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Pagaliai savuose ratuose
Esame įvairių pažiūrų ir įvairių 

įsitikinimų. Bet visi esame lietuviai 
ir visi gyvename tais pačiais, nepri
klausomo, laisvo gyvenimo siekimais. 
Dalinamės skurdžios duonos kąsniais 
ir gyvename tikėjimu, kad su laisve 
ateis ir geresnės dienos. Ir tas nuo
latinis vargas, tie bendri siekimai, 
atrodo, mus turėtų lydyte sulydyti, 
pašalinti bent kokius nesusiprati
mus, o ypatingai, kylančius be jokio 
pagrindo, eikvojančius energiją tuš
tiems ginčams, kad ir tarnaujantiems 
grupių ar grupelių siekimams. Bet 
žmogus lieka žmogum, su savo ge
rais ir blogais palinkimais. Pasiro
do, kad ir bendros nelaimės ne visa
da pamoko gyventi taikingai. Žiūrėk, 
didžiuodamasis savo darbais, kaž 
kokio kipšo kurstomas, vis nori kitą 
nuvertinti, pažeminti, 'prieš visuo
menę pastatyti kitaip, negu ištikrųjų 
yra. Bet dažniausiai taip išeina, kad 
vaikščiojantiems be reikalo j sveti
mus namus, tenka pirštus tarp durų 
prisiverti. O tada ir skauda ir ne
smagu.

Prieš mane guli surašyta keliolika 
pavyzdžių, dėl kurių reikia kalbėti. 
Štai vienas — savotiškas noras trem
ties švietimo reikalus nuvertinti. Šio 
rašinio rašytojas ir dauguma skaity
tojų gerai žino, kokiose sąlygose tas 
darbas buvo pradėtas ir kokiu rū
pestingumu jj ėmėsi tvarkyti. Ir jei 
kurioje srityje mes esame tikrai pa
dirbėję, tai ta sritis ir yra tremtinių 
švietimas. Bet štai, atsiranda trem
tinių, kurie kitų sumetimų vedini, 
ima ir pradeda drumsti vandenėlį, 
kad žuvelę pasigautų. Mes visi su
prantam gerai, kad kiekvieną darbą 
galima taisyti ir privalu dar geresnių 
išdavų siekti, bet niekad nereikia, 
tiesioginį tikslą paslėpus, pradėti ne
va nuo nekaltų reikalų, nuo titulų 
neturėjimo. Bet pasirodo, kad ir ti
tulų užtenka, tik atsiranda pavydas, 
noras Joną nustumti o Petrą pasta
tyti. Nieko nepadarysi, jei tremties 
sąlygos iškėlė tariamuosius darbo 
mužikėlius ir jie dirba, kaip jaučiai, 
nesidairydami ir neklausdami, kas 
juos palaimins ir pagirs. Pretenzin
gieji visada ateina ir ima pagalius 
kaišioti, kai pamato, kad ir be jų 
darbas gerai eina. Bet tokia taktika 
juk pačio darbo nė kiek negerina.

Štai ir antras pavyzdys. Visoje, 
eilėje valstybių, o ypač JAValstybė- 
se, mes turime eilę asmenų, kurie 
dideliu jautrumu išgyvena kiekvie
ną patvarkymą, liečiantį sunkesnes 
tremtinių gyvenimo sąlygas ar blo
gai besiklostančius bendruosius Lie
tuvos reikalus. Mes dažnai skaito
me, kaip tas ar kitas važiuoja į Wa- 
shingtoną, ten gina mūsų reikalus, 
kovoja su priešingomis įtakomis. O 
tuo tarpu jų darbų tariamieji kriti
kai įsikibę kartoja, kad, girdi, jie 
tik reklamuojasi. Taip kalbantieji 
baisiai nusikalsta ir parodo visa savo 
nedėkingumą. Asmenys, kurie ati
duoda lietuvių ir Lietuvos gynimui 
savo uždirbtus centus, nuolatos au
koja savo brangi; laiką, nuolat rišasi 
su įtakingaisiais politikais, kad tik 
bendrajam reikalui pagelbėtų, gali 
būti neįvertinami tik tų, kurie rei
kalo nesupranta arba nenori suprasti. 
Džiugu, kad tokių tėra tik saujelė. 
Ir mes džiaugiamės, kad visi lietu
viai tremtiniai, kurie stovi ant pla
tesnio galvojimo kelio, negu savi 
asmeniški siekimai, tą darbą moka 
įvertinti ir moka būti dėkingi. Jiems 
nesvarbu, Jonas ar Petras tai atliko, 
bet svarbu, kad buvo kas reikalus 
pajudino ir ’uos gina.

Ir dar vienas pavyzdys. Tūlas 
daktaras nori iškeliauti į JAV, nors 
kitiems pataria nesiskubinti, kaip 
dabar kad didelėje madoje yra. Kon
sulate eilė didelė, prieš jį stovi ir 
lietuvis kacetininkas, kalėjęs kctve- 
ris metus. Ir štai, prasideda skun
dai, kad eilė būtų pakeista. Laimi 
tas, kas akiplėšiškesnis. Bet ar pa
vyzdys lietuviams kilnus? Ar jis ne
drasko širdies kalėjusiam dėl lietu
vybės? Ar jis nedaro gėdos tiems, 
kurie tokiomis priemonėmis savo 
siekimus įgyvendina?

Tokių ir smulkesnių pavyzdžių, 
sekant mūsų kasdieninį sunkų gyve
nimą, galima nemaža priskaityti. Jie

Per Bastilijos griuvėsius
į žmogaus teisių deklaraciją

Liepos 14-sios — tautinės prancūzų šventės mintys
Kasmet Prancūzija švenčia liepos 

14 d. Tai reiškia, kad prancūzai pri
simena istorinį įvykį, buvusį prieš 
156 m. Anuomet buvo sugriauta Ba
stilija, didysis kalėjimas, kurio sienas 
saugojo monarchijos priešus.

1789 m. gegužės 5 d. pradedamas 
vyriausio organo pasitarimas. Kara
lius Liudvikas XVI reikalauja naujų 
mokesčių. Finansų ministeris Necke- 
ris kalba apie taupymą. Tretysis luo
mas galvoja apie konstituciją. Dva- 
siškija tarpusavyje nesutaria. Kaii 
kurie aristokratai, o jų tarpe nema
žas skaičius intrigantė, pvz., Orleano 
kunigaikštis, kuris vėliau Fonchee 
balso persvara nusiųstas į ešafotą, 
šaukia: Konstitucijos! Tautinis susi
rinkimas karaliaus gąsdinamas. Jo 
pulkas, kurių tarpe būta ir svetim
šalių, ištraukia ginklą iš makštų. 
Anksčiau sujaudinti paryžiečiai —

paskelbimo prasmę. William Pitt 
džiaugiasi finansų pusiausvyra, ku
rios trūkumas prancūzus nuvedė kru
vinu keliu.

Bastilijos griuvimas tai reiškia 
žmogaus piliečio išlaisvinimą. Tai 
sako, kad tironija, priespauda turi 
būti palaidota. Nuo to žygio, kuria
me telkiasi vėliau nugiljotinuoto Ca
mille Desmoulins idealizmas ir Ba
stilijos griovėjo, architekto Palloy 
savanaudiškumas, prabėgo daug van
dens. Pastarasis anuomet, rugpiučio 
10 d rašė: „Mes esame niekšai, rupū
žės ir 1.1.“ Jei Prancūzijos revoliu
cijoje nuolat maišėsi kraujas ir pu
tos, idealizmas ir niekšybės, nūnai 
daug kur vyrauja tironija, žmogaus 
naikinimas ir tautų neregėta • prie
spauda. Anuomet skelbtas laisvės 
pradas, šiandien neretai dangstomas 
apgaulės šydu. Nūdienis pasaulis iš-

Tauta laukia ir drąsesnių žygių
Yra žygių, kurių tauta ilgai pa

miršti negali. Vienas iš tokių mū
sų tautos nepamirštamų žygių yra 
Dariaus ir Girėno žygis, atliktas 
1933 m. liepos 17 d. perskrendant 
Atlanto vandenyną. Jie savo di
dingąjį žygį apmokėjo tragiška 
mirtimi. • /

Kame glūdi Dariaus ir Girėno 
žygio didingumas? Juk šiandien 
perskirsti Atlantą yra paprastas 
kasdieninis žygis, savy nebeslepiąs 
jokios ypatingos rizikos ar didin
gumo?

Dariaus ir Girėno žygio didin
gumas matyti iš jų testamento, ku
riame jie nusakė savo žygio tikslą. 
Testamento pradžioje jie sako, kad 
„lietuvių tauta laukia iš savo sūnų 
ir drąsesnių žygių“. Ir jie tokio 
drąsesnio žygio ėmės, ne garbės, 
pinigo ar nuotykių paskatinti, bet 
minties, kad būtinai reikia ir Lie
tuvos sūnums prisidėti prie ben
drojo darbo, keliančio visos žmoni
jos pažangą, vedančio prie geres
nio ir laimingesnio gyvenimo. Jei 
pasaulyje nebūtų buvę tokios dva
sios, ryžto ir drąsos žmonių, kaip 
Darius ir Girėnas, tai galimas daik
tas, kad žmonija dar netoli tebūtų

suerzinami. Prasideda maištas. Pran
cūzų enciklopedistų, racionalistų filo
sofų mintys randa atgarsį. Tauta su
kyla. 1789. VII. 14 rytą sugriauta 
Bastilija — monarchijos tvirtybės 
ženklas. Liudvikas XVI nusilenkia 
trečiajam luomui — buržuazijai. 
Tautos susirinkimas pradeda keikti. 
Paryžiaus sukilimas pagimdo tautinę 
revoliuciją. Netrukus paskelbiama 
žmogaus teisių deklaracija, kuri su
teikia žmogui teises ir gina jo nuo
savybę.

Svetur daugelis gyvena dvasiniu 
pakilimu. Italai poetas Alfieri ir 
Buanarotti entuziastingai sveikina 
prancūzų tautos balsą. Vokietis Wie
land rašo: „Šis pavyzdys suteikia 
garbę Prancūzijai. Klopstock, Kant, 
Goethe, Schiller ši žinia sujaudina. 
Vengrija reikalauja sau teisių. Peru 
išjudina kovoti dėl nepriklausomy
bės. Britų buržuazija patenkinta iš
silaisvinusi iš feodalų. Tuomet kai 
kurie rašytojai (Godwin ir Th. Pai
ne) suvokia JAV nepriklausomybės

nuodija ir taip nuodais pripildytą 
aplinkumą. Jie, lyg tie pagaliai, ki
šami į savo pačių bendruosius ratus, 
laužo stipinus ir patys lūžta. Gi pa
grinde, taip elgiantis, kenčia visų 
mūsų vardas Ir dažnai bendras rei
kalas. B. V.

Dariui ir Girėnui prisiminti
pažengusi nuo akmens amžiaus 
kultūros.

Darių ir Girėną prie didingojo 
žygio skatino ir patriotiniai moty-
vai: „Jaunoji Lietuva! Tavo dva
sios įkvėpti mes stengiamės tą pa
sirinktą uždavinį. įvykdyti. Mūsų 
pasisekimas tegu sustiprina Tavo 
dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis 
ir gabumais“.

Tautos didumas ir galia matuo
jamas ir jos žmonių skaičiumi ir 
jos kūrybiniu pajėgumu. Tauta 
gali būti maža, bet kūrybiškai pa
jėgi ir tokia tauta žmonijos kultū
ros lobynui duoda didesnį ir sva
resnį įnašą negu didelė tauta, bet 
kūrybiškai nepajėgi, suglebusi.

Lietuvių tauta maža ir ji didėti 
gali ne horizontališkai, bet verti- 
kališkai, ne į šalis plėstis, bet kilti 

'į aukštį.
Tą kelią mūsų tautai savo žy

giu ir nurodė Darius ir Girėnas. 
Jie įrodė, kad dideliems žygiams 
pajėgios ne vien tik didelės tautos. 
Didžius žygius pajėgia atlikti ir 
mažos tautos, turinčios drąsių ir 
ryžtingų vyrų, vyrų, kurių negąs
dina jokie pavojai.

Šešiolikos kraštų ūkinė konferencija
Ši konferencija, kuriai pirminin

kauja D. Britanija užs. reik, mini
steris E. Bevinas, nėra taip gyvai 
užsienio spaudos komentuojama, 
kaip buvusios. Ji yra labai kukli, 
nes, nedalyvaujant Sovietų Sąjungai 
bei jos satelitams, jos posėdžiai 
vyksta sklandžiai, kaip ir tinka de
mokratiniams. kraštams, siekian
tiems bendros naudos visai Europai. 
Tačiau jos buvimas patvirtina Euro
pos ir kartu pasaulio padalijimą. 
Šis faktas yra nepaprastai reikšmin
gas ir susijęs su įvairiausiais ko
mentarais. Kaip atrodo ši suskal
dyta Europa?

Padalytos Europos demokratinis 
— ekonominis blokas, sudarytas iš 
16 valstybių, apima 215.980.000 gy
ventojų, arba apskritais skaičiais 
imant — 216 milijonų, neskaitant 
Vokietijos vakarinės dalies su 45 mi
lijonais gyventojų. Jei prikergtume 
prie šio demokratinio tautų sambū
rio jos užnugarį — J A Valstybes su 
143 milijonais gyventojų, tai gautu
me 359 milijonus civiluotų, kultū
ringų ir gerai technikos amžiui pa
ruoštų gyventojų, pajėgiančių ne 
tik išsilaikyti sunkiose dienose, bet 
ir kurti geresnį ateities gyvenimą.

gyvena pilnutinę krizę. Laisvasis pa
saulis neišdrįsta atviromis akimis 
žvilgterti į antrąją, didžiausią Basti
liją, kurioje kankinama trečdalis mi
lijardo. Ji šaukiasi pagalbos, prašo 
greičiausio išlaisvinimo. Ar išdrįs 
šiandienykštis, technikos apniokotas, 
praeityje iškovotomis laisvėmis besi
džiaugiąs žmogus apsispręsti žygiui, 
kuris ne vien esantiems nūdienyje 
Bastilijoje, bet ir jam atskleistų nau
jus akiračius? Ir tuomet žmogus — 
žvėris nebus užmuštas, nes Kaino pa
likuonių ant žemės yra daugiau, kaip 
užmušto Abelio ainių. Tačiau kartą 
jis turįs būti sukaustytas.

PRANCŪZIJOS PAVELDĖJIMAS
Kiekviena Prancūzijos konstituci

ja pradedama 1789 m. žmogaus ir pi
liečio teisių dėstymu. Ji skelbia lais
ves, sulygina vyrų ir moterų teises.

Darius ir Girėnas num-iė ir sa
vo galimą tragišką žuvimą ir tai 
užakcentavo savo testamente: „Bet 
jei Neptūnas ar galingasis Perkū
nas ir mums bus rūstus — pastos 
mums kelią į Jaunąją Lietuvą ir 
pašauktų Lituaniką pas save, tada 
Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš nau
jo ryžtis, aukotis ir pasirengti nau
jam žygiui, kad audringųjų vande
nynų dievai būtų patenkinti. Tavo 
pastangomis, pasiryžimu ir nekvie
stų Tavęs į Didįjį Teismą“.

Tačiau galimas žuvimas jų nuo 
žygio nesulaikė. Ko negąsdina mir
tis, tam nebėra jokių kliūčių pa
siekti užsibrėžto tikslo. Kas savy 
nugali mirties baimę, tas didvyris. 
Tokie buvo Darius ir Girėnas. Jų 
laimėjimas turėjo sustiprinti jau
nųjų Lietuvos' sūnų dvasią ir įk
vėpti juos naujiems žygiams. Ir 
jie laimėjo.

Šiandien mes gyvename sunkius 
laikus. Mums reikia kuo daugiau
sia Dariaus ir Girėno dvasios, nes 
tik ji mums gali atkelti vartus į 
laisvąją Lietuvą, kurios visi mes 
išsiigę. A. Merkelis

Rytinių 8-nių kraštų blokas, esąs 
Sovietų Sąjungos įtakos sferoje, su
daro tik 87.610.000 gyventojų. Pris- 
kaitydami dar Sovietų Sąjungą, kaip 
jų atsparą, gautume . nepilnus 290 
milijonus žmonių, kurių ir civiliza
cinis ir kultūrinis lygis su mažomis 
išimtimis yra žymiai mažesnis, tik 
patys žmonės yra gajesni sunkioms 
gyvenimo sąlygoms pakelti.

Šis priverstinis Europos padali
jimas į du blokus pirmiausia išsaukė 
didelį nerimą Vokiečių tautoje, nes 
šis skylimas kai kurių ekspertų, kaip 
rašo NYKT, manymu siejamas su 
Vokietijos padalinimu į dvi ginkluo
tas stovyklas, kurių vienoje būsian
čios Amerikos, britų ir prancūzų 
pajėgos, o kitoje Elbės pusėje — 
Sovietų Sąjungos.

Tokia būklė, aišku, būsianti našta 
mokesčių mokėtojams ir blogiausiu 
atveju ji galinti išsilieti į konfliktą.

Tas pats laikraštis nurodo, kad 
Rusija iš pradžių stengėsi per SĖD 
pavergti Vokietiją, bet paaiškėjus, 
jog jai nepasiseks tai padaryti, ji 
dabar daranti viską, kad Vokietija 
būtų padalyta ir jos zona išlaikyta 
nesutepta demokratiniu raugu.

Ką gi amerikiečiai turi daryti? 

Visi persekiojami dėl laisvės turi tei
sę prisiglausti Prancūzijoje. Kiekvie
nam patikrinta asmens, darbo, šei
mos teisės ir laisvės. Tie žavingi pra
dai, kuriems išvardyti reikėtų gero 
pluošto popieriaus, nūdienėje Pran
cūzijoje neatneša palaimos. Gal nie- 
kuomet taip ilgai nebuvo ginčytasi 
kaip dėl IV respublikos konstitucijos. 
Nė viena respublika nebuvo toki silp
nutė ir pairusi, kaip nugalėtoji, bet. 
bandanti pergalę švęsti.

Prancūziškoji.mįslė glūdi pačioje1 
tautoje, kuri išgyvena gal ne tiek mo-1 
ralinę, kiek tautinę krizę. C. Des
moulins šūkis: „Nepripažįstu vyres- 
niųjų'^uveda klaidžiais takais. J. J. 
Rousseau mano, kad „bendroji valia 
negali klysti“, nes kiekvienas gero 
tenorįs. Tačiau, prancūzai nuolat iš
gyvena vykdomosios valdžios krizę. 
Maža turėti parlamentą, dar ne vis
kas nubalsuoti, nes svarbiausia — 
įvykdyti. Geriausi pradai, įstatymai, 
jei jie nevykdomi, veda į suirutę. 
Tokią suirutę dabar išgyvena pran
cūzų tauta.

L. Rosset, Thiers vyriausybės su
šaudytas jaunas karininkas, teisingai 
rašė anuomet: „Viešojo suverenumo 
klaidingas supratimas viešpatauja 
mūsuose. Jis neleidžia įžiūrėti nuo
latinio netikslumo, neturint pastovias 
vykdomosios galios“. Visos respub’ - 
kos serga šia liga. Gen. de Gau”e 
birželio 29 d. Lille mieste pasakytoje 
kalboje reikalauja išspręsti ūkinius, 
sotjalįniu?, imperijos ir užsienio po
litikos klausimus, kalbėdamas apie 
ūkinį atstatymą taria: „Pirmiausia 
būtinas pastovumas mieste ir sodžiu
je. Galima tat sukurti, bet reikia pa
naudoti visuotinas priemones, o to 
dabartinė politinė santvarka negali 
padaryti. Ūkinei pusiausvyrai pa
siekti reikia didinti gamybą, aprėžti 
laisves, suvaržyti išteklius, sumažinti 
valstybės išlaidas, bet tuo atveju turi 
būti sudaryta hierarchija, sukurta 
tvirta valdžia“.

Sis šūkis „tvirtos valdžios“ vargu 
suderinamas su tautos valios teorija, 
laisvėmis ir prancūzišku individua
lizmu. Prancūzas geriau pakęs laiki
numą, nuolaidas ir nuolat kritikuos 
vyriausybę, kaip sutiks, nors ir jo 
naudai veiktų, susigyventi su tvirtos 
vyriausybės mintimi. Dabartiniame 
dvejonių laikotarpyje ieškoma išei
ties. Ramadier Vyriausybė išgyvena 
krizę. Imperijoje siaučia nuolatiniai 
neramumai, o pačioje metropolijoje 
svetimi paukščiai suka gūžtą.

Gediminas Galvanauskas

Amerika mėginsianti įtikinti Ru
siją, kad jos pasirinktas kelias esąs 
pavojingas, kad Amerika jokių nuo
laidų nedarysianti ir kad pagaliau 
būsianti sudaryta Vokietijos vyriau
sybė. Jei Rusija sutiktų, kad tas 
gali vesti prie karo, ji, gal būt, pa
mėgintų daryti kompromisus. Ta
čiau dabar tokio žygio nematyti.

Padalytoji Europos Vakarinė da
lis, turėdama 216 mil. gyventojų ir 
remiama JAValstybių ištekliais, mė
gins Paryžiuje nustatyti būdus ir 
priemonės kaip sugriautą ir alkaną 
Europą atstatyti ir išmaitinti; toliau, 
kaip jos civilizacinį lygį pakelti, kad 
galėtų savo aukštu gyvenimo stan
dartu pavilioti rytinius 'Europos 
kraštus prisidėti prie šio bloko ir 
tuo būdu likviduoti tą dirbtinę tau
tų nesantaikos kliūtį. Ar šitokia šios 
konferencijos misija bus atsiekta, 
tenka suabejoti, o jei ir turėtų pasi
sekimą, tai tas truktų gana ilgai. 
Antra vertus, pavilioti tegalima tik 
tokias tautas, kurios turi laisvą pa
sirinkimą. Juk ir dabar Cekoslovą- ; 
kija pasisakė dalyvausianti konfe
rencijoje, bet po jos vadų apsilan
kymo Maskvoje ji savo sutikimą

(Pabaiga 7 pusi.)
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Hanau DP įsigyja naujas specialybes
nuo 
jos 
są- 
ge-

amatų

buvo
Ener-

Hanau DP stovykla yra viena iš 
didžiausių iki šiol buvusių visoje 
amerikiečių zonoje. Šios stovyklos 
gyvenimo tempas yra skirtingas 
kitų, mažesnių stovyklų. Gai 
gausumas gyventojais, gal kitos 
lygos hanaviečiams davė progos
rai susiorganizuoti, įsirengti moky
klas, vaikų darželius ir, kas svar
biausia, suorganizuoti puikias 
mokymo dirbtuves.

Dirbtuvių organizavimas 
pradėtas 1946 metų pavasarį,
gingu organizatorių Mrs. Cillian ir 
Mrs. Grien dėka, dirbtuvių įrengimas 
buvo baigtas tų pačių metų birželio 
pradžioje. Į dirbtuvių atidarymą 
buvo atsilankęs tuo metu buv. vyr. 
UNRRA direktorius gen. Morgan ir 
kiti aukšti kariuomenės bei UNRRA 
pareigūnai. Apmokymo dirbtuvės, 
tuojau po jų atidarymo, birželio pra
džioje pradėjo savo darbą. Į pirmą
ją laidą įstojo 69 mokiniai iš visų 
tautybių, gi lietuviai sudarė apie 
55% Pradžioje darbas nelengvas. 
Trūksta pagrindinių mokymo prie
monių, nors kai kurie skyriai ir buvo 
gana gerai įrengti. Tačiau sunkumai 

* nugalimi. Čia Mrs. Cillian dalį mo
kymo priemonių gauna iš ACCR or
ganizacijos, gi Mrs. Grien iš kariuo
menės išrūpina sugadintų staklių bei 
kitų priemonių. Kruopštūs pirmieji 
mokiniai patys viską iš pagrindų at
remontuoja ir gana gerai baigia 
įrengti dirbtuvių skyrius. Pačias 
dirbtuves administruoti perima UN
RRA direktorius Heath, o techniškam 
darbui vadovauti pakviečiami: lietu
vis dipl. iriž. Andriūnas — mokslo 
departamentui, estas dipl. inž. Seep 
— technikos skyriui ir latvis inž. 
Rublis — ekonominiam skyriui. M6- Į 
kymo personalą sudarė lietuvių, lat- i 
vių, estų ir ukrainiečių inžinieriai ir : 
kiti specialistai. Dirbtuvėse buvo 
įrengta auto-mechanikos, šaltkalvių, 
keramikos, batsiuvių, elektrotechni
kos, rankdarbių, stalių, mechanikų, 
modisčių, radijo, rūbų siuvimo ir 
medžio drožimo skyriai. Pirmoji 
mokinių laida daržą baigė 1947 m. 
sausio 15 d. Šią laidą lankė ir įvai
rius skyrius baigė 69 mokiniai.

Nuo 1947 m. sausio 15 d. 'darbą 
pradėjo antroji laida. Joje matome 
jau 229 mokinius, kurie, po maždaug 
šešių mėn. darbo, liepos 1 d. išėjo 
kaip naujai paruošti specialistai. Per 
abi laidas baigė: automechanikos 
skyrių 48 asmens, šaltkalvių 1, ke
ramikos 6, batsiuvių 17, elektrotech
nikos 22, rankdarbių 69, stalių 13, 
mechanikos 33, modisčių 27, radijo 
14, siuvimo 43, medžio drožėjų 5 — 
viso 298 asmens, lietuviams iš jų ati
tenka apie 60%.

UNRRA likviduojantis, buv. dirb
tuvių direktorius Mr. Heath išvyko, 
o dabar dirbtuvių vyr. direktorium 
yra paskirtas lietuvis dipl. inž. Drą- 
sutis.

Baigusiems dirbtuvėse apmoky
mą buvo įteikti atitinkami pažymė
jimai. Dabar vieni mokinių pasilieka 
dirbti dirbtuvėse kaip specialistai, 
kiti pagal savo įgytas specialybes 
pereina dirbti į USA armijos darbo
vietes.

(Pradžia pr. nr.)
Darbovietėje — Sodoma-Gomora
Einame į darbo vietą. Veda bel

gas mus, penkis naujokus. Iš di
džiojo tunelio einame į šoninį (jų 
matosi keletas, tiek kiek mažesni — 
apie 2 m aukščio ir 4 m pločio). Vi
sai neapšviesti. Šviesa susidaro nuo 
mūsų lempų. Tunelis ne išbetonuo
tas, bet išramstytas (sienos ir lubos) 
geležiniais lankais, tarp jų lazdynų 
stulpai. Palubiais vamzdžiai ir jau
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Liepos mėn. 25 d. Baltų Skautų 
Tarybos posėdy Hamelne, dalyvau
jant Tarptautinio Biuro atstovui 
sktn. John Monnet, galutinai nusta
tytas vykstančių į tarptautinį są- 

. skrydį lietuvių skautų skaičius, bū
tent 78. Zonomis paskirstoma šiaip: 
britų — 16 skautų, 2 skautininkai, 
amerikiečių — 40 skautų, 2 skauti
ninkai, prancūzų — 16 skautų, 2 
skautininkai.

Paruošiamosios stovyklos įvyks 
rugpjūčio 1 — 6 dienomis anglų zo
nos Geesthachte prie Hamburgo, iš 
kurio ir išvykstama; amerikiečių zo
nos turėtų įvykti netoli Frankfurto, 
nes iš jo išvykstama; prancūzų zonos 
turėtų būti netoli Bad-Badeno, iš 
kurio tiesiog bus važiuojama Pran- 
cūzijon.

Pageidautina, kad ta proga būtų 
tose pačiose vietose .suruoštos zoni
nės LSB stovyklos Jamboree idėjai 
manifestuoti ir mūsų tautos repre- 

. zentantams palydėti.
Dalyvio mokestis galutinai nusta

tomas 210,- Rm. -
Prašoma paskubėti su kandidatų 

pristatymu. . '
NAUJI LEIDINIAI

LSSB Spaudos Skyrius išleido va
dovams du „Skautybės" (10 ir 11 nr.) 
numerius. Viename atspausdinti žai-

Ta proga tektų paminėti ir moki
nių mokymosi metu atliktą darbą bei 
pagamintus gaminius. Mokydamiesi 
ir praktiškai darbą dirbdami, moki
niai pagamino daug vertingų gami
nių. Dar praėjusią žiemą dirbtuvėse 
buvo surengta dirbinių paroda, kuri 
vaizdžiai parodė mokinių sugebėji
mus. Dirbiniai atstovavo visus čia) 
išvardintus skyrius. Puošnūs rank
darbiai, tautinės juostos, gražiai pa
siūti kostiumai, modemiškos skrybė
lės, iš laužo sumontuoti radijo apa
ratai, iš konservų dėžučių padaryti 
kibirai ir namų-apyvokos daiktai, iš 
senų geležies gabalų ištekintos pre
ciziškos mašinų dalys bei įrankiai, 
gražūs baldai ir žavūs medžio rėži
niai, malonus tautinių lėlių kampe
lis, lietuviškų staklių, audžiančių lie

Hanąu DP stovykloje WTC dirbtuvių 
automechanikai dirba

tuviškus raštuotus audinius, kampe
lis, odos dirbiniai ir daugybė kitų 
eksponatų liudijo, kad šie žmonės 
moka dirbti, kas svarbiausia, iš nie
ko, iš senų skudurų, iš geležies laužo 
ar beverčiu aparatų dalių paruošiami 
daiktai, vėl tinką naudojimui. Pa
rodą aplankė daug aukštų USA Ar
mijos štabo ir UNRRA pareigūnų ir 
jie negalėjo atsigrožėti DP darbais.

Angliakasio išgyvenimai Belgijoje
(Laiškas iš Belgijos anglių kasyklų)

dimai (28 psl.), kitame — skiitinin- 
kams apie skilties dvasią. Taip pat 
išleistas liepos mėn. „Skautų Aidas“ 
su spalvingu dail. A. Žmuidzinavi
čiaus viršeliu. Skautų albumas ati
duotas spausdinti. A. Kr.
JUROS SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS

Liepos 28 — 30 dienomis įvyko 
Seligenstadte visų trijų zonų LSB 
jūros skautų vadovų suvažiavimas.

STOVYKLAVO STUDENTAI 
SKAUTAI

Baltijos universiteto studentų 
skautų Samb! Vytis iniciatyva ir 
padedant Horneburgo YMCAI-ai, 
buvo surošta akademinė skautų sto
vykla. Jai vieta buvo parinkta gra
žiame, sausame pušyne netoli Bux
tehudes. Stovykloje, be anglų zonos 
skautų, dalyvavo ir būrys amerikie
čių zonos studentų skautų.

Stovyklautojams buvo skaitomos 
skautybės ir bendrojo lavinimo klau
simais paskaitos. Kiekvieną vakarą, 
po vėliavos nuleidimo, vyko laužai 
su nuotaikingomis programomis.

Visi dalyvavusieji stovykla la
bai patenkinti. Tvarka ir aprūpini
mas buvo visiškai be priekaištų. 
Stovyklai vadovavo LSS Akademi
nio skyriaus viršininkas ®kaut. St 
Kairys. AL.

Musų Kelias

Juos visa tai veikė jaudinančiai ir 
čia pat jie pirkosi šių gaminių prisi
minimui.

Kada netikėtai užklysti į WTC 
dirbtuves darbo metu, susidarai ti
krą vaizdą apie patį darbą. Kaip 
paprastai dirbtuvėse, taip ir čia pa
dvelkia alyvos kvapas. Vyrai ir mo
terys apsivilkę darbo rūbais, kiek
vienas dirba jam pavestą darbą. Štai 
čia kala kalvis, ten toliau sušilęs dir
ba tekintojas. Kitame kabaryje 
šnypščia obliai. Kruopščiai įsigilinę 
dirba radijo mechanikai. Sutinki 
alyvuotus ir benzinu dvelkiančius 
automechanikus. Rankdarbių sky
riuje nuotaika gera, čia vien mote
rys. Jų rankose mirga tautinių juo
stų, pirštinių raštai. Čia j būrelį su
sibūrę tautinės lėlės reprezentuoja 
kruopščias rankdarbių skyriaus dar
bininkes. Batsiuvių kampelyje taksi 
plaktukai, braška kurpaliai ir kas
dien daugybė iškrypusių batų vėl 
grįžta į kasdieninę apyvartą, kaip 
nauji.

Išdidžios modistės iš senų skudu
rų atkuria moderniškiausias šių die
nų skrybėles ir ne vieną poniutę pa
puošia jos pačios naujausios mados 
skrybėle. Keramikos ir medžio dro- 

: žėjų kampeliuose vyksta įtemptas, 
daug dėmesio reikalaująs darbas. 
Laisvai žirklėmis operuoja siuvėjai, 

i kasdien vis iš savo firmos išleisdami 
i po naują apdaro rūbą. Šių skyrių 
I darbą nuolatos prižiūri ir reikiamus 
I nurodymus duoda meisteriai — spe- 
■ cialistai, o mokiniai vykdo praktiškai 
i patį darbą. Tos drabo nuotaikos apė- 
musios visus dirbtuvėje dirbančiuo
sius ir jie nesiskundžia nei darbo są
lygomis nei trūkumais. Jie visas 

i kliūtis iš dalies patys stengiasi paša- 
i linti, o tatai įgalina pradėtąjį darbą 
j tęsti be sutrikimų.

Amatų šiandien mokytis nori la
bai daug. Tačiau kad ir erdvios, 
WTC dirbtuvės negali iš karto visų 
norinčiųjų priglausti ir dėl to tre
čiąją laidą pradėjo su daugiau kaip 
200 naujų klausytojų, iš kurių lietu
vių 60%.

Šios apmokymo dirbtuvės daug 
ką įgalins pramokti amatų. Daug 
kuo jos patarnauja ir pačiai stovy
klai, nes kaip siuvimo, batsiuvių ir 
kiti skyriai iš dalies dirba pačių DP 
naudai.

Ta pačia proga tenka pažymėti, 
kad Mrs. Cillian, kurios rūpesčiu ir 

čia tenka saugoti galvas, o vietomis 
ir lankstytis. Pasirodo, odinė skry
bėlė ne be reikalo, nes tuoj sužeis
tom galvą ir vamzdį ar kitą kokį 
geležgalį. Praėjom apie 2 km, žen
giame tolyn. Kryžkelėse visur susti
printa storais geležiniais rąstais. Da
rosi pp truputį šilčiau.Priėjom šulinį ne 
šulinį, bokštą ne bokštą, ir lipame 
aukštyn geležinėmis kupetaitėmis. 
Sušilome, sušlapome (nuo prakaito) 
kaip viščiukai ir jau pavargome, o 
belgas duoda tempo. Užkopę bent 
dvylika kopėtaičių, išėjome vėl į tu
nelį ir žengiame tolyn. Na, manau, 
tur būt, veda į pragarą. Taip praėję 
apie 15 min. priėjome urvą ir jau rė- 
pliojame rėplom. Urvas apie 1,20 m 
aukščio ir apie 3 m pločio. Oras šil
tas, tvankus, o mes sušilę slenkame 
rėplom, kas ant dviejų, o kas ant 
keturių tolyn. Urvas išramstytas 
(nuo grindų iki lubų) geležinėmis ir 
medinėmis atramomis po. metrą ir 
pusantro viena nuo kitos. Šone eina 
per visą urvą geležinė gelda, kuri 
juda vietoje, o joje slenka sumestos 
anglys ir akmenys — vis pirmyn. 
Paslinkę apie 200—300 metrų susto
jome. Čia mūsų darbovietė.

„Na, čia tai jau pats pragaras“, 
manau sau. Visi keikiame, spjau
dome. Davė mums po šiupelj ir liepė 
pilti anglys į geležinę geldą. Tarpas 
nuo tarpo matosi angliaksiai su au
tomatiniais elektriniais grąžtais. Kai 
paleido grąžtus į darbą, tuoj ir pra
sidėjo kanavalija. Visur ūžia, tarška 
— barška. Manau, „iš čia gyvas ne
beišeisiu“. Vis rodos, kad tuoj lubos 
užgrius ir amen. Sunku viską apra
šyti. Bet į pragarą tikrai panašu. 
Šilta, tamsu, dulkės, ūžesys — So- 
doma-Gomora. Mums baimė, o bel
gai juokiasi ir nardo sau drąsiai 
kaip žuvys vandeny. Žiūriu — atsi
rado lempų su raudonomis juostelė
mis, toliau ir su mėlynomis. Pasiro
do, tai vokiečių belaisviai (su rau
donomis), o su mėlynomis — belgai, 
buvę esesininkai. Esesininkai yra 
nubausti po 2—10 metų darbams, ro-

Žvarbaus rudens lietaus sulyti 
sėdime vienoje pajūrio karčiamoje ir, 
atrodo, dar negreit galėsime iš jos 
išeiti. Prieš mus esančio lango stik
lais, už kurio slepiasi tamsa, bėga 
vandens čiurkšlės.

Sutvarkėm korespondenciją, iš
siuntinėjome laikraščiams savo pas
kutinių dienų kelionių aprašymus, 
perskaitėme naujausius laikraščius, 
kalbėjomės ir keitėm tuščius alaus 
bokalus į pilnus, putojančius. Kar- nežino, 
čiamoje pradėjo virti kasdieninis gy
venimas. Prigužėjo daug senių — 
ūkininkų, kurių vieni lošė kortomis, 
kiti kalbėjosi, „plauderiavo“ apie 
įvairius kasdieninius reikalus, o jau
nimas krykšdavo, šoko.

Pajūriečiai ūkininkai ir miestelė
nai mėgsta pabuvoti karčiamose, kur 
praleidžia turimą laisvalaikį, susitin
ka su kaimynais, pažįstamais. Jie 
prie alaus bokalo praleidžia vaka
rus, atsikvepia po sunkaus dienos 
darbo.

Laikrodžio dūžiai kas valanda pri
deda dar po vieną garsą, daugiau 
išeina, mažiau įeina ir karčiamos kė
dės tuštėja.

Prie mūs stalo atsisėda savinin
kas. Jam pasiūlome išgerti su mu
mis vieną molinį bokalą alaus, ir jis 
tam maloniai pritaria.

Dūsta žmogus nuo storumo ir pil
vą ant kelių paklojęs pučia cigaro 
dūmus. Dejuoja savo sveikata. Turi 
širdies ligą, kuri paguldė į karstą jo 
tėvą, senelį, prosenelį ir dar bent 
kelias kartas, nes visi jie buvo kar
čiamninkai, stipriai nutukę ir su 
silpnom širdim. Bet ką darysi, kad 
tokią profesiją paveldėjo jis, pavel
dės jo sūnus ir sūnaus vaikai.

Seniui ka'rčiamninkui patinka 
mūsų turimi itališki cigarai, kuriais

globa šios dirbtuvės taip sėkmingai 
veikė, šiomis dienomis išvyko, o dirb
tuvių priežiūrą perėmė Pasaulinės 
Bažnyčios Tarnybos organizacija, ku
ri žada taip pat teikti visokeriopą pa
galbą šioms dirbtuvėms išlaikyti.

Baigiant tenka paminėti, kad šioje 
srityje Hanau DP yra toli pažengę. 
Nemažas tremtinių skaičius įsigijo 
praktiškų specialybių ir pasiruošė 
galimiems eventualumams, jeigu li
kimas lems nuklysti į svetimą šalį 
ir pradėti tikrojį emigranto gyve
nimą. Jurgis Janušaitis 

dos, be atlyginimo. Pradedam dar
bą. Nepatogu, sunku, šilta, tuoj del
nuose pūslės, ©.vyresnieji laiks nuo 
laiko vis ragina „ruskij seimeli“ 
„gut arbeit — viel geld“. Laukiame, 
kad greičiau tik prabėgtų laikas, o 
jis slenka pamažu. Pradėjo pūsti 
vėjelis, jau maloniau, — gaivina ir 
oras geresnis.

Susižeidžiau pirštą — aštuonios 
dienos atostogų

Baigiantis darbui aš susižeidžiau 
pirštą. Reikėjo išardyti geldas ir 
perkėlus arčiau prie sienos vėl su
statyti jas. Tad bevelkant geldas ir 
susižeidžiau pirštą. Sušilome, suplu
kome ir šiaip taip prisikrapštėme 
iki kelto. Čia jau radome apie 200 
būrį „velnių“, jau laukiančių išsl- 
kėlimo aukštyn. Už 20 min. sulindę 

narvus švilpiame aukštyn kaip iši

Įsteigia Užsieniečių Studentų 
Draugija Heidelberge

Po ilgesnį laiką užtrukusių smul
kaus statuto paruošiamųjų darbų, 
formaliai įsteigta Užsieniečių Stu
dentų Draugija Heidelberge. Statu
tas labai subtilus ir gali būti laiko
mas vykusia vietinės nevokiečių stu
dentų kolonijos konstitucija. Patvir
tinus statutą, okupacinės valdžios 
organams ir Universiteto Senatui, 
Sąjunga bus registruota Apylinkės 
Teisme kaip juridinė viešosios teisės 
draugija. Jos nariais gali būti ne
vokiečių pilietybės studentai, tiek 
turintieji DP statusą, tiek ir neturin
tieji, imatrikuliuoti Heidelbergo Uni
versitete. Įstojimas ir išstojimas 
tvarkomas per tautinių grupių vieti
nius akademinius sambūrius. Drau
gijos organai renkami ir eiliniai nu
tarimai daromi delegatų susirinki
mo. Numatytas garbės teismas. 
Draugijos tikslai yra labai vispusiš
ki: narių materialinis ir juridinis rė
mimas, interesų gynimas vietoje,

Gražioji Nemuno šalis
(37) VAKARAS PAJŪRIO KARCIAMOJE

mes jį vaišiname, o alaus atriši? t lie
žuvis ima pasakoti labai įdomių, 
mus suintryguojančių dalykų ir mes 
visiškai užmirštame sekti laikrodžių 
dūžius ir azartiškai didiname sąskai
tą, kad tik nuo mūsų nepasitrauktų.

Jis dievojasl, kad tiek jis, tiek 
visa giminė yra gryniausi lietuviai 
ir nė viena karta nebuvo sumaišyta 
su vokišku krauju, bet iš kur pilvas, 
anot jo, prūsišką formą įgijo, jis pats

Įmaišydamas į savo pasakojimus 
skoningą jumorą, jis moka gražiai 
kalbėti, pasakoti, suintryguodamas 
klausytojus. Pasakojimą pradėjo nuo 
pirmojo prosenelio karčiamninko ir 
taip palaipsniui priėjo prie savęs, 
kada pradėjo gaidžiai giedoti.

Pagal jo kalbą, per visą giminės 
istoriją proseneliai karčiamninkai il
giau vienoje vietoje neišsilaikydavo, 
kaip iki trijų kartų; ketvirtoji savo 
karčiamą turėdavo perkelti jau į 
naują pastatą.

Čia jums, malonūs skaitytojai, aš 
papasakosiu girdėtą pasaką iš kar
čiamninko apie pirmą trečios kar
tos prosenelį, pergyventą tragediją ir 
jo karčiamos sunaikinimą. Po to vi
sos giminės trečiasis palikuonis per
gyvendavo vis panašią tragediją, 
kada iš jo karčiamos tik akmenų 
krūvos palikdavo.. (Anot jo, šiame 
name jis karčiamą laiko kaip antras 
įpėdinis ir kai ją perims valdyti jo 
sūnus, — vadinasi, trečiasis, aiš
ku, kad karčiamos vietoje paliks tik 
griuvėsiai. Šiuo metu neseniai mane 
pasiekė žinia, kad buvusią karčiamą 
sunaikino artilerijos sviedinys. Išei
na, istorija tradicingai ir lemtingai 
kartojasi.)

Ape tai parašysime kitame nu
meryje. -vk- 

pypkės. Savijautą beveik tokia pat 
kaip leidžiantis, gal kiek lengviau, j 
bet svarbiausia, kad žinai, jog į 
sprunki iš pragaro. Už minutės jau ’ 
viršuje, atiduodam žibintus ir du
miam prie spintelių, o nusirengę 
tuoj praustis. Dušas šiltas, kiekvie
nam atskirai (kajutėmis), sienos 
baltų koklių. Persirengę drožiame 
namo, kelio apie 2 km. Visi beveik I 
eina keikdamies visokiomis kalbo
mis: rusiškai, ukrainlškai, lenkiškai, 
o mudu lietuviškai, visi spiaudomės J 
ir sakome, ryt nebeisime. Tiesa, aš i 
prieš eidamas namo užėjau į ambu
latoriją. Daktaras pasakė, kad dėl į 
piršto esu astuonias dienas atleistas 3 
nuo darbo. Aš linksmesnis, manau, 
kąip bus vėliau, bala nematė, bet 
nuo ryt aštuonios dienos yra mano. -| 
Džiaugiuos kaip mažas vaikas. Pa- a 
rėję į savo barakus ir pavakarie- Į 
niavę kantinoje, dar pasakojam 
keikdamies įspūdžius. Visų nuomo- -1 
nės vienodos. Daugiau neiti. Bet 
ryt dieną, be keletos išimčių, beveik 
visi ir vėl darban.

Galima apsiprasti
Po aštuonių dienų aš — remonto | 

brigadoje didžiuosiuose tuneliuose | 
prie geležinkeliuko remonto. Apsi
prato beveik visi, o su jais ir aš. Dar 
yra keikiančių, bet mažas procentas 
ir tas kaskart mažėja. Aš, tur būt, 
ilgai negalėsiu dirbti požemyje, abe
joju, ar leis sveikata. Bet tuos tris 
mėnesius manau padirbėti, kad tru
putį užsidirbčiau. Vėliau arba duos 
kitą darbą arba grąžins į Vokietiją. 
Neseniai 10 žmonių, kurie nebuvo 

(Nukelta į 7 pusi.) 

ryšio palaikymas su pasaulio studen
tų organizacijomis, mokslinis ir ko- 
leginis bendradarbiavimas tarpusa
vyje ir su vokiečių studentais, lie
tuviams akademikams tenka vado
vaujantis organizacinio veikimo ■ 
vaidmuo.

Kovo mėnesio pabaigoje užmegzti ■ 
glaudūs ryšiai sū Fond’s Europėen i 
de Secours aux Etudiants Ženevoje, j 
Gauta knygų ir kitų mokslo priemo- Į 
nių.

Salia tautinių studentų sambūrių 
veikia YMCA/YWCA

Po didesnių pastangų gautas už
sieniečiams studentams namas netoli 
universiteto. Jame yra raštinė, bi
blioteka, susirinkimų ir kitos patal
pos. Yra galimybė ribotam studentų I 
skaičiui jame ir gyventi.

Su vasaros semestru sąlygos pasi
keitė ir pasunkėjo, bet akademinė į 
veikla yra gyva, pulsuojanti

Jonas Juškaitle
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Pasakoja į JAV nuvykę tremtiniai^
Inž. D. Adomaitis rašo: „Ačiū už 

Mūsų Kelią, jį labai malonu gauti. Iš 
jo papildome vietinės spaudos duo
damą vaizdą apie tremtinius ir apla
mai Europos gyvenimą. Esame tiek 
suaugę su buvusiu tremtinio gyve
nimu, kad tebesidžiaugiame, kaip 
jums sekasi ir drauge pergyvename, 
kai debesys ima tirštėti. Šio krašto 
džiaugsmai mūsų dar nepagavo. O 
dabar į man pastatytus klausimus.“

— Kokį (spūdį daro Amerika po 
tiek išgyvenimų tėvynėje ir trem
tyje?

— Manau, kad tremtiniui tiesiai 
' iš DP stovyklos patekus į JAV, įspū
džiai jį tiesiog apstulbintų. Bet jau 
gavęs kvietimą į pereinamąją sto
vyklą ir vizą, pradedi prie to pra
tintis. Gi išlipę New Yorke į kran
tą buvome pripratinti manyti, kad 
maistas jau nepirmaeilis, nors ir 
svarbus, rūpestis. Be tokio laips
niško paruošimo, žmogus netikėtum 
savo akimis ir turėtum, kaip Šv. 
Tomas, iščiupinėti krautuvių lan
guose išstatytas gėrybes, kol įsiti
kintum, kad visa tai tikra — ne 
sapnas ir ne pasaka.

Per tokį ilgą visokiausių vargų 
ir išgyvenimų laiką mes taip pat 
atpratome matyti normalų, be ypa
tingo rūpesčio žmogų, ir todėl vis 
man atrodo, kad didmiesčiuose sku
bančių automobilių eilės važiuoja 
•taip sau, be jokio ypatingo reikalo. 
Tačiau galybės rūkstančių kaminų, 
kilometriniai traukiniai ir milžiniški 
sunkvežimiai rodo, kad čia daug ga
minama ir išvežiodama. Norint kiek 
galint daugiau pagaminti, dažnai 
čia nepastebima netvarka kieme ar 
gatvėje, kol ji nekliudo bizniui. Ne
tenka todėl stebėtis, jei svarbiau
sioje gatvėje, greta New Yorko 
dangoraižio, pastebėsi senom dėžėm, 
popiergaliais ir kitom atmatom už
verstą sklypą. Šiandien jis neįtrauk
tas į biznio reikalus, tat ir jo tvarka 
nėra kam rūpintis.

Jau spėjau susižavėti puikia 
miestų planavimo sistema., Susiži
nojęs pagrindines, „nulines“ miesto 
gatves, josios dėka bematant susi
orientuoji tokiuose žmonių knibž
dėlynuose, kaip New Yorkas ar Chi
cago. Trumpai, Amerika normaliai 
gyvenąs turtingas kraštas, prime
nąs pertekusią preškarinę Prahą ar 
kitą panašią Europos sostinę. Ta
čiau šios šalies gyvenimo varomoji 
spyruoklė — doleris greit paliečia ir 
naująjį atvykėlį, ūkinėse suirutėse 
atpratusį branginti pinigą.

— Ar šiandieninėse sąlygose sun
ku nuvykusiems tremtiniams Ame
rikoje susirasti darbo?

— Trumpai būtų galima atsakyti: 
darbo susirasti čia dabar nėra sun
ku. Nors dabar skaičiuojama per 
milijoną geresnio darbo ieškančių

Amerika — turtingas kraštas ir doleris visko variklis. Darbo siūlančiųjų 
daugiau negu ieškančiųjų. Amerikos lietuviai patriotai nesigaili nei laiko 

nei pinigo tremtiniams padėti. Atvažiuodami susiremontuokite sveikatą.

bedarbių, šiame krašte daug dažniau 
matysi darbą siūlančių, kaip darbo 
ieškančių skelbimų. Vietiniai sako, 
kad dabar yra „aukšta darbo kon
junktūra“. Fiziniam darbui susi
rasti nesusidaro jokių sunkumų, 
ypač gaudomi siuvimo ir kitokie 
amatininkai. Kiek kitaip yra su 
proto darbu. Man pačiam, esančiam 
cheminės technologijos inžinieriui, 
savo srities darbą pavyko susirasti 
tik po gero mėnesio ir tai tik užta
rėjams padedant. Nelaisva kalba ir 
negalėjimas palyginti europietiško 
išsimokslinimo su šio krašto išsi
mokslinimu, atrodo, verčia įmoni- 
ninkus susilaikyti nuo tam tikros 
rizikos ir palaukti. Tik turėta glo
ba ir mano nusiteikimas neiti į ne 
savo srities darbą atlaikė pagundą 
nepradėti nuo siūlomo ir pradžioje 
žymiai geriau apmokamo fizinio 
darbo. Dažnas atsitikimas, kad pra
dedantis už fizinio darbo valandą 
fabrike gauna 1 dolerį. Kur yra 
akordinė sistema, netrunka įsitaisy
ti iki vidutinio atlyginimo 1,2 — 1,5 
dolerių valandai. Darbo savaitę su
daro 40 — 46 valandos. Tat nesun
ku apskaičiuoti ir savaitinį atlygini
mą. Didesnei šeimai iš pradinio vie
no asmens atlyginimo nelengva iš
gyventi. Bet šeimai, kurioje dirba 
du ar daugiau asmenų, pragyveni
mo klausimas nekyla. Ji gali susi
taupyti namukui ar automobiliui, 
gali vaikus leisti į universitetus ar 
kolegiją, kurie čia yra privatūs ir 
ne taip lengvai prieinami, kaip pas 
mus Lietuvoje. Kitos tautybės, kiek 
girdėti, turi milžiniškus fondus sti
pendijoms duoti, bet lietuviai šioje 
srityje nėra toli pažengę.

— Kokios nuotaikos Amerikos 
lietuvių tarpe pavergtos tėvynės ir 
tremtinių atžvilgiu?

— Tatai sunkiausias klausimas, 
į kurį galėtų atsakyti Dr. Gallupo 
nuotaikoms tirti institutas. Mano 
supratimu, pavergtos Lietuvos at
žvilgiu Amerikos lietuviai pasiskirsto 
į tris grupes: 1. Nuoširdūs, sąmo
ningi patrijotai, kuriems Lietuva 
buvo ir pasiliks brangi tėvų šalis. 
Tą grupę daugiausia sudaro pirmoji 
Amerikos lietuvių karta, kuri nebu
vo nutraukę fcyšių su Nepriklausoma 
Lietuva; 2. Lietuviai, kurie mano, 
kad mūsų kraštas yra perdaug „ant 
kelio“, perdaug neturtingas, ir todėl, 
„gelbėsi jį ar ne, vistiek nieko nepa
darysi. Jie beveik apsipratę su min
timi, kad Lietuvia, jei ne po ruskiu, 

tai po germanu.“ Toj grupėj, kurią 
pavadinčiau pasyviąja, rasime ne
blogai įsitaisiusių, ne tik čia gimu
sių, bet ir pirmos kartos imigrantų, 
kuriems būtų daug smagiau, kad 
Lietuvos klausimas iš viso netruk
dytų jo sočios ramybės; 3. Prie tre
čiosios grupės priskirtini dabartinio 
Lietuvos režimo garbintojai. Jų nėra 
daug, bet akiplėšos ir „agitpropai“. 
Stebėtina, kad vienas jų, mane 
aplankęs, beveik ištisai kalbėjo 
Maskvos leksikonu. Tai bent moky
kla! Pasitaiko, kad šiai grupei pri
klauso ir „proletarai“, turintieji di
džiules farmas, namus ir net įmo
nes. Todėl ir nestebėtiną, kad nuo
taikos tremtinių atžvilgiu įvairuoja 
nuo broliškos užuojautos ir pagal
bos, iki belševikiško burnojimo. Lie
tuvos laisvinimo ir tremtinių šalpos 
darbas beveik išimtinai gula ant 
pirmosios grupės patriotų pečių. Jie 
nesigaili nei laiko nei pinigo padėti 
vargstantiems tautiečiams. Jie sie
lojasi, kad jų pastangos negali su
laikyti tautos naikinimo. Jie džiau
giasi kiekvienu čia naujai atvykusiu 
ir sveikina, kaip išsigelbėjusį iš ru
dojo ir raudonojo vargo. Pasyvieji 
nelaukia tremtinių arba bent nepa
deda jiems atvykti, pasiteisindami, 
kad ir jiems savo laiku niekas ne
padėjo. Įdomiausia, kad šios grupės 
lietuvių tarpe yra keistų pavyduo
lių, kurie nepatenkinti, kad atvažia
vę tremtiniai nepradeda nuo 14 — 
15 c. vai. uždarbio, kaip- jie patys 
prieš trisdešimt metų pradėjo.

Kartą gražioje lietuvių bažny
čioje girdžiu pranešant, kad „atei
nančią vasarą reikės bažnyčia apva
lyti nuo dulkių, padažyti bei pa
puošti; juk ir žiburiai lempose nebe- 
pritinka mūsų gražiai bažnyčiai“. 
Tas viskas kaštuos 20.000 dolerių... 
Manau, kad parapdjonys supras šį 
svarbų reikalą ir padės šią sumą su
kelti. „Ir aš nanau, kad reikalas bus 
suprastas ir tikrai įvykdytas, nes 
jis labai artimas ir apčiuopiamas. 
Tuo tarpu BALF vajaus atidaryme, 
kada ant kojų buvo sukelta visa 
Chicago ir prisikimšusioje Dariaus- 
Girėno salėje praėjo su dideliu pasi
sekimu, buvo surinkta 4.000 dolerių, 
nes reikalas ne visiems apčiuopia
mas ir kažkaip tolimas. Arba vėl 
naujiesiems šv. Kazimiero Akade
mijos rūmams statyti, be triukšmo 
sušauktame seime kelios eilės mo
terėlių netrūko sumesti per 7.000 
dolerių, nes ir čia reikalas labai ap

čiulpiamas, nors gal ir taip aktua
lus. Tat, mielas skaitytojau, jei dar 
prisimeni buvusio JAV Įgalioto'Mi- 
nisterio Lietuvai dr. Norem pareiš
kimą Mūsų Kelio bendradarbiui, kad 
Amerikos - lietuviai galėtų daugiau 
aukomis prisidėti tremtinių šelpi
mui, gal suprasi, kad jiems šis rei
kalas yra užsieninis ir daug toli
mesnis, negu sava parapija. Ne be 
to, kad bolševikuojantieji daro savo 
įtaką, sakysim, ir BALF administra
cijos išlaidas stengdamiesi parody- 

-ti, jas išpūstas iki nesąmonių. Mat, 
jie žino, kad šios šalies lietuviai la
bai kreivai žitįri į gyvenančius iš 
visuomeninių pinigų, visiškai neat
sižvelgdami, ką jie taip gyvendami 
nuveikia. Be šių pastabų, kurios 
tremtiniams turėtų padėti geriau su
siorientuoti, turiu pažymėti, kad šio 
krašto lietuvių dauguma nuoširdžiai 
laukia Lietuvos išlaisvinimo ir dau
gelis planuoja ją aplankyti.

— Kokių reikėtų pastangų Ame
rikos lietuvių tarpe didesniam vie
ningumui įgyvendinti?

— Neišmintinga kampanija prieš 
Prezidento A, Smetonos įvažiavimą 
į JAV,o taip pat jo puolimas esant šioje 

šalyje, privertė vidurio srovės žmo
nes pasitraukti iš Amerikos Lietu
vių Tarybos ir dirbti Lietuvos vada
vimo darbą skyrium. Yra ir dabar 
manančių, kad konkurencija lietu
viškame darbe gali išeiti reikalui į 
sveikatą, nes esą veikiama skirtingais 
metodąis: vieni remiasi daugiau lie
tuviška visuomene, kiti gi asmeniš
komis krašte įtakingų asmenų pa
žintimis. Kad ir kaip gražiai derin
tųsi toks lygiagretus veikimas, tiek 
mūsų iš Europos, tiek čia abiejų 
ginčo šalių jaučiama, kad būtų kur

*) Į JAV nuvyko yisa eilė tremtinių. Dalis iš jų tuoj įsijungė į visuo
menini darbą. Kai kurie iš nuvykusiųjų turi ir specialias misijas. To
dėl, norint tremtiniams pateikti informacijų iš pirmųjų šaltinių, buvo 
Jūsų bendradarbio kreiptasi į dipl. inž. D. Adomaitį, prof. P. Padalskį 
ir adv. R. Skipitį su specialiais klausimais. Šiame numeryje jau galime 
spausdinti D. Adomaičio atsakymus.

SSSR ir Vengrija
Maskvos radijas praneša, kad so

vietų Aukšč. Taryba baigė dabar
tinę sesiją. Nauja sesija teprasidės 
rugsėjo mėn. Tada tegalės būti ra
tifikuota ir taikos sutartis su Vengri
ja. Pagal sutartį, sovietų Karinės 
pajėgos turi iš Vengrijos pasitraukti 
per 90 dienų po sutarties ratifika
vimo. 

kas geriau, jei veikloje būtų dides
nis vieningumas. Lygiagretus, dar
bas, šiaip ar taip, yra negausių lie
tuviškų jėgų išsklaidymas. Užtat 
aprimus srovinei neapykantai, 1945m. 
gruodžio 1 d. ALT suvažiavimas ra
do reikalinga LVS pasiūlyti grįžti į 
Tarybą. LVS iš savo pusės yra siū
liusi kitą kelią vieningumui įgy
vendinti — sušaukti visuotinį Ame
rikos lietuvių seimą ir jame išrinkti 
vyriausiąją vadovybę, manydami, 
kad šiuo būdu bus išvengta ginčo 
dėl atskirų srovių pajėgumo, turin
čio lemti vadovybės-'Sildėtį. Taip 
pat šiuo keliu, esą atpultų asmeni
nio pobūdžio nesutikimai, kurie gal 
ir yra svarbiausi nevieningumo kal
tininkai. Kalbantis su įvairių srovių 
veikėjais, susidariau įspūdį, kad 
principinio pobūdžio kliūčių vienin
gai lietuviškai veiklai gal ir nėra. 
Jos įgyvendinimui reikėtų nugalėti 
asmeniškas neapykantas ir kitų 
veiklos niekinimą, nes man atrodo, 
ir viena ir kita pusė turi -didelių 
nuopelnų Lietuvos byloje. Šitokia
me fone, mano įsitikinimu, yra svei- 
kintinoš ir turėtų būti sėkmingos 
Dr. P. Padalskio, kad ir suvėluotos, 
pastangos suvesti abi puses.

— Ką jūs galėtumėt patarti vi
siems tiems, kurie ruošiasi Iškeliauti 
į JAV?

— Pasiskaičiu Jul. Šakelės kelio
nės Amerikon aprašymus ir patari
mus, vargu kas bebūtų reikalinga 
patarti dėl pačios kelionės. Pirmiau
sia reikia pramokti anglų kalbos, 
neatidėliojant ir savęs neapgaudi- 
nėjant, kad nuvažiavęs išmoksiu.

Konkreti siaura specialybė čia yra 
labai vertinama, todėl tik galėčiau 
paraginti ir pagirti tremtinių nusi
teikimą įsigyti kad ir menką, bet 
konkrečią specialybę.

Važiuojantieji susiremontuokite 
sveikatą! Kol tvirtai ant kojų neat
sistosi, šie reikalai turės laukti. Me
dicinos pagalba čia kur kas bran
gesnė, negu Europoje.

B. Gaidžiūnas

AP iš Budapešto praneša, kad ši 
žinia kiek nemaloniai nustebino ne 
tik pačių vengrų politinius sluok
snius, bet ir JV ir britų atstovus Bu
dapešte. Vengrijos sostinėje kalba
ma, kad sovietai taikos sutarties ra
tifikavimą tyčia atidėjo, laukdami, 
kokius rezultatus duos naujo veng
rų parlamento rinkimai, numatomi 
rugsėjo mėnesy. (E)

Liudas Dovydėnas

Juodųjų angelų bokštas
(Pabaiga)

Bokštą kažin kodėl vadino „Juodųjų an
gelų bokštu“. Gal girdėdami kalbas apie bokš
to vaiduoklius. Ir daugelis stebėjosi muziku 
Barkausku, kaip jis galėjo gyventi su nakti
mis šūkaujančiu pianistu Barkala, viršum sto
gu iškilusiam be langų, vienišam mūre.

Bet apie bokštą ėmė suktis jaunimas. Bar
kauskas rinko balsingus jaunuolius, kvietė 
instrumentus turinčius — organizavo orkestrą. 
Du nauji įnamiai — vyrai iš belaisvės Mikaila 
ir Būgnys, buvo kadaise groję gaisrininkų 
orkestre. Jie susirado instrumentus — korne
tus ir dažnai pūtė, pro siaurą langą instru
mentą iškišę.

Chorui mokytis buvusiame Rommelio di
vizijos karininkų klube rado apdegintą pia
niną. Vienas duris išvertus dvylika vyrų į 
bokštą įkėlė didelį pianiną. Pianisto veidą iš 
susijaudinimo išpylė raudonos dėmės, kai jis 
visais pirštais kriste krito ant klavišių.

Bokštas pradėjo triukšmingą, linksmą gy
venimą dieną ir naktį, skambėjo, dūdavo, cy
pė, dainavo. Buvo kažin kas panašu į lent- 
piuvę ir beprotnamį.

Bet apie bokštą pradėjo suktis visa sto
vykla. 1200 veidų dažnai žvelgdavo į bokšto 
kiaurus langus, girdėdami muziką ar dainas. 
Belaisvis Mikaila, mėgęs slampinėti po griu
vėsius, užmiestyje sugedusiame automobilyje 
surado radijo aparatą. Po kelių dienų Bar
kauskas klausėsi radijo prancūzų, vokiečių, 
lenkų kalbomis ir vaizdingai pasakojo pasau
lio naujienas: kada bus karas, kada anglai 
amerikiečiai supras savo „sąjungininkų“ pla
nus.

Tai viliojo visus ir į bokštą vis daugiau 
kojų kopė girgždančiais laiptais ir keikė sto
vyklos komitetą, tokį brangų žmogų įkišus 
Juodųjų angelų bokštan.

Stovykla greit sužinojo Barkausko biogra
fiją. Jis Italijoje studijavęs dainavimą, prieš 
pat karą dainavęs Paryžiaus kažin kokiam 
geram lokale. Kiti tvirtino — Paryžiaus ope
roje. Apkeliavęs Ispaniją, Siaurės Afriką, 
Balkanų valstybes, Vokietiją. Moterys apgai
lestavo sužinoję vedusį esant, nes dažnai mo
teriška akis sustodavo prie jo tirštų garba
nuotų plaukų, ugningų akių, kiek į šalį krin
tančio, išdidaus žvilgsnio. Patiko dažnam ir 
gilus baritonas, ugninga užtikrinta šneka.

Vieną rugpiūčio dieną į komiteto raštinę 
atėjo palinkęs žilaplaukis vyras, mažą gelsvą 
ryšulį parankėje nešinas. Jis kalbėjo labai 
tyliai, giliai sunkios kaktos prislėgtas akis ret
karčiais pakeldamas į tolį.

Jis pasisakė buvęs matematikos mokyto
jas, Jokūbas Duba. Nevedęs. Gal būt, jį pri
imtų į stovyklą. Stovyklos viršininkas norėjo 
priglausti pavargusį, ramų mokytoją, bet tuo 
metu tikrai nebuvo vietos. Stovyklos virši
ninkas pasiūlė pačiam pasiieškoti vietos.

— Aš nesigirsiu, bet esu tylus, ramus žmo
gus, — pasakojasi Jokūbas Duba.

Po geros valandos Duba grįžo į komiteto 
raštinę su pasisekimu. Vietą radęs bokšte.

— Juodųjų angelų bokšte? —,.kiek nuste
bo viršininkas. — Ten truputį perdaug 
triukšmo.

— Aš nekliudysiu. Noriu mokytis anglų 
kalbos. Ir jie visi man sako, kad nekliudysiu.

Matematikos mokytojas nunešiotais užkul
niais batus atsargiai dėliojo, nešdamas bokšto 
laiptais 57 metų naštą, didelę galvą ir sulin
kusius pečius.

Barkauskas, kaip kambario šeimininkas, 
surado Jokūbui Dubai šieniką, parodė vietą, 
po pianinu gulinčioj dėžėj rado vietos naujojo 
gyventojo gelsvam ryšulėliui, kur buvo kelios 

knygos, rankšluostis, šepetukai dantims ir di
delis skriestuvas. Kam jis buvo reikalingas, 
tik vėliau paaiškėjo, kai matematikas Duba 
ilgas valandas sėdėdavo bokšto papėdėje su 
pieštuku, dideliu žemėlapiu, ant kurio švario
sios pusės skriestuvu darė ratus — ieškojo 
patogesnio ir greitesnio apskritimo ilgio ap
skaičiavimo.

Tomis dienomis stovyklos komitete keletą 
kartų svarstė, kas daryti su Juodųjų angelų 
bokštu, nes Barkausko giesmininkai, sulank
stytų dūdų orkestrantai, dažnai iki vėlybos 
nakties dainavo, grojo. Dažnai ir spirito kva
pą atnešdavo vėjelis iš bokšto, kartu su jau
nimo gaiviu triukšmu.

Stovykloje buvo daug laiko ir mažai darbo, 
buvo daug kalbama, kaip kada tremtiniai ga
lės grįžti prie žagrių, stalų, į už geležinės už
dangos nuskendusius savo kraštus. Ateidavo 
žinių iš už geležinės uždangos apie žudymus, 
išvežimus, neregėtas likusiųjų kančiais. Ir ne
tikėti nebuvo pagrindo, nes netolima praeitis 
ir sava sąžinė nesugriaunamai liudijo.

Ir dažnai nesilenkė iš kelio pasitaikančiam 
vynui, degtinei. Gėrė daugelyje stovyklos 
kambarių, bet bokštą visi matė, girdėjo, todėl 
girtuokliai raminosi bokšto girtuoklystėmis, 
kaip nepralenkiamomis; stovyklos vadovybė: 
dvasiškiai, mokytojai žiūrėjo į bokštą kaip į 
nuodėmingą pavyzdį ištvirkimo, girtuoklystės.

O iš aukštumos pažvelgus, gal būtų reikėję 
pasakyti: tylieji 'ir gudrieji nusikaltėliai su
randa taškus kitur, smalsiems, negiliems 
žvilgsniams nuo savęs nukreipti ir savo nusi
kaltimams teisinti.

— Vyrai, esam jau penki kambario gy
ventojai, o įkurtuvių dar nepadarėm, — vieną 
vakarą tarė Barkauskas. —; Jau pradžia ru
dens, užkandų lengviau randama, o skystimo 
— dievai parūpina, — mirktelėjo viena akim.

Dievai gėralo nepilstė, bet už 9 kilometrų, 
aerodrome buvo aptikta dešimtys tūkstančių 
litrų spirito. Tai aptiko rusai, belaisviai; tuoj 
po amerikiečių atėjimo — išsivadavimo api
puolė aerodrome 9 juodas cisternas, kaukuole 

— mirties ženklu atžymėtas. Bet jos kvepėjo 
spiritu.

Išsivadavimo džiaugsmo apimti belaisviai 
pabandė — stiprus, grynas spiritas! Gėrė iš 
kibirų, dujokaukių dėžių, ant delnų užsipil
dami, kol 136 belaisviai rusai išvirto netoli 
cisternų. Amerikiečiai pastatė sargybas, nes 
ir mirusius tvatydami draugai veržėsi prie spi
rito.

Bet paaiškėjo, kad iš dviejų cisternų gėrę 
nemirė. Bet kurios? Po baisių bandymų pa
aiškėjo, kad trečioji cisterna iš pietų tikrai 
neužnuodyta.

Iš tos ir plaukė spiritas į stovyklas, miestą, 
apylinkes. Bet ta cisterna turėjo būti stebu
klingai talpi, nes kam tik pavykdavo įsigyti 
spirito — vis buvo iš trečiosios...

— Aš turiu iš trečiosios apie 20 litrų, — 
pasigyrė Mikaila. — Jei dar trūktų — kom
binuosiu.

— Viskas kombinacijos, — filosofavo Bar
kauskas, — pasikviesiu stovyklos vadovybę, 
vadinamuosius inteligentus, tegu pabūna žmo
niškai mūsų šitam moliniam puode. Dabar 
žiūri j mus, kaip į kokių piktų dvasių lizdą. 
Juodųjų angelų bokštas! Koks velnio užkul
nis taip sugalvojo! Tuoj užgiedos choras, tuoj 
duosiu orkestro koncertą, tegu žino, ką gali' 
juodieji angelai. Visi kaukia: laikykim garbę, 
esame svetimoj šalyje, reprezentuokimės! Pa
lauk, mes padarysim.

-- Už porą dienų baigsiu koncertą... — 
tyliai prisipažino Barkala.

Matematikas Duba prieš keletą dienų 
spaustuvėje užsakė afišas ir nusamdė koncer
tui salę. Duba daug vargo, kol Barkala sutiko 
paskambinti įžymiam profesoriui Eh-tui, ir 
šis užtikrino, kad Barkalos atliekamas Šope
nas kiek originalus, bet technika ir tempera
mentas užtikrinsią didelio dėmesio ir pasise
kimo koncertą...

V. Barkala visu ūgiu susilenkė, pradėjo 
valyti kiek apnešiotą smokingą.

Choristų ir orkestrantų pobūviui t-kštaą
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Taip kalbėjo p. Churchillis 1919 m.
Čia pateikiu W. Churchillio kalbos ištrauką. Si jo kalba buvo 

pasakyta 1919 m. birželio 4/17 d. Londone Anglų - Rusų bendra
darbiavimo Draugijos bankete. Ją paėmiau iš Rusijos buv. Vyr. 
štabo viršininko (Kerenskio laikotarpiu) ir Krašto apsaugos vice- 
ministerio generolo A. S. Lukomskio „Atsiminimai“ (II t. 250 psl., 
išl. Berlin 1922 m.). Tai pranašinga kalba. Taip atspėti ateities 
įvykių raidą galėjo tik gilus tarptautinių ir visuomeninių santy
kių žinovas. Neveltui jis, Winston Churchillis, buvo pirmajame 
pasauliniame kare Anglijos karo ministeris, o paskutiniame kare 
.— ministeris pirmininkas. Atseit, jis abu karu laimėjo. D. Bri
tanija žino, į keno rankas lemtingais momentais reikia pavesti 
krašto likimą.

Si kalba įdomi ir tuo, kad paliečiamas ir mūsų kraštas — Lie
tuva (Estija ir k.). Be to, ji yra budinga tuo požiūriu, kad parodo, 
kaip giliai anglo-saksų politikos vyrai pažįsta savo Rytų są
jungininką.

„MILORDAI IR DŽENTELMENAI“
Aš negaliu nepareikšti savo susi

rūpinimo, simpatijų ir apgailestavi
mo visam tam, kas dabar vyksta Ru
sijoj. Aš giliai jaučiu pavojų, kuris 
dėl to gresia mums ir visam pasau
liui.

Mūsų krašte yra daug piliečių, 
kurių aš negaliu pavadinti patriotais, 
nes jie patys dėl tokio pavadinimo 
protestuotų. Vis dėlto jie mūsų tė
vynainiai ir jų likimas surištas su 
visų mūsų likimu. Šitie piliečiai la
bai džiaugtųsi, jeigu Kolčakas ir De
nikinas, jų vyriausybės ir kariuome
nės būtų sunaikintos, sumuštos ir 
atiduotos bolševikų valdžion; jeigu 
Leninas ir Trockis ir juos supanti ši
ta keista, tamsi anarchistų ir lengvų 
nuotykių ieškotojų banda atsisėstų į 
Rusijos Carų sostą, be jokio ginčo ir 
konkurentų ir su jų, Carų, despotiz
mu sujungtų naujos ardančios tiro
nijos propagandą. Šitie piliečiai tuo 
apsidžiaugtų. Jie skubintus! nusi
lenkti naujai tironijai, stengtųsi pa
aiškinti ir dargi pateisinti tos tironi
jos biauriausius ekscesus ir juos pa
skelbtų pasaulio išgelbėjimu, progre-

Sicilijos bandito pokštas
Salvatore Giuliano, 25 mt. am

žiaus Sicilijos banditas (Blindos ti- 
tipo), paskelbė nenurimsiąs, kol ne
bus sudorotas paskutinis Sicilijos 
komunistas. Jų keliolika jis jau 
„sudorojo“, kelis partijos būstus su
naikino. Italijos vidaus reik. min. 
paskyrė 3 mil. lyrų premiją, kas pa
gaus Giuliano. Giuliano pasipikti
nęs parašė laikraščiams, kad tokia 

. žema premija už jo galvą įžeidžia, ir 
paskyrė 2 mil. lyrų tam, kas pa
gaus vid. reik, ministerį. — Norin
čius prie jo akcijos prisidėti Giu
liano kviečia atvykti į jo štabą (adre
sas paduodamas) su asmens tapaty
bės dokumentais ir doro gyvenimo 
pažymėjimu. Užsienių koresponden
tai stebisi, kodėl policija nenueina į 
tą štabą ir Giuliano nesuima, bet 
gandai sako, kad tarp jo ir policijos 
esąs džentelmeninis neutralumo su
sitarimas. (E)

su ir laisve — tą, kas iš tikrųjų yra 
tik pati baisiausia barbarija ir žvė
riškumas, kokio dar niekados neper
gyveno. ,' .

Bet pažiūrėkime, milordai ir džen
telmenai, kas įvyktų po to. Visu Va
karų Europos rytų pasieniu, kaip 
mums priminė p. Dž. Biukenenas, 
karas sukūrė visą grandinę nedidelių 
ir silpnų valstybių, kurios pačios ne 
visai laisvos nuo bolševikinių idėjų, 
yra bankroto ir bado'pavojuj, neturi 
disciplinuotų kariuomenių, — ir vis 
dėlto šitai sviruojančiai ir suskilusiai 
atramai mes ' patikim Vakarų Euro
pos apsaugą ir apgynimą nuo besi
braunančios bolševikų kariuomenės 
ir bolševikinės anarchijos, joms pati
kime ir apsaugą nuo susijungimo ši
tos kariuomenės su nepatenkinta ga
linga vokiečių tauta.

Prieš šešis mėnesius niekas gyvas 
netikėjo, kad šitos naujos, menkos 
valstybės galėtų išsilaikyti be rimtos 
Sąjunginių Valstybių paramos pini
gais ir sąjungine kariuomene. Bet 
mūsų dideliam nuraminimui, jos iš
silaikė. Jos išsilaikė neprašydamos 
jokios mūsų netarpiškos paramos, 
(vert, pabr.)

Kodėl gi jos buvo pajėgios išsilai
kyti? Dėl to, kad niekas rimtai jų 
nepuolė. Bolševikų pastangos jas už
pulti buvo silpnos ir dėl to jos išsi
laikė, kad tos pastangos buvo silp
nos. O silpnos puolimo pastangos 
buvo dėl tos priežasties, kad mažiau
sia 2/s visos bolševikų kariuomenės 
buvo užimta karu su Kolčaku ir De- 
nikinu, kurių prieš metus visiškai 
nebuvo ir kurie dabar šauniai kau
nasi, tikėdamiesi nugalėti 300.000 
bolš. kariuomenės.

Ir jeigu šios (Kolč. ir Denikino) 
kariuomenės būtų sumuštos ir sunai
kintos ir visa Rusija patektų Lenino 
ir Trockio neginčijamon valdžion, tai 
visos bolševikų kariuomenės jėgos 
galėtų būti mestos — ir bus mestos 
— į vos besilaikančių šių mažų vals
tybių frontų linijas su pasekmėmis, 
kuriomis niekas žinąs jų būklę nea
bejoja. —

Gi šitoms visoms valstybėm sir. 
Dž. Binkeneno buvo pažadėta tam 
tikros formos Tautų S-gos globa, 
kiek šioji Tautų Sąjunga egzistuoja.

Ir jeigu šios valstybės bus užpultos 
ir pradės griūti,- jos pradės šauktis 
žadėtos paramos. Tada D. Britanijai, 
Prancūzijai ir USA tektų padaryti 
rimtas pastangas arba Tautų Sąjunga 
ir Sąjunginės valstybės nugalėtojos
— ant kurių, aplink kurias ir kurio
mis Tautų Sąjunga pagrįsta — paro
dytų savo bejėgiškumą, ir visą Centr. 
Europą, o galimas daiktas ir Rusiją
— imtų kontroliuoti Vokietija. —

Taigi, kada mūsų pacifistai arba 
bolševikinės „pūkinės galvos“ mūsų 
krašte kelia savo spiegiančius balsus 
ir isteriškai klykia kiekvienu Kol- 
čako ir Denikino nugalėjimo atveju,
— tegul jie atsimena, o jei jie pa
mirš, mes priminsime, — kad jei 
Kolčako ir Denikino jėgos būtų su
naikintos ir jų sunki kova nueitų 
veltui, tada visa bolševikų kariuo
menės galia būtų nukreipta į minė
tąsias mažąsias valstybes, dėl kurių 
ateities Tautų Sąjunga yra iškilmin
gai prisiekusi ją įpareigojančią at
sakomybę. — .

Aš stebiuosi, ponai, matydamas, 
kaip šiuose reikaluose kai kurie pi
liečiai yra akli, kaip neviltingai akli! 
Tik nuvargimu dėl karo galima pa
teisinti jų nesupratimą gręsiančių 
pavojų, tiek neišvengiamų, visus 
mus liečiančių ir realių pavojų... 
Jeigu kada nors Kolčako ir Denikino 
kariuomenės bus sunaikintos, tai 
įvyks nelaimė, kuri tučtuojau palies 
mus ir mus palies tokiu dideliu mas
tu, kurį dabar sunku nusakyti. —

Bet, sakoma mums, bolševikai 
valdymo ir vidaus reikaluose dėka 
karo pasikeis: jie jau atmetė ’/* savo 
principų, tų jų utopiškų principų, dėl 
kurių jie pradėjo kovą. Jie jau įve
dė paremtą mirties bausme discipli
ną (taikoma kartais ne tik karinin
kams ir kareiviams, bet ir jų žmo
noms ir vaikams), jie jau moka di
deles algas inteligentams ir eksper
tams, kurie yra jų tarnyboj, žymi da
lis prekybos jau privačiose rankose 
ir veikia ne kolektyviai, bet indivi
dualiai, nors tas anksčiau buvo lai
koma dideliu nusikaltimu. Tokia 
šiandien skelbiama jų gynimo siste
ma. Tai keista sistema. Mano nuo
mone, ji atima paskutinį šansą jiems 
apginti. Mano nuomone vienintelė 
mažinanti jų kaltę aplinkybė ta, kad 
jie fanatikai... O dabar, pasirodo, 
jų gynėjų žodžiais betariant, jie ga
tavi aukoti ’A savo pagrindinių prin
cipų, kad tik kiek ilgėliau išlaikytų 
valdžią. Bet čia tai, man rodosi, ir 
kyla naujas pats didžiausias pavojus. 
Aš kalbu britų publikai, žiūrinčiai į 
šiuos klausimus iš britų pažiūros ir 
tik šiuo, britišku, požiūriu mes na
grinėjame šiuos klausimus. Mes ma
tome, kad dvi žmonių rasės, slavai 
ir teutonai, pakliuvo į nelaimių gel
mes. Vieni iš jų — mūsų ištikimi, 
bet nelaimingi sąjungininkai, kiti — 

mūsų amžini priešai. Bet abi tos ra
sės visai skirtingais keliais ir stebi
nančiai nepanašioms aplinkybėms 
nelaimingai nusilpnintos. Tokia bū
klė yra, kaip žinoma, tik pereinama 
fazė pasaulio istorijoj. Juo tolyn juo 
praktiškyn eis bolševikai. Jie paga
liau pasieks tokį socialinio ir karinio 
išsivystymo lygį, kuris atves juos į 
artimiausius santykius su Vokietija 
ir sukels jų tarpusavias simpatijas, 
vis labiau {galinčias bendrai veikti. 
Pagalvokite tik, kokie pavojai iš to 
kiltų Europai, pasauliui ir mums vi
siems, kurie tikime laimėję karą. —

Jei prileisti, kad nuo Kinijos iki 
Reino susidarys viena vienalypė ma
sė žmonių, ginkluotų ir besiginkluo- 
jančių, įkvėptų neapykantos sąjun
gininkams ir varomų plėšti keršijant 
— jeigu prileisti tokios būklės susi
darymą, su kuria, gal būt, teks susi
durti ne mūsų vaikams, bet dar mums 
patiems, būsiančiųjų metų bėgyje, su 
kuo, gal būt, mes ir vėl susidorosime, 
tačiau perspėti ją — yra mūsų vals
tybės vyrų prievolė. Aš laikau savo 
pareiga tokį perspėjimą padaryti, kad 
jeigu įvykiai eis nepalankiai, britų 
publika nekaltintų manęs dėl šių 
faktų nuslėpimo. —

Danijos vyriausybės sunkumai
Paskutinib metu Danijos vyriau

sybė susiduria su trims svarbiais 
•klausimais, nuo kurių sprendimo pa
reis jos egzistencija. Svarbiausi 
klausimai yra šie: 1) ūkio atstaty
mas, 2) danų mažuma pietiniame 
Schlezwige ir 3) US bazės Gren
landijoje. Kaip žinoma, Danijos že
mės ūkio produktų rinka buvo, 
Anglija. Norėdama tą rinką palai
kyti, ji turi pirktis pašarų ir nuosto
lingai parduoti produktus. Pašarų 
gauti sunku. Jų teprisiperka vos 2/s 
reikalingo kiekio. Ūkininkų uždar
biai kritę pusiau. Norėdami'danai iš
laikyti gerą rinką, parduoda prekes 
4% pigiau negu vyriausybė moka 
ūkininkams.

Dabartinė anglų — britų preky
bos sutartis baigiasi rugsėjo 30 d. ir 
dėl naujos sutarties sudarymo dery
bos prasidės jau dabar. Danai norės 
aukštesnių kainų, bet, norėdami iš
laikyti savo klijentūrą, gal būt, su
tiks parduoti ir su nuostoliais.

Danijoje vėl sumažintos kvietinės 
duonos, kavos, arbatos, tabako, rie
balų, cukraus ir net alaus normos.

Socialistai, opozicija, varo kam- 
kaniją prieš Kristenseno mažumos 
vyriausybę, kurią sudaro ūkininkų 
partija. Jei nepasiseks išspręsti eko
nominius sunkumus, vyriausybei 
teks pasitraukti ir rudenį vykdyti 
naujus rinkimus.

Dar kelia rūpesčių vyriausybei 
danų mažumos Mausimas Schlez
wige. Jų ten priskaitoma iki 12.000. 
Jie-reikalauja kultūrinių ir ekono

Rusija, milordai ir džentelmenai,- 
šiandien yra sprendžiamuoju istori
jos faktorium. Rusijos išgelbėjimas 
iš jos dabartinės siaubingos būklės 
yra pagrindinė Tautų S-gos pareiga. 
Reikia veikti vieningai ir energingai. 
Jeigu ši pareiga bus paneigta arba jį 
įvykdyti nebus pajėgta, pusė mūsų 
kare nugalėjimo vaisių bus netekta. 
Rusija, kaip ir visos didžiosios tautos
— nesunaikinama. Arba jos kančios 
tęsis, ardydamos viso pasaulio ra
mybę ir aprėps konvulsijoms visą 
pasaulį arba ją reikia gelbėti. Viena 
Britanija negali jos išgelbėti: pas 
mus tam jėgų nepakaksią ir tokioj 
didžiulėj byloj vieno autoriteto per 
maža. Tautų S-gos galia bus išban
dyta Rusijos klausimu. Visiems rei
kalo nepažįstantiems visiems lengva^ 
širdžiams, visiems asmeniškuose rei-' 
kaluose paskendusiems —' aš sakau:
— jūs galite Rusiją apleisti, bet Ru
sija jūs neapleis!

Pertvarkyti pasaulį, nedalyvau
jant Rusijai, negalima. Negalima vie
niems eiti nugalėjimo ir gerbūvio ke
liu ir tuo tarpu didelę žmonijos dalį 
palikti kentėjimuose ir auka barba- 
rijai". Vertė Lindrą

minių teisių. Be to, vyriausybei sun
ki problema su Grenlandija. Ame
rikos vyriausybė nori sutartį dėl ba
zių tik pakeisti, tuo tarpu danų no
ras yra, kad amerikiečiai iš ten pa
sitrauktų, nes danų prestižas'' nelei- 
džiąs kitaip daryti su paskutine Da
nijos kolonija. (DM)

„SOCIALISTŲ UNIJA“ LENKIJOJE
VARŠUVA. — „Le Monde“ iš pa- ' 

tikimų šaltinių praneša,- kad Lenki
jos komunistai paskutiniu metu su
intensyvino spaudimą prieš kitas 
partijas, ypač socialistus, kuriuos jie 
Verčia jungtis į „Socialistų uniją“. 
Gegužės 1 d. komunistų vicepirmi
ninkas Gomulka buvo formaliai pa
siūlęs jungtis, socialistams jų pasiū
lymą pakartotinai atmetus, turėjo 
pasitraukti iš pareigų socialistų par
tijos centro komiteto pirmininkas 
Osubka’Moravskis, buvęs premjeras 
ir dabartinis viešosios administraci
jos ministeris, ir Julijonas Hochfel- 
das, socialistų partijos parlamento 
frakcijos lyderis.

Tomis pat žiniomis, Puchaczowe, 
netoli Liublino, „teroristai“ likvidavę 
21 komunistų partijos narį. -E-

WASHINGTONAS. — Naujasis . 
pagelbinis pasekretorius politiniams 
klausimams, Norman Armour, spau
dos konferencijoj pažymėjo, kad ko
munistų suėmimo akcija Graikijoje 
yra graikų vidaus reikalas, JV tesu- 
interesuotos Graikijos vidaus tvarka 
ir ramybe. -E-

ruošėsi visu stropumu, nes nuo jo pasiseki
mo ...

— Reikia kaip nors kombinuoti, — kelis 
kartus prasitarė Barkauskas.

Bet prieš pat pobūvį bokštą pasiekė ne
džiugi žinia.

Barkalos koncertas nusisekė. Gražiai pa
sirodė ir choras. Team p direktorius A. M-son 
pasveikino Barkauską: Norėčiau dažniau gir
dėti tokį chorą mano Oaklande“. Kai Bar
kausko choras ir orkestras giedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus, daug klausytojų, ypač mo
terų, spindinčiais veidais verkė. Verkė, kaip 
gali verkti žmogus viską praradęs, bet velniš
kai sunkioj kovoj nepraradęs tikėjimo geres
niu rytojumi.

Džiūgavo ir visa stovykla. Ir bokštas ki- 
taip atrodė. Sutemoje grįžtą iš koncerto pa
suko maža vingį — pažiūrėti į bokšto siaurus 
langus, gal būt, tikėdami pamatyti ką nors 
gero ar įdomaus, pakeist savo nuomonę ...

Bokšte ir vienam erdviam kambaryje, kur 
gyveno baltasai senukas Su dukros penkių 
širdžių šeima, skambėjo dubens, skardinės, 
kvepėjo keptais mėsos konservais ir spiritu. 
Žinoma, iš trečiosios...

Barkauskas pats su matematiku pataisė 
bokšto laiptus ir pastatė dvi Hindenburgo žva
kutės, nes kas geresnio stovykloje buvo vaiši
nama bokšte, o kiti svečiai — senuko Bevinio 
kambaryj. Barkauskas abiem belaisviam kar
tą pasisakė: „Kai stovyklos ponai ir kiti šven
tuoliai įlips į bokštą, tai bus bokštui kaip 
pašventimas. Tada, Juodųjų angelų bokš
tas ...“, pliaukštelėjo pirštais.

Bokštas dainavo, dūzgė, tamsūs laiptai 
braškėjo, seniai nebetekę šešėliais žaismingų 
žvakučių, kol prieš aušrą svečiai, choristai, 
orkestrantai išsibarstė į savo kertes. Dažnai 
ir po senais parko medžiais po vieną ar dviese 
laukė, snaudė ar meldėsi.

Savotiškai nyki nuotaika pasilieka šeimi
ninkams po baliaus; viskas atrodo kaip po 
ieimyninio žemės drebėjimo.

Galvoj daug ir tuščia. Viskas buvo trumpa 
ir apgaulinga. Kaip pasityčiojimas atrodo bu
vęs džiaugsmas, gera nuotaika, aštrūs žvilgs
niai. Tai tik paryškina ir baliaus ir pobalinės 
tikrovės apmaudų nykimą.

Dar nebuvo žymi Bavarijos aušra, kai Bar
kauskas išlydėjo laiptais, bloko seniūną ir su
smuko prie šoviniu, dėžės — stalo, pakeltos 
ant kitos dėžės. Pianistas gulėjo su smokingu 
ant šieniko, matematikas rankiojo tuščias 
skardines, kažin ką panosėje vapėdamas.

Mikaila valė rankoves panešioto švarko, 
gauto iš Raud. Kryžiaus.

Valandėlę visi tylėjo. Netikėtai ir kvailai 
stovyklos kažin kuriam kambaryje sugiedojo 
gaidys.

— Durnius! — pasakė Barkauskas. Ir vėl 
užsikniaubė ant stalo. Po valandėlės, pirštais 
perbraukęs juodas garbanas: — Štai ir po. 
Gerta — nedagerta. Kur Stasys?

— Prieš geras dvi valandas su šešiom mi
nutėm, — į laikrodį pažvelgęs, atsakė mate
matikas Duba. . ‘

— Snapso nebėra?
— Taip sakyt, kaip nėra, — Mikaila atsakė 

Barkauskui. ‘
Po valandėlės atsargiai laiktais atkopė Būg

nys. Jo veidas buvo prakaituotas, pavargęs.
— Tu — kur, Stasy? — paklausė Mikaila.
— Prie trečiosios. Dviračiu paspaudžiau.
— Stasy, koks velnias tave naktį!? — pa

šoko Barkauskas,
— Juk draudžiama vaikščioti. O tu lendi 

prie sargybų, kur be perspėjimo kulka.
Stasys patylėjęs išėjo. Greit grįžęs nu

bloškė kuprinę viduraslin — dvidešimt litrų 
benzino bake.

Visi nustebo. Pianistas apsivertė — nusi
grįžo į plytų sieną. Duba susitaikančiai at
siduso.

Kaip pasiteisindamas, Stasys:
— Vakar jau galutinai paaiškėjo: -UNRRA- 

os direktorius neregistruoja maistui, patalpai, 
juk mes, Pranai, karo nusikaltėliai. Mes su 
džiaugsmu atvykom kiauliniuos vagonuos už

kalti, mes mielai dirbom Trečiam Reichui po 
bombų lietum, mes džiaugėmės naciais pra
radę saviškius ir namus. Mes, brolyt, daly
vavom ir Maskvoj, Ribbentropo — Molotovo 
paktą pasirašant. Mes negrįžtam į demokra
tinę, ei, į demokratinę! sovietinę tėvynę. Iš
gersim, juk Snapso nebeturit.

Mikaila su Barkausku susižvalgė, lyg slėp
dami pasitenkinimą sąmokslininkai.

Barkauskas pagriebė klarnetą ir sutrimi
tavo kelis taktus „Aidos“ maršo.

Rytą anksti prie bokšto sustojo dideliais 
raudonais kryžiais sanitarinė mašina. Muzi
kas Barkauskas pats įlipo pro užpakaly ka
bančius laiptukus, Mikailą su Bugniu išnešė.

Po trijų dienų stovyklos dviejų lapų lai
kraštyje pirmas puslapis buvo juodai aprė- 
muotas:

„Rugšėjo 17 d. mirė Stasys Būgnys apsi
nuodijęs alkoholiu“. Mirdamas jis neaiškiai 
prasitarė: „Ne į trečią... ne į trečią patai
kiau ...

Lapkričio pradžioje po liepa sustojo Bar
kauskas ir Mikaila. Ant buvusio belaisvio 
pečių padrikai kaboje pustuštė kuprinė; Bar
kauskas nešėsi balalaiką, klarnetą ir šviesiai 
gelsvą ryšulį po ranka. Abu valandėlę pa
žiūrėjo į bokšto langą, kur kadarojo lengvam 
vėjuje padžiautas ilgas baltas skuduras. Gal 
būt, kelnių pusė.

Abu patraukė topoliais sodintu keliu.
Kiek paėjus Mikaila prašneko:
— Paleisk ranką, juk aš jau matau.' Viena 

akim aš jau atskiriu telefono stulpą nuo žmo- 
gausi Šiandien aš pamačiau iš bokšto paukštį, 
ir negaliu pasakyti, varna tai ar balandis?

Pradūzgė kelios mašinos.
— Velniop, negaliu atsigrįžti atgalios, — 

kalbėjo Barkauskas.
— Taip ilgai tu man-išgyvenk šitoj pra

keiktoj skylėje. Aš ilgiau mėnesio niekur ne- 
pabūnu. Seniai mane kažin koks gilumos bal
sas šaukte šaukė palikti mūrinę statinę, bet 
tos' gerklės, tos dūdos.

Mikaila, prieš dvi dienas grįžęs iš ligoni

nės ir akimis sugriebęs šviesos, norėjo kuo 
greičiausiai kur nors toliau nuo bokšto, nuo 
kerčių,y kur. jam dvokė cisternų spiritu.

— Keista, kai aš supratau savo nelaimę, 
aš nemačiau fronto, Bavarijos, aerodromo, 
bet man stovėjo regėjime gimtinė. Mano tėvų 
sodas, akacijų eilė prie tako,-vedančio į mie
stelį, kur stovi baltu varpinė su labai senu 
surūdijusiu kryžiumi. Už varpinės — klevai, 
toliau — ežero vis žvilganti akis ir vandens 
vištelių vienodai liūdna giesmė. Ketvirta 
progimnazijos klasė. Mokytoja sako paskutinę 
kalbą, o aš paleidžiu pelę. Pelė pribėga prie 
mokytojos, bet mokytoja kalba: „Ir jums daug 
ko gaila bus, nes čia jūsų geriausios dienos ir 
dar kai kas — jaunystė, graži lengva jau
nystė“. Ir ji verkia. Mergaitės taipgi. Ir 
pelė... Mokytoja suklinka! Berniukai juo
kiasi.

Po kelių akimirkų Barkauskas tarė: į
— Grįžęs iš ligoninės dar dvi savaites 

spraudžiau kaip pasiutęs, vis man rodėsi — 
kiauras skilvis. Laimė, aš daugiau kalbėjau 
negu gėriau.

— Kas ten, traukinio dūmai ar debesys?
— Ten? Ne, ten krūmai saulėje.
Užstojo nejauki tyla, kurią nutraukė Bar

kauskas:
— Daktaras užtikrino, kad po kelių mėne

sių tu visai gerai regėsi.
Abu žengė vingiuotu, vaismedžiais šlaman

čiu kalnų keliu.
t ----------------

V. Barkala ir Duba negėrė svaigalų. 
Abiems stovyklos viršininkas davė prie san
dėlio didelį siaurą kambarį, o pianistui paliko / 
instrumentą ir vietą Juodųjų angelų bokšte.

Duba dažnai sėdi bokšto papėdėje, su po
pierių ir skriestuvu. Ar jau surastas pato- 1 
gesnis apskritimo sprendimas — než:nia. .1

Kartais naktį prabyla visais balsais piani- ■ 
nas. Pro atdarus siaurus Juodųjų angelų 
bokšto langus plūsta Šopeno, Listo garsai, , J 
siausdami sunkius rausvus mifrus .^aptingii- . 
mu ir dvasių pasaulio baime
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Musų literatūros vaidmuoRašytojų suvažiavimui praėjus
Lietuviškos knygos keturių šimtų 

metų sukaktis yra taip pat ir lietu
vių rašytinės literatūros sukaktis. 
Tad lietuvių rašytinė literatūra jau 
turi seną ir garbingą praeit}. Su ja 
prasidėjo mūsų tautos kultūrinis re
nesansas, išsaugojęs mūsų tautos 
gyvybę ir atvedęs ją prie laisvės ir 
nepriklausomos valstybės atstatymo.

Dėl savo ypatingos geopolitinės 
būklės mūsų tauta kultūriniam gy
venimui sąlygas turėjo labai nepa
lankias. Ji skaudžiai paliečiama vi
sų didžiųjų Europos sukrėtimų, joje 
stipriai reiškiasi Rytų ir Vakarų 
kultūrinės įtakos. Tačiau prieš jas 
pajėgė mūsų, tauta atsispirti savai
minga savo tautinė kultūra ir kū
ryba. Mūsų tautos kovoje su sveti
momis kultūrinėmis įtakomis gar
binga vieta tenka mūsų literatūrai.

Mūsų tautos kultūriniame rene
sanse, jos kovose dėl laisvės ir ne
priklausomos valstybės atstatymo, 
rašytinės literatūros vaidmuo ir 
reikšmė ne visais laikotarpiais buvo 
vienodas. Nuo pradžios (1547 m.) ligi 
devynioliktojo amžiaus paskutiniojo 
ketvirčio, t. y., ligi „Aušros“, mūsų 
rašytinė literatūra daugiausia buvo 
religinio turinio, ir jos didžiausia 
reikšmė buvo ta, kad ji mūsų tau
toje išsaugojo jos brangiausią turtą 
— kalbą. Lietuviškoji knyga, lietu
viškas rašto žodis tautai buvo tapęs 
būtinybe. Kai 1864 m. rusų valdžia, 
siekdama greičiau surusinti lietuvių 
tautą, uždraudė lietuviškąją spaudą, 
visa lietuvių tauta ryžtingai, ener
gingai ir veningai tam draudimui 
pasipriešino ir kovojo tol, kol po 
40 metų lietuviškoji spauda buvo 
grąžinta.

Kova dėl lietuviškos spaudos yra 
vienas pačių garbingiausių ir šau
niausių epizodų mūsų tautos laisvės 
kovose.

Draug su „Aušra“ mūsų litera
tūra tapo lietuvių tautinių aspira
cijų reiškėją ir tokia ji pasiliko, iki 
buvo įgyvendintas didysis lietuvių 
tautos troškimas — nepriklausomos 
valstybės atstatymas. Siame daugiau 
kaip trisdešimt metų trukusiame lai
kotarpyje lietuvių literatūra ne tik 
skelbė savo tautos kultūrinės bei 
politinės laisvės siekimus, bet taip 
pat lietuvių tautą organizavo laisvės 
kovai. Patys didžiausi to meto mū
sų literatūros šulai — Kudirka, Mai
ronis, Vaižgantas ir kt. — yra taip 
pat ir žymiausi kovotojai dėl mūsų 
tautos laisvės. Jų spausdintas žodis 
mūsų kovose dėl laisvės buvo galin
gas ginklas, kurio galybė ir šiandien 
tebėra nė kiek nesumenkėjusi.

Atstačius nepriklausomą valsty
bę, mūsų literatūra, daugiau kaip 
tris ir pusę šimto metų budriai sto
vėjusi didžiųjų tautos idealų sargy
boje, galėjo atsidėti savo tiesiogi
niams grožinės kūrybos uždaviniams. 
Per dvidešimt nepriklausomo gyve
nimo metų lietuvių literatūra pa
darė didelę pažangą ir kai kuriais 
savo veikalais pasiekė net Vakarų 
Europos literatūros lygmens. Lietu-

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

33. Ar tinkamai dabartiniuose 
laikraščiuose kartais yra vartojamas 
veiksmažodis perstatyti „schildern, 
darstellen“?

Šitas veiksmažodis kalbamąja 
reikšme yra veikiausiai atsiradęs ne 
iš mūsų žmonių kalbos, visiškai na
tūraliu lietuvišku būdu, bet kaimy
ninių kalbų įtakoje, todėl jo varto
sena atrodo visai skirtinga, neįprasta 
ir lietuviškai tebegalvojančiam net 
visai svetima. Mūsų kalboje persta
tyti visų pirma yra ■ „umbauen, um- 
stellen, verstellen, versetzen“, pvz. 
jis savo trobas dabar visai naujai 
perstatė; nereikia dažhai baldų per
statinėti iš vienos vietos į kitą ir 1.1. 
Tokie posakiai kaip jis netikrai per
statė politinę padėtį, jis klaidingai 
mano darbus perstatė užsieniečiams 
ir kt. natūraliai nesiderina su mūsų 
gyvosios kalbos atitinkamais posa
kiais, ir todėl jų žmoniškesnėje raštų 
kalboje reikėtų vengti. Visai žmo
niškai ir suprantamai prireikus gali
ma jų vietoje sakyti atvaizduoti, nu
sakyti ar kaip kitaip panašiai,, bū
tent: jis netikrai atvaizdavo po

vių literatūra tapo savo tautos dva
sios reiškėją pilna to žodžio prasme.

Nepriklausomos valstybės nete
kimas, krašto okupacija, gražiai suk
lestėjusiai mūsų kultūrai sudavė 
skaudų smūgį. Mūsų, tautos kultū
rinis gyvenimas smarkiai sužalotas 
ir msų tauta iš jai padarytų skau
džių žaizdų pasveikti tegalės tik 
laisvės sulaukus. Skaudus likimas 
ištiko ir mūsų literatūrą. Apie še
šiasdešimt procentų mūsų rašytojų 
buvo priversti iš savo tėvynės pasi
traukti ir skursti tremtyje, bet ir tė
vynėje likusieji negali laisvai kurti.

Tremtyje esą rašytojai, kad ir 
skurdžiose sąlygose gyvendami, gali 
laisvai kurti ir tą vienintelį galimu
mą, kiek skurdaus gyvenimo sąly
gos leidžia, išnaudoja. Mūsų trem
tyje esančių rašytojų kūryba gana 
gausi. S. m. liepos 11 — 12 d. Augs
burge įvyko antrasis lietuvių rašy
tojų tremtinių suvažiavimas, kuris 
praėjo lietuviškos knygos 400 mėtų 
sukakties ženkle. Šiai reikšmingai 
sukakčiai paminėti išleistas ir di
džiulis lietuvių rašytojų tremtinių 
metraštis „Tremties Metai“.

Metiniuose suvažiavimuose pa
prastai suvedamas nuveiktų darbų 
balansas ir nusmaigstomos gairės 
ateities darbams. Praėjusiame lie
tuvių rašytojų tremtinių suvažiavi
me, turiningame savo svarstytais 
klausimais ir įdomiame savo disku
sijomis, mūsų anksčiau minėtų da
lykų, kaip tik ir trūko. Jų pasigen
dame ir „Tremties Metų“ metraštyje.

Jei nepriklausomoje Lietuvoje 
mes nusiskųsdavome, kad mūsų vi
suomenė per mažai domisi savo lite
ratūra, tai šiandien to nebegalime

Lietuvių Rašytojų Tremtinių suvažiavimas
Po įvairių nepasisekimų pagaliau 

antrasis Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
visuotinas suvažiavimas įvyko š.m. 
liepos 11 ir 12 d.d. Augsburge.

Suvažiavimas pradėtas liepos 11 
d. 9 vai. Hochfeldo katalikų bažny
čioje pamaldomis, kurių metu gie
dojo solistai ir J. Kačinsko vedamas 
choras. Progai pritaikytą turiningą 
pamokslą pasakė kun. prof. St. Yla. 
Po pamaldų Šv. Antano parap. salėje, 
kiek atokiau nuo lietuvių stovyklos, 
10 vai. 30 min. suruoštas iškilmin
gas posėdis lietuvių knygos 400 metų 
sukakčiai pagerbti. Iškilmingąjį po
sėdį ir kartu suvažiavimą atitinkama 
kalba atidarė LRT D-jos pirminin
kas Stasys Santvaras. Prezidiuman 
išrinkti Faustas Kirša (pirmininku), 
Jurgis Jankus, H. Radauskas ir se- 
kretoriatan Paulius Jurkus ir Vlada 
Praščiūnaitė. Po to sekė išsafrū ir 
turininga prof. Pr. Skardžiaus 
paskaita apie Martyno Mažvydo 
raštų reikšmę bendrinės (rašomosios) 
kalbos susidarymui. Po gausių svei
kinimu žodžiu ir raštu, tremtyje 
esančių organizacijų bei užsienyje 

litinę padėtį, mano darbus jis klai
dingai atvaizdavo (pranešė, 
referavo, nupasakojo.. .) 
užsieniečiams ir 1.1.

Šia proga pakartotinai tenka dar 
pastebėti, kad vadinamųjų reikšmės 
skolinių mūsų inteligentai labai daug 
be jokio reikalo vartoja savo raštų 
kalboje. Ypač apsčiai tokių dalykų 
pasitaiko tokių žmonių kalboje, ku
rie iš mažens yra nelietuviškai kal
bėję ir kurie vėliau nebuvo paslan
kūs gerai išmokti lietuvių kalbai, bet 
be jokios atodairos vis dėlto toliau 
demonstruoja tą savo įmantrų ma
skolišką žargoną ir dar gana preten
zingai stengiasi tai palaikyti arba 
pateisinti. Todėl dažnuose vertimuo
se arba šiaip laikraštiniuose straips
niuose ir šiaip kasdieninėje kalboje 
vis dar galime girdėti pvz.: tikru
moje (= iš tikrųjų, iš tiesų...) jis 
nieko nenusimano; šitas visus gražiai 
apstatė (= apgavo, prigavo, ap
suko, apmovė...); jis pravedė 
(= įvykdė, įgyvendino, realizavo...) 
visus savo planus ir 1.1.

r 
pasakyti apie mūsų tremtinių ben
druomenę. Ji net ir labai domisi sa
vo literatūra. Kiekviena išleista 
knyga yra ’skaitoma ir plačiai bei 
•gyvai diskutuojama.

Ir „Tremties Metuose“ ir suva
žiavime būtų labai pravertus stu- 
dijėlė apie tremtyje pasiektus mū
sų literatūros laimėjimus. Tremtyje 
buvo ir, be abejo, dar bus išleista 
knygų, apie kurias galima pasakyti, 
kad būtų geriau jei jos nebūtų pasi
rodžiusios. Tačiau yra išleista ir 
vertingų veikalų,, kuriais mes galima 
didžiuotis. Kritiškas tremtyje iš
leistų grožinės literatūros veikalų 
įvertinimas suvažiavimo dalyviams

būtų buvęs labai svarbus ir įdomus. 
Pagaliau juk tik maža dalelė teiš
leista veikalų, kuriuos mūsų rašyto
jai yra tremtyje sukūrį.

Koks yra mūsų tremties literatū
ros veidas, kurios idėjos joje kelia
mos, kurie klausimai nagrinėjami, 
rašytojų suvažiavime taip pat ne
kalbėta. O apie tai reikėtų ne tik 
kalbėti, bet ir rimtai svarstyti. 
„Tremties Metuose“ redaktoriaus 
Bern. Brazdžionio apie šį svarbų 
dalyką baigiamajame žodyje teužsi- 
minta tik viena pastraipa. Joje 
Bem. Brazdžionis, be kitko, teigia, 
kad po antro pasaulinio karo mūsų 
tėvynei atneštų nelaimių — okupa
cijų ir tremčių — mūsų literatūroje 
viršum visko kaip milžiniški ugnies 
stulpai iškilę vienybės, tėvynės mei
lės ir laisvės kovų idealai. Dabar 
nebesą vietos literatūrinių srovių

Alfonsas Gricius

Tenai nūn tebeniūkso paslaptingos jūrų uolos
Kasdien liūliuojamos vandens bildėjimo sunkaus;
Kiek kartų jūs andai išėjote manęs priglaust 
Visai nusilpusio kovoj po didelių klajonių!

Tenai dar nykioje saulėlydžio šviesoj pageltę,
Lyg spalio lapai plakas jūrų paukščiai pamažu, 
Ir, klykdami prieš audrą erdvę plėšančiu klyksmu, 
Mane nematoma jėga kas naktį ima kelti.

Ak, kam nubundat jūs, miražai, dingusių dienų šventi ’’
Ir skverbiatės beprotiškais garsais manon vięnatvėn; — 
Jau palaužti vairai, kadais mane į jūras vedę!...

Ir aš nusvirusiais plaukais šioj prietemoj blankioj,
Tarytum kūdikis, skėtriodamas pirštus bejėgiai, 
Suplėšytųjų savo burių glostyti slenku!...

Iš knygos „Žemė ir žmogus“

gyvenančių pavienių rašytojų, iškil
mingasis posėdis baigtas apie 13 
vai. 30 min.

Darbo posėdžiai vyko Hochfeldo 
stovykloje esančiose Baltų klubo pa
talpose. Po pietų 15 vai. prasidėju
siame darbo posėdyje suvažiavimas 
išklausė Draugijos Valdybos organų 
pranešimus iš buvusios veiklos ir 
LRT D-jos pirmininko St. Santvaro 
įstatų projekto referavimą. Įstatų 
projektas perduotas išrinktai komi
sijai nuodugniau išstudijuoti ir su 
atitinkamais - pasiūlymais patiekti 
sekančios dienos posėdžiui. Sekan
čios suvažiavimo dienos popietinia
me posėdyje Draugijos įstatai buvo 
priimtu ' •

Pirmąją suvažiavimo dieną 20 
vai. kuklioje Hochfeldo stovyklos 
salėje įvyko literatūros vakaras lie
tuviškosios knygos 400 m. sukakčiai 
paminėti. Programos pradžioje didž. 
gerb. Dr. Vydūnas skaitė paskaitą 
„Žmogaus apsireiškimas“. Po to se
kė pati šio literatūros vakaro pro
grama, kurią išpildė dramos aktoriai 
Z. Kevalaitytė, B. Pūkelevičiute, A. 
Brinką, H. Kačinskas ir J. Palubins
kas. Aktorių lūpomis prabilo į klau
sytojus M. Mažvydas, A, Baranaus
kas, Duonelaitis, Maironis, Binkis 
ir kiti mūsų žymieji rašytojai. V. 
Krėvės Šarūno viena scena, atlie
kant aktoriams Palubinskui, H. Ka
činskui ir A. Brinkai ir fortapijonu 
palydint muz. J. Kačinskui, buvo ga
na įspūdingai interpretuota.

Liepos 12 d. priešpietiniame dar
bo posėdyje buvo sprendžiami vien 
vidaus organizaciniai klausimai. 
Pirmuoju punktu ėjo Draugijos Gar
bės Narių rinkimas. Garbės nariais 
išrinkti Vydūnas, Mykolas Vaitkus, 
Vincas Krėvė, Mykolas Biržiška, 
Vaclovas Biržiška ir Juozas Vilku- 
taitis-Keturakis, „Amerika Pirtyje“ 
autorius. Toliau sekė naujų narių 
priėmimas. Iš gausaus skaičiaus pa
duotų pareiškimų slaptu balsavimu 
priimta septyni nauji nariai, būtent: 
Aloizas Baronas, Medardas Ba- 
varskas, Butrimas Povilas Gaučys, 
J. Kaupas, Pr. Naujokaitis ir A. M. 
Katiliškis - Vaitkus. Į naująją LRT 
Dr-jos Valdybą įėjo daugumoje joje 
buvę rašytojai: St. Santvaras, Pulgis 
Andriušis, Brn. Brazdžionis, H. Ra
dauskas ir Nyka — Nfllūnas; kandi
datais liko St. Yla ir Ant. Rūkas. 
Revizijos komisijon išrinkti L. Do
vydėnas, J. Balčiūnas ir J. Žukaus
kas. Išrinktas ir garbės teismas.

Baigiamasis suvažiavimo darbo 
posėdis, suvažiavimo dalyviams nu
sifotografavus, prasidėjo 15 vai. 30 
min. Čia buvo nutarta įsteigti ir 
Kultūros Fondas, kurio steigimo rei
kalas buvo iškeltas ir diskusijos pra
tęstos dar pirmąją suvažiavimo die
ną. Šį klausimą referavo Liudas 
Dovydėnas. Kultūros Fondo organi
zavimo reikalui išrinkta L.' Dovy
dėnas, Žemkalnis, St. Yla, Vyt. 
Alantas, St. Leskaitis. L. Dovydėnas 
suvažiavimui pranešė, jog ką tik 
įsteigtasis Kultūros Fondas jau ga
vęs ir pirmąsias aukas: „Mūsų Ke
lias“ savo paskutiniame numeryje 
atitinkamu straipsniu iškėlęs Kultū
ros Fondo, steigimo reikalingumą, 
pasižadėjęs įmokėti M)00 RM tuojau, 
kai tik toks Fondas įsisteigs, ir kny
gų leidyklos „Patria“ savininkas 
Lenktaitis taip pat jau įmokėjęs 
1000 RM. Taigi pradžia esanti gera, 
todėl su pasitikėjimu žvelgiąs į atei
tį. Toliau dar St. Santvaras refera
vo"' rašytojų narnų reikalingumą, 
Bern. Brazdžionis apie Pen Klubą, 
P. Andriušis apie knygų leidybą ir

Literatūros ir meno naujienos
Mirė Ramuzas. Pranešama apie 

Šveicarijos rašytojo Charles Ferdi
nand Ramuzo (gimusio 1878 metais) 
mirtį. Rašytojas, rašęs prancūzų 
kalba, buvo labai skaitomas Pran
cūzijoje ir, iš viso, plačiai pagarsė
jęs už savo tėvynės Šveicarijos sie
nų. Jis statytinas greta žymių pran
cūzų katalikų poetų Pėguy ir Clau- 
delio. Ramuzo veikalai buvo susi
laukę ne tik didelio pritarimo, bet 
ir aštrios kritikos. Jo kalba pasižymi 
paprastumu ir aiškumu. Jo „Karei
vio istorijai“ Stravinskis yra para
šęs muziką.

Naujas Troyat romanas. Pran
cūzų beletristas Henri Troyat (Šiuo 
slapyvardžiu rašo rusas, kuris po 
spalių revoliucijos, turėdamas vos 
keleris metus, su tėvais emigravo į 
Prancūziją), Goncourtų premijos lau
reatas, netrukus išleidžia naują ro
maną antrašte „Kol žemė egzistuos“. 
Romane vaizduojamas neramus rusų 
gyvenimo laikotarpis, apimąs 1888 - 
1910 metus.

Vauvenargues’o mirties sukaktis. 
Neseniai sukako 200 metų nuo pran
cūzų rašytojo ir filosofo Vauvenar
gues’o mirties. Ta proga Sorbonnoje 
buvo suruoštas iškilmingas minėji-

kovai, dabar hebe laikas ieškoti, kai 
mus skirsto į kairę ar į dešinę, į ro
mantikus ir į modernistus — kiek
vienas kūrybinis žodis, kiekvienas 
žanras ir kiekviena srovė yra įpa
reigota vienam ir nepalaužiamam 
tikslui — kovai dėl mūsų tautinės 
kūrybos, kovai dėl mūsų žemės 
laisvės, kovai dėl šviesos ir tiesos, 
kovai dėl šėtono pančių sutrauky- 
mo, kovai dėl krikščioniškos kultū
ros atgimimo, '

Čia Bem. Brazdžionio nurodytas 
mūsų literatūros tikslas yra teisin
gas ir tik jo siekdama mūsų litera
tūra atliks savo didžiąją paskirtį. 
Mes norėtume mūsų tremties litera
tūros uždavinius dar labiau konkre
tizuoti.

Mūsų rašytojai yra gyvieji liudi
ninkai didžios mūsų tautos nelaimės 
ir jos skausmų. Jie labiai negu bet 
kas kitas gali tą skausmą išreikšti 
ir savo kūryboje įamžinti.

Maironis savo poezijoje ragino 
mūsų tautą nuo skausmų ir vargų 
nebėgti. Jis skelbė, kad pagimdys 
vargai galiūnus. Bet vargai, užuot 
pagimdę galiūnus, gali palaužti ir 
sunaikinti tautą. Nepasitikėjimo sa
vo jėgomis, nevilties ir net despe
racijos ženklų mūsų tremtinių ben- 
druomėje jau yra. Tad antrasis mū
sų rašytojų uždavinys — būti vilties 
ir paguodos kūrėjais, kaip kad juo 
yra didyšis mūsų poetas vėlionis 
Jurgis Baltrušaitis.

Mes, savo laisvės bylą veikiau 
laimėsime tada, kada mūsų šauks
mas pasieks pasaulio sąžinę. Ir čia, 
bent šiuo tarpu, daugiausia gali pa
daryti lietuvis rašytojas ir lietuvis 
laikraštininkas.

Lietuvis rašytojas tremtinys tūri 
siekti, kad jo kūryba pasiektų ir 
kitas tautas, ypač didžiąsias. Mes 
jau turime veikalų, kurie gali sudo
minti ir didžiųjų tautų skaitytoją.

A. Merkelis -

Ant. Gustaitis apie literatūros ir 
rašytojų klausimą spaudoje. Taip 
pat aptartas bendradarbiavimo rei- 
kals su kitų tautų rašytojais^

Aptarus pranešimo tekstą pasau
lio rašytojams, priėmus rezoliucijas 
ir sveikinimus, suvažiavimas 18 vai. 
30 min. baigtas Tautos Himnu.

Suvažiavimo dalyviai tuojau nus
kubėjo į Šv. Antano salę, kur 19 
vai. prasidėjo Koncertas. Jo pro
gramą įspildė J, Kačinsko vadovau
jamas choras ir solistai: J. Krišto- 
laitytė, J. Šeštakauskienė, St. Bara
nauskas ir A. Paukštys.

Po malonaus koncerto suvažia
vimo dalyviai ir minėjimų bei kon
certų programas išpildžiusieji akto- 
ria bei solistai 21 vai. 30 min. susi
rinko bendron vakarienėn, kurią 
suruošė Rašytojų suvažiavimui pa
gerbti LTB Hochfeldo Komitetas. 
Čia jaukioje nuotaikoje buvo pra
leista porą trejetą valandų. Visi 
skirstėsi vienas kitam linkėdami se
kantį suvažiavimą turėti jau sovoja 
tėvynėje. D. P.

mas, kuriam pirmininkavo Meno ir 
Literatūros reikalų ministeris Bour- 
danas. Minėjime buvo skaitomos 
paskaitos apie tą filosofą moralistą, 
iškeliant jo aktualumą mūsų lai
kams. Comėdie-Franęaise aktoriui 
artistai paskaitė iš rašytojo veikalų.

Nauja Rimbaud raštų laida. Pa
ryžiuje išėjo nauja poeto Arthuro 
Rimbaud raštų laida, pilniausia iš 
visų, kurios iki šiol yra pasirodę. 
Joje paskelbti dar niekur nespaus
dinti du eilėraščiai ir penki laiškai. 
Apie poeto gyvenimą ir kūrybą iki 
šiol yra išėję daugybė veikalų, su
darančių ištisą biblioteką. Kaip ži
noma, Rimbaud visus savo kūrinius 
yra parašęs iki devyniolikos metų 
amžiaus; po to, metęs literatūrinę 
kūrybą, jis pasidarė nuotykių ieško
toju ir pirkliu. Greta Verlaine’o jis 
laikomas didžiausiu prancūzų naujų
jų laikų poetu.

„Carmen“ sukaktis. Šiemet su
kanka šimtas metų nuo to laiko, kai 
prancūzų beletristas Prosperas Mė- 
rimėe parašė novelę „Carmen“. Pa
gal jos turinį Ęizet 1875 m. sukūrė 
savo operą, kuri pradžioj buvo nu
švilpta, o paskui pradėjo triumfalin| 
žygį per visą pasaulį. Literatas
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Suprantama, kad DP problema ir 
visa ta sunki globos našta,' po poros 
metų intensyvaus darbo ir padarytų 
išlaidų, galėjo sudaryti sunkumų 
mūsų globėjams ir sukelti susirūpi
nimų, beieškant humaniškų kelių 
šiai problemai tinkamai sutvarkyti. 
Tačiau truputi keistoka atrodo, kad 
šios problemos tendencjngu sprendi
mu yra susirūpinę kai kurie vokie
čiai, gal būt, vieni svarbiausių šios 
problemos susidarymo kaltininkai. 
Tai ryškėja iš vokiečių spaudoj pa
sitaikančių straipsnių ar šiaip paski
rų pasisakymų apie DP. Apskritai 
stengiamasi kiekviena proga pavaiz
duoti, kad DP —tai žmonės neverti 
tos globos ir rūpinimosi, kuris jieęns 
dabar teikiamas, kad tai esą buvę 
kolaborantai arba net eiliniai nusi
kaltėliai, kack dauguma nusikaltimų 
padaroma tik DP, kad juodoji birža 
yra tik todėl kad yra DP, kad tik 
be reikalo užimamos vokiečiams taip 
reikalingos patalpos ir t. t.

Tokiems tvirtinimams sustiprinti 
dažniausiai buvo paimamas pavyz
džiu kuris nors DP padarytas nu
sikaltimas ir paprastai nudailinamas 
pagal rašytojo fantazijos sugebėji
mus. Žinoma, kai paimamas kon
kretus faktas, sunku yra dėl jo gin
čytis, tačiau iš tiesų pasidarė įdo
mu, kaip gi iš tikrųjų yra, ką apie 
tai sako statistikos daviniai?

Todėl, nuošaliai paliekant klau
simą, kiek yra garbinga mušti "ar 
šmeižti bejėgį, vargšą, gulintį ant 
žemės arba neturintį efektyvių prie
monių apsiginti žmogų; nenagrinė
jant tai, kas yra kaltas tuo, kad šie 
žmonės buvo išguiti iš savo gimti
nių — atsidūrė čia ir kodėl negali 
grįžti, bet nagrinėjant šį klausimą 
grynais matematiškais daviniais, su
sidaro tikrasis padėties vaizdas, kaip 
tie DP šiuo atžvilgiu tikrai atrodo.

Prieš pateikdamas šiuos statisti
nius davinius, noriu pastebėti, kad 
nors ši statistika ir neapima visų 
Vokietijoje gyvenančių DP, tačiau ji 
paimta iš tokios vietovės (Augsbur
go), kame jos sudarymo metu gyve
no 20.566 įvairių tautybių DP. Šis 
skaičius apima ne tik įvairias tauty
bes, bet įvairius DP socialinius 
sluoksnius ir įvairius šios DP masės 
kultūros bei civilizacijos laipsnius. 
Pasakyčiau, tai toks DP vienetas, 
kuris proporcingai, su mažais nu
krypimais, gali sudaryti pilną vaizdą, 
apie visą Vokietijoj gyvenančią DP 
masę.

Šie statistikos daviniai yra su- 
' rinkti pagal oficialius iš Vokiečių 

policijos ir Mil. Gov. Court gautus 
duomenis, už laikotarpį nuo 1946 me
tų liepos 20 d. ligi tų pat metų gruo
džio 20 d., išbaigti rinkti tik šiais 
metais. Ir kas gi pasirodo?

A. a. V. Kairys
Tremtyje vėl nustojo plakusi 

dar vieno tauraus lietuvio širdis, vėl 
supiltas naujas kapas. Birželio 16 d. 
džiovininkų sanatorijoje mirė buv. 
Alytaus gimnazijos mokytojas V. 
Kairys, kurio kūnas palaidotas Ans- 
bacho kapinėse.

,Vincas Kairys gimė 1893. VIII. 
28 Skliausčių k. Eržvilko v. lietu
vių ūkininkų šeimoje. Gimnaziją 
baigė Liepojuje ir, norėdamas atei
tyje gyventi savo šalyje ir dirbti tarp 
savo tautiečių, pasirinko mediciną ir 
įstojo į Dorpato universitetą.

Po I Pasaulinio karo, kai grįžo į 
neprikl. Lietuvą, V. Kairys metė 
studijavęs medicinos mokslus, nors 
jau buvo išklausęs 8 sem., ir stojo 
auklėti ir mokyti jaunosios kartos. 
Siam Ziarbui jautė turįs pašaukimą 
ir jam atsidavė visa savo jautria 
siela.

Mokytojo darbą pradėjo Eržvilko 
pr. mokykloje, kuriai pašventė vi
sas savo jėgas, dargi su skriauda 
sau ir savo šeimai. Auklėtinių pa
žanga ir reiškiama jam meilė buvo 
venintelis atp.ldas už sunkų ir men
kai atlyginamą mokytojo darbą.

Nors V. Kairys mokytoju tapo ne 
iš reikalo ir ne dėl kurio išskaičia
vimo, bet iš pašaukimo, tačiau švie
timo reikalus rikiavusių nebuvo tei
singai įvertintas. Mat, V. Kairys 
nepriklausė jokiai polit. Lietuvos 
partijai, buvo tiesus ir teisingas, 
vydūniška prasme sau — žmogus. 
Mokykloje dirbdamas įsigijo gamtos 
mokslų mokytojo diplomą.

Nugalėjęs gyvenime visas aistras 
savo krūtinėje, jis buvo tikru so- 
kratiku, o paskutiniais savo gyve
nimo metais begulėdamas sanatori

DP ir nusikaltimai
Dr. Br. Kalvaitis

Augsburgo mieste M. P. ir vokie
čių policija per visą šį 5-ių mėnesių 
laikotarpį areštavo 346 DP. Iš to 
skaičiaus pasirodė 239 buvo sulai
kyti nekalfai (nes po kelių dienų 
paleisti arba teismo išteisinti); 10 iš 
to skaičiaus persiųsti į kitus apskri
tis; tik 97 pasirodė nusikaltę ir buvo 
įvairiomis bausmėmis, dažniausiai 
nedidelėmis, nubausti.

Aiškumo dėliai, paėmus tuos 
skaičius procentiškai, tiek tų skai
čių tarpusaviam santykiui, tiek vi
sų Augsburge esančių DP atžvilgiu 
pavaizduoti, gaunasi toks vaizdas.

Pirmoj eilėj krinta į akis viso 
areštuotųjų DP skaičius — 346 san
tykyje su paleistųjų, kaip be pakan
kamo pagrindo sulaikytųjų skaičiu
mi — 239. Tai įsidėmėtinas dalykas, 
kad iš bendro sulaikytųjų skaičiaus 
346, pasirodė 239 sulaikyti nekaltai. 
Paėmus proporcingai išeina, kad 
69,1% buvo sulaikyti nekaltai. Tai 
atrodo gana didelis procentas, dėl 
kurio tektų atkreipti dėmesį atitin
kamų valdžios organų, kaip be ato
dairos (greičiausiai dėl kieno nors 
tendencingos akcijos) yra suiminė
jami, uždaromi kalėj iman DP. Be 
abejo, ta proga daromos kratos ir 
bauginama ne tik suimtojo šeima ir 
jos bendragyventojai, bet kaimynai 
ir visi lagerio gyventojai. Areštuo
jant galima suklysti, tai nieko ste
bėtino, tam tikrą procentą klaidai 
galima prileisti, bet tik ne tokį 
aukštą, ko daugelio demokratiškų 
kraštų kriminalinės teisės vykdymo 
praktikoj, tur būt, niekuomet nepa
sitaiko.

Kaip jau minėjau, Augsburge tuo 
laikotarpiu buvo skaičiuojama, su 
mažais svyravimais, 20.566 DP (la
geriuose 19.980 ir privačiai 586). Tad 
paėmus sulaikytųjų (346), nubaus

Paryžiaus konferencijos atgarsiai
LONDONAS. — Laikraštį „Daily 

Herald“ (darbiečių) demaskuoja 
Maskvos radijo melą. Maskvos ra
dijas buvo pranešęs, kad „vyriausy
bei artima britų spauda“ nieko ne
pranešus! apie Molotovo pareiškimą 
Paryžiuje ir tuo būdu britų visuo
menė negavusi sužinoti tikrųjų kon
ferencijos iširimo priežasčių, ku
rias baigiamajame posėdyje taip 
gražiai atskleidęs Molotovas. „D. H.“ 
kaip vienintelis „vyriausybei arti
mas“ britų laikraštis primena, kad 
jis Molotovo kalbai liepos 2 d. pa
skyręs per 200 eilučių, Bevino apie 
50 ir Bidault 27. „D. H.“ nudejavo, 
kad savo radijo mulkinami sovieti
niai klausytojai neturi progos pasi
tikrinti, kaip iš tikrųjų yra.

jose, įsigilino į gyvybės ir mirties 
problemas ir priėjo tvirto nusistaty
mo, kad žmogus yra dvasinis pra
das — Pasaulio Kūrėjo kibirkštis, 
todėl nemarus, kaip ir Jis. Ir tas jo 
tikėjimas buvo toks tvirtas, kad jis 
visiškai ramiai sutiko besiartinančią 
mirtį, nors mirė su pilna sąmone. 

Tačiau ir jis turėjo rūpestį, kuris 
visą laiką jį kamavo, tai Tėvynės ir 
šeimos (paliko tremtyje žmoną Liu- 
sią ir dukras — Ireną ir Branguolę) 
nežinomas likimas ateityje.

Brangus Bičiuli Vincai! Aš tikiu, 
kad Tavo pasėtoji jaunino sielose 
sėkla tikrai užderės Tavo siektais 
amžinojo Gėrio ir Grožio idealais, o 
Tavo rūpesčiai, kurie yra ir visų 
lietuvių ir Tavo šeimos rūpesčiai, 
laiko - būvyje virs neapsakomu 
džiaugsmu. J. Gudauskis

WASHINGTONAS. — Amerikos- 
„negrų pažangos asociacija“ nutarė 
išmesti iš savo tarpo visus komu
nistus. -E-

tųjų (97), nekaltai sulaikytųjų (239) 
ir pasiųstų kitur (10) skaičius pro
porcingai bendro DP Augsburge gy
venusių skaičiaus atžvilgiu, gaunasi 
toks vaizdas:
sulaikytų 346, kas sudaro 1,68% 
nubaustų 97, kas sudaro 0,47% 
pasiųstų kitur 10, kas sudaro 0,05% 
ir nekaltai sulaikytų 239, kas

sudaro 1,16%
Turint galvoje tai, kad šie skai

čiai apima 5-ių mėnesių laikotarpį, 
ir dar tai, kad Augsburge nubaustų
jų skaičium įeina ne vien Augs
burge gyvenantieji DP, bęt atvykę 
ir iš kitur (pvz., iš bendro nu
baustųjų,, skaičiaus 97-ių — 40 yra 
ne Augsburgo DP), tad proporcingai 
palyginus, pvz., tą tikrąjį Augsbur
go DP nubaustų skaičių su bendru 
gyventojų skaičiumi gauname, kad 
nubaustųjų Augsburgo DP bendro 
gyventojų (DP) skaičiaus atžvilgių, 
tesudaro 0,27%. Tai labai žemas 
procentas, palyginus su krimina
linės statistikos daviniais ir norma
lių laikų.

Toliau, negrinėjant gautuosius 
davinius, atskiromis DP masę Augs
burge sudarančiomis tautybėmis tie 
skaičiai pasiskirsto šiaip:

Iš bendro 346 sulaikytų Augs
burge DP buvo: 
lenkų tautybės — 200,

kas sudaro 57,8%
ukrainiečių tautybės — 89,

kas sudaro 25,7%
pabaltiečių tautybės — 57,

kas sudaro 16,5%
Paskirose tautybėse gi sulaiky

tųjų, nubaustųjų ir nekaltai sulai
kytųjų skaičiai savo ruožtu susi
skirstė taip:

Iš bendro 200 areštuotų lenkų 
buvo:

Vakar senas britų diplomatas ir 
publicistas Harold Nikolsonas, per 
Londono radiją komentuodamas Pa
ryžiaus nesėkmės priežastis, sumi
nėjo du motyvus: 1) sovietai tiki, 
kad kapitalistinis pasaulis nepajėgs 
ir nesugebės pasiekti ūkinio atsta
tymo; 2) sovietai yra įsitikinę, kad 
tarp Vakarų kapitalizmo bei demo
kratijos ir komunizmo iš viso nėra 
jokios bendradarbiavimo bazės. Ala- 
stain Forbes „Daily Mail“ rašo, jog 
Kremlius, matyt, puoselėja viltį, kad 
Vakarų Europos (be sovietų) ūkinio 
atstatymo planas bankrotuos. Ta jų 
viltis daugiausia esanti rišama su 
Prancūzija, kur sovietai laukia ūki
nio žlugimo, artimo pilietinio karo 
arba abiejų kartu. Kitas britų žur
nalistas Harold Kingas rašo, jog 
prancūzų vyriausybė apsisprendus 
nuo sovietų atsiskirti ir aiškiai at
sistoti Vakarų pusėje, viskas pri
klausys nuo to, kaip pasiseks sudo
roti ūkinius ir socialinius sunkumus. 
Prancūzų vyriausybei teks daryti vi
sa, kad prancūzų gyventojų masės, 
ypač proletariatas, kuo greičiausiai 
ir kuo realiausiai pajustų JV teikia
mosios pagalbos naudą. Jei ūkiniai 
sunkumai užsitęs ir jeigu ateinančią 
žiemą nebus žymesnio pagerėjimo, 
tai, anot Kingo, naujoji prancūzų 
užsienio politika pasirodys buvo sta
toma ant smėlio, ir bet kokia ne ko
munistinė vyriausybė turės griūti. O 
komunistai daro ir darys visa, kad 
tik blogėtų. (E)

GEN. DE GAULLE APIE EUROPOS 
IR PRANCŪZIJOS VAIDMENĮ 
PARYŽIUS. — Amerikiečių žur

nalistų sąjunga Paryžiuje buvo pa
sikvietusi gen. de Gaulle pietų, kurių 
metu jis pasakė kalbą. Pasak jo, jei
gu norima išvengti konflikto, Europa 
turi atsistoti vieninga, stipri ir nepri
klausoma, kad galėtų suvaidinti iš
lyginamąjį vaidmenį tarp JV ir Sov. 
S-gos. Jeigu Europa neprisikels, tai 
ji arba bus sovietinio totalizmo pa
vergta, nes sovietų ideologija savo 
prigimtimi ekspansinė, arba kils ka
ras, kai JV pasišaus ją nuo tokio pa
vergimo gelbėti. Gen. de Gaulle pa
brėžė, kad Prancūzija yra Europos 
ateities raktas; jeigu Prancūzija kris 
totalizmul į glėbį, ir visa Europa 
įpuls vergijon. Gen. de Gaulle giria
mai atsiliepė apie Marshallio planą. 
-E-

a) nubaustų — 63, arba 31%
b) pasiųstų kitur — 6, arba 3% ir
c) nekaltai sulaikytų —131, arba 66%

Iš bendro 89 ukrainiečių skai
čiaus buvo:
a) nubaustų — 23, arba 25%
b) pasiųstų kitur — 2, arba 2,2% ir
c) nekaltai sulaikytų — 64, arba 72%

Iš bendro 57 pabaltiečių skaičiaus 
buvo:
a) nubaustų — 12, arba 21,5%
b) pasiųstų kitur — 2, arba 3,5%
c) nekaltai sulaikytų — 43, arba 75%

Čia tenka pastebėti, kad pabal- 
tiečiai tarpusavyje tuos ne visai ma
lonius skaičius pasiskirsto maždaug 
lygiai, todėl - juos paėmiau krūvon, 
o kita vertus, ir politišku atžvilgiu 
laikiau reikalinga ir šia prasme juos 
sudėti krūvon.

Atskirų tautybių, bendro jų tau
tiečių gyventojų (tik stovyklose, nes 
privačiai gyvenančių tėra žinrmas 
bendras . DP skaičius) r " \
gaunasi tokia proparcija.

L e n k ii:
Tuo metu lenkų buvo priskailo- 

ma 8.321 gyventojas. Iš jų:
a) sulaikytų — 200, arba 2,4%
b) nubaustų — 63, arba 0,75%
c) persiųstų kitur — 6, arba 0,07% ir
d) nekaltai sulaikytų -131, arba 1,59%

Ukrainiečių:
Tuo metu ukrainiečių buvo pris- 

kaitoma 47237 gyventojai. Iš jų:
a) sulaikytų — 89, arba 2,1%
b) nubaustų — 23, arba 0,54%
c) persiųstų kitur —, arba 0,047% ir
d) nekaltai sulaikytų — 64, arba 1,51%

Pabaltiečių:
Tuo metu pabaltiečių buvo pris- 

kaitoma 7.422 gyventojai. Iš jų:
a) sulaikytų — 57, arba 0,77%
b) nubaustų — 12, arba 0,148%
c) persiųstų kitur 2, arba 0,027% ir
d) nekaltai sulaikytų.— 43, arba 0,58%

Po visų šių davinių analizės kiek
vienam, be abejo, kils klausimas, o 
kaip su pačiais vokiečiais? Šiam 
klausimui nušviesti taip, kaip tai 
padaryta su DP, medžagos gaut, ne
pavyko. Gal būt, ji nėra suvesta, 
o gal ja naudotis ne visiems galima. 
Visa, kas pasisekė gauti, tai tik tai 
kiek vokiečių tautybės, piliečių buvo 
perėję per t. v. Augsburgo Mil. 
Gov. Screening Court. Kitaip ta
riant, kiek vokiečių tautybės asme
nų buvo sulaikyta ir pristatyta į Mil. 
Gov. Court per tą patį kaip ir DP 
statistinį laikotarpį. >Si medžiaga 
neapima tų sulaikytų asmenų, ku
rie galėjo pereiti per vokiškąsias 
įstaigas.

Tad paėmę turimą medžiagą, 
gauname tokį vaizdą. Už laikotarpį 
nuo 1946 m. rugpjūčio 1 d. ligi 1946 
m. gruodžio 31 d. Augsburgo mieste, 
buvo sulaikyta 2.533 vokiečiai. Ta
me pat laikotarpyje Augsburgo 
mieste su mažais pakeitimais, pagal 
„Ernaehrungsamt“ davinius, gyveno 
157.900 tik vokiečių tautybės asmenų. 
Paėmę sulaikytųjų skaičių (2.533) 
proporcingai bendram gyventojų 
skaičiui (157.900), gauname, kad su
laikytieji sudaro 1,6%.

Palyginus šį gautąjį sulaikytųjų 
procentą (1,6%) su sulaikytųjų DP 
procentu (1,68%) matome, kad yra 
veik tas pats santykis. Tačiau turint 
galvoje tai, kad vokiečiai gyvena sa
vo namuose, kad jie gyvena, paly
ginti normalesnėse sąlygose negu.tai 
teikia DP stovyklos, kad jų gyven
tojų skaičiuj vaikai sudaro žymiai 
dideąnį procentą nei DP (nes dauge
lis DP, ypač lenkų tautybės, be šei
mų, yra suaugę ir tuo sudaro di
desnę eventualaus nusikalstamumo 
masę, į kurią vaikai nepriskaitoml), 
kad dalis vokiečių sulaikytų asmenų 
tvarkomi jų pačių įstaigose ir šioj 
statistikoj neužregistruoti, tuo tarpu 
DP yra visi į šią statistiką sutraukti, 
— suprasime, kad DP sulaikytųjų 
proccn!~s. faktiškai turi būti žemes-

Bevinas įspėja Sovietus
Bevinas, kalbėdamas Amerikiečių 

Draugijoje JV nepriklausomybės 
šventės proga, pažymėjo, kad JV 
nori matyti pasaulį laisvą nuo karo 
grėsmės ir kad Marshallio plano 
tikslas yra padėti Europai prisikelti. 
Labai gaila, kalbėjo Bevinas, kad 
daugelis mūsų draugų pasaulyje to 
nesupranta ir mano, kad jų taikos 
meilė suteikia jiems teisę užsiimti 
provokacijomis. Tačiau provokacijos 
gali nueiti per toli, ir geros valios 
žrnonėg, netekę kantrybės, pagaliau 
vieną kartą pasakys: „Gana!“ Abiejų 
pasaulinių karų pavyzdžiai parodę, 
kaip provokacijos priveda prie karo.

Knyga apie Baltijos 
valstybes Škotijoje

Kaip praneša „Latviešu Žinąs“, 
škotų lyga Europos laisvei ginti 
Edinburge išleido latvių prof. Dr. A. 
Svabės istoriniai kultūrpolitinę ap
žvalgą apie Latviją ir jos kaimynus 
“The story of Latvia and her neigh-1 
baurs“.

Toje knygoje autoriaus nesitenki
nama vien tik praeities ir valstybės 
idėjos atsiradimo pagrindimu, bet 
paliečiami daugelis europinės reikš
mės problemų. Taip, pvz., prof. Sva- 
bė rašo, kad Baltijos valstybių klau
simas esąs sena tarptautinė proble
ma, kuriai tenka skirti ne mažiau 
dėmesio, kaip Dardanelų ar Balkanų 
ginčo objektams. Įdomių faktų vir
tinėje nušviečiama Baltijos tautų 
šimtmečiais vedama kova vakarų 
kultūros pirmosiose pozicijose. Pa
brėžiama taip pat tų tautų kalbos, 
dvasios ir kilmės originalumas, tiek 
amžių įstengęs išsilaikyti organiškai 
svetimų slavų ir germanų antpuolių 
ugnyje.

Paliesdamas Baltijos jūros proble
mą, autorius nurodo, kad Baltijos 
valstybės nuolat stovėjusios anglams 
šventos mare omnium sargyboje, i 
priešinantis bet kokiems kėslams pa- Į 
versti tą jūrą slavų ar germanų mare1 
nostrum.

Kitame skyriuje autorius vaizdžiai 
parodo Baltijos valstybių ūkinį po
tencialą, pabrėžiant, kad ir dabarti
nėse aplinkybėse, kada Baltijos 
valstybių gamybinis pajėgumas taip 
sumažėjęs, jų eksportas galėtų žy
miai prisidėti prie kovos su bado 
šmėkla Europoje.

Paskutiniame skyriuje paliečiama 
1940 metų tragedija, siejant ją su to 
meto įvykiais Rytų Europoje, ypa
tingai gi su Molotovo-Ribbentropo 
1939 m. paktu. Baigiant nurodoma, 
kad abu okupaciniai periodai siekė 
vieno ir to paties tikslo: Baltijos 
tautų proletarizacija ir laipsniškas 
sunaikinimas. -jm-

nis7 Tai įrodo ir tas faktas, kad, 
pvz., -pabaltiečių, kurie, kaip atrodo, 
daugiau šeimų atžvilgiu gali būti 
prilyginti vokiečiams, sulaikytųjų 
procentas bendrojo jų gyventojų 
skaičiaus atžvilgiu tesudaro vos 
0,77%. Tai yra per pusę mažesnis.

Kas liečia nusikaltimų esmę, tai 
jie, apskritai paėmus, yra taip pat 
įvairūs kaip ir vokiečių. Dėl užme
timo, kad tik DP esą užsiimą juodą
ja prekyba, tenoriu pastebėti, kad iš 
bendro vokiečių sulaikytųjų skai
čiaus 172 buvo sulaikyti už speku
liaciją. Per tą patį laiką 16 DP bu
vo nubausti už spekuliaciją. DP 
spekuliacijai dažniausiai nusikalsta 
parduodamas cigaretes, tuo būdu 
greičiausiai ieškodamas kelių kaip 
prasimaitinti, ypač turint šeimą, nes 

.gaunamo davinio išgyvenimui neuž
tenka. DP praturtėjimas iš speku
liacijos yra tokia retenybė, kurią 
vargiai •įžiūrėsime ir vokiečių spau
doje, kuri taip rūpestingai DP nusi
kaltimus suregistruoja. To negalė
tume pasakyti apie daugumą vokie
čių, pakliuvusių dėl spekuliacijos. 
Ten svarbiausias akstinas ir yra np 
kasdienės duonos sau ar pusalkanei 
savo šeimai parūpinimas, bet sieki
mas pralobti. Užtat greta DP svaro 
figūruoja-vokiečių tonos.

Po šių davinių paskelbimo, ma
nau, yra aišku, kiek turi pagrindo 
tie, kurie svaido „nusikaltėlių“ epi
tetus DP, ir kas, ką ir kaip turi teisę 
vadinti. Jei eitume šiuo keliu, ma
nau, kad DP šiuo atžvilgiu turėtų 
daugiau moralinės bei materialinės 
teisės badyti pirštais bei priekaiš
tauti p. p. vokiečiams, bet to jie nie
kuomet nepadarys,, nes tai nėra jų 
charakterio esminis bruožas.

Bevinas karštai patvirtino D. Brita
nijos ir JV vienybę; jis pareiškė 
pasigėrėjimą ir rusų tauta, bet 
įspėjo sovietus susilaikyti nuo ma
terialistinio apaštalavimo savajai 
ideologijai pasaulyje išplėsti. „Jūs 
galite, sukurti materialistinę valsty
bę, kalbėjo Bevinas, bet su savo 
materializmu nesukursite laisvės, 
kuri yra dvasinis dalykas ir nesi
duoda jūsų įstatymų susaistoma“. — 
JV ambasadorius Douglas pabrėžė, 
jog didžiausia šio meto problema 
yra asmens teisė laisvai pareiėsšti 
savo nuomone. (E)
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Angliakasio' išgyvenimai Belgijoje
(Atkelta iš 2 pusi.) 

visai prileisti prie darbo, išvežė l 
Briuselį, o iš ten kur kitur darbams 
(jei tiks) arba į Vokietiją. Tad tiek 
apie darbą. •

Gyvenimas ir pragyvenimas
Esame flamų srityje. Susikalba

me vokiškai. Gyvename laikinuose 
mediniuose barakuose, viso apie 180 
žmonių. Vėliau neva duos butus. 
Mat, trys mėnesiai yra bandomasis 
laikas. Mūsų kambary 16 žmonių: 
ukrainiečiai, trys rusai ir du lietuviai. 
Sugyvename gerai. Nemaniau, kad 
bus taip.’Visiškas solidarumas, drau
giška elgsena; pavyduliavimo nebėra 
(kaip kad stovyklose Vokietijoje). 
Atrodo, kad normalios gyvenimo są
lygos teigiamai veikia žmones. Kiek
vienas skaičiuoja, kiek uždirbs, kiek 
išleis ir kiek sutaupys.

Pragyventi Belgijoj galima. Krau
tuvės pilnos viso ko ir viskas laisvai, 
tik... turėk pinigo. Vidutinis už
darbis 2.500—4.000 frankų mėnesiui. 
Pragyvenimas 1.800—2.500 per mė
nesį. Kai kurie angliakasiai uždirba 
6.000 ir. ir daugiau. Kainos tokios: 
butas iš 1 kambario ir virtuvės 
150—300 fr. mėn., lašiniai 75 fr. kg.

Šešiolikos kraštų 
ūkinė konferencija

(Pradžia 1 pusi.) 
atšaukė, nes ši konferencija esanti 
nukreipta prieš jos draugišką są
jungininką — Sovietų Sąjungą.

Nors konferencijos dury £ esančios 
atviros išeinantiems ir ateinantiems, 
vargu bus sulaukta svečių iš Rytų. 
- Lordas Vansittartas sako, kad 
Kremlius nenorįs jokių Europos su
sitarimų, net if ekonominių, jis 
trokšta, kad Europoje viešpatautų 
chaosas ir skurdas, nes tada geriau 
komunizmui klestėti. Esą labai ma
žas skirtumas tarp Molotovo ir Ri
bentropo užsienių politikos, rašo 
Daily Mail, nes jie lengvai sudarę 
1939 metų sutartį. Lordas nurodo, 
kad Rusijos užsienių politiką visada 
buvusi reakcionieriška. Tarp ca
rizmo ir komunizmo tradicinio im
perializmo niekas nėra pasikeitę. 
Kiekviena imperialistine diktatūra 
trukdo kaimynišką sugyvenimą. Tą 
patį padarė ir p. Molotovas Pary
žiuje.

Duona 12 fr. Obuoliai 1 kg 5 fr. 
Apelsinai — 15 fr. (dabar). Šokola
das 4 fr. plytelė. Cigaretės — neblo
gos 10 št. 2 fr. Degtukų dėžutė 50 
sant. Tabakas 50 g — 7.50 fr. Kostiu
mas 900—1.500 ir daugiau. Pusba
čiai nuo 250 fr. Paltas 800 fr. ir dau
giau. Geras odinis rankinukas (di
delis, modemiškas) 200—250 fr. Dvi
ratis 2.200 fr. Padangos 120 fr. (pora). 
Laikrodis 250—800 frankų. Moteriš
kos kojinės — nuo 55 f r., vyr. marš
kiniai šilkiniai iki 155 frankų. 
Sviestas apie 150 fr. už kg. Visa tai 
be kortelių. Pagal korteles skirta 
nedaug. Sunkiai dirbantieji gauna 
papildomai. Žinoma, kainos mažes
nės, bet ne taip kaip~Vokietijoj — 
dešimteriopai arba net ir daugiau. 
Jokios juodos rinkos Belgijoj nėra. 
Viską perki laisvai. Daug matosi 
amerikietiškų valgio produktų ir ki
tų. Matyti, maino į anglys. Ameri
kietiškos cigaretės „Lucky“ kainuoja 
17 fr., bet, man rodos, mažai kas jas 
perka.

Tinginiams ir vaizbūnams nėra 
vietos

Aš per valandą uždirbu po 1 pū
kelį amer. cigarečių. Frankas vertę 
maždaug turi tokia. Už 100 fr. gali 
nupirkti — 1 kg lašinių, 1 kg duo
nos, 1 pokelį tabako ir pusę kg apel
sinų. Žiūrint, ką pirksi. Prabangi
nės prekės — brangios, o kitkas 
šiaip sau. Taigi gyventi galima. 
Tinginiams ir simuliantams bei vaiz
būnams ča nepartartina iš viso va
žiuoti. Girdėjau, kad verbuos įvai
riems darbams iš DP apie .-20.000. 
Gali važiuoti be baimės. Žinoma, 
jei vežtų į užjūrį geresnėm sąlygom, 
tad geriau ten. Tad taip. Belgai 
žmonės yra darbštas ir tinginių ne
kenčia. Yra ir mūsų tarpe simu
liantų, tie, žinoma, nepatenkinti. O 
daugelis džiaugiasi ir mano apie ge-

Vakarų Europa galinti žengti pir
myn ir be Rusijos. Europa turinti 
bendradarbiauti su JAValstybėmis, 
ir siekti Jungtinių Europos valsty
bių įgyvendinimo, kai Kremlius net 
pažvelgti neleldžiąs satelitams į šią 
idėją,

Vansittartas savo išvedžiojimus 
baigia taip: Jei Rusija mums užtvėrė 
tiesioginį kelią, mes turime panau
doti anglišką patarlę — the longest 
way round is the shortest way ho- 
me“ (lietuvių patarlę atitiktų: sta
čiai stačiau, o aplink greičiau). 

resnę ateitį. Nereik nė norėti po 
karo tuoj praturtėti. Juk ir Bel
giją, kati ir mažiau už kitas šalis, 
bet yra taip pat nukentėjusi. Tačiau, 
tur būt čia geriau dalykai stovi, jei 
olandai ir tie atvažiuoja uždarbiauti. 
Su manim kaip tik dirba du olandai. 
Kasdien vyksta autobusu namo (į tė
vynę) ir kitą dieną vėl atvažiuoja.

Nelaimė —retas dalykas
Mūsų kasykloje, kaip .sako, per 

8 metus buvo tik 4 nelaimingi atsi
tikimai, gi du iš jų per savo kaltę, 
per neapdairumą. Bet, štai, vakar 
mūšų pamainoje vienoj darboviečių 
užbėrė kalkakmeniais tris olandus. 
Tuoj aliarmas. Vienas pats išsi
krapštė, o du atkrapštė kiti. Rezul
tate: vienam apibraižė kojas, antras 
ir mažai nukentėjo, o trečiasis tik 
baimės turėjęs. Dirbę netoli tos

Izvestija didžiuojasi...
Herald Tribune biuras iš Mas

kvos praneša, jog Izvestija, vyriau
sybės organas, rašo, kad šiandien so
vietų žmonės didžiuojasi užs. reik, 
min. V. M. Molotovo laikysena praė
jusioje Paryžiaus konferencijoje ir 
pareiškė jam, kad jų pačių jėgos pa
kaksią laimėjimui. Toliau laikraštis 
cituoja Molotovo pareiškimą Pary
žiuje: „Sovietų vyriausybė negalinti 
paremti tokių patvarkymų, kurie 
remtųsi kitų nenauda, mažiau galin
gų ir mažų valstybių sąskaita“.

Izvestija šį pareiškimą taip ko
mentuoja:

„Tiktai mūsų kraštas, ryžtingai 
ginąs tarptautinį bendradarbiavimą, 
remdamasis visų tautų nepriklauso
mybe ir lygybe, galėjo taip pasa
kyti ...“ Laikraštis pažymi, jog jų 
kraštui svetima parama nereikalinga.

Toliau sakoma: „Mes visada pir
miausia rėmėmės savo pačių jėgo
mis ir šių jėgų visada buvo pakan
kama laimėjimui“. Laikraštis dar 
primena Stalino žodžius: „Paskutinis 
Sovietų pilietis, laisvas nuo kapita
lizmo pančių, yra visa galva aukšte- 
nis už kiekvieną aukštą užsienių biu
rokratą, kuris nešioja kapitalistinės 
vergijos švarką“. (NYHT)

9 Senatas sutiko su JAV kariuome
nės, Jaivyno ir aviacijos sujungimu. 
Šiam jungimui vadovaus Tautos sau
gumo ministeris. Projektas perduo
tas Kongresui svarstyti. (AP) 

sai nesijaudina. Uždžų-bis vilioja. 
Žinoma dabar bus atsargesni. Kas 
mūs laukia — nežinome, bet baimė 
kaskart mažėja; kaskart jaučiamės 
drąsiau.

Mūsų gyvenimas kol kas monoto
niškas. Sekmadienį manau nuvykti 
į operą. Tiesa, tarp kitko, kasyklose 
galimą dirbti tik 4 dienas savaitėje. 
Dauguma dirba po 5 dienas. Vieną 
kitą dieną savaitėje pasilsi arba at
lieki savo asm. reikalus. Kas mėne
sį išdirba nepraleidęs nė vienos dar
bo dienos — gauna premiją. Be to, 
kiekvienas kasyklos darbininkas 
gauna dovanai: vasarą — 300 kg, o 
žiemos metu 400 kg anglių. Virš tos 
normos dar gali gauti 100 kg kas 
mėnesį, bet jau sumokėsi 30 frankų. 
Pardavęs tai gauni po 100 fr. už 
100 kg. St.R.

• Sovietų leidžiamas The New Ti
mes laikraštis įspėja Prancūziją dėl 
Vokietijos dalybų. Jame nurodama, 
kad Prancūzija turinti suprasti tą 
evoliuciją, kuri vykstanti per 30 me
tų ir kurioje Sovietų Sąjunga, galin
giausia jėga, stovinti tautų saugumo 
ir taikos sargyboje. (AP)
• Penktadienį JAV užs. reikalų mi
nisteris G. C. Marshallis su Senato 
užsienių reikalams komitetu uždara
me pošėdy aptarė pasaulio būklę. 
(AP)
• Rusai Vokietijoje vis ieško naujų 
uranijaus kasyklų. Apie 100.000 as
menų dirba senose sidabro kasyklose 
ir ieškoma naujų. Tos sritys esančios 
kariuomenės apsuptos ir be Specialių 
leidimų nieks nepatenka tenai. (NY
HT)
o Masinis Graikijos komunistų, 
rengusių sukilimą, suėmimas vykdo
mas ir toliau.
a JAV prekybos departamentas iš
davė licenciją parduoti Rusijai 
248.000 statines naftos. (Reuter)
• Australijos darbo ministeris Cal-
well atvyksta į Europą ir lankysis 
visoje eilėje valstybių. Jis užsuks į 
Vokietiją ir čia susipažins su DP, ku
rių tam tikras kategorijas Australija 
ketinanti įsileisti. -E- ,
o JAV okupacinės kariuomenės va
dovybė svarsto savo karinio štabo 
buveinę perkelti iš Frankfurto į Hei
delbergą, nes Frankfurtas labiau 
tampąs politiniu ir ekonominiu cen
tru. (HTB)

Dirbu Anglijoje ne su 
parkeriu, bet kauptuku

Vienas agronomų rašo iš Anglijos, 
jog jis jeu sudaręs su karališkąja 
darbo ministerija sutartį ir pradėjęs 
cukr. runkelių sėklų auginimo ban
dymų ūkyje darbą ne su parkeriu, 
bet su kauptuku. Už darbą per sa
vaitę gaunąs 4 sv.; už maistą, patalpą 
barake ir patalynę atskaito 1,5 sv. 
Pirkti galima daug kas, tik reikia 
pinigų, nes viskas nepigu. Iš darbo 
turto nesusikrausi, bet kukliai gali 
gyventi, ūkininkavimas savotiškas, 
daugiau specifikuotas. . ai.

9 Pirmadienį įvyko Prezidento, 
Marshallio ir Senato bei Kongreso 
lyderių pasitarimas. Svarbiausias šio 
pasitarimo tikslas — aptarimas spe
cialaus įstatymo dėl Displaced Per
sons įsileidimo į JAValstybes. (HTB) 
9 Pranešama, kad pražuvę kai ku
rie atominės bombos dokumentai.
® Šveicarija, kuri rengėsi duonos į 
normavimą panaikinti, dabar dėl ■ 
kviečių stokos turės dar jį • palikti 
mažiausiai metus. (Reuter) 
o Karo departamentas yra išsiunti
nėjęs kariuomenės daliniams brošiū
rą, pavadintą „Sovietų špionažas“, iš 
kurios kariai galės susipažinti, kaip 
rusai varė špionažo darbą Kanadoje, 
norėdami išgauti atominės energijos 
paslaptį. Tai nesąs oficialus karo de
partamento leidinys. (UP)
O JAV aciacijos vadovybė pranešė, ( 
kad į Vokietiją atvyko didžiausias 
karo tvirtovių skaičius, būtent — 21. ■ 
Kitos 6 tvirtovės (B 29) atvyks vė
liau. Šis skridimas esąs susijęs su 
įgulų apmokymu ir supažindinimu su 
tolimu skridimu per vandenis. (AP) 
0 Dešimt senatorių reikalauja, kad 
būtų pataisyta JT Charta, nors ir be 
Rusijos sutikimo. Iš jų trys senato
riai nurodo, jog JTautos turinčios 
turėti pasaulinės vyriausybės įgalio
jimus. Chartos revizija sustiprintų 
JTautas ir tuo būdu jos pajėgtų iš
laikyti pasaulinę taiką. (NYHT, AP) 
0 „Novoje Vremia“ rašo, jog JV ta
da iš tikrųjų teteiks pagalbą Europos 
valstybėms, jeigu šios sutiks paklusti 
britų ir prancūzų diktatui. Sovietų 
laikraštis tikina, kad iš Marshallio 
plano praktikoje nieko neišeisią. -E- 
o „Times“ New Yorko korespon
dentas praneša, jog sovietams atsi- ' 
metus, veik tikras dalykas, kad JV 
kongresas sutiks paskirti kreditus 
Europai paremti. Daugelis kongreso * 
atstovų esą neperkalbamai nusistatę 
prieš bet kokią paramą sovietams.

Mes ieškome savųjų
2738. Kudirkienė Marijona su 

vaikais (Tolk, Kr. Schleswig, Litau- 
isches Lager) — savo vyro Kudirkos 
Jono ir sūnaus Albino.

2739. ’ Brooklyne (USA) gyv. Ar- 
makauskas Pranas, kilęs iš Raseinių 
apskr., prašo suteikti žinių apie jo 
brolius ir seseris — Armakauskus 
Juozą, Antaną, Bronę ir Antosę.

, Rašyti Frank Armak, 8037 Keent 
str., Jamaica, L. I., New York, USA

2740. Lipniskienė Kotryna, gyv. 
USA, ieško savo dukters Krivickai- 
tės — Ivanauskienės Uršulės ir jos 
vyro Ivanausko Juliaus. Pranešti 
šio laikraščio redakcijai.

2741. Mrs. Valukonis — Muliutė 
Juzė, kilus iš Alytaus apskr., dabar 
gyv. 150 Polk Street, Newark 5, 
N. J., USA ieško giminių: Grabau
skienės Albinos, Dzovalienės (ar 
Džovalienės) Marijos, Temenienės — 
Mųlioliutės ir kt.

2742. Juozapaitis Jonas (buvęs 
Nauene), dabar gyv. (20b) Waten- 
stedt, Wohnheim 2/3. — Vengian- 
skienės — Morkūnaitės Emilijos — 
Bronės, gim 1918. I. 17 d. USA, ir 
sesers Macidienės Onos, gyv. Inster- 
burg. Am Walde.

2743. Jekelaitis Juozas (Ar Meks 
518 Temperley F. C. S. Buenos Arės, 
Rep. Argentina) — savo brolių Jeke- 
laičių — Povilo, gim. 1903 m.; An
tano, gim. 1901 m.; Jono 1899 m.; 
Viktoro — 1902; ir sesers Marijos 
— 1905 m.

2744. Valičkienė (Valickus) Katri-

vinsko Klemo, 80 mt. amž. ir Ko- 
chanausko, buv. geležinkeliečio.

2749. Liudžius, Antonio — (Calle 
Baltimore 1515, Penarol, Montevi
deo, R. O. Uruguay) — brolių, gi
minų ir pažįstamų arba žinančių 
apie gimines ir jų likimą.

2750. Dagys, J. — ([24] Flensburg, 
Mūtzelburg-Lager) — Sedieyičių ir 
Valukevičių šeimų ir Dagio Kosto. 
Dagiui Pranui yra laiškas iš Ameri
kos nuo Pr. Valiuko.

2751. Ignatavičiui Antanui yra 
gauti Affidavit, ai iš UŠA, kui-ie ran
dasi UNRRA — Schongau.

2752. Žirlis M. — ([14b] Biberach 
a. d. Riss, Camp 8, Gymnasiumstr. 
29) — brolio Žirlio Juozo, draugų 
bei pažįstamų.

2752. Sčepanavičius Petras — (Le- 
rum — Sverige, Frodingsallee 14) — 
Starkutės Janinos.

2754. Friedrich v. d. Ohe — ([24] 
Wyk a. Fdhr, Haus „Hapag") — 
Baužytės Irenos, gim. 1925. III. i d.

2755 Adelė Kirkutienė, dabar 
gyv. Lenkijoje, prašo atsiliepti Stasę 
Purvinienę, Joną Baltakį, Teklę Kir- 
kutytę iš Schonlankes, Augustą Ra
manauską ir Vandą Stankienę. Jai 
rašyti šiuo adresu: W. Kaminski, 
Biematowo, Pow. Pila, Woj. Poz- 
nanske, Polska - POLEN.

2756. Juozas Šeduikis, dabar gyv. 
USA, ieško savo tautiečių Vakarų 
Europoje, kilusių iš Simienų km. (Že
maitijoje). Rašyti jam šiuo adresu: 
Mr. Joseph M. Cheduikis, 115 South

11 th St. Clinton, Indiana, USA.
2757.- Žakienė Nastazija ir Pauliu

kevičienė Ida ieško savo vyrų — Ža- 
kio Vinco ir Pauliukevičiaus Juozo. 
Juos pačius arba turinčiuosius bet 
kurių žinių apie juos prašoma atsi
liepti: Dillingen/D., Litauisches La
ger, II-ll. 

Padėka '
Sudavijos Leidyklos Direktoriui 

p. Pr. Sulaičiui už padovanotas mums 
knygas, kurios praskaidrins mūsų 
dienas, nuoširdžiai dėkojame — 

Gautingo sanatorijos lietuviai

Bonn’os Universiteto Lietuvių Stu
dentų vardu reiškiame nuoširdžią pa
dėką už paaukotą pelną, gautą kon
certo metu Bonn’oje. Valdyba

Norintieji vykti Argentinon ir su
sirasti ten savo gimines, ne paieško
jimus turi rašyti, bet siųsti gatavai 
parašytus platesnius laiškus savo 
giminėms ir draugams, adresuodami 
šiaip:

Sr. ..........................
C/o A. L. Balsas, Casilla de Coreo308 

Buenos Aires / Argentina
Tuomet iš karto galima bus pa

daryti kvietimai, tik visi privalo pa
rašyti savo gimimo datą ir vietą.

Lietuvių Komiteto Fellbache, prie 
Stuttgarto, yra gautas iš Amerikos, 
Chicago, Vandai Radvilienei laiškas, 
kuris bus persiųstas, sužinojus adre
satės gyvenamąją vietą.

na, gyv. USA, Conn, New Haven, 
82 Pardee Street — Bernoto Jono.

2745. Bulikienė — ([16] Hanau, 
DP Lager, 4a) — Lapinskaitės Va
lės. Žinantieji apie jos gyvenamą 
vietą prašomi atsiliepti.

2746. Jurkšaitienė — Gyraitytė 
Eugenija — brolio Glraičio^ Vinco. 
Atsiliepti ar žinias apie jo likimą 
siųsti: (13b) Kempten, Lithuanian 
DP Camp, P.O. Box 229, III Blokas 
23 kamb.

2747. Stasiūnienė Marija, gyv. 
Amerikoje — Urbo Jono. Pranešti 
(13a) Wuerzburg, DP Camp in North 
Caserne, BI. 5/64.

2748. Untulis KonrtantinosfKarls- 
tuhe.. Meldiager SHs. — Ste-

Dr. S. SVIDERSKUI ir jo 
žmonai, mirus jų mylimai du
krelei Virginijai, reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių stovyklos Dillingene 
gydytojai ir, medic, sesers

—
Dėl brangios dukrelės Vir

ginijos mirties skaudžią 
širdgėlą pergyvenančius

P. Stefaniją ir
Dr. Stepą SVlDERSKUS 

nuoširdžiai užjaučia
LTB Dillingeno Apylinkės 

Komitetas

Skaudaus liūdesio valandoje 
p. Dr. Stepui SVIDERSKUI ir 
Poniai, jų mylimai dukrelei 
VIRGINIJAI mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškia
LRK Medicinos Seserų Kursų 

Kursantės Dillingene

Brangius brolius čiurlionie- 
čius Mečį ir Vytautą AUKŠ
TUOLIUS, jų motutei mirus, 
skaudžiame liūdesyje giliai už
jaučia

LTM Ansamblis 
ČIURLIONIS

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. 0 Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. 0 Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. 0 Skelbimai, talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. 0 Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/* nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimanti. 
0 Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui su pašto ir ekspedicijos išlaidomis 6,- RM. Pre
numerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata 
nepriimama. 0 Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias", Bayerische Hypothe- 
ken- und VVeebsel-Bunk, Filiale DHlipgen-Douau (13b). Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.

...............................11 ■

Ponus Stefaniją ir Dr. Ste
pą SVIDERSKUS, liūdinčius 
dėl jų brangios dukrelės VIR
GINIJOS mirties, nuoširdžiai 
užjaučia

Marija ir Jonas PIPIRAI

Mylimai dukrelei Virgutei 
mirus, Stefaniją ir Stepą SVI
DERSKUS nuoširdžiai užjaučia 

Matiukų šeima

LTB Dillingeno Apylinkės 
Revizijos Komisijos Pirminin
kui Dr. S. Sviderskui ir J’oniai, 
mirus jų dukrelei VIRGINIJAI, 
reiškiame gilią užuojautą

LTB Dillingeno Apylinkės 
Revizijos Komisija

Vytautą ir Mečį AUKŠTUO
LIUS, jų Motinai mirus, nuo
širdžiai užjaučia

VI. Savaitis ir L. Savickaitė

P. Stefanijai ir Dr. Stepui 
SVIDERSKAMS, liūdintiems 
dėl dukrelės mirties, gilią užuo
jautą. reiškia

Valerija Vaškelienė

gg MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį

Diliingen a. d. D„ Lietuvių Stovykla
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲSAVAITRASTIS

JAV pabrėžia savo nusistatymą Baltijos atžvilgiu '•1

Metinis ALTC suvažiavimas
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Amerikos Lietuvių Tautininkų 
Centras savo metinį suvažiavimą tu
rėjo birželio 8 d. Brooklyne, Lietu
vių Piliečių Klube. Suvažiavi
me buvo plačiai aptarti Lietuvos 
laisvinimo ir tremtinių gelbėji
mo darbai. Tuo tikslu buvo pri- 

. imta eilė rezoliucijų, kuriose pasi
sakoma, kad: ALTC rems kiekvieną 
Amerikos Lietuvių organizuotą ar 
pavienę pastangą, siekiant greitesnio 
Lietuvos išlaivinimo; ALTC pasisa
ko, kad sėkmingesniam Lietuvos va
davimo darbui yra būtinas nuoširdus 
visos Amerikos lietuvių organizuotos 
visuomenės susitarimas ir bendra
darbiavimas. Toks susitarimas gali
mas tik visoms patriotinėms gru
pėms bei srovėms sutinkant pagerbti 
jų atliktus Lietuvos laisvinimo dar
bus ir susilaikant nuo siekimo sti
printi savas pozicijas, prisidengus 
Lietuvos vadavimo darbu.

Tremtinių reikalu ALTC pasisa
kė, kad reikia gyvinti tremtinių gel
bėjimo darbą, remti ir užgirti dabar 
vykdomą BALF vajų, liepos 27 d. 
paskelbti ne tik Lietuvos diena, bet 
ir lietuvių tremtinių gelbėjimo die
na, išvystant plačiausią akciją BALF 
naudai.

šią pramonės šaką žymiai susiaurinti, 
nes fabrikai buvo užversti kariniais 
užsakymais. Bet dabar Detroite, 
Amerikos automobilių centre, 'vėl 
prasidėjo negirdėtas automobilių ga
mybos judėjimas. Štai, Amerikos 
lietuvių laikraščiai praneša, kad per 
pirmus šių metų 6 mėnesius Detroite 
pagaminta 2.350.000 automobilių. 
Praėjusiais metais per tą patį laiką 
buvo pagaminta tik 1.055.000 auto
mobilių. Šių metų automobilių ga
myba yra. dar kiek atsilikusi nuo 
prieškarinės gamybos, bet antrame 
pusmetyje, tikimasi, ji bus pralenkta.
LDS SEIMAS ĮVYKS RUGPIŪČIO 

3-4 D.
„Darbininkas“ Lietuvių Darbi

ninkų Sąjungos organas praneša, kad 
LDS seimas šiais metais įvyks rug-

piūčio 3-4 dienomis, Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje,. Providence, 
R. I.

Kaip žinoma, šiai organizacijai 
vadovauja kun. P. M. Juras ir ji savo 
darbe turi daug panašumo su buvu
sia Lietuvoje katalikiškos pakraipos 
Darbo Fedaracija.
AMERIKOJE IR TAIP ATSITINKA

Iš Proenixville praneša, kad ten 
buvęs US drmijos kapitonas susigin
čijo su savo tėvu dėl komunizmo. 
Ginčas privedė prie to, kad užsiga
vęs sūnus išėjo į lauką ir nusišovė. 
Po to taip pat padarė ir tėvas. Taip, 
atrodo, jiems ir neliko aišku, ar ko
munizmas tikrai toks blogas. Geriau 
jie būtų padarę ir pasiklausę tūkstan
čių tremtinių, ’tie būtų greit ir tei
singai atsakę. B. Beržas

Įvairios žinios

Latvių spaudos pranešimu, aiškus 
ir nedviprasmiškas JAV nusistaty
mas Baltijos-valstybių atžvilgiu liko 
patvirtintas dar syki, prisiunčiant 
Latvijos ministeriui JAValstybėse dr.
A. Bilmaniui šiuos užsienių reikalų 
ministerio Georg Marshallio pasira
šytus pareiškimus: —

1) Pareiškiu, kad Dr. Alfreds Bil- 
manis yra atkredituotas prie 
vyriausybės kaip nepaprastas 
Latvijos pasiuntinys, įgaliotas

. ministeris ir generalinis konsu
las.

2) Pareiškiu, kad tarp' JAV ir Lat
vijos Respublikos sudarytų 
draugiškumo, prekybos sutarčių 
ir konsularinių teisių legalų eg
zistavimą neįtaigoja joks 19,40 
metais Latvijoje valdžią perė-

męs sovietų režimas ar vėlesnio 
režimo priemonės šioje šalyje. 

3) Pareiškiu, kad JAV vyriausybė 
nepripažįsta Latvijos inkorpo 
ravimo Tarybų Socialistiniu
Respublikų Sąjungom

4) Pareiškiu, kad JAV vyriausybei 
nėra pripažinusi t. v. „naciona
lizacijos“ įstatymų ir dekretų, o 
taip pat ir likusius ir vėlesnius 
1940 m. Latvijoje valdžią paė- 
musio sovietų režimo ar kurio 
vėlesnio režimo žingsnius ir prie
mones šioje šalyje.

Šie pareiškimai gen. G. Marshal- 
lio pasirašyti 1947 m. gegužės 28 d.

Kaip toliau pranešama, JAV sve
timų valstybių konsularinių atstovų 
sąrašuose, išleistuose 1947 m. balan
džio 1 d., figūruoja taip pat visų Lat
vijos respublikos konsulų pavardės.

Vengrijos receptas galimas ir 
Čekoslovakijai

MIRĖ „TĖVYNĖS“ REDAKTORIUS 
PRANAS BAJORAS

Iš Amerikos praneša, kad liepos 
2 d. mirė SLA leidžiamo laikraščio 
„Tėvynė“ redaktorius Pranas Bajo
ras. Kaip žinoma, „Tėvynė“ yra vienas 
iš didesnių Amerikos lietuvių lai
kraščių, atstovaująs Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje, turinčiam kelio
lika tūkstančių narių.

Pranas Bajoras „Tėvynę“ redaga
vo kelis paskutiniuosius metus. Prieš 
pradėdama.; „Tėvynę“ redaguoti, jis 
dirbo „Tėvynės“ spaustuvėje linoti
pininko darbą. Lietuvių spaudoje 
vėlionis pradėjo dirbti prieš 30 metų. 
Greta laikraštinių rašinių, vėlionis 
yra išleidęs ir keletą knygelių. Ve
lionis ėjo tik 56 metus ir buvo pa
čiam savo darbo pajėgume. Palaido
tas New Yorke liepos 5 d.

„Dirva“, pranešdama šią žinią, ra
šo: „Prano Bajoro mirtis pajudina 
Amerikos lietuvių išeivijos redakto
rių eiles. Per ilgus metus, iki šiol, 
mūsų redaktoriai laikėsi tvirtai, nors 
kiti už mirusįjį yra žymiai senesni.“

PITTSBURGE BALF AUKAS 
RINKS GATVĖSE

Pittsburge BALF vajus oficialiai 
pradėtas birželio 8 d. Vajui vado
vauti iniciatyvos ėmėsi adv. Ed. 
Sultz, buvęs antro pasaulinio karo 
kapitonas. Atidaromosios vakarienės 
metu buvo surinkta 1.500 dolerių. 
Tolimesni vajaus parengimai numa
tyti rugpiūčio 17 d., kada BALF nau
dai numatoma surengti didelį pikni
ką. Gi rugsėjo 15 d. BALF naudai 
bus renkamos aukos Pittsburgo 
mieste. Tam reikalui norima suor
ganizuoti apie 1.000 rinkėjų, kad ga
lėtų rinkliava cvyktl visose miesto 
gatvėse.

AMERIKOJE VĖL MASIŠKAI 
IŠLEIDŽIAMI Į RINKĄ 

AUTOMOBILIAI
Amerikoje prieš karą automobi

liai buvo pasiekę patį didžiausią 
skaičių visame pasaulyje, lyginant su 
gyventojų skaičiumi. Karas turėjo

o Italijos ir JV vyriausybės susi- Į • Paskelbtais duomenimis, vokie- 
tarė dėl principinių JV-Italijos “!_s — ’--------- 1—J!------- •
draugiškumo sutarties punktų. (E)
• Argentinos prezidento žmona po
nia Peron, kuri ateinančią savaitę 
turėjo atvykti vizito į Angliją, at
vyks kiek vėliau, nes ligšioliniai vi
zitai ir priėmimai ją labai išvarginę. 
Britai rengia jai valstybės priėmi
mą. (E)
• Pokario Europa priėjo kryžkelę: 
Rusija atsuko nugarą Vakarų Eu
ropai, rašo „Yorkshire Post“, sovie
tai savo satelitus stipriau suimsią į 
nagą, tačiau mažosios rytų Europos 
valstybės ūkiniais sumetimais su vis 
didesniu ilgesiu dairysis į Vakarus. 
„Manchester Guardian” mano, kad po 
Paryžiaus konferencijos antikomu
nistinis judėjimas Europoje suinten
syvėjo. (E)
• Ramadicr pranešė, jog gen. Lar- 
minat atleistas ne ryšium su „juo
dųjų maąuis“ sąmokslu. Buvo suim
ta eilė sąmokslininkų, tarp jų vie
nas spaustuvininkas, kuris jau buvo 
atspaudęs sudarysimos direktorijos 
atsišaukimų bei kitokių spausdinių.
(E)
• Britų vyriausybė paskelbė įsta
tymo projektą, pagal kurį rugpiūčio 
15 d. pasibaigia britų valdžia Indi
joje. Netrukus šį įstatymą pradės 
svarstyti žemieji rūmai. Atrodo 
tikra, kad projektas bus priimtas.

Pagal įstatymą Indija suskaldoma 
į dvi dominijas. Didesnioji vadinsis 
Indijos vardu, ir .joje dauguma tu
rės indusai, mažesnioji, muzulmo- 
ninė, vadinsis Pakistanas, susidedąs 
iš dviejų teritoriškai nuo vienas 
antro atskirų gabalų. Kiekviena tų 
dviejų dominijų turės po genera
linį gubernatorių, kuriuos rekomen
duos jų ministerial pirmininkai. Do
minijų parlamentai galės leisti už
sienių 'ir vidaus reikalus liečiančius 
įstatymus visiškai nepriklausomai 
nuo D. Britanijos įstatymų. Iš Ang
lijos karaliaus titulo' nuo rugpiūčio 
15 d. išbraukiamas „Indijos impera
toriaus“ titulas. (E)
• Olandija pasirašė muitų unijos 
sutartį su Belgija ir Luksemburgu. 
(E)
• Mirties bausmė marš. Kesselrin- 
gui, gen. Mackensenui ir gen. Mal- 
tzeriui pakeista kalėjimu iki gyvos 
galvos. (E)

čiai per karą paskandino apie 11 mi
lijonų tonų britų prekybos laivyną, 
— apie 2.400 laivų. (E)

„New York Times" rašo, kad 
UNRRA viena DP per dieną išleis
davo 66 JV centus; IRO išleisianti 
39 centus. Bet kadangi IRO perso
nalas daug mažesnis, tai DP didelio 
skirtumo gal ir nebus. (E)
• Reuterio žiniomis buvęs Maroko 
rifkabllų vadas Abdel Krimas, da
bar gulįs ligoninėj Kaire, pareiškęs, 
kad jeigu Prancūzija laikysis ligšio
linės savo politikos šiaurės Afrikoj 
ir priešinsis arabų tautinėms aspi
racijoms, tai marokiečiai turėsią 
griebtis jėgos priemonių ir pradėti 
karą. Jis, be kitko, pasisakė netikįs, 
kad prancūzai savo politiką pakeistų. 
(E)
• Sovietų Vokietijos zonoje įvesta 
7 darbo dienos savaitė anglių kasy
klose, praneša rusų leistas laikraštis. 
(AP)
o Cangkaišekas kviečia tautą kovai 
su komunistais, kad galėtų išvengti 
proletarų diktatūros Kinijoje.
e Artimi užsienių reikalų ministeri
jos šaltiniai patvirtino gener. Hsiung 
Hsiuh pranešimą, kad Sovietų armi
jos daliniai įžygiavę j Kiniją ir užė
mę Tahchengą, Žemojoje Sinkiango 
provincijoje, 15 mylių į rytus nuo 
Sovietų-Kinijos sienų. Laukiama di
plomatinės veiklos. Pro vyriausybinė 
spauda praneša, kad Sovietai vežą 
vyrus ir medžiagas iš Dairen uosto 
j Shantungą, kur įsitvirtinę komu
nistai. (UP)
• Čekoslovakijos vyriausybė išsiun
tė Daily Mail korespondentą p. F. 
Van der Big], nenurodžius! jam kal
tinimo. Spėjama, jog jis tą nemalonę 
užsitraukęs už straipsnį apie komu
nistų valymą Slovakijoje. (DM)
• Italijos komunistų veikla smar
kiai varoma per 6 dienraščius, 100 
savaitinių laikraščių, per sovietinius 
komisarus ir 6.000.000 darbininkų 
konfederaciją, kurią kontroliuoja ko
munistai. (NYHT)

BRATISLAVA. — AP praeša, jog, 
slovakų demokratų partijos žmonės' 
kalbą, kad birželio mėn. komunistai 
kėsinęs! juos „sutvarkyti“, kaip 
Vengrijoj sutvarkė smulkiuosius 
ūkininkus.

Nuo smurto komunistai susilaikę tik 
nedrįsdami sukelti tarptautinio skan
dalo, nes ligi šiol Čekoslovakija iš 
visų sovietinių satelitų pakenčia- 
miausiai tvarkosi ir turi neblogą 
vardąjvakaruose. Tačiau komunistų 
spaudos puolimai prieš demokratų 
partiją ir jos lyderius tokie pikti, 
kad net socialistų „Svobodne Slovo“ 
sutiko, jog iš jų galima išskaityti 
smurto intencijas. Slovakų demo
kratai saką, jog tokio komunistinio 
smurto pavojus vėl ima augti dabar 
po Paryžiaus konferencijos iširimo, 
kada ir Vakarai ir Rytai pradedą 
lošti atviromis kortomis. Savo pra
laimėjimus Vakaruose sovietai sten
giasi kompensuoti stiprindami pozi
cijas Rytuose, ir dėl to Čekoslova
kijos laukią tragiški bandymai. Ko
munistų ofenzyva Slovakijos numato
ma dėl to, kad tenai „reakcinė“ de
mokratų partija rinkimuose gavo 
61% _balsų, tepalikdama komuni
stams 34%, tuo tarpu kai Bohemi
joj ir Moravijoj komunistai yra di
džiausia vyraujanti partija. Bandy
dami gelbėti, slovakų demokratai 
vedą derybas su čekų liaudies par
tija (katalikų) dėl susijungimo, ir 
bendros gynimosi kovos. (E)

VENGRIJOJ RINKIMUS 
KONTROLIUOS KOMUNISTAI
HT Biuras praneša, kad būsimą 

rudenį rinkimus į parlamentą kan
didatų sąrašą tvirtins komunistų 
partijos vadovybė. Pagal žinias iš 
Budapešto politinių ir diplomatinių 
šaltinių, rinkimų mašina visiškai bū
sianti komunistų lyderio Matyas Ra»- 
koši rankose.

Į parlamentą būsią renkami 300 
atstovų, nors iki šios buvo 426. Ko
munistų partija būsianti stipriausia.

P. Rakoši pranešimu, „reakcio
nieriai“ nebūsią prileisti prie rinki
mų. Rinkikų sąrašus paruoš vietos 
organai, kuriuos sudarė raud. armija 
karo metu. Šie organai niekad ne
buvo rinkti.

Rinkimų įstatymu numatyta, iš
skirti apie 300.000 „fašistų“. (NYHT)

ministeris pirm-kas 
suėmimai buvo pra- 
pavojui, kuris grėsė 
ir ramumui. Graiki-

Lletuvos Generalinio konsulato atstovas A. Simutis (dešinėje) New Yorko 
uoste sutinka į JAV atvykusius Sofiją Adomaitienę, kun. A. Stasį ir

P. Rūkštelę

O Paryžiuje liepos 9 d. prasidėjo 
speciali 33 tautų javų konferencija, 
kurioje dalyvaja maitinimo ekspertai 
ir žemės ūkio ministerial. Konferen
cija truks 4 dienas. Ekspertai pa
reiškė, jog 1947-48 m. trūksią ne ma
žiau kaip 10 milijonų tonų javų. Į 
šią konferenciją nepakviestos di
džiausios javų šalys — Rusija ir Ar
gentina, nes jos nepriklauso FAO ar 
IEFC organizacijoms. (NYHT)
• Jugoslavija yra nusprendusi pasi
traukti iš Tarptautinės darbo organi
zacijos. (DM)
• AP iš Vienos praneša, kad, anot 
Welt am Montag, 22 metų HJ narys 
mėginęs išsprogdinti rusų Stalino 
aikštėje, Vienoje pastatytą paminklą, 
e JAV perėmė patikėtinio teisėmis 
Marianų, Marshallio ir Karolino 
las, kurios prieš karą priklausė 
ponijai. (AP)

SUIMINĖJAMI KOMUNISTAI 
GRAIKIJOJE

ATĖNAI. — Naktį į VII. 9. dieną 
graikų kriminalinė policija pravedė 
plačius komunistų suėmimus. Atė
nuose, Pirėjuj ir kai kuriuose ki
tuose miestuose buvo suimta apie 
2.600 komunistų bei LAM lyderių, 
jų laikraščių redaktorių bei žurna
listų. Graikų 
paaiškino, jog 
vesti pašalinti 
vidaus tvarkai
jos vidaus reik, viceministęris paaiš
kino BBC korespondentui, jog į vy
riausybės rankas prieš kiek laiko 
patekęs dokumentas — raudonųjų 
partizanų vado Markos įsakymas 
komunistams kaip vakar vakare - 
pradėti masinį terorą. Šįryt valdinia
me pranešime sakoma, lead graikų 
saugumas jau kuris laikas stebėjo 
nusikaltėlinį komunistinio elemento 
sąjūdį ir nusprendė jį užgniaužti 
tuo metu, kai jau nebebuvo galima 
ilgiau laukti. Tie iš suimtųjų, kurie 
pasirodys esą nekalti, būsią paleisti, 
kiti ištremti Į salas. (E)

sa-
Ja-

„PASLAPTINGI SKRENDANTIEJI“ 
DISKAI

Paskutiniu metu JAValstybėse 
jau 39 valstybėse esą pastebėtos 
skraidančios pailgos lėkštės, kurios 
lekiančios po 1.200 mylių per valan
dą greičiu. Vienas toks diskas esąs 
rastas ir kariuomenė jį tirianti, ta
čiau smulkiau apie tai dar nepra- 
nešinėja. (AP)

Prez. H. S. Trumanas reikalauja skubiai įsileisti į JAV didesnį 
kiekį tremtiniu

JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ ĮNAŠAS TREMTINIAMS TURĖTŲ IR GALĖTŲ BŪTI DIDESNIS '/■SS
WASHINGTONAS (SDP/NZ). — 

Savo kalboje š. m. liepos 7 d. Prez. 
Harry S. Trumanas įgalintų į jas įva
žiuoti žymų skaičių Europos tremti
nių. Prez. Trumanas pareiškė, kad 
pagal nustatytas ir tebegaliojančias 
imigracines kvotas rytų Europos 
kraštams, iš kurių yra kilusi didžioji 
tremtinių dalis, nesą galima priimti 
didėlesnį kiekį žmonių iš šių Jsraštų. 
Todėl jis reikalavo Kongresą skubos 
keliu priimti specialų įstatymą, kuris 
palengvintų šių tremtinių įvažiavi
mą. Kaip Prezidentas pastebėjo, nuo 
karo veiksmų pabaigos daugelis 
tremtinių jau grįžę į savo tėvynes, 
tačiau vakarinėse Vokietijos zonose, 
Austrijoje ir Italijoje dar esą apie 
milijoną tremtinių, kilusių, daugiau
sia iš Pabaltijo, Lenkijos, rusų Ukrai
nos ir Jugoslavijos, ir jie politiniais 
motyvais negalį grįžti į savo tėvynes. 
■Naujoji Tarptautinė Pabėgėlių Or-

Vakarų Europos ir Pietų 
kraštai atvėrę savo duris 
septyniems milijonams 

tačiau ir Jungtinės Vals-

ganizacija pasirūpinsianti tremtiniais, 
tačiau tai būsianti tik laikinė globa. 
Nė negalvojama, išvadžiojo Preziden
tas Trumanas, šiuos žmones laikyti 
Europos stovyklose neribotą laiką. 
Kai kurie 
Amerikos 
maždaug 
tremtinių,
tybės esančios įpareigotos prisidėti 
prie kitų tautų, kad ši tragiška pa
saulio problema būtų išspręsta.

Be Prezidento Trumano pareiški
mo, nemaža gražių žodžių randame ir 
JAV spaudoje, pvz.: Providense Jour
nal, Washington Post, Baltimore sun, 
— visi jie pasisako už DP įsileidimą, 
nes tik tuo keliu būsianti išspręsta 
DP problema ir palengvinta ameri
kiečių mokesčių mokėtojų našta.

New York Tribune vedamajame, 
be kita ko, rašo, kad sekantis žingsnis

esąs kongresui priimti Strattono pro
jektą ir atidaryti duris 400.000 DP 
įsileisti. Projekto atidėjimas būtų su
sijęs su IRO fondų eikvojimu. Ame
rika geriausiai galinti pademonstruo
ti savo demokratinius principus pra
verdama duris DP įsileisti.

Laikraštis vedamąjį baigia žo
džiais: „Leiskite mums turėti Strat
tono projektą ar jam panašų dar 
prieš Kongreso išsiskirstymą“.

Kaip nurodo Dena/Reuter/NZ, gen. 
Frederick Morgan, buv. britų UN- 
RRA vedėjas, Europos tremtinių glo
bos reikalu paskelbė straipsni '„Wa
shington Post“ laikraštyje. Str. nu
rodoma, kiek tremtinių labui yra pa
sidarbavusi D. Britanija, ir pabrėžia
ma, kad Jungtinės Valstybės yra at- 
likusios tuo pačiu požiūriu mažiau, 
negu joms leidžia.jų turimi ištekliai 
ir medžiaginės galimybės
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