuo persirūkimo.

Atlupęs žvilgsnį nuo teksto, jis 
dirstelia nedrąsiai į mano pusę ir 
sako:

— Palauk valandėlę, aš išaiškin
siu popierio klausimą ir kitus reika
lus.

Laukiu. Praeina geras pusvalan
dis, o švabo vis nėra. Nusibodo lauk
ti. Kalbinu mašinistą. Gavęs ciga
retę pasirado kalbesnis.

— Kur gi tamstos šefas, — klau
siu. — Man laukti nusibodo.

— Matyt, nieko nerado policijoj, 
— prasčiokiškai aiškina švabelis.

— Ar jūsų popieris policijoj suk
rautas.

— Popieris čia, bet šefas ten. Jis 
visada ten eina, kai tik jo makaulė 
neveikia.

Grįžo ir švabas. Aš jį iš karto:
— Ar policija leido spausdinti?
— Sakė — galima.

ŠVABAI BIJO GERŲ GRYBŲ
Raistas be velnių — ne raistas, o 

miškas be grybų — ne miškas, bet 
nuobodi proza. Jei Švabijoj yra miš
kų, tai ir grybų turi būti. Tokią iš
vedą padariau aną rudenį ir ryžausi 
eiti grybauti.

Eidamas į mišką sutikau keletą 
švabų su grybais. Stebino ne grybų 
kiekis, bet jų išvaizda. Atrodė ne

Kada karavanas atvyko prie „Dar
bininkų Namų“ Sotkame, policinin- 
kaimutojo prieš namą ir išlipusį mi- 
nisterį jie tuojau apsupo iš visų pu
sių. Įeidamas j susirinkimo salę, mi
nisteris beveik būdavo užstojamas 
policininkų nuo audiencijos žvilgsnių.

Nenoromis žmonės prisimena Suo
mijos .kadaise turėtą tironą, rusų ge
neralgubernatorių kunig. Bibrikovą, 
kuris taip pat visada būdavo apsup
tas stiprios sargybos. (Daily Mail) 

Kapitonas 
Victor Hugo

Aukštai komandavimo tiltelyje 
stovėjo kapitonas ir ramiu įsakančiu 
balsu šaukė: „Ramybės ir dėmesio! 
Nuleisti gelbėjimo valtis. Pradžioje 
išlipa moterys ir vaikai, paskui vy
rai; pabaigoje įgula. Išgelbėti reikia 
šešiasdešimt žmonių“. Kapitonas sa-
vęs neskaičiavo. Nuleistos gelbėjimo 
valtys. Visi gaivalingai veržėsi prie 
valčių. Dėl tokio baisaus susigrūdi
mo buvo pavojus išversti valtis. Lei
tenantas Ockleford ir trys botsmanai 
stengėsi palaikyti minioje tvarką. 
Keleiviai, staigaus sprogimo paža
dinti iš miego ir_pamatę mirtiną pa
vojų, buvo sunkiai sutvarkomi. Stai
ga ramus, bet tvirtas kapitono balso 
garsas perskrodė riksmą ir triukšmą 
ir garsiai nuaidėjo laivu.

„Inžinieriau Locks?“
„Ąš kapitone!“
„Kokiam stovyje m~- ..>s?“ 
„Patvinęs!“
„Gaisras?“
„Lokalizuotas!“ .
„Mašina?“
„Atlikta!“
Kapitonas palaukė leitenantą 

Ocklefordą ir paklausė, kiek minu
čių dar liko gelbėjimuisi.

„Dvidešimt!“ atsakė leitenantas. 
„To pakanka!“ pasakė kapitonas. 
„Niekas neprivalo lipti į valtis,

Amerikinės
Vienos Brooklyno krautuvės vi

trinoje buvo išdėliota daug mažaver
čių papuošalų, tarp kurių matėsi vie
na visai paprastutė ir neskoninga 
saga. Ne kas kita, tik ši saga suvi
liojo vieno dvylikmečio berniuko dė
mesį. Jis kagdicn eidavo iš mokyklos 
pro šią krautuvę ir kasdien valandas 
išstovėdavo prie vitrinos, prikišęs 
nosį prie lango stiklo ir ilgesingai 
spoksodamas į tą prastą niekutį. Gal

SVABŲ ZYG IAI
Linksmas pasiskaitymas 
grybai, bet kaž kokios kempinės. Kai 
kurie grybautojai turėjo dar kelmu
čių. Jei jau žmonės tokias kempines, 
atsiprašant, grybauja, tai, aišku, tik 
iš bėdos, kada nėra ko kita grybauti. 
Suprantama, tokios išvados vilčių ne
kelia, bet, kaip sakoma, sykį žmogus 
kritai į balą, tai ir sušlapti turi, o 
išėjęs grybauti — bent mišką pa
siekti.

Miške radau keletą baravykų ir 
tiltą raudonikių. Prisikroviau port
felį su kaupu ir labai stebėjausi, kaip 
niekas kitas anksčiau jų nerado. Ne
šu namo, o švabai, pamatę mano gry
bus, tik šaiposi. Pavydi, manau sau, 
juodanugariai.

— Žiūrėk, — sakau šeimininkei,
— grybų atnešiau.

O ji žiūri nustebusi, varto stiklo 
spalva blizgančias akis ir ploja del
nais rankas iškėlus. Aha, manau, 
matyt seniai padorių grybų nematė. 
Nuo to mano grybautojiška ambicija 
tik kyla, tik kyla. Ko gera, galiu dar 
pasižymėti, nors ir tarp švabų.

— Ar gerai mokat grybus virti?
— teiraujuosi šeimininkę. O ji šyp
sosi ir savo ruožtu taip pat teirauja
si, kaip, girdi, tokius grybus reikia 
virti. Išaiškinu, kaip Lietuvoj grybai 
verdami, parenku geriausią receptą. 
Sutariam, kad grybus išvirs ryt pie
tums.

Per pietus nėra grybų. Visoks įta
rimas į galvą briaunasi, o krūtinę 
pyktis, kaip katė nagais drasko.

— Kur gi grybai? — klausiu.
— Aš juos išmečiau, — dusliu bal

sų .atsakė Senutė.
— Mano grybus?
— Visi jie buvo nuodingi.
— Nesąmonė. Aš prie miško užau

gau; grybus puikiai pažįstu.
— Man visos kaimynės tvirtino, 

ir policija taip sakė.
— Iš kur gi virtuvėj policija ^at

sirado?
— Aš juos nunešiau į nuovadą.
— Nieko jūs apie grybus neišma

not, — baigiau diskusijas. Kalbėsi 
ar gailėsies, bet grybų nebėr.

Po keleto dienų dar daugiau pri- 
grybavau. Si kartą pats juos valiau, 
pats ir viriau. Seimininkė visą laiką 
iš tolo žiūrėjo, lyg su ironija, lyg su 
baime, bendrai, lyg matytų nešios že
mės besidarbuojantį žmogų, bet atra- 
lišką subjektą. O man kas. Išviręs 
prisipyliau lėkštę ir iš mandagumo 
siūlau šeimininkei. Ji tyli ir purto 
galva. Gerai, manau, man bus dau- 

neatėjus eilei! Leitenante Ockleford,
Tamsta turi savo pistoletus?“

„Klausau, kapitone!“
„Nudekite vietoje kiekvieną, ku

ris tįrįs nustumti moterį!“
„Užviešpatavo mirtina tyla, nie

kas nedrįso pasipriešinti.. Žmonės
pajuto galią stiprios sielos.

Tuo tarpu ir laivas „Mary" nulei
do savo gelbėjimo valtis ir prisidėjo 
prie gelbėjimo akcijos. Gelbėjimo 
darbas ritio šiol vyko ramiai ir be
veik be jokių trynimos!. Gelbėjimo 
metu pasitaikė jaudinančių pasiau
kojimų. Kapitonas Harvey šaltakrau
jiškai stovėjo savo poste, įsakinėjo ir 
vadovavo. Savo nuostabia ramybe ir 
dvasios kilnumu jis užkrėsdavo kitus.

Laivas palengva krypo ant šono. 
„Paskubėti!“ sušuko kapitonas. 

Dvidešimtoje minutėje pradėjo lai
vas skęsti. Pradžioje pasinėrė laivo 
priekis. Kapitonas Harvey vis dar 
nejudėdamas stovėjo^ komandavimo 
tiltelyje ir nugrimzdo kartu su „Nor
mandie“ į šaltas jūrų bangas.

Taip žuvo kapitonas Harvey.
Gyvenime jis buvo vyras, mirties 

valandoje jis liko didvyris.
Tai tikras didvyris, nugalėjęs bai

mę į mirtį. Jis jūrininkų tarpe liko 
nepamirštamas.

(Laisvai vertė Br. K.)

įvairenybės
jis norėjo padovanoti ją kuriai savo 
mokyklos draugei arba seseriai. Kaip 
ten bebūtų, jis atsirasdavo kasdien 
tuo pačiu metu prieš vitriną ir savo 
žvilgsniu ryte rijo įsižiūrėtąją sagą. 
Dusyk išdrįso net įeiti į krautuvę pa
siteirauti, ar kartais nenumatomas 
pigusis išpardavimas arba iš viso nu- 
piginimas. Neigiamas atsakymas ber
niuką labai nuliūdino. Bet vieną sy
kį, bestovėdamas kaip paprastai ties 

giau. Įsismaginęs sušveR r' kelias 
lėkštes grybų. Jei truputis lašinių, 
galvoju, neatskirtum, kad ne lietu
viški grybai.

Miegojau ne kaip. Kelis kartus 
prabudau. Keista, kiekvieną kartą 
vis girdėjau, šeimininkų žingsnius ir 
tylią kalbą. Iš pradžhi maniau, kad 
dar neatsigulė, o paryčiu — kad ruo
šiasi eiti į slėptuvę. Į- slėptuvę? Bet 
kodėl gi aš negirdėjau aliarmo kauk
smo? Pagaliau — kas man! Ir dar 
kartą užmigau.

Rytą, pamačiusi mane šeim min
kė, vėl delnais pliaukšterėjo.

— Ačiū Dievui..
— Kas atsitiko?
— Tamsta sveikas. O mes taip 

bijojom, kad privalgęs nuodingų gry
bų jau nusinuodijai. Buvom viskam 
pasiruošę.

— O grabą — taip pat turėjot? 
— šypterėjau.

■ Seimininkė purto galva.
— Pasiruošimas .buvo ne pilnas.

ARKLYS IR 25 ŠVABAI
Vieno valsčiaus švabai turėjo ati

duoti kariuomenei numatytą arklių 
kiekį. Skirtą dieną švabai arklius 
atvedė į geležinkelio stotį. Kiekvie
nas savo arklį turėjo įvesti į vagoną. 
Visus- arklius suvedė be sunkumų, 
bet vienąs arklys neina į vagoną ir 
tiek. Švabas jį ragina geruoju ir 
bloguoju, liet arklys spiriasi. Pasi
kvietė kaimyną. Mėgina arklį abu: 
vienas traukti, kitas stumti, bet ar
klys nė iš vietos. Arklius priiman
tis karininkas matė šią sceną ir arklį 
amnestavo.

— Jei jau taip nenori važiuoti jū
sų arklys, tai galit jį vesti namo.

Žinia labai ’greit pasklido švabuo- 
se. Er — er, girdėjosi minioj pikti 
balsai. Mes savo arklius atidavėm, 
o jis vesis namo. Ar jis geresnis už 
mus, ar ką?“ Er — er!

Apspito būrys švabų arklį: griebė 
kas už galvos, kas už kojos, kas už 
ko galėdamas, nelyginant skruzdžių 
būrys mėšlavabalį, ir pradėjo temti 
vagono link. Iš karto arklys buvo 
apstulpęs nuo tokios gausybės puolė
jų ir buvo atsidavęs likimui, bet kai 
pamatė artėjantį vagoną, pradėjo 
muistytis. Vyko reto vyksmo ,vaiz
das. Matėsi didelė, įvairių proporci
jų kūnų krūva, su daugybe rankų ir 
kojų. Kartais į krūvos viršų iškil
davo arklys, bet po valandėlės vėl 
įgrimzdavo masėn. Ermyderis ir 
keiksmai didėjo, bet atstumas tarp 
krūvos ir Vagono mažėjo. Po kiek 
laiko kibždančioji kūnų krūva priar
tėjo prie vagono. Subildėjo vagonas' 
nuo trankymo, sucypė lingės. Arklys 
dingo vagone.

Karininkas, 'žiūrėjęs šį vyksmą, 
patraukė pečiais ir paniekinančiu 
balsu pratarė:

— Dvidešimt penki švabai dau
giau jėgos turi, kaip arklys, bet kad 
jie daugiau smegenų turėtų, kaip vie
nas a:’’./s, aš tingėčiau diskutuoti.

Laiškas Redakcijai
. Pone Redaktoriau,

Norėdami pašalinti spaudos prie
monėmis sudarytą pavojų, vardan 
teisybės prašome paskelbti šį musų 
pareiškimą.

S. m. gegužės 24 d. „Žiburių“ nu
meryje yra paskelbtas p. J. Griniaus 
straipsnis „Kultūros ir labdaros rei
kalas“.

Norėdamas griauti Švietimo Val
dybos autoritetą, p. J. Grinius už
kliuvo už Kasselio gimnazijos ir pa
skelbė/ kad tai gimnazijai, direkto
rium buvo paskirtas nediplomuotas 
inžinierius, atseit, direktorius nebai
gęs aukštojo mokslo. Iškėlęs tą „fak
tą“ ir apibendrinęs visoms gimnazi
joms, jis provokuoja klausimą uni
versitetams, ar jie pripažins tokius 
brandos atestatus. Kasselio gimna
zijos abiturientai ir tėvai iš gilumOs 
širdies yra pasipiktinę tokia mela
ginga insinuacija ir provokacija.

Mūsų gimnazijai niekuomet ne
vadovavo ir nevadovauja joks ne- 

vitrina, savo nerimui ir nepasitenki
nimui pastebėjo, kaip kažkas viduje 
„jo“ gagą iškėlė iš vitrinos. Netrukus 
krautuvės duryse pasirodė jos savi
ninkas. Rankoje šis laikė gražiai su- 
pokuotą sagą. „Štai tavo saga, vai
ke“, tarė jis berniukui. „Dovanok 
ją, kam nori, tik daugiau savo nosimi 
nebetrink mano langų. Kai tu nuo jų 
nueini, aš turiu kiekvieną sykį liepti 
valyti stiklus, o tai man atsiėjo bran
giau kaip 98 centai, kuriuos ta saga 
kainuoja..."

Kaip įsikurti Amerikoje?
(Atkelta iš 2 pusi.)

KAUNO GUBERNATORIUS 
RAITAS Į KRAUTUVĘ

Sėdžiu lietuvio kirpykloje. Lau
kiu. Skuta labai elegantiškai apsirė- - 
džiusį vyrą.

— Ar tu pažinai Kauno guber
natorių generolą Mikuckį, — klausia 
mane tas putotas džentelmenas. — O 
tai vyras, 1920 metais žydai nenorėto 
mokesčių Lietuvos valdžiai mokėti. 
Tai žinai, tas generolas raitas per 
langą į krautuves įjodavo ir per dvi 
dienas surinko mokesčius.

— O tokiam fašistui aš būčiau 
snukį sudaužęs, — pašoka ramiai 
kampe sėdėjęs apsismalavęs vyras 
(kaip vėliau sužinojau, labai turtin
gas, geraširdis lietuvis. Karštas ka
talikas).

— Tylėk, nesimaišyk J kalbą — 
mina man ant kojos Mr. Bat.----čia
bus muštynės.

— Šur, tu draugas apie admi- 
nistrešėno nieko nesupranti, — atsi
kerta skutamas džentelmenas. — Jei 
valdžia yra, tai ir mokesčius mokėti 
reikia. O tas Mikuckis labai moky
tas vyras — knygas rašė, filosofas 
buvo, šur, — sumokėjo, pusantro do
lerio kirpėjui ir išėjo. Taigi čia poli
tikos dalykai karšti. Žmonės nesi
varžo. Tad patartina neišsišokti, o 
pirmiau susiorientuoti.

KĄ VEŽTI IR KO NEVEŽTI 
AMERIKON?

Klausimas labai praktiškai svar
bus ir sunkus. Bendro patarimo 
duoti negalima. Vienas dalykas bet 
gi aiškus: ką nusiveši, to ten pirkti 
nereikės. Iš pradžios gi doleris bus 
tau labai brangus svečias. Bet ma
žai vertingų daiktų jokiu būdu ne
patartina vežti. Taip pat patarimas 
„bizniškai" nusiteikusiems. Ameri
kos niekuo „nenudyvisi“. Čia visko 
yra, visokių naujenybių, dažnai ir 
geresnių ir pigesnių. Labai buvo' • 
madoje vežtis laikrodžius, vadina-’ 
mus stoperius. Dėl jų tenka nusi
vilti. Amerikoje yra geresnių ir re
gesnių. Tie šveicariški, kurie o 
firmų pažymėjimo, yra tikras apga
vimas. Neteisingai pradeda eiti .r 
be jokios priežasties sustoja ir ne
beina. Už pataisymą iš manęs parei
kalavo 35 dolerius ir tai neturi tokių 
dalių. Siuntinėja po fabrikus, ir tai 
kažin ar gaus. Tai didelė laimė jeigu 
sūrėsi nežinantį jį ir parduosi. Bet 
daugiau su juo nesusitik. Nenoriu 
daryti nekam blogos reklamos, bet 
aš mačiau tokių atsitikimų. Iš kitos 
pusės žinau, kad žmonės teiraujasi 
sidabrinių dalykų. Gražius šaukš
tus, šakutes ir t. t. Apskritai,' kas 
gali, patartina važiuojant vežtis ko
kių nors lauktuvių. Tai nepakenks.

IŠVADOS
Amerikoje įsikurti nelęngva. Iš 

pradžių daug nusivylimo ir blogos 
nuotaikos, bet įsikurti galima._ Tik 
nereikia nusiminti, kaltinti ką "nors 
be reikalo ar pykti. Po dviejų mė
nesių vargo būsi patenkintas ir lai
mingas. Tada ir tu pasistengsi ki
tiems padėti, kaip tau kiti padėjo.

Cicero, III., birželio 22 d.

diplomuotas inžinierius ir joks ne
baigęs aukštojo mokslo direktorius. 
Dvejus metus vadovavo direktorius, 
baigęs Vyt. Didž. Universitetą ir 
spec, studijas aukštojoj mokykloj Pa
ryžiuj. Jo nuopelnai mums ir ben
druomenei aiškūs: suorganizavo gim
naziją tuo metu, kada Kasselio sto
vykloje nebuvo nei „buvusių direk
torių“ nei mokytojų. Kasselio gim
nazijos mokytojai ir abiturientai ži
no, kiek tas vyras padėjo pastangų ir 
energijos, kol po visas zonas rankio
jo mokytojus, kai tuo pačiu metu tie 
„zonininkai“ buvo iš stovyklos ša
linami.

Antriems mokslo metams įpusė
jus, atsirado Kassely daugiau peda
gogų, ir gerbiamasis mūsų gimnazi
jos kūrėjas iš direktoriaus pareigų 
pasitraukė, pasilikdamas mokytoju.

Jeigu p. J. Griniui rūpi jo kandi
datas, tai reikalas “yra pavėluotas. P., 
J. Griniaus „skriningas“ nebereika
lingas ir mūsų bendruomenei kenk
smingas.

Gal atsakys p. J. Grinius į jo pa
statytąjį provokacinį klausimą. —

Kas atsakys už mūsų studentus ir 
abiturientus, jei vokiečių universi
tetai, įtikėję p. J. Griniaus autori
tetingai paskelbtam melui, nepripa
žins mūsų vaikams teisių studijuoti 
universitete.
1946/47 moks!, m. Kasselio Gimnazijos

, Tėvų Komitetas
(pas.) Dr. M. Domaševičius, 

(pas.) J. Juška, (pas.) M. Ramanaus
kienė, (pas.) V. Mėliais

Ka ss e lis, 1947. VI. 4 d
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Iš politinių kalinių veiklos
PATIKRINTI SĄRAŠAI 

ŽUVUSIŲJŲ FLOSSENBURGE
Amerikiečių teismo esančio Da- 

chau žinioje yra kacetų medžiaga, 
bet kol kas neleidžiama viešam nau
dojimui. LARPKS-gas bandė gauti 
leidimą vietoje patikrinti sąrašus žu
vusių lietuvių. Centro Valdybos pir
mininkui, lydimam Dachau kaceti- 
ninko kun. Pikturnos, pavyko birželio 
25 d. prieiti prie Flossenburge žuvu
sių mūsų tautiečių sąrašų. Iš penkių 
tomų medžiagos tėra žinios tik anie 
97.000 kalintųjų, tačiau tai toli gražu 
nėra pilnas skaičius. Šeštas tomas 
yra dingęs. Dėlto pilno lietuvių są
rašo nustatyti neįmanoma. Pagal esa
mus duomenis lietuvių žuvusių pro
centas yra pats didžiausias (46,5), ly
ginant su kitų tautybių kalintųjų 
šiame kacete mirtimi.

ŽUVUSIŲJŲ FLOSSENBURGE 
URNA Į USA

Kaip, brangi mūsų tautos kanki
nių relikvija, Flossenburge žuvusiųjų 
pelenų urna Iškilmingai (teikta ge-

Aispiriies
(Pradžia 9 pusi.)

duso ir tarė: „O aš maniau, kad jis 
veda į Pragą (Varšuvos piemiestis)“.

11. Amerikoje iš varžytynių par
duota Edisono rankraštis. Tai gar
siojo išradėjo atsakymas vienam žur
nalistui, kuris savo metu jį paklausė: 
„Ar, jūsų nuomone, galima išgauti 
energiją, kuri glūdi atome?“ Ediso
nas atrašė: „Kas dėl atomo, tai ne
manau, kad jis būtų spėliojamos 
energijos šaltinis. Bet atrodo, kad 
tokios nuomonės tik aš teesu“.

12. Neseniai Barcelonoje minios 
žmonių užplūdo bankus ir prašė par
duoti dešimties centimų monetas, ku
rios buvo nukaldintos 1945 m. Siūlė 
20 kartų didesnę sumą. Pasirodo, kad 
kažkas paleido gandą, girdi, tose mo
netose esama uranijaus.

Prancūzijoje gyventojai turi kito
kių rūpesčių su pinigais. Ilgą metą 
apyvartoje plito netikri pinigai, bet 
žmonės iš lėto pramoko atskirti ge
ruosius nuo padirbtųjų. Dabar iškyla 
nauja grėsmė: iš vieno fabriko, kuris 
dirba .Prancūzijos Bankui, pavogta 
didelis kiekis banknotinio popieriaus, 
vadinasi, nerūkus apyvartoje gali 
pasirodyti netikri frankai, bet auten
tiškame popieriuje. •

13. „Stuttgarfer Nachrichten“ "su 
specialiu, tremtinius liečiančiu, už
klausimu kreipėsi į amerikiečių oku
pacinės vadovybės atstovą, lenką ka
rininką ir vokiečių policijos parei
gūną. Atsakymai buvo tokie:

Amerikietis pareiškė: Nusikalti
mai, kuriuos padaro DP, jau nuolat 

gūžės 25 d. Pol. Kalinių S-gos atsto
vams, šiuo metu yra Centro Valdy
bos žiniojė. Netrukus ji bus pasiųsta 
į Ameriką, kad ten mūsų tautiečiai 
ją išsaugotų, iki bus galima grąžinti 
į laisvą tėvynę. Norima ją pavesti 
vienai Amerikos lietuvių mokslo 
įstaigai, kurioje būtų prieinama pla- 
tesniems lankytojų sluoksniams.
SIŪLOMAS LIET. POL. KALINIŲ 
SUVAŽIAVIMAS FLOSSENBURGE

Lietuvių politinių kalinių suvažia
vimas numatomas š. m. rugpiūčio vi
duryje. Flossenburgo kaceto dabar
tinis tvarkytojas prof. E. Witgelski 
padarė lietuvių Pol. Kalinių S-gos 
pirmininkui šį suvažiavimą pravesti 
pačiame Flussenburge, pažadėdamas 
vispusišką savo paramą ir globą. Ta 
proga suvažiavimo dalyviai galėtų 
susipažinti su visais darbais, kurie 
atliekiami žuvusiems įamžinti.

Iš LIET. KACETININKŲ 
GYVENIMO KITUOS KRAŠTUOS

Šiomis dienomis gautas laiškas iš 
buv. Stutthofe pol. kalinių, esančių

beieškant
mažėja. Iki šiol nusikaltimų DP pa
darydavo daugiau kaip vokiečiai, bet 
tie nusikaltimai yra tai smulkios va
gystės ir ryšiai sujuodąja rinka. Di
delių nusikaltimų DP nepadarė. Be 
to, beaiškinant DP nusikaltėlius, pa
sirodė, kad pusė tariamųjų DP yra 
tikri vokiečiai, jie veikė prisideng
dami DP skraiste.

Lenkas pastebėjo: Ilgai trunkan
tis gyvenimas stovyklose žmogų var
gina. DP neturi pinigų netgi smul
kiems reikaliukams. Nusikaltimų 
priežastis glūdi nedarbe. Reikia at
siminti ir psichologinis momentas. 
DP sunkiausiose sąlygose dirbo Vo
kietijoje ir kentė nuo vokiečių fabri
kantų ir prižiūrėtojų, DP ir dabar 
turi mažiau teisių už vokiečius.

Policijos atstovas atkirto: Dauge
lis DP verčiasi spekuliacija, iš kurios 
gauna žymiai didesnę naudą kaip iš 
legalaus darbo. Negrįžta namo, ka
dangi bevelija naudotis patogiu gy
venimu stovyklose negu dirbti savo 
tėvynėje. DP sudaro grėsmę viešajai 
tvarkai ir rimčiai. DP turi būti vo
kiečių policijos žinioje.

Čia norom — nenorom prisimena 
prof. Einšteino pareiškimas Gis sykį 
buvo paklaustas, kurios tautybės iš 
tikro esąs): „Jei ateitis patvirtins 
mano reliatyvumo teoriją, vokiečiai 
sakys, kad buvau vokietis, o pran
cūzai, kad — pasaulio pilietis. Jei 
mano teorija pasirodys netikra, pran
cūzai sakys, kad buvau vokietis, o 
vokiečiai sakys, kad buvau.., žy
das“.

Švedijoj. Tarp kitko, rašoma: „Gero 
pas mus nieko. Savijauta, pasitikint 
sava atmintim, — negeresnė kaip 
Stutthofe... Apie savo privatų gy
venimą daug nekalbėsiu. Metus lai
ko išdirbau langų valytojų, fabrike 
geležies krovėju. Jau 7 mėn. kaip 
dirbu kontoroje. Gaunu 360 Kr. mėn. 
Dirbu nuo 9—17. Kambarys 100,— 
Kr., maistas 120,—, mokesčiai 60,— 
Kr. Vos verčiamasi. Esu biednas. 
susenęs, suvargęs. Nieko turėti ir 
nenoriu... Švedijoje mums visai ne
saugu. Čia yra viena iš nesaugiausių 
vietų.“ '

— Į Jungtines Amerikos Valsty
bes yra išvykę iš Europos apie kelio
lika buv. politinių kalinių, jų tarpe 
du dabartinės C. Valdybos nariai: 
Bronius Budginas ir prof. Adolfas 
Damušis. Greitu laiku jiems bus pa
siųsti įgaliojimai tvarkyti ten nuvy
kusių pol. kalinių reikalus ir atsto
vauti LARPKS-gai.

. JAV-bių labdaros organizacijos, 
■turinčios reikalų su Europos trem
tinių šelpimu, reiškia susidomėjimą 
politiniais kaliniais. Prieš kiek laiką 
gautas iš prof. Padalskio laiškas, ku
riame jis perduoda NCWC (National 
Catholik Welfare Conference) centro 
penkis klausimus, liečiančius lietuvių 
politinių kalinių skaičių, kalinimo ir 
dabartinę gyvenamą vietą, kalinimo 
priežastis ir kita. Atsakymus C. Val
dyba yra jau pasiuntusi.

— Keletas pol. kalinių šiuo metu 
iš anglų zonos yra išvykę į Angliją. 
Ryšys su jais dąr neužmegztas.

lengv. atletikos pirmenybės rugpjūčio 9-10 d.
Rosenheime -

Muencheno Sporto Apygarda pra
neša, kad š. m. rugpiučio 9-10 d. Ro
senheime (Obb.) numatytos LTB Vo
kietijoje lengvosios atletikos pirme
nybės šia programa:
Vyrams — 100 m, 200 m, 400 m, 800 m 

ir 3000 m bėgimai, šuoliai į aukštį, 
tolį ir su kartimi, trikovė, 4X100 
m estafetė, rutulys, ietis, diskas, 
kūjis;

Jauniams — 100 m, 1000 m bėgimai, 
šuoliai į tolį ir aukštį, trikovė, 
4X100 m estafetė, rutulys, ietis, 
diskas;

Moterims — 60 m (tik mergaitėms 
iki 16 m. iškirtinai), 100 m, 500 m 
bėgimai, šuoliai į tolį ir aukštį,, 
rutulys, ietis, diskas, Baseballo 
sviedinukas (tik mergaitėms iki 
16 m.), 4X100 m estafetė, trikovė. 
Trikovėms pasekmės bus imamos 

iš bendrųjų varžybų. Dalyvių pagei
davimu, ptograma galės "būti papil
dyta. Todėl, kas turi kokių nors pa
siūlymų, prašomi kuo skubiausiai 
pranešti rengėjams.

Registracijos terminas liepos 25 d. 
Visi sporto Klubai yra prašomi kuo

SPORTO ŽINIOS
Iš Kasselio S. K. „Lithuanica“ sportinio gyvenimo

baigėsi 5:5. Geriausiai sukovojo ži
nomi boksininkai Švilpa ir -Dailydė, 
savo priešininkus nugalėję techn. k.o.

Reikia pažymėti, kad S. K. „Li- 
tuanica“ boksininkai Artičkonis, 
Švilpa ir Dailydė boksuojasi ir už 
Kasselio vok. sporto klubą ir visuo
met pasirodo.

— Šiais metais futbolininkas Ka
zys Baltramonaitis švenčia savo 25- 
rių metų žaidimo sukaktį. Gerb. ju- 
bilijatas dabartiniu metu yra S. K. 
„Lithuanica“ futbolo kom. kapitonas 
ir, be to, vienas iš geriausių žaidėjų. 
K. Baltramonaitis, nors ir senyvo 
amžiaus, iš sportinio gyvenimo pasi
traukti nemano: be žaidimo savoje 
komandoje, jis kartu su VI. Adoma
vičium žaidžia vienoje Kasselio vok. 
futbolo Vienuolikėj. Ed. Šulaitis

— Prieš porą savaičių prasidėju
sios Kasselio S. K. „Lithuanica“ krep
šinio pirmenybės š. m. birželio 29 d. 
baigėsi. Pirmą vietą išsikovojo „Per
kūno“ komanda, iš 8 rungt. pasiekusi 
14 tašk. ir krepš. sant. 352:139. Ji 
pralaimėjo tik vienerias rungtynes — 
I rate prieš „Nerį“. Antroje vietoje, 
pralaimėjusi dvejas rungtynes, liko 
„Neris“ — 8 rungt., 12 tšk. 257:210. 
Sekančias vietas užėmė: 3. „Tauras“
— 8 tšk., 4. „Dobilas“ — 6 tšk., 5. 
„Atžalynas“ — 0 tšk.

Geriausi šių pirmenybių „taškų 
medžiotojai“ buvo šie: 1) Landsber
gis I (Perk.) — 85; 2) Miškinis (Perk.)
— 79; 3) Simonaitis (Nėr.) — 65. 
Meisterio „Perkūno“ komandoje žai
dė ir tašku9»pelnė: Ralkevičius (51), 
Landsbergis I (85), Miškinis (79), 
Pranskūnąs (29), Pakalnis (24), Afa- 
nasjevas/(22), Štreimikis (2). Šie žai
dėjai, tik’jau „Lithuanica“ vardu, gins 
savo spalvas 1947 m. lietuvių tremti
nių krepš. pirm. „L“ klasės varžy
bose.

— Biržulio 20 d. įvyko jaunių gru
pės kontrolinės lengvosios atletikos 
varžybos, kurios sutrauk?* nemažą 
būrį jaunųjų sportininkų. Nors šios 
varžybos buvo pirmasis šiais metais 
savo jėgų bandymas, tačiau kai ku
riose rungtynėse pasiekta neblogų 
rezultatų, būtent: 60 m. bėgime — 
Žuromskis 8,1 sek. ir šuolyje į tolį — 
Juknevičius 5,15 m.

— Birželio 28 d. S. K. „Lithuanica“ 
boksininkai kovbjo prieš Kasselio 
apskr. esantį vok. sporto klubą. Vo
kiečiams neišstačius pilnos boksinin
kų sudėties (vietoj 8 tik 5), rungtynės

skubiausiai registruoti dalyvius, pa
žymint gimimo datas, kuriose kon
kurencijose nori startuoti ir kuriuos 
rezultatus 'šiose konkurencijose šiais 
metais yra pasiekę.

Pakartotinai primenama, kad jau
nių gimimo datos riba yra 1929.1.1 d.

Visiems užsiregistravusiems daly
viams po liepos 25 d. bus išsiuntinėti 
asmeniški- pakvietimai. Visais regi
stracijos reikalais rašyti šiuo adresu: 
Alg. Bielskūs, (13b) Rosenheim, 
Max-Joseph-Pl. 4, Tel. 688.

Muencheno Sporto Apygarda 
-------- I

FREIBURGAS. — Vietos lietuviai 
skautai, daugiausia studentai, pasi
žymi ir savo sportine veikla. S. m. 
VI. 25 d. jie dalyvavo krepšinio 
rungtynėse su Freiburgo YMCA Lai
mėjo liet, skautai pasekme 39:29 
(18:9). Už skautus žaidė Balenkevi- 
čius (10), Ponelis (14), Krašauskas 
(11), Bielskis (4), Šalkauskas (0), 
Grušas (0); už YMCA — Daukša (14), 
Kerbelis 49), Maušimas (2), Nagys 
(4), Remeika (0). -AC-

KUO PRANCŪZŲ KREPŠININKAI 
GUODŽIASI

Skaitėme, kad prancūzų krepši
ninkams Europos pirmenybėse gero
kai nesiseka. Daug vilčių prancūzai 
buvo turėję praeitų metų pirmeny
bėse Ženevoj, bet dar daugiau tikė
josi šiemet Prahoje. Šiemetinės vil
tys turėjo ir stiprų pagrindą, nes 
žiemą prancūzai buvo nugalėję 
meisterį Čekoslovakiją, po to Ita
liją ir Šveicariją. Deja, Prahoje 
prancūzai krito prieš Belgiją, o vė
liau dar gavo pylos nuo Čekoslova
kijos. Po šių įvykių, prancūzai nu
tūpė į penktą vietą. Šiek tiek jie 
reabilitavosi Paryžiuje nugalėję tre
čią vietą užėmusius egiptiečius, bet 
tai Jau nebuvo pirmenybių rungty
nės.

Nerasdami kuo ypatingai pasi
džiaugti dabartyje, prancūzai savo 
sporto spaudoje prisimena, kad 
jiems yra pavykę nugalėti Europos 
meisterius lietuvius, kurių žaidimo 
lygis jų nuomone buvo aukštesnis 
nei šiemetinių meisterių — Sovietų 
Sąjungos.

Tai buvo 1938 m. vasario 26 d. 
Paryžiuje. Prancūzai orisipažįsta, 
kad jie neturėjo įaug vilties įveikti1 
stipriuosius lietuvius, bet rungtynės 
pateikė staigmeną ir šeimininkai lai
mėjo 25 — 18. Daugiausia taškų lai
mėtojams pasiekė ir dabar aktyvus 
internacionalas Etieniie RoHand — 
(16) Lesmayoux pridėjo 6, Prud- 
homme 5 ir Fabrikant 4 tšk. Pažy
mima, kad su lietuviais krepšinin
kais Paryžiuje buvo susitikęs didysis 
filmų artistas Harry Baur, kuris su
maišė krepšinį su futbolu ir pasi
sakė, kad jis krepšinį žaidęs 1898 m. 
Marselyje. Esą, lietuviai buvo pri
trenkti.

Šias rungtynes stebėjo 10.000 žiū
rovu, pajamų gauta 55.000 frankų 
— Žinoma, frankas tąsyk buvo žy
miai vertesnis nei. pvz., šiandien.

Prisiminimai, kurie įdom”" ir 
mums. 1938 metai dabai gra*’ ‘o- 
limos praeities pasaka. Ir r* tik 
prancūzams! -Ck-

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

XXIX 
BABRAUSKAS Kostai; 
BACINSKAS Jonas; 
BAClNSKAS Adele; 
BAJARUNIENE Marija; 
BALTUTIENE Marija; 
BIKOVIENE Elena; 
BRAZAITIS Albinas; 
CIGAS Kostas, 
DAPKUS Henrikas; 
EDELIS Edmundas; 
ENDZIULAITIS Pranas; 
HERRMANN Adolf, 6 metų, iš Meck

lenburg;
HERRMANN Bruno, 2 metų, iš 

Mecklenburg;
HERRMANN, Ema, 4 metų, iš Meck

lenburg;
HERMANN Gustav, 56 metų, 

Konigsberg;
KARPAVIČIUS Vincas;
KIJAUSKAS Petras;
KISMEN;
KLIMIENfi Morta;
KRAPOVICKAITE Dalė.

gyv.

([2312725. Plec’-avičiūtė Zofija, 
' Meppen/Ems, Herzogstr. 47) — Ka
valiauskienės-Andrašifinaitės Zofijos, 
gyvenusios pas Tostoką Joną.

2726. Fresderfienė-Seflerytė Au
gustė, ([23] Bramsehe, Kr. Lingen/ 
Ems) — vyro, sūnaus ir giminių.

2727. Zakarka Bronius, ([23] Gr. 
Hesepe, Kr. Meppen/Ems) — Jako 
Petro, geležinkeliečio, gyvenusio Tut- 
tingene.

2728. Lapiepė Povilas, ([14bF Bi-

Ferach/Riss, Felsengartenstr. 30) — 
oodgudžio Petro, 1946 m. išvykusio 
JAV. Prašo žinančių pranešti jo 

kilimo vietą ir jo dabartinį adresą.
, 2729. Kurtinaitis Bronius, ([24] 

Seesthacht-Spakenberg I) — Z. Kur- 
inaitienėg-Noreikaltės, Daunoravi- 
laus Juozo ir kitų pažįstamų.

2730. Vyskupaitienė-Budrytė Ste
fa, ([24] Geesthacht/Spakenberg I)— 
Niparienės Onos ir Zarembaitės Ma
rytės.

2731. Lietuvių Komitetas Neuffe- 
ne ([14a], Bahnhofstr. 19; — Vai- 
niauskaitės Stefanijos iš Aukštaiti
jos. Žinantieji prašomi pranešti.

2732. Verskovas Jurgis ([16] Ba- 
benhausen, Kreis Dieburg Flūcht- 
lingslager Apotheke) — Šidlausko 
Igno, buvusio Panevėžio cukraus fa
briko direktoriaus, apie 50 m, amž.

2730. Bliznikas Jonas, ([24] Geest- 
hacht-Spakenberg I) — Kiiytės Ie
vos. •

2734. Karnakauskas Pranas, ([24b] 
Bocknis b. Lindaunis, Krs. Schleswig, 
bei Gregersen — Kumpikevičiaus 
Aleksandro su žmona.

2735. Jurkevičiai Marija ir Vin
cas, ([24] Rendsburg, Wrangel-Ka- 
serne II. DP Camp) — sūnų: Juozo, 
gim 1923 m., ir Stasio, gim. 1926 m.

2736. Kopliauskas Vladas (Dorn
birn, Vorarlberg, Zieglergasse 11, 
Austria) — Narkevičiaus Stasio-Zig- 
munto, gim. 1919 m. Žinantieji pra
šomi pranešti už atlyginimą.

2737. CurikovasAleksandras(Mūn- 
chen 19, Winthirstr. 41/IV) — savo 
pažįstamo Krivicko Algirdo.

Padėka
Reiškiame savo nuorširdžią pa

dėką Pabaltijo Universiteto Kape
lionui kun. Krasauskui, laikiusiam 
pamaldas už mūsų a. a. brangaus at
minimo vyrą ir tėvą prof, dk Jurgį 
KRIKŠČIŪNĄ ir palydėjusiam jį į 
amžinojo poilsio vietą bei lankiusiam 
jį ilgos ir sunkios jo ligos metu. 
Taip pat kitų stovyklų gerbiamiems 
kunigams, atlaikiusiems už jo vėlę 
Sv. Mišias, Pabaltijo Universiteto 
vadovybei, Rektoriui Maneliui, pro
fesūrai, Lietuvių Profesorių Draugi
jai, Žemę Ūkio fakultetui ir mums 
sunkioje valandoje ypatingai daug 
padėjusiam to fakulteto dekanui 
prof. B. Povilaičiui, studentijai, jos 
Atstovybėms ir jos organizacijoms: 
Ateitininkams, Skautams ir Varpi
ninkams;

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos, Baltų Centro Tarybos, 
BALFo, Raudonojo Kryžiaus, Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenės, Že
mės Ūkio Darbuotojų Sąjungos, Bal
tų Tarybos Lietuvių Sekcijos, Pieno
centro Bendrovės, socialdemokratų 
partijos ir Spakenberg Lietuvių at
stovams;

Visiems draugams, giminėms bei 
pažįstamiems, lankiusiems velionį jo 
ligos metu, padėjusiems jam, jį mirusį 
pagerbusiems uždėtais ant kapo vai

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
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nikais ir gėlėmis, dalyvavimu laido
tuvėse, o taip pat mums taip gau
singai parėiškusiems savo užuojautą 
žodžiu ar raštu ir parėmusiems bei 
žadėjusiems mums.

Velionio žmona Ona Krikščiū
nienė, sūnus Gytis, dukterys 
Donata ir Julija

D. Gerb. solistėms — dr. akt. Z. 
Kevalaitytei ir N. Dauguvietytei, dr. 
akt. V. Žukauskui ir coll. V. Meške- 
lei, pradžiuginusiems mus š. m. VI. 
12 d. mūsų tradiciniame „Initium Se- 
mestri“ menine programa, nuošir
džiai dėkojame

Stuttgarto Lietuvių Studentų 
Valdyba

Skelbimas
Gilius Juozas iš Kauno, Lietu

va, dabar gyvenąs Fulda, Mainstr. 6, 
prašo paskelbti nežinia kur dingusią 
žmoną Gilienę-Usovaitę Sofiją, gim., 
24. 4. 1910 Ąžuoliniai, Vievio ya!7, 
Trakų apskr., Lietuva, sūn. Gilių 
Juozą, gim. 26. 9. 1926, Vievy, Trakų 
apskr., ir dukterį Giliūtę Angelę- 
Veroniką, gim. 20. 8. 1930, Semeliš
kėse, Trakų apskr. Lietuva, paskuti
niu laiku gyv. Kaune, kaip žuvusius.

Dingusieji prašomi atsiliepti iki 
1948 sausio 7 d. šiame teisme. Prie
šingai jie bus paskelbti mirusiais. 

Visi, kas žino apie juos, prašomi pra
nešti šiam teismui iki nurodyto laiko. 

Fulda, 1947 m. gegužės 22 d.
Amtsgericht Abt. 5.

Visi lietuviai kunigai, kurie dar 
nėra gavę per J. E. vysk, Brizgį H 
Amerikos pašalpos, prašomi iki š.m. 
liepos 20 d. parašyti kun. Dr. KON
ČIAUS vardu motyvuotus prašymus.

Prašymus siusti šiuo adresu: kun. 
J. Juozevičiui, (13b) Augsburg-Hocb- 
feld.

Rosenheime organizuojami liet. 
GAILESTINGŲJŲ SESERŲ KURSAI 
mergaitėms ir moterims 18-45 metų 
amž. ir baigusioms ne mažiau 4 kl. 
gimnazijos.

Prašymus su trumpu curriculum 
vitae ir gydytojo pažymėjimu apie 
kandidatės sveikatą siųsti iki 1.8.47: 
An das Litauische Rote Kreuz, (13b) 
Rosenheim, Jagerstr. 10.

Dipl. inž. Juozui SIMOLIU- 
NUI mirus, reiškia nuošir
džiausią užuojautą jo žmonai 
Dr. Simoliūnlenei, broliui prof. 
Jonui šimoliūnui ir giminėms. 
** Lietuvos Inžinierių 
Draugijos Skyrius Wuerzburge
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITR^STIS

De Gaulle už J [Valstybes
KARAS SUNAIKINĘS NATŪRALIĄ EUROPOS PUSIAUSVYRĄ

Birželio 29 d. gen. de Gaulle vėl 
kalbėjo Liile 70—80.000 miniai apie 
Europos vienybės ir Prancūzijos,ini
ciatyvos reikalingumą. Gen. pradėjo

JAV plačiai paminėta birželio 15-sios
sukaktis

kalbą pažymėdamas, jog Rusija' sie
kianti „pavojingos hegemonijos“ Eu
ropoje ir įspėjo dėl eventualaus su-

kuriai žmogaus sielos pavergim.
yra svetimas. Baigdamas gen.
Gaulle kvietė visus prancūzus jun, 
tis į jo sąjūdi — visus prancūzus

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE
Birželio mėnesio tragiškieji Lietu

vos įvykiai šiais metais buvo plačiai 
paminėti Amerikos lietuvių tarpe. 
Atėję- paskutinieji laikraščiai rašo 
{vykusius susirinkimus, paskaitas, 
radijo transliacijas. Reikia pasi
džiaugti, kad apie tai plačiaį^rašė ir 
didžioji Amerikos spauda. Štai, „De
troit Times“, turis 50.000 tiražą, įdėjo, 
pavadintą „20.000 prašo užtarimo Lie
tuvai“. Tame rašinyje iškeliama lie
tuvių pastangos padėti atsidūrusiai 
Lietuvai.

Detroite tas minėjimas tikrai ge
rai buvo suorganizuotas. Išvakarėse, 
per Detroito radiją — Amerikos Lie
tuvių Balsas — buvo speciali transi- 
liacija. Čia agr. T. Dambrauskus, De
troite gimęs, bet dabar neseniai į 
JAV nuvykęs iš tremtinių stovyklos, 
pasakė kalbą, Jono Valatkos diriguo
jamas choras padainavo pritaikintas 
dainas, tremtinė Gliaudienė padekla
mavo patriotiškų eilėraščių.

Iš turimų žinių matyti, kad ir ki
tose lietuvių kolonijose minėjimai 
susilaukė gyvaus atgarsio. Kai kur 
tokie minėjimai manomi atlikti lie
pos 27 d., kada Amerikos lietuviai 
gausiai rengiasi paminėti Lietuvos 

, pripžinimo de jure 25 metų sukaktį.
ELENA DEVENIENĖ ATVYKSTA 

Į VOKIETIJĄ
Amerikos lietuvių laikraščiai pra

neša, kad Elena Devenienė, žinoma 
visuomenininke, deleguojama Inter
national Rescue and Refugees Com
mittee ir Protestantų organizacijų, 
atvyksta į Vokietiją. „Vienybė“ 
skelbia, kad ji numačiusi aplankyti 
visas tremtinių kolonijas. Po dr. 
Končiaus, BALF pirmininko kelio
nės, tai bus antrasis asmeniškas ry
šys su Amerikos lietuviais. Reikia 
tik palinkėti, kad jis gerai tarnautų 
bendriems tremtinių reikalams.

ATVYKO NAUJI TREMTINIAI
Birželio 22 d., kaip praneša Lietu

vos Generalinis Konsulas, į JAV at
vyko 28 lietuviai tremtiniai. Jų tarpe 
2 Amerikos piliečiai, 10 atvyko pasi
naudodami Rusijos kvota, 8 Lietuvos 
kvota, 1 Latvijos kvota ir 7 be kvo
tos. Tuo transportu į JAV atvyko: 
Apolonija Augustinavičienė su sū-

num, Sofija Avižienienė su trimis 
dukterimis, Juozas Gražulis su žmo
na ir dukrele, Stasys ir Praksėda Ja
kučiai su sūnum ir dukra, Izabela 
Jucienė, Bronius ir Vera Juškiai su 
sūnum, Stanislava Karaljpnė, Marty-r 
nas Kuršaitis, Pranciškus ir Aida 
Neįmanai su dvien 
Neįmanai su dviem 
tautas Tamošaitis, 
Elena Kiaurakytė.
500 DOLERIŲ NAŠLAIČIŲ FONDUI

Brooklyno Lietuvių Siuvėjų Klu
bas savo susirinkime nutarė iš su- 
taupų paskirti lietuvių našlaičiams 
tremtiniams šelpti 500 dolerių. Tai 
iš tikro gražus mostas savo mažie
siems tautiečiams paremti.

AMERIKINIO GYVENIMO 
ĮVAIRENYBES

— Luksusiniai automobiliai Chev
rolet firmos buvo gerai žinomi ir Lie
tuvoje. Šiuo metu jų gamyba, kaip 
ir visoje Amerikos automobilių pra

vaikais, Adolfas 
vaikais,“Adolfas

Kostas Dima,

monėje, sparčiai plečiama. Iš Flint 
pranešama, kad ten esantieji Chevro
let automobilių fabrikai {rengti pa
gal paskutiniuosius reikalavimus. 
Nuo dabar tie fabrikai kas valandą 
pradeda gaminti po 80 automobilių. 
Vadinasi, per minutę bus išleista j 
rinką vienas su puse automobilio. 
Fabrike dirba apie 3.500 darbininkų.

■ — Agrikultūros Departamentas 
praneša, kad nuo liepos 1 d. per vi
sus metus kiekvienas amerikietis tu
rės suvalgyti po 350 kiaušinių. Jei 
kiekvienas iš esamų 140.000.00 ame
rikiečių suvalgys tik po vieną kiau
šinį mažiau, tai valdžia turės apie 5 
milijonus dolerių nuostolių, jei norės 
iš laikyti kainas.

Mums skaitant šią žinutę, prisi
mena garsioji Lietuvos žąsų istorija. 
Kaip būtų gera, kad ir mums koks 
geras dėdė pasiūlytų arba tų lietu
viškų žąsų arba amerikinių kiauši
nių. B. Beržas

sidūrimo tarp Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos. Paminėjęs savo vidaus 
krašto sunkumus, susijusius su pa
vojinga tarptautine padėtimi, pareiš
kė:

Karas sunaikinęs Europos natū
ralią pusiausvyrą. Rusija vis daugiau 
stiprėjanti kitų valstybių sąskaiton. 
Pergalės išdaVose Rusija okupavusi 
pusę Vokietijos, Vengriją, dalį Au
strijos. Ji aneksavusi Pabaltijo vals
tybes ir didelę Lenkijos dalj, Rumu
niją, Suomiją ir dalį Prūsijos.

Suminėjęs Balkanų kraštus, kurie 
yra Rusijos kontrolėje, gen. de Gaul
le, pareiškė, kad Sovietai savo įtaką 
išplečią į Čekoslovakiją ir kad do
minuoją jau ‘/s Europos kontinento.

Rusijos materialistinė ideologija, 
pastebėjo kalbėtojas, pavergianti ar 
sugniuždanti individą ir tuo būdu 
krašte užviešpatauja kūno ir sielos 
diktatūra. Prisiminęs demokratinius 
Amerikos siekimus, jis pabrėžė, kad 
Prancūzija kaip tik turinti įrodyti, 
jog ji esanti vakarietiška valstybė,

prancūzės, kurie nori tarnauti Prai 
cūzijai ir kurie dabar esą partijų si 
skaldyti.
• RAMADIER VYRIAUSYBEI 

PAREIKŠTAS PASITIKĖJIMAS
Paryžius (AP). — Prancūzijos pa 

lamentas 331 balsais prieš 247 pi 
reiškė pasitikėjimą Ramadier vyriau 
sybei. Prieš pasitikėjimą balsavo kr 
munistai ir kraštutiniai dešinie* 
kurie neatstovaujami vyriausybėj 
Pasitikėjimas buvo balsuojamas fc 
debatų užsienio politikos klausimai 
kuriuose min. pirm. Ramadier gyr 
Marshallio planą nuo komunistini 
puolimo. „Bendradarbiauti su Am 
rika, vadinasi, bendradarbiauti ta 
kos labui“, pareiškė min. pirminiu 
kas. Komunistų partijos sekretorė 
Jacques Duclos priekaištavo vyriau 
sybei, kad ji vedanti politiką, kurk 
pagrindinis tikslas esąs Vokietijc 
atstatymas.

Kaip pastebi UP, šiuo pasitikėjim 
pareiškimu parlamentas pritarė vj 
riausybės ūkinei politikai, jos taupy 
mo priemonėms ir pastangoms stabl 
lizuoti kainas ir uždarbius.

Įvairios žinios
ministerio pavaduoto- 
pareiškė Senate, kad

Pavojinga net klausti
„Die Neue Zeitung“ liepos 4 d. 

Wr. praneša, kad Gubeno mieste (so
vietinėje zonoje) birželio mėn NKVD 
areštavo daugelį vokiečių, kurie 
prieš keletą diehų dalyvavo rusų 
maj. Zacharovo paskaitoje ir prele
gentui uždavė keletą nepatogių klau
simų. Nors po paskaitos turėję būti 
atsižvelgta į visus paklausimus, ta
čiau pasilikę, be kitų, neatsakyti to
kie klausimai: 1) Kur dingo pereitais 
metais išvežtLmūsų sūnūs ir dųkroš? 
Kodėl nies nesulaukiame jokios ži
nios apie juos? 2) Kodėl mes negau
name anglių privačiam vartojimui ir 
kur eina anglys iš viso? 3) Kodėl da
bar, dvejiems metams praslinkus po 
karo veiksmų pabaigos, maitinimosi 
būklė ne tik negerėja, bet dar labiau 

■ blogėja? 4) Kur vežami tie galvijų 
transportai, kurie kasdien prava
žiuoja pro Gubeną rytų linkui? 5) 
.Kada pagaliau baigsis įmonių 
montavimas? 6) Kodėl rytinėje 
noje neleidžiama steigti SPD?.

Tai tik vienas žodžio „laisvės“
spindys, o jų vokiečiai begyvenda^ 
mi patirs, be abejo, ir daugiau.

SULYCK PAVOJUJE
Reuteris iš Budapešto praneša, 

kad Vengrijos laisvės partijos ly
deris p. Sulyok, išeidamas iš parla
mento, pareiškęs: „Mano gyvenimas 
nebėra saugus. Jūs suteikiate ru
sams progą mane areštuoti“.

Jis parlamentą paliko po to, kai 
komunistai ir socialdemokratai pa
vadino jį išdaviku „už tai, kad jis* 
priekaištavo Rusijai, pasisakydamas" 
prieš ekonominį planą, kuris esąs 
paremtas vergais“.

Rudenį Vengrijoje bus nauji rin
kimai, kurie, reikia laukti; duos ki
tokius rinkimų rezultatus ir kitokį 
kandidatę santykį.

iš-
zo-

at-

• JAV karo
jas Petersen
Sovietų Sąjunga trukdanti visas pa
stangas Vokietijos valiutos reformai 
įvykdyti ir kad ji ir dabar bebe- 
spausdinanti okupacines markes 
plokštelėmis, kurias ji gavo iš JA
Valstybių prieš invanziją j Europą. 
(AP)
• Reuteris iš Briuselio praneša, kad 
per penktadienį darytą Belgijoje me
džioklę būvį suimta nemaža žydų 
apklausinėti dėl {šmugeliavimo me
džiagos, iš kurios gaminami laiškai 
su sprogstama medžiaga. Tokie laiš
kai, kaip žinoma, neseniai buvo siun
tinėjami aukštiesiems Britų pareigū
nams.
• Jungtinių Tautų chartą galima 
sudraskyti ir supokuoti, pareiškė bri
tų atstovas Saugumo Taryboje, jeigu 
Balkanų sunkumai negali būti paša
linami tuo būdu, kaip nurodo Jung
tinės Valstybės. Amerika buvo pa
siūliusi neribotam laikui pasiųsti į 
Balkanus stebėjimo komisiją, prieš 
kurią tačiau griežtai pasisakė rusai.
(AP) (
• Prie Irano ir Rusijos sienos pra
sidėję mūšiai tarp vyriausybės ka
riuomenės ir sukilėlių. Mūšiuose da
lyvauja apie 10.000 kar. iš vyriausy
bės pusės, daug lėktuvų, 2 sunkieji 
ir 12 lengvųjų tankų. (Daily Mail)
• Kinijos vyriausybės kalbėtojas 
pareiškė, kad Kinijos komunistai 
gauną iš šalies karinę paramą, nes 
jie panaudoję tiek daug artilerijos 
sviedinių, jog komunistų srityje jų 
tiek iš viso negalėję būti. Per 18 
dienų vykdant ofensyvą kasdien bu
vę paleista po 10.000. (AP)
• Britanijos karališkasis laivynas 
per II-ji karį neteko 1.503 laivų: 
1940 m. žuvo 317, 1941 m. — 284 ir 
1942 m. — 359 laivai. (DM)
O Švedija pieno produktų gamybo
je pasiekė 99,2% prieškarinio lygio. 
Šiais metais Švedijos delegacija vyks 
į Sovietų Rusiją žemės ūkio mecha
nizacijos problemos patyrinėti.
• NYTimes rašo, kad IRO svar
biausias tikslas — DP apgyvendini
mas kituose kraštuose. Tačiau tai 
gali įvykti, jeigu bus nuimti imigra
cijos varžtai. Strattono projektas vis 
dar tebesąs Kongreso Juridiniame 
komitete. Jei jis būtų priimtas, gali
ma manyti, kad ir kiti kraštai galėtų 
imtis akcijos tai problemai išspręsti.
• Italijos komunistų ateitis parei
nanti, rašo NYTimes, nuo to, kaip 
seksis dabartinei De Gasperi vyriau
sybei. Jeigu jam pasiseksią nugalėti 
ekonominius sunkumus, tada komu
nistų partija per ateinančius rinki
mus vargu galėsianti daugiau šali
ninkų surinkti.,
O UP pranešimu iš Chicagos, anot 
dr. Robert Hutchins, Chicagos uni
versiteto šefo, JAValstybės turinčios 
sandėliuose naujų ir pagerintų ato
minių bombų, kurios galinčios sunai
kinti kiekvieną didelį pasaulio mies
tą. Siame universitete vykdomi ori
ginalūs atominės bombos darbai.' 
(NYHT)

• Švedijos vandens jėgainės paga
mino 6.000 mil. kwh daugiau negu 
1939 m.
• Austrijos energijos ir kuro mini- 
steris Dr. Karl Altman, komunistas, 
Innsbrucko komunistų susirinkime 
pareiškė, kad jei karas Europoje iš
kiltų, tai 10 dienų būvyje Europos 
kontinente būtų matomos tik rusiš
kos uniformos. Tačiau karo nebūsią, 
nes pasaulis dar nėra pasiruošęs. 
(AP)
o P. Cohen pareiškė, kad pasiliko 
370.000 lenkų, 158.000 baltų ir 18.000 
jugoslavų. Žydų esą 162.000 DP. Jo 
pareiškimu, DP sveikatos būklė 
esanti gera. Bet kai kuriose srityse 
sumažintas maistas esąs pavojingas 
sveikatai ir todėl specialus maistas 
DP vaikams esąs aktualus. (NYHT)
• Olandijos Guiana sutinka įsilei
sti ne daugiau kaip 30.000 DP žydų. 
(AP)
o Dr. Hugo Schrade, prekybinis 
Zeiso fabriko vedėjas, pareiškė Ame
rikos korespondentui, keliaujančiam 
rusų zonoje, kad Zeiso fabriko 94% 
mašinų esančios išvežtos ir dabar ga
miną foto aparatams lęšiukus. Rusai 
išvežę apie 10.000 mašinų ir likę apie 
700—800. Be to, esą išvežta į Rusiją 
300 vokiečių mokslininkų ir specia
listų. Jie visi išvykę vieną naktj, 
kai kurie su šeimomis, kiti palikę 
vaikus. Dabar dirbą apie 5.200 žmo
nių, kai prieš karą dirbę 12.000. (AP)
• Rugpiučio mėn. Rio de Zaneiro 
įvyksta visų Šiaurės ir Pietų Ameri
kos valstybių konferencija Vakarų 
pusrutulio gynybos planui aptarti. 
Washingtone tai konferencijai jau 
intensyviai ruošiamasi. Į kalbamąją 
gynybos organizaciją {traukiama ir 
Kcrada. -E-

• Ispanų spaudoj gyvą atgarsį ran
da didėjąs įtempimas tarp JA ir Sov. 
S.-gos ir augą antisovietiniai nusi
teikimai JV visuomenėje. Bendras 
ispanų spaudos motyvas, anot „NY
KT“, esąs: „Ar mes taip nesakėm?“ 
Ispanų spaudos manymu, tretysis pa
saulinis karas arba preliminarinėj 
plotmėj jau einąs, arba netrukus pra
sidėsiąs. Ispanų spaudai esą aišku, 
kad nei žodžiai, nei notos sovietams 
nieko nepadarys, ir kad sovietų agre
sijai sulaikyti „Arriba“ žodžiais, rei
kia „veiksmo, apčiuopiamo veiksmo“. 
-E-
• Trys anglai pastarosiomis dieno
mis Paryžiuj beviltiškai bandė su
tikti Molotovą. Tų anglų žmonos yra 
sovietų pilietės, ir sovietų vyriausybė 
jų neišleidžia. Vienas iš tų anglų ke
turis syk buvo užėjęs į sovietų am
basadą ir 20 kartų skambino telefo
nu, bet vis be sėkmės. „Palaukit, at
važiuos jis mums i Londoną“, pasakė 
vienas iš jų BBC korespondentui. 
-E-
• Britų užs. reikalų ministeris E. 
Bevinas atidėjo savo numatytą vi
zitą į britų zoną Vokietijoje, kaip 
praneša užs. reikalų ministerija. Ši 
kelionė turėjo įvykti liepos mėn. vi
duryje, tačiau padaugėję darbai są
ryšy su Marshallio plano vykdymu 
reikalauja min. Beviną tuo tarpu pa
silikti Londone. (AP)
• Amerikos Kongresas dabar svar
sto pasiūlymą, kuriuo Jungtinės Vals
tybės turėtų nustoti ūkiškai rėmusios 
tuos kraštus, kurie atsisakė dalyvauti 
Marshallio plane. Politiniuose sluok
sniuose pabrėžiama, kad, sulaikius 
paramą Rusijai ir jos satelitams, ply
šys tarp Rytų ir Vakarų galįs dar 
labiau padidėti.
• Danija su JAValstybėmis tariasi 
dėl bazių Grenlandijos salose.
• Sovietų — amerikiečių pasitari
mai dėl Korėjos, siekiaųt visai Ko
rėjai sudaryti bendrą laikinę vyriau
sybę, iš naujo priėjo mirties tašką. 
(Dena)

• JAV senato pakomitetas sutik 
paskirti kariuomenės reikalam 
150.000.000 dolerių lėktuvams ir i 
{rengimams įsitaisyti. (DM)
• Švedijos, Norvegijos ir Danijt 
uostuose lankėsi JAValstybių kar 
laivai, lėktuvnešiai, naikintuvai 
kt. Laivų jgulą sudarė apie 4.500 kg 
rininkų ir kareivių.
• NZ praneša, kad dabar Leipzig 
pardavinėjamas maistas tik už gegv^ 
žės mėnesio korteles. Mėsos vietoj 
duodama daugiausia žuvis. Birželi 
mėn. kortelėms dar nesą nieko pa 
skirta. Jau mėnesiai, kaip gyvento 
jai negauna bulvių.
• Didžiausias Strattono projek* 
priešininkas esąs Texaso atstovas Ei 
Gosset. Jis pareiškė, jog šis Istaty 
mas niekad nebūsiąs priimtas. ,Sta 
vykios turinčios būti uždarytos. Ką 
nori grįžti namo, tegul grįžta, kas ne 
nori, tegul gyvena, kaiĘ, nori. Tą 
viena pusė.

Laikraštis „The Baltimore Suų 
rašo: „Ne, ponas Gosseti, šie žmonų 
negali grįžti ten, kur jie kartą va 
dino namais. Jie geriau mirs, bet m 
grįš“. Toliau nurodoma, jog esą vii 
ties, jog šis kraštas sudarysiąs sąlyga 
daliai DP patekti į jį. Jie būsią gen 
piliečiai ir mokesčių mokėtojai. Esi 
geriau duoti progą jiems patiem) 
save išlaikyti, negu juos remti bran< 
giai išlaikomuose neproduktyvios! 
stovyklose. (NYHT)
• Amerikiečių vadovybė pasiraši 
susitarimą, kuriuo Prancūzijai lei’ 
džiama verbuoti darbo jėgą tremti
nių stovyklose Vokietijoje ir Austri
joje. (Dena)
• Australija kelių metų būvyje non 
atsigabenti apie 400.000 britų. Darbą 
galėtų gauti jau dabar 200.000 asme
nų, bet patalpų esą tik 70.000 žmo
nių. Pervežimui planuoja karo laivuą 
— lėktuvnešius ir kt. Anglijoje esą 
10—15 mil. žmonių perdaug. Austra
lija galėtų sutalpinti 20.000.000 žmo
nių, jei ji norės apsiginti nuo būsi
mos Japonų invazijos. (NYHT)

Ispanai pasirenka monarchiją
Matlridas (Dena INS). — Ispani

jos vidaus reikalų ministeris pranešė, 
kad perliepos 6 d. įvykdytą plebisci
tą, 75- 83% balsuotojų pasisakė už 
gen. Franco pateiktą monarchijos 
grąžinimo įstatymą. Šis % išvestas 
remiantis balsavimo duomenimis di
džiuosiuose Ispanijos miestuose — 
Madride, Barcelonoje, Saragossoje ir 
Bilbao.

Kaip nurodo AFL, Madride už 
{statymą 'pasisakė 828.592 balsuoto
jai, prieš 622.440, be to, 22.061 balsų 
paduota tuščių arba negaliojančių. 
Bilbao mieste už pasisakė 140.000, 
prieš 106.000, negaliojančių balsų 
5.000.

BALKANAMS SANKCIJOS?
Saugumo Taryba, nagrinėdama 

Balkanų komisijos pranešimą, iš
kėlė klausima, ar nereikia Balkanų 
kraštams — Jugoslavijai, Bulgarijai 
ir Albanijai — pritaikyti JTautų 
Chartos VII skyrių, kuris numato 
ekonomines ir karines sankcijas, jei 
iškyla reikalas tarptautinei taikai ar 
saugumui plalkyti ar atstatytų Šią

minti iškėlė JAValstybių atstovas 
Warren R. Austin. Jis pabrėžė, kad 
Jugoslavija, Bulgarija ir Albanija 
„vartojančios jėgą“, norėdamos „su
naikinti Graikijos politinę nepri
klausomybę ir teritorinį integralu
mą“/

Sankcijų panaudojimas prieš 
JTautoms nusižengusius yra nepa
prastai svarbus, tik kyla klausimas, 
ar kas ndrs šio sprendimo, jei jis 
įvyktų, neužvetuos, kaip ir daugelį 
kitų klausimų.

CIANGKAIŠEKO OFENSYVĄ
Daily Mail praneša iš New Yor- 

ko, kad generalissimus Ciangkaiše- 
kas išleido potvarki, pagal kurį mo
bilizuojami visi karo vyrai ir visi 
resursai prieš komunistus. Sprendi
mas išėjęs iš Nankingo Kuomintango 
politinės 
pestingai

GALĮS

tarybos, kuri buvusi rū- 
saugoma.
KILTI TARPTAUTINIS 

KARAS?
UP iš Nankingo praneša, kad Ki

nijos vyriausybė oficialiai nusiskun
dė, kad „pilietinis susidūrimas“ ga-

lįs tapti „tarptautiniu karu“, kai na
cionalistų daliniai ir karo lėktuvai 
atmušė komunistus nuo Szepingkai.

Vyriausybės Informacijos direkto
rius, Hollington Tong, pareiškė, jog 
Mandžūrijoje vykstančios karinės 
operacijos tokio masto, kokio neži
nanti komunistų istorija. Jo pareiš
kimu, kovose dalyvauja korėjos ko
munistai ir . buvę karo belaisviai. 
(NYHT)

3.500.000 PER VIENĄ VAKARĄ
Daily Mail praneša, kad kasdien 

Britanijos kinus (jų yra 4.711) ap
lanko 3.500.000 žmonių, o per savaitę 
— 24.500.000. Prieš karą per savaitę 
aplankydavo vidutiniškai 20.000.000 
žmonių.

Laikraštis pažymi, kad 75°/o lan
kytojų bus aplankę Hollywoodo fil
mas ir paaukoję Amerikai apie 
200.000 dolerių praėjusiais metais. 
Už filmas Britanija sumokėjusi Ame
rikai 68.000.000 dolerių.

Amerika turinti 19.198 kino tea
trus, kuriuos kasdien aplanko apie 
12.000.000 asmenų.

12


	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006
	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0007
	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0008
	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0009
	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0010
	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0011
	C1B0004634390-1947-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0012

